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ÖNSÖZ
21. Yüz Yılın Vebası; İnsanlık tarihine baktığımız da dönem
dönem milyonlarca insanın ölmesine, yerini yurdunu terk etmesine,
aile bütünlüğünün bozulmasına, devletlerin ve toplumların
ekonomik şartlarının yerle bir olmasına kadar birçok olumsuzluğa
neden olmuştur. Covid-19’u bunlardan ayıran nedir? Sorusu akla
gelebilir. Toplum mühendislerinin yada komplo teorisi üretenlerin
vardığı sonuca göre, artan dünya nüfusunun ve çevre kirliliğinin
engellenmesi için bir dizayn. Olabilir de olmayabilir de ancak kesin
olan bir gerçek var, insanlar ölmekte. Birçok ülke de aşı üretme
çabaları devam ederken ve sağlık çalışanlarının insanüstü gayretleri
devam ederken, bir taraftan durumu ciddiye almayan, toplum ve
bireyler yüzünden hala insanlar ölmektedir.
İşte tam burada biz akademisyenlerin topluma doğru, şeffaf,
güvenilir ve yapılan tüm gelişmeleri anında aktarma konusunda
büyük görevler düşmektedir. Cahilliği yenmek, ancak üretilen bilgi
ve bunu insanlara aktarabilmekle olur. Yüz yüze eğitimin bittiği,
bilimsel toplantıların dahi nerede ise yapılamadığı bu günlerde, en
azından sağlık alanında yapılan araştırma ve gelişmeleri, hem bilim
dünyasına hem de toplumlara suna bilmek oldukça güç ancak o bir
kadar da güzel ve değerli bir çaba.
Bu konuda; hem üstün gayretleri ile insan sağlığı için çalışan
ve bu arada yeni gelişme, araştırma, bulgu ve tekniklerini de bizlerle
paylaşan ve bu kitabın çıkması için çalışan tüm meslektaşlarıma,
ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu süreç elbette bitecek ancak süreci
en iyi şekilde atlatabilmek de bizlerin ve toplumun her
kademesindeki bireylerin, devletimizin alacağı tüm tedbirlere
harfiyen uyması ve bireysel önemin gösterilmesi ile mümkün
olacaktır.
Katkılarından dolayı tüm meslektaşlarıma ve yayın evine
ayrıca teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER
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ERKEKLERDE MESANE ÇIKIM TIKANIKLIĞI
Uzm. Dr. Bahadır TOPUZ
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Ankara-Türkiye
e mail: drbtopuz@gmail.com, Orcid ID: 0000-0001-6209-803X
Giriş
Genel olarak bakıldığında ürolojik başvuruların çoğunluğunu alt üriner
sistem semptomları (AÜSS) oluşturmaktadır. Bu alt üriner sistem
semptomlarının büyük bir kısmını erkeklerde prostatik hipertrofiye bağlı
mesane çıkım tıkanıklıkları (MÇT) oluştururken diğer kısmını da
depolama problemleri oluşturmaktadır. MÇT işeme sırasında mesane
boynundan üretral meatusa kadar olan tıkanıklığı tanımlayan bir terimdir
ve tipik olarak artmış detrüsör basıncına rağmen azalmış idrar akım hızı ile
karakterizedir. Kabaca anatomik ve fonksiyonel olarak iki başlık altında
incelenebilir. Anatomik mesane çıkım tıkanıklıklarını prostatik
hastalıklara bağlı tıkanıklıklar, mesane boynu tıkanıklıkları, üretral darlığa
bağlı tıkanıklıklar, dışardan bası nedeniyle oluşan tıkanıklıklar (tümör vb.)
oluşturur.
Fonksiyonel tıkanıklıkta ise Detrüsör/sfinkter dissinerjisi (DSD) akla
gelmelidir. MÇT’ye bağlı hastane başvurularının sıklığı ve bu durumun
önemli bir ekonomik yük oluşturması konunun önemini bir kat daha
artırmaktadır. Bu bölümde esas olarak erkeklerde MÇT’nin tanısal
değerlendirmesi üzerinde durulacak bunun yanında da MÇT etyolojisinde
en önemli yeri tutan benign prostat hiperplazisi tedavisindeki güncel
yaklaşımlar tartışılacaktır.
1. Tanısal değerlendirme
MÇT’si olan hastalarda da tanısal değerlendirme, diğer
hastalıklardakine benzer şekilde, tam bir anamnez alınmasıyla
başlamalıdır. Eşlik eden komorbiditeler (diyabet ve metabolik sendrom
vb.) ve kullanılan ilaçlar sorgulanmalıdır. Bunun yanında hastanın
alışkanlıkları (gece gündüz sıvı alımı, kafein ve alkol kullanımı gibi),
duygusal ve psikolojik durumu değerlendirilmelidir. Chen ve ark.’nın
yaptığı bir çalışmada diyet alışkanlıklarının ve jeografik yerleşim
farklılıklarının AÜSS ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Choo ve ark’nın
2015 yılında yaptıkları bir çalışmada fazla sigara içimi, düşük fiziksel
aktivite ve yüksek protein alımının AÜSS’nin kötüleşmesi ile ilişkili
olduğu bulunmuştur.
MÇT hastalarını değerlendirirken birçok hastada semptomların
birbirinin içerisine girmiş olarak karşımıza çıkabileceği akılda
tutulmalıdır. Tipik olarak tıkanıklığa bağlı semptomları, idrar yapma
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isteğine rağmen başlatamama, azalmış idrar akımı, idrarı tam boşaltamama
hissi ve işeme sonrası terminal damlama şikâyetleri oluşturur. Depolamaya
bağlı semptomlar ise sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi, dizüri ve
noktüriden oluşmaktadır.
Semptom skorları
Tanısal değerlendirmedeki önemli bir basamağı da semptom skorları
oluşturmakta ve kullanımları tüm kılavuzlarda önerilmektedir. Semptom
değişikliklerine de duyarlı olmaları nedeniyle tedavinin takibinde de
kullanılmaktadırlar. Ancak yapılan çalışmalar ürodinamik olarak
gösterilen MÇT ile hasta semptomları ve semptom skorları arasında zayıf
ilişki olduğuna işaret etmektedir. Semptom skorları içerisinde Türkçeye
valide olması nedeniyle ülkemizde en sık kullanılanı “Uluslararası Prostat
Semptom Skorudur” (IPSS). Sekiz soruluk bir anket olup 7 tanesi
semptomların değerlendirilmesini ve bir tanesi de yaşam kalitesinin
değerlendirilmesini sağlamaktadır (Şekil 1).

Şekil 1 “Uluslararası Prostat Semptom Skoru” (IPSS) formu. Sekiz soruluk
bir anket olup 7 tanesi semptomların değerlendirilmesini ve bir tanesi de
yaşam kalitesinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Her soru 0-5 arasında
puanlanır. Toplam puan 0-7 arası hafif derece tıkanıklık, 8-19 arası orta
derece tıkanıklık, 20-35 arası ileri derece tıkanıklık olarak yorumlanır.
İşeme günlükleri
Tanıya gitmede yardımcı bir diğer non-invaziv yöntem, idrar miktarı ve
zamanlarının kayıt edilmesi ile elde edilen sıklık-hacim çizelgeleri ve
bunlara sıvı alımı, ped kullanımı, idrar kaçırma olup olmadığı ve bu
sıradaki fiziksel aktivite gibi ek bilgilerin eklenmesiyle elde edilen mesane
günlükleridir. Bu günlüklerden fonksiyonel mesane kapasitesi, gündüz ve
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gece işeme sıklıkları, kaçırma ve ilişkili fiziksel aktivite, gece ve gündüz
idrar üretimi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir.
Post-void rezidü idrar (PVR)
İşeme sonrası artık idrar ölçümleri MÇT’si olan hastalarda önemli bir
değerlendirme yöntemidir. Genel olarak MÇT’si olan hastalar yüksek PVR
miktarlarına sahip olsalar da hastaların yaklaşık 1/3’ünde bu durum
gözlenmeyebilir. Yüksek PVR hastalar için medikal tedaviye başlama
konusunda bir kontrendikasyon oluşturmaz, ancak tedavi sonrası kötü
cevap ve hastanın tedavisiz kalması sonucunda artmış akut üriner
retansiyon riski ile ilişkilidir. İşeme sonrası artık idrar miktarları
ölçümünde üretral kateterizasyon altın standart olmakla birlikte klinik
pratikte non-invaziv olan transabdominal ultrasonografi ve bladder scan
daha fazla kullanılmaktadır. Genel olarak 50-100 ml üzeri artık idrar
miktarları anlamlı kabul edilse de ölçümler arası değişkenlikler ve PVR ile
tedavi sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendiren yeterli çalışma olmaması
kesin bir eşik değer oluşturulmasına engel olmaktadır.
Üroflowmetri
İdrar akım hızının değerlendirilmesi tüm dünyada MÇT’nin
tanımlanmasında, takibinde ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde
kullanılan en yaygın non-invaziv testtir (Şekil 2). Sağlıklı erkeklerde
ortalama 20.3mL/s iken yaşla beraber azalır. Yaşlı hastalarda
semptomların yokluğunda 15 ml/sn üzerindeki maksimum akım hızı
(Qmax) değerleri kabul edilebilir değerlerdir. Qmax, işenen hacim ve
işeme paterni en önemli anahtar parametrelerdir. Klinik pratikte yapılan en
önemli hatalardan birisi tek başına maksimum akım hızının
değerlendirilmesidir. Mutlaka grafiye bakılarak işeme paterni
değerlendirilmelidir. Özellikle işenen hacmin düşük (>150 ml) olduğu
veya anormal parametrelerin gözlendiği durumlarda üroflowmetrinin
tekrar edilmesi önerilmektedir. Maksimum akım hızındaki azalmalar
MÇT’ye bağlı olabileceği gibi yetersiz detrusor kontraksiyonuna veya
işenen idrar hacminin az olmasına da bağlı olabilir. Dolayısıyla
obstrüksiyonu göstermesine rağmen altta yatan hastalığın tanısının
konulmasında sınırlı bilgi vermektedir. Üroflowmetrideki Qmax’ın tanı
koyduruculuğu farklı eşik değerler için değişkendir. Tüm bunlar
üroflowmetri değerlerinin de tek başına MÇT’yi tanımlamada aslında
yeterli olmadığına işaret etmektedir.
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Şekil 2 Normal üroflowmetri eğrisi ve idrar akım hızları.
Prostat boyutu
Prostat boyutunun ölçülmesinde digital rektal muayene (DRM), ve
çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılabilirse de bunlar içerisinde en sık
kullanılan yöntemler transabdominal ultrasonografi ve transrektal
ultrasonografi (TRUS) ile yapılan ölçümlerdir. Yapılan çalışmalar TRUS
ölçümlerinin transabdominal US’den daha doğru sonuçlar verdiğini
göstermektedir. Prostat boyutu ile MÇT arasında anlamlı korelasyon
olduğu da çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
Mesaneye prostatik indentasyon
Prostatın boyutu kadar orta lob ve mesane indentasyonu da klinik
öneme sahiptir. Yapılan bir çalışmada prostatın mesane içerisine
indentasyonu arttıkça MÇT semptomlarının arttığı bildirilmiştir. Yine aynı
çalışmada artan indentasyonun MÇT tanısı koymada %76 duyarlılık ve
%92 özgüllük değerlerine kadar ulaşabildiği ifade edilmektedir.
Ölçümlerde 10 mm ve üzerindeki indentasyonların alfa blöker
tedavisinden daha az fayda gördüğü bunun yanında cerrahi ile daha iyi
tedavi edilebildiği bildirilmiştir.
Laboratuvar değerlendirmeleri
PSA
Çeşitli placebo-kontrollü BPH çalışmalarından elde edilen veriler
PSA’nın prostat boyutunu tahmin etmede iyi bir parametre olduğuna ve
PSA ile prostat boyutu arasında güçlü bir ilişkili olduğuna işaret
etmektedir. Total PSA yanında serbest PSA’nın da prostat boyutunu
tahmin etmede iyi bir parametre olduğu bildirilmiştir. PSA ile MÇT
arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada da PSA 6-10ng/mL olan
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hastalarda %81 oranında artmış MÇT ihtimali olduğu rapor edilmiştir.
Ancak ≤4ng/mL değerlerinin güvenilir olmadığı da aynı yazıda işaret
edilen bir diğer husustur. PSA değerinin yüksekliği semptomlarda
ilerleme, klinik olarak kötüleşme ve akut üriner retansiyon ile ilişkili
olduğu çeşitli placebo-kontrollü, randomize ve longitudinal çalışmalar ile
gösterilmiştir.
Tam idrar tahlili
İdrar analizi AÜSS ile başvuran MÇT düşülsün düşünülmesin her
hastaya yapılmalıdır. Her ne kadar düşük kanıt seviyesinde olsa da 2017
Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzları da idrar analizinin yapılmasını A
seviyesinde önermektedir.
Renal fonksiyonların değerlendirilmesi
Hidronefroz ve böbrek yetmezliği MÇT’si olan hastalarda daha sık
olarak karşımıza çıkmaktadır. Renal fonksiyonların bu hastalarda
değerlendirilmesinde serum kreatinin değerleri veya glomerüler filtrasyon
oranları kullanılabilir.
Non-invaziv ürodinamik değerlendirme
Detrüsör duvar kalınlığı ve tahmini mesane ağırlığı
Detrüsör hipertrofisi MÇT’nin beklenen sonuçlarından birisidir. Kronik
obstrüksiyona maruz kalma sonucu artan mesane kas hipertrofisi ve
detrüsör duvar kalınlığı artışı, MÇT’nin değerlendirilmesinde
kullanılabilecek non-invaziv bir yöntemdir. Son yıllarda MÇT’nin
öngörülmesinde önemli bir parametre olduğu yönünde artan bir çalışma
havuzu bulunmaktadır. Referans değer olarak 2 mm’nin üzeri alındığında,
detrüsör duvar kalınlığının MÇT tanısı koymadaki duyarlılık, özgüllük,
PPD ve NPD değerlerinin sırasıyla %83, %95, %94 ve %86 olduğu rapor
edilmiştir. Bu tekniğin en önemli kısıtlamaları: işlem yapana bağlı olarak
değişkenlikler gösterebilmesi, mesane duvarındaki değişikliklerin
(divertikül, dolma defekti gibi) sonucu etkileyebilmesi ve ölçüm yerinin
standardize edilmemiş olmasıdır.
Near infrared spektroskopi (NIRS)
NIRS dokudaki oksi ve deoksi-hemoglobin konsantrasyonlarını ölçer.
Detrüsör kasındaki artmış iş yükü (MÇT’de olduğu gibi) azalmış
oksihemoglobin seviyeleri ile ilişkilidir, diğer taraftan tıkanıklığı olmayan
bir mesane de ise oksihemoglobin seviyeleri artar. Çeşitli çalışmalarda
NIRS’ın duyarlılığının %86 civarında olduğu bildirilmiştir.
Kondom kateter yöntemi
Basınç transdüserı olan bir kılıf kullanılır. Kapalı mesane çıkımına karşı
mesane basıncını (iso-volümetrik basınç-Pves.iso) ölçer. Hasta idrarını
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yaparken akım birkaç kere durdurulur, eksternal kateter mesane basıncı ve
akım hızı (Qmax) değerleri ölçülür.
Penil cuff test
Penis etrafına sarılan bir pnömatik cuff (kan basıncı ölçer gibi) önce
şişirilerek akım kesilir ve sonrasında hızla indirilerek maksimum bir idrar
akışı sağlanır, bunu takiben de “steady state” akım değerleri elde edilir.
Cuff’ın akımı kestiği maksimum basınç (iso-volumetrik mesane basıncı)
değeri bir basınç akım nomogramına aktarılır ve en iyi tanısal doğruluk
elde edilmeye çalışılır.
Basınç akım çalışmaları, MÇT’nin değerlendirilmesinde pratik
olmaması nedeniyle kolay uygulanan bir yöntem değildir. Bu nedenle de,
yukarıda da belirttiğimiz çeşitli non-invaziv testler bu ürodinamik
çalışmaların yerini alma çabasıyla geliştirilmiştir.
Üretrosistoskopi
MÇT’si olan hastalara tanıya yardımcı olması nedeniyle ve eşlik eden
patolojiler varlığında (hematüri vs) sistoüretroskopi yapılmalıdır.
Sistoskopideki trabekülasyon artışı ile ürodinamik obstrüksiyon bulguları
arasındaki bağlantı tartışmalı olsa da genel kabul birbirleriyle uyumlu
oldukları yönündedir.
İnvaziv ürodinami
Erkeklerde AÜSS ve MÇT’yi değerlendirmede kullanılan en invaziv
yöntemler dolum sistometrisi ve basınç akım çalışmasıdır. Sistometri
belirgin AÜSS’si olan ve klasik obstrüktif akım paterni olan hastalarda
mutlak gerekli olmasa da, mesane aşırı aktivitesi ve az etkin mesane gibi
mesane patolojilerinin araştırılması gereken şüpheli olgularda faydalı ve
gerekli bir yöntemdir (Şekil 3). Öyle ki çeşitli çalışmalarda mesane aşırı
aktivitesi ile MÇT’nin birliktelikleri %60’lara varan oranlarda
gözlenmektedir. Yine AÜSS ile müracaat den hastaların %11-40’ında az
etkin mesane tanısı konulduğu unutulmamalıdır. İnvaziv ürodinaminin bir
diğer önemli uygulama endikasyonu ise tedaviden yanıt alınamayan
MÇT’si olan hastalardır. MÇT’nin tanısı, basınç akım çalışmaları sırasında
gösterilen artmış detrüsör basıncına rağmen düşük idrar akımı değerleri ile
konulur (Şekil 4). Mesane kontraktilitesinin ve çıkım direncinin
değerlendirilmesindeki en önemli parametre maksimum basınçtaki
detrüsör basıncıdır (PdetQmax). Bu değer mesane çıkım tıkanıklığı
indeksinin (“Bladder outlet obstruction index-BOOI”) hesaplanmasına
olanak sağlar. BOOI=PdetQmax-2(Qmax) olarak hesaplanır ve 40
cmH2O’dan büyükse hastanın çıkım tıkanıklığı olduğuna işaret eder. 20
cmH2O’dan küçük değerler tıkanıklıktan ziyade mesane kontraksiyon
yetersizliğine yorumlanırken 20-40 cmH2O arası değerler gri zon olarak
kabul edilir. Mesane kontraktilitesi de yine kontinans dernekleri tarafından
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bakılması önerilen parametreler arasındadır. Mesane kontraktilite indeksi
(“Bladder
contractility
index-BCI”)
BCI=PdetQmax+5Qmax
formülasyonu ile hesaplanır ve 150 cmH2O’dan büyük değerler için
mesane kontraksiyonun yeterli olduğuna işaret eder. 100 cmH2O’dan
küçük değerlerde azalmış kontraktilite tanısı konulurken 100-150 cmH2O
arası değerler yine gri zon olarak kabul edilir. Tahmin edilebileceği gibi
BOOI ve BCI değerleri MÇT’si olan hastalarda artarken mesane
kontraksiyon yetersizliğinde düşük olacaktır.

Şekil 3 Sık idrara çıkma şikâyeti olan bir hastaya ait dolum fazı ürodinami
trasesi (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşivinden). 180 ml’de
başlayan detrüsör aşırı aktivitesi görülmekte. İlk his 106 ml, normal
sıkışma 193 ml, çok sıkışma 240 ml ve maksimum mesane kapasitesi 244
ml.
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Şekil 4 BPH’ya bağlı MÇT’si olan bir hastaya ait tipik bir basınç akım
çalışması (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşivinden). Maksimum
akım hızı 6 ml/sn ve maksimum akımda detrüsör basıncı 94 cmH2O olarak
ölçülmüş. Toplam işenen hacim 390 ml. Bladder outlet obstruction indexBOOI değeri 82 iken, bladder contractility index-BCI değeri 124 olarak
hesaplanmaktadır.
Sistometriye eş zamanlı olarak floroskopik görüntü eklenebilir. Bu
şekilde mesane kontraksiyonu sırasında mesane boynu ve üretranın yeterli
açılması veya tıkanıklık varsa seviyesi hakkında bilgi verirken, mesane
yapısı şekli ve posterior üretra anatomisi hakkında da önemli bilgiler verir
(Şekil 5).

Şekil 5 Mesane boynu disfonksiyonu olan bir hastaya ait videoürodinami
görüntüsü (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşivinden).
Maksimum akım hızı 10 ml/sn ve maksimum akımda detrüsör basıncı 55
cmH2O olarak ölçülmüş. Hastanın işeme komutu sonrası alınan video
görüntülerinde (siyah ok) mesane boynunu açamadığı gözlenmekte.
Kılavuzlara bakıldığında, 2019 EAU kılavuzu invaziv bir test olması
dolayısıyla genel olarak sadece konservatif tedavinin başarısız olduğu
hastalara önermektedir. Yine 50 yaş altı ve 80 yaş üstü olgularda da invaziv
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tedavi uygulanacaksa, 300 mL’den fazla artık idrar varsa, hasta 150
mL’den fazla idrar yapamıyorsa uygulanabileceği kılavuzda
vurgulanmaktadır.
2.

Tedavi

MÇT’ye sekonder AÜSS’nin büyük çoğunluğunu prostatik hastalıklara
bağlı tıkanıklıklar ve mesane boynu tıkanıklıkları oluşturması nedeniyle
öncelikle bu hastalıkların tedavisi anlatılacaktır. Daha sonrasında ise tedavi
farklı olması dolayısıyla üretra darlıklarının tedavisi ve tedavi
güncellemesi üzerinde kısaca durulacaktır.
2.1 Benign prostatik büyümeye bağlı MÇT tedavisi
Konservatif tedavi
Hafif semptomları olan hastalar yaşam tarzı değişiklikleri başta olmak
üzere konservatif tedaviye yönlendirilebilir. Bu yaklaşımın önemli bir
kısmını günlük toplam sıvı alımının azaltılması, kahve, alkol ve meşrubat
gibi mesane irritanlarının ve diüretik özellikli gıdaların tüketilmesinin
azaltılması oluşturur. Buna ek olarak zamanlı işeme ve kabızlıktan
kaçınmak için bağırsak alışkanlıklarının düzenlenmesi de gerekir.
Semptomlarda kötüleşme olduğunda hastanın gözden kaçmaması
açısından konservatif yaklaşım uygulanan hastalar takip edilmelidir
Farmakolojik tedavi
Alfa blokerler (α1-adrenoreseptör antagonistleri)
Alfa blokerler, α1a adrenerjik reseptörlerini bloke etmek suretiyle hem
mesane boynu hem de prostattaki düz kasları gevşetirler. Bu durum daha
önce daralmış olan üretrada bir genişlemeye ve üretral direncin azalmasına
neden olur. Alfa bloker ilaçlar AÜSS tedavisinde düşük yan etki profili
yanında hızlı ve yüksek etkinlikleri nedeniyle ilk tercih edilen ilaç
gurubudur. Genel olarak bakıldığında iki tanesi ikinci jenereasyon
(terazosin ve doksazosin) ve üç tanesi üçüncü jenerasyon (tamsulosin,
alfuzosin ve silodosin) olmak üzere toplam 5 tane alfa bloker vardır.
İndirekt kıyaslamalı çalışmalar ve az sayıda karşılaştırmalı çalışmalar tüm
alfa blokerlerin uygun dozda benzer etkinlik seviyelerine sahip olduğunu
göstermiştir. Yapılan çalışmalarda alfa-blokerlerin şikayetleri (IPSS) %3040 oranında azalttığı gösterilmiştir.Yapılan çalışmalar libido üzerine etkisi
olmadığına ancak küçük seviyede erektil fonksiyona olumlu etkisi
olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan da retrograd ejekülasyona neden
olabildiğinin altını çizmek gerekir.
5α-redüktaz inhibitörleri (5-ARI)
Androjenlerin prostat üzerine etkileri dihidrotestosteron (DHT)
üzerinden gerçekleşir. DHT ise 5α-redüktaz enzimi vasıtasıyla
testosterondan üretilir. Enzimin iki alt tipi olup tip 1 daha çok
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ekstraprostatik dokularda, tip 2 ise prostat üzerinde etkindir. 5α-redüktaz
inhibitörleri bu dönüşümü engelleyerek prostatik büyümeyi ve prostatik
hücre apoptozunu sağlar. Prostat boyutundaki azalma (%18-28 civarında)
BPH ile ilişkili semptomlarda iyileşme ile sonuçlanır. Klinik olarak
kullanıma uygun iki adet 5α-redüktaz inhibitörü bulunmaktadır: Finasterid
ve Dutasterid. Finasterid sadece 5-ARI tip 2’yi bloke ederken, dutasterid
benzer etkinlik ile hem tip 1’i hem de tip 2’yi bloke eder. Devamlı tedavi
sonrası DHT seviyeleri finasterid tedavisiyle %70 azalırken dutasterid
tedavisi ile %95 oranında azalmaktadır.
Yan etkileri, erektil disfonksiyon, ejekülasyon bozuklukları ve libido
azalması gibi daha çok testosteron seviyesinin azalması ile ilişkili
şikâyetlerdir. Finasterid veya dutasterid başlandığında PSA seviyelerinin
başlangıç seviyelerinin yarısına ineceği mutlaka bilinmeli ve akılda
özellikle tutulmalıdır. 5-ARI kullanan hastalarda yüksek dereceli prostat
kanseri riskinin arttığına dair tartışmalı veriler olması dolayısıyla, her ne
kadar kesin kanıtlanmış bir sebep sonuç ilişkisi olmasa da, takipte PSA
yüksekliği olan hastalar prostat kanseri açısından etraflıca incelenmelidir.
Fosfodiesteraz tip-5 (PDE5) inhibitörleri
İlk olarak erektil disfonksiyon tedavisi için onay almış kullanılmış olsa
da, güncel çalışmalar PDE5 inhibitörlerinin AÜSS tedavisinde önemli bir
alternatif olduğunu ortaya koymuştur. PDE5 inhibitörleri hücre içi siklik
guanozin monofosfat artışına ve dolayısıyla da detrüsör, prostat ve
üretradaki düz kas tonusunda azalmaya neden olarak etkisini gösterir. Bu
kapsamda en çok çalışılan ve en popüler ilaç Tadalafil (5 mg/gün dozunda)
olup aynı zamanda Avrupa ve Amerika Üroloji Kılavuzları tarafından da
önerilen tek ajandır.
Muskarinik reseptör antagonistleri
Bölüm başlangıcında belirtildiği gibi işeme bozukluklarının bir kısmını
işeme fazı semptomları oluştururken, neredeyse 1/3’lük kısmında ise hem
işeme hem de dolum fazı semptomları oluşturur. Dolayısıyla her ne kadar
MÇT tedavisinde işeme semptomları üzerine etkili ilaçlar çoğunlukla
kullanılırsa da dolum fazı ile ilişkili semptomlar birçok hasta için ciddi
ızdırap kaynağıdır ve tedavisi yaşam kalitesinin artırılması için önem arz
etmektedir. Antimuskarinik ajanlar da tam olarak bu dolum semptomları
(aşırı aktif mesane ile ilişkili semptomlar) tedavisinde kullanılan ajanlardır.
Bu amaçla lisans alan ajanlar: darifenasin, fesoterodin, oksibutinin,
propiverin, solifenasin, tolterodin ve trospiyumdur. Oksibutinin
transdermal formu da hali hazırda kullanıma girmiştir.
Mesane kasındaki ana sorumlu reseptör M3 muskarinik reseptörlerdir
ve M3 reseptör aktivasyonu düz kas kasılması ile sonuçlanır. M3
reseptörler mesane yanında mesane epitelyal hücreleri, tükürük bezleri,
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gastrointestinal sistem ve gözde de bulunur. Antimuskarinik ajanlar bu M3
reseptörlerinin inhibe edilmesi ile direkt olarak mesane kasılmasının
baskılanması yanında mesane epitelyal hücreleri üzerinden ve SSS
üzerinden de çeşitli düzenleyici mekanizmalar ile etki ederler.
Antimusarinik ilaçlar genel olarak aşırı aktif mesanesi olan bayanlarda
çalışıldığından, erkeklerde ve özellikle MÇT’si olanlarda kullanımı
konusunda çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmaların
tetikleyicileri arasında mesane-işeme basıncının azalmasına bağlı artık
idrar miktarında ve akut üriner retansiyon gelişmesi sıklığında artış olacağı
yönündeki görüşler sayılabilir. AÜSS’si olan hastalarda antikolinerjik
tedavisini değerlendiren iki meta-analiz işeme sayısı ve idrar kaçırma
sıklığında anlamlı azalma rapor etmişlerdir. Bu çalışmalarda genel olarak
200 mL üzerinde artık idrarı olan ve Qmax <10 mL/sn olan hastaların
çalışma dışında bırakıldığı aklıda tutulmalıdır. Benzer sonuçları ortaya
koyan başka çalışmalarda olup bu durum aslında bize antikolinerjiklerin
MÇT’de kullanılmasında artık idrar miktarı ve akut üriner retansiyon riski
açısından artmış risk ile ilişkili olmadığını sonucunu göstermektedir. Yine
de Avrupa Üroloji Kılavuzu antikolinerjikleri orta-ciddi depolama fazı
semptomları olan AÜSS’li hastalarda ve düzenli kontroller altında reçete
edilmesini özellikle önermektedir.
β3-adrenerjik agonistler
β-adrenerjik reseptörler detrüsör düz kasındaki hâkim adrenerjik
reseptörler olup bunların aktivasyonu dolum fazında mesane relaksasyonu
ile sonuçlanır. Çeşitli deneysel çalışmalar β3 reseptörlerinin
aktivasyonunun işeme sırasındaki detrüsör kontraksiyonlarına veya artık
idrar miktarlarına etkisi olmaksızın mesane kompliyansında artışa neden
olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde sadece mirabegron, selektif bir
β3 reseptör agonisti, erkeklerde dolum fazı semptomlarında kullanılmak
üzere lisans almıştır.
Mirabegron 50 mg üzerine, her ne kadar sıklıkla bayanlar üzerinde
yapılmış olsa da, yapılan çok sayıda randomize kontrollü çalışma
mevcuttur. Bu çalışmalar işeme sıklığı, ani sıkışma hissi, gece idrara
kalkma, idrar kaçırma gibi semptomlarda ve bunun yanında tedavi
memnuniyeti ve yaşam kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme
sağlandığını ortaya koymaktadır.
Genel olarak güvenli bir ilaç olarak kabul edilebilir. Tedaviye bağlı yan
etkiler arasında hipertansiyon, idrar yolu enfeksiyonu, baş ağrısı ve
nazofarenjit sayılabilir. Ciddi kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalarda
(sistolik ≥180 mm/Hg ve diastolik ≥100 mm/Hg veya her ikisi)
kontrendikedir.
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Fitoterapi
Bu amaçla yaygın olarak kullanılan ajanlar Cucurbita pepo (kabak
çekirdeği), Hypoxis rooperi (Güney Afrika yıldız otu), Pygeum africanum
(Afrika eriği), Secale cereale (Çavdar poleni) Serenoa repens (saw
palmetto) ve Urtica dioica (ısırgan otu kökü)’dür. Farklı ticari
preparatlarda farklı dozlar ve farklı karışımlar olması ve bu konuda bir
standardizasyon olmaması nedeniyle bu ajanların etkinliği hakkında bir
yorum yapmak mümkün değildir.
Kombinasyon tedavileri
α-bloker ve 5ARI kombinasyonu
Farklı etki mekanizmaları nedeniyle MÇT ve dolayısıyla AÜSS
tedavisinde sinerjistik etki göstermesi beklenen bir kombinasyondur. αblokerler ile 5ARI’nın çeşitli kombinasyonlarını araştıran çok sayıda
çalışma (MTOPS çalışması, CombAT çalışması, CONDUCT çalışması)
tek ajan tedavisi ile kıyasla daha iyi semptomatik iyileşme ve ürodinamik
parametrelerde düzelme olduğunu göstermiştir.
α-bloker ve antimuskarinik kombinasyonu
AÜSS’si olan hastaların 1/3’ünün hem depolama hem de işeme fazı
semptomlarının bir kombinasyonu ile başvurduğu düşünüldüğünde her iki
semptomatolojiye de etki edecek kombinasyonun hastalığın tedavisinde
rasyonel bir çözüm sunacağı kolaylıkla öngörülebilir. Dolayısıyla
başlangıçta veya tedavi sırasında semptomlarda tam iyileşme
sağlanamayan olgularda kombine kullanım uygulanmaktadır. Mevcut
çalışmalar kombinasyon tedavisi ile sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi,
idrar kaçırma sıklığında anlamlı azalma ve yaşam kalitesinde de anlamlı
iyileşme olduğunu ortaya koymuşlardır.
PDE5 inhibitörü ve 5ARI kombinasyonu
5ARI’nın hastalığın doğal sürecinde ve tedavisinde etkin rol oynadığı
ve seksüel fonksiyon üzerine yan etkileri düşünüldüğünde, hem MÇT
semptomlarına hem de erektil fonksiyona olumlu etkileri bilinen PDE5
inhibitörleri ile kombinasyon tedavileri anlam kazanmaktadır. Tadalafil ve
finasterid’in kombine edildiği bir randomize kontrollü çalışmada IPSS’de
ve IIEF’de anlamlı iyileşme gösterilmiştir.
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Şekil 6 Medikal tedavi algoritması. Farklı tedavi seçenekleri ve uygun
durumda bunların kombinasyonları her hasta özelinde hastanın durumuna
göre seçilmelidir (EAU 2019 kılavuzundan modifiye edilmiştir).
Cerrahi tedavi
BPH’ya bağlı MÇT’nin cerrahi tedavisinin mutlak endikasyonlarını
sıklıkla, tekrarlayan üriner retansiyon ve MÇT’ye bağlı böbrek yetmezliği
oluşturur. Bunun yanında medikal ve konservatif tedavilere rağmen
semptomatik iyileşme sağlanamayanlar, tekrarlayan idrar yolu
enfeksiyonu geçirenler, mesane taşı olanlar, tekrarlayan hematüri atakları
olanlar veya ilaç kullanmak istemeyen hastalar cerrahiye yönlendirilebilir.
Transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) ve transüretral prostat
insizyonu (TUIP)
TURP tarihsel olarak BPH’ye bağlı MÇT’nin tedavisinde altın standart
tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. TURP’nin etkinliğini
değerlendiren ve en fazla 5 yıllık takipleri olan 20 çalışmanın analizinde,
Qmax’ta (%162), IPSS’de (%70), PVR miktarında (%77) ve yaşam
kalitesinde (%69) oranında anlamlı iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Uzun
dönem takiplerin yapıldığı bir çalışma da başarısızlığın yeniden MÇT’nin
gelişmesinden ziyade mesane fonksiyon bozukluğuna bağlı olduğu
bildirilmiştir.

13

Morbidite ve mortalite yıllar içerisinde azalmış olup cerrahın deneyimi
ile de paralellik göstermektedir. Genel morbidite %11-30, mortalite ise
%0.1 civarında olduğu bildirilmektedir. En sık komplikasyonlar üriner
retansiyon (%4.5) ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır (%4.1). TURP cerrahisi
sonrası hastaları yüksek retrograd ejekülasyon riski (%65.4) konusunda
bilgilendirmek ve fertilite beklentisi olanlara bu durumu özellikle izah
etmek önemlidir.
Doku çıkarılması olmaksızın prostat insizyonu TUIP özellikle prostatın
mesaneye protrüze olmadığı vakalarda ve küçük prostatlarda (<30 cc)
TURP’ye alternatif bir yöntemdir olarak bildirilmiştir.
Bipolar TURP
Bipolar rezeksiyon operasyonun normal salin kullanılarak yapılmasına
ve dolayısıyla daha güvenli ve uzun rezeksiyon süreleri elde edilmesine
olanak sağlamak üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. Aktif elektrottan komşu
dönüş elektrotuna geçen elektrik akımı sonucu oluşturulan yüksek ısıdaki
loop dokularda hem kesme hem de vaporizasyon işlemini yapar, ve elektrik
akımı monoplar TURP’daki gibi hasta vücudundan geçmez. Doku
penetrasyonu düşük olduğundan monoplar TURP’a göre daha az çevre
doku termal hasarı yapar. Uzun dönem komplikasyonları değerlendiren
çalışmaların çoğu benzer üretra darlığı oranlarına işaret etmekte olup son
yıllarda bir kaç çalışma monoplar TURP’un daha iyi olduğu yönünde
sonuç bildirmiştir. Erektil fonksiyon üzerine etkileri ise benzer olarak
bulunmuştur. Avrupa Üroloji Kılavuzu monopolar/bipolar TURP
seçiminin cerrahın deneyimine, hasta seçimine ve cerrahi ekipmanların
mevcudiyetine göre yapılmasını önermiştir.
Açık prostatektomi
Açık prostatektomi orta-ciddi BPH’ya bağlı MÇT’si olan hastaların
tedavisindeki en eski cerrahi yöntemdir. Tıkanıklığa neden olan adenomlar
işaret parmağı ile mesaneden (Freyer prosedürü) veya direkt prostatik
kapsülden (Millin prosedürü) ulaşılarak çıkarılır. Esasen büyük
prostatlarda (>80-100 mL) uygulanan bir yöntemdir. Açık prostatektomi
IPSS’de (12.5-23.3), Qmax’ta (16.5-20.2 ml/sn), PVR idrar miktarında
(%86-98) ve yaşam kalitesinde (%60-87) belirgin oranda iyileşme
sağlamaktadır.
Lazer teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak özellikle büyük
prostatlarda açık prostatektominin simülasyonu olan endoskopik
enükleasyon yöntemleri (HoLEP vb) son yıllarda ön plana çıkmıştır ve
karşılaştırmalı çalışmalarda etkinlik açısından anlamlı bir fark
gösterilmemiştir.
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Termal enerji kullanılan yöntemler
Prostata termal enerji uygulaması dokuda nekroza ve prostat boyutunda
küçülmeye neden olarak tıkanıklığa bağlı semptomları azaltır. Farklı enerji
sistemlerini (mikrodalga, radyofrekans, ultrason veya su aracılı
termoterapi gibi) farklı uygulama yolları (intraüretral, interstisyel,
transrektal veya perineal) ve farklı enerji seviyeleri ile uygulayan teknikler
tanımlanmıştır.
Transüretral mikrodalga termoterapisi (TUMT)
Transüretral iğne ablasyonu (TUNA)
Yüksek yoğunlukta odaklanmış ultrason (HIFU)
Su ile oluşturulan termal terapi (WIT)
Prostatın lazer tedavisi
BPH’ya bağlı MÇT’nin tedavisinde lazer 15 yıldan beri
kullanılmaktadır. Bu amaçla dalga boylarına ve doku etkileşimlerine göre
kullanılan lazerler: neodymium: yttrium aluminium garnet (YAG),
holmium(Ho):YAG, potassium titanyl phosphate (KTP), lithiumtriborate
(LBO), thulium (Tm) ve diode lazerlerdir.
MÇT’nin tedavisinde uygulanan koagülasyon, vaporizasyon,
rezeksiyon ve enükleasyon prostatektomi olmak üzere kabaca 4 tip lazer
prostatektomiden bahsedilebilir.
Koagülasyon prostatektomi
Görsel prostat lazer ablasyonu (Visual laser ablation of the prostate:
VLAP)
İnterstisyel Lazer Koagülasyon (Interstitial lasercoagulation: ILC)
Vaporizasyon prostatektomi
Nd:YAG vaporizasyon
Holmium Laser Ablation of the Prostate (HoLAP)
KTP Lazer Prostatektomi
Diod lazer vaporizasyon
Rezeksiyon-vaporezeksiyon prostatektomi
Holmium lazer prostat rezeksiyonu (HoLRP)
Thulium- prostat vaporezeksiyonu (ThuVaRP)
Enükleasyon prostatektomi
Holmium lazer enükleasyon prostatektomi (HoLEP)
Thulium enükleasyon
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Prostatik stentler
Temel amaç prostatik hipertrofiye bağlı gelişen tıkanıklığın
yerleştirilen stent ile ortadan kaldırılmasıdır. Lokal anestezi altında yatak
başında bile uygulanabilir. Kalıcı veya geçici tipleri vardır.
Prostatik üretral askı (PUL)
Tıkanıklığa neden olan hiperplastik prostat loblarının sistoskopik
(UroLift®) görüş altında kalıcı intraprostatik implantlar ile prostat
kapsülüne doğru asılarak herhangi bir rezeksiyon uygulamadan prostatik
üretranın açılmasını amaçlamaktadır.
Prostat arter embolizasyonu (PAE)
PAE BPH için alternatif bir tedavi seçeneği olarak 2000’li yıllarda
ortaya atılmıştır. Lokal anestezi altında yapılabilen bu işlemde, selektif
olarak prostatik arterlerin embolizasyonunu takiben hasta komplikasyon
gelişmemiş ise 6-8 saat sonra taburcu edilebilir. Preoperatif doğru
değerlendirme ve uygun teknikle mortalite ve morbiditeden uzak güvenli
bir şekilde uygulanabilir.
İntraprostatik enjeksiyonlar
BPH’ya sekonder MÇT’nin tedavisi için çeşitli ajanlar (botulinum
toxin-A, NX-127 ve PRX302) direkt prostat içerisine enjekte edilerek
AÜSS tedavi edilmeye çalışılmıştır. Yapılan klinik çalışmalar Botulinum
toksin-A için plaseboya oranla sadece küçük bir etki ortaya koymaktadır.
Tüm cerrahi yöntemler günümüz şartlarında eldeki literatür verileri ile
değerlendirildiğinde: TURP hala referans cerrahi yöntemdir. Bipolar
TURP benzer sonuçları daha az erken dönem komplikasyonları
sunmaktadır. PVP de daha az erken dönem perioperatif komplikasyonlar
ile benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Ancak PVP ile HOLEP ve bipolar
TURP gibi modern yöntemlerin karşılaştırmalı çalışmalarına ihtiyaç
olduğunu söylemek gerekir. HOLEP standart enükleasyon tekniği olarak
ön plana çıkmaktadır. Diğer yöntemler için ise kanıt seviyesi yüksek uzun
dönem sonuçları olan yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 7).
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Şekil 7 Cerrahi tedavi algoritması (EAU 2019 kılavuzundan modifiye
edilmiştir).
2.2 Üretral darlığa bağlı MÇT tedavisi
Üretra darlığı üretral lümenin fibrozis veya skar nedeniyle daralmasını
tanımlar. Tedavisi ürologlar arasında en çok zorlanılan hastalıklardan
biridir. Üretra darlıklarının tedavisi kompleks bir tedavidir ve darlığın
lokasyonu, uzunluğu, darlığın özelliği ve tekrarlama durumuna göre
değişkenlik gösterir.
Dilatasyon
Lokal veya genel anestezi altında yapılabilen, seri dilatatörler ile
darlığın genişletilmesi prensibine dayanan yöntemdir. Bu dilatasyon seri
dilatörler yerine balon dilatörler ile de yapılabilir. Balon dilatörler daha az
yanlış pasaj, ileri travma, spongiofibrosis ve darlık rekürrensi ile ilişkilidir.
Bu teknikte bazen kılavuz telin gönderilmesi için sistoskopi yapılması
gerekebilir. Dilatasyon nadiren kür sağlar ve sıklıkla peryodik olarak
uygulanması gerekir. Darlığı sık tekrarlayan hastalarda self kateterizasyon
ile hastanın kendisinin dilatasyon yapması bir seçenek olabilir.
İnternal üretrotomi
Transüretral yoldan sağlıklı dokuya kadar skar dokusunun kesilmesini
ve geniş çapta üretra elde edilmesini tanımlar. İşlem bir Otis üretrotomla
kör olarak veya direk görüş altında yapılabilir. Temel dezavantajlarından
bir tanesi skarın kesilmesinden ziyade yırtılmasıdır ki bu durum daha kötü
sonuçlara neden olmaktadır. Teknik olarak saat 12 hizasından skarlı
dokunun soğuk bıçakla kesilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu teknik aynı
zamanda daha az kanama ile de ilişkilidir. Bazı yazarlar multipl kesi
yapılmasını önerse de tek veya multipl kesilerin sonuçları arasında fark
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rapor edilmemiştir. İnternal üretrotomi sonrası üretral kateterizasyon
yaygın olarak uygulanmaktadır. Ancak bu üretral kateterin çapı ve ne kadar
süre tutulacağı konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Bu süre
çeşitli çalışmalarda 1 ile 7 gün arasında değişmektedir. Yine üretral
kateterin çapı da değişik çalışmalarda 14-24 F arasında çeşitlilik
göstermektedir. İnternal üretrotomi sonrası rekürrens riskini azaltmak için
bazı yazarlar ek tedavileri önermiştir. Bunlardan üzerinde en çok çalışma
yapılanı, fibroblast proliferasyonu ve skar gelişmini engellemek için
mitomisin C uygulamasıdır.
Lazer üretrotomi
Bu amaçla çeşitli lazer tiplerinin (NdYAG, argon, diyod, Holmiyum ve
KTP) kullanımı tanımlanmıştır. Temel mantık lazer ile skarın kesilmesinin
iyileşme döneminde daha az skar oluşması ile sonuçlanacağı, dolayısıyla
daha az rekürrens olacağı üzerine kurulmuştur. En önemli avantajları daha
az postoperatif kanama ve daha az hastanede kalış süreleridir. Güncel
olarak tedavi dağarcığına holmiyum ve tulyum lazerler girmiş olup düşük
doku penetrasyonu nedeniyle çevre dokulara en az hasar ve en az
postoperatif skar oluşumu ile ilişkili oldukları düşünülmektedir.
Üretral stentler
Literatüre bakıldığında spongiofibrosis olmayan kısa darlıklarda
internal üretrotomi ve dilatasyon ile %50’den fazla başarı oranları bildirilse
de tersi durumlarda başarısızlık %80’lerden fazladır. Bu başarısızlık
oranlarının azaltmak amacıyla stentler geliştirilmiştir. Genel olarak kalıcı
ve geçici olmak üzere iki sınıfta gruplandırılabilirler. Başarılı erken dönem
sonuçları olmasına rağmen, maalesef stent içi doku büyümesi ve
granülasyon dokusu oluşması ve sonucunda da re-stenoz gelişme oranları
uzun dönemde hayal kırıklığı yaratmaktadır. Üretroplasti uygulanan
hastalarda ve post-travmatik darlıklarda da başarısız olduğu bildirilmiştir.
Eksternal üretroplasti
Eksternal üretroplasti bu bölümün hedefleri arasına olmaması
dolayısıyla burada tartışılmamıştır.
Sonuç
MÇT etyolojisi cinsiyet bağımlı olup değişkenlik göstermektedir.
Erkeklerde MÇT’ye en sık benign prostat hiperplazisi neden olmaktadır.
İyi bir anamnez ve fizik muayene, semptomların tam değerlendirmesi ilk
önemli basamağı oluşturmaktadır. Laboratuvar testleri, artık idrar miktarı
ve idrar akım hızı değerleri hastalığın tanısal değerlendirmesinin
başlangıcını oluşturur. Basınç akım çalışması gibi invaziv diğer testler
tanısal değerlendirmede altın standart olmasına rağmen her hastada gerekli
olmadığı akılda tutulmalıdır. Diğer bazı non-invaziv yöntemlerde (mesane
duvar kalınlığı ölçümü vs gibi) tanıda yardımcı olarak kullanılabilir.
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Optimal tedavinin seçiminde amaç yaşam kalitesi ve semptomlar üzerinde
klinik olarak anlamlı ve sürdürülebilir iyileşme elde etmektir. Yaşam
kalitesini bozan semptomları olan hastalara tedavi önerilmelidir. Tüm
cerrahi yöntemler günümüz şartlarında eldeki literatür verileri ile
değerlendirildiğinde TURP’nin hala referans cerrahi yöntem olduğunu
söylemek uygun olacaktır. Yine de konservatif, medikal veya cerrahi
tedavi seçimi yapılırken tedavi bireyselleştirilmeli ve hasta ile beklentileri
ve tedavi alternatiflerinin yan etkileri de düşünülerek ortak tedavi
planlanmalıdır.
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1.

Giriş

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), 1918-1920 İspanyol
gribinden sonra bugüne kadar görülen pandemiler içerisinde dünyanın
bütün ülkelerini ve bölgelerini ilgilendiren en letal pandemi olarak kabul
edilmektedir. Hastalığın etkeni olan 2019 novel coronavirus (2019-nCOV
veya SARS-COV-2) bir RNA virüsüdür.
COVID-19 tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedeni, ayrıca
sağlık sistemlerine dev bir yük ve masif sosyoekonomik etkileri olan bir
hastalık haline gelmiştir. Bu yıkıcı pandeminin yönetiminde erken ve
güvenilir test ile tanı oldukça önemlidir.
2. COVID-19 için laboratuvar testleri
COVID-19 şüphesi olan hastalardan çeşitli örnekler alınarak analizleri
yapılabilmektedir. Bu nedenle tanısal kesinlik için bir standardizasyonun
geliştirilmesi, laboratuvar teşhisi ve COVID-19 yönetiminin
monitorizasyonunda önem arz etmektedir. Hastalara ait kan, orofaringeal
ve/veya nazofaringeal sürüntü, bronkoalveolar lavaj sıvısı, balgam,
tükürük, idrar ve gayta örnekleri mevcut yöntemler ile test edilebilmektedir
(Yang ve ark., 2020).
2.1 Moleküler tanı testleri
SARS-COV-2, beta koronavirüs cinsinden tek zincirli bir RNA
virüsüdür. Virüse ait kesin RNA'nın floresan kantitatif PCR (qPCR)
metodu ile tayini COVID-19 tanısında altın standart olarak kabul
edilmektedir (Jin ve ark., 2020). Koronavirüs tespitinde spesifik kantitatif
sonuç veren ve ilk tercih edilen test ‘real-time reverse transcriptase PCR
(RT-PCR)’ yöntemidir. Geleneksel qPCR analizlerine göre RT-PCR erken
enfeksiyon tanısına olanak sağlayan daha duyarlı bir yöntemdir. Bu
nedenle SARS-COV-2 tanısında RT-PCR analizi en sık kullanılan yöntem
olmuştur (Bustin ve ark., 2020, Chu ve ark., 2020). Koronavirüs RNA
tayininde spesifiteyi ve sensitiviteyi arttırmak amacıyla, izotermal nükleik
asit amplifikasyonu gibi PCR dışı moleküler testler de geliştirilmiştir (Shen
ve ark., 2020). Loop-mediated izotermal amplifikasyon (LAMP) yüksek
sensitivite, spesifite ve etkinliğe sahip yeni bir nükleik asit (DNA, RNA)
amplifikasyon yöntemidir (Notomi ve ark., 2000, Nguyen ve ark., 2020).
RNA'yı algılamak için Cas13a ribonükleaz kullanan tanısal bir platform
olan
‘Spesifik
High
Sensitivity
Enzymatic
Reporter
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UNLOCKing (SHERLOCK)’ teknolojisi SARS-COV-2 tayininde
kullanılmaya başlanmıştır (Hou ve ark., 2020 ve Liu ve ark., 2020). SARSCOV-2 tayininde SHERLOCK tekniğinin modifiye bir formunu
Broughton ve arkadaşları geliştirmiştir (Broughton ve ark.,2020). Bu
metod virüsün klavuz RNA'sının N (nukleokapsid proteini) ve E (zarf)
genlerini kullanarak SARS-COV-2'yi ayırt edebilmektedir. Yeni
geliştirilen ve ‘Sensitive Splint- based Single Stage isothermal RNA tayini
(SENSR)’ olarak isimlendirilen tek basamaklı ligasyon bağımlı izotermal
reaksiyon kaskadı, SARS-COV-2 klavuz RNA'larını (gRNA) tayin
edebilmektedir. Bu metod ile spesifik RNA'ların oldukça hızlı bir şekilde
tayini yapılabilmektedir. Viral RNA ölçümleri için nükleik asit testleri
SARS-COV-2 ile enfeksiyon varlığını, protein bazlı testler ise SARSCOV-2 ile geçmişteki maruziyeti göstermektedir (Patel ve ark.,2020).
2.2 Tanısal serolojik testler
SARS-COV-2’de yapısal olarak yüzey spayk glikoproteini (S), zarf (E)
proteini, matriks (membran) proteini (M) ve nükleokapsid (N) proteini
mevcuttur. Koronavirüslerde N protein en sıklıkla bulunan protein
olduğundan, nötralizan antikor tayininde de en sık kullanılan diyagnostik
antijen olmaktadır (Udugama ve ark., Zhang ve ark., 2020) (Şekil.1).

Şekil.1 SARS-COV-2 yapısı, viral proteinleri ve konak hücreye bağlanma
Koronavirüsler de S geni reseptör bağlayıcı spayk proteini kodlayarak
virüs enfeksiyonunu gerçekleştirir. Reseptörün bağlanması ve membran
füzyonunu sağlar. Konak hücrelere bağlanmak için gerekli olan S proteini
oldukça immünojeniktir. S proteinine ait reseptör bağlayıcı domain (RBD)
konak anjiyotensin konverting enzim- 2 ( ACE-2) reseptörüne bağlanmayı
sağlar (Liu ve ark., 2020 ve Wrapp ve ark., 2020) (Şekil 1). M ve E
proteinleri virüsün yapısı için zorunlu proteinlerdir, N proteini ise SARSCOV-2 RNA transkripsiyon ve replikasyonunda, viriyonlardaki enkapsüle
genomun paketlenmesinde görevlidir. COVID-19 serolojik tanısında S ve
N proteinleri potansiyel antijenlerdir ve SARS-COV-2 immunoglobulin
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tayini ile ilişkili çoğu tanısal metod S ve/veya N proteini üzerine
geliştirilmiştir (Zhang ve ark., 2020).
2.3 Spesifik antikor tayini
COVID-19 serokonversiyon tayininde SARS-COV-2'ye karşı oluşmuş
spesifik antikorların ölçümü en doğru yaklaşımlardandır (Long ve ark.,
2020). IgM tipi antikorlar enfeksiyondan sonra yüksek affiniteli
adaptif IgG cevabından önce ilk üretilen antikorlardır. Enfeksiyon sonrası
6. günde kanda tespit edilebilmektedir. IgG ise uzun dönem immünite ve
immünolojik hafızadan sorumludur. Enfeksiyondan sonraki 10. günde
tespit edilebilmektedir (Ying ve ark., 2020 ve Zhang ve ark., 2020). Her
iki antikor da çoğunlukla SARS-COV-2 N proteinine karşı üretilmektedir
(Liv ve ark., 2020, Hsueh ve ark., 2004). Enfekte hastaların serumunda
tayin edilebilecek olan diğer bir antikor ise IgA'dır ve virüsün S1 proteinine
karşı oluşturulmaktadır. IgA cevabının IgG cevabından daha önce oluştuğu
gösterilmiştir (Sajid ve ark., 2015).
2.3.1 Hasta başı testleri ile antikor tayini
Hasta başı test cihazlarında kalitatif ve semikantitatif analizlere imkan
veren, ‘lateral flow immunoassay (LFIA)’ yöntemine dayalı teknik
kullanılmaktadır. Farklı örnekler için biyobelirteçlerin test edilmesine
olanak veren portabl sistemlerdir. Ayrıca eğitilmiş personele ya da
laboratuvar ortamına ihtiyaç duymadan ve örnek hazırlanmasının
gerekmediği hasta başında hızlı medikal test imkanı sunmaktadır.
Yüzeyinde SARS-COV-2 N proteinini antijen olarak bulunduran stripler
kullanılarak IgM ve/veya IgG pozitif/negatifliğinin gösterilmesini
hedefleyen, test ve kontrol bölgelerinde renk değişikliği ile kullanıcıya
yardım eden kullanımı kolay cihazlardır. Test süresi 5 ile 15 dakika
arasında değişmektedir (Okba ve ark., 2020). Hasta kan örneğinde
nötralizan antikorların varlığına göre üzerinde beliren renkli çizgiler ile
pozitif sonuçlar tayin edilebilmektedir (Pan ve ark., 2020). Strip testler
hızlı ve sensitif tayin metodu olmalarına rağmen spesifite çalışmaları bu
testlerin diğer metodlara göre daha düşük sensitiviteye sahip olduğunu ve
bu durumun SARS-COV-2 enfeksiyonunun kesin değerlendirilmesinde bir
dezavantaj sunduğunu göstermiştir (Xiang ve ark., 2020). Enfeksiyonun
başlangıcından bir süre sonra SARS-COV-2 için RT-PCR testleri
negatifleşirken COVID-19 hastalarının serumlarında antikorlar mevcut
olup tayin edilebilmektedir.
2.3.2 Enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA) ile antikor
tayini
Rekombinant antijen içeren ELISA ile antikor tayini indirekt hasta başı
testlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırmacılar rekombinant SARS-
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COV-2 nükleokapsid ve spayk proteinlerini kullanan ELISA ile IgM ve
IgG antikor tayini yapmaktadır.
Viral yük üst solunum yollarındaki örneklerde alt solunum yolu
örneklerine göre daha düşük olduğundan bazı numunelerde qPCR testi
negatif sonuç verebilecektir. Nükleik asit qPCR ile birlikte IgM-IgG
ELISA testlerinin kombine kullanımı SARS-COV- 2 enfeksiyonu kesin
tanısı için daha fazla bilgi sağlayacaktır.
COVID-19 IgM ve IgG tayininde elektrokemilüminesans metotları da
kullanılmaktadır. Bu metoda ‘Roche SARS-COV- 2 Elecsys
Immunoassay’
sistemi
örnek
olarak
gösterilebilmektedir
(https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/elecsysanti
sars-cov-2.html ). Bu sistemde hasta örneği nükleokapsid N antijeni ile
inkübe edilir. İlişkili antikorların varlığında antikor titresi ile orantılı
elektrokemilüminesans sinyal ölçülmektedir.
Bütün bu tanı testleri arasında qPCR testi daha düşük tayin limiti, daha
yüksek sensitivite ve kesinlik göstermektedir. ELISA testleri ile hızlı strip
testler karşılaştırıldığında ise ELISA testlerinin LFIA testlerinden daha iyi
sonuçlar verdiği görülmektedir (Cui ve ark., 2020)
3. COVID-19 ile ilişkili potansiyel biyobelirteçler
Hastalığın ciddiyetinin tesbiti, uygun terapötik yaklaşımın seçilmesi ve
tedavinin monitörizasyonunda rutin biyokimyasal, hematolojik ve
immünokimyasal laboratuvar testlerinin değerlendirilmesi önemlidir.
Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı küresel olarak tırmanıştadır.
Hastalığın ciddiyeti ile ilişkili anormal laboratuvar sonuçları da
netleşmektedir.
3.1 Tam kan sayımı parametreleri
COVID-19 hastalarında belirgin düşük lenfosit, lenfosit yüzdesi,
trombosit, eozinofil ve hemoglobin değerleri ile belirgin yüksek nötrofil
sayısı gözlenmiştir. İlaveten hayatını kaybeden hastalarda belirgin düşük
lenfosit ve belirgin yüksek WBC düzeyleri belirtilmiştir. Ciddi COVID-19
vakalarında lenfopeni ve trombositopeni yaygın iken lökopeni
görülmemektedir (Henry ve ark., 2020).
3.2 Kan pıhtılaşma bozuklukları
Ciddi ve hafif vakalarda D-dimer ve protrombin zamanı (PT) açısından
belirgin fark gözlenmiştir. Ciddi hastalarda D-dimer düzeyleri daha yüksek
bulunmuştur.
3.3 Enflamatuvar biyobelirteçler
Ciddi COVID-19 hastalarında birçok enflamatuvar biyobelirtecin rol
aldığı ‘sitokin fırtınası’ adı verilen bir immünokimyasal profil söz
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konusudur. Özellikle interlökin (IL)-6 ve tümör nekrozis faktör (TNF) -α
düzeylerindeki yükseklik ciddi hastalarda görülmektedir ve bu hastalarda
mortalite ile ilişkili bulunmaktadır (Henry ve ark., 2020 ve Mehta ve ark.,
2020). Proenflamatuvar sitokinler sadece hastalığın seyrinde ortaya çıkan
belirteçler değil aynı zamanda COVID-19 progresyonunda ve
mortalitesinde de nedensel faktörlerdir. Klinik laboratuvar pratiğinde
sitokin ölçümü yaygın olarak kullanılmasa da ferritin, C-reaktif protein
(CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) COVID-19’lu ciddi hastaların
enflamatuvar profilinin belirlenmesinde daha sık olarak kullanılan,
hastalığın ciddiyetinin değerlendirilmesinde oldukça yararlı olan
belirteçlerdir (Qin ve ark., 2020). Ciddi COVID-19 hastalarında
prokalsitonin yüksek düzeyleri de görülebilmektedir. Bakteriyel co- veya
supra enfeksiyon gelişiminin olup olmadığının değerlendirilmesinde kritik
hastalarda serum prokalsitonin düzeyleri de istenmektedir (Lippi ve ark.,
2020). Biyokimyasal enflamasyon belirteçlerine ilaveten hematolojik
belirteçlerden lenfopeni, yüksek nötrofil/ lenfosit oranı (NLR) ve
platelet/lenfosit oranı (PLR) prognostik potansiyele sahiptir. Koagülasyon
parametrelerinden D-dimer düzeylerindeki artış hastalığın kötü seyri ile
ilişkili olarak gösterilmekte iken COVID-19 hastalarında in-situ pulmoner
mikrotromboz, derin ven trombozu, pulmoner embolizm ve hatta
dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) gelişimi şeklinde
tromboembolik olayların spektrumunun genişlediğini de işaret etmektedir
(Terpos ve ark., 2020 ve Bowles ve ark., 2020). Bütün bu veriler ciddi
COVID-19 hastalarında masif proenflamatuvar cevap ile karakterize
multipl organ hasarı hatta yetmezliğine neden olabilen stokin fırtınası
gelişimini doğrulamaktadır. Bu nedenle COVID-19 hastalarının
enflamatuvar profilinin değerlendirilmesini ve rutin laboratuvar testlerini
içeren biyokimyasal monitorizasyonu kardiyak hepatik ve renal hasarın
erken fark edilmesini sağlayacaktır.
3.4 Kardiyak biyobelirteçler
Klinik veriler ciddi COVID-19 hastalarında belirgin kardiyovasküler
disfonksiyon gelişimini bildirmektedir (Lippi ve ark., 2020 ve Tersalvi ve
ark., 2020) Çin'den bildirilen ilk verilerde hastaların %12'sinde ve yoğun
bakım hastalarının %31'inde akut miyokardiyal hasar geliştiği ve bu
durumun yüksek troponin I düzeyleri ile seyrettiği gösterilmiştir (Huang
ve ark., 2020). Troponin değerlerindeki yükseklik arttıkça yoğun bakıma
yatış oranı da, mortalite de belirgin oranda artmaktadır (Anonymous, 2020
ve Shi ve ark., 2020).
COVID-19 tanısı alan 187 hastadan oluşan bir başka çalışmada ise
hastaların %27,8’inde kardiyak disfonksiyon ve aritmiler ile sonuçlanan
miyokard hasarı rapor edilmiştir (Guo ve ark., 2020). Bütün bu veriler
doğrultusunda kardiyak troponin ve natriüretik peptidleri içeren kardiyak
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biyobelirteçlerin monitorizasyonunun hastaların risk tanımlamasında
gerekli olduğu görülmektedir.
COVID-19’un kardiyovasküler komplikasyonlarından viral miyokardit
gelişimi, direkt miyokardiyal hasar, sitokin aracılı miyokardiyal hasar,
mikroanjiyopati ve koroner arter hastalığının alevlenmesi durumları
sorumlu tutulmaktadır (Bansal, 2020). Ancak ciddi COVID-19
hastalarında bütün bu mekanizmalardan hangisinin ana neden olduğu
henüz netlik kazanmamıştır. Laboratuvar değerlendirilmesinde rehber
olacak ve tedavinin etkin planlanmasını sağlayacak ileri çalışmalar ile
miyokard hasarında asıl nedensel faktörün tanımlanması gerekmektedir.
3.5 Hepatik biyobelirteçler
Yapılan geniş kapsamlı klinik çalışmalarda hepatik ve mikst tip
karaciğer enzimlerinden aspartat amino transferaz (ALT), alanin
aminotransferaz (ALT) ve gama glutamil transferaz (GGT) kan
değerlerinde yükselmeler bildirilmiştir (Fan ve ark., 2020 ve Cai ve ark.,
2020). Bu konuda Cai ve arkadaşlarının retrospektif olarak değerlendirdiği
417 COVID-19 hastasının %76,3’ünün anormal karaciğer enzimleri ve
%21,5’inin hastaneye yatışta karaciğer hasarının bulunduğu rapor
edilmiştir. ALP ve GGT birlikte kolanjiosit ilişkili enzimler olarak
nitelendirilirken, ilginç olarak, COVID-19 hastalarında sadece GGT
olumsuz yönde etkilenmekte ve bu durum safra kanal hasarından ziyade
ilaç ilişkili hasarı işaret etmektedir. Karaciğer hasarının COVID-19’un
ilerlemesiyle daha yüksek olasılıkla ilişkili olduğu görülürken, karaciğer
hasarı testlerinin anormal sonuçlarının sebepleri tartışmalıdır. COVID-19
hastalarının karaciğer disfonksiyonunun arkasındaki potansiyel klinik
mekanizmalar şu şekilde sıralanmaktadır: enfeksiyonu takiben oluşan,
ciddi enflamatuvar cevaba bağlı olarak gelişen immün aracılı hasar, ACE2 eksprese eden biliyer epitelyal hücrelerde aktif viral replikasyon sonucu
direkt sitotoksisite, anoksiye bağlı hipoksik hepatit ve ilaç ilişkili karaciğer
hasarı.
Bütün bu nedenler sonucunda COVID-19 ilişkili karaciğer
disfonksiyonunda özellikle antiviral tedavi alan hastalarda karaciğer
fonksiyon testlerinin rutin olarak istenmesi, ilişkili hepatik hasarın
değerlendirilmesinde apaçık gereklidir.
3.6 Renal biyobelirteçler
2002-2003 yıllarındaki SARS epidemisinden elde edilen veriler
hastaların %6,7’sinde akut renal yetmezlik geliştiği ve bu hastaların
%91,7’sinde akut renal yetmezliğin mortalite nedeni olduğu bildirilmiştir
(Chu ve ark., 2005). Etken virüslerin benzerliği düşünüldüğünde COVID19 hastalarında renal fonksiyonlarının değerlendirilmesi önemli
görülmektedir. Bugüne kadar elde edilen verilerde COVID-19 hastalarında
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akut renal yetmezlik prevalansının %0,5 ile %19,1 arasında değişken
sonuçları bildirilmektedir (Zaim ve ark., 2020). Kan üre azotu (BUN) ve
serum kreatinin düzeyleri böbrek hasarının değerlendirilmesinde belirteç
olarak kullanılmaktadır. Cheng ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
serum kreatinin değerleri daha yüksek olan hastaların yoğun bakıma
alınma oranlarının daha yüksek olduğu ve bu hastaların mekanik
ventilasyona daha fazla ihtiyaç duyduğu gösterilmiştir (Cheng ve ark.,
2020). Bu bulgular sonucunda COVID-19 hastalarında kreatinin ve diğer
(serum ve idrar albümin ve total protein düzeyleri gibi) renal belirteçlerin
rutin olarak istenmesi renal yetmezlik gelişiminin erken tespitinde ve
sonrasında yeterli hemodinamik destek ile birlikte nefrotoksik ilaçların
sınırlı kullanımının belirlenmesinde önemli olduğu görülmektedir.
Karaciğer disfonksiyonuna benzer şekilde COVID-19 hastalarında
renal disfonksiyonun potansiyel mekanizmaları da kesin olarak
bilinmemekte ancak enfeksiyona bağlı gelişen sitokin ve diğer
enflamatuvar belirteçlere bağlı intrarenal hasar ve böbrek dokusuna direkt
sitopatik etki sorumlu tutulmaktadır. Kardiyomiyopati ve akut viral
miyokardit gelişimi söz konusu olduğunda organlar arası çapraz etkileşim
sonucunda COVID-19 hastalarında renal ven konjesyonu, hipotansiyon ve
renal hipoperfüzyon ortaya çıkmakta ve bu durum da renal yetmezliğe
neden olmaktadır (Ronco ve ark.,2020).
Bildirilen bütün bu çalışmalar COVID-19 ciddiyetinin güçlü
enflamatuvar yanıt sonucu gelişen multiorgan yetmezliği ile ilişkili
olduğunu kanıtlamaktadır. Klinik laboratuvarların sadece enflamatuvar
belirteçlerin değerlendirilmesinde değil aynı zamanda potansiyel organ
yetmezliklerinin belirlenmesinde, yoğun bakım hastalarındaki ölçümlerin
(kan gazı, elektrolit vb.) gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadığı
aşikârdır.
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1. Giriş
Üretra darlığı üretral lümenin enstrümantasyonuna izin vermeyen
normal anatomik genişliğinden daha dar olmasını ifade eder. Dünya
Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2004 ve Uluslararası Ürolojik Hastalıklar
Komisyonunun 2010’da aldığı ortak kararla anterior üretradaki
darlıklara üretral striktür, posterior üretradaki darlıklara üretral stenoz
ya da kontraktür denmesi gerektiği kararlaştırılmıştır (1, 2). Erkek
üretra darlıkları ürogenital diyaframa göre anterior ve posteror olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Anterior üretra; penil, bulbar, membranöz
üretra, posterior üretra; prostatik üretra ve mesane boynu olarak alt
bölümlere ayrılmaktadır (Şekil 1). Üretra darlıklarının %92.2’si
anterior darlık iken, bunlar da darlığın yerine göre bulbar, penil, penil
+ bulbar ya da panüretral olabilir (3)

Şekil 1: Erkek üretra anatomisi,
1: Bulbar üretra (üretra korpus
spongiosumun
dorsalinde
ilerler), 2: Penil üretra (üretra
korpus
spongiosumun
ortasından ilerler), A: Penil
üretra, B: Bulbar üretra, C:
Membranöz üretra, D: Prostatik
üretra, E: Mesane boynu (4)
Erkek üretra darlığı insidansı 2-12/1000 hasta olup, bu insidans 55
yaşın üzerinde belirgin artış göstermektedir. Üretra darlıkları ABD’de
yıllık 1.5 milyon poliklinik başvurusuna ve 5000 hastaneye yatışa sebep
olmaktadır (5). Üretra darlığı tedavi edilmezse üriner sistem
enfeksiyonuna, sepsise, mesane taşına, üretral fistül ya da divertiküle,
böbrek yetmezliğine yol açabilen hayat kalitesini oldukça düşüren bir
hastalıktır. Üretra darlığının sık tekrarlayan bir hastalık olduğunu
düşünürsek sebep olduğu maliyet ve iş gücü kaybı oldukça fazladır.
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2. Etyoloji ve Patogenez
Üretra epitelinde ya da korpus spongiosumda oluşan herhangi bir
hasar sonrasında oluşan iyileşme cevabı ve fibrozis üretra darlığına
neden olmaktadır. Yapılan bir metaanalizde üretra darlığı sebeplerinin
%33’ü idiyopatik, %33’ü iyatrojenik, %19’u posttravmatik, %15’i
inflamatuvardır (6).
2.1. İyatrojenik
Diagnostik sistoskopi, üretral dilatasyonlar, transüretral prostat ve
mesane tümörü rezeksiyonu gibi endoskopik işlemler ve radikal
prostatektomi en sık iyatrojenik üretra darlığı nedenleridir. Dilatasyon
materyalinin yapısı ve kalibrasyonu, yapılan operasyon ve operasyonun
süresi, kateterin üretrada kalış süresi, vezikoüretral anastomozun gergin
olması iyatrojenik darlık oluşmasında etkili faktörlerdir (7, 8).
2.2. Travmatik
Üretra darlığı penetran ya da künt travma sonrasında gelişebilir. Ata
biner tarzda ve ani yavaşlama (deselerasyon) tarzında olan travmalarda
korpus spongiosum pubisin inferior pubik ramisi tarafından zedelenir.
Travmatik üretra yaralanmalarında çoğunlukla uçuca anastomoz
üretroplastisi (%72) yapılırken, %28 oranında greft ya da flep gerektiği
bildirilmiştir (9).
2.3. İnflamatuvar
Gonokokkal üretritler en fazla olmak üzere klamidya ve üreplazma
üretritleri de inflamatuvar üretra darlığına neden olabilmektedir.
Üretritlerden başka ürogenital şistosomiazis de üretra darlığı
oluşmasında rol oynayabilir (10). Liken sklerozis; genital cilt,
prepisyum ve glanstan başlayan yaptığı inflamasyonla fimozis, meatal
stenoz ya da üretra darlığına neden olabilen inflamatuvar bir hastalıktır
(11).
3. Tanı ve Değerlendirme
Üretral darlık olan hastaların polikliniğe en sık başvuru sebepleri
idrar akış hızının azalması, idrar kalibrasyonunda azalma, idrarı tam
boşaltamama hissi gibi obstruktif işeme semptomlarıdır (12). Üriner
obstruksiyona sekonder idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşı, prostatit,
orşit, epididimit ve bu hastalıklara bağlı semptomlar görülebilir. Fizik
muayenede anterior üretrada skarlı fibrotik doku palpe edilebilir.
Tanısal değerlendirmede tam idrar tahlilinde (TİT) üriner sistem
enfeksiyonu ya da mesane taşına yönelik piyüri ya da hematüri
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izlenebilir. Üroflowmetride maximum idrar akış hızının (Qmax) ve
ortalama idrar akış hızının (Qort) azaldığı, işeme grafiğinin düz çizdiği
izlenir. Ultrasonografide (USG) mesanede fazla (> 100 cc)
postmiksiyonel rezidü idrar miktarı saptanabilir. Uygun tedavi seçimi
için darlığın yeri, uzunluğu ve dansitesi (spongiofibrozis) hakkında
bilgi sahibi olmak gerekir. Ayrıca USG darlığın annüler uzunluğunun
belirlenmesinde yardımcı olabilir (13). Manyetik rezonans görüntüleme
bazı çalışmalarda özellikle pelvik fraktür sonrası üretra yaralanması
olan hastalarda üretral uçların ve çevre yumuşak dokuların
belirlenmesinde yardımcı olur (14).
Retrograd üretrografi (RÜG) ve voiding sistoüretrografi (VCUG)
üretra darlığı tedavisi planlamadan önce sık kullanılan minimal invaziv
tanı yöntemleridir (15) (Şekil 2). Ayrıca darlığın net olarak görülmesi,
uzunluğunun belirlenmesinde endoskopi ve üretral bujiden
yararlanılabilir. Antegrad ya da retrograd üretroskopi ve üretral buji
sayesinde ve özellikle travmatik olgularda skopi yardımıyla darlık
alanının belirlenmesi sağlanır. Üretroskopiyi mümkün olduğunca ince
ekipmanlarla yapmak üretra hasarını engellemek için gereklidir.
Şekil 2: Üretrada darlık olan
hastanın retrograd üretrografisi,
(Şekil kendi hastama ait olup
paylaşım için hastanın imzalı
onayı alınmıştır)

4. Tedavi
4.1. Üretral Dilatasyon
Üretral dilatasyon üretra darlığı tedavisinde uygulanan en eski
tedavi yöntemidir. Özellikle spongiofibrozis olmayan darlıklarda
küratif olabilir. Kısa (< 2cm) üretral darlıklar için 12 aylık rekürrens
ihtimali % 40 iken, >4 cm darlıklarda bu oran %80’e çıkmaktadır (16).
Çalışmalarda genellikle üretral dilatasyon ile internal üretrotomi tedavi
başarısının benzer olduğu bildirilmiştir (17, 18).
4.2. İnternal Üretrotomi
Direkt görüş altında endoskopik olarak soğuk bıçak ile üretral skar
olan dokuyu sağlam dokuya kadar keserek açmak ve dokunun geniş

35

olarak iyileşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İnternal üretrotomi
sonrası genellikle üretral sonda konulmakla birlikte sondanın yapısı ve
ne kadar süre kalacağı ile ilgili kesin bir görüş birliği yoktur (19, 20).
Darlık uzunluğu arttıkça nüks ihtimali artmaktadır. Yapılan bir
çalışmada darlıktaki 1 cm artışın rekürrens riskini 1,22 kat arttırdığı
gözlenmiştir (16). İnternal üretromi sonrası bulbar üretradaki
darlıkların rekürrens oranı %58, penil üretradaki darlıkların % 84,
membranöz üretradaki darlıkların ise %89’dur (21). Aynı çalışmada
bulbar üretrada yoğun ve derin (ata biner tarzda) olmayan < 1,5 cm
darlıklarda uzun dönem başarı oranı %74 olarak bulunmuştur. Darlık
rekürrenslerinin çoğu operasyondan sonraki ilk 6 aylık süreçte olup, 1
yıldan sonra rekürrens oranı oldukça azdır (16). İkinci internal
üretrotomi sonrası ilk 2 yılda darlık olmama ihtimali %30-50 iken, 3.
internal üretrotomi sonrası bu oran %0 olarak bulunmuştur (22).
Bir metanalizde soğuk bıçak üretrotomi sonrası ortalama
komplikasyon oranı %6,5 olarak bulunmuştur (23). Bu
komplikasyonlardan en sık görüleni erektil disfonksiyon (ED) (%5)
iken, inkontinans (%4), spongios doku etrafına sıvı kaçağı (%3), idrar
yolu enfeksiyonu (%2), hematüri (%2), epididimit (%0,5), üriner
retansiyon (%0,4) ve skrotal apse (%0,3) de görülebilir. Agresif
insizyon yapılırsa komplikasyon oluşma ihtimali artmaktadır.
İnternal üretrotomi sonrası rekürrensi azaltmak için üretral
dilatasyon bazıları tarafından önerilmekle birlikte kısıtlı fayda
sağlamakta ve yaşam kalitesini azaltmaktadır (24, 25). Hangi hasta
grubuna ne kadar süre uygulanması gerektiği net değildir. Bazı
çalışmalarda internal üretrotomi ile eşzamanlı olarak skar dokusunun
altına madde enjeksiyonunun rekürrensi azalttığı bildirilmiştir (26-28).
Mitomisin, triamsinolon enjekte edilen bazı ajanlar olup etkinliği ve
güvenilirliği tartışmalıdır.
4.3. Lazer Üretrotomi
Üretra darlığı tedavisinde kullanılacak ideal lazer dokuyu tamamen
vaporize etmeli, periferal dokuda hafif hasar yapmalı, su tarafından
absorbe edilmemeli, fiber boyunca iletilmelidir. Lazerin karbondioksit,
argon, potasyum titanil fosfat, neodmiyum-Yag, Holmiyum Yag ve
excimer gibi çeşitleri olmakla birlikte hangi lazerin daha avantajlı
olduğu konusunda netlik yoktur (23). Aynı metaanalizde lazer
üretrotominin ortalama komplikasyon oranının %12 olduğu
bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ürologların anterior üretral darlıkta
lazer üretrotomiyi %20 oranında kullandığı gösterilmiştir (29).
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4.4. Üretral stentler
Genellikle spongiofibrozisin az olduğu, kısa üretral darlıklarda,
internal üretrotomi ya da üretral dilatasyon sonrasında kullanılır. Kalıcı
ya da geçici stentler (6 ay-1 yıl) kullanılabilmektedir (30, 31) (Şekil 3ab). Bazı ülkelerde etkinliğinin az olması, perineal ağrı, stent
migrasyonu, stent obstruksiyonu, inkontinans ve enfeksiyon gibi yan
etkilerden dolayı kullanımı yasaklanmıştır (32).

(a) Politetrafloroetilen kaplı
nitinol stent (33)
Şekil 3: Üretral stent
(b) Bulbar üretraya konulmuş
stent (33)

4.5. Açık Rekonstruktif Tedavi
Üretroplastinin uzun dönem başarı oranları internal üretrotomi ve
üretral dilatasyona göre daha yüksektir (17). Üretroplasti, skar
dokusunun iyice oturması için endoskopik girişimden en az 3 ay sonra
planlanmalıdır. Hangi üretroplasti tekniğinin seçilmesi gerektiği
hastanın daha önceki tedavilerine, komorbiditelerine, darlığın sayısına,
uzunluğuna, yerine, etyolojisine, korpus spongiosumun ve çevre
dokuların durumuna, greft ya da flep alınacaksa bunların durumuna
göre değişir (34). Üretra darlığında ilk girişim olarak internal
üretrotomi sonrasında ise üretroplasti yapılması maksimun maliyet
etkin yaklaşımdır (35). Flep ve greft üretroplasti başarısı birbirine
benzer olup sırasıyla % 85,9 ve %84,3’tür (36).
4.5.1. Uçuca Anastomoz
Eksizyon ve primer anastomoz da denilen bu yöntem genellikle < 23 cm bulbar üretra darlıklarında tercih edilir (37). Başarı şansını
arttırmak için fibrotik dokular tamamen eksize edilmeli, üretral uçlar
geniş olarak spatule edilerek büyük, oval ve gerilimsiz bir anastomoz
oluşturulmalıdır. Doğru endikasyonlu vakalarda başarı oranı % 90-95
civarındadır (38). Genç hastalarda dokuların kompliyansı daha iyi
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olduğu için 5 cm’ye kadar olan darlıklarda bile başarı şansı yüksektir
(39). Uçuca anastomoz kısa darlıklardan başka, pelvis kırıklarına bağlı,
prostat cerrahisi sonrasında ya da radyasyona bağlı posterior üretra
darlıklarında uygulanabilir (40, 41).
Üretranın tam kat kesilip anastomozundan başka komplikasyon
riskini azaltmak için damar koruyucu teknik geliştirilmiştir (Şekil 4).
Bu teknikte bulbar ve üretral arterler daha az zarar gördüğü için, ED ve
glans iskemi riski daha azdır. Çok dar olmayan < 1 cm darlıklarda
longitudinal insizyon, tranvers kapatma (Heineke-Mikulicz) tekniği
başarıyla uygulanabilir (42).

(a)
Bulbar
arterlerin
üretradan ventrale
doğru
diseke
edilmesi (43)

(b)
Darlık
alanının
belirlenmesi,
eksizyonu
ve
spatülasyonu (43)

(c)
Anastomoz
sütürlerinin
atılması (43)

Şekil 4: Uçuca anastomozda damar koruyucu teknik
4.5.2. Serbest Greft Üretroplasti
Vücudun çeşitli yerlerinden serbest doku grefti alınıp üretral
rekonstruksiyon amacıyla kullanılabilir. Bu dokular prepisyum, penil
gövde, oral kavite (bukkal ya da lingual), tunika vajinalis ya da mesane
mukozası olabilir (44). Oral greftler kolay alınması, kılsız olması,
düşük morbidite, dayanıklılık ve yüksek başarı oranları nedeniyle en sık
tercih edilen greft türleridir (45).
Oral kaviteden alınan greftlerde ağız içinde kalıcı uyuşukluk, ağrı,
şişme, tat duyusunda azalma, yutma güçlüğü, konuşma problemleri,
ağız hareketlerinde kısıtlılık görülebilir (46). Oral kaviteden greft
sonrasında geride kalan dokunun kapatılması ile kapatılmaması
arasında herhangi bir fark yoktur (47). Üretroplasti sonrası de novo ED
oranı ortalama % 1 (%0-38) ‘dir (48). Genellikle ED postoperatif 0-6
hafta arasında ortaya çıkar ve 6-12. ay arasında ortadan kaybolur (49).
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Greft üretroplasti başarısında greftin vasküler yatak ile yakın ilişkisi
çok önemlidir. Aradaki ilişkinin bozulduğu durumlarda greft nekrozu,
greft kontraktürü ve restenoz görülebilir (50). Serbest greft üretroplasti
sonuçları penil üretrada korpus spongiosum desteği daha az olduğu için
bulbar üretraya göre daha kötüdür (44). Greft üretranın ventral kısmına
anastomoz edilebileceği gibi Barbagli’nin tanımladığı gibi dorsal kısma
da anastomoz edilebilir (51) (Şekil 5-6). Bu teknikte korpus
spongiosum desteği daha iyi olduğu için greft fiksasyonu daha iyi
sağlanır ve üretral divertikül oluşma ihtimali daha azdır. Ventral greft
tekniği ise dorsale göre daha basittir ve daha az diseksiyon ve üretral
mobilizasyon gerektirir. Greftin dorsal ya da ventral konulması
gerektiği daha önceki üretral cerrahi öyküsü, darlığın lokalizasyonu,
çevre dokuların durumu ve cerrahın tecrübesi ve tercihi ile ilişkilidir.
Her 2 tekniğin de başarısı % 84-100 arasında olup benzerdir. (52, 53).
Uzun segment ve aşırı dar olan vakalarda dorsal ve ventral teknik
kombine olarak da uygulanabilir (54)

a

b

Şekil 5: Ventral onlay greft üretroplasti; a-Bulbar üretranın ventralde
insizyonu ve üretranın açılması, b- Serbest greftin ventral onlay olarak
yerleştirilmesi ve sütürasyonu (55)
a

b

Şekil 6: Dorsal onlay greft üretroplasti; a-Bulbar üretranın dorsalde
insizyonu ve üretranın açılması, b- Serbest greftin dorsal onlay olarak
yerleştirilmesi ve sütürasyonu (55)
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Asopa ve ark. üretrayı ventralden açarak dorsal üretral plate i
lümenden insize ederek dorsal inlay greft üretroplastiyi tanımlamıştır
(56) (Şekil 7). Serbest greftlerde korpus spongiosum desteği arttıkça
başarı şansı artmaktadır. Bunun içindir ki proksimal darlıklarda penil
üretradaki darlıklara göre başarı şansı daha yüksektir (44). Kulkarni ve
ark. üretra dorsolateraline tek taraflı greft üretroplastisini tanımlamıştır
(57) (Şekil 8). Bu teknikte ventral üretradaki damarlar, sinirler ve kas
yapıları korunduğu için daha çok penil üretradaki darlıklarda tercih
edilir.
a

b

Şekil 7: Dorsal inlay greft üretroplasti; a-Bulbar üretranın önce
ventralden açılması, sonra dorsal üretranın insizyonu b- Serbest greftin
dorsal inlay olarak yerleştirilmesi ve sütürasyonu (55)

a

b

Şekil 8: Dorsolateral onlay greft üretroplasti; a-Bulbar üretranın
dorsolateralden insizyonu ve üretranın açılması, b- Serbest greftin
dorsolateral onlay olarak yerleştirilmesi ve sütürasyonu (55)
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4.5.3. Pediküllü Flep Üretroplasti
Pediküllü flep kendi beslenmesini pedikül aracılığıyla sağladığı için
çevre doku desteğine ihtiyacı yoktur. Üretral meatustan posterior
üretraya kadar tüm üretral darlıklarda uygulanabilir (58). Üretroplasti
için en çok kullanılan 2 flep; prepisyum ve penil gövde derisidir (Şekil
9). Komplike vakalarda kıl foliküllerinin yok edilmesi sonrası skrotal
deri ve barsak flepleri de kullanılabilir (59, 60). Flep üretroplastinin
doku erozyonu, üretral divertikül gelişimi ve intraüretral kıl oluşması
gibi bazı dezavantajları mevcuttur (61).
a

b

Şekil 9: Penis cilt flebi; a- Penis dorsalinden cilt flebi hazırlanmış ve darlık
olan segment açılmış, b- Flep darlık olan bölgeye yerleştirilmiş ve sütüre
edilmiş (62).
4.5.4. Aşamalı Üretroplasti
Sağlıklı dokunun yetersiz olduğu ve vaskülarizasyonun rsikli olduğu
olgularda aşamalı üretroplasti tercih edilir. Aşamalı üretroplastide en
bilinen teknik Johanson tarafından tanımlanmıştır (4). Bu teknikte ilk
aşamada sağlıklı olmayan üretra kısmı vertikal olarak tamamen açılır ve
üretrayı oluşturacak doku üretral plate olarak sütüre edilir. Üretral meatus
üretral plate in proksimalinde hipospadiasta olduğu gibi lokalize olur.
Johanson üretroplastinin 2. aşaması ilk aşamadan en az 3 ay sonra yapılır.
Sağlıklı üretral plate oluştuktan sonra üretal kateter üzerinden tübülerize
edilerek yeni üretra oluşturulur (Şekil 10).
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a

b

Şekil 10: Aşamalı üretroplasti; a- Obliteratif segmentin çıkarılması ve
mukozal greftin yerleştirilmesi, b- 6 ay sonra yeni üretranın oluşturulması
(55)
4.5.5. Kalıcı Perineostomi
Özellikle ileri yaşta, komorbiditesi fazla, çok sayıda operasyon
geçirmiş, artık rekonstruktif cerrahi düşünülmeyen hastalarda tercih edilir.
Aşamalı üretroplasti planlanan hastalar ilk operasyon sonrası durumdan
memnun olup 2. operasyonu istemeyerek kalıcı perineostomi ile
yaşayabilirler. Kalıcı perineostomide en çok Johanson, Blendy ve French
teknikleri uygulanmaktadır (63, 64). Bazı kompleks vakalarda
perineostomi oluşturulması için serbest greft ya da mesh kullanılabilir (65).
4.5.6. Üretroplastide Doku Mühendisliği
Serbest greft ya da flep alınması sonrası oluşacak komplikasyonlardan
korunmak ya da yeterli doku alınamayacak durumlarda tercih edilir. Liebig
ve ark. MukoCell® greft üretroplastisi sonrasında %85 başarı elde
etmişlerdir (66). Üretroplastide doku mühendisliğindeki en büyük engel
maliyettir (67).
5. Üretral Darlıkla Ilgili Özel Durumlar
5.1. Meatal darlıklar
Darlık sadece meatus ile sınırlı olabileceği gibi anterior üretradaki
darlıkla birlikte de olabilir. Blandy ve ark. tarafından 1967’de başarı oranı
yüksek doku flebi ile meatoplasti tanımlanmıştır (68). Ayrıca fibrotik
dokunun eksizyonu ve oral greft üretroplastisi de meatal darlıkta tercih
edilebilir (69).
5.2. Liken Sklerozis ile Ilişkili Darlıklar
Eski adıyla balanitis kserotika obliterans olarak bilinen liken sklerozis,
penis ve üretrayı etkileyen üretral darlığa yol açabilen kronik inflamatuvar
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bir hastalıktır (70). Diğer etyolojilere bağlı darlıklara göre başarı oranı çok
daha düşüktür. Liken sklerozise bağlı üretral darlıklarda deri patolojisi
olabileceği için üretroplasti materyali olarak deri kullanılmaz (71).
Üretroplastiye ek olarak lokal ya da intraüretral steroid uygulamasının
ameliyat başarısını arttırdığı bildirilmiştir (72).
5.3. Prostatektomi Sonrası Üretral Darlıklar
Prostat kanseri nedeniyle uygulanan her tedavi sonrası mesane boynu
ile bulbar üretra arasında darlık oluşabilir (73). Radikal prostatektomi
sonrası bu oran ortalama % 5-10 iken, brakiterapi sonrası %4-9, eksternal
radyoterapi sonrası % 1-13’tür (2). Bu darlıklarda yoğun fibrozis ve çevre
dokularda vaskülarizasyon yetersizliği mevcuttur. Tedavide genellikle
önce internal üretrotomi ya da dilatasyon tercih edilmekle birlikte seçilmiş
vakalarda stent ya da üretroplasti uygulanır (74). Darlık segmenti kısa
olduğu için üretroplastide genellikle uçuca anastomoz tercih edilir.
5.4. Panüretral Darlıklar
Panüretral darlık üretral meatustan bulbar üretranın proximaline kadar
olan üretra segmentini kapsayan kompleks bir darlıktır. Etyolojisinde yaş,
coğrafi lokalizasyon, liken sklerozis, üretral girişim ya da cerrahi öyküsü,
travma, inflamasyon etkili olabileceği gibi idiyopatik de olabilir (75).
Panüretral darlık tedavisinde Johanson aşamalı üretroplastisi, flep ya da tek
aşamalı bukkal mukoza grefti (BMG) uygulanabilir (76). Liken sklerozis
varlığında tek aşamalı BMG, obliterative üretra ya da üretral plate in
olmadığı durumlarda 2 aşamalı Johanson üretroplastisi tercih edilmelidir.
İdeal cerrahide cerahi sonrasında penil uzunluk değişmemeli, kordi
oluşmamalı, kozmetik görünüm iyi olmalıdır. Panüretral darlık tedavi
başarısı %70 – 88 arasında değişmektedir (77). Bu başarıyı üretral darlığın
sebebi ve hastanın daha önce geçirdiği üretral cerrahi öyküsü
etkilemektedir. Kulkarni tekniği panüretral darlıklarda sık tercih edilen,
%84.9 başarı oranına sahip, fonksiyonel ve kozmetik sonuçları çok iyi olan
bir tekniktir (76).
6. Sonuç
Erkek üretra darlığı toplumda sık görülen, uygun tedavi edilmezse
hayat kalitesini kötü etkileyen ve önemli komplikasyonlara yol açabilen,
sağlık harcamalarında ciddi artışa yol açan bir hastalıktır. Tanı ve
tedavisinin planlanmasında RÜG faydalı bilgiler verdiği için mümkün olan
her hastaya çekilmelidir. Erkek üretra darlığı tedavisinde üretral
dilatasyon, internal üretrotomi, lazer üretrotomi, üretroplasti seçenekleri
olup her hastaya uygun tedaviyi belirlemek gerekir. Üretral dilatasyon ve
üretrotomi benzer başarı oranlarına sahip olmakla birlikte üretroplasti daha
yüksek uzun dönem başarı oranlarına sahiptir. Üretroplasti seçenekleri
arasında uçuca, flep ve greft üretroplasti vardır. Tedavi seçiminde darlığın
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sebebi, yeri, uzunluğu, karakteri, hastanın yaşı, ek hastalıkları, daha önce
geçirdiği operasyonlar ve cerrrahın tecrübesi etkilidir.
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1. Makrolidler
1. 1. Giriş ve Genel Bilgi
Makrolidler Saccharopolyspora erythraea'dan (Streptomyces erythreus)
elde edilen ribozomun 50S birimine bağlanarak bakteri protein sentezini
inhibe eden antibiyotiklerdir. İlk keşfedilen prototip eritromisindir.
Kimyasal olarak makrolidlerin yapısında eritromisin, klaritromisin,
azitromisin ve diğerleri sırasıyla 14-15-16 atom içeren makrosiklik lakton
halkası ve buna glikozid bağları ile bağlanmış şeker içerirler. Makrolidler
gram (+) ve gram (-) bakterilerin neden olduğu hastalıklar dahil birçok
enfeksiyonun tedavisinde kullanılmaktadırlar. Esas olarak bakteriyostatik
etkilidirler. Ancak konsantrasyona bağlı olarak bakterisidal etkinlik de
gösterebilirler. Oral, İV, İM, SC ve topikal olarak kullanılırlar. Hemen
tamamının enteral emilimleri tam değildir. Oral alımdan sonra mide asidi,
besinler, ortamda bulunan diğer ilaçlar, mikrobiyota ve enzimlerden
etkilenirler. Enteral alımda emilimleri % 60’ı geçmesi nadirdir. Beyin
omurilik sıvısı dışında vücut sıvılarına dağılımları iyidir. Fagositlerde
yoğunlaşmaları tipiktir. En çok solunum yollarında akümüle olurlar.
Bundan dolayı bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu pnömoni, solunum
yolu enfeksiyonları ve diğer akciğer dokusu hastalıklarının tedavisinde
yoğun şekilde kullanılırlar. Solunum yolları dokusuna olan afinitesinden
dolayı akciğer epitelinde, fagositlerde, akciğer sıvısında birikimleri normal
dokunun 8 ile 100 katından fazla olabilir. Karşılaştırmalı bazı
farmakokinetik özellikleri tablo 1’de verilmiştir. Bunun dışında idrar
yolları enfeksiyonlarında da oldukça etkilidirler. Esas atılım yolu safra ve
idrardır.
Eritromisin, bulunuşundan (1952) günümüze kadar birçok makrolit
antibiyotik kendisinden türetildi ve türevlendirmeye de devam
edilmektedir. Ketolit, azalid ve triamilid alt gruplarından birçok üye farklı
amaçlarla kullanılmaktadır.
Eritromisin, azitromisin, klaritromisin,
solitromisin, spiramisin, roksitromisin, oleandomisin, troleandomisin,
josamisin, miyokamisin, midekamisin, rokitamisin, diritromisin,
fluritromisin, bafilomisin, tylosin, tilmicozin, kitasamisin, karbomisin,
gamitromisin, tularitromisin-A, telitromisin gibi. İnsan ve hayvan
sağlığının yanı sıra deneysel ve koruyucu amaçla da kullanımları
mevcuttur. Makrolid lakton halka üzerinden yeni türevler için de
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günümüzde hala çalışılmaktadır. Makrolidlerin çeşitli farmasötik
formlarının geliştirilmesi ve dokuya hedeflenmesi bugün için üzerinde
çokça durulan bir konudur.
1.2. Eritromisin
1.2.1. Tanımı ve özellikleri
Eritromisin makrolit grubu 14 üyeli makrosiklik lakton halka taşıyan
bir antibakteriyeldir. Değişken makrosiklik halka taşıyan rifamisinler ile
vankomisinden farklı olarak stabil, gerçek bir makrosiklik halkaya sahiptir.
Molekül ağırlığı 733,93 g / mol ve kimyasal formülü C 37 H 67 N O 13 dır.
Eritromisin 133-135 oC de erir ve kaynama noktası 720 oC dir. Eritromisin
diğer makrolidler gibi suda eser miktarda çözündüğünden pratik olarak
suda çözünmez kabul edilir. Ancak kimyasal çözücülerde çözünür. Acı
lezzette, beyaz kristalize tuz bir yapıya sahip olup pKa’sı 8,88’dir.

Şekil 1. Eritromisin kimyasal yapısı (ncbi.nlm.nih.gov dan)
1.2.2. Endikasyonu ve tedavide kullanımı
Eritromisin Streptococcus piyogenes ve diğer streptokokların neden
olduğu hafif ve orta şiddette üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni,
otitis mediyaya neden olan Haemophylus influenzae, ile Listeria
monocytogenes, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae,
Corynebacterium diphtheriae gibi bakterilere karşı etkilidir. Deri
enfeksiyonlarına neden olan Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus'un yol açtığı hafif ile orta dereceli epidermal veya dermatolojik
hastalıklar, Corynebacterium minutissimum'un neden olduğu bulaşıcı deri
enfeksiyonları, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu intestinal

52

amebiasis, N. gonorrheae'nin neden olduğu akut inflamatuar hastalıkların
tedavisinde kullanılır. Treponema pallidum'un neden olduğu frengi
(sifiliz), hamilelikte meydana gelen ürogenital enfeksiyonlar, yetişkinlerde
Chlamydia trachomatis'in neden olduğu komplike olmayan rektal, üretral
ve endoservikal enfeksiyonların tedavisinde, nongonokok üretritlerde,
Hemofilus ducreyi’nin neden olduğu şankroidde kullanım alanı bulur.
Bunun dışında etkili olduğu gram (+) ve gram (-) bakteriyel hastalıklarda
değişik farmasötik formları kullanılır.
Eritromisin tedavide solunum yolu enfeksiyonlarında başlıca kullanım
yeri bulur. Hafif ve orta dereceli üst solunum yolu enfeksiyonları ile alt
solunum yolları bakteriyel enfeksiyonları eritromisin ile tedavi edilebilir.
Özellikle penisilin alerjisi olanlarda terapötik değeri paha biçilmezdir.
Orofarenkste ve nazofarenkste meydana gelen bakteriyel enfeksiyonların
tedavilerinde de eritromisin önemli bir antibakteriyel ajandır. Yine
Bordetella pertussis’in neden olduğu boğmaca önemli bir kullanım
alanıdır. Lejyoner hastalığı, difteri ve benzeri diğer enfeksiyonlar ile
Mycoplasma pneumoniae’ye bağlı solunum yolları enfeksiyonlarında
endikedir. Bunların dışında akne vulgaris pelvik inflamatuar hastalık,
klamidyal oftalmi neonatorum, toplumsal kökenli pnömoniler,
gastroparezi, inguinal granüloma, üreoplazma üretriti, dermatolojik
papüler püstüler enfeksiyonlar ile komedonlara, stafilokok kaynaklı deri
enfeksiyonlarına kullanılmaktadır. Streptokokların neden olduğu deri,
derialtı bakteriyel enfeksiyonlar ile romatizmal ateş profilaksisi ve
yüzeysel oküler enfeksiyonlar eritromisinin kullanıldığı diğer alanlardır.
Tedavide eritromisinin suda çözünürlüğünü arttırmak ve aside
dayanıklılığını düzenlemek için Propiyonat, lauryl sülfat, etil süksinat, etil
karbonat, stearat, estolat, guisepat, laktobionat, HCL ve baz formları
kullanılır. Erişkinlerde doz 500 mg X 4 / gün, çocuklarda 12,5 mg /kg X 4
/ gün dozlamına kadar kullanılabilir.
1.2.3. Farmakolojisi
Eritromisin emiliminde bireyler arasında farklılıklar mevcuttur. En
yüksek serum konsantrasyonu (Cmax) 1,8 mcg / L ve maksimum kan
konsantrasyonuna varma suresi ortalama 1-2 saattir. Asit ortamda
parçalanmaya daha yatkın görünmektedir. Birçok vücut sıvısında dağılır.
Özellikle lökositlerde ve inflamatuar dokularda akümüle olma
eğilimindedir. Beyin omurilik sıvısına geçişi menenjit olmadığı sürece yok
denecek düzeyde düşüktür. Eritromisin propiyonat %90 oranına kadar
serum proteinlerine bağlanabilir. Oral alınan dozda hepatik ilk geçiş
metabolizması önem taşır. CYP3A4 enzimi tarafında kısmen Ndesmetileritromisine metabolize edilir. Bu Majör metabolit de aktiftir.
Eritromisin CYP3A4 enzimi üzerinden diğer ilaçlarla etkileşimi
karakteristiktir. Bu husus tedavide önem arz eder. Enzimatik indüksiyon
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veya inhibisyona neden olan diğer ilaçlar ve besin ile böylece etkileşir.
Eritromisin ekskresyonu, çoğunluğu feçesle atılmakla beraber az bir miktar
da ( % 5 civarında) idrarla atılır. Yarılanma ömrü 180 - 200 dakikadır.
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluklarında eritromisin total klerensi
düşer. Sıçanlarda eritromisinin Oral LD50 > 2000 mg/Kg dan daha
yüksektir. Bu da güvenlik indeksi bakımından tekil kullanıldığı tedavide
toksikolojik risklerin oluşmasını en aza indirir. Eritromisin
intoksikasyonlarında hemodiyaliz ve periton diyalizi başarısızdır.
Eritromisin teofilin, karbamazepin, siklosporin, takrolimus, varfarin,
digoksin, terfenadin, astemazol, sisaprid, lovastatin, triazolam ve
disopiramid ile etkileşime girebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Şayet
birlikte kullanılacak ise azami dikkat edilmeli, serum düzeyi ve ekskresyon
kinetiği takip edilmelidir. Hepato-renal klerens değişimi bu etkileşimi
dramatize edebilir. Bu etkileşimlerin hemen tamamı sitokrom enzimleri
üzerinden meydana geldiği için tedavide dikkate alınmak durumundadır.
1.2.4. Farmasötik formları
Eritromisinin, tablet, uzun salımlı tablet, süspansiyon, film kaplı tablet,
oftalmik ointment, süspansiyon için granül, süspansiyon için toz,
süspansiyon, topikal jel şeklinde farmasötik formları mevcuttur.
1.2.5. Kontrendikasyonları
Eritromisin oral kullanımında görülen yan etkiler genellikle
gastrointestinal sisteme ilişkin ve doza bağımlıdır. Acı ve kötü tadının yanı
sıra bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, iştahsızlık ve psödomembranöz kolit
görülebilir. Hepatit belirtileri, karaciğer disfonksiyonun, anormal
karaciğer fonksiyon testi sonuçları bilinen yan etkileridir. Diğer
makrolidler de olduğu gibi QT uzaması, ventriküler taşikardi, torsades de
pointes görülebilir. Dermatolojik reaksiyon olarak ürtiker, eritema
multiforme, Stevens Johnson sendromu yan etki olarak karşılaşılabilen
kontrendikasyonlardır. Çok nadiren de olsa pankreatit ve konvülsiyon
bildirilmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek dozlarda
eritromisin reversibl işitme kaybına neden olabilir. Gebelikte kullanımı
mümkün ve gebelik kategorisi B’dir.
1.2.6. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar
Eritromisin önemli bir karaciğer metabolik enzim inhibitörüdür.
Kendisi gibi inhibitör olan amiodaron, danazol, delavirdin, diltiazem,
SSRI, azol antifungallerden (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol,
mikonazol) HİV proteaz inhibitörleri(indinavir, ritonavir,..) kinidin ve
türevleri, makrolit diğer antibakteriyeller, mifepriston, nifedipin,
simetidin, omeprazol, ranitidin, verapamil, zafirlukast ile etkileşir. Yine
CYP3A4 indükleyicisi fenitoin, karbamazepin, glukokortikoid, prednizon,
rifamisinler, fenilbutrazon, deksametazon ve fenobarbital gibi ilaçlarla da
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etkileşir. Her iki durumda da doz/serum ilaç konsantrasyonu ve hepatorenal klerens takip gerektirir. İnhibisyona neden olanlarda kan
konsantrasyonu dramatik artış gösterebilir veya indükleyici ajanlar
eritromisin kan konsantrasyonunu sub-terapötik seviyeye düşürebilir.
Serum konsantrasyonu, böbrek klerensi ilişkisi dikkatle izlenmeli ve doz
çok iyi ayarlanmalıdır.
1.3. Klaritromisin
1.3.1. Tanımı ve özellikleri
Klaritromisin beyaz, kristal tuz halinde molekül ağırlığı 747,953 g/mol,
kimyasal formülü C38H69NO13, erime sıcaklığı 217-220oC ve pKa’sı 8,99
olan makrolit grubu antibakteriyel bir ajandır. Klaritromisin asetonda tam
olarak çözünmekle beraber metanol, etanol ve asetonitrilde kısmen
çözünür. Suda ise çözünme oranı 0,33 mg/L gibi çok küçük bir değer
olduğu için pratik olarak çözünmez kabul edilir. Düşük derecede iyonize
olup, hidrosolübl değildir. Lipofilik bir karakter taşır ki bu da vücut sıvı ve
organlarına daha fazla distribüsyonu kolaylaştırır.
Klaritromisin 14 üyeli lakton halkası içeren semisentetik makrolit bir
antibiyotiktir. Klaritromisin veya 6-0-metileritromisin, eritromisinin C-6
hidroksil grubuna bir metoksi grubu ikame edilerek sentezlenir. Bu
kimyasal modifikasyon daha asit-kararlı antimikrobiyal ajan olmasına
sebep olur ki bu durum biyobozunumu önler. Bu kimyasal değişim
klaritromisini aside karşı kararlı bir antimikrobiyal ajana dönüştürür.
Böylece lakton halkası hidrolizi önlenmiş olur. Bu aside karşı kararlılık
oral biyoyararlanımı arttırdığı gibi gastrointestinal intoleransın oluşmasını
da önler. Zaten eritromisinden daha geniş bir spektrum ve daha iyi
farmakokinetik özelliklere sahip olması da bu üstün özelliklerinden
dolayıdır. Mevcut farmasötik formları enteral ve parenteral kullanılır.
1.3.2. Endikasyonu ve tedavide kullanımı
Etki mekanizması bakteriyel ribozomlarda protein sentezini bozmaya
bağlı 50S alt birimi inhibisyonu ile gerçekleşir. Enzimatik etkinliği peptidil
transferaz inhibisyonudur. Translasyon ve protein yapımı aşamasında
amino asit translokasyonunu bozarak/yanlış yönlendirerek/ etkili
olur. Klaritromisin veriliş yoluna, endikasyon ve konsantrasyon bağımlı
bakteriyostatik veya bakterisidal olabilir. Tüberküloz bakterilerine karşı da
eritromisinden yaklaşık 8 kat daha aktif olduğu için antitüberküloz ilaç
olarak da kullanılır. Antibakteriyel etkinlik spektrumu eritromisinden daha
güçlüdür. Penisilin duyarlılığı öyküsü olan hastalarda H. influenzae, M.
catarrhalis ve S. pneumoniae’nın neden olduğu enfeksiyonlar ile otitlerde,
otitis media tedavisinde değerli bir ajandır. Ayrıca piyojenez
streptokokların neden olduğu tonsillit, kriptik tonsillit, farenjit, stomatit,
maksiller sinüzit, bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmelerine karşı son
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derece etkilidir. Orofaringeal bölgede ve solunum yollarında
akümülasyonundan dolayı normal kan, serum, konsantrasyonunun onlarca
katı daha fazla konsantrasyona ulaşabilir. Sadece o bölgedeki dokularda
değil sekret ve ekskretlerde de kan konsantrasyonunun onlarca katına
çıkabilmektedir. Bu durum akciğer başta olmak üzere bütün solumun
yolları dokusu, akciğer epitel astarı (mezotel) ve savunma hücreleri ile
sürfaktan sıvıda da benzerdir. Bu akümülasyondan dolayı sahip olduğu
terapötik verim diğer bazı semisentetik türev makrolidler gibi
klaritromisini solunum yolları tedavisinde benzersiz kılar. Hafif, orta
düzeyde toplum kökenli pnömoni, Lejyoner hastalığı, boğmaca ile diğer
solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde iyi bir seçimdir. Komplike
olmayan dermatolojik enfeksiyonların tedavisinde kullanılması terapötik
ve prognoz olarak çok başarılı olduğu gibi etkileşim ve alerjik sorunlar
bakımından da sağaltımda yeterince tatmin edici bir ajandır. Helicobacter
pylori enfeksiyonunda üçlü kombinasyona dâhil olur ve memnuniyet verici
terapötik eradikasyon sağlar. Duodenal ülser hastalığı, bartonella
enfeksiyonları, Lyme hastalığı ve Toxoplasma gondii'nin neden olduğu
ensefalitlerde kullanım alanı bulur. Ayrıca klaritromisin kriptosporidiyoz
insidansını düşürür. Viridans grup α-hemolitik streptokok bağımlı
endokardit oluşumunu önlediği bilinmektedir. Mycobacterium
avium kompleksi (MAC) bakteriyemi veya enfeksiyonları için yetişkin,
adolesan ve çocuklarda etkili ve yeterli bir tedavi sunar. İleri HİV enfekte
hastalarda bile bu tedavi klaritromisin ile mümkündür. Klaritromisinin
erişkinler için günlük dozu rutinde 250-1000mg X 2 / gün, çocuklar için
de 7,5 mg /kg X 2 / gün olarak uygulanır.
İn vitro klinik aktivitesi Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Str. pyogenes, Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae,
Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae,
M. avium, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortitum ve
Mycobacterium kansasii, M. İntracellulare’ye karşı aktiftir. Bunlara ilave
olarak diğer streptokoklar, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila,
Pasteurella multocida, Clostridium perfringens ile Propionibacterium
acnes bakterilerine karşı da klinik aktivitesi test edilmemekle beraber
invitro aktiftir.
1.3.3. Farmakolojisi
Klaritromisinin enteral emilimi hızlıdır. Gıda ile alınması durumunda
biyoyararlanımı artmakla beraber total biyoyararlanım en çok % 55 olarak
gerçekleşir. Besinlerle beraber alınması durumunda süspansiyon formunun
biyoyararlanımı maksimum kan konsantrasyonu ve ortalama eğri altında
kalan alanında ciddi bir artış meydana gelmektedir. Çocuk ve gençlerde
kullanılan klaritromisin süspansiyon için Cmax 7,5 mg / kg'lık dozda 4,60
mg / L’dir.
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Klaritromisinin yetişkinlerde ortalama dağılım hacmi 3-4 L/Kg iken
akümüle olduğu dokularda 191-306 L/Kg’a kadar çıkabilir. Proteinlere
bağlanması stabil olmayıp %40 ile 70 arasında değişir. Bu bağlanmada
alfa-1 asit glikoproteinin rolü büyüktür. Kendisi ve majör metaboliti vücut
sıvılarında geniş çaplı dağılım gösterir. Tükürük, balgam, akciğer dokusu,
akciğer epiteli, akciğer epitel sıvısı, bademcikler burun mukozası, orta
kulak, orta kulak sıvısına difüzyonu çok iyidir. Solunum yolu doku ve
sıvılarında klaritromisin konsantrasyonu plazmadan 3 ile 50 kat daha
yüksektir. Klaritromisinin hem kendisi hem metaboliti nötrofillerde,
alveolar makrofajlarda çok yüksek derecede hücre içi konsantrasyona
ulaşır. Buradaki akümülasyon plazmanın onlarca kat üzerinde şekillenir.
Solunum yollarına bu afinitesinden dolayı akümülasyonu, enfeksiyon
yerinde iyileşmeye daha çok katkı sağladığı gibi bölgede diğer
antibiyotiklerden daha uzunca bir süre antibakteriyel etki göstermesine
neden olur.
Makrolidlerin metabolizasyonda enzim inhibitörü olmaları
klaritromisin için de geçerlidir. Klaritromisin hepatik mikrozomal
CYP3A4 izoenzimini ve enerjiye bağımlı bir dışarı atım pompası olan Pglikoproteini inhibe eder. Klaritromisin metabolizasyon sonrasında 8 farklı
metabolitine ayrılır. Bunlardan 14-OH klaritromisin terapötik aktiftir
(Tablo 2). Klaritromisinin gastrointestinal kanalda emilimi düşük düzeyde
olmakla beraber sorunsuz ve asidik ortamda stabildir. Yemeklerle birlikte
alınması daha iyi bir farmakokinetiğe eriştirir.
Yetişkin bireylerde tablet formunda 250 mg klaritromisin oral olarak
alımından sonra plazma maksimum ilaç konsantrasyonu 1,01-1,52 mg / L
(ortalama0,94 mg /L)iken 500mg ardışık dozlamda bu değer 2,41 - 2,85
mg /L’dir . Aktif olan metaboliti en az bu değerin yarısından daha fazla
konsantrasyona sahip ve antibakteriyel olarak da aktiftir. Gastrointestinal
sistemde emilimi de oldukça hızlıdır. Bu aktif metabolitin maksimum
konsantrasyona ulaşma süresi (Tmax) 1,8 -2,8 saattir.
Orta ve yüksek dozda kullanılan klaritromisinin immun sistemi
uyardığı ve antienflamatuvar etkisinin de olduğu covid-19 sürecinde ortaya
çıkarılmıştır.
Klaritromisinin eliminasyonu safra ve idrar yolları ile olur. 12 saat
arayla 250 mg tablet sonrası yaklaşık % 20'si idrarla atılır. İdrar ile itrah,
doz ile doğru orantılıdır. Klaritromisin 200 mg tek doz verilen nötropenik
farelerde ilacın yarı ömrü: 13,3 saat, AUC: 16,83 mg/saat/L ve C max :3,74
mg/mL dir. Klaritromisin klerensi 198 mL/saat tir. Ancak kreatinin
klerensi 30mg/dk’ nın altına düştüğü durumlarda doz ayarlaması
konsantrasyon bağımlı yapılmalıdır.
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1.3.4. Farmasötik formları
Klaritromisin 125, 250 ve 500 mg halinde tablet, film kaplı tablet,
uzatılmış salınımlı tabletleri, 125 mg, 250 mg süspansiyon için granül,
formları mevcuttur. Ayrıca H. Pylorii’de kullanılmak üzere amoksisilin,
lansoprazol, klaritromisin kombinasyonu ve amoksisilin, omeprazol ve
klaritromisin kombinasyonları mevcuttur. Parenteral olarak da her flakon
500mg’a eşdeğer 739,5mg klaritromisin laktobiyonat içeren İV
sulandırılabilir toz formu mevcuttur.
1.3.5. Kontrendikasyonları
Yan etki olarak ana molekülü eritromisinden daha iyi olmakla beraber
makrolidlerin yan etki profiline sahiptir. Dişlerde fırçalama ile giderilebilir
renklenme yapabilir. Gastrointestinal sistem etkileri daha sert ve sık
gibidir. Mide bulantısı, tat algısında az veya çok sapma, ishal, dispepsi ve
batın ağrısı en sık görülebilir advers etkilerdir. Makrolitlerin bir üyesi
olmakla klaritromisin kullanımı psödomembranöz kolit eritromisinden az
da olsa rastlanan bir advers tesirdir. Klaritromisin kalp ritmi üzerinde QT
uzamasına neden olabilir. Daha yüksek dozlamda reversibl işitme kaybı
gözlenmiştir. Dermatolojik olarak hafif cilt döküntüleri, kaşınma,
kabuklanma, ürtiker meydana gelebilir. Anafilaksi nadirdir. StevensJohnson sendromu benzeri alerjik reaksiyonlar olasıdır. Çok nadir olmakla
beraber karaciğer fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir. Karaciğer yetmezliği
genellikle geri dönüşümlüdür. Deney hayvanlarında fötal kardiyovasküler
kusurlar, yarık damak ve fetal büyüme geriliği gibi fetal anomaliler
bildirilmiştir. Gebelik kategorisi C dir.
1.3.6. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar
Klaritromisin asıl molekül eritromisin gibi karaciğer CYP enzim
inhibitörüdür. CYP3A4 üzerinden inhibitör olan azol antifungaller,
(flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, mikonazol) amiodaron, danazol,
delavirdin, diltiazem, HİV proteaz inhibitörleri (lopinavir, sequinavir,
indinavir, nelfinavir, atazanavir, darunavir, tipranavir, ritonavir) serotonin
geri alım inhibitörleri, simetidin, ranitidin, greyfurt suyu, kinidin ve
türevleri nifedipin, mifepriston, omeprazol, verapamil gibi üzerinde
inhibitör etkili ilaçlarla etkileşir. Sitokrom enzim inhibitörleri birlikte
kullanımında doz/serum ilaç konsantrasyonunda hepatik klerens göz
önünde bulundurulmalıdır. Hepato-renal fonksiyon sorunlarında mutlaka
doz düzenlemesine gidilmelidir.
Karaciğer mikrozomal enzim indükleyicileri de klaritromisin
metabolizasyonunu etkileyerek kendisiyle etkileşirler. Klaritromisin CYP
indükleyici fenitoin, karbamazepin, glukokortikoid, prednizon, rifabutin,
fenilbutrazon, deksametazon ve fenobarbital gibi ilaçlarla etkileşir. Bu tür
ve benzeri indüksiyona neden olan ilaçlarda klaritromisin doz/serum ilaç
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konsantrasyonu ve hepato-biliyer klerens ciddi takip edilmelidir.
Mikrozomal enzim inhibisyon yaparak klaritromisin ile etkileşen ilaçlarda
ilacın kan konsantrasyonu yüksek artış gösterebilir veya indükleyici
ajanlar klaritromisin kan konsantrasyonunu sub-terapötik seviyeye
düşürebilir.
1.4.Azitromisin
1.4.1. Tanımı ve özellikleri
Solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmede insan sağlığı için stratejik
bir öneme sahip azitromisin 1980 yılında bir ilaç şirketi tarafından
keşfedildi ve 1988'de tıbbi kullanım için onaylandı. Etkisi, spektrumu,
farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri çok iyi bilinen eritromisin
türevi makrolid bir azalid antibiyotiktir. Geniş bir aktivite spektrumuna
sahip makrolid grubu yarı sentetik aside dayanıklı kararlı bir yapıdır. Bir
yönüyle kendi grubu olan makrolid antibakteriyellere benzerken aglikon
halkasında bir azot atomu içermesi ile bir azalid antibiyotiktir. Nitrojen
içeren 15 üyeli bir halka yapıdadır. Metabolizmasının önlenmesine izin
veren aglikon halkası üzerindeki bu pozisyon azitromisini diğer
makrolidlerden ayırır. Moleküler ağırlığı yaklaşık 749 g/mol’dur.
Kimyasal formülü C 38 H 72 N 2 O 12 dir. Dünya Sağlık Örgütü onu insan
tıbbı için kritik öneme sahip olarak sınıflandırmaktadır.
1.4.2. Endikasyonu ve tedavide kullanımı
Etki spektrumu ve farmakokinetiği hakkında yapılmış pek çok çalışma
mevcuttur. Beyin-omurilik sıvısı dışında hemen bütün dokularda başta
akciğer ve üriner sistem olmak üzere yüksek konsantrasyona ulaşır. Asit
pH’da stabil oluşu, yarılanma süresi ve fagosit konsantrasyonu solunum
yolu enfeksiyonlarının tedavisinde onu eşsiz kılar. Yağ ve kas dokusunda
daha düşük konsantrasyonda bulunmakla beraber özellikle solunum
yollarının tamamında ve lenfositlere yüksek afiniteye sahiptir. Diğer
makrolidler gibi 50S ribozomal alt birimine bağlanarak mRNA polipeptit
sentezi inhibisyonu ile etki eder. Gram (+) ve gram (-) aerob ve anaerob
bakterilere karşı geniş bir spektruma sahip olması ile bilinir.
Staphylococcus aureus, S. pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydia
trachomatis, Corynebacterium diphtheriae, Pasteurella multocida, H.
influenzae, Legionella pneumophila, Gardnerella vaginalis, Moraxella
catarrhalis, Mycobacterium spp., Mycoplasma pneumoniae, S. pyogenes,
Bacillus cereus, Haemophilus ducreyi üzerine etkilidir. Toplum kökenli
pnömoni, boğmaca ve lejyonella enfeksiyonu dahil spesifik solunum yolu
enfeksiyonları, pelvik enflamatuar hastalık, şankroid, orşit, granüloma
inguinale gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, bakteriyel enterit ,
kolera, gezgin ishali, enterik ateş (Salmonella enterica serovar Typhi ve S.
enterica serovar Paratyphy) sağaltımında önemli bir ajandır. Ayrıca
azitromisinin önerilen kullanımları arasında Bartonella henselae'ye (kedi
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tırmığı) bağlı şiddetli enfeksiyon veya kalıcı lenfadenopati tedavisi,
Avustralya kene tifüsü, M. avium kompleks enfeksiyonları için
kombinasyon terapisinin bir parçası olarak kullanılır.
Türetilmiş olduğu eritromisinden etki spektrumu bakımından geniş
olması, daha düşük yan etkiye sahip olması ve solunum yollarına akümüle
olmasıyla son derece karakteristiktir. Azitromisin orta kulak iltihabı,
farenjit, tonsillit, zatürre, yolcu ishali, bağırsak enfeksiyonları, cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlarda yalnız başına ve sıtmada ise hidroksiklorokin ile
birlikte kullanılmaktadır. Komplike olmayan dermatolojik enfeksiyonlarda
Chlamydia trachomatis veya Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı üretrit ve
servisitte etkilidir.
Yakın zamanda dünyada meydana gelen SARS-CoV-2' pandemisinde
hidroksiklorokin ile isminden çokça bahsedilir olmuştur. Bu etkinliğini
solunum yolu sekonder bakteriyel enfeksiyonlarına olan yıkımlayıcı
etkisinin bir sonucu olduğu aşikardır. Dünyanın alarm durumunda olduğu
COVID-19 enfeksiyonu sonrasında birçok araştırmacının gündemine
girmiştir. Azitromisinin bu etkinliğinin muhtemelen hidroksiklorokin gibi
asit ortam yaratarak importin (İMP alfa ve beta 1) aracılı viral girişi
gösterdiği düşünülmektedir. Bu özelliğiyle yeni coronavirüs
enfeksiyonuna karşı hem in vivo hem de in vitro kullanılmış ve bugün için
bu amaçla kullanılmaktadır. Solunum yolu dokularında kalıcılığı 120 saate
kadar etkinliği tespit edilmiştir.
Solunum yolu enfeksiyonlarında
kullanılan diğer antibiyotiklerle kıyaslandığında üstün verimliliği ve uzun
süre kalıcılığı ile eşsiz bir moleküldür. Azitromisin 500 ve 1000 mg/
günlük kullanımlarında yapılan bronş yıkama sıvılarında kullanımdan
sonraki 204 saate kadar bulunabildiği farmakokinetik olarak akciğer
konsantrasyonunun kan serum konsantrasyonunun çok, çok üzerinde
olması ile akciğer enfeksiyonlarında tedaviyi optimize ettiği gösterilmiştir.
1.4.3. Farmakolojisi
Azitromisin normal dozlarda doku dağılım hacmi 23 L / kg dır. Doz,
farmakokinetik parametreler, farmasötik şekil bu değeri değiştirebilir hatta
akümüle olduğu dokularda bu değer çok daha fazla artar. Özellikle
solunum yollarında ve makrofajlarda birikimi normal serum
konsantrasyonunun 10 ila 100 katı hatta daha fazla miktardadır.
Absorpsiyonu diğer makrolidlerden daha iyi değildir. Azitromisin oral
uygulamayı takiben maksimum emile bilirliği %37 civarındadır.
Bu emilim yiyeceklerden çok fazla etkilenmemektedir diğer
makrolidlerde olduğu gibi P-glikoprotein pompa emiliminde etkilidir.
Oral uygulamadan sonra azitromisin dokulara geniş çapta dağılımı
mevcuttur. Özellikle solunum yolu dokularında dağılım tam ve kan
konsantrasyonunun onlarca katıdır. Özellikle bademcikler, bronş,
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bronşiyol, alveol, akciğer epiteli ile üriner sistemde prostat dokusunda
konsantrasyonu oldukça yüksek ve normal doku dağılımının çok üzerinde
akümüle olur ki bu durum uzun süre doku MİC değerinin yüksek olmasını
sağlayan önemli bir avantajdır. Proteinlere bağlanması zayıf, düzensiz olup
% 7-51 arasında değişkenlik gösterir. Tek seferde 500 mg İV dozu takiben
ortalama görünür plazma cl = 630 mL / dak’dır. Terminal eliminasyon yarı
ömrü yaklaşık 68 saattir. Sıçanlarda oral LD 50 > 2000 mg / kg olup
güvenlik indeksi iyidir. Çoğu değişmeden idrar ve gaita üzerinden atılır.
1.4.4. Farmasötik formları
Azitromisin tablet ve film kaplı tablet formunda 250, 500, 600 mg
olarak mevcuttur. Oftalmik % 1 ve 10 mg/mL solüsyonları
ticarileştirilmiştir. Ayrıca 100, 200, 500 mg / 5mL ile 1 g süspansiyon için
tozları vardır. 2 g / 60 mL süspansiyon hazırlamak üzere toz ile İV
injeksiyon için sulandırılabilir tozları, 500 mg / 5 mL ve 2,5 g /23 mL
injeksiyonluk solüsyonları mevcuttur.
1.4.5. Kontrendikasyonları
Azitromisin genellikle iyi tolere edilen bir makroliddir. Ancak nispeten
yaygın yan etkiler gastrointestinal sisteme ilişkilidir (hastaların% 1-5'i).
Bunlar baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, tad bozukluğu, gaz,
şişkinlik, kusma, ishaldir. Azitromisin kullananlarda hepatik
transaminazlarda geçici artışlar % 1,5 oranında hastada bildirilmiştir.
Azitromisin kullanan KOAH ve kistik fibrozisli hastalarda işitme kaybı
veya bozukluğu olabilmektedir. Ancak bu genellikle reversibl bir husustur.
Ciddi yan etkiler arasında QT uzaması ve ölümle sonuçlanan torsades de
pointes bulunur. Bu çok nadir bir durum olmakla beraber kardiyovasküler
sorunu olan ve aritmi ile seyreden hastalığı olanlarda uzman hekim
kontrolünde
kullanılmalıdır.
Popülasyon
düzeyinde,
makrolidler Streptococcus pneumoniae ve S. pyogenes, Staphylococcus
aureus, Haemophilus türleri ve diğer organizmalarda antibiyotik direnci
ile ilişkilendirilir. KOAH ve pnömoni olgularında ya da diğer kronik
akciğer enfeksiyonlarında uzun süreli makrolit kullanımı gerektiren
durumlarda diğer akciğer afinitesi olan antibakteriyel ilaçlarla dönüşüm
yapılarak kullanılması en doğru olanıdır.
1.4.6. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar
Azitromisin yapısı itibariyle diğer makrolidler gibi karaciğer CYP
enzim inhibitörü olarak kabul edilse bile bu inhibisyonu diğer CYP3A4
inhibitörü makrolidlerden farklıdır. Enzim üzerine olan inhibisyonuna
ilişkin yapılmış çalışmalarda etkinin belli-belirsiz olmasından dolayı
potansiyeli düşük görülür. Genel olarak ilaç etkileşim potansiyeli düşük
olsa da teofilin, varfarin ve digoksin gibi dar terapörik aralıklı ilaçların
düzeylerinde
artışa
yol
açabilir.
Antiasitler
azitromisinin
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biyoyararlanımını azaltır. Azitromisinin atorvastatin veya simvastatinin
birlikte kullanımı ile rabdomiyoliz riski artabilir. Pratik olarak warfarin,
hidroksikumarin, asebutolol, asetaminofen, asepromazin, digitoksin,
asetazolamid, adalimumab, amiodaron, aldosteron, Amfoterisin-B,
amprenavir, astemizol, aripiprazol, atazanavir, atropin, flukonazol,
itrakonazol, ketokonazol, mikonazol, danazol, mifepriston, omeprazol,
verapamil, delavirdin, diltiazem, HİV proteaz inhibitörleri (lopinavir,
sequinavir, indinavir, nelfinavir, atazanavir, darunavir, tipranavir,
ritonavir), serotonin geri alım inhibitörleri, simetidin, ranitidin, barbitürat
türevleri, klomipramin, kolşisin ve diğer bir kısım ilaçla etkileşir. Sitokrom
enzim inhibitörleri ile kullanımında doz/serum ilaç konsantrasyonunda
hepatik klerens göz önünde bulundurulmalıdır. Hepato-renal fonksiyon
sorunlarında mutlaka doz düzenlemesine gidilmelidir.
Karaciğer mikrozomal enzim indükleyicileri hafif düzeyde de olsa
azitromisin metabolizasyonunu etkiler. Bu anlamda azitromisin için
CYP3A4 indükleyicisi fenitoin, karbamazepin, glukokortikoid, prednizon,
rifabutin, fenilbutrazon, deksametazon ve fenobarbital gibi ilaçlarla
etkileşir. Bu tür ve benzeri indüksiyona neden olan ilaçlarda azitromisin
doz/serum ilaç konsantrasyonu ve hepato-biliyer klerens takip edilmelidir.
Mikrozomal enzim inhibisyonu yaparak azitromisin ile etkileşen ilaçlarda
ilacın kan konsantrasyonu yüksek artış gösterebilir veya indükleyici
ajanlar azitromisinin kan konsantrasyonunu sub-terapötik seviyeye
düşürebilir.
Makrolidlerin immünomodülatör veya antiinflamatuvar etkileri
hakkında in vitro ve hayvan deneyi verileri immun sistemin
modülasyonunda rol oynadıklarını göstermektedir. Akciğer nakli sonrası
bronşiyolitis obliterans sendromu gösteren hastalar ile kistik fibrozis
hastalarının uzun süreli azitromisin tedavilerinde akciğer fonksiyon
artışları % 10 dolayındadır. Azitromisin ve diğer makrolidler sitokin
fırtınasını önlemek için sepsiste ve epidemik solunum yolu viral
enfeksiyonlarında kullanım için önerilir. Belki de antibakteriyel olmayan
makrosiklik halka ürünü ilaçlar için bu durum iyi bir öngörü sağlayabilir.
Farmakokinetik
Parametreler

Eritromisin Klaritromisin Azitromisin

t 1/2, z (h)

1.8 ± 0.4

3.3 ± 0.8

53.5 ± 32.6

AUC 0 – ∞ (μg ∙ sa / mL)

1.1 ± 0.5

13.8 ± 2.6

10.2 ± 4.1

CL tot (L / h / kg)

5.6 ± 2.6

1.5 ± 0.3

1.2 ± 0.7

Vd (L / kg)

13.8 ± 5.1

6.8 ± 0.8

68.5 ± 30.2
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t 1/2, :Eliminasyon yarılanma ömrü, AUC 0 – ∞ , Plazma konsantrasyonuzaman eğrisi altındaki alan, CL tot, toplam plazma klirensi, Vd, dağıtım
hacmi, MRT, kalma süresi anlamına gelir.
Tablo. 1. Sıçanlara İV eritromisin (5 mg / kg) , klaritromisin (20 mg / kg)
ve azitromisin (10 mg / kg) uygulamasından sonra farmakokinetik
parametreler (Kobuchi’den modifiye edilerek).
Birimi

Parametre Klaritromisin 14-OHEritromisin
klaritromisin
% - Biyoyararlanım
55
35
25
Mg/L -Cmax
2,1-2,4
0,6-1,0
0,3-0,2
Saat - Tmax
2
1,8
4
Saat - T ½
4,3-4,9
5,5-7,2
1,4-2,0
Mg/L/saat - AUC
18,9
6
14,2
Tablo 2. Klaritromisin, metaboliti ve eritromisin farmakokinetiklerinin
500mg tek doz sonrası sağlıklı gönüllülerde karşılaştırılması (Periti ve
Mazzei’den modifiye edilerek)
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Giriş
Endodontide radyografik inceleme, klinik muayene ile birlikte rutin
olarak yapılır. Periapikal radyografiler düşük dozda yüksek çözünürlüklü
görüntü sağladıkları için radyografi teknikleri arasında sıklıkla tercih
edilen görüntüleme yöntemi olmuştur. Bu radyografiler periradiküler
lezyonların varlığı ve lokasyonları, kök kanal anatomisi ve komşu
anatomik yapıların yakınlığı ile ilgili bilgi sağlarlar. Ancak, konvansiyonel
radyografik tekniklerin belirli limitasyonları vardır (Goldman ve ark.,
1972; Grondahl & Huumonen, 2004).
Konvansiyonel radyografiler, bir analog film veya dijital reseptör
kullanarak üç boyutlu objelerin iki boyutlu görüntüsünü üretirler. Dişi
çevreleyen anatomik yapılar süperpoze olurlar ve konvansiyonel X-ışını
görüntüsünün yorumlanmasını zorlaştırırlar (Goldman ve ark., 1974).
Maksillofasiyal yapının karmaşıklığından ötürü, radyografik görüntüler
incelenen yapıyı her zaman birebir yansıtmaz (Grondahl & Huumonen,
2004). Paralel teknikle alınan radyografiler geometrik olarak daha doğru
görüntüler üretir; fakat diverjan veya konverjan kök anatomisine sahip çok
köklü dişlerin varlığında, geometrik distorsiyonu bütünüyle ortadan
kaldırmak mümkün değildir (Patel ve ark., 2009). Çenelerin karmaşık
yapısı ile birlikte süperpozisyon nedeniyle radyografideki anatomik
yapıların görüntüsü engellenebilir (Revesz ve ark., 1974; Kundel &
Revesz, 1976). Süperpozisyon, radyografik görüntülerdeki periapikal
lezyon boyutunun doğru belirlenmesini engeller. Süngerimsi kemikle
sınırlı periapikal lezyonlar radyografilerde kolaylıkla görülemezler.
Endodontik tedavinin takibini yapmak için, farklı zaman dilimlerinde
alınan radyografiler karşılaştırılmalıdır (Friedman, 2012). Tedavi öncesi,
tedavi sonrası ve takip radyografileri tedavi sonucunda periapikal
dokularda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğin doğru olarak
yorumlanabilmesine olanak verecek şekilde standardize edilmelidir
(Grondahl & Huumonen, 2004). Ancak, farklı zamanlarda çekilen
radyografilerin standardizasyonu zordur ve iyi standardize edilmemiş
radyografiler iyileşme veya başarısızlığın anlaşılması konusunda yanıltıcı
olabilir.
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Günümüzde, endodontik tedavi gelişmiş tahmin edilebilirliğe sahip
yeni teknik ve ekipmanların gelişiminden yarar sağlamaya başlamıştır.
Endodontide kullanılan ileri görüntüleme teknikleri şu şekildedir:
Bilgisayarlı tomografi, tuned aperture bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans görüntüleme, ultrason görüntüleme, optik koherens tomografi,
konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, mikro bilgisayarlı tomografi ve spiral
bilgisayarlı tomografi.
Bilgisayarlı tomografi
Bilgisayarlı tomografi 2 boyutlu görüntü veri dizisi kullanarak,
nesnenin 3 boyutlu görüntüsünü üreten bir görüntüleme tekniğidir (Deepak
ve ark., 2012; Cotti & Campisi, 2004). Üç boyutlu görüntülere ek olarak,
aralarında %1’den daha az fiziksel yoğunluk farkı olan dokuların dahi ayırt
edilmesini sağlar (White & Pharoah, 2009).
Çeneleri incelerken post, kuron ve amalgam dolguların neden olduğu
artefaktlardan kaçınmak için genellikle aksiyel görüntülere gerek duyulur.
Daha sonra, çok düzlemli rekonstrüksiyonlar oluşturulur ve tanıya göre,
aksiyel kesitlerden meydana gelen koronal, sagital ve kesitsel
düzlemlerdeki görüntüler olarak incelenir (Grondahl & Huumonen, 2004;
Cotti & Campisi, 2004). Aksiyel görüntüler, bukkal-palatinal/lingual
doğrultudaki patolojik durumun detaylarının yorumlanmasına olanak
sağlar. Bu yüzden, periapikal cerrahi öncesinde mesafe veya bukkal
korteks kalınlığını ölçmek için kullanılabilirler (Grondahl & Huumonen,
2004; Deepak ve ark., 2012; Velvart ve ark., 2001). Bilgisayarlı tomografi,
kök kanal sisteminin morfolojisi hakkında ek bilgi de sağlayabilir
(Grondahl & Huumonen, 2004; Tachibana & Matsumoto, 1990). Fakat
bilgisayarlı tomografinin geometrik çözünürlüğü kök kanallarının birebir
şeklini ortaya çıkartmak için yetersizdir (Robinson ve ark., 2002). Ayrıca,
kök kanal anatomisini detaylı olarak incelemek amacıyla yüksek
yeterlilikte bir çözünürlüğe ulaşmak için çok yüksek bir radyasyon dozu
gereklidir (Patel ve ark., 2009).
Bilgisayarlı tomografi zor lokalize edilen odontojenik ağrıların teşhisi
için kullanılabilir. Periapikal radyografilerin yetersiz kaldığı bazı
durumlarda, periapikal lezyon varlığını da teyit edebilir (Velvart ve ark.,
2001). Bilgisayarlı tomografi görüntülemesi ile 3 boyutlu değerlendirme,
kök ve kök kanallarının sayısının belirlenmesinin yanı sıra kök kanallarının
birleşme veya ayrılma durumlarının gözlemlenmesine de olanak sağlar. Bu
özellik, başarısız endodontik tedavilerin teşhis ve yönetiminde çok
yararlıdır. Maksiller sinüs ve maksiller sinüse komşu olan dişlerin
mükemmel şekilde görüntülenmesine olanak verir. Kronik apikal
periodontitis hem erken hem de ileri evrelerde bilgisayarlı tomografi
taramalarında görülebilir. Kök uçlarının çevresinde küçük bir osteolitik
reaksiyon olarak görülen bir periodontal ligament genişlemesi şeklinde
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görüntüye yansır. Süngerimsi ve kortikal kemikteki patolojik
reaksiyonların genişlemesi, kortikal plakların dâhil olup olmadığının
detaylı görüntüsünü de içerecek şekilde, hem aksiyel taramalarda hem de
yeniden yapılandırılmış görüntülerde kolaylıkla görülebilir. Bilgisayarlı
tomografi taraması, periapikal radyografilerin nadiren tespit edebildiği
vertikal kök kırıklarının tespitinde mükemmeldir. Aynı zamanda, gütaperka ve kök kanal patı gibi yabancı cisimlerin lokalize edilmesinde de
kullanılabilir (Grondahl & Huumonen, 2004; Tachibana & Matsumoto,
1990).
Bütün bu avantajlara sahip olmasına rağmen, bilgisayarlı tomografinin
endodontide kullanımı yüksek radyasyon dozu ve taramaların yüksek
maliyetleri nedeniyle kısıtlıdır (Ngan ve ark., 2003). Diğer dezavantajlar,
metalik nesnelerden kaynaklı saçılma etkisi, konvansiyonel radyografilere
göre nispeten daha az çözünürlük ve bu cihazların hastanelerdeki gibi
yalnızca radyografi odaklı ünitelerde bulunmasıdır (Patel ve ark., 2009).
Tuned aperture bilgisayarlı tomografi (TABT)
TABT tomosentez temeline bağlı olarak çalışır. 8-10 adet radyografik
görüntü serisi, kesitsel görülebilecek şekilde bir üç boyutlu veri serisi
yapılandırmak amacıyla özel yazılıma sahip programlanabilir bir görüntü
ünitesi kullanılarak farklı projeksiyon geometrilerinde pozlanır
(Baumgartner ve ark., 2000).
TABT’nin çeşitli vakalarda etkin bir teşhis aracı olduğu kanıtlanmıştır
(Nair, 2003). Endodontik problemlerle ilgili olarak, TABT’nin
konvansiyonel radyografilere göre tanı açısından daha bilgilendirici ve
potansiyel tedavi seçenekleri üzerinde daha etkili olduğu birçok çalışmada
gösterilmiştir (Nair, 2003; Webber & Messura, 1999). Molar dişlerdeki
ekstra kanalların tespit edilme oranını anlamlı olarak artırdığı ve parçaları
yer değiştirmemiş dahi olsa vertikal kök kırıklarının tespitinde 2 boyutlu
radyografiye kıyasla çok daha doğru tanılar koyduğu da kanıtlanmıştır
(Nair, 2003; Webber & Messura, 1999).
Üretilmiş görüntülerde, görüş alanı üzerinde daha az anatomik
süperpozisyon mevcuttur. TABT’nin genel radyasyon dozu,
konvansiyonel bir periapikal radyografi cihazındakinin 2 katından daha
fazla değildir. Metal altyapılı restorasyonlar ile olan radyasyon
etkileşiminden kaynaklı oluşan artefaktlar yoktur. Çözünürlüğün de 2
boyutlu radyografiler ile kıyaslanabilir olduğu bildirilmiştir (Webber &
Messura, 1999).
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
MRG 1984 yılından beri mevcut olan ve iyonize radyasyon
kullanmayan bir görüntüleme tekniğidir. Manyetik bir alan ve bobin adı
verilen bazı radyo frekans antenlerini birleştirerek çalışır. Manyetik
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rezonans görüntülerini oluşturmak için kullanılan manyetik bir alandaki
hidrojen atomlarının (bir proton ve bir elektron) hareketini içerir (Katti ve
ark., 2011).
MRG pulpal ve periapikal durumların araştırılmasında, cerrahi işlem
öncesi karar aşamasında fikir sahibi olabilmek için patolojik ve anatomik
yapıların sınırlarının belirlenmesinde kullanılabilir (Cotti & Campisi,
2004). Periapikal apse gibi bir enfektif lezyon çene kemiklerinde ve
çevreleyen yumuşak dokularda hızlıca genişleyip, osteomiyelite dönme
potansiyeli barındırıyorsa, MRG önemli bir tanı tekniği olarak ön plana
çıkar (DelBalso, 1995). MRG’nin diş, pulpa ve periapikal dokuları da
içerecek şekilde çene kemiklerinin görüntüsünü iyi bir şekilde yansıttığı
bildirilmiştir (Gahleitner ve ark., 1999). Bununla birlikte, pulpanın bir
kontrast taşıyıcının uygulanmasından sonra daha iyi görüntülendiği ve
periapikal bölgedeki ödemin de teşhis edilebilir durumda olduğu
belirtilmiştir. Tutton ve Goddard, MRG’yi pulpa ve periapikal doku
hastalığı olan bireylerde kullanmışlardır. Çok köklü dişlerin her bir kökü
spesifik olarak ayırt edilebilmiş ve damar sinir paketinin daha küçük
dallarının apikal foramene girişi net bir şekilde belirlenebilmiştir.
Araştırmacılar aynı zamanda periapikal lezyonların yapısının varlık,
yokluk veya kortikal kemiğin kalınlaşması şeklinde belirlenebileceğini öne
sürmüşlerdir (Tutton & Goddard, 2002). MRG’de mine ve dentin siyah,
pulpa odası ve kanal beyaz veya açık gri, kök kanal dolgusu ise koyu
görünür. Kortikal kemik, daha açık yumuşak dış dokular ve iç yağ tabakası
tarafından çevrelenen siyah bir alandır. Yağ tabakasından arındırılmış
taramalarda, kemik iliği düşük bir sinyal verir ve koyu gri görünür.
Periapikal lezyonlar hem koronal hem de transvers kesitteki görüntülerde
açık bir şekilde izlenir. Aynı zamanda, kortikal plaklardaki herhangi bir
kesinti kolaylıkla görülür. Genellikle periapikal lezyonu çevreleyen kemik
skleroz alanları siyah olarak görülür. Periapikal lezyonlar ise, bu alanın
yüksek sıvı içeriği ve ödematöz yapısı nedeniyle, açık griden parlak beyaz
alanlara kadar değişen şekilde gözlenir (Bhosale & Rameshkumar, 2016).
MRG’de kullanılan radyofrekans sinyalleri iyonizasyona sebep olmaz
ve iyonize radyasyonun zararlı etkilerine sahip değildir. Bu yüzden
çocuklarda ve hamile kadınlarda kullanılabilir. İnvazif bir yöntem değildir.
Komşu yumuşak dokuların birini diğerinden ayırma özelliğine sahip bir
görüntüleme sürecine sahip olması MRG’nin en önemli avantajıdır.
Radyofrekans sinyallerinin şablonunu değiştirerek farklı dokular arasında
kontrastı ayarlayabilir. MRG sayesinde, radyografi ve bilgisayarlı
tomografi ile ulaşılması mümkün olmayan sagital, koronal ve oblik
görüntüler doğrudan elde edilebilir. Histopatolojik değişimlere paralel
olarak, akut veya kronik transit ve fibröz fazlar arasında ayrım yapabilir.
Bununla beraber, şu ana kadar herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır.
Görüntü ayarlaması yapılabilir. Aynı zamanda, intramedüller yayılımın
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belirlenmesinde de faydalıdır (Katti ve ark., 2011). Bilgisayarlı
tomografinin aksine, metal altyapılı restorasyonlardan kaynaklanan
artefaktlar MRG taramalarında gözlenmez (DelBalso, 1995).
Bu görüntüleme tekniği, hastanın geniş bir mıknatıs yapı içerisinde 1
saate yakın bir süre boyunca kalmasından dolayı klostrofobik hastalarda
sıkıntıya yol açar. MRG ekipmanının fiyatı, bakımı ve kullanımı
maliyetlidir (Gahleitner ve ark., 1999; Gray ve ark., 1996). Donanım ve
yazılımı sürekli geliştirilmektedir. Hasta üzerinde oluşturulan güçlü
manyetik alandan dolayı, kalp pili, yerleştirilebilir defibrilatör ve bazı
yapay kalp kapakçıkları gibi elektriksel, manyetik ve mekanik olarak
aktive edilmiş implantlar MRG’de güvenli olmayabilir. MRG görüntüsü
metal yapılar nedeniyle bozulmaya uğrayabilir. Bu yüzden, stenti olan
hastalarda görüntü bozulması meydana gelir. Kemik manyetik rezonans
sinyali vermez; sinyal sadece kemik iliğinden elde edilir. Bu durum da
uzun tarama zamanı ve hasta kooperasyonu gerektirir. Koruyucu
ekipmanlar günümüzde her ne kadar daha gelişmiş düzeylere ulaşsa da,
çok güçlü mıknatıslar bu ekipmanın oturtulmasında problemlere yol
açabilir. MRG taramaları çok gürültülü ve rahatsız edicidir. Bunlara ek
olarak, hastalar kontrast ajanına karşı alerjik reaksiyon gösterebilirler veya
enjeksiyon sahasında bir deri reaksiyonu oluşabilir. MRG her zaman
malign tümörler ve benign hastalıklar arasında ayrım yapamadığı için
yanlış pozitif sonuçların ortaya çıkmasına da yol açabilir. Kullanıldığı
tesisler çok yaygın değildir fakat sistemlerin uygun hale gelmesiyle birlikte
artış göstermektedir. Başka bir dezavantajı da kemik, diş, hava ve metalik
objelerin hepsi siyah göründüğü için aralarında ayrım yapmanın zor
olmasıdır (Mangat ve ark., 2019).
Ultrason görüntüleme
Ultrason, insan kulağının duyabileceği aralığın üstündeki bir frekansa
(20kHz) sahip ses enerjisidir. Ultrason üretmede iki temel yöntem vardır.
İlki,
elektromanyetik
enerjiyi
mekanik
enerjiye
çeviren
manyetostriksiyondur. Manyetostriktif metal şeritler daimi ve değişken bir
manyetik alana maruz bırakılır ve bunun sonucunda titreşimler elde edilir.
İkinci yöntem, elektrik yükü uygulandığı zaman ebat değiştiren bir
kristalin kullanıldığı piezoelektrik prensibine dayanır. Bu kristalin
deformasyonu ısı üretimi olmaksızın mekanik titreşime dönüştürülür.
Piezoelektrik üniteleri manyetostriktif ünitelere kıyasla bazı avantajlara
sahiptir; çünkü saniye başına daha fazla döngü oluştururlar (Senthilkumar
& Nazargi, 2010).
Ekografik incelemenin endodontik hastalık çalışmalarına uygulanımı
başarıyla yürütülmüştür (Cotti ve ark., 2002). Tekniğin uygulanması
kolaydır ve kemikteki endodontik lezyonların varlığını, tam boyutunu,
şeklini, içeriğini ve vasküler kaynağını belirleyebilir (Cotti & Campisi,
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2004). Lateks koruması ve ekografik jel ile kaplanmış ekografik sonda,
mandibula ve maksillanın ilgili dişin köküne tekabül eden bukkal
bölgesinde hareket ettirilmelidir (Nunsavathu ve ark., 2015). Yüksek bir
yankı yoğunluğu oluşturan doku arayüzleri hiperyankılı (kemik ve diş)
olarak tanımlanırken, ultrason enerjisini yansıtmayan doku alanları
yankısız (kistler) olarak tanımlanır. Tipik olarak, genellikle heterojen bir
profile sahip görüş alanı şeklindeki görüntüler hiperyankılı ve yankısız
alanların değişen derecelerini içeren şekilde görülür. Alveol kemiği eğer
sağlıklı ise tamamen bir yansıma yüzeyi (beyaz) olarak görülür. Diş
köklerinin konturları daha da beyaz olduğu için bu dokular hiperyankılı
olarak değerlendirilir (Anbu ve ark., 2010). Kemik içerisindeki sıvı dolu
bir kavite değişik derecelere kadar değişen hiporefleksiyon yüzeyi (koyu)
olarak görünür. Sıvının (hipoyankılı) yapısına bağlı olarak, basit bir seröz
sıvıyla dolu kavitenin yansıması yoktur (yankısız veya transonik). Kemik
içerisindeki sert lezyonlar karışık yankılı bir görüntüye sahiptirler, yani
yankıları farklı yoğunluklarla (açık grimsi) yansırlar. Eğer lezyonun
çevresindeki kemik düzensizleşmiş veya rezorbe olmuş ise, homojen
olmayan bir yankı şeklinde görülebilir. Eğer lezyonu çevreleyen kemik
konturu sağlamsa, o zaman çok parlak görülür. Mandibular kanal ve
maksiller sinüs gibi önemli anatomik yapılar net bir şekilde ayırt edilir ve
çoğunlukla transoniktir. Hareket eden bir kaynaktan yansıyan ses
frekansının değişimine dayanan renkli Doppler ultrason görüntilemede,
lezyonun içi ve çevresindeki vaskülarizasyon görülebilir ve detayları
kontrast maddeler ile arttırılır (Whaites, 2003).
Kistik lezyonlar ve granülomlar arasındaki ayırıcı tanı yapılabilir (Cotti
ve ark., 2003). Buna göre, kistik lezyon renkli Doppler ultrason
görüntilemede transonik, sınırları belirgin sıvı dolu bir kavite şeklinde ve
internal vaskülarizasyon belirtisi olmaksızın görülür. Granülom ise
kontrast madde ile birlikte veya kontrast madde olmaksızın kullanılan
renkli Doppler ultrason görüntilemede ekojenik şekilde olabilir veya
vasküler bir kaynak şeklinde görülen hem ekojenik hem de hipoyankılı
alanlar gösterebilir (Cotti ve ark., 2003; Gundappa ve ark., 2006). Tekniğin
duyarlılığı, kistlerdeki seröz ve enflamatuar eksüdalar arasındaki ayrımın
yapılmasını mümkün kılar. Ancak, ekografik inceleme kistik durumların
diğer formları (keratokist, travmatik kemik kisti, gelişimsel kist) arasında
ayrım yapmada yardımcı olmayabilir. Kavite iyi bir şekilde görüntülense
de, içeriğinin sıvı veya partiküllü yapıda olup olmadığı hemen hemen hiç
ayırt edilemez. Diğer taraftan, bir lezyon içindeki fibröz dokunun daha
detaylı bir şekilde ayrımı yapılabilir. Aynı zamanda kalsifiye partiküller de
gözlemlenebilir (Cotti & Campisi, 2004).
Dinamik ve kolayca ulaşılabilen bir teknik olması avantajları
arasındadır. Özellikle yüzeyel yapıların incelemesinde çok kullanışlıdır.
Piyasada yaygın olarak bulunmaktadır ve nispeten daha az pahalıdır.
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İnvaziv olmayan bir tekniktir. Görüntüler hızlıca elde edilir. Görüntülerin
depolanması ve kurtarılması basittir. Ağır bir sedasyon gerektirmeden
uygulanabilir. Bilinen bir kümülatif biyolojik etkisi yoktur. Tükürük taşı
gibi kalsifiye olmayan patolojik yapıların tespitinde de başarılıdır (Yoon,
2010).
Ultrason görüntülemenin başlıca dezavantajlarından biri operatör ve
ekipmana çok bağımlı bir teknik olmasıdır. Kemik tarafından engellenir ve
bu yüzden sadece az kortikal kemik bulunan veya hiç kortikal kemik
bulunmayan vakalarda periapikal lezyonların sınırlarının belirlenmesinde
yarar sağlar. Deneyimli araştırmacılar tarafından uygulanması
gerekmektedir. Görüntüler arşivlendiği zaman, bilgisayarlı tomografi ve
MRG’nin aksine, yönlendirilmesi ve yorumlanması zor olabilir. Ultrason
kullanılarak temporomandibular eklem görüntülenmesinin zorluğu, ses
dalgalarının kondil başının lateral kısmı ve temporal kemiğin zigomatik
arkı tarafından absorpsiyonu nedeniyle, özellikle disk gibi derin yapılara
sınırlı ulaşım kapasitesine bağlıdır. Ultrason dalgaları hem emisyon hem
de yansıma esnasında mutlak bir bariyer olarak görev yaptığı için kemiği
görüntüleyemez veya havadan geçemez (Patel ve ark., 2009).
Optik koherens tomografi (OKT)
OKT ilk olarak 1991 yılında ortaya çıkmıştır ve yüksek çözünürlüklü
görüntüler elde etmek için kullanılan invaziv olmayan bir görüntüleme
tekniğidir (Huang ve ark., 1991; Vo-Dinh, 2003). Ultrason görüntüleme
prensiplerini mikroskobun görüntüleme performansı ile birleştirir. OKT
biyolojik dokulardaki mikro yapıları yansıtan kızıl ötesi ışın dalgalarını
kullanır. Düşük koherensli interferometri temeline dayanır ve mikron
ölçeğinde kesitsel görüntüler sağlar (Drexler & Fujimoto, 2008). Düşük
koherensli interferometri, yüksek çözünürlük aralığına ve optoelektronik
bileşenlerin nitelenmesine izin veren kesin bir ölçüm tekniğidir
(Youngquist ve ark., 1987; Gilgen ve ark., 1989). OKT, düşük koherensli
interferometri prensibini kullanarak, 10 µm’lik diziler halinde ve optik
mikroskoba benzer şekilde bir düzlemde derin çözünürlük elde eder.
Görüntü hatlarını elde ederken görüntüsü alınmış örnekler boyunca sonda
taraması yaparak, 2 boyutlu veya 3 boyutlu görüntü meydana getirilir.
OKT’nin diş hekimliği ve endodontideki potansiyeli gözden
kaçırılmamıştır. Derin çürüklerin yanı sıra başlangıç aşamasındaki
çürüklerin görüntüsünün elde edilmesinde, bu çürüklerin derinliğinin veya
remineralizasyonun incelenmesinde ve demineralizayonun engellenmesi
için başvurulan kimyasal ajanların etkinliğinin belirlenmesinde başarılı bir
şekilde kullanılır (Sinescu ve ark., 2008; Chong ve ark., 2007). Bunlara ek
olarak, restorasyon ve kök kanal dolumlarındaki mikrosızıntıyı incelemek
mümkündür. Ayrıca, OKT pulpanın iyatrojenik sebeplerle ekspoz olmasını
önlemek amacıyla kullanılabilir ve tedavilerin prognozunun çok daha iyi
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tahmin edilmesine olanak verir. Yapılan çalışmalarda, ağız içi sert ve
yumuşak dokularının OKT görüntüleri bir hayvan modeli kullanılarak
histolojik görüntülerle karşılaştırılmıştır ve sonuç olarak mükemmel bir
eşleşme göstermiştir (Colston ve ark., 2000; Yamazaki ve ark., 2008).
Endoskopik fiberin ucunu navigasyon sistemi vasıtasıyla kök kanalında
doğrudan pozisyonlandıran başka çalışmalarda ise, endoskopik
navigasyon sisteminin uygulanmasının inatçı lezyonlu dişlerin kök kanal
tedavisindeki başarı oranını arttırabileceğini belirtilmiştir (Yamazaki ve
ark., 2008; Otis ve ark., 2000).
Diğer yöntemlerden farklı olarak, OKT 0.5 mm çapında ölçüm
yapabilen çok küçük bir optik fiberi yüksek çözünürlük kapasitesi ile
birleştirerek, objenin mikrometre seviyesinde görüntülenmesini sağlar ve
iyonize radyasyon içermez. Görüntüleme kablosu bağımsız olarak
uygulanabilir ya da mevcut terapötik veya görüntüleme kateterlerine
entegre edilebilir. Bunun ötesinde, mekanik preparasyonu yapılmış bir kök
kanalına kolaylıkla uyabilir ve kurvatürler boyunca bağlanmaya olanak
verecek şekilde esnektir. Optik sonda görüntü kanalının içerisinde rotasyon
hareketi yapar. Böylece her rotasyonda bitişik hatlar duvardaki doku
yapısının kesitini gösteren bir çerçeve oluşturur. Bu sayede tarama işlemi
hızlı olur ve 15 mm uzunluğundaki bir kökün taranması 15 saniyede
gerçekleşir (Shemesh ve ark., 2007).
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT)
KIBT diş, dişi çevreleyen dokular ve maksillofasiyal iskeletin
bozulmamış üç boyutlu görüntüsünü üretmek için özel olarak dizayn
edilmiştir. Genellikle, konvansiyonel bilgisayarlı tomografiye kıyasla daha
az radyasyon dozu içerir (Patel ve ark., 2007). KIBT, bilgisayarlı tomografi
tarayıcıları tarafından kullanılan fan şekilli ışın yerine konik şekilli ışın
kullanır (Matherne ve ark., 2008). Simon ve ark., geniş periapikal lezyonlar
incelendiği zaman, KIBT’nin biyopsi ve histolojiye nazaran daha doğru
tanısal bilgi sağladığını bildirmiştir (Simon ve ark., 2006).
Endodontideki potansiyel kullanım alanları patolojik durum ve kanal
morfolojisinin belirlenmesi, endodontik kökenli olmayan patolojik
durumların değerlendirilmesi, travma ve kök kırıklarının incelenmesi, iç
ve dış kök rezorpsiyonunun ve invazif servikal rezorpsiyonun analizi ve
cerrahi öncesi planlamadır (Estrela ve ark., 2008).
KIBT, periapikal görüntülere kıyasla, periapikal lezyonları erkenden
teşhis edebilir; ayrıca periapikal ve rezorptif lezyonların gerçek boyut, yapı
ve pozisyonlarını değerlendirebilir. Kök kırıkları, kök kanal anatomisi ve
dişleri çevreleyen alveolar kemik anatomisi incelenebilir. KIBT taramaları
ile, kortikal ve süngerimsi kemik kalınlığı tam olarak belirlenebildiği için
köklerin çene ile ilişkisi açısından, periapikal cerrahiden önce posterior
dişlerin değerlendirilmesinde gereklidir. Aynı zamanda, kök apeksleri ile
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maksiller sinüs ve inferior alveolar sinir gibi anatomik yapıların ilişkileri
açık bir şekilde görüntülenebilir (Patel ve ark., 2007).
KIBT, kistik kavite içeriği ve granülomatoz yapı arasındaki yoğunluk
farkını belirleyebilir ve invazif olmayan yaklaşım olanaklarını
sunduğundan dolayı tercih edilir (Estrela ve ark., 2008). Her kökün ve
kökleri çevreleyen yapıların incelenmesine de olanak sağlar. İlgili
bölgelerin görüntülerinin zaman içerisinde karşılaştırması yapılabilir.
Cerrahi öncesi KIBT uygulaması lezyonların, mandibular kanalın ve
maksiller sinüsün yerlerinin tespit edilmesi açısından değerlidir (Cotton ve
ark., 2007).
Avantajları, artmış doğruluk oranı, daha yüksek çözünürlük, tarama
zamanının azalması ve daha az radyasyon dozudur. Anatomik
süperpozisyonların eliminasyonu sayesinde, endodontide teşhis, tedavi ve
uzun dönem takipte önem teşkil eden birçok kriterin değerlendirilmesini
kolaylaştırır (Cotton ve ark., 2007). KIBT görüntüleri ile ilgili olarak,
kanal içi metal post varlığı artefakt oluşumunun bir sonucu olarak yanlış
yorumlamalara neden olabilir. Dişin kendisinde veya komşu dişte metal
objeler bulunduğu zaman, artefaktlar görüntülerin analizinde zorluklara
yol açabilir. Bu durumlarda, periapikal radyografiler teşhisin
tamamlanması açısından yararlıdır. Farklı absorpsiyona bağlı olarak
oluşan metalik yapıların distorsiyonu cupping artefakt olarak bilinir. KIBT
teknolojisi sert doku görüntülemesinde etkili olmasına rağmen, X-ışını
dedektörünün dinamik aralığının eksikliğinin bir sonucu olarak yumuşak
doku görüntülemesinde çok güvenilir değildir (Grondahl & Huumonen,
2004; Cotton ve ark., 2007).
Günümüzde, KIBT’nin kullanılabilirliği büyük şehirlerle sınırlıdır.
Aynı zamanda, görüntülerinin elde edilme ve yorumlanması ile ilgili
olarak oluşabilecek hukuki sorunlar da KIBT limitasyonlarından biridir.
KIBT’nin endodontideki çeşitli kullanım alanlarında, hacmin içerisindeki
tüm maksillofasiyel yapıların görüntülenmesi için geniş bir görüş alanına
ihtiyaç duyulur. Ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanları arasında, yeterli
eğitim almamış diş hekimleri tarafından KIBT görüntülerinin alınmaması
ve yorumlanmaması gerektiği konusunda artış gösteren bir fikir birliği
vardır (Scarfe ve ark., 2009).
Mikro bilgisayarlı tomografi (Mikro-BT)
Mikro-BT 1980’li yılların ilk yarısında geliştirilmiştir. 2 ve 3 boyutlu
görüntülerin elde edilmesinde kullanılan invaziv ve zararlı olmayan bir
yöntemdir. Endodontide kullanılan alternatif bir bilgisayarlı tomografi
tekniğidir (Peters ve ark., 2001; Jung ve ark., 2005). Bununla beraber
Mikro-BT gereken radyasyon dozunun yüksek olması ve in-vivo
görüntülemelerde kullanılamaması nedeniyle küçük çapta örneklerin in-
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vitro ölçümleriyle sınırlı bir araştırma cihazı olarak kalır (Cotti & Campisi,
2004; Nair & Nair, 2007).
Bu tekniğin prensibi çoklu X-ışınlarının örneğe yaklaşması ve bir
sensör tarafından yakalanmasına dayanır. Yansıtılmış X-ışını dijital
görüntülere çevrilir. Volumetik piksel (voksel) Mikro-BT tarafından 5-50
µm’lik aralıkta sağlanır. Voksel boyutu azaldıkça görüntünün
çözünürlüğünün artması ve tarama aşamaları arasındaki mesafenin
azalması X-ışınına daha uzun süre maruz kalınmasına neden olur.
Taranacak materyale bağlı olarak, tarama zamanı değişir (Cotti & Campisi,
2004).
Spiral bilgisayarlı tomografi (SBT)
SBT kendine özgü avantajları olan yeni bir bilgisayarlı tomografi
tekniğidir. SBT, kaynak dedektörün devamlı rotasyonu ile X-ışını kaynağı
boyunca eş zamanlı hasta translasyonunu gerçekleştirerek, nispeten kısa
bir periyotta işlenmemiş projeksiyon verisi elde eder. Bu veriler, herhangi
bir ek tarama süresi olmaksızın, çok düzlemli veya üç boyutlu
rekonstrüksiyonlar gibi konvansiyonel trans-aksiyel görüntüler şeklinde
gözlenebilir. SBT ile, isteğe bağlı aralıklarla süperpoze olan yapıları
yeniden yapılandırmak mümkündür. Böylece, küçük objelerin
çözümlenmesi için gereken yeterlilik artar (Anbu ve ark., 2010).
SBT’nin potansiyel endodontik uygulamaları geniş kapsamlıdır.
Bunlar; endodontik patoloji ve kanal morfolojisinin belirlenmesi, kök
kırıklarının incelenmesi, endodontik kaynaklı olmayan patolojilerin
değerlendirilmesi, iç ve dış kök rezorpsiyonunda invaziv servikal
rezorpsiyonun analiz edilmesi ve cerrahi öncesi planlaması, komplike ve
ekstra kök kanallarının görüntülenmesinin yanı sıra, dens invajinatus ve Cşekilli kanallar gibi gelişimsel anomalilerin tedavisini içermektedir (Anbu
ve ark., 2010).
Sonuç
Periapikal radyografiler kullanılarak elde edilen görüntüler endodontik
lezyonların ve bunlarla ilişkili diğer yapıların tespit edilmesi ve
incelenmesinde yeterli bilgiyi sağlamayabilirler. Lezyonun gerçek boyutu,
içeriği, anatomik yapılarla olan ilişkisi ve vaskülarizasyonun yanı sıra,
kemik yapım ve yıkımının değerlendirilmesinin önem teşkil ettiği
vakalarda, ileri görüntüleme teknikleri detaylı ve spesifik bilgi
sağlanmasında çok yararlı olacaktır.
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1. Giriş
İnvaziv mantar infeksiyonları önemli morbidite ve mortalite nedenleri
arasında yer almaktadır. Bu infersiyonlarla mücadele ise antifungal
ilaçların üretiminde kullanılabilen bir kaç sınıf içerisinde yer alan ajanlar
ile sınırlıdır. Mevcut antifungal ajanların kullanımı genellikle doz
sınırlayıcı toksisite, ilaç etkileşimleri ve uygulama yolları gibi nedenlerle
kısıtlanmaktadır. Günümüzde invaziv fungal infeksiyonların prevalansının
artması, artan direnç oranları ve mevcut ajanların pratik kısıtlamalarının
yanı sıra yeni antifungallerin, özellikle de yeni mekanizmalara sahip
olanların geliştirilmesi için bir talep yaratmıştır.
Bu kitap bölümünün amacı klinik gelişmelerin çeşitli aşamalarında
kullanılan antifungal ajanlar hakkında literatürde bulunan güncel
gelişmeleri incelemektir. Bu bölümde mevcut antifugal sınıflara katılan
yüksek oranda biyoayarlanabilme özelliğine sahip bir azol olan SUBAitrakonazol ve haftada bir kez verilebilen uzun etkili bir ekinokandin olan
rezafungin gibi yeni ajanlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bunlara ek
olarak, mantar izolatlarının çeşitli direnç mekanizmalarına karşı etkili bir
oral glukan sentaz inhibitörü olan ibrexafungerp gibi birinci sınıf ajanlar
ve geniş spektrumlu bir pirimidin sentez inhibitörü olan olorofimin
aktivitesi ile oral formülasyonu da ele alınmıştır.
Ayrıca, çeşitli diğer inovativ antifungal ajanlar ile tetrazoller'inde
içinde bulunduğu antifungal sınıflar da incelenmiştir.
Mevcut kullanımdaki antifungal ilaçlar incelendiğinde hem toksik yan
etkileri hem de formülasyonlarındaki eksiklikler nedeniyle yeni ilaçların
gelişimi konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Bu kitap bölümünde
mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan güncel antifungal ilaçlarla
ilgili bilgiler sunulmuştur.
2. Sistemik Mikoz Tedavisinde Kullanılan Antifungaller
Günümüzde sistemik mikozların tedavisinde yaygın olarak kullanılan
beş antifungal ajan sınıfı bulunmaktadır. Bunlar polienler (amfoterisin B),
azoller (flukonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol ve
isavukonazol),
ekinokandinler
(kaspofungin,
mikafungin
ve
anidulafungin), allilaminler (terbinafin) ve antimetabolitler (flusitozin)’dir
(Gintjee ve ark., 2020). Bunların yanı sıra ortomidler ve tetrazoller gibi
sınıflarda yer alan antifungal ajanlarda bulunmaktadır. Bu antifungal
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ajanlar çeşitli mekanizmalar kullanarak hastalık etkeni funguslara karşı
aktivite göstermektedir. Bu mekanizmalar hücre duvarı, hücre zarı ya da
nükleik asit sentezinin inhibiyonu gibi farklı şekillerde işlev
göstermektedir. Sistemik mikoz tedavisinde kullanılan sınıflara ait
antifungal ajanlar, etki mekanizmaları ve aktivite spektrumları Tablo 1'de
verilmiştir (Gintjee ve ark., 2020).
Spektrumları, toksisiteleri ve formülasyonlarına göre mevcut antifungal
seçeneklerin yönetiminde hala eksiklikler bulunmakta ve yeni ajanların
geliştirilmesi için önemli fırsatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda
bazı gelişmeler önceden onaylanmış ajanların formülasyonlarının (SUBAitrakonazol, Amphotericin B kokleat vb.) geliştirilmesinin yanı sıra mevcut
sınıflara (rezafungin vb.) yeni ajanların eklenmesine odaklanmıştır
(Gintjee ve ark., 2020). Aktif olarak yeni antifungal sınıfları da
geliştirilmektedir. Ibrexafungerp ve tetrazoller benzer şekilde etki ederler
ve daha önce mevcut sınıfların hedefleri olan fungal biyosentez yolaklarına
(1,3-D-glukan ve ergosterol sentezi) etki etmektedirler, geliştirilmekte olan
diğer birçok ajanlarla (olorofim, MGCD290, Fosmanogepix, VL-2397, T2307 vb.), antifungal aktivite için tamamen yeni hedefler oluşturmaya
çalışılmaktadır. Güncel antifungal ajanlar arasında süper biyoyararlanım
özelliğine
sahip
itrakonazol
(SUBA-itrakonazol),
rezafungin,
ibrexafungerp, olorofim (F901318), amfoterisin B ve tetrazoller (VT-1129,
VT-1161, ve VT-1598) yer almaktadır.
Tablo 1 İnvazif mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan antifungal
ajanlar (Gintjee ve ark., 2020)

Sınıf

Antifungal Ajan

Azol

SUBA-itrakonazol

Ekinokandin

Rezafungin

Olorofim

Etki

Akivite

Mekanizması

Spektrumu

Sitokrom P450
aktivitesine müdahale Blastomikoz,
ederek ergosterol
histoplazmoz ve
sentezini inhibe eder aspergilloz

Candida albicans, C.
1,3-D-glukan
auris, C. krusei,
sentezinin inhibisyonu C. tropicalis,
Aspergillus spp.,
Pneumocystis spp.
Dihidroorotat
dehidrojenazın
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A. fumigatus, A.
nidulans, A. terreus,

inhibisyonu

Otomides

Amphotericin B
Kokleat

Kokleat yapısı ile
Candida spp.
dolaşıma katılır, daha
sonra kokleat açılır ve
kapsüllenmiş ilaç
hücre içine alınır.

Ibrexafungerp

1,3-D-glukan sentezini C. auris'i de içine alan
inhibe eden
Candida spp.,
triterpenoid
Aspergillus spp.,
enfumafungin türevi Cryptococcus spp.

VT-1129

Sitokrom P450
aktivitesine müdahale
ederek hücre zarı
oluşumunu inhibe eder

Polien

Terpenoid

Tetrazol

A. niger ve çoklu ilaç
direnci olan
Aspergillus spp.
suşları,
Lomentospora
prolificans ve
Scedosporium spp.
Endemik mantarlar

Candida spp.
Candida spp.,
Coccidioides spp.,
Rhizopus spp.

2.1 Azoller
Azoller fungisidal aktivite gösterebilmek için ergosterolü hedef alırlar
(Van Daele ve ark., 2019; Perfect, 2017). Azoller özellikle ergosterol
sentezinde rol alan lanosterol 14α-demetilaz enzimini inhibe ederek etki
göstermektedirler (Şekil 1). Azollerin güçlü fungisidal aktivite göstermesi
ve geniş spektrumlu olmaları birçok invaziv mantar infeksiyonunun
tedavisi ve/veya profilaksisinde bunların ilk basamak tedavide kullanımına
neden olmuştur. Birçok azol uygun intravenöz ve oral formülasyonlar
şeklinde mevcut bulunmaktadır, ancak düzensiz emilim özelliği (oral
süspansiyon formülasyonları açısından) ve doğrusal olmayan
farmakokinetik davranışa sahip olması bazı azollerin ilaç maruziyetinin
değerlendirmesini zorlaştırabilmektedir. Bu durumda terapötik ilaç izleme
ihtiyacını arttırmaktadır. Azol enzim inhibisyonu sadece fungal hücrelerle
sınırlı değildir. Bu sınıf tehlikeli ilaç-ilaç etkileşimlerine ve bazı
durumlarda “o-hedef” yan etkilerine neden olan sitokrom P450
inhibisyonu ile de ilişkilidir (Qu ve ark., 2013; Thompson ve ark., 2017;
Thompson ve ark., 2019; Nguyen ve ark., 2019). Bunlara ek olarak bu
sınıfta halüsinasyonlar, hepatotoksisite ve QTc uzaması gibi önemli geniş
bir toksisite aralığı olduğu için bu ilaçların kullanımı kısıtlanmaktadır
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(Thompson ve ark., 2009). Ayrıca son zamanlarda azol kullanımı birçok
mantar türündeki birincil ve kazanılmış dirençteki artıştan dolayı da
olumsuz etkilenmiştir.
2.2 SUBA-itrakonazol
Yeni nesil antifungal bileşiklerin ve sınıfların tanımlanmasında önemli
çaba sarf edilmiş olsa da, mevcut antifungal ajanların optimize edilmesinde
de ilerleme kaydedilmiştir. Geniş spektrumlu bir triazol olan itrakonazolün
klinik kullanımı ciddi şekilde sınırlıdır (Abuhelwa ve ark., 2015; Nield ve
ark., 2019). Geleneksel oral itrakonazol kapsüller, yiyeceklerle birlikte
uygulandığında yaklaşık olarak %55 biyoyararlanıma sahiptir. Ancak bu
durum yüksek mide pH'ına sahip hastalarda azalır (örn. asit baskılama
tedavisi) ve ilaç etkileşimi hastalar arasında önemli değişkenlik sergiler.
Bu sorunun önlenmesi için süper biyoyararlanım özelliğine sahip
itrakonazol (SUBA-itrakonazol) geliştirilmiştir. Bu geliştirilmiş oral
kapsül formülasyonunda çözünmeyi ve emilimi arttırmak için
itrakonazolün katı dispersiyonunda pH bağımlı polimer matris
kullanılmıştır. Yeni geliştirilen bu oral formülasyonun geleneksel oral
formülasyona oranla hastalar arası değişkenlikleri azaltarak oral
biyoayarlanımı önemli ölçüde arttırdığı (yaklaşık %173) gösterilmiştir
(Abuhelwa ve ark., 2015). Ayrıca geleneksel itrakonazole göre bu yeni
formülasyondaki önemli bir gelişmede oral biyoayarlanımda çok az
yiyecek veya asit etkisinin bulunmasıdır (Lindsay ve ark., 2018).
Endemik mikoz yönetiminde SUBA-itrakonazolün faz III çalışması
onu geleneksel itrakonazol tedavisiyle karşılaştırmıştır (NCT03572049).
Kök hücre nakli geçiren hastalarda SUBA-itrakonazol formülasyonunun
profilaksi olarak kullanımını değerlendiren bu çalışmada geleneksel
itrakonazole göre SUBA-itrakonazol’ün gastrointestinal tolerabiliteyi de
arttırmak suretiyle önemli ölçüde daha yüksek terapötik seviyelere sahip
olduğu gösterilmiştir (Lindsay ve ark., 2017). SUBA-itrakonazol’ün
blastomikoz, histoplazmoz ve aspergillozun endikasyonları için kullanımı
FDA tarafından onaylanmıştır. Günümüzde SUBA-itrakonazol 65 mg oral
kapsül olarak mevcuttur. Bu ilaç için bakım dozu gıda ile günde bir kez
130 mg ve potansiyel yükleme dozu ise yine gıda ile ilk 3 gün için günlük
üç kez 130 mg şeklinde kullanılmaktadır.
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Şekil 1 Azollerin etki mekanizması
2.3 Ekinokandinler
Ekinokandinlerin ergosterole ek olarak, diğer bir güçlü antifungal
hedefi de mantar hücre duvarlarının bileşeni olan 1,3-D-glukandır.
Ekinokandinler 1,3-D-glukan sentezini inhibe ederek mantar hücre
duvarını zayıflatarak ve hücre parçalanmasını tetikleyerek etki
göstermektedirler (Şekil 2). Ekinokandinlerin kapsamı öncelikle maya ve
küflerle sınırlıdır ve endemik mikozlara karşı çok az aktiviteye sahiptirler.
Bu antifungal sınıf kandidemi dâhil invaziv kandidiyazisi de içeren
seçenekler arasında tercih edilen tedavilerden biri olmaya devam
etmektedirler. Ekinokandilerin kullanımı oral formülasyon eksikliği
nedeniyle sınırlıdır ve mevcut ekinokandinler günde sadece bir kez
intravenöz infüzyon olarak kullanılabilmektedir.

Şekil 2 Ekinokandinlerin etki mekanizması
2.4. Rezafungin
Rezafungin (Tablo 1), yeni nesil bir ekinokandindir ve etki
mekanizması ise bu sınıftaki diğer üyeler gibi 1,3-D-glukan sentezinin
inhibisyonu şeklindedir (Van Daele ve ark., 2019). Anidulafunginin
yapısal bir analoğu olan rezafungin arttırılmış stabilite ve çözünürlük
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özelliği kazandırılmış modifikasyonlara sahiptir. Yaygın olarak rezafungin
dokulara dağılır ve diğer ekinokandinlere kıyasla önemli ölçüde artmış
yarılanma ömrü (~ 133 saat) sayesinde farmakokinetik avantajlara sahiptir.
Dozla orantılı farmakokinetik özellikle birlikte hastalar arası çok az
değişkenlik ve olumlu bir güvenlik profili göstermektedir (Sandison ve
ark., 2019). Yakın zamanda tamamlanan iki bölümlü bir faz II
çalışmasında kandidemi/invaziv kandidiyazis tedavisinde olası oral
flukonazol azaltımının ardından rezafungin ile kasponginin iki yükleme
dozunu karşılaştırılmıştır (NCT02734862) (Van Daele ve ar., 2019;
Gangneux ve ark., 2019). Rezafungin için ilk hafta 400 mg, ardından
haftada bir kez 200 mg ile kullanımı en etkili dozlama şeması olarak
belirlenmiştir ve devam eden faz III invaziv kandidiyaz çalışmasında
(ReSTORE; NCT03667690) bu şekilde kullanımı araştırılmaktadır.
Bugüne kadar yapılan klinik çalışmalar, tüm ekinokandin sınıflarının
uyumlu olarak tanımlanan ve arzu edilen bir güvenlik profiline sahip
oluğunu bildirmiştir (Van Daele ve ark., 2019). Standart bakım dozu
karşılaştırma gruplarında belirgin bir fark olmayan ve minimum yan etki
ile çok iyi bir şekilde tolere edilebilmekte oldukları bilinmektedir. Bu
ilacın etkinlik ve aktivite spektrumu bazı Aspergillus spp. dâhil olmak
üzere klinik olarak ilgili birçok Candida tropicalis, C. albicans ve C.
krusei de içeren Candida spp. türleri üzerinde yine güçlü olan diğer
ekinokandinlerle karşılaştırılabilir (Van Daele ve ark., 2019). Ekinokandin
direnci veren FKS mutasyonları, tüm izolatlarda olmasa da rezafunginin
MIK değerlerini de etkilediği bildirilmiştir (Zhao ve ark., 2017). İn vitro
bir çalışma ayrıca rezafunginin, hem kaspofungin hem de mikafunginle
kıyaslandığında onlardan daha üstün olarak C. auris'e karşı güçlü bir
aktiviteye sahip olduğunu tespit etmiştir (Lepak ve ark., 2018). İn vivo
hayvan çalışmaları, aynı sınıf içinde benzersiz bir şekilde rezafunginin,
Pneumocystis spp. infeksiyonlarını önleyebildiğini göstermiştir.
Rezafunginin geniş aktivitesi göz önüne alındığında, antifungal
Candida, Aspergillus ve Pneumosistis infeksiyonlarına karşı profilaksi
şeklinde kullanımına ilgi duyulmaktadır. Bu nedenle, yapılack olan bir faz
III çalışmada (NCT numarası beklemede), kan veya kemik iliği nakli
yapılan hastalarda rezafungin bakım standardı (triazol artı
trimetoprim/sülfametaksozol) açısından hastaların randomize edilmesi
planlanmaktadır. Bu çalışmada rezafungin haftada bir kez istenen doz
rejimi şeklinde uygulanacaktır.
2.5 Allilaminler
Terbinafin gibi allilaminler, skualen epoksidaz inhibisyonu ile
ergosterol sentezine müdahale ederler. Topikal bir ajan olarak yaygın bir
şekilde kullanılan terbinafinin sadece dermatofit ve küflerin tedavisinde
değil diğer antifungal ajanların profilindeki olumsuz etkileri göz önüne
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alındığında daha elverişli bir kullanıma sahip olduğu bilinmektedir
(Balfour ve ark, 1992).
2.6 Antimetabolitler
Klinik açıdan önemli seçici ajan olan flusitozin, bir pirimidin
analoğudur ve mantar nükleik asit sentezine müdahale ederek aktivitesini
göstermektedir (Perfect, 2017). Oral formülasyonu mevcut olan
flusitozinin başlıca olumsuz yan etkisi esas olarak kemik iliği
baskılanmasıyla sınırlıdır. Ancak monoterapi olarak kullanım direncinin
hızlı gelişmesi nedeniyle nadirdir ve birincil olarak kriptokokal menenjit
üriner kandidiyaz veya kromoblastomikoz tedavisinin kombinasyon
bileşeni olarak kullanılmaktadır.
2.7 Polienler
Polienler, fungal hücre zarında bulunan ergosterole bağlanarak
fungisidal etki gösterirler. Polienlerin ergosterole bağlanması ile hücre
zarında geçirgenlik artarken hücre içi bileşenlerinin hücre dışına sızması
sonucu hücre ölümü gerçekleşmektedir (McCarthy ve ark., 2017; Van
Daele ve ark., 2019). Amfoterisin B invaziv mantar için klinik olarak en
uygun polien olup, mayaları, küfleri ve dimorfik mantarları da kapsayan
geniş spektrumlu fungisidal aktiviteye sahiptir. Amfoterisin B'nin
yapısındaki kokleat bir spiral şeklinde yapılandırılmış lipid çift tabakalı ve
katı oluşturan çok katmanlı bir yapıdır. Oral uygulamayı takiben kokleat
gastrointestinal kanaldan emilir, dolaşıma girer ve kalsiyum
konsantrasyonları kokleatları etkiler spiral oluşumu açılarak oluşan
kapsüllenmiş ilaç hücre tarafından alınır ve antifungal etkisini gösterir. Öte
yandan oral formülasyon eksikliği, infüzyon reaksiyonları ve
nefrotoksisite gibi önemli doz sınırlayıcı toksisiteler nedeni ile amfoterisn
B’nin uygulamada kullanımı sınırlıdır. Birkaç lipit bazlı formülasyon
geliştirilmesi ve normal tuz ile birlikte uygulamanın hasta tarafından ilacın
toksik etkilerini tolere edilebilirliğini arttırdığı gösterilmiştir ancak
toksisiteler tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Bu dezavantajlara rağmen,
amfoterisin B tutarlı bir klinik kullanıma sahiptir ve bu ilacın daha tolere
edilebilir bir tedavisi veya formülasyonu elde edilinceye kadar invaziv
mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanımının devam edeceği
düşünülmektedir.
2.8 Ibrexafungerp
Ekinokandinlerle benzer bir etki mekanizması kullanan Ibrexafungerp
(Tablo 1), antifungal terpenoid sınıfının diğer bir birincil ajanıdır (Davis
ve ark., 2020). Antifungal etkisini1,3-D-glukan sentezini inhibe etme
şeklinde göstermektedir. Bir triterpenoid enfumafungin türevi olarak
ibrexafungerp işlevsel olarak ekinokandin sınıfından benzersizdir (Davis
ve ark., 2020). Bir bileşik olarak, ibrexafungerp yüksek oranda
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biyoyararlanıma sahiptir ve oral veya intravenöz formülasyonu
kullanılabilmektedir (Davis ve ark., 2020). İlacın yemekle birlikte alınması
gastrik çözünmeyi ve sistemik absorpsiyonu artırmaktadır. Oral
ibrexafungerp'in mevcut faz III çalışmalarında, ilk iki gün için 750 mg PO
BID'lik bir başlangıç yükleme dozu, ardından sonraki dozlar için günlük
750 mg PO şeklindedir (NCT 03059992). Faz II çalışmalarında daha önce
bir kez yükleme dozu 1250 mg PO şeklinde kullanılmıştır. Çeşitli
çalışmalarda ilacın iyi tolere edilebildiği ve birincil yan etkilerinin
gastrointestinal yan etkilerle sınırlı olduğu gösterilmiştir (Spec ve ark.,
2019). Ekinokandinler gibi aktivite spektrumu klinik olarak anlamlı C.
glabrata ve C. auris dahil olmak üzere Candida spp.’ye karşı geniş bir
yelpazeyi içermektedir (Davis ve ark., 2020).
İbrexafungerp ekinokandinlerle benzer etki mekanizması göstermesine
rağmen ekinokandine dirençli Candida suşlarına karşı in vitro aktiviteyi
sürdürmektedir ve bu özelliği de hedef bölgeye ilgisindeki farklılığı
düşündürmektedir. Bunlara ek olarak, İbrexafungerp ile yapılan in vitro
çalışmalarda azole dirençli suşlar dahil olmak üzere Aspergillus spp.'ye
karşı fungistatik aktivite tanımlamıştır (Nunnally ve ark., 2019). Öte
yandan, İbrexafungerp, ekinokandinler gibi, mukormikoz ajanlarına karşı
belirgin bir aktiviteden yoksundur, ancak Lomentospora prolificans ve
Paecilomyces variotii gibi tarihsel olarak meydan okuyan mantar türlerine
karşı bir miktar aktivite göstermektedir.
Faz II çalışmalarında, oral ibrexafungerp orta ila şiddetli vulvovajinal
kandidiyazın yanı sıra başlangıç ekinokandin tedavisini takiben oral
basamak tedavisi yönetimde terapötik bir seçenek olarak
değerlendirilmiştir (Davis ve ark., 2020). Günümüzde halen devam eden
açık etiketli, karşılaştırıcı olmayan, tek bir standart bakım tedavisine
dirençli veya toleranssız invaziv mantar hastalığının tedavisi olarak faz III
çalışması (NCT03059992) bulunmaktadır. Ayrıca hastalarda tekrarlayan
vulvovajinal kandidiaza karşı bir faz III çalışması da (NCT04029116)
devam etmektedir. Çalışmanın ara analizine göre değerlendirmeye alınan
20 hastadan 17'sinde klinik fayda olduğu tanımlanmıştır (Spec ve ark.,
2019).
Ibrexafungerp, güçlü maya aktivitesi ve arzu edilen bir güvenlik profili
dâhil olmak üzere ekinokandin sınıfıyla bazı fonksiyonel benzerliklere
sahip gibi görünmektedir. Bununla birlikte, yapısal olarak farklı yeni bir
sınıf olarak, küfler ve ekinokandine dirençli maya da dâhil olmak üzere
daha geniş antifungal kapsam sağlayan değerli bir oral formülasyona
sahiptir. Devam eden klinik çalışmalar ibrexafungerp'in klinik rolünü
tanımlamaya çalışmaktadır ancak gelişmeler göstermektedir ki bu ilaç
dirençli mantar infeksiyonlarını hedef alan tedavilerde veya
ekinokandinleri takiben oral basamak tedavisinde kullanılabilecektir.
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2.9 Olorofim
Geliştirme aşamasındaki diğer bir antifungal ajan olan olorofim (Tablo
1), yeni bir aktivite mekanizmasına sahip orotomidler olarak da bilinen
yeni bir sınıfa dahildir (Van Daele ve ark., 2019). Bu sınıf primidin
biyosentezinin anahtar enzimi olan dihidrooratat dehidrojenazı inhibe
ederek etki göstermektedir. Pirimidin üretiminin engellenmesi fungal
nükleik asit, hücre duvarı ve fosfolipid sentezinin yanı sıra hücre
düzenlenmesi ve protein üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Olorofim zamana bağlı antifungal aktivite gösterir, Cmin/MIC ile
hâlihazırda farmakodinamik etkinliğin bir göstergesi olarak
kullanılmaktadır. Olorofim, oral ve intravenöz olarak uygulanabilir, ancak
oral formülasyon çoğu çalışmanın birincil hedefi durumundadır.
Güncel farmakokinetik çalışmalar Olorofim'in yaygın olarak beyin
dokusu da dâhil olmak üzere dokulara düşük seviyelerde de olsa
dağıtıldığını bulmuştur. Şu net olarak bilinmektedir ki CYP450 (öncelikle
CYP3A4) sistemi, onu ilaç-ilaç etkileşimlerine karşı savunmasız hale
getirmektedir. Bu durum CYP450 indükleyicisinin kendisini değilde
CYP3A4’ün zayıf inhibisyonu şeklinde etki göstermesinden
kaynaklanmaktadır. Günümüzde üzerinde çalışılan bir oral doz 1. günde
iki veya üç doza bölünmüş 4 mg/kg'lık bir yükleme dozu, ardından serum
ilaç seviyesine de bağlı doz ayarlanımı temel alınarak günde iki ila üç doza
bölünmüş 2,5 mg/kg/günlük bir bakım dozundan oluşmaktadır.
Aspergillus spp.'ye karşı etkisinde 0,5 mg/mL'lik bir Cmin hedefi in vivo
farmakodinamik çalışmalara dayanmaktadır (Hope ve ark., 2017).
Önceleri intravenöz dozlama için serum hedef düzeyinin üzerinde bir hedef
düzeyin geliştirilmesi değerlendirilmiş ancak klinik rahatsızlık nedeniyle
önemli ölçüde takip edilememiştir (Kennedy ve ark., 2017; Van Daele ve
ark., 2019). Olorofim, küflere karşı geniş bir aktivite yelpazesine sahiptir
ve özellikle Aspergillus spp.'ye karşı aktif etki göstermektedir (Van Daele
ve ark., 2019; Rivero-Menendezve ark., 2019). Tedavi edilmesi zor olan
ve doğası gereği mevcut olan antifungal sınıflara karşı dirençli olabilen ve
yaygın bulunan Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. nidulans, A. terreus ve
A. niger) türleri ile kriptik türlere (A. lentulus ve A. calidoustus) karşı güçlü
aktivite göstermektedir.
Olorofim, yeni aktivite mekanizması nedeniyle çapraz direnç eksikliği
göstermek suretiyle çoklu ilaca dirençli Aspergillus suşlarına karşı oldukça
etkili olmaktadır. Bunlara ek olarak, Olorofim maruziyetinin A. fumigatus
örneklerinde kolayca direnci uyardığı görülmemiştir (Van Daele ve ark.,
2019). Olorofilm Lomentospora prolificans (diğer etkili terapötik alternatif
olmadığı durumlarda) ve Scedosporium spp. suşları da dahil olmak üzere
yaygın olmayan küflere karşı aktivite göstermektedir (Van Daele ve ark.,
2019; Rivero-Menendezve ark., 2019). Bu ilacın Coccidioides ve diğer
endemik mikozlara karşı in vitro ve in vivo etki gösterdiği de bildirilmiştir
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(Wiederhold ve ark., 2018a). Olorofim'in Aspergillus spp. ve diğer bazı
yaygın olmayan mantar türleri arasındaki etkili aktivitesine rağmen
Candida spp., Mucorales spp. ve Cryptococcus neoformans'a karşı
minimum seviye de etki gösterdiği ya da hiç etki göstermediği saptanmıştır
(Van Daele ve ark., 2019). Sınırlı tedavi seçeneklerine sahip hastalar
arasında invaziv mantar infeksiyonlarının tedavisinde olorofimi
değerlendirmeyi amaçlamış devam eden bir açık etiketli faz IIb çalışması
bulunmaktadır (NCT03583164).
Olorofim terapötik alternatifleri olmayan veya doğası gereği dirençli
veya geleneksel olarak tedavi edilmesi zor infeksiyonlara neden olan
organizmalardan kaynaklı invaziv fungal hastalar için bir terapi olarak
pratikte hedeflenen rolü ile uyumludur. Devam eden çalışmalardaki erken
başarı, FDA tarafından Olorofim’in atılım sağladığının görülmesidir.
Günümüzde halen Olorofimle ilgili Faz III çalışmaları çeşitli gelişim
aşamalarında devam etmektedir.
2.10 Tetrazoller (VT-1129, VT-1161, and VT-1598)
Tetrazol antifungalleri insan Sitokrom (CYP) 450 enzimine göre
mantar hücresindeki CYP51 üzerinde daha yüksek bir etkiye sahip yeni
azol benzeri bileşiklerdir. Halen mevcut triazoller, insan CYP450
enzimleriyle etkileşimleri nedeniyle daha yüksek yan etki oranlarına ve
ilaç-ilaç etkileşimlerine sahip olabilmektedirler (Hoekstra ve ark., 2014;
Wiederhold ve ark., 2018b). VT-1129 (Tablo 1) bir oral antifungal olarak
geliştirilmektedir.
Wiederhold ve ark., (2018b) VT-1129'un Cryptococcus'a karşı
aktivitesini bir fare modelinde değerlendirmiştir. VT-1129'un yaklaşık altı
gün gibi uzun bir yarı ömre sahip olduğu saptanmıştır. Başka bir çalışmada
ise, bir yükleme dozu ve bakım dozu uygulanarak bir kontrol grubu ile
karşılaştırılmış ve çalışma sonucunda tedavi grubunda iyileşmiş sağkalım
ve azalmış mantar yükü bulunmuştur (Hoekstra ve ark., 2014).
VT-1598, mayalara, küflere ve endemik mantarlara karşı aktivite
göstermektedir.Wiederhold ve ark., (2018c) tarafından yapılan başka bir
çalışmada VT-1598'in Coccidioides immitis ve Cocci posadasii'ye karşı
aktivitesi bir fare murin modeli kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan bu
araştırmada Flukonazol için 16 mcg/mL ile karşılaştırıldığında MIK'leri
sırasıyla 0.5 ve 1 mcg/mL olarak bulunmuştur. Daha düşük mantar yükü
olan VT-1598 grubunda sağkalımın arttığı tespit edilmiştir. Daha düşük
dozda VT-1598 alan grupta kontrol veya flukonazol‘e göre daha yüksek
mantar yükünün mevcut olduğu bulunmuştur (Wiederhold ve ark., 2018c).
Başka bir in vitro çalışmada MİK'ler, VT-1598, VT-1161 ve Candida
duyarlı ve azole dirençli Candida albicans suşları için flukonazol,
itrakonazol, posakonazol ve vorikonazol gibi triazoller ile belirlenmiştir
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(Nishimoto ve ark., 2019). VT-1598 ve VT-1161, çoğunun MİK 8 mcg/mL
ile flukonazole dirençli olduğu bilinen suşların çoğuna karşı güçlü aktivite
göstermiştir. Bu çalışmada kullanılan C. albicans suşları, birçok direnç
mekanizması geliştirmiştir. Aynı çalışmada VT-1589'dan VT-1161'e ile
karşılaştırılırken, VT-1598'in daha düşük MİK50 ve MİK90 değerlerine
sahip olduğu belirlenmiştir (Nishimoto ve ark., 2019).
3. Sonuç
Günümüzde invaziv mantar infeksiyonlarına karşı başarılı
antifungallerin geliştirilmesi ve araştırılması bu infeksiyonlardan muzdarip
hasta sayısının artmasından dolayı önem kazanmıştır. Özellikle de
onkolojik, romatolojik ve otoimmün tedavi süreçlerinde bu tür
infeksiyonların yaygın şekilde ortaya çıkmaları hasta sayısı arttışına neden
olmaktadır. İnvazif mikoz riski taşıyan artan sayıda hasta ilaç-ilaç
etkileşimleri ve hâlihazırda mevcut olan antifungal ajanların intoleransı
nedeniyle halen karmaşık bir tedaviye sahiptir. Direncin doğuştan veya
sonradan ortaya çıkması da hasta sonuçlarını iyileştirmek ve morbidite ve
mortaliteyi azaltmak için büyük bir engel oluşturmaya devam etmektedir.
Bu kitap bölümünde invaziv mantar enfeksiyonlarının tedavisinde
kullanılan mevcut antifungallerin çalışma mekanizmaları ve daha etkili
hale getirilerek modifiye edilmiş güncel antifungallere yönelik çalışmalar
hakkında bilgi verilmiş olup, halen üzerinde çalışmaların devam ettiği yeni
nesil antifungallere değinilmiştir. Mevcut antifungallerin yan etkilerinin
azaltılarak daha verimli ilaçlar şeklinde modifiye edilmesi ile geliştirilecek
modifiye ajanlar ve yeni aktivite mekanizmaları geliştirerek tedaviye
katkıda bulunacak yeni ajanların devam eden klinik çalışmalarının
sonuçlarına önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir.
Kaynaklar
Abuhelwa, A.Y., Foster, D.J.R., Mudge, S, et al., Population
pharmacokinetic modeling of itraconazole and hydroxyitraconazole for
oral SUBA-itraconazole and sporanox capsule formulations in healthy
subjects in fed and fasted states. Antimicrob Agents Chemother, Vol. 59
(2015), pp.5681–5696.
Balfour, J.A., Faulds, D., Drug Evaluation Terbinafine a Review of Its
Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Properties, and Therapeutic
Potential in Superficial Mycoses. Drugs, Vol. 43 (1992), pp.259–284.
Davis, M.R., Donnelley, M.A., Thompson, G.R., Ibrexafungerp: A
novel oral glucan synthase inhibitor. Med Mycol, Vol. 58 (2020), pp.579592.
Gangneux, J-P., Lortholary, O., Cornely, O., et al., 9th Trends in
Medical Mycology Held on 11–14 October 2019, Nice, France, Organized

92

under the Auspices of EORTC-IDG and ECMM. J. Fungi (Basel), Vol. 5
(2019), pp.95.
Gintjee, T.J., Donnelley, M.A., Thompson, G.R., Aspiring Antifungals:
Review of Current Antifungal Pipeline Developments. J Fungi, Vol. 6
(2020), pp.1-11.
Hoekstra, W.J., Garvey, E.P., Moore, W.R., et al., Design and
optimization of highly-selective fungal CYP51 inhibitors. Bioorg Med
Chem Lett, Vol. 24 (2014), pp.3455–3458.
Hope, W., Mcentee, L., Johnson, A., et al., Session: OS173 Challenges
in Antifungal Treatment against Aspergillus Fumigatus in a Rabbit Model
of Invasive Pulmonary Aspergillosis (IPA); ECCMID: Viena, Austria,
2017.
Kennedy, T., Allen, G., Steiner, J., Assessment of the Duration of
Infusion on the Tolerability and Repeat Dose Pharmacokinetics of
F901318 in Healthy Volunteers; ECCMID: Viena, Austria, 2017.
Lepak, A.J., Zhao M., Andesa D.R., Pharmacodynamic evaluation of
rezafungin (CD101) against Candida auris in the neutropenic mouse
invasive candidiasis model. Antimicrob Agents Chemother, Vol. 62 (2018),
pp.e01572-18.
Lindsay, J., Mudge, S., Thompson, G.R., Effects of food and
omeprazole on a novel formulation of super bioavailability itraconazole in
healthy subjects. Antimicrob Agents Chemother, Vol. 62 (2018),
pp.e01723-18.
Lindsay, J., Sandaradura, I., Wong, K., et al., Serum levels, safety and
tolerability of new formulation SUBA-itraconazole prophylaxis in patients
with haematological malignancy or undergoing allogeneic stem cell
transplantation. J Antimicrob Chemother, Vol. 72 (2017), pp.3414–3419.
McCarthy, M.W., Kontoyiannis, D.P., Cornely, O.A., et al., Novel
agents and drug targets to meet the challenges of resistant fungi. J Infect
Dis, Vol. 216 (2017), pp.474–483.
Nguyen, M-V.H., Davis, M.R., Wittenberg, R., et al., Posaconazole
Serum Drug Levels Associated with Pseudohyperaldosteronism. Clin
Infect Dis, Vol. 70 (2019), pp.2593-2598.
Nield, B., Larsen, S.R., van Hal, S.J., Clinical experience with new
formulation SUBA®-itraconazole for prophylaxis in patients undergoing
stem cell transplantation or treatment for haematological malignancies. J
Antimicrob Chemother, Vol. 74 (2019), pp.3049–3055.
Nishimoto, A.T., Wiederhold, N.P., Flowers, S.A., et al., In vitro
activities of the novel investigational tetrazoles vt-1161 and vt-1598

93

compared to the triazole antifungals against azole-resistant strains and
clinical isolates of Candida albicans. Antimicrob Agents Chemother, Vol.
63 (2019), pp.1–11.
Nunnally, N.S., Etienne, K.A., Angulo, D., et al., In Vitro Activity of
Ibrexafungerp, a Novel Glucan Synthase Inhibitor against Candida
glabrata Isolates with FKS Mutations. Antimicrob Agents Chemother, Vol.
63 (2019), pp.e01692-19.
Perfect, J.R., The antifungal pipeline: A reality check. Nat Rev Drug
Discov, Vol. 16 (2017), pp.603–616.
Qu, Y., Fang, M., Gao, B.X., Itraconazole decreases left ventricular
contractility in isolated rabbit heart: Mechanism of action. Toxicol Appl
Pharmacol, Vol. 268 (2013), pp.113–122.
Rivero-Menendez, O., Cuenca-Estrella, M., Alastruey-Izquierdo, A., In
vitro activity of olorofim (F901318) against clinical isolates of cryptic
species of Aspergillus by EUCAST and CLSI methodologies. J
Antimicrob Chemother, Vol. 74 (2019), pp.1586–1590.
Sandison, T., Ong, V., Lee, J., et al., Safety and pharmacokinetics of
CD101 IV, a novel echinocandin, in healthy adults. Antimicrob Agents
Chemother, Vol. 61 (2017).
Spec, A., Pullman, J., Thompson, G.R., MSG-10: A Phase 2 study of
oral ibrexafungerp (SCY-078) following initial echinocandin therapy in
non-neutropenic patients with invasive candidiasis. J Antimicrob
Chemother, Vol. 74 (2019), pp.3056–3062.
Thompson, G.R., Cadena, J., Patterson, T.F., Overview of Antifungal
Agents. Clin Chest Med, Vol. 30 (2009), pp.203–215.
Thompson, G.R., Chang, D., Wittenberg, R.R., McHardy, I., et al., In
vivo 11_-hydroxysteroid dehydrogenase inhibition in posaconazoleinduced hypertension and hypokalemia. Antimicrob Agents Chemother,
Vol. 61 (2017).
Thompson, G.R., Krois, C.R., Affolter, V.K, et al., Examination of
fluconazole-induced alopecia in an animal model and human cohort.
Antimicrob. Agents Chemother, Vol. 63 (2019), pp.e01384-18.
Van Daele, R., Spriet, I., Wauters, J., et al., Antifungal drugs: What
brings the future? Med Mycol, Vol. 57 (2019), pp.328–343.
Wiederhold, N.P., Najvar, L.K., Jaramillo, R., et al., The orotomide
olorofim is efficacious in an experimental model of central nervous system
coccidioidomycosis. Antimicrob Agents Chemother, Vol. 62 (2018a),
pp.e00999-18.

94

Wiederhold, N.P., Xu, X., Wang, A., et al., In vivo efficacy of VT-1129
against experimental cryptococcal meningitis with the use of a loading
dose-maintenance dose administration strategy. Antimicrob Agents
Chemother, Vol. 62 (2018b), pp.1–10.
Wiederhold, N.P., Shubitz, L.F., Najvar, L.K., et al., The novel fungal
Cyp51 inhibitor VT-1598 is efficacious in experimental models of central
nervous system coccidioidomycosis caused by Coccidioides posadasii and
Coccidioides immitis. Antimicrob Agents Chemother, Vol. 62 (2018c),
pp.1–7.
Zhao, Y., Prideaux, B., Nagasaki, Y., Unraveling Drug Penetration of
Echinocandin Antifungals at the Site of Infection in an Intra-abdominal
Abscess Model. Antimicrob Agents Chemother, Vol. 22 (2017),
pp.e01009-17.

95

OBEZİTE
Op. Dr. Veysel Barış TURHAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı, Ankara-Türkiye
e mail: drbaristurhan@hotmail.com, Orcid ID: 0000-0001-5093-4993
1.

Giriş

Postmodern toplumların son zamanlarda önem kazanan bir halk
sağlığı problemi olan obezitenin prevelansı ve insidansı gün geçtikte
artmaktadır. Obezite, yaşam beklentisini kötü yönde etkiler. Birçok sağlık
problemine yol açması nedeniyle önemli bir Halk sağlığı problemidir.
Obezite hem yaşam kalitesini düşürür hem de süresini kısaltır.
Yüzyıllarca kudret, güçlülük, heybet gibi terimlerle; kimi zaman bereket,
bolluk ve doğurganlıkla ilişkilendirilse de zamanımızda fazla kilolu
insanlar hantal, hastalıklı ve yavaş olarak nitelendirilir. Sanayi devriminin
getirmiş olduğu hız, üretim ve buna uyum sağlayabilecek nitelikte insan
arayışı, kilolu insanların toplumdan dışlanmasına neden olmuştur. Bu
nedenle diyet egzersiz ve medikal tedaviler uygulanmış başarı
sağlanamaması ile cerrahi müdahaleler ile birlikte kaynağı olabileceği
hormon ve mediyatörleri ve genler araştırmaların odağı haline gelmiştir.
Obezite cerrahisi sonrası hipertansiyon, dislipidemi ve tip 2 diyabet
gibi birço korbid durumların düzelebildiğine yönelik birçok kanıt vardır.
Metabolik cerrahi olarak da bilinen bariatrik cerrahi, obezite
hastalarında uzun süreli, başarılı ve son zamanlarda popüler bir cerrahi
yöntemidir. Birçok bariatrik cerrahi prosedürü olmasıyla birlikte
günümüzde Laparoskopik sleeve gastrektomi(LSG) ve Gastrik Bypass
(GBP) en sık tercih edilen yöntemlerdir. Bazı çalışmalarında diğer
operasyonlara göre daha az invazif olması ve kilo kaybını diğer
prosedürler kadar başarılı olması açısından Laparoskopik sleeve
gastrektominin avantajlı olabileceği gösterilmiştir. Birkaç çalışmada
LSG’nin glikoz kontrolü ve bazı diğer komorbiditelerde etkisi
araştırılmıştır. Bu operasyonun uzun dönem sonuçları hakkındaki bilgiler
sınırlıdır.
Obezite genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu meydana
gelen, tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan bir hastalık olarak
kabul edilmektedir. Obezite vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye
oranının araştırması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının
beklenen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Vücut kitle İndeksi (VKİ), Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre 25-29,9 kg/m2 fazla kilolu, 30-34,9kg/m2
obez, bunun üzeri morbidobezite olarak sınıflandırılır.
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2.

Obezite Kavramı ve Epidemiyolojisi

Obezite bireyin ağırlık, boy, cinsiyet ve ırksal özelliklere göre
belirlenmiş olan ideal değerlerin üstünde olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından da obezitenin tanımı şu şekilde yapılmıştır; “sağlığı
bozacak ölçüde yağ dokularında anormal veya aşırı miktarda yağ
birikmesidir”.
Obezite multifaktöriyel bir hastalıktır. Obezitede endokrin, metabolik
ve davranışsal değişiklikler olur. Genetik ve çevresel faktörlerin büyük
oranda yol oynadığı düşünülse de etiyoloji tam aydınlatılamamıştır.
Prevelansı giderek artmakla birlikte günümüzde toplum sağlığı açısından
önemli bir risk faktörüdür. Özellikle gelişmiş ülkelerde sedanter yaşam,
fastfood beslenme alışkanlığı gibi sebepler bulunmaktadır. Kilo vermekle
birçok morbidite ve mortalitenin azalması, bu hastalığın tedavi edilmesi
gereken önemli bir sağlık sorunu olduğunu göstermektedir.
Obezite günümüzde VKİ ile değerlendirilse de geçmişte birçok farklı
şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan önemli iki tanesi vücut ağırlığının
olması gerektiğinden 40-50 kg fazla olması veya ideal ağırlığın
%100’ünden fazla olmasıdır. Güncel yaklaşımla morbid obezide VKİ’nin
40 veya üzeri olması ile tanımlanır. VKİ hesaplanması ağırlığın boyun
karesine bölünmesi ile bulunur.
Vücut kitle endeksi ile toplam vücut yağı tahmin edilirken bel çevresi
ölçümü ile bölgesel dağılım hakkında fikir sahibi olunur. Bel çevresinin
erkeklerde 102cm ve kadınlarda 88 cm’den fazla olması abdominal bölge
yağlanmasını göstermekte bu durum kardiyovasküler hastalık risk artışını
beraberinde getirmektedir.
3.

ObeziteninPrevelansı

Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve
giderek artarak epidemik bir problem haline gelmektedir. DSÖ tarafından
Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı bölgesinde yapılan ve 12 yıl süren
MONICA (Kardiyovasküler Hastalıkta Belirleyicilerin ve Eğilimlerin
Çokuluslu İzlenmesi) çalışmasında obezite prevalansında 10 yılda %1030 arasında bir artış olduğu bildirilmiştir.
DSÖ verilerine göre, fazla kiloluluk ve obezite Avrupa’daki
yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, iskemik kalp hastalıklarının
%35’inden ve hipertansiyonun %55’inden sorumludur ve her yıl 1
milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. Hiç bir önlem alınmadığı
takdirde ve obezite prevalansındaki artışın 1990’lardaki hızıyla devam
ettiği düşünüldüğünde, Avrupa’da 2010 yılına kadar 150 milyon yetişkin,
15 milyon çocuk ve adolesanın obez olacağı tahmin edilmektedir.

97

Obezite Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sık görülür. Hastalıkları
Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) tarafından birçok çalışma
yürütülmektedir. NHANES (ABD-Ulusal Beslenme ve Sağlık
Araştırması) çalışmasına göre, 2003-2004 yıllarında obezite (Beden Kütle
İndeksi=BKİ≥30) prevalansı erkeklerde %31,1, kadınlarda %33,2, 20052006 yıllarında ise erkeklerde %33,3, kadınlarda %35,3 olarak
saptanmıştır.
Avrupa’da yetişkinler üzerinde yürütülen çeşitli çalışmalara göre fazla
kilolu olma prevalansı erkeklerde %32-79, kadınlarda %28-78; obezite
prevalansı ise erkeklerde %5-23, kadınlarda %7-36 arasında
değişmektedir.
Türkiye’de de obezite prevalansı gelişmiş batılı ülkelerden aşağı
kalmamakta, özellikle kadınlarda %30 gibi belirgin yüksek oranlara
ulaşmaktadır. Toplam 24.788 kişinin tarandığı Türkiye Diyabet, Obezite
ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi Araştırması-I (TURDEP) çalışmasının
yetişkin sonuçları değerlendirildiğinde obezite prevalansı kadınlarda
%30, erkeklerde %13, genelde ise %22,3 düzeylerinde tespit edilmiştir.
Yaş dağılımına göre incelendiğinde prevalansın 30’lu yaşlarda arttığı,
45-65 yaşları arasında pik yaptığı görülmüştür. Obezite prevalansı kentsel
alanda %23,8 iken kırsal alanda %19,6 olarak tespit edilmiştir. Ülke
geneli değerlendirildiğinde doğu bölgelerinde daha az obeziteye
rastlanmıştır. Santral obezite (bel çevresi kadında>88 cm, erkekte>102
cm) prevalansı kadınlarda %49, erkeklerde %17, genelde %35 olarak
tespit edilmiştir.
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Kaynak:The Challenge Of Obesity in The WHO
EuropeanRegionAndTheStrategiesForResponse, Ed. FrancescoBranca,
HaikNikogosian ve Tim Lobstein, WHO, Denmark, 2007.

TURDEP-I çalışmasından 12 yıl sonra yapılan TURDEP-II
çalışmasında Türk erişkin toplumunda 1998’de %22,3 olan obezite
prevalansının %40 artarak 2010’da %31,2’ye ulaştığı görülmüştür.
Kadınlarda obezite prevalansı %44, erkeklerde ise %27 olarak saptanmış
ve son 12 yılda prevalansın kadınlarda %34, erkeklerde ise %107 arttığı
bildirilmiştir.
Ülkemizde 5 yılda bir tekrarlanan 15-49 yaş grubu kadınların çalışma
kapsamına alındığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)
sonuçları incelendiğinde de obezitenin kadın nüfusta giderek arttığı
görülmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre 15-49 yaş grubu kadınlarda
fazla kiloluluk (BKİ=25-29,9 kg/m2)prevalansı 1998, 2003 ve 2008
yılında sırasıyla %33,4, %34,2 ve %34,4, obezite (BKİ≥30 kg/m2 )
prevalansı ise %18,8, %22,7 ve %23,9 olarak bulunmuştur. Görüldüğü
gibi kadınlarda obezite sıklığında son 10 yılda %5,1 artış olmuştur. Son
olarak Bakanlığımızca yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
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(TBSA- 2010) sonuçlarına göre obezite sıklığı; 19 yaş ve üzerinde
bireylerde %30,3 iken bu oran erkeklerde %20,5 ve kadınlarda %41
olarak bulunmuş ayrıca fazla kilolu olma oranı ise %34,6 olarak tespit
edilmiştir.
4.

Obezite Etiyolojisi

Obezite, son birkaç yılda bütün ülkelerde oldukça yaygın olarak
görülen, çevresel ve genetik faktörlerin etkilediği multifaktöriyel bir
hastalıktır. Günümüzde obezitenin en sık nedeni enerji yoğun gıdalara
kolay ulaşılması ve sedanter yaşamdır. Alınan enerji harcanan enerjiden
fazla olursa enerji fazlası yağ şeklinde depolanır.
4.1 Yaş
Yaşla birlikte bazal metabolizma hızının yavaşlaması, enerji
harcamasının azalması ve enerji alımının bunu dengeleyememesi sonucu
yaş arttıkça vücut ağırlığı da artmaktadır.
4.2 Cinsiyet
Şişmanlık her iki cins için de söz konusu olmakla birlikte kadınlarda
daha sık görülmektedir. Tüm Dünya da obezite prevelansı, kadınlarda
daha fazladır. Birçok kadın fazla kilolarını puberteden sonra alır, bu kilo
kazanımı genellikle gebelik, oral kontraseptif kullanımı ve menapoz
nedeniyle olmaktadır.
4.3 Sosyo kültürel- Sosyo ekonomik durum
TURDEP çalışmasında obezite sıklığının daha fazla kentsel alanlarda
yaşayanlarda, kırsaldaki gruptan (kentsel %23,8, kırsal 19,6) daha fazla
olduğu, aktif meslek gruplarında obezite daha seyrekken, emekli ve ev
hanımlarında sıklık artmıştır (sırasıyla %17,3 ve %30,7. Eğitim düzeyi
düşük gruplar (okuryazar olmayan %33,4, yüksekokul mezunu %10) ve
dar gelirli gruplarda (asgari ücretin altı %22,6, yüksek gelirli %15,5)
obezite prevalansının yüksek olduğu saptanmıştır.
4.4 Beslenme alışkanlıkları
Şişmanlık, enerji alımının uzun süre harcanandan çok olması
sonucudur. Enerji alımının fazlalığı aşırı yeme, daha çok yağlı ve şekerli
besinleri
tercih
etme
seklindeki
yeme
davranışlarından
kaynaklanabilmektedir. Düzenli üç öğün yemek yenilmemesi, sürekli
atıştırma alışkanlığı, tüketilen gıdaların kalori yoğunluğu, porsiyonların
büyük olması ve hızlı yemek yeme şişmanlığa yol açan beslenme
alışkanlıkları arasında sayılabilmektedir.
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4.5 Genetik Faktörler
Multifaktöriyel bir hastalık olan obezite, kalıtımın rolünün olduğunu
destekleyen en önemli bulgular monozigotik ikizlerde beden kitle indeksi
(BKI) ile yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Bu araştırmalarda,
monozigotik ikizlerde bulunan uyumun dizigotik ikizlerdekinden yüksek
olması kalıtımın etkisini göstermektedir. Kopelman, Finer, Fox ve
arkadaşlarının çalışmasında obezitenin %40 oranı ile genetik geçiş
gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca, ailesel eğilim de obezitenin en güçlü
genetik komponentidir. Kalıtım etmenini incelerken aile içi ortamı bu
etmenden ayrı tutmak oldukça zordur. Anne ve babanın şişman oluşu ile
çocukta şişmanlık riskinin %40’ a, her ikisinin de şişmanlığı ile %80’e
çıkması kalıtsal etki ile aile içi beslenme düzeninin şişmanlığa eğilim
yarattığı tezini doğrulamaktadır.
Bununla birlikte, obezitede genetik faktörlerin rolü komplekstir. Pek
çok küçük etkili eğilim genleri, çevresel faktörlerle olduğu kadar (besin
alımı, fiziksel aktivite, sigara içme) bir- birleri ile de kombine halde
çalışırlar. Multiple genetik faktörlerle güçlü ve farklı çevresel faktörlerin
uyumlu etkileşmesi kompleks özellikleri ortaya çıkarmaktadır.
4.6 Hormonal ve Metabolik Faktörler
Vücut ağırlığının regülasyonunda yer alan hormonal ve sinirsel
mekanizmaları etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Regülasyon
sistemi, beyindeki nörotransmitterler tarafından yönetilmektedir. Bu
sistem vücut dokularında oluşan açlık işaretlerine yanıt olarak yeme
aktivitesini düzenlemektedir. Vücut ağırlığı regülasyonunun açlık, tokluk
ve iştahı yöneten faktörlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Tokluk yemek
sonrası fazla besin öğesinin depolanması ile ilgilidir. Açlık ise; depolanan
besin öğelerinin enerji gereksinmesi için mobilizasyonudur . Yeme isteği
ve yemeyi durdurma hipotalamusta hormonal ve sinirsel mekanizmaların
etkileşimiyle düzenlenir. Hormonal sinyaller iştah uyarıcı ve iştah
engelleyici iletişim sistemlerinin aktiviteleri üzerinde etkinlik gösterirler.
Şişmanlarda hiperinsülinizm ve hiperkortisizm vardır. Hiperinsülinizm
açlığı kamçılayan ve aşırı yemeyi arttıran bir olaydır.
Hipoglisemi bu gibi kimselerde çok sık görülür. Hiperkortisizm veya
adrenal hiperaktivite, lipolizin hızlanmasına, yağ dokusu ve
adipozitlerdetrigliserit depolanmasına neden olmaktadır. Bireyin enerji
harcamasını belirleyen faktörler BMH, termogenesis (besinlerin termik
etkisi) ve fiziksel aktivitedir. BMH, vücuttaki metabolik aktivitelerin
devamı için vücudun harcadığı enerji olarak tanımlanmaktadır. Toplam
enerji harcamasının yaklaşık %75’i BMH’ na aittir ancak bu oran kişiden
kişiye hatta bazen aynı kişide zamana ve fiziksel şartlara göre de farklılık
gösterebilmektedir. Açlık veya yarı açlık durumunda BMH gelecekte
oluşabilecek enerji açığına yanıt olarak düşük harcama düzeyine uyum
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sağlamaktadır. Uzun süreli yarı açlık durumunda olanlarda BMH
düşmektedir.
Fiziksel aktivitenin enerji harcamasına katkısı ise yapılan aktivitenin
türüne, süresine ve bireyin vücut ağırlığına göre değişmektedir.
Termogenesis ise besinler yendikten sonra vücutta oluşan ısı miktarıdır.
Besinlerin termik etkisi toplam enerji harcamasının yaklaşık %10’u
kadardır. Normal ağırlıktaki bireylerde şişman olanlara göre termik etki
daha yüksektir.
4.7 Psikolojik Faktörler
Bireyin psikolojik durumunun, yeme davranışını ve enerji harcamasını
etkilediği bildirilmektedir. Çoğu insanın doğal açlık duygusunu bastırmak
için değil, psikolojik nedenlerle besin tükettiği saptanmıştır. Anksiyete,
depresyon, olumsuz ruh hali ve sıkıntı gibi psikolojik sorunların
bireylerde şişmanlığın gelişmesinde önemli faktörler olduğu
düşünülmektedir.
4.8 Bazı Endokrin Hastalıklar
Metaboliksendrom,
diyabetesmellitus,
hipotiroidi,
PKOS
(polikistikover sendromu), Cushing sendromu, büyüme hormonu
yetmezliği, cinsiyet hormonlarında seks hormon azlığı ve obezite ile
seyirli genetik sendromlar gibi endokrin hastalıklar obeziteye sebep
olmaktadır.
4.9 İlaçlar
Bazı ilaçlar antipsikotik, antidepresanlar ve antiepileptik ilaçlar,
insülün, glukokortikoid ve sülfonilüreaların vücut ağırlığını arttırdığı
bilinmektedir. Çeşitli oral kontraseptifler ve östrojenlerde iştahı
açılmasına ve yağ birikmesine neden olmaktadır.
5.

Sonuç

Obezite genel popülasyonda çok yaygındır. Yeni yüzyılın hastalığı
olarak görülmektedir. Bu nedenle obezitenin ne olduğu iyi anlaşılmalı,
altında yatan sebepler irdelenmeli ve hastalar doğru tedaviye
yönlendirilmelidir. Bunun bir hastalık olduğu ve birçok hastalığa sebep
olabileceği bilinmelidir.
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1.INTRODUCTION
Postpartum period, which is an important milestone in the protection
and improvement of the health of mother, baby and family and includes a
short period in the life of the family; It is a developmental transition period
covering a six-week period during which physical, social and emotional
changes occur in the family (Burroughs 2001, Taşkın 2012).
In the postpartum period, many health problems such as postpartum
hemorrhages, puerperal infection, puerperal thromboembolism, breast
diseases (nipple cracks, breast inflammation or abscess, breast fullness),
constipation and emotional problems may occur (Williams 2007). Health
problems in the postpartum period are very common, especially in the first
days, most of these problems continue for up to 6 weeks, some up to a year
(Balkaya 2002). In addition, there are many factors affecting the quality of
life such as insomnia and fatigue in the postpartum period. In addition to
these, changes in the family, returning to work at home, taking care of
babies and taking on responsibilities, affect the deterioration in sleep state
and fatigue and thus the quality of life of the mother (Tierney 2002).
Regarding the postpartum period, mothers' common concerns and
learning needs regarding both self-care and baby care are high. All parents
experience more or less anxiety about the postpartum period. In the process
of adapting to the parenting role and the care of the baby; While internal
control, social support and performance affect the quality of life positively,
the mother's feelings of stress, anxiety, loss of internal control, and lack of
performance affect the functional status and quality of life of the mother
negatively (Edhborg et al 2000). Lack of physical, psychosocial care and
education overlooked in the postpartum period; It causes postpartum
complications that play a role in maternal mortality 2 and gynecological
problems that can last for a lifetime and psychosocial problems (Eryılmaz
1999).
Postpartum health care covers meeting the physiological, psychological
and social needs of mothers. The fact that mothers feel comfortable
physically from the first days, actively participate in their own and baby
care, and are successful in maintaining their care have a positive effect on
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their physical and mental health. During this period, the mother needs
special nursing care and assistance (Altuntuğ and Ege 2002).
Midwives and nurses should evaluate the condition of the mother and
newborn in the postpartum period with a holistic approach, determine their
physical needs, educate the mother on issues such as baby care and
individual self-care, evaluate risky situations, and provide counseling to
families (Yılmaz 2002). A successful postpartum period will enable
mothers and babies to start life in a healthier way. Working in this context;
The study on the relationship between self-care and baby care problems
experienced by mothers in the postpartum period and postpartum life
quality will benefit healthcare professionals in planning and managing
postpartum care services.
2.1. GENERAL INFORMATION
2.1. BIRTH TYPES
While for some women it is a happy event that they bring a new life to
the world, for some women it can be seen as a laborious and stressful
experience. It is necessary to be physically and mentally prepared for this
miraculous event that will change your life. Those who were mothers
before should know that every baby is different and every birthing
experience is unique.
2.1.1. Normal Birth
Normal birth is the natural form of birth. So scientifically; It is defined
as the birth of the baby with the spontaneous pain of the mother through
vaginal route. There is no fear of any technical equipment, epidurals or
surgery in normal birth.
Historically, almost all women have delivered their babies by normal
birth. Normal births are also performed in many parts of the world. In fact,
most women have been returning to normal birth recently. Normal birth is
not a bold or radical idea, contrary to what many women think. Thinking
of birth as a normal process rather than a medical problem brings women
closer to normal birth. The reasons why many healthy women with lowrisk pregnancies choose normal delivery include:
• Willingness to feel the birth experience from beginning to end,
• Trust in the birth process,
• Trust in their ability to give birth,
Confidence that they can cope with birth pain,
• Willingness to prevent the risk of medical drugs used for mother and
child.
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Normal (Vaginal) Delivery takes place in the following stages:
 Regular contractions are experienced with birth waves, also called
contractions,
 The baby is born by moving along the mother's uterine canal,
 Within 15 minutes following birth, the placenta comes out of the
vagina with mild contractions,
 The umbilical cord is cut,
 The health status of the newborn is examined by a specialist,
 The baby can be breastfed after cutting the umbilical cord,
 If the health of the mother and baby is favorable, they can be
discharged in less than 24 hours after birth.
Birth Support and Its Importance
Supporting a woman during childbirth is a wonderful experience. This
is a very personal and special journey especially for the father-to-be. When
he leaves the delivery room, he emerges as a father who has had the
greatest experience in the world. For those who have not had a birth
supporter before, this may seem scary in the first place. It is common to
get anxious. It may help to understand what you're worried about or write
it down. It's normal to get excited. The best way to overcome this is to
know as much as possible about what to go through. Of course, the right
person to answer the questions in your mind is your mother.
He can practice different techniques to help him cope with pain waves
during labor. Spouses can attend childbirth courses together. He can
prepare himself for the moment by visiting several obstetricians. Many
birth supporters - especially fathers - are not used to being just watching
and often feel helpless or disappointed at the onset of labor. It is important
to admit from the outset that being a birth supporter means giving up
control. Birth plan: It can be easier to prepare a birth plan in which the
mother who will give birth clearly states her expectations and decisions
about the birth. The mother may have many fears, desires, feelings and
expectations about the birth. It is important that you listen carefully and
have an open mind. As a childbirth supporter, it is important to support and
morale the mother in every way, rather than judging or criticizing her.
In a natural birth, your partner needs to rely on you more than she can
to endure the stress and pain and give birth to the baby. The more medical
she will rely on her doctor regarding decision making, medication or pain
management procedures, and the progress of labor. While your partner is
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in pain during the birth, they may often be unable to speak or communicate.
In this case, it is up to you to communicate the decisions to the doctors.
That's why it is very important to know what your spouse wants and
understand it correctly.
2.1.2. Cesarean Delivery
Cesarean section; "It is a surgical procedure that involves making an
incision in the mother's abdomen and uterus to ensure the birth of one or
more babies." Cesarean section can be performed preferably at the request
of the mother or doctors, as well as in cases where it is medically necessary.
Cesarean Delivery takes place in the following stages:
 The mother is prepared for the birth by giving general or local
anesthesia.
 The baby is taken from the womb,
 The umbilical cord is cut,
 Birth incision is sewn,
 The health status of the baby is evaluated by the doctor,
 If the mother is under spinal or epidural anesthesia, she can contact
her baby from skin to skin, if general anesthesia is applied, she can take
her baby in her arms and breastfeed after waking up,
 Except for special health conditions, it is possible to stay in the
hospital between 24 hours and 48 hours after cesarean delivery.
Why is cesarean preferred?
• The baby is big and may damage the cervix during delivery
• Admission that the baby is not in the ideal position for birth
• Having a medical condition that may cause difficulties or
complications in normal birth
• Doubts or concerns that this birth will be difficult based on previous
births
• Personal preference - some women who want to give birth at a suitable
date for maternity leave, prefer to give birth by cesarean section
Avoiding the pain of normal birth and the damage that delivery can
cause to the vagina
• Expecting triplets, quadruplets or more babies.
Cesarean section is a surgical procedure and is performed under local,
general or epidural anesthesia and, as with all surgical procedures, it carries
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some risks for the mother and the baby. Some of these risks are mentioned
below:
Risks arising from anesthesia and possible allergic reactions to
anesthesia
• If the dates are wrong, the unplanned preterm birth of the baby and
this increases the risk of the baby experiencing respiratory problems.
• Respiratory distress syndrome defined as fluid retention in the lungs
of the baby (natural birth discharges this fluid that fills the lungs while the
baby is still in the uterus. Some of this fluid may remain in the lung during
cesarean delivery)
All the information you can reach before you decide to have a cesarean
delivery
Informed about whether you want a cesarean section or not. Don't forget
to consider the risk factors mentioned above.
There are different types of delusional birth. These;
A-

Epidural Cesarean Section

Children born by cesarean section are removed from the uterus by
surgery, not from the mother's womb normally. Cesarean delivery is
generally preferred in cases where normal birth will endanger the health of
the mother and the baby. The debate on the assessment of the hazard risk
continues.
Cesarean section is usually performed under epidural anesthesia (or
spinal block). During the epidural cesarean delivery, the mother is
conscious. The mother does not feel the pain of the surgery. However, in
some cases, the anesthesiologist may prefer to use general anesthesia. With
the developing technology, cesarean delivery is considered quite safe. But
experts say cesarean delivery is less safe than a normal birth. Cesarean
delivery brings longer and more traumatic recovery time for the mother. It
increases the risk of complications in mother and baby. Therefore, cesarean
delivery is not recommended unless considered necessary. Cesarean
section can be planned before labor begins (this is called "elective"
cesarean section) or an "emergency" cesarean can be applied in case of a
complication during normal delivery.
B- Elective Cesarean Section
Normal birth can sometimes pose a risk to the mother and baby. In such
cases, doctors may recommend cesarean delivery to the mother.
Ultrasound scans during pregnancy can reveal the necessary reasons for a
planned cesarean delivery. For these reasons, surgery can be planned

110

before the mother's labor pains begin. This previously planned surgery is
called "Elective Cesarean Section".
In which situations can he choose elective cesarean?
*If the baby has a known high risk condition and needs to be born
immediately,
*If the mother has a known high risk condition (pre-eclampsia or
placenta previa) or has a disease that can be transmitted to the baby during
birth, such as HIV +, Hepatitis or genital herpes.
*If the baby is inverted (feet in front) or transverse (laterally) and has
entered the pelvis too deep to be turned,
*If there are triplets or more babies (and usually twins),
*If the mother has had a previous cesarean delivery or uterine surgery,
it is recommended to perform elective cesarean section.
C- Emergency Cesarean Section
During normal birth, sometimes things may not go the way we want.
Complications may occur or the doctor may be at risk to the mother or
baby. It can be given until sudden caesarean delivery to reduce this risk.
This is called "Emergency Cesarean Section". In which cases is an
emergency cesarean decided?
• If the baby has trouble during birth and needs to be born quickly,
If the mother's health worsens during delivery (for example, sudden
blood pressure rise, fatigue, preeclampsia or other causes).
Cord prolapse, which is a very rare but extremely serious problem
• If the baby enters the uterus in a position that makes birth difficult or
dangerous during birth
• If there is a very long pregnancy that does not show progress, normal
delivery can immediately turn into cesarean.
2.1.3. DAMAGES OF CAESAREAN BIRTH
1. Some of the most common risks in cesarean delivery; It causes
infection, bleeding and damage to organs such as the pelvic organs, namely
the bladder and bowel. Although the possibility of these complications is
very low, they pose a risk.
2. Blood transfusion may be required due to excessive bleeding in 12% of the births performed by cesarean section.
3. Although it is rare, the uterus may need to be removed if the bleeding
is excessive.
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4. After cesarean delivery, there is a risk of developing clots in the leg
veins and passing clots to the lungs. This risk is seen more than normal
birth.
5. Another disadvantage of cesarean is that there is no mother-baby
interaction immediately after birth. The bond established between the baby
and the mother is effective in the healthy development of the baby.
6. The recovery process is longer in cesarean delivery than in normal
birth. The hospital stay is also longer.
7. Pain after cesarean delivery is experienced more than normal birth.
8. A woman who gives birth by cesarean has little chance of having a
normal birth later.
9. Some risks, such as placenta placement in the cervix or sticking to
the uterine wall, are observed more in the next births of the mother who
gave birth by cesarean section.
10. Breathing problems may occur in the baby. In normal birth, the baby
passes through the birth canal. Since it undergoes a pressure here, the water
in the lungs is allowed to come out. However, this is not the case for
cesarean delivery. Therefore, respiratory distress may occur.
11. Very rarely complications may occur due to anesthesia or spinal or
epidural anesthesia.
12. A woman who has a cesarean delivery is more likely to be rehospitalized for any complication than women who gave a normal birth.
13. It has been found that babies born by cesarean have weaker sucking
reflexes. Therefore, children who are deprived of breast milk have serious
health problems in their later ages.
15. Studies have found that asthma is more common in babies born by
cesarean section.
2.2. Postpartum Period
2.2.1. Postpartum Period and Its Characteristics
After labor ends, after the baby, placenta and membranes are born, the
postpartum period begins. The postpartum period is a period in which all
systems, especially reproductive organs, return to their pre-pregnancy
state. The postpartum period is characterized by regressive and progressive
changes in the mother, and is a time of tremendous emotional, social and
physical change for most women, when a new order is established due to
the joining of a new family member (Taşkın 2012).
It is a six-week period during which the changes that occur in the female
body during postpartum pregnancy almost return to the pre-pregnancy
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state. However, physiological and psychological problems such as
postpartum depression, breast milk, postpartum support, concerns about
sexuality and birth control, control of bladder and bowel functions often
last a year or more (Sword and Watt 2005, Shaw and Kaczorowski 2007).
During this period, the mother has to achieve developmental and physical
responsibilities such as restoring her physical condition, developing skills
and confidence in the care of the baby, communicating with her baby, and
adapting to the changing family structure and lifestyle as a result of the
participation of a new baby in the family (Sword. and Watt 2005, Aktan
2007).
Physical factors such as postpartum fatigue, insomnia, duration of
labor, mode of delivery, anemia, hormonal change, presence of
episiotomy, breastfeeding, and insufficient social support, postpartum
depression, duration of hospitalization, and the presence of other children
in need of home care are also affected (Beydağ 2007) . During this period,
the mother needs special nursing care and assistance. In order to reduce
maternal mortality and protect maternal and child health, expectant
mothers and mothers should be educated about pregnancy, delivery and
puerperium (Altuntuğ and Acar 2011). Especially the first week of the
postpartum period (early postpartum period) is the period when both
physiological and psychological transition period and postpartum
complications are at the highest level. These complications are mostly
bleeding, genital infections and mastitis etc. (Burroughs and Leifer 2001)
2.2.2. Adaptation to Postpartum Period
With the mother returning home from the hospital; She is expected to
adapt to the physical and mental changes she experiences, to accept her
motherhood role and her baby, and to take care of herself and her baby.
While mothers are trying to cope with their own care and the problems they
experience, they have to continue their daily activities and adapt to the new
situation in order to meet the needs of the baby. In the postpartum period,
the mother and the family should be supported and educated in subjects
such as baby nutrition, baby care, mother's personal care, breast care,
family planning in order to adapt to the new situation (Perla 2002).
While mothers are trying to adapt to the changes in the postpartum
period, they try to meet their own care and the needs of the newborn,
especially mothers who have cesarean section in the postpartum period, try
to cope with their own pain. There are two important issues that the mother
should pay attention to in the postpartum period. One of them is to consume
fluid frequently and the other is breastfeeding (Taşkın 2012).
The main problem that prevents breastfeeding is breast problems of the
mother, and it causes the baby to reject the breast in case of thrush infection
in the mouth of the baby (Balkaya 2002, Gölbaşı 2003, Taşkın 2012). In
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the studies conducted; It has been determined that mothers most frequently
seek counseling in matters related to babies, and baby feeding is the leading
issue they consult about the baby, followed by the disease of the baby,
defecation pattern of the baby, baby bathing, body care and communication
with the baby (Arslan 2001, Baklaya 2002, Başer et al 2005. , Işık and
Eroğlu 2009). On the other hand, many studies reveal that mothers often
experience problems such as episiotomy, breast fullness, pain due to
cesarean or hemorrhoids, constipation, fatigue, psychological problems
and lack of support system in the postpartum period (Baklaya 2002, Cooke
et al 2003, Gölbaşı 2003, Başer et al 2005, Barennes et al 2009).
In the postpartum period, a situation that needs to be emphasized and
improved is mother-baby interaction. Mother-baby interaction is a process
that can be learned over time. The support from the environment and the
harmony between spouses are important in starting and maintaining this
interaction in a healthy way, adapting to the new role of the mother, coping
with the problems she encounters (Taşkın 2012). Therefore, a qualified
follow-up and care should be provided to mothers and babies 5 after
discharge from the hospital, especially in the first 6 weeks. In this time;
Problems experienced by mothers should be evaluated by health personnel
continuously. As a result of the evaluations, care needs should be planned
and training and counseling roles should be performed to protect and
improve maternal and newborn health (Mandl 2000, Beydağ 2007, Yıldız
2008) In this case, some of the responsibilities of the nurse / midwife are;
In line with the expectations of new parents, to ensure that they have
positive experiences both biologically and psychologically as possible, to
prepare a supportive environment at home, to support the family in crisis
situations. For this purpose, evaluations made in the postpartum period are
very important (Ersoy 2000).
2.2.3. The Importance of the Postpartum Period for the Mother

Mothers are in an effort to adapt to the changes in the postpartum
period, to meet their own care and the needs of the newborn. All of these
act as stress factors in mothers. In this period when stressful situations
increase, mothers not providing adequate support negatively affect their
physical and mental health (Reeder et al 1997).
Mothers often experience pain in the perineal and incisional area and
breast, infection, fatigue, insomnia, constipation, mental problems,
breastfeeding problems, and lack of knowledge about returning to fertility,
and problems with care for themselves and their baby (Saurel Cubizolles
2000, Deller and Decamp 2008). In addition, mothers are faced with many
problems in the postpartum period related to their emotional state,
problems in their own care and baby care, feeling inadequate, and
adaptation to the motherhood role (Arslan and Uzun 2003, Doğaner and
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Bekar 2006, Büyükkayacı and Karataş 2011, Yıldız and Küçükşahin 2011,
Altuntuğ and Ege 2013, Güleç et al 2013). Babies also want to suck at night
until they are able to meet their needs by feeding only during the day,
which makes it difficult for the motherto fall asleep for a long and
sufficient sleep (Doğaner and Bekar 2006). Not getting enough rest, the
mother is tired and sleepless. In addition, the puerperant is susceptible to
infection because of postpartum discharge. Infection is one of the biggest
causes of postpartum mortality and morbidity.
The slowdown in intestinal peristalsis seen during pregnancy continues
in the early puerperium. For this reason, constipation problem may be seen
in the first days of puerperium. Defecation creates an important problem if
the mother has episiotomy repair or hemorrhoid complaints (Gölbaşı 2003,
Kaya and Balkaya 2011). The problems experienced by the baby cause the
mother's health problems such as fatigue to increase and this negative
change in the mother affects the baby's health again. Preventing the
problems experienced by the mother in the postpartum period in the early
period will make a positive contribution to the health status of the newborn.
Midwives and nurses working in primary health care have important
responsibilities in the postpartum period for both the baby and the mother
and in eliminating these health problems that trigger each other (Can et al
2010).
2.2.4. The Importance of the Postpartum Period for the Baby

Physical and psychosocial adjustment to extrauterine life begins with
birth. It is important to meet the care needs of the newborn for this
adaptation to be healthy. On the first day of life, the condition of the
newborn is not stable. Any deviation from the normal state could indicate
a neonatal problem. Determination of deviations from normal in newborn
babies is necessary for further investigations (Çavusoğlu 2001).
The postpartum period is a period that requires parents to provide baby
care, to create a safe environment for the baby, to communicate with the
baby, to learn new roles, to develop family sensitivity and to cope with
baby-related problems. This period can be experienced as a very positive
period for the family, providing satisfaction and strengthening family ties,
as well as a period of crisis (Beydağ 2007, Taşkın 2012). Maternal
compliance in the postpartum period is an important condition that affects
the health of the child and family as well as its own health. Family health
depends on the ability of family members to meet their physical, mental
and social needs, to participate in social life and to fulfill their roles and
responsibilities for themselves and their family. The deterioration in the
health of one of the family members due to this interaction and bond within
the family can upset the balance within the family (Beydağ 2007).
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For baby care; Problems such as jaundice, excessive crying,
restlessness, breastfeeding problems, diaper rash, gas pains, thrush, eye
and navel infection and insufficient weight gain 7 have an important place
(Brown and Johnson 1998, Lumley et al 2006, Deller and Decamp 2008,
Altuntuğ and Ege 2013). Mothers are usually 6-8 years old, which is the
first vaccination time of their babies to receive postpartum care. They apply
to a health institution every week (Lugina et al 2001).
Since postpartum health problems are very common especially in the
first days and these problems continue until the 6th week, postpartum 6-8.
The first encounter with the health units in the first weeks is a rather
delayed interaction (Albers 2000). Therefore, midwives and nurses have a
very important role in providing postpartum home care services as soon as
possible, eliminating health problems of mothers and newborns, and
meeting the education and care needs of the mother and her family (Olds
et al 2004). In the study conducted by Başer et al. (2005), mothers and
fathers generally stated that they had difficulties due to situations such as
baby care, feeding, small baby, financial situation and not being able to
allocate time.
2.2.5. Postpartum Midwifery Care
Postpartum period is a period when the mother and baby need
midwifery care more, and they need qualified and careful care to protect
and maintain their physiological, psychological and social integrity. As a
result of insufficient fulfillment of these needs, mother and baby may
experience many physical, psychological and social problems. However,
since the problems seen in both the mother and the baby in the postpartum
period are preventable situations, all health personnel and especially nurses
who are directly responsible for care have important responsibilities in
prevention (Atııcı and Gözüm 2001, Mucuk and Güler 2002).
Postnatal care service, which has an important place in Mother and
Child Health services, is basically a preventive health service. In general,
women benefit more from prenatal care services than postpartum care
(Balkaya 2002, TNSA 2008). While the rate of benefiting from prenatal
care services in our country is a positive increase from 81% (TDHS 2003)
to 92% (TDHS 2008), it is seen that the rate of receiving postpartum care
is lower. Turkey census survey (DHS) When the 2008 results; Given the
recent births occurred in the five years before 2008, 85% of mothers in
Turkey, 8 while the baby after birth from a health professional within two
months after the birth of 90% is taken care services. In postnatal care
services, priority is given to maternal and infant deaths and causes of
disease (postpartum hemorrhage, infection, preeclampsia) and their control
(WHO 1998, Albers 2000).
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The main purposes of midwifery care in the postpartum period; Providing the mother's comfort, rest and care, - Helping the mother-baby
relationship, - Helping mother and baby care and providing information, Trying to prevent possible complications, - Ensuring that the mother has a
physiologically and psychologically healthy during this period. 2002,
Littleton and Engebreston 2004). - Supporting the family in crisis
situations (Gökçe 2000, Taşkın 2012). In addition, WHO stated that in
order to reduce maternal-infant deaths, the accessibility to reproductive
health, antenatal, perinatal and child health services should be increased
within 21st century health goals.
It is emphasized that postnatal care services should be improved within
the scope of "reproductive health", which has been emphasized in recent
years (Ministry of Health 2005). In this context, midwives and nurses are
required to provide mothers with postnatal care, baby care and
breastfeeding services as well as prenatal and postnatal care services
(Ministry of Health MCH / FP General Directorate 2005, General
Directorate of Women's Status and Problems 2012).
Midwifery care interventions to be applied in the postpartum period are
to prevent risky situations by providing physical care of the mother and the
baby, to help and guide the family to adapt to the new situation in physical
and psychosocial aspects, and to help develop positive health behaviors
(Çıtak and Coşkuner 2010). This period is a period when the mother and
baby need midwifery care more, and they need qualified and careful care
to protect and maintain their physiological, psychological and social
integrity. As a result of insufficient fulfillment of these needs, mother and
baby may experience many physical, psychological and social problems.
However, since the problems seen in both the mother and the baby in the
postpartum period are preventable situations, all health personnel and
especially midwives who are directly responsible for care have important
responsibilities in prevention (Atııcı and Gözüm 2001, Mucuk and 9 Güler
2002). In this process, determining the problems and difficulties
experienced by mothers in self-care and baby care, and providing
midwifery care for these will ensure that mothers have a healthy
postpartum period (Balkaya 2002, Beydağ 2007). Minimizing these risks
will only be possible with care, training and consultancy services provided
during home visits by midwives after discharge (Büyükkayacı 2009).
Turkey is the birth mother of care needs to be addressed as a priority in
the last period, maternal-infant health in terms of the benefits of the
development will be very important. As the quality of postpartum care
increases, the postpartum life quality of mothers will increase (Altuntuğ
and Ege 2012). In order to provide a qualified follow-up and care for
mothers and babies in the postpartum period, the problems experienced by
mothers should be continuously evaluated by health personnel. Nurses and
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midwives should evaluate mothers in their own environment after
discharge. In this period, serious complications may arise for women who
cannot get adequate professional and social support and for their families
(Altuntuğ and Ege 2012). As a result, postpartum health care includes
meeting the physiological, psychological and social needs of mothers.
Mothers' feeling comfortable from the first days, actively participating
in their own and baby care, and being successful in maintaining their care
have a positive effect on their physical and mental health. Therefore,
midwives and nurses should evaluate the care needs of mothers in the
postpartum period, facilitate their adaptation to the maternal role by
providing the necessary care and support in this regard, and help reduce
postpartum problems (Beydağ 2007). Midwives or nurses should evaluate
the condition of the mother and newborn in the postpartum period with a
holistic approach both after vaginal and caesarean section, determine the
physical needs of the mother and newborn, educate the mother on issues
such as feeding the newborn, prevent risky situations and help and guide
families. (Yılmaz 2002).
2.2.6. Quality of Life Concept
Thorndike first defined the concept of quality of life as the reflection of
the social environment in the individual (Öksüz and Malhan 2005).
Although it does not have a definite definition, the quality of life is
considered as an individual's point of view on his own life and is used
synonymously with life satisfaction, life satisfaction and happiness, quality
of life. Quality of life is the subjective evaluation of life as a whole (Attree
1993). It is also a complex and personal field that affects many different
aspects such as quality of life, health and well-being (Gül 2008). Generally
speaking, quality of life (QoL) can be defined as the subjective feeling that
a person feels that his or her life is going well. Life quality; It is an
individual's general satisfaction with his own life (Hawthorne et al 2007).
In other words, it is defined as a degree of well-being (Öksüz and Malhan
2005).
WHO also includes the concept of quality of life in the definition of
health. Quality of life is a broad concept that is affected by a person's
physical health and psychological state, as well as their social life and their
relationships with the environment. Although the concept of quality of life
may seem like a simple concept at first glance, it is quite comprehensive
and difficult to define (Whalen and Ferrans 2001, Karabulut 2002). Life
quality; It is defined as perceiving the position in life in relation to their
goals, expectations, standards and interests in the environment of value
systems. It is a broad concept that includes being happy and satisfaction
with life, and can be used as "well-being" in general, and is affected by the
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physical health, psychological state, beliefs, social relations and
relationship with the environment (Eser 2006).
Quality of life is an important outcome measure in evaluating health
status and the effects of treatments, but it is also a concept that means
different things to different people (Berterö and Christina 1993). Berterö
and Christina 1993 considered the quality of life from a sociological
perspective and defined the concept of quality of life as a whole of
subjective perception, emotion and cognition processes based on the
individual's evaluation of his / her own life, and defined it as an expression
of individual well-being and expressions of satisfaction with his own life
regarding various aspects of life. Therefore, since the value of life contents
of each individual is individual, the concept of quality of life is also
individual and they stated that social support is an integral part of quality
of life (Berterö and Christina 1993). 11 Quality of life assessment is widely
used in clinical and observational studies, health and disease. These are
often used to assess the effects of interventions and side effects of treatment
over time as well as disease and other biological processes (Globe 1999,
Schytt et al 2005). Today, by giving another perspective to the concept of
quality of life, special scales are tried to be developed for various diseases
with resource-oriented studies.
Quality of life is an important outcome measure in evaluating
health status and the effects of treatments. It is now used routinely to
measure "Quality of Life", to evaluate the results of health studies and
health policies and to produce new policies (Stucki and Kroeling 2003).
The concept of “Health-Related Quality of Life-HRQ”, a special form of
quality of life, includes perceptions of health that are influenced by the
individual's experiences, beliefs, expectations and perceptions in physical,
psychological and social fields. In general, the evaluation of HRQOL tries
to reflect the relationship of health-related variables with life events that
are important in general or in those with a certain disease.
General quality of life questionnaires are not specific to diseases and
patient groups, but they are used in general health research in large
populations. Disease-specific tools focus on those that best suit the disease
or situation in the group studied (Güler 2006). As a result; life quality; It is
a multidimensional dynamic concept including physical, social, sexual,
emotional and spiritual (Symon et al 2003). Here, the situation of the
person and his / her expectations about this situation are important. The
difference between these two is thought to indicate a person's quality of
life. Quality of life is a complex concept that depends on many variables,
and an important determinant is health (Kırdı et al 2006). In the field of
health research, there has been intense interest in the evaluation of "Quality
of Life" in recent years (Stucki and Kroeling 2003).
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Önemi
Motivasyonel görüşme son yıllarda davranış değişimini ilgilendiren
pek çok alanda yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Davranış
değişimine hız kazandıran dünyada her geçen gün yaygınlaşan danışan ve
danışmanın işbirliği ile yürütülen önemli bir yöntemdir. Artık günümüzde
motivasyonel görüşme yönteminden hareketle bilişim yöntemlerinin de
aktif olarak kullanılmaya başladığını söylemek mümkündür. Özellikle de
kronik hastalıkların öz-yönetiminde birey merkezli yaklaşımlarda
bireysel koçluk veren mobil uygulamaların yaygın olarak kullanıldığını
söylemek mümkündür.
Bu bölümde motivasyonel görüşme, kronik hastalıkların özyönetiminde motivasyonel görüşmenin yeri ve bilişim temelli
motivasyonel görüşme uygulamalarından söz edilecektir.
Motivasyonel Görüşme
Motivasyonel görüşme tekniği, günümüzde giderek yaygın bir şekilde
kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Motivasyonel
görüşme tekniği, Miller’ın (1983) alkol bağımlı bireylerle çalışırken
yaşadığı tecrübeler sonucu ortaya çıkmış ve daha sonrasında Miller ve
Rollnick tarafından geliştirilmiştir (1). Miller ve Rollnick (2002),
motivasyonel görüşmenin tanımını “değişim için ambivalansı bulup
çözerek danışan merkezli içsel motivasyonu arttırmaya yönelik ve
yönlendirici bir yöntem” olarak ifade etmiştir (2). Motivasyonel görüşme,
değişim konuşmasına odaklanan ve anlayış, kabul ve şefkat atmosferinde
yürütülen özel bir hedef odaklı iletişim tarzıdır. Motivasyonel görüşmede
bireyin değişim nedenleri, hedefe ulaşmak için içsel motivasyonu ve
bağlılığı güçlendirdiği için büyük önem taşır. Bu yöntem, yeni
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davranışlar ortaya koymak, yaşam tarzlarını değiştirmek veya tedaviye
bağlı kalmak için kullanılır. Motivasyonel görüşme, bireyin değişme
duygusunun farkındalığını artırır ve hastaların kaynaklarına, değerlerine
ve ilgi alanlarına dayandığı için olumlu düşünceyi çağrıştırır. Sağlık
çalışanı-hasta iletişimini kolaylaştırdığı, hastaların uyumunun ve reçete
edilen tedaviye uyumunun artmasına katkıda bulunduğu için sağlık
hizmetlerinde değişim ihtiyacını anlamak hayati önem taşımaktadır (3, 4).
Motivasyonel görüşme tekniği, özellikle değişim için gönülsüz ya da
kararsız olan kişilerde için uygun bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu
yöntem, kronik hastalıklarda davranış değişikliğinin olması için fiziksel
ya da psikolojik rahatsızlığı olan bireylerde kullanılmaktadır (5).
Motivasyonel görüşme, hastaların istenen ve gerçek davranış arasındaki
belirsizliği keşfetmelerine ve çözmelerine yardımcı olarak davranış
değişikliğine, içsel motivasyonu artırmaya yönelik hasta merkezli,
yönlendirici bir yaklaşımdır (6). Kısacası bireyin problemli davranışlarını
değiştirmeye yönelik uyarlanmış olan kısa, kanıt temelli bir müdahaledir
(7). Bu müdahalede ki temel amaç; hastaların ambivalans duygularını
tanımlamak ve çözmektir (3, 8). Motivasyonel görüşmede ambivalans
kavramı, bireyin değişmek için belirsizlik yaşadığı anda karşılaştığı bir
durumdur. Öte yandan da bir şeyi yapmaya karar verdiğinde aynı anda
da kaçındığı durumu ifade etmektedir (9).
Motivasyonel Görüşmenin Kronik Hastalıkların Öz-Yönetiminde
Yeri
Tüm dünya ve Türkiye’de yaşanan kronik hastalıkların görülme
oranının her geçen gün artması ve kronik hastalıkların uzun süreli devam
etmesine bağlı olarak kronik hastalıkların yönetimi bireylerin olduğu
kadar sağlık profesyonellerinin de sorumluluğudur. Bu nedenle bireysel
ve kurumsal sağlık yönetiminde oldukça büyük bir öneme sahiptir (10,
11). Kronik hastalıkları yönetmek bireyin ifade ettiği değişiklerle
belirtilerle ve yetersizliklerle beraber yaşamayı deneyimlemesini
gerektirir. Bu sağlık yönetiminin temel amacı yaşam şekli değişikliklerine
ve alınan tedaviye uyumu artırmak; hastalığı durdurmak ve
komplikasyonu önlemektir (12). Ülkemizde ve tüm dünya genelinde
önlenebilir ölümlerin en önemli sebeplerinden birisi olarak bilinen kronik
hastalıkların öz-yönetimi, bireyin hayat döngüsü içinde ayrılamaz bir
parçası olarak bilinmektedir (13). Öz-yönetim, bireyin aile, toplum ve
sağlık mesleği mensupları ile birlikte sağlık koşullarının semptomlarını,
tedavilerini, yaşam tarzı değişikliklerini ve psikososyal, kültürel ve
manevi sonuçlarını yönetme yeteneğini ifade eder (14). Kronik hastalığın
öz-yönetimi, hastaları kronik durumlarıyla mümkün olan en iyi yaşam
kalitesini yaşamalarında desteklemenin bir yolu olarak yaygın şekilde
kabul görmüştür (15). Kronik rahatsızlıkları olan hastalar için öz-yönetim
etkili ve kolay bir stratejidir fakat bu yönetim becerilerini geliştirmek
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için desteğe ihtiyaç vardır (16). Öz-yönetimi desteklemek için (örneğin;
bilgi ve eğitim sağlayarak) hemşire liderliğindeki müdahaleler çeşitli
kronik hastalıkları olan hastalarda umut verici sonuçlar vermektedir (17).
Kronik hastalığı olan bireyler, değişime hazır olamama, hastalığın
nüksetmesi, tedavilere düzenli katılım eksikliği, düşük motivasyon,
yüksek düzeyde şüphe ve belirsizlik, direnç ve rutin prosedürlerde tedavi
korkusu gibi birtakım zorluklar yaşamaktadırlar. Bu tür durumlarda
motivasyonel görüşme tekniğinin kullanılması dünya çapında iyi bir
seçimdir (18, 19). Motivasyonel görüşme, tıp, sağlık ve psikiyatride
olumlu davranış değişikliği için umut verici bir müdahale olan en etkili
psikoterapilerden biridir (20). Hemşirelerin hastaların öz-yönetimini
desteklemesi motivasyonel görüşme için etkili bir araç olarak tanıtıldı
(21, 22). Pek çok hastanın değişime dirençli olduğu göz önüne
alındığında, motivasyonel görüşme, hastaların içsel motivasyonunu
artırmaya ve sağlık davranışı değişikliği üzerinde olumlu etkilerle
yardımcı olabilmektedir (23). Bu bağlamda hemşireler bireylere eğitici ve
danışman rollerini kullanarak motivasyonel görüşme tekniğinden
yararlanarak bireylerin öz-etkililiğinin arttırılmasında sağlıklı davranış
değişiminde pozitif etki sağlayabilirler (24). Bilgi, beceri ve güven ilişkisi
ile donatılmış ve motivasyonları güçlendirilmiş bireylerin kendi sağlığı
ile ilgili bir davranış değişikliği başlatabilmesi için bireylere öz-yönetim
becerilerinin kazandırılması gereklidir. Buna bağlı olarak hemşirelerin
rolü; kendi bakımlarının sorumluluğunu alması için bireylere eğitim,
rehberlik etme, güven ve beceri kazandırma, kaynak temin etme,
destekleme, problem çözme, baş etme mekanizmalarının güçlendirilmesi
ve gerekli kaynaklara ulaşmayı içermektedir. Tüm bunların üstesinden
gelinebilmesi için eğitim ve motivasyonel görüşmenin önemini ortaya
koymaktadır (25).
Öz- yönetim ile bireyin kendi tedavisine uyumu sağlanır ve kendi
kendine öz-bakımını en iyi şekilde yapabilmesi sağlanır. Öz-yönetimde
bireyin tüm sağlık boyutları (fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle) ile
değerlendirilmesi gereklidir. Kronik hastalık yönetimini bireyin kendi
kendine gerçekleştirebilmesi için bilgi, mental kapasite, beceri gibi özel
fonksiyonlara gereksinimi vardır. Öz-bakım becerilerini kazanabilmesi
temel yaklaşım olmalıdır. Birey ve gerekirse ailesi eğitilerek bilgi ve
becerilerinin artırılması ve kendi sağlık bakımına aktif olarak katılması ve
kendi kararlarını bağımsız olarak verebilmesi hedeflenir. Böylece,
bireyler karşılaştıkları güçlük ve sorunlarla kolayca başa çıkabilir ve
kendi kendine izlemlerini yapabilir (26-29). Kronik hastalıkların
yönetimi, bu hastalıkları önleme, teşhis ve tedaviye yönelik geliştirilmiş
bilgi sistemleriyle beraber sürekli kalite iyileştirme metotları geliştirmeyi
sağlayan tüm toplumuda kapsayan bütünleşmiş bir sağlık sistemi
içerisinde sağlık hizmeti modeli şeklinde açıklanmaktadır (11).
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Motivasyonel Görüşmede Kronik Hastalıkların Öz-Yönetiminde
Kullanılan Modeller
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulamalarda,
sağlık davranışının olduğu her alanda aslında motivasyonel görüşmenin
yeri büyüktür. Kronik hastalıkların yönetiminde de sağlık davranışları
önemli bir etkiye sahip olmuştur. Motivasyonel görüşme programları tam
bir teorik temele oturtulmamıştır ve davranış değişimi ile ilgili olan
modellerden yararlandığını söylemek mümkündür. Bunlar; bilişsel
davranışçı terapi, birey merkezli danışmanlık ve toplumsal bilişsel teori,
sağlık inanç modeli, kararsal denge gibi yaklaşımlardır. Sağlık
davranışının değişimine yönelik yapılan çalışma örneklerinde Sağlık
İnanç Modeli, PRECEDE- PROCEED model, Transteoretik Model,
Sosyal Bilişsel Teori, Planlı Davranış Teorisi, 5A modeli gibi teori ve
modellerden yararlanılmıştır (27, 30). Hemşireler tarafından transteoretik
model en yaygın kullanılan davranış modelidir (30). Negatif olarak
tanımlanan sağlık davranış biçimini değiştirmek zor gibi görünse de
mevcut değişimin sağlanması hastaların iyileşmesi açısından
olabildiğince önemlidir (31). Negatif davranışları değiştirmede bireysel
etkinlik programları daha yaygın kullanılmakta ve daha fazla etkili
olduğu bilinmektedir. Fakat birey odaklı girişimlerin başarılı olması da;
bireyin yapması gerekenin büyük bir kısmını yerine getirmesi, birey ve
danışanın karşılıklı iyi bir iletişim kurmasının sonucu olarak mümkündür.
Bu bağlamda empatik bir iletişim sergileyerek bireyin öz-yeterliliğine
destek olunması, bireyin uyumsuz davranışlarında yaşadığı ambivalans
duyguların çözümlemesine yardımcı olmak ve davranış değişikliğini
sağlamada motivasyonel görüşme etkilidir (32).
Motivasyonel görüşme, bireylerin kendi alanlarına ve kendi öz
değerlerine dayandığından, bireyin değişim için öz farkındalığının
artırmasını ve olumlu yönde düşüncelerinin ifade edilmesini
sağlamaktadır (9, 33, 34). Değişim motivasyonu, hedefle ilgili davranışı
yönlendirdiği ve sürdürdüğü için davranış değişikliği sürecinin kilit bir
bileşenidir (35). Motivasyonel görüşme tekniği, William Miller
tarafından 1983 yılında alkol sorunu olan kişilerin içme davranışlarını
değiştirmelerine yardımcı olmak için motivasyonu ve sonraki davranışı
değiştirmeye yönelik olarak denenmiştir. Bu yöntem 1990'larda daha da
geliştirilerek "Bir kişinin kendi motivasyonunu ve değişime olan
bağlılığını güçlendirmek için işbirliğine dayalı bir konuşma tarzı" haline
gelmiştir. Motivasyonel Görüşme, insanların sağlık davranışları
konusunda değişim lehine sahip olabileceği kararsızlıkları keşfetmeyi ve
çözmeyi amaçlamaktadır. İnsanları neden ve nasıl değişebileceklerini
söylemeye teşvik eder ve hem başkalarıyla ilişki kurma tarzı hem de bu
süreci kolaylaştırmak için bir dizi beceriyle ilgilidir. Örtüşen dört süreç
şunları içerir; bir çalışma ilişkisine girme; değiştirilecek bir soruna
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odaklanmak; kişinin değişme arzusunu uyandırmak; değişikliği
planlamadır (36). Pek çok farklı sağlık uzmanı ve diğer gruplar,
insanların davranışlarını değiştirmelerine veya uyarlamalarına yardımcı
olmak için Motivasyonel Görüşme tekniğini davranış değişikliği üzerinde
kullanmaktadır (35). Motivasyonel görüşme, kararsızlığın üstesinden
gelmede ve davranış değişikliği arzusunu arttırmada etkili olan bir
yönlendirici, davranış değişikliğinde kullanılan tekniktir (37).
Motivasyonel ilkeleri ve yöntemleri, davranış değişikliği ile ilgili
belirsizlikle ilişkili sorunları ele alır (38). Motivasyonel görüşme, sağlık
davranışı üzerindeki değişikliğini başlatmak için köklü bir etkinliğe
sahiptir (39, 40). Bu bağlamda, sağlık davranış biçimlerinin değiştirilerek
sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının
kazandırılması veya hastalığa uyum sağlamasında davranış değişimi
önemlidir (10, 41). Davranış değişiminin sağlanması için motivasyonel
görüşme tekniğinden faydalanılmaktadır. Motivasyonel görüşme,
kararsızlığı keşfetmek ve değişim için motivasyonu etkinleştirmek için
tasarlanmış, yönlendirici, kişi merkezli bir yaklaşımdır (42).
Motivasyonel görüşme, kişilerin problemlerini anlamalarını, var olan
değişime güvenmelerini ve değişim deneyimlemelerini sağlayan spesifik
bir yardım tekniğidir (43). Bu yüzden motivasyonel görüşme, bireylerin
günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla savaşıp üstesinden gelmelerine
destek olmayı amaçlar. Burada danışan bireye neyin ve niçin değişeceği,
yaşanılacak değişimin önemine ve hangi zamanda gerçekleştirileceğine
vurgu yapar (43). Motivasyonel görüşme tekniğinde, danışan bireye
kendi kendine yardım becerilerinin öğretilmesi, bilişsel yönden yeniden
değişim bilinci oluşturma ve bireyi tekrardan yapılandırma,
problem(lerin) çözümünü sağlama, bireyin eğitimi, farkındalığının ortaya
çıkarılması ve empatik yüzleşmenin yapılması fikirleri hakimdir (10, 43).
Bu bağlamda motivasyonel görüşme tekniğinde bireylerde davranış
değişiminde Sağlık İnanç Modeli, PRECEDE-PROOCED Modeli,
Transteoretik Modeli ve 5A Modeli yaygın şekilde kullanılmaktadır (30,
31, 43, 44, 45). Bu modellerden ise; kronik hastalıkların bakımı için
kullanılan en yaygını 5A Modeli’dir. Öz-yönetim kavramı kronik
hastalıklarının bakımında temel yaklaşım olarak bilinmektedir. Bu
yüzden öz-yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi olabildiğince zordur.
Bu nedenle, kronik bakım modelini ele alan 5A modeli (değerlendirme,
öneride bulunma, kabul, destekleme, düzenleme) yaklaşımıyla hastanın
tutumları değerlendirilebilir (27, 46).
Motivasyonel Görüşmenin Temel İlkeleri
Motivasyonel görüşme yönteminin 5 temel ilkesi vardır. Bu ilkeler;
dirençle çalışma, empati gösterme, çelişkileri ortaya çıkarma, çatışmadan
kaçınma ve öz-yeterliliği desteklemedir (10, 23, 36, 37, 43).
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Empatinin gösterilmesi: Sıcak, destekleyen, saygı duyan, ilgilenen bir
yaklaşım ile birey anlaşılmaya çalışılır. Davranış değişimi ile ilgili
çelişkiler açığa çıkarılır. Danışman bireyin ne anlatmaya çalıştığını
anlamaya çalışır ve ne anlatıyorsa kabul eder.
Çelişkilerin Ortaya Çıkarılması: Bir kişinin şimdiki durumu ve
hedefleri arasındaki çelişkileri ya da değişim için şu an olanlar ile
gelecekte olmasını istedikleri hedefleri ortaya çıkarmaktır.
Dirençle Çalışma: Danışanın yeni bilgileri görebilmesi sağlanarak
değişim yaşamaya çalışması yönünde davet edilir. Kişinin değişim
nedenleri ortaya konur. Bunlar; şu anki durumunun dezavantajları,
değişimin avantajları, değişim için iyimserlik ve niyet.
Öz-yeterliliği yani kendine Yeterliliği Destekleme: Bireyin değişime
inancı önemlidir. Danışan bireye değişebileceği konusunda güven aşılar.
Danışman, yukarıda belirtilen dört ilkenin başarılı uygulanması ile kişiyi
ciddi bir sorunu olduğunun fark etmesine yardımcı olabilir. Danışan
bireye seçme özgürlüğünün tanındığı, bireyin kendine olan yeterliliğinin
desteklendiği evredir.
Motivasyonel Görüşmenin Temel İlkelerine Yönelik Kullanılan
Yöntemler
Motivasyonel görüşme boyunca temel ilkeleri yerine getirirken
görüşme başladığı andan itibaren beş erken yöntem vardır. Bunlar; açık
uçlu sorular sormak, yansıtmalı dinleme, onaylama, özetleme, değişim
konuşması açığa çıkarmaktır (10, 23, 43).
ÖRNEK: Motivasyonel Görüşme Basamaklarına Özgü Sorulabilecek
Sorular
İlk tanışma: Ön görüşme yapılması, bireyin aktivitelerini, geçmiş ve şu anki
sağlık öyküsünü belirleme
Açılış ve yapılandırma: Davranış değerlendirmesi yapma
Gündem oluşturma: Görüşmek istediği konuyu belirleme
“Bugün/ şuan ne hakkında konuşmak istersiniz?”
“Sizin burada olmanızdan hakkında konuşmak istediğiniz bir şeyler olduğunu
düşünüyorum. Ne anlatmak istersiniz?”
Beş erken yöntem
1. Açık uçlu sorular: Tedavinin yönetimine ve davranışlarına ilişkin
sorulan sorularla güven ve önem düzeyini tanılama
“Tedaviniz ile ilgili ilk yapmak istediğiniz nedir?”
“Neleri başarabildiğinizi düşünüyorsunuz?”
“Anladığım kadarıyla … ile ilgili bazı endişeleriniz var. Bana bunlardan
bahsedermisiniz.”
2. Yansıtmalı dinleme: tekrarlama, yeniden anlamlandırma, empatik
yansıtma, yeniden çerçeveleme, duygusal, abartılmış veya çift taraflı
yansıtma yönteminin kullanılması
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“Amacınızı ... şekilde başarabileceğinizi söylediniz.
“Peki, amacınızı nasıl başarabileceğinizi düşünüyorsunuz?”
“Danışan: İstediğim şeyleri yapamıyorum. Annem her şeyime karışıyor.
Danışman: Kısıtlandığını düşünüyorsun.”
3. Özetleme: Bilgilerin toparlanması ve başka konuya geçmeyi sağlar ve
ambivalansı ortaya çıkarır. Tüm görüşme veya görüşmenin bir kısmı
özetlenir.
4. Kabullenme: Ne, ne kadar, ne zaman, ne sıklıkta sorularıyla hedefleri
ve yöntemi belirleme, aktivite planı oluşturma, hedefe ulaşıp
ulaşmadığını belirlemede güven ve inanç cetvelini kullanma.
Kabullenme biçimleri; yansıtma, doğrulama, anlaşma ve onaylama
“ Bugün buraya gelerek büyük bir adım atmanızı takdir ediyorum”
(Onaylama)
Güven ve inanç cetveli: Bireyin ambivalansını anlamada 0’dan 10’a
kadar derecelendirilmiş bir cetvel kullanılmaktadır.
“0 hiç önemli değil ve 10 çok önemli olarak değerlendirirsek, 0’dan
10’a kadar derecelendirilmiş bir ölçek üzerinde … yapmanın sizin için
ne kadar önemli olduğunu söylerdiniz?
“Neden sıfırda değilde …dasınız?”
“……dan daha yüksek bir değere ulaşmak için ne yapmanız gerekirdi/
neye ihtiyacınız var?”.
5. Değişimi konuşma: Değişimi konuşmak için kullanılacak yöntemler;
açıklayıcı sorular sorma, karar dengesini açığa çıkarma, ayrıntılandırma,
uç durumları sorgulama, geleceğe bakma, hedefleri ve değerleri ortaya
çıkarma.
“Şuanki durumunuzun olumlu ve olumsuz yönlerini anlatır mısınız?”
(Karar dengesini açığa çıkarma)
“Başka?” (Ayrıntılandırma)
“Sizin için olabilecek uç durumları hayal eder misiniz/ anlatır
mısınız?” (Uç durumları sorgulama)
“Sizin için olayların yolunda gittiği bir zaman hatırlıyor musunuz? Ne
değişti?” (Geçmişe bakma)
“Aynen şu an olduğunuz gibi devam ettiğinizi kabul edin. 10 yıl sonra
yaşamınızda nelerin olacağını düşünüyorsunuz?” (Geleceğe bakma)
“Hayatınızdaki en önemli şeyleri anlatır mısınız?” (Hedefleri ve
değerleri ortaya çıkarma)
Değişim taahhüdünü güçlendirme ve değişim taahhüdü ile kararlı olup
olmadığı değerlendirme. Bu amaçla görüşmelere değerlendirme, sorun
ve değişim konusunda gelinen noktayı özetleme ile başlanır. Anahtar
sorularla devam edilir, gerektiğinde bilgi ve öneri verme de
kullanılabilir.
Şu anki durumun dezavantajlarını fark etme:
“Aslında bunun ailemi ne kadar etkilediğini daha önce hiç
düşünmedim”
“Sanırım burada benim fark ettiğimden daha büyük bir sorun var”
Değişimin avantajlarını fark etme:
“Muhtemelen çok daha iyi hissederdim”
Değişimle ilgili iyimserlik ifade etme:
“Sanırım buna karar verseydim muhtemelen başarabilirdim”
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Değişim niyeti ifade etme:
“Bir şeyler yapmam gerekiyor”
“Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bunu başaracağım”.

Motivasyonel Görüşme Tekniğiyle Davranış Değiştirme Amacıyla
Yürütülen Çalışmalar
Yapılan klinik çalışmalar motivasyonel görüşme tekniği ile geniş bir
yelpazede davranış değişikliği sağladığı, kronik hastalıkların bakımında
ve sorunların çözümünde başarılı verilerin elde edildiğini göstermiştir
(47). Bunlar; sigarayı bırakma (48, 49), alkol bağımlılığın tedavisi (50),
akut inme sonrası rehabilitasyon (51), diyabet yönetimi (25), astım
tedavisinin sürdürülmesi (52), HIV/AIDS gibi bulaşıcı hastalıklardan
korunma (53), kalp hastalıkları (54), kronik ağrı (55), madde bağımlılığı
tedavisi (56), duygu-durum bozukluğu (57), hipertansiyon tedavisinin
sürdürülmesi (58), obezite tedavisinde beslenme programına uyma (59),
travma sonrası stres bozukluğu (57), sağlıkla ilişkili davranış değişimine
destek olma (60), onkoloji (61), şizofreni tanılı bireylerde ilaç uyumu
(62) gibi konularda motivasyonel görüşme tekniği ile başarılı sonuçlar
elde edilmiştir.
Herman ve Fahnlander (2003) yapmış olduğu çalışmada; 50 dakika,
tek seanslık üniversite öğrencileriyle motivasyonel görüşme sonrası
uygulama grubundaki deneklerle kontrol grubu karşılaştırıldığında 6 ay
sonunda hiç sigara içmediğini saptamıştır (77). Duman ve Ertem
tarafından (2016) şizofreni tanılı bireylerde ilaç uyumunu artırmaya
yönelik çalışmada motivasyonel görüşme ilkeleri uygulanmıştır. Çalışma
sonunda bireyin ilaca bağlı yan etkilerle baş edebilmesi sağlanmış olup
kendine güven seviyesini farketmesini, tedaviye yönelik netleştirilmiş
hedeflere ulaşılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir (62). Muslu ve
Ardahan (2017) T2DM tanılı bireylerde yaptıkları sistematik araştırmada,
dokuz çalışma motivasyonel görüşmeden sonra hemoglobin A1c
düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir azalma olduğunu,
dört çalışma ise; diyabet öz-yönetim ve öz-bakımlarıyla ilgili anlamlı
değişimler olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda motivasyonel görüşme
sayesinde T2DM üzerinde olumlu sonuçları olduğu ve diyabet
hemşirelerinin motivasyonel görüşme konusunda hizmet içi eğitim
almalarının yararlı olacağı kanısına varılmıştır (78). Huang ve arkadaşları
tarafından (2018) en az 3 ay hemodiyaliz ve hipertansiyon tedavisi alan
bireylere 8-10 kişilik gruplar halinde diyaliz öncesinde diyet ve ilaç
yönetimiyle ilgili 3 kez öz-yönetim programı kullanılmış olup, ardından
da 2 seans da motivasyonel görüşme bireysel olarak yapılmıştır. Çalışma
sonunda motivasyonel görüşmenin ilaç yönetimi ve diyet üzerinde etkili
olduğu ifade edilmiştir (79). Hipertansiyon, arter içi kan basıncının
artmasıyla karakterize olduğu için bu hastalık ile baş etme zordur (58).
Motivasyonel görüşme yöntemiyle bireylerde rahatlama etkisi
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olabileceğinden hipertansiyonun kalp, damar, beyin ve göz gibi
organlarda yaratacağı olumsuz etki önlenebilir (11). Sjöling ve
arkadaşları (2011) tarafından 15 ay boyunca ve 31 hipertansiyon
hastasıyla yapılan çalışmada, motivasyonel görüşme tekniğinin ve
fiziksel aktivitenin hastaların sağlık durumunu olumlu olarak etkilediği
saptanmıştır (80). Obezite, günümüzde yaygın şekilde görülen, genetik,
vücutta birçok komplikasyona sebep olan, bireyleri fiziksel ve psikolojik
yönden olumsuz etkileyen, kronik ve multifaktöriyel bir hastalık olarak
bilinmektedir (58). Kanas ve arkadaşlarının (2011) yapmış olduğu
çalışmada, sekiz yetişkin obez kadında bel çevresi, kilo, fonksiyonel
sağlık durumu, benlik saygısı, , öz-yeterlilik, yaşam kalitesi, beslenme ve
fiziksel aktivite durumları incelenmiş olup motivasyonel görüşmenin
etkisini değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda uygulanan motivasyonel
görüşme sonrası kadınların bel çevresinin inceldiği, kolayca kilo
verdikleri, benlik saygısında artış olduğu, yaşam standardının arttığı, öz
yeterlik düzeylerinin arttığı, beslenme biçimlerine dikkat ettikleri ve
fiziksel aktivitelerini de arttırdıkları saptanmıştır (81).
Kalp
rahatsızlıklarını
önlemede,
muhtemel
oluşabilecek
komplikasyonların önüne geçebilme, kalp ve damar sağlığını korumak
amacıyla yürütülen araştırmalarda motivasyonel görüşme tekniği
kullanılmış ve bu teknikle bireylerde davranışsal olarak değişimler
yaratmış, risk grubu taşıyan bireylerde olumlu davranış geliştirdiği (82),
bireylerin tekrardan hastaneye yatışlarını etkileyen bazı faktörler ile ilaç,
diyet ve izlemlerine uyumun arttığı (32) ispatlanmıştır. Aritmi/ Atrial
fibrilasyon veya kalp kapağı ameliyatından dolayı varfarin (oral
antikoagülan) tedavisi alan hastalarda sağlık davranışını belirlemede
sağlık inanç modeli, davranış değişiminde 5A modeli ve eğitim programı
için PRECEDE- PROCEED modelinden yararlanılmıştır. Randomize
kontrollü deneysel bir araştırma sonucunda, motivasyonel görüşmenin
öz-yönetim davranışlarının (ilaç yönetimi, beslenme yönetimi, kendi
kendine INR testi yapma ve komplikasyonların izlemi) üzerinde etkili
olduğu ve iyileştiği görülmüştür (27, 85). Ertem ve Karaçam (2019)
Şizofrenili bireyler ile ilgili yürüttükleri randomize kontrollü
araştırmalarında deney grubuna motivasyonel görüşme temelli altı
görüşme uygulamışlardır. Çalışma sonunda ilaç uyumuna deney
grubunun daha iyi uyum sağladığı ve davranış değişimin daha olumlu
yönde değişim gösterdiği belirlenmiştir (83). Muslu ve Ardahan (2018)
diyabetli bireylerle ilgili yürüttükleri çalışmalarında, tedavide
semptomları önleme; bireyin sağlık ve iyilik halini artırma, gelişebilecek
komplikasyonları önleme ve daha başladığı anda semptomları farketme
ile birey ve ailesinin farkındalığının artırılabileceği ve bu aşamada
motivasyonel görüşmenin etkili olduğu saptanmıştır (84).
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Kronik
Hastalıkların
Görüşmede Bilişimin Yeri

Öz-yönetiminde

ve

Motivasyonel

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber kronik
hastalıkların yönetiminde bilişimin yeri büyüktür. Ülkemizde bilişim
temelli uygulamalar sağlık sektöründe hizmetlerin sunumu ve hedef
kitleye ulaşım yönünden umut verici olarak bilinmektedir (63). Bilişim
temelli teknoloji, tedaviye uyumsuzluğa yardımcı olan basit mesajlar
aracılığıyla ve uyarılarla sağlık hizmetlerini kolaylaştırabilir. Bu
uygulama kullanımıyla yaşam tarzındaki değişiklikler dikkat
çekebilmektedir (70). Günümüzde elektronik ve tele-sağlık araçları
giderek daha yaygın hale gelmekte ve nispeten daha düşük maliyetle
sağlanmaktadır. Kronik veya uzun vadeli rahatsızlıkları olan savunmasız
ve yetersiz hizmet alan topluluk üyeleri için, elektronik uygulamalar
sağlık hizmetlerinin erişimini ve ihtiyaca göre uyarlanmış hizmetlerin
sağlanmasını geliştirebilir (71, 72). Elektronik sağlık (e-Sağlık) araçları,
hastaların odaklanma yoluyla katılımlarını artırmaları için birçok fırsatı
bir araya getirir. Bu fırsatlar; hastalığa özgü öğrenme, düzenli geri
bildirim alma seçenekleri ve sık güçlendirme’dir (73). İlerlemeyi
değerlendiren, hedef belirleme ve problem çözme sağlayan, hastanın
sağlık sorunlarını yönetme becerisini ve güvenini artırmayı amaçlayan
motivasyonel görüşme destek fonksiyonlarıyla da sağlanabilir. Bu destek
fonksiyonlar; internet, mobil cihaz veya telefon aracılığıyla da
sağlanabilir (74).
Kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme oranının hızlı artması
ve yaygınlığı ciddi bir halk sağlığı sorununu temsil etmektedir. Bu
yüzden uygulanan tedavilerle yüksek maliyet içeren komplikasyonların
yanı sıra insanların üretkenliğini ve yaşam kalitesini tehlikeye atmaktadır
(64). Bu artış, artan nüfusun yaşam beklentisini ve mevcut demografik,
epidemiyolojik ve beslenme değişimini yansıtıyor. Kişisel, sosyal ve
fiziksel aktivitelerle harcanan yeterli zaman fiziksel ve zihinsel işleyişi ve
yaşam alışkanlıklarıyla kişisel katılımı etkilediği için, benimsenen yaşam
tarzı, insanın yaşlanmasının kalitesini belirler (65). Yaşam tarzı, bir
kişinin yaşamındaki tutumları, değerleri ve fırsatları yansıtan konularla
ilgilidir ve bir şekilde insan sağlığını etkileyen bir davranış örüntüsü
olarak tanımlanabilir (66). Sağlıkla ilgili mobil iletişim uygulamaları (mSağlık) her gün sağlıklı yaşamları teşvik eden davranış değişikliğine
yardımcı olmak için büyük bir potansiyele sahip oldukları için (67)
küresel olarak artan ilgi çekmektedirler. Bu uygulamalar, sağlık
hizmetlerinde eşitsizliği azaltabilen, teslimattan itibaren yüksek, orta ve
düşük gelirli tasarruflar sağlayan tıbbi bilgi alışverişi, mesajlaşmayı
sağlayan, eğitim içeriği, web tabanlı video ve fotoğraf (68) gibi çeşitli
özelliklere sahiptir. Dahası, m-Sağlık uygulamaları; kronik hastalıkların
sürekli izlenmesini, iyileştirilmiş bakım ve geri bildirim kalitesini,
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hastanede kalış sürelerini kısaltmada, arttırılmış tıbbi kapasite ve daha
düşük sağlık maliyetleri (69), hastanın daha iyi sağlık sonuçları elde
etmesini mümkün kılar. E-Sağlık, sağlık hizmetlerinin ve internetin ve
web tabanlı teknoloji ve mobil sağlık (m-Sağlık) gibi ilgili teknolojilerin
(75) kullanılmasıyla ilgili bilgilerin düzenlenmesi ve sunulmasına atıfta
bulunan, tıp bilişiminin yeni bir alanıdır (76). E-Sağlık terimi, klinik
belirtilerin izlenmesi, akran desteğinin sağlanması ve ayrıca sağlık bilgisi
ve eğitiminin, bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanılması gibi doğrudan
sağlık hizmetlerini iyileştirmek için bir çalışma yöntemini karakterize
eder (75). Bu bağlamda kronik hastalık yönetiminde kullanılan bilişim
tabanlı uygulamaların; bakımın kalitesini, öz-farkındalığı, öz-yönetim
becerisini, bilgi düzeyini arttırdığı, buna karşılık hastanedeki iş yükünü,
iş gücü kaybını, hastanede yatış süresini, maliyeti, veri kaybını, başarısız
olarak adlandırılan tedavi ve tamamlanmamış tedavi oranını indirgediği
görülmektedir. Hızla gelişen ve her geçen gün teknolojik ürünlerle daha
fazla iç içe olan dünya için daha etkili ve sürdürülebilir hizmet sağlama
açısından
bilişim
tabanlı
uygulamaların
geliştirilmesi
ve
yaygınlaştırılması önemlidir.
E-Sağlık Uygulamasının Motivasyonel Görüşmede Kullanılan
Olgu Örneği
Artık günümüzde uygulamalar bilişim temelli hasta eğitimleri olarak
yapılmaktadır. Bu nedenle bilişim temelli davranış değişim
uygulamalarına yönelmektedir. Bilişim temelli Motivasyonel görüşme
uygulamalarının yaygın olarak karşımıza çıkacağı düşünülmektedir.
Günümüzde web destekli uygulamalar (web sayfası açma gibi), uzaktan
görüntülü erişimler (akıllı tel uygulamaları ve webinar eğitimler gibi)
aracılığı ile davranış değişimi bunun yanı sıra Motivasyonel görüşmeleri
de revaçta kalacaktır.
MOTİVASYONEL GÖRÜŞME BASAMAKLARI: Örnek Vaka
Sağlık Alanında Yaygın Şekilde Kullanılan Bilişimin Önemine Yönelik
Motivasyonel Görüşme
İlk görüşme
Öncelikle uygun bir ortam belirlenerek doğru iletişim sağlanılır. Bu bağlamda
doğru iletişim teknikleri kullanılarak görüşme sağlanır. Bireyi tanımak (yaş, eğitim
gibi temel bilgiler), konu ile ilgili bilgi düzeyi, sağlık öyküsü, aile öyküsünü
(nerede yaşadıklarını, eğitim düzeylerini, ailenin evlilik durumu, ailenin sosyoekonomik durumu, ailenin sağlık durumu gibi) bilgileri alınır.
Açılış ve yapılandırma
Bireyin konuya ilişkin bilgi düzeyi göze alınarak davranış değerlendirilmesi yapılır.
Temel hedef konuya yönelik problem listesi oluşturulur.
Gündem oluşturma
“Bugün hangi konuda konuşmak istersiniz?” (Öncelikli konu danışan için ne ise o
konuda konuşulur)
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“Gününüz nasıl geçti?”
Beş erken yöntem
Açık uçlu sorular
Konu ile ilgili;
- “Sağlık alanında yaygın şekilde kullanılan bilişim uygulamalarının önemi
hakkında ne düşünüyorsunuz?”
- “Bilişim nedir ve bilişim kendi temel çatısı altında neleri barındırır?”
- “Bilişim sistemi nasıl kontrol edilmelidir?”
- “Bilişimin sağlık alanında kullanılmasında herhangi bir tehlike yaratacak
etmen var mıdır?”
- “Sağlık alanında bilişimin kullanılmasına yönelik avantaj ve dezavantajlar
nelerdir?”
- “Sizi sağlık alanında kullanılan bilişim ile ilgili kaygılandıran durum var
mıdır?”
- “Konu ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?”
Yansıtmalı dinleme
- “Hım,hı hı.”
-“Siz şöyle şöyle yani bu bağlamda teknoloji ile beraber MRHS ya da e-nabız
uygulamasında ve farklı sağlık alanında gelişmeler olduğunu ifade ediyorsunuz.”
 Konuya yönelik bireye geri bildirim verilir.
Özetleme
 Danışanın konuya yönelik ifade edilen bilgileri özet şeklinde oluşturması
sağlanır.
Kabullenme
 Danışan konuya yönelik gelişmeleri göz önüne alarak uygun hedefleri
belirler.
Değişimi konuşmak
 Değişim taahhüdü ile kararlı olup olmadığı değerlendirilir.
-“Sağlık alanında bilişimin kullanılmasını önümüzdeki 5 -10 yıl içerisinde bizleri
hangi konuma getirebilir?”
-“Şimdiki durum ile gelecekteki değişim arasında avantaj ve dezavantajı
söyleyebilir misiniz?

Görüşmenin Akışı
Danışman: Merhabalar, nasılsınız?
Birey: Merhaba, iyiyim siz nasılsınız?
Danışman: Teşekkürler, kaç yaşındasınız?
Birey: 20 yaşındayım.
Danışman: Mesleğiniz nedir?
Birey: Sağlık yönetimi 1.sınıf öğrencisiyim.
Danışman: Gününüz nasıl geçti?
Birey: Günüm biraz yoğundu ama iyiydi.
Danışman: Sizinle izniniz olursa bir konu hakkında konuşmak istiyorum.
Konuşacağımız konuyu siz de belirleyebilirsiniz veya merak ettiğiniz bir
konu hakkında da konuşabiliriz. (İzin istemek)
Birey: Tabiki de. Siz sorun benim için farketmez.
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Danışman: Bugün sizinle sağlık alanında yaygın şekilde kullanılan
bilişim uygulamalarının önemi hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu
hakkında siz ne düşünüyorsunuz? (Açık uçlu soru sorma- açıklamak)
Birey: Son zamanlarda sağlık alanında bilişim ve teknoloji çok gelişti.
Tedavide kullanılan cihazlar haricinde de gelişmeler oldu. Hastane
sisteminde de birtakım gelişmeler oldu. Örneğin; MRHS uygulaması
buna örnek verilebilir.
Danışan: Hım,hı hı. Siz şöyle şöyle yani bu bağlamda teknoloji ile
beraber MRHS uygulamasında ve farklı sağlık alanında gelişmeler
olduğunu ifade ediyorsunuz. (Doğrulama ve yansıtmalı dinleme)
Peki, bilişim nedir ve bilişim kendi temel çatısı altında neleri barındırır?
(Açık uçlu soru sorma)
Birey: Bilişim, bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yarayan her türlü
proje ve sistemler bütünüdür.
Danışan: Böylemi demek istiyorsunuz? Bilişim birçok teknolojik
cihazlardan faydalanır ve kolaylaştırır. (Özetleme)
Birey: Tabiki
Danışan: Bilişim sistemi ne sıklıkla takip edilmelidir? (Açıklamak-ortaya
çıkarmak- açıklamak) Nasıl kontrol edilmelidir? (Açık uçlu soru sorma)
Birey: Belli bir aralık belirtemeyiz. Ama sistemin kontrollerinin sık sık
yapılması insanlar için daha iyi olur.
Danışan: Bu konu hakkında yapılan araştırma örneği vermek istiyorum.
Bilişim hepimizin bildiği gibi tüm teknolojik ürünleri harmanlayan bir
sistemler bütünüdür. Biz bunu sağlığın birçok alanında yaygın şekilde
kullanıyoruz. Yapılan bir araştırmada; bilişimin sağlık alanında yapılan
birçok uygulamasında daha kolaylık sağladığı ama bu sistemin
kullanılmasında birtakım sıkıntılarında var olduğu belirtilmiştir.
(Açıklamak- ortaya çıkarmak- açıklamak)
Birey: Evet
Danışan: Peki, sizce bilişimin sağlık alanında kullanılmasında herhangi
bir tehlike yaratacak etmen var mıdır? (Açık uçlu soru sorma)
Birey: Herhangi bir tehlike yaratacak etmenin olmadığını düşünüyorum.
Çünkü bireylere fayda sağlayan bir sistemdir.
Danışan: Sağlık alanında bilişimin kullanılmasına yönelik avantaj ve
dezavantajlar nelerdir? (Açık uçlu soru sorma)
Birey: Aslında avantajlarını az önce bahsettik. Dezavantajlara bakılacak
olursak; etik anlamda bireylerin kişisel verilerine ulaşılmasında güvenle
ilgili sorunlarla karşılaşılabilir.
Danışan: Bireylerin kişisel bilgilerine rahatça ulaşılmasında sorun
olabileceğini mi ifade etmek istiyorsunuz? (Özetleme)
Birey: Evet. Bireylerin verilerinde güven sorunu yaratabilir.
Danışan: Hı hı. (Yansıtmalı dinleme) Güven sorunu mu yaratacağını
söylüyorsunuz? (Özetleme)
Birey: Evet yaratır.
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Danışan: Az önce bahsettiğin iyi bir fikir. (Destekleme) Bilgilerin
ulaşılmasında kolaylık sağlayacağını düşündüğün için gizlilik ilkesine
bağlı bireye zarar vereceğini düşünüyorsun. (Doğrulama ve yansıtmalı
dinleme)
Birey: Gizlilik ilkesinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Bilgilere
ulaşmak isteyen Hackerlar olabileceği için korunması gerekiyor.
Danışan: Sağlık alanında bilişimin kullanılması önümüzdeki 5 -10 yıl
içerisinde bizleri hangi konuma getirebilir? (Değişimi konuşmak)
Birey: Amacına ulaşırsa eğer bireylere fayda sağlamış olacak ve sağlık
alanında dünya çapında ülkemiz daha üst seviyeye ulaşmış olabilir.
Danışan: Hımm. Böylemi demek istediniz. İleri ki 5-10 yıl sonrasında bir
ilerleme kat edeceğini ve sağlık alanında daha hızlı ilerleme olacağını
söylediniz. (Özetleme ve yansıtmalı dinleme)
Birey: Evet
Danışan: Şimdiki durum ile gelecekteki değişim arasında avantaj ve
dezavantajı söyleyebilir misiniz? (Davranış değişikliğine hazırlamadeğişimi konuşmak)
Birey: Şimdiki durumdaki avantaj ilerleme olacak, dezavantaj ise gizlilik
ilkesi ihlali. Değişimdeki avantaj ise; sistemin doğru şekilde kullanılırsa
sağlık alanında ilerleme ve bireylerde rahatlık sağlayacağı
düşüncesindeyim.
Danışan: Böylemi demek istediniz. Gizlilik ilkesinde sorunlar olabilir
bununla ilgili dezavantaj olabileceğini söylüyorsunuz. (Özetleme)
Birey: Evet.
Danışan: Sizi sağlık alanında kullanılan bilişim ile ilgili kaygılandıran
durum var mıdır? (Açık uçlu soru sorma- uç durumları sorgulamak)
Birey: Sadece gizlilik ilkesine yönelik kaygım var. Onun haricinde yok.
Danışan: Gizlilik ilkesinden başka kaygınızın olmadığını söylüyorsunuz.
(Doğrulama ve yansıtmalı dinleme)
Birey: Evet.
Danışan: Konu ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
(Açık uçlu soru sorma)
Birey: Hayır
Danışan: Teşekkür ederim. Görüşmemiz sonlanmıştır.
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Motivasyonel Görüşme Temelli Bilişim Örneği -2
Öz-Yönetimde Web Destekli Mobil Uygulama: Pediatrik İzlemler
Pediatrik muayenelerde maternal depresyon, çocuk gelişimi, sosyal
belirleyiciler, ailenin ihtiyaçlarını belirleme konusunda simülasyon
mobil uygulamadır. Pediatri uzmanlarına yönelik 2., 24. ve 36. ayda
çocuk izlemlerinin yapılabilmesini sağlamaktadır. Gıda güvenliği,
maternal depresyon, gelişim dönemleri ile ilgili konuları aile merkezli
yaklaşım ile ele alınması, Motivasyonel Görüşme tekniği kullanarak
ailelere yol göstermektedir. Amerikan pediatri birliği ile işbirliği
yaparak sanal koçluk öğretilmektedir.

Kaynak:
Screening
Time
time/id1276204215 (85)

https://apps.apple.com/us/app/screening-
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Motivasyonel Görüşme Temelli Bilişim Örneği -3
Öz-Yönetimde Web Destekli Mobil Uygulama: Sağlık Dostum

A

B

C

D
E
Şekil 1: Sağlık Dostum Uygulaması Menüleri Görünümü
A: Sağlık İzlemi
B: Randevuları Yönetme
C: Tedavi İzlemi
D: Kişisel bilgileri düzenleme ve sağlık önerileri
E: İlaç yazdırma ve ilaç etkileşimlerini öğrenme
Kaynak: Health Buddy App https://www.singhealth.com.sg/patientcare/patient-visitor-info/health-buddy-app (86)
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Chronic diseases are adversely affecting the children and adolescents
quality of life in long term. Recently, the size of the chronic illneses have
growth and led to the spread of epidemics. With modern developments
(such as information technologies), control of infectious and chronic
diseases has become easier (Güler and Akın 2015, WHO 2020a).
Chronic diseases, which cause 40 million deaths each year and account
for 70% of all deaths and place place an extreme burden on the health care
system (WHO 2020b, WHO 2020c). The seriousness of the situation forces
to the prevention and control of chronic diseases. Many strategies are
developed with national and international cooperation protocols to prevent
chronic diseases. World Health Organization (WHO) Integrated Chronic
Disease Prevention and Control Program, which is one of these
cooperation protocols and plays a major role in the fight, has set some
goals. These goals are following here; prevention of risk factors,
decreasing premature mortality and morbidity rates and improving quality
of life (WHO 2020e, WHO2020i). In response to this need, informaticsbased applications have started to be used in the management of chronic
diseases as an innovative, effective cost management, easily accessible and
sustainable model that the target audience can adopt. It has many benefits
such as ensuring continuity in the treatment and follow-up process,
reduction of errors, simplification of work and workload, remote disease
management, increase in the quality of life of the patient, maintenance of
well-being, collecting health data and analyzing health outcomes and
effective cost management. Considering the size of the market in today's
conditions and the personalized health concepts, it plays a very valuable
role. Informatics-based practices, which are supported by health reform in
our country and whose targets are set for development, are seen as
promising in terms of providing services in the health sector and reaching
the target audience (Durna 2012, Tezcan 2016, Yıldırım and Çevirgen
2019).
In Turkey, e-health services spoken the importance of the subject from
the dissemination of (Yıldırım and Çevirgen 2019). In connection with the
widespread use of the internet in the 1990s, various applications were
developed using e-technology. Launch of e-health promised to improve
access to healthcare through increased information availability and
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improved communication (Tu et al 2017, Vlachopapadopoulou 2019, Jiang
and Cameron 2020).
Several definitions for e-health used for technology: First, used
improving function and used as a tool to activate a process Secondly, used
as an effective tool to improve individual activities. mHealth is an acronym
for mobile health, a term designed for medical applications and community
health interventions using mobile devices. m-health definition made during
the 2010 mHealth Summit for the National Institute of Health Foundation.
According to this definition; mhealth was “Providing healthcare services
through mobile communication devices” (Vlachopapadopoulou 2019).
E-Health in Self-Management in Chronic Diseases
Technology, which is increasingly entering our lives today, provides
positive developments in every field and affects our lives. Digital health
technologies are a broad concept. Technological developments such as
mobile devices, wearable technologies (Rajanna et al 2016, Zhao et al
2016, Edge et al 2017), web-based applications (Cook et al 2016, Joseph
et al 2018), 3D printers, telemedicine and digital health games (Elias et al
2013), implantable devices (implants, subcutaneous sensors or ingestible
smart pills) (Vlachopapadopoulou 2019) have led to the development of
self-management based health programs. Many disciplines, from
engineering to all areas of health, work together in the self-management of
chronic diseases. Digital technologies are used to strengthen patients' selfmanagement. Self-recording, monitoring symptoms, providing physicianpatient interaction, and physician monitoring of patient results more easily
(Vlachopapadopoulou 2019, Jiang and Cameron 2020).
It is possible to say that obese, asthma, diabetes and psychiatric
disorders are commonly studied in informatics-based self-management
studies (Tu et al 2017, Edge et al 2017, Vlachopapadopoulou 2019, Jiang
and Cameron 2020). It is possible to say that tablet and phone applications,
web-based applications and finally medical device applications (such as
glucometer) are common as computing-based tools (Jiang and Cameron
2020). An experimental and control group study that allowed both parents
and adolescents to access information technology. Self-management found
that parental involvement was positively associated with adolescents' selfmanagement rate and weight loss. (Tu et al 2017). In a research conducted;
the glucometer sensor (FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System)
placed towards the posterior surface of the wearable upper arm (FreeStyle
Libre Flash Glucose Monitoring System). Validity and reliability applied
and evaluated in children with Type 1 and Type 2 DM (4-17 years) who
received multiple insulin injections daily for 14 days or received
continuous subcutaneous insulin. The method was found to be pain
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relieving, not different from finger measurement and effective (Edge et al
2017).
The Functioning of the Informatics Process in Strengthening SelfManagement
When sustainable development goals, Health 21 goals and Millennium
Development Goals are evaluated, the necessity of access to health services
is obvious. For strengthening self-management following stages are
recommended;
1st stage: The stage of preparing patients to use the system
2nd stage: Patients recording their personal data
1. Monitor the patient's information independent of patient activity
(such as calculating calories by recording the food eaten)
2. The system automatically monitors information (such as step
counting while walking)
3rd stage: Integration of the collected data and viewing by healthcare
professionals
4th stage: Evaluation of the data obtained by the system and directing
the patient's treatment
5th stage: Patients act according to what they learn and adapt to
treatment (Jiang and Cameron 2020).
Gamification in Self-Management in E-Health Applications
Gamification is the concept has become most popular recently. It is
aimed to affect the users’ bahavior and motivation in health management.
Gamification is a kind of game design techniques and use machine
engineer game design elements to engage users and improve behavioral
outcomes shown in Figure 1 (Elias et al 2013, Richards and Caldwell 2015,
Alahäivälä and Oinas-Kukkonen 2016, Sardi et al 2017).
Benefits and Limitations of Gamification in E-Health Applications
Benefits of Gamified e-health applications
Gamifies e-health applications affects users’ emotional experiences,
satisfaction and self-esteem. Highly motivated regular users can change
their health behaviors and life styles (Allam et al 2015, AlMarshed et al
2015). Another benefit that the applications more intelligible, enjoyable,
understandable and entertaining for users especially children and
adolescents (Zhao et al 2016). The applications promotes users to the
healthy behavior and reinforces to the bahavior change and also crucial
increase the social skills and gain the social support (Garde et al 2015,
Sardi et al 2017).
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Limitatitons of gamifies e-health applications
Some challanges may efficiency of gamifed mechanics in e-health
applications. What kind of impacts of gamification to the users?
Effectiveness of the gamification mechanics can lessen when relying on
only one game element and gaming evaluation can not be possible (Pereira
et al 2014, Helf and Hlavacs 2016). Another one is declines over time and
perceiving gamified elements as meaningless can be negative for health
care (Miller et al 2016). Also, health professionals performance may
decrease and reduce their credibility (Pereira et al 2014, Charlier et al 2015,
Helf and Hlavacs 2016, Sardi et al 2017).
Web Assisted Applications in Self-Management
Web-Based Applications and Mobile Applications
While talking about the advantages of web-based technologies and
mobile applications in the literature, health service delivery without time
and distance; Quick access to health service; Timely consultancy; Selfmonitoring of symptoms; drug compliance; Benefits such as improved
quality of life are mentioned (Figure 1).
Advantages such as ease of patient education, increase in patient
satisfaction, learning about the self-management of chronic illnesses, and
social network between friends, caregivers and patients are mentioned. It
is possible to say that it has disadvantages as well as advantages. Ethical
problems such as insufficient patient information and lack of informed
consent are mentioned. Decrease in interaction between healthcare
professionals and patients (such as doctor-patient), lack of licenses in web
bases to provide tele-health services, lack of financing for healthcare,
costs; failure to obtain FDA approval; lack of medical guidance /
guidelines; compliance deficiencies and high costs of patients who are
socio-economically insufficient are counted (Poowuttikul ve Seth, 2020).
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Patient Education and Asthma Self-Management. Clin Rev Allergy Immunol.
2020;59(1):19-37. doi:10.1007/s12016-020-08782-w

Advantages
1. Health service delivery without time and distance
2. Quick access to health service
3. Timely consulting
4. Self-monitoring of symptoms
5. Medication compliance
6. Increased quality of life
7. Patient education convenience, awareness
8. Increased satisfaction
9. Learning self-management
10. Decrease in hospital admissions
11. Ease of use (for SMS)
12. Social connection increase
13. Getting and giving feedback (Poowuttikul and Seth 2020)
Disadvantages
1. Ethical issues
2. Reduced interaction
3. Lack of license
4. Lack of funding
5. Lack of FDA Regulatory Compliance
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6. Lack of medical guidance / guidelines
7. Patients with poor socio-economic status
8. High costs
9. Personal disturbance (such as SMS)
10. Patient confidentiality
11. Cyberbullying (Poowuttikul and Seth 2020)
Conducted Researches in E-Health
Nowadays, it is possible to say that informatics methods are also being
used actively, based on the motivational interview method. In particular, it
is possible to say that mobile applications that provide individual coaching
in individual-centered approaches to self-management of chronic diseases
are widely used (Cook, Modena, Simon 2016, Kosse et al 2019) and
samples are shown in Table 1 (Change Talk: Childhood Obesity, Friend2
Friend, One degree shift the influence). In studies conducted in m-health
applications related to obesity, the use of daily recording with bluetooth,
reminders, SMS messages, blood glucose measurement with infrared,
wireless biometric devices and software programs that transmit patientspecific feedback via SMS and clinical data are widely used. The functions
used in software programs have features such as reminder, training,
recording individual information, sending SMS (Vlachopapadopoulou
2019). In terms of the features of the applications, the messages that remind
the users to do an activity were used in many studies (52%). 81% of studies
use calorie or carbohydrate consumption, a diary to record data such as
blood glucose reading, or physical activity in m-health programs used in
the self-management of diabetes were reported widely. Bluetooth (62.5%)
is used common methods of transferring blood glucose values, connecting
to the phone with a cable (12.5%) or sending an infrared signal (12.5%)
between the phone and the glucose meter is also used (Holtz ve Lauckner
2012).
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Table 1: Samples of Web Assisted and mobile Applications in SelfManagement

Health Buddy App
www.singhealth.com

Joseph et al (2018)

Author
(Year)

Sample

Content

PUFF
City In a randomized controlled study, African American
Application
(65 treatment group, 56 control group) asthmatic
youth were followed up over a period of 12 months,
and the experimental group received 4 sessions of
-Henry
Ford online web-based training in 7 days (15-30 minutes).
Health
System Behavior change was observed in the first 90 days.
Children’s
Resistant ones were supported with extra 5-10 minutes
Hospital
of of training. The control group continued to receive
Michigan
standard asthma education.
-Wayne
State Educational dialogues aiming at behavioral change
University Detroit and giving important messages were prepared by a
Medical Center
radio DJ with professional voices and special street
speeches.
Puff City Training Program Contents:
 Asthma treatment (Basic information, drug
compliance, asthma attacks)
 Smoking
 Depression
 Perceived emotional support
 Psychosocial support
 Physician shortages in primary care services
 Health insurance issues
Health
Buddy It is an application that shows all kinds of follow-up
Application
and hospital appointments related to individual health.
Program Contents:
 Health monitoring
 Managing appointments
 Treatment follow-up
 Editing personal information
 Health advice
 Medicine printing
 Learning drug interactions
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Elias et al. (2013)

Kosse et al. (2019)

ADAPT
Application

The clustering randomized controlled study included
adolescents aged 12-18 who had access to ADAPT for
6 months and had smartphones at least once a week.
In the experimental group, 27 pharmacists gained
access to 87 patients in a period of 6 months.
ADAPT application is a web-based mobile application
developed to increase drug compliance in adolescent
Asthmatic patients. This application consists of
symptom monitoring, compliance, medication
reminder, short films, chat with pharmacist, and chat
links with peers.
Self-management Mobile spirometer application:
of Asthma by The image of the game is embedded in the mobile
gamification
phone. The game integrates spirometry into the game.
Each correct spirometry maneuver causes Azmo the
Dragon to burst into fire, earning the player points in
the game.
InSpire aims to provide easier, fun and reliable
management of asthma in children's lives by providing
personalized data with mobile phones.
InSpire is used for lung function measurement as an
input device in the mobile game. It is thought that it
will motivate children to continue their health
behavior by making them successful in the game.
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One Degree Shift the
Influence
www.apps.apple.com

Friend 2 Friend
www.apps.apple.com

Change Talk: Childhood Obesity www.apps.apple.com

Childhood obesity

It is a simulation application designed to change health
behaviors and lifestyle with obese sick children and
their families. It tries to strengthen their motivation by
collaborating with sick children and their families.
With the Change Talk application, healthcare workers,
parents and children interact in a virtual environment.
Motivational interviewing is an important method in
behavioral change, which has been widely used in the
self-management of chronic diseases that have
become popular in recent years, is an evidence-based
patient-centered approach used to discover and direct
change in the individual's ambivalent feelings. Many
studies have shown that the motivational interview
technique can discover the feelings of individuals who
are indecisive about change, can set goals and change
their lifestyle by making an activity plan. During the
simulation application, it is ensured that children and
families receive consultancy from healthcare
professionals in a virtual environment. Families learn
basic approaches such as working with resistance,
reflective listening, and doing activities with their
children.
Mental
Health It is a simulation training about how to recognize
Disorders
mental distress and symptoms in order to protect
Treatment
in mental health. It helps young people to detect certain
adolescents
symptoms in their friends who are considering
committing suicide.
In Friend2Friend, two teenagers named Michael and
Ana are both struggling with stressful situations in
their lives. It teaches ways to protect mind and body
health. She takes on the role of Michael and provides
interactive chat with Ana in a virtual environment.
Alcohol
and A program to reduce the negative health effects of
Substance Abuse
alcohol and other substances. It is a program that
allows the improvement of family and work life by
reducing the negative effects on health, and the
management of situations that can be encountered in
real life by practicing talking with virtual people. One
degree application allows you to practice speaking
with the adolescent by taking on the role of friend,
family member.
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PAL, Horizon (2020)

Personal Asistant The regime is set up before adolescence to help the
for
Healthy children, healthcare professional, and parents. PAL
Lifestyle
enables children with type 1 diabetes aged 7-14 to gain
self-management, so responsibility for diabetes is
shared between both the child and the caregiver. PAL
is a social robot that all connects to a common
knowledge base. It consists of its (mobile) avatar and
its set of expandable (mobile) health apps.
Features:
-It aims to provide knowledge, skills and habits related
to diabetes.
-Educational activities related to lifestyle and selfmanagement of diseases (such as exams, videos)
-Creating persistent behavioral changes
- Healthcare professionals can monitor the person
- Blood glucose measurement reminders and
recordings
-Diabetes related games
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1.

GİRİŞ

Okul öncesi dönem, motor gelişim için önemli bir zamandır. Bu dönem,
beyin gelişimindeki temel süreçler ve fonksiyonel aktiviteler ve oyun
yoluyla bedensel hareketleri keşfedip deneyimleyerek motor becerileri
öğrenme ve uygulama fırsatlarıyla karakterize edilmektedir (Wang ve ark.,
2019). Motor yeterlilik, bir kişinin hem ince hem de kaba motor becerilerin
koordinasyonu dâhil olmak üzere farklı motor eylemleri gerçekleştirme
yeteneği olarak tanımlanabilir. Motor yeterlilik, okul öncesi çocuklarda
fiziksel aktiviteye katılım ile pozitif olarak ilişkilendirilmektedir (Wang ve
ark., 2019). Farklı hareketlerde olgunlaşan ve kapsamlı bir motor
gelişimine sahip olan bireyler fiziksel olarak daha aktif olma
eğilimindedirler ve sonuç olarak zindelik seviyelerini arttırırlar. Ek olarak,
fiziksel olarak zinde çocukların fiziksel olarak daha aktif olma ve motor
yeterliliklerini geliştirmeye devam etme olasılıkları daha yüksek
olmaktadır (Sigmundsson and Haga, 2016).
Çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel olarak uzun vadeli gelişiminde
temel motor beceriler önemlidir. Temel Hareket Becerilerini “doğal olarak
oluşmayan ve daha karmaşık fiziksel ve sportif aktivitelerin temelini
oluşturduğu önerilen temel öğrenilmiş hareket kalıpları” olarak tanımlanır.
Genellikle üç kategoriye ayrılırlar:
 Lokomotor (yer değiştirmeye dayalı) hareketler: yürüme,
koşma, sıçrama, kovalama, kaçma, yana çekilme vb.
 Manipulatif hareketler: atmak, yakalamak, vurmak, top
sürmek vb.

Dengeye dayalı hareketler: bükme, germe, sıçrama ve
yere iniş, ağırlık transferi, denge, yuvarlanma, dönme, vücut
üyeleri (açılma, küçülme, kapanma).
Bu temel becerilerin, fiziksel aktiviteye uzun vadeli bağlılığı etkilediği
öne sürülmüştür (Costello and Warne, 2020).
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Krombholz'un (2006) 1194 okul öncesi çocuğu ile yaptığı çalışma,
fiziksel büyüme ve fiziksel performans ölçüleri arasında ve yaş grupları
arasında gelişen motor ve bilişsel performans, fiziksel uygunluk, vücut
koordinasyonu ve el becerisi arasında pozitif yönde anlamlı korelasyonlar
olduğunu göstermektedir. Fiziksel aktivitenin sağlık için önemi iyi
bilinmektedir ve araştırmalar, çocuklar fiziksel aktiviteye katıldıklarında
hem fiziksel hem de psikolojik faydalar kaydetmenin yanı sıra (Roman ve
ark., 2016), Hillman ve arkadaşları, fiziksel aktiviteye düzenli katılımın
beyin fonksiyonunu ve bilişi geliştirdiğini ve bunun da çocukların
akademik başarısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır
(Zhai vd., 2020).
Erken yaşlardan itibaren fiziksel aktivite sağlıklı büyümeyi ve
çocukların motor becerilerinin gelişimini desteklerken (Kobel vd., 2020)
yapılan çalışmaların sonuçları, yeterli düzeyde temel motor gelişiminin
daha yüksek fiziksel aktivite seviyeleri ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu
göstermiştir. (Kokštejn vd., 2017) Bu anlamda hareket eğitimi okul öncesi
çocuklarda oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuklar hareket eğitimi
alırken genel olarak, hareketsizlik geçirilen sürelerin kısaltılarak ve artan
fiziksel aktivite seviyeleri ile, obezitenin önlenmesi, çocukluk, ergenlik ve
yetişkinliğe kadar aktif bir yaşam tarzı geliştirme ve daha fazla bilişsel
yarara sebep olmaktadır (Kobel vd., 2020). Gelişmiş ülkelerde 3-5 yaş
arası okul öncesi çocuklarla yapılan 29 çalışmanın yakın tarihli bir metaanalizi, MVPA (moderate to vigorous physical activity) ortalamasının 42.8
dakika (dakika) / gün (d) olduğunu bulmuştur (Zhou ve ark., 2014). Bu
anlamda okul öncesi çocuklarda her gün yaklaşık 40 dakikalık orta şiddetli
bir fiziksel aktivite önerilmektedir.
Temel motor kapasitelerinden biri olan süratte, okul öncesi dönemde
çocuklar için önemli bir yere sahip olmaktadır. Sürat, mümkün olduğu
kadar yüksek bir hızla hareketlerin icra edilmesi kabiliyeti olmasının yanı
sıra, aksiyonların çabukluğunu ifade eder. Sürati artırmak ve artan süratte
devamlılık sağlamak için adım sıklığı, adım boyu, el ve kol hareketlerinin
sürati ve doğru koşu pozisyonu birlikte geliştirilmelidir. Okul öncesi ve
çocukluk döneminde yapısal ve beyin kabuğunun beynin bağlantılarını
düzenleme ya da yeni bağ ve bağlantılar oluşturma yetisi sebebiyle sinir
sistemi, temel sürat eğitiminin uygulanması için oldukça elverişlidir
(Muratlı, 2007). Süratin tüm özellikleri, sinirsel süreçlerin sergilediği
hareketliliğe dayalıdır. Ergenlik çağında en yüksek değerlerine erişen bu
hareketlilik gelişimini yine bu zaman aralığında noktalar. Bu zaman
aralığında ve daha ilerisinde kondisyonel ve koordinatif açıdan
kısıtlamanın var olmadığı sürat çalışmalarına başlangıç yapmanın uygun
olduğu düşünülmektedir (Mengütay, 2005). Vücut kuvvetinin en değerli
göstergelerinden biri olan sürat kabiliyeti, bir alanda en kısa sürede motor
bir beceriyi uygulayabilme kabiliyetidir. İlgili kasların ve sinirlerin bir
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arada koordineli bir biçimde hareket etmesi ile ortaya çıkan sürat, yine bu
hareketler dizini ile ortaya çıkan hadiselerle ilgilidir. Bu hareketler
dizininin verimliliği, ortam dışı oluşan uyarıcıların idrak edilip
yanıtlanması ve temel kaslara iletilme hızına dayanmaktadır (Krejci,
1984). Çabuk kuvvet özelliği gerekli olan sporlar bakımından sürat,
başarımın belirleyici faktörleri arasındadır. Sürat başarımı, önemli ölçüde
kas kuvvetine dayalıdır. Sürat kabiliyeti çoğu spor dalında randımanı
sağlayan en önemli motorik özelliklerden biridir. Sürat ile ilgili
nörofizyolojik faktörler kalıtımsal açıdan oldukça belirlidir. Sürat öğeleri,
kas kuvvetinin üretilmesine ve koordinasyon seviyesine dayalıdır. Hareket
süratinin artışı kuvvetin gelişimi ile doğru orantılıdır (Erden ve ark., 2005).
Motor ve sürat becerileri; bedensel, fiziksel fonksiyon ve sporda
performans için ön koşullardan biridir. Hem motor hem de sürat becerileri
ayrıca çocuklarda bedensel ve fiziksel gelişimde esastır. Sürat gelişimi,
hareket eğitiminin çocuklar üzerine katkılarından biridir. Sürat gibi birçok
motor becerinin gelişmesi için hareket eğitimi büyük öneme sahiptir ve
çocukların hareketlerini koordineli yapabilmesi belirli bir sürat sistemini
beraberinde getirir Sürat yeteneği erken yaşlarda eğitilmeye başlanmalı ve
çok yönlü eğitim programları uygulanmalıdır (Kayapınar, 2011). Sürat
faktörleri iyi gözlenmeli ve test edilmelidir. Çünkü yaş artıkça sürat
yeteneği artar ve sürat gelişmeye çok küçük yaşlarda başlar. Hareket
eğitimi, çocukların lokomotor ve sürat becerilerini geliştirir ve bu temel
eğitim fiziksel rahatlığı, algısal motor gelişimi, sosyal-duygusallığı
etkilemektedir. (Altınkök, 2015). Çocukların aktif olarak katıldığı ve
öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini esas olarak alan planlı bir şekilde
ve uzun süre içerisinde uygulanan hareket eğitimi etkinliklerinde, erken
çocukluk dönemindeki çocukların hem bireysel hem de grup içerisinde
davranışlarını geliştirebileceği gibi temel motor beceri hareketlerinin
gelişimini de olumlu olarak etkileyebilmektedir ve temel motor hareketler
dönemindeki motor davranışların alt yapısını oluşturmanın yanı sıra
gelişimine de katkı sağlarken çocuğun bir üst eğitim seviyesine hazır hale
gelmesinin kolaylaşacağı düşünülmektedir (Altınkök, 2018 ).
2.

YÖNTEM

Araştırma, yarı-deneysel yöntem (quasi-experimental design)
türlerinden karşılaştırmalı eşitlenmemiş kontrol gruplu (non-equivalent
control group) son test modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Deney ve
kontrol gurupları rastgele seçilmiş ve başlangıç düzeyleri bilinmemektedir.
2.1 Çalışma Grubu
Araştırma grubu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumuna
kayıtlı ve devam problemi olmayan 130 erkek ve 136 kız çocuk olmak
üzere toplam 266 3–6 yaş çocuk, kurum yöneticilerine ve ebeveynlere
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gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra gönüllülük ilkesine bağlı kalınarak
oluşturulmuştur.
2.2 Veri Toplama Araçları
Farklı hareket eğitimi alan 3-6 çocukların temel motor kapasitelerinden
sürat becerisini incelemek amacı ile temel motor hareket performans
testlerinden 20 m sürat koşusu testi uygulanmıştır.
2.2.1 20 m Sürat Testi
Sürat koşusu testi için 20 m uzunlukta belirlenen uygun düz bir alanda
yüksek çıkış ve maksimal hızları ile koşmaları istenmiştir. Başlangıç ve
bitiş noktası arasındaki koşu süresini Casıo marka el kronometresi ile
saniye ve salise cinsinden kaydetmiştir. Katılımcılara test iki defa tekrar
ettirilmiştir ve en iyi sonuç kaydedilmiştir (Ferraz vd., 2020; Costello and
Warne, 2020).
2.3 Verilerin Analizi
Veriler kontrol edilerek eksik veya hatalı alınan ölçüm değerleri
araştırma dışında tutularak, istatistik analiz programında analiz edilmiş ve
yorumlanmıştır (SPSS statistics 22). Elde edilen veriler genel dağılım
istatistiklerinden aritmetik ortalama ve standart sapma, frekans ve yüzde
dağılımı, değişkenler arasındaki anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde
ise Mann Whitney U testi ve One Way Anova testleri uygulanmıştır.
3.

BULGULAR

Tablo 1. Deneklerin Demografik Özelliklerinden Yaş Değişkenine Göre
Frekans Dağılımları
Yaş

f

%

3 Yaş

7

2,6

4 Yaş

72

27,1

5 Yaş

83

31,2

6 Yaş

104

39,1

Toplam

266

100,0

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinden yaş
değişkenine göre frekans dağılımlarına bakıldığında en yüksek değerin 6
yaş 104 kişi %39,1 olduğu, 5 yaş 83 kişi %31,2, 4 yaş 72 kişi %27,1 ve 3
yaş 7 kişi %2,6 olarak görünmektedir.

164

Tablo 2. Deneklerin Demografik Özelliklerinden Cinsiyet Değişkenine
Göre Frekans Dağılımları
Cinsiyet

f

%

Erkek Çocuk

130

48,9

Kız Çocuk

136

51,1

Toplam

266

100,0

Tablo 2’de araştırmaya katılan deneklerin demografik özelliklerinden
cinsiyet değişkenine göre frekans dağılımlarına bakıldığında en yüksek
değerin kız çocuk 136 kişi %51,1, erkek çocuğun 130 kişi %48,9 olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Deneklerin Demografik Özelliklerinden Hareket Eğitimi
Uygulama Türü Değişkenine Göre Frekans Dağılımları
Hareket Eğitimi Uygulama Türü

f

%
Çoklu Hareket Eğitimi Alan
Standart Hareket Eğitimi Alan

169

63,5

97

36,5

Toplam
266

100,0

Tablo 3’te araştırmaya katılan deneklerin demografik özelliklerinden
hareket eğitimi uygulama türü değişkenine göre frekans dağılımlarına
bakıldığında, farklı hareket eğitimi uygulamasını alan 169 kişi %63,5,
standart hareket eğitimi uygulaması alanlar ise 97 kişi %36,5 olduğu
görülmektedir.

165

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Okulöncesi Çocukların Cinsiyet
Değişkenine Göre Sürat Kapasitelerinde Anlamlı Farklılık Bulunup
Bulunmadığını Ortaya Koymak Amacıyla Yapılan İlişkisiz Örneklemler
İçin Mann-Whitney U Sonuçları
Temel
Motor
Kapasite
Sürat

Mann

Sıra
Ort.

Cinsiyet N

Sıra
Whitney
Toplamları

Z

P

U

Erkek

130 108,31 14080,00

Kadın

136 157,58 21431,00 5565,000

-5,222 0,000*

Toplam 266
Tablo 4’de Araştırmaya katılan okulöncesi çocukların cinsiyet
değişkenine göre sürat kapasitelerinde anlamlı farklılık bulunup
bulunmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz örneklemler için
Mann-Whitney U Sonuçları bakıldığında, elde edilen U değerinin kız
çocuklarının lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu
bulunmuştur. (U=5565,000, p<0.01).
Tablo 5. Araştırmaya Katılan Okulöncesi Çocukların Farklı Hareket
Eğitimi Alma Türü Değişkenine Göre Sürat Kapasitelerinde Anlamlı
Farklılık Bulunup Bulunmadığını Ortaya Koymak Amacıyla Yapılan
İlişkisiz Örneklemler İçin Mann-Whitney U Sonuçları
Temel

Hareket

Motor

Eğitimi

Kapasite

Türü

Sürat

Sıra
N

Sıra

Ort. Toplamları

Mann
Whitney

Z

P

U

Çoklu
119,5
Hareket 169
11593,50
2
Eğitimi
-2,245 0,025
Standard
141,5
97
23917,50 6840,500
*
2
Toplam 266

Tablo 5’de Araştırmaya katılan okulöncesi çocukların farklı hareket
eğitimi alma türü değişkenine göre sürat kapasitelerinde anlamlı farklılık
bulunup bulunmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ilişkisiz
örneklemler için Mann-Whitney U Sonuçları bakıldığında, elde edilen U
değerinin farklı hareket eğitimi alan çocukların lehine istatistiksel olarak
anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur. (U=6840,500, p<0.05).
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan Okulöncesi Çocukların Yaş Değişkenine
Göre Sürat Kapasitelerinde Anlamlı Farklılık Bulunup Bulunmadığını
Ortaya Koymak Amacıyla Yapılan One Way Anova Testi Sonuçları

SÜRAT

Yaş
Grubu

N

3 Yaş

7

4 Yaş

72

5 Yaş

83

6 Yaş

104

Toplam

266

ANOVA Sonuçları

x

SS

7,7
3
6,7
4
6,2
1
5,7
3
6,2
1

1,34
0
1,13
5
0,78
0
0,74
8
1,00
8

Var. K.

KT
Sd

KO

3

19,898

G.Arası

59,69
3

G.İçi

210,0
48

262

Toplam

269,7
40

265

,802

F

p

24,819

Temel
Motor
Kap.

,00
0

Tablo 6’da Araştırmaya katılan okulöncesi çocukların yaş değişkenine
göre sürat kapasitelerinde anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını ortaya
koymak amacıyla yapılan one way anova testi sonuçları incelendiğinde, 6
yaş çocukların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu
görülmektedir (f=24,819; p<0.001).
4.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırma da farklı hareket eğitimi alan okul öncesi çocukların sürat
kapasitelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı hareket eğitimi
programına katılan çocukların sürat temel motor kapasitelerinin
gelişiminin olumlu yönde olduğu görülmektedir. Okul öncesi dönem,
temel motor hareket becerilerinin iyileştirilmesi son derece önemli olduğu
bilinmekte olup dönemi istenilen yeterlilikte geçiren çocukların, ergenlik
ve yetişkinlik dönemindeki hareket becerilerine de olumlu etkilerinin
yansıyacağı düşünülmektedir. Okul öncesi dönemin sonunda çocuk temel
motor hareket becerilerini kazanmış olacağından çocuğun uygulama
içindeki hareket becerilerine sahip olma durumu uygulamalardaki başarı
düzeyine doğrudan etkisi gözlemlenmektedir.
Latorre-Roman ve ark. (2016) de yaptıkları çalışmada 3-6 yaşları
arasında toplam 3076 (1539 kız ve 1537 erkek) İspanyol okul öncesi
çocuklarının büyük bir örneği üzerinde gerçekleştirilen 20 m'lik bir sürat
testi sonucunda erkekler 3 ila 5 yaşlarındaki kızlardan daha hızlıdır, ancak
6 yaşında önemli bir fark bulunmamıştır. Yaşla bağlantılı olarak, çocuklar
büyüdükçe sprint süresi kısaldığı belirlenmiştir. Özbar ve arkadaşlarınn
(2017) de yaptıkları 4-6 yaş arası çocukların motor gelişimlerini incelemek
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amacıyla yapılan bu araştırmada eğitim programının deney grubundaki
çocuklarda motor gelişiminde anlamlı bir farklılığa neden olduğu
bulunmuştur. Sonuç olarak eğitim programının çocukların motor gelişim
özelliklerini olumlu etkilediği belirlenmiştir. Latorre-Roman ve ark.
(2016) da yaptıkları okul öncesi çocuklarda 20 m sürat testinde koşma
hızında, cinsiyet farklılıkları 3 ve 4-5 yaşlarında bulunmuş ve erkekler
daha yüksek performans göstermiştir. Zhou ve ark., 2014 da yapmış
oldukları A policy-driven multifaceted approach for early childhood
physical fitness promotion: impacts on body composition and physical
fitness in young Chinese children adlı çalışmada, okul öncesi çocuklarda
deney grubunda 20 m sürat koşusunda -0 .74 sn’lik bir iyileştirme olmuştur
(p <0.0001). Francesco and Greco, (2017) de Multilateral methods in
Physical Education improve physical capacity and motorskills
performance of the youth adlı yapmış oldukları çalışmada, deney grubunun
10 metre sürat koşusu testinde pozitif gelişmeler kaydedilmiştir (Francesco
and Greco, 2017). Çakmakçı ve ark., (2018) yılında yaptıkları Effects of
12 weekly folk dance studies on some physical suitability parameters of
works of different local area in primary school age children isimli
çalışmada, Gaziantep ve Artvin bölgelerinin halk oyunlarını oynayan 9-10
yaş çocuklarda, 20 metre sürat testinde anlamlı bir fark bulunmuştur.
Popovic ve ark., (2020) de yapmış oldukları Nine Months of a Structured
Multisport Program Improve Physical Fitness in Preschool Children: A
Quasi-Experimental Study çalışmada, okul öncesi dönemde dokuz aylık
yapılandırılan çoklu spor programına katılımın standart egzersiz kıyasla
fiziksel uygunluk bileşenlerini geliştirip geliştiremeyeceğini belirlemeyi
amaçlamıştır. Sonuç olarak yapılandırılmış çoklu spor programının 5 ila 6
yaşındaki sağlıklı çocuklarda fiziksel zindelikte bir iyileşmeye yol
açmaktadır. Yavuz ve Özyürek, (2018) de yapmış oldukları Beden Eğitimi
ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Hareket Becerileri
Üzerine Etkisi adlı çalışmada, 14 hafta süreyle haftada iki gün eğitim
programı uygulamasının ardından çocukların hareket becerilerinde
kullanılan 30 m sürat koşusunda ön test-son testleri arasında deney grubu
lehine anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Genel olarak, okul öncesi
dönemde beden eğitimi ve spor etkinliklerinin çocukların hareket
becerilerinin gelişiminde etkili olduğu görülmüştür (Yavuz ve Özyürek,
2018).
Sonuç olarak; okul öncesi eğitim farklı hareket eğitimi programına
katılan çocukların, standart uygulanan hareket eğitimi programına katılan
çocuklara göre sürat temel motor kapasite gelişimlerinin daha yüksek
olduğu görülmekte ve bu kapasitelerin performans puanlarının ortalamaları
dikkate alındığında, farklı hareket eğitimi programı alan okulöncesi
çocukların temel motor kapasitelerinden biri olan sürat düzeylerinin daha
gelişmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Giriş
Etiyolojisi net olarak bilinmeyen, immünolojik,genetik ve çevresel
faktörlerin sorumlu tutulduğu; remisyon ve alevlenmelerle seyreden
gastrointestinal sistemin kronik inflamatuvar hastalıklarıdır. Ülseratif
kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) olarak iki ana başlıkta incelenir.
Bazen birbirinden tam olarak ayrılamazlar. Her ne kadar Crohnhastalığı
ve Ülseratif kolit inflamatuvar barsak hastalıklarının temel formlarını
oluştursalar da bazen türüne bakılmaksızın hastalığın yerleşim yerine
göre proktit, proktosigrnoidit,ileit, ileokolit gibi isimlendirmeler
yapılabilmektedir.
Crohn hastalığı, gastrointestinal sistemin ağızdan anüse kadar tüm
kısımlarını tutabilir; segmental olarak tutulum gösterir ve tüm duvar
katlarını etkiler. Ülseratif kolit ise yalnızca kolonu tutar, İstisna olarak
terminal ileumu da tutabilir (backwashileit). Rektumdan başlar ve
buradan kolonun tüm kısımlarına ilerleyebilir. Arada sağlam alan
bırakmaz ve kolonun sadece mukoza ve submukozasını tutar. Fakat
ayrımı yapmak her zaman mümkün değildir.
İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) yatkınlığını artıran 100’den
fazla gen tanımlanmıştır(1).Fakat sadece genetik olmayıp multifaktöriyel
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur(2). Bazı ırklarda (örn. Ashkenazi
Yahudileri) Ülseratif kolitin daha sık görülmesi genetik yatkınlık
görüşünün temelini oluşturmaktadır(3). Ayrıca, hastalık prevalansı birinci
derece akrabalar arasında daha fazladır (%5-10). Günümüzde çalışmalar,
genetik olarak yatkın kişilerde çevresel etkenlerin hastalığı tetiklemesi
üzerine yoğunlaşmıştır. İnflamatuvar barsak hastalığı için günümüzde
pratik kullanıma geçebilecek henüz standart bir genetik inceleme yoktur.
İnflamatuvar barsak hastalığı oluşumunda enfeksiyonların da rol
oynadığı düşünülmektedir. Hem mikobakterilerin hem de barsak florasını
oluşturan bakterilerin inflamatuvar barsak hastalığının patogenezinde rol
oynadığı düşünülmektedir(4, 5). Bazı araştırmacılar tek spesifik patojen
ile intestinal enflamasyonu tetiklediğini söylemektedirler. Özellikle
lezyonların Crohn hastalığında terminal ileumda, ülseratif kolitte
rektumda olmak üzere bakteri sayısının en fazla olduğu bölgelerde daha
sık görülmesi nedeniyle tetikleyen etmenin normal barsak florasında yer
alan bir bakterinin olduğu savunulmaktadır(6).
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Kronik hastalık olması, remisyon sürecine girmenin zor ve uzun
süreli olması, önemli sağlık bakım kaynakları gerektirmesi gibi
nedenlerle İBH yönetiminde en etkili yöntem hastanın semptomlarına
odaklanmak ve bu semptomları iyileştirmeye yönelmek olmalıdır. Crohn
hastalığı kadınlarda daha fazla görülürken, Ülseratif kolit ise erkeklerde
daha fazla görülmektedir. Hastalık daha çok 2-3.dekatlarda daha çok
görülürken ikinci pik dönemi ise 6-7.dekatlardır. Sosyoekonomik düzeyi
iyi olanlarda daha sık görülmektedir. Sigara içenlerde CH 2 kat daha
fazla görülürken, ÜK sigara içenlerde içmeyenlere göre daha az
görülmektedir.,

Hastalığın seyrinde akut ataklar, yaşamı tehdit edebilecek
komplikasyonlar ve kolorektal kanser gelişme riskleri söz
konusudur. Bu nedenle uygun tedavi ve destek çok önemlidir.
Klinik
İBH belirtileri intestinal (barsak kaynaklı) olabildiği gibi,
ekstraintestinal (barsak dışı) bir belirti olarak veya eşlik eden otoimmün
bozukluklar nedeniyle de görülebilir. İnflamatuvar barsak hastalıklarında
görülen semptomlar hastalığın aktivitesine ve lokalizasyonuna göre
değişkenlik göstermektedir. Diyare, ateş, aşırı yorgunluk, abdominal ağrı
ve kramp, dışkıda kan görülmesi, tenesmus, iştah ve kilo kayıpları gibi
intestinal semptomların yanı sıra diğer tüm sistemleri etkileyebilecek
ekstra intestinal semptomlar her hastada farklı şiddette ortaya
çıkabilmektedir(7, 8).
Diyare: Ülseratif kolitte, hastalığın başlangıcında ve aktivitenin az
olduğu durumda da diyare vardır. Genellikle mukuslu feçes
çıkartılmaktadır. İnaktif evrede diyare spastik kolon belirtisidir. Rektum
tutulduğunda kanama, rektal kanama şeklindedir. Anal bölgenin tutulması ile inkontinans belirmekte ve tenezm şiddetlenmektedir. Lezyon
proksimale doğru yayıldıkça kanla karışık feçes çıkartılmaktadır. Crohn
hastalığında ise diyare her zaman var olan bir belirtidir.
Karın ağrısı ve Spazm: Hastaların birçoğunda görülen majör
semptomlardan birisidir. Abdominal ağrının ilk tedavisinde
inflamasyonun tedavisi çok önemlidir, çünkü hastaların %50-70'i hastalık
alevlenmesi sırasında da karın ağrıları yaşamaktadır(8, 9). İnflamatuar
barsak hastalıklarında abdominal kramp daha sık görülür. Barsak
segmentindeki darlığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrı; defekasyondan önce
kramp şeklinde belirmekte ve defekasyonla geçmektedir.Kramp tarzında
olan ağrı Crohn hastalığında daha sık görülmektedir(10).
Bulantı-Kusma: Bulantı
görülebilmesine
rağmen,

ve kusma her iki hastalıkta da
Crohn
hastalığında
daha
sık
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rastlanmaktadır.İnatçı bulantı ve kusmalar cerrahi açısından bir uyarı
olabilmektedir(10).
Kanlı Gayta: Makroskobik kanama daha çok ÜK de görülürken,
Crohn hastalığında daha çok mikroskobik kanamalar olmaktadır.
Ülseratif kolit hastalarında karakteristik olan bu bulgu, genellikle
dışkıdan ayrı veya normal kıvamda dışkının üzerine bulaşmış kan gelmesi
niteliğindedir.
Tenesmus: Sıkışma yani acil defekasyon yapma isteğidir.Bu bulgu
daha çok ÜK hastalarında görülmektedir.
Kilo kaybı: Genellikle malignite lehine bir bulgu iken, Crohn
hastalarında daha çok görülen malapsorbsiyona bağlı bir bulgudur.
Hastalarda intesitinal semptomların yanında ekstraintestinal
belirtilerin olabileceğini de söylemiştik.Ekstra intestinal semptomlar
hastaların yaklaşık 1/3 kısmında görülmektedir.
Ateş-Halsizlik: Ateş nadir görülen bir semptomdur. Şiddetli ÜK
vakalarında ateş ve buna bağlı halsizlik görülebilmektedir.Halsizlik
genellikle rektal kanamaya bağlı aneminin sonucunda meydana
gelmektedir.Ateş, komplikasyon belirtisi olarak da karşımıza
çıkmaktadır. İBH tanılı hastaların genel popülasyonla karşılaştırıldığında
daha yüksek oranda yorgunluk yaşadığı belirtilmektedir. Hastalığın aktif
döneminde hastalar sıklıkla yorgunluktan yakınmaktadırlar. Ancak
remisyonda olan hastaların da %40’ından fazlası yorgunluk
yaşamaktadır(11).
Anemi:
İnflamatuar barsak hastalıklarında sık rastlanan
ekstraintestinal bulgulardan biri olan anemi, kronik demir eksikliği ve
kronik hastalık anemisi şeklinde görülmektedir. Kronik gastrointestinal
kan kaybı, kronik hastalık, folat eksikliği, vitaminB12 eksikliği veya
otoimmün hemolitik anemi nedeniyle demir eksikliği anemisi veya
kronik hastalık anemisi görülmektedir. İBH’de özellikle CH’de üst
gastrointestinal sistem tutulumunda, tedavide kullanılan sülfosalazin ve
metotreksat nedeniyle folat emiliminde azalma meydana gelmektedir.
Farklı etiyolojik nedenlerden dolayı, İBH’de anemiye yol açan etkenler,
anemi tanısı, türü ve tedavisi oldukça önemlidir(12).
Üveit: Üveit barsak semptomlarından ve diğer ekstraintestinal
semptomlardan bağımsız olabilir ve üveit tanısını takiben İBH ortaya
çıkabilmektedir. CH’da görülen üveit sıklıkla bilateral, sinsi başlangıçlı
ve uzun süreli olup, %2-13 oranında görülmektedir. Kadınlarda daha sık
izlenir. Klasik belirtileri; sklera ve konjuktivada hiperemi, göz ağrısı,
kaşıntı, yanma, bulanık görme, fotofobi ve baş ağrısıdır(13).
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Aftöz Ülser: Aftöz ülserler İBH’de en sık izlenen (%10) oral
lezyonlardır(13). İntestinal hastalığın alevlenmesiyle birlikte, genellikle
ani başlangıçlıdır. Crohn hastalığı tüm GİS alanlarında tutulum yapmakla
birlikte, oral tutulumlu CH’de derin ülserasyonlar, psödopolipler ve
dudaklarda veya ağız boşluğunda şişme görülmektedir.
Cilt Bulguları: En sık görülen deri lezyonları; pyoderma gangrenosum
ve eritema nodosumdur.Eritema nodosum daha çok kol ve bacakların ön
yüzeyini, özellikle ön tibial bölgeleri etkiler. Genellikle İBH
alevlendiğinde meydana gelmektedir. Kadınlarda ve CH’de daha
yaygındır. Pyoderma gangrenosum (PG) ise genital bölge de dahil olmak
üzere vücudun her bölgesinde, sıklıkla bacaklarda ve stomaya yakın
yerlerde görülebilir. İBH’de uygulanan tedaviler de bazı durumlarda deri
ile ilgili sorunlara yol açabilir. Eritema nodosum ve pyoderma
gangrenosum tedavisi altta yatan İBH’nin tedavisine dayanmaktadır. Ağır
vakalarda sistemik kortikosteroid ile, tekrarlayan ve dirençli vakalarda
immünomodülatörler (azatioprin, infliksimab, adalimumab) veya antiTNF ile tedavi edilebilir. Anti-TNF ile ilişkili deri lezyonlarının yönetiminde ise genellikle ilacın kesilmesi gerekmektedir. Çoğu vaka
topikal tedavi ile kontrol altına alınmakta ve sonrasında tedaviye devam
edilmektedir(13).
Eklem Bulguları: İBH’de periferik artrit, inflamatuar bir artropatidir.
Periferik artrit periferik eklemleri tutar, hasta eklem şiş ve ağrılıdır.
İnflamatuar barsak hastalığının en sık görülen ekstraintestinal bulgusu
kolitik artrit ve ankilozan spondilittir. Periferal ve aksiyal artropatiler
hem ÜK’te (%4-23 oranında) hem de CH’de (%25-35 oranında)
görülmektedir(13).
Osteoporoz: Daha çok Crohn hastalığında görülmektedir.
Primer sklerozan kolanjitis (PSK): PSK, İBH’ye özgü olarak en sık
görülen karaciğer hastalığı olup, hastaların %4-5’ini etkilemektedir.
ÜK’de ve erkeklerde daha sık görülmektedir. PSK genellikle
asemptomatik olup, spesifik olmayan kırıklık, kaşıntı, ateş, üşüme, gece
terlemesi ve sağ üst kadran ağrısı gibi semptomlarla karakterizedir. PSK
yaygın olarak ÜK ile ilişkilendirilmektedir; ÜK hastalarının %2-5’inde
PSK izlenirken, PSK hastalarının %75’inde ÜK bulunmaktadır(13-15).
PSK veya küçük kanal PSK'de karaciğer transplantasyonunu,
kolanjiyokarsinomu veya ölüm riskini azaltan herhangi bir tıbbi tedavi
gösterilmemiştir. Semptoma yönelik ursodeoksikolik asit karaciğer
fonksiyonlarını bir miktar iyileştirebilir, ancak yüksek dozlardan
kaçınılmalıdır.
Pankreatit: Akut pankreatit insidansı CH’de %4 iken, ÜK’te %1.52’dir(13).
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Periferal nöropati:Çok nadir görülen bir durumdur. Periferik nöropati
genellikle İBH aktivitesiyle ilişkili olmadığı için, altta yatan barsak
aktivitesinin tedavisi nöropatiyi iyileştirmez(13).
Tromboembolizm: Venöz tromboembolizm İBH aktivitesi ile ilişkili
olup, genel popülasyona oranla İBH hastalarında en az 2 kat daha
fazladır. Bu nedenle de tüm İBH hastaları için profilaksi
önerilmektedir(14, 16).
Laboratuvar ve tanı
Kronik hastalığa, kan kaybına veya malabsorbsiyon sonucunda
gelişmiş olan demir, folik asit ve vitamin B12 eksikliğine bağlı anemi
gelişebilir. Lökositoz, trombositoz, sedimentasyon hızında artma,
fibrinojen yüksekliği, CRP yüksekliği, hipoalbuminemi ve hipokalemi
hastalık aktiviesine göre tespit edilebilir.
İyi bir anamnez ve fizik muayeneden sonra gaita tetkiki, biyokimyasal
testler ve ardından endoskopik muayene ve histopatolojik değerlendirme
ile tanı konulmaya çalışılır. Gerekli vakalarda bu değerlendirmelere
radyolojik tetkikler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik
rezonans görüntüleme eklenebilir. Bütün bunlara rağmen İBH teşhisinde
en değerli tanı aracı kolonoskopidir.
Patoloji ve ayırıcı tanı
Ülseratif kolit mukozal bir süreç olup kolonik mukoza ve
submukozada hücre infiltrasyonu vardır. ÜK de mukoza atrofik olabilir,
kript apseleri sık görülür. Endoskopik olarak psödopolipler görülebilir.
Ülseratif kolitin önemli bir özelliği rektum ve kolonun kesintisiz
tutulumudur; rektumun tutulmaması ya da arada normal dokuların
bulunması tanıda Crohn hastalığını düşündürmelidir. Şiddetli karın ağrısı
ve ateş fulminan kolit veya toksik megakolonu düşündürür.
Ülseratif kolitin aksine Crohn transmural inflamatuvar bir hastalık
olup ağızdan anüse kadar GİS’in tüm bölümlerini tutabilir. Granülomlar
tipik patolojik bulgulardır.
Kronik inflamasyon zamanla kolon veya ince bağırsakta fibrozis,
striktür veya fistül oluşturabilir.
Crohn koliti endoskopik olarak tipik kaldırım taşı görüntüsü ile
karakterizedir.
ASCA (SaccharomycesCerevisiae Antikoru) ve p-ANCA (perinükleer
anti-nötrofilsitoplazmik antikoru) antikorları her iki hastalığı birbirinden
ayırt etmede kullanılabilir.
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Tedavi
İlk yapılacak şey ayırıcı tanıdır. İlaç tedavisi başlarken hastanın ÜK
ya da CH olmasının pek bir önemi genelde yoktur. Cerrahi planlanacaksa
eğer mutlaka ayrımın yapılması gerekir. Klinik bulgular ve semptomlar
ÜK ve CH için çok benzerdir. Her iki hastalık için de diyare baskın
semptom olmasına rağmen ülseratif kolitteki diyare daha ziyade kanlı
olma eğilimindedir. Ağrı özellikle Crohn hastalarında görülmekle birlikte
şiddetli ülseratif koliti olan vakalarda da özellikle rektum bölgesinde
olmak üzere ağrı izlenebilir. Halsizlik ve yüksek ateş daha çok Crohn
hastalığında olur. Sağ alt kadranda hassasiyet ve palpasyonda ele gelen
kitle olması Crohn hastalığını düşündürmelidir. Perianal hastalık, abse,
fistül, strüktür, malabsorbsiyon gibi komplikasyonlar da daha çok Crohn
hastalığında olur.
Tedavi genel önlemler, semptomatik ve destekleyici tedavi, spesifik
tedavi ve cerrahi tedavi olarak planlanır.
İnflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,
amino salisilatlar (Sulfasalazin, 5-ASA preperatları), kortikosteroidler ile
diğer immünosupressifler, immunomodülatörler ve antibiyotiklerdir.
Cerrahi tedavi endikasyonları


Tıbbi tedaviye yanıt alınamaması



Kortikosteroid tedavisine karşın belirtilerde gerileme olmaması



Kortikosteroid tedavisi kesildiğinde belirtilerin nüks etmesi

 Tıbbi tedavi altında
komplikasyonların eklenmesi

belirtilerde kötüleşme ya da yeni



Steroide bağlı komplikasyonların oluşması



Malign transformasyon (karsinom, displazi)



Akut karınla birlikte fulminan kolit (Acil)



Toksik megakolon



Kapalı perforasyonla



Serbest perforasyon



Masif kanama



Obstrüksiyon



Komplike fistüller

Ülseratif
kolit
tedavisinde
sadece
proktektomi
ya
da
segmentalkolektomi genellikle yeterli değildir(17). Geride hastalıklı
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barsak segmenti kaldığı için hastalığın ilerlemesi ile birlikte daha sonra
kolektominin
tamamlanması
endikasyonu
doğacaktır.
Total
proktokolektomi sonrasında tüm hastalıklı kolon çıkartıldığı için daha
sonra tıbbi tedavi gereksinimi olmaz, hastalar normal sağlıklarına
kavuşup günlük yaşamsal aktivitelerine dönebilirler ve kanser riski
ortadan kalkar. Bu yüzden aktüel cerrahi seçenekleri aslında total
proktokolektomidir. Hastalıklı kolon ve rektumun çıkarılmasından sonra
kontinensin ileal poş anal anastomoz ile sağlanması pek çok hastanın
tercihi olmaktadır.
Günümüzde ülseratif kolit tedavisinde sık kullanılan dört cerrahi
yöntem vardır;
1. Total proktokolektomi + ileal poş- anal kanal anastomozu
(Restoratif proktokolektomi)
2. Total kolektomi + ileal poş-distal rektal anastomozu
3. Total proktokolektomi + Kock tipi kontinent ileostomi
4. Total proktokolektomi + Brooke tipi ileostomi
Acil cerrahi gerektiren durumlar
Fulminan kolit,
obstrüksiyon

toksik

megakolon,

kanama,

perforasyon

ve

Fulminan kolit
Ülseratif kolitli hastaların %5-15'inde akut fulminan kolit ortaya
çıkmaktadır. Geçmişte mortalite oranları %25 olarak saptanırken bugün
oran %10'un altındadır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında, subtotal
kolektomi + ileostomi, total proktokolektomi + ileostomi, total
proktokolektomi + ileal poş-anal kanal anastomozu +loop ileostomi
sayılabilir.
Toksik Megakolon
Toksik megakolon, kolonun bir bölümünün ya da tamamının tıkayıcı
olmayan
dilatasyonudur.
Ülseratifkolitli
olguların%1,6-18'inde
gelişir.Ülseratif kolit dışında CrohnHastalığı (% 1- 8) ‘da da görülebilir.
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Giriş
Propolis, bitkilerden elde edilen ve arılar tarafından genel amaçlı
kapatıcı ve kovanı mikroorganizmalara karşı koruma özelliği olan reçineli
bir kovan ürünüdür. MÖ 3000’ den günümüze kadar kullanılmaktadır
(Hegazi, 1998). Propolis, flavonoidlerin, aromatik asitlerin, esterlerin
varlığıyla ilişkilendirilen çeşitli biyolojik ve terapötik aktivitelere sahiptir.
(Salomao ve diğerleri, 2004). Propolis, antiviral (Hegazi ve diğerleri,
1993), antibakteriyel (Hegazi ve Abd El Hady, 2002); antifungal (Hegazi
ve diğerleri, 2000); anti ülser, anti-tümör vb. (Marcucci, 1995 ve Hegazi
ve diğerleri, 1998) çeşitli biyolojik aktivitelere sahiptir. Propolisteki en
önemli farmakolojik aktif bileşenler flavonoidler (flavonlar, flavonoller,
flavononlar), fenolikler ve aromatiklerdir. Flavonoidlerin propolisteki
biyolojik aktivitenin çoğunu oluşturduğu düşünülmektedir. Bu doğal
maddeler karışımının antimikrobiyal özellikleri esas olarak flavonon
pinokembrine, flavonol galangine ve kafeik asit fenetil estere, muhtemelen
bakteriyel RNA-polimerazın inhibisyonuna dayanan bir etki
mekanizmasına sahiptir (Takaisi-Kikuni ve Schilcher, 1994 ). Ham
propolisin kesin bileşimi kaynağa göre değişir. Genellikle % 50 reçine ve
bitkisel balsam, % 30 mum, % 10 uçucu ve aromatik yağlar, %5 polen ve
%5 organik kalıntılar olmak üzere çeşitli diğer maddelerden oluşur (Monti
ve diğerleri, 1983; Cirasino ve ark. , 1987).
Çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanan arı zehiri tedavisi,
geleneksel tıpta eski çağlardan beri kullanılmaktadır (Beck 1999;
Klobusitzky, 1971; Billingham ve ark., 1973; Hider 1988). Kovanın
farmakolojik olarak iyi bilinen aktif bir ürünü olan, zehir haznesinde
depolanan, işçi ve kraliçelerin iğnesine bağlı zehir bezleri tarafından
sentezlenen, zehir haznesinde depolanan, sokma işlemi sırasında
iğnesinden enjekte edilen arı zehrinin üretimi yetişkin işçinin hayatının ilk
iki haftasında artmaktadır. Ayrıca işçi arı kovan savunması ve yiyecek
aramaya dâhil olduğunda zehir miktarı maksimum düzeye çıkmaktadır
(Schmidt ve Buchmann, 1999). Arı yaşlandıkça zehir üretimi azalmaktadır.
(Krel, 1996). Olgun bir savunucu veya toplayıcı yaklaşık 100-150 μg zehir
içerir ve iğnesi aracılığıyla 0,15 - 0,30 mg zehir enjekte eder, bir bal arısı
iğnesi yoluyla 0,1 mg zehir enjekte edebilir (Schumacher ve ark. 1989).
Kraliçe arının zehir üretimi, yavru gözünden ilk çıktığı anda en yüksek
seviyededir, bunun nedeni muhtemelen diğer kraliçelerle savaşlar için
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hazırlanması gerektiğidir. Genç kraliçe
barındırmaktadır. (Schmidt,1992).

yaklaşık 700

μg zehir

Bal arısı (Apis mellifera L.) zehiri, Dünya’nın çeşitli bölgelerinde artrit,
romatizma, sırt ağrısı, tümörler ve cilt hastalıkları gibi iltihaplı
hastalıkların neden olduğu ağrıyı hafifletmek için geleneksel bir ilaç olarak
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır(Lee ve ark., 2007; Huh ve ark., 2010).
Arı zehiri, melittin fosfolipaz A2 apamin adolapin ve mast hücresi
degranüle edici peptitler dahil çeşitli farklı peptitler içerir (Ahn ve Song
2012). Bir amfifilik peptit olan melittinin, kan damarlarının
dilatasyonunun daralması yoluyla enzim sistemlerine ve proinflamatuvar
etkiler yoluyla hemolitik ve antimikrobiyal etkiler uyguladığı bildirilmiştir
(Lee ve ark., 2007). Ayrıca, apoptoz ve nekroz indüksiyonu, proliferasyon
sitotoksisitesi üzerindeki etkileri gibi arı zehirinin çeşitli etkilerini ve farklı
kanser hücrelerinin büyümesini inhibe ettiğini bildirmiştir (Liu ve ark.,
2002; Moon ve ark., 2006; Jang ve ark., 2003). Arı zehirinin apoptosis,
kanser, antmikrobiyal, hemolitik, nekroz gibi etkileri üzerine çok sayıda
çalışma olmasına rağmen parazitler üzerindeki etkisi ile ilgili yayın sayısı
kısıtlıdır.
Bal, yüzyıllardır geleneksel tıpta değerli bir yere sahip olmuştur. Balı
standart bir yara merhemi olarak kullanıldığına dair en eski yazıt, milattan
önce 2600-2200 yılları arasında bir Mısır metninde keşfedildi. Bal eski
Mısırlılar, Suriyeliler, Çinliler, Yunanlılar ve Romalılar bağırsak
ülserlerini ve hastalıklarını tedavi etmek de kullanılmıştır. Eski Mısır
tıbbında toplam 900 ilaçtan 500’ünü bal oluşturduğu bildirilmiştir (Zumla
ve Lulat., 1989). Konuyla ilgili çok sayıda makale ve makale yayınlanmış
olmasına rağmen, çoğu biyokimyasal analizlere veya onun gıda ve gıda
dışı ticari kullanımlarına odaklanmıştır (White, 1987). Balın modern tıpta
terapötik kullanımı, çeşitli genel tıbbi ve cerrahi koşullarda başarılı
terapötik kullanımları üzerine son yayınların çoğalmasıyla yeniden
canlanmıştır. Örneğin, balın anti-bakteriyel (Willix ve ark. 1992) ve
antifungal (Obaseiki-Ebor ve Ofonya 1984) özellikleri, Staphylococcus
aureus ve Candida albicans gibi organizmaların büyümesinin inhibisyonu
ile ortaya konmuştur. Balın %40’lık konsantrasyonu çeşitli Gram negatif
ve Gram pozitif bakterilere karşı bakterisittir (Jeddar 1985). Özellikle bal,
dünya çapında morbidite nedenleri olan salmonella, shigella,
enteropatojenik Escherichia coli ve Vibrio cholerae'ye karşı etkili olduğu
ortaya konmuştur (Ibrahim, 1981).
Propolis
Hegazi ve arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada propolisin yetişkin
Fasciola hepatica üzerindeki etkisi, taramalı elektron mikroskobu
kullanılarak değerlendirilmiştir. F. hepatica’nın 10 mg / ml propolis ile 24
saat inkübasyondan sonra şiddetli kabarcıklanma, konsantrasyonun 20 mg
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/ ml'ye yükseltilmesi ile apikal konide birçok büyük kabarcık ve lezyonlara
neden olmuş ve tegument, dikenlerin kaybının neden olduğu bir dizi
çukurluk görülmüştür. 30 mg / ml'lik konsantrasyon ile inkubasyonun
ardından tegüment yüzeyde erozyon meydana geldiği ve hiçbir tegumentin
kalmadığı görülmüştür. Propolis ile inkübasyonun ardından meydana
gelen tegumental değişikliklerin, F. hepatica’lara karşı yüksek etkinliği
olduğu bilinen triclabendazole ile benzer etkileri olduğu bildirilmiştir.
Propolisin dimethylsulphoxide extraktı ve etanolik extraktalarının
Trypanasoma cruzi’ nin amastigot ve trypamastigot formaları üzerindeki
etkilerinin incelendiği bir çalışmada propolis preparatlarının T. cruzi'ye
karşı oldukça etkili olduğunu ve hem konakçı hücrelerin içinde hem de
aseptik ortamda parazit proliferasyonunu inhibe ettiğini göstermektedir.
Dimethylsulphoxide extraktı ve etanolik extraktaların antitrypanasomal
etkileri açısından farklılık gösterdiği, etanolik ektratın hücre içi ve hücre
dışı amastigot ve trypamastigotlar üzerinde daha etkili olduğu bildirilmiştir
(Higashi ve Castro,1994).
Tiplendirilmiş dört farklı Brezilya propolis türünün etanolik extratının
Leishmania amazonensis’in promastigot formaları, hücre dışı amastigotlar
ve enfekte peritoneal makrofajlar üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada,
tüm propolis örneklerinin etanolik özütleri, enfekte makrofajları ve hücre
içi parazitlerin sayısında azaltma yeteneğine sahip olduğu bildirilmiştir.
Alagoas eyaletinde toplanan ve yüksek konsantrasyonda prenile ve
benzofenon bileşikleri içeren kırmızı propolis adı verilen extratın, L.
amazonensis'e karşı en aktif ekstrakt olduğu kanıtlanmıştır. Propolis
tedavisinin makrofaj kültürleri için toksik olmadığı kanıtlanmıştır (Ayres
ve ark. 2007).
Propolisin etanolik ekstraktlarının Entamoeba histolytica trofozoit
büyümesi üzerindeki inhibitör aktivitesinin değerlendirildiği çalışmada
propolisin E. histolytica trofozoitlerinin büyümesini inhibe ettiği ve
inhibisyon seviyesinin, ekstrakt konsantrasyonuna ve inkübasyon
sürelerine göre değiştiği, ayrıca trofozoitin hücre lizizi üzerinde belirgin
bir aktivite gösterdiği bildirilmiştir. En yüksek parazit inhibisyonu tüm
inkübasyon periyotlarında 24,48 saat 25-50 mg / ml propolise maruz kalan
kültürde gözlenmiştir. 12.5 mg / ml propolis ile muamele edilmiş kültürde
büyümede % 76 azalma gözlenirken, 25-50 mg / ml konsantrasyonları
büyümeyi % 90'dan fazla inhibe etmiştir. Işık mikroskobu ile yapılan
incelemede E. histolytica trofozoitlerinde morfolojik değişiklikler
gösterdiği bildirilmiştir. (Ardalan ve ark. 2011).
Türkiye’de propolisin Leishmania tropica parazitine karşı etkisinin
araştırılmasını içeren bir çalışmada propolis’in 0.0625 µg/ml ve 1024
µg/ml arasında değişen etanolik extratları hazırlanmıştır. Parazitler 24.,
48., 72. ve 96. saatlerde ters mikroskop altında günlük olarak incelenmiştir.
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Mikroskobik inceleme ile propolisin 32 μg / ml konsantrasyonunda
parazitleri inhibe ettiği görülmüştür (Ozbilge ve ark., 2010).
Deneysel viseral leishmaniasis tedavisi için yeşil propolisin su
ekstraktının ve propolisin serbest veya lipozomal meglumin antimonat ile
ilişkisinin araştırıldığı bir diğer çalışmada, Leishmania infantum ile enfekte
olan fareler, intraperitoneal yolla tek bir lipozomal meglumin antimonat
dozu ile veya oral yeşil propolis dozları ile tedavi edilmiş, parazit yükü,
karaciğer ve dalakta sınırlayıcı seyreltme deneyi ve dalak hücresel
fenotipindeki değişiklikler akış sitometrisi ile değerlendirilmiştir. Yeşil
propolisin sulu ekstraktı ile tedavinin karaciğerdeki parazit yükünü
azaltabildiğini ancak dalakta azaltmadığını göstermiştir. Öte yandan
lipozomal meglumin antimonat, her iki organdaki parazit yükünü azalttığı,
histopatolojik analiz ile gösterilmiştir. Ayrıca yeşil propolisin sulu
ekstraktının, lipozomal meglumin antimonat veya bunların birleşiminin
uygulanmasının karaciğer ve dalağı enfeksiyonun neden olduğu
lezyonlardan koruyabildiğini bildirilmiştir (Ferreira ve ark. 2014).
Türkiye’de yapılan bir diğer çalışmada Bursa ve Hatay illerinden
toplanan propolislerin Leishmania infantum,
Leishmania tropica
üzerindeki tedavi edici etkileri gaz kromatografisi-kütle spektrometresi
tekniği ile araştırılmıştır. Hatay propolisinin Leishmania infantum,
Leishmania tropica parazitlerinin büyümesini 500, 750 ve 1.000 μg / mL
oranında varlığında önemli ölçüde baskılandığı, Bursa propolisinin, kültür
ortamındaki 250, 500, 750 ve 1.000 μg / mL'lik konsantrasyonlarda
Leishmania infantum, Leishmania tropica promastigotlarının büyümesini
inhibe etmede etkili olduğu bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre
Hatay ve Bursa propolis örneklerinin L. infantum ve L. tropica
parazitlerinin proliferasyonunu önemli ölçüde azalttığını göstermiş, ancak
Bursa propolisinin leishmania promastigotlarına karşı Hatay propolisinden
daha etkili olduğu bildirilmiştir (Duran ve ark., 2011).
Endonezya
propolis
ekstraktlarının
immünomodülatör
ve
antiplasmodial aktivitelerinin değerlendirildiği bir diğer çalışmada, deney
grubuna 25, 50 ve 100 mg/kg dozlarında 4 gün süreyle ağızdan uygulanmış
ve kontrol grubuna aynı süre boyunca eşit hacimde çözücü verilmiştir.
Antiplazmodiyal aktiviteyi belirlemek için Plasmodium berghei ile
enfekte edilen farelerdeki parazit sayısı, , 4 gün boyunca kan yayma
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
propolisin Hidroalkolik çözeltisinin güçlü bir immünomodülatör
aktiviteye, ancak zayıf antiplazmodiyal aktiviteye sahip olduğunu ortaya
konmuştur. Propolisin Hidroalkolik çözeltisinin antiplasmodial aktiviteye
göre daha fazla immünostimülan aktivite gösterdiği, IgG ve makrofaj
fagositoz aktivitesi ve kapasitesindeki artışla sonuçlandığı bildirilmiştir
(Syamsudin ve ark., 2009).
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Propolisin etanolik özütünün Giardia duodenalis trofozoitlerinin
büyümesi ve yapışması üzerindeki in vitro etkilerini değerlendirmek
amacıyla yapılan bir araştırmada propolisin, trofozoitlerin büyümesini
inhibe ettiği bu inhibisyonun, ekstrakt konsantrasyonu ve inkübasyon
sürelerine göre değiştiği bildirilmiştir. 125 mg / ml propolis ile muamele
edilmiş kültürlerde büyümede % 50 azalma gözlenirken, 250 ve 500 mg /
ml'lik konsantrasyonların büyümeyi % 60'dan fazla inhibe ettiği ve
propolisin tüm konsantrasyonlarda invazyon yeteneğinde azalmaya neden
olduğu bildirilmiştir (Freitas ve ark., 2006).
Farklı
propolis
ekstraktlarının
Leishmania
braziliensis
promastigotlarına ve hücre içi amastigotlara karşı potansiyel
leishmanicidal etkilerini in vitro olarak araştırmak için yapılan bir
araştırmada, Leishmania braziliensis promastigotları 96 saat kuru alkollü
veya glikolik propolis özütü (10, 50 veya 100 µg / mL) ile inkübe
edilmiştir. 10, 50 veya 100 µg / mL oranlarındaki extratların enfekte
makrofajlar içindeki parazit yükünü kontrol ederken, Leishmania
braziliensis promastigotlarının yaşanabilirliği üzerinde doza bağlı bir etki
sergilediği görülmüştür. Kuru propolis özütü, TNF-𝛼'yı yukarı modüle
ederken TGF-ve IL-10 üretimini aşağı modüle ederek fare makrofajlarının
enflamatuar profilini önemli ölçüde değiştirmiştir. Üç tür propolis
extraktının , Leishmania braziliensis ile enfekte makrofajlarda nitrik oksit
ve süperoksit seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur. Propolis ekstraktlarının
Leishmania braziliensis'in her iki aşamasına karşı da leishmanicidal etki
sergilediğini göstermiştir. Alkolik veya glikolik propolis ekstraktlarının
düşük hücre toksisitesi ve etkili mikrobisidal etkisi, kutanöz leishmaniasis
için ilave bir tedaviye aday olabileceği bildirilmiştir (Silva ve ark., 2017).
Bolivya propolisinin antimikrobiyal ve antileishmanial aktivitesinin
tespiti için yapılan bir çalışmada propolisin ana bileşenlerinin on tanesi
mikro-broth seyreltme yöntemi kullanılarak 11 bakteriyel patojenik suşa
karşı ve ayrıca XTT bazlı kolorimetrik yöntem kullanılarak Leishmania
amazonensis ve Leishmania braziliensis'in promastigotlarına karşı test
edilmiştir. Sonuç olarak en iyi antibakteriyel ve antiprotozoal etkinin
fenolik yönden zengin propolislerde gözlendiğini, antimikrobiyal olarak
kullanılmak üzere standartizasyonun yapılması gerektiği bildirilmiştir
(Nina ve ark. 2016).
Propolisin etanolik extratının Giardia duodenalis trofozoitlerinin
büyümesi ve yapışması üzerindeki in vitro etkilerini değerlendirildiği bir
diğer çalışmada, propolisin Giardia trofozoitlerinin büyümesini inhibe
ettiği, inhibisyon seviyesi, ekstrakt konsantrasyonu ve inkübasyon
sürelerine göre değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. Tüm inkübasyon
dönemlerinde (24, 48, 72 ve 96 saat) 125, 250 ve 500 mg / ml propolise
maruz kalan kültürlerde, parazit inhibisyonun en yüksek olduğu
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gözlenmiştir. 125 mg / ml propolis ile muamele edilmiş kültürlerde
büyümede %50 azalma gözlenirken, 250 ve 500 mg / ml'lik
konsantrasyonlar büyümeyi % 60'ın üzerinde engelleyebilmiştir. Ayrıca
propolisin parazit adhesyonunu inhibe ettiği ve test edilen tüm propolis
konsantrasyonları trofozoitlerin adhesyon yeteneğini azalttığı görülmüştür.
Işık mikroskobunda,
hücrenin armut şeklindeki değişiklikler ve
trofozoitlerin büyük kısmında kamçı hareketlerinin azaldığını ortaya
çıkarmıştır. Propolisin bir antigiardiyal ajan olarak kullanımının uygun
olabileceği bildirilmiştir (Fretias ve ark., 2006).
Deneysel olarak Crypotosporidium ile enfekte edilmiş ve dexametazon
ile bağışıklığı baskılanmış ratlarda etanollü Mısır propolisinin extratının
etkinliğini araştırmak için planlanan araştırmada 180 erkek rat dokuz gruba
bölünmüştür. Birinci gurup haricindeki diğer gruplara Dexametazon içme
sularına karıştırılarak verilmiştir. İkinci grup immunosupprese grup,
üçüncü grup 4x106 Cryptosporodium ookisti ile enfekte edilmiştir. Dört,
beş ve altıncı gruplar 4x106 ookist ile enfekte edilmiş ve enfeksiyondan
sonraki beşinci günde anticryptosidial ilaç olan nitazoxanid kilogram
başına 100 mg oral olarak 7 gün verilmiştir. Atılan ookist miktarını tespit
etmek için enfeksiyonun 2. gününden 15. gününe kadar dışkılar taze olarak
toplanmış ve modifiye Ziehl–Neelsen yöntemi ile boyanarak ışık
mikroskobunda sayımı yapılmıştır. Araştırmanın 15. gününde lökogram ve
serum proteinlerinin tespiti için tüm gruplardan kan alınmıştır.
Histopatolojik muayene için ratların ileumları çıkarılmıştır. Dışkı
örneklerinde ookist sayısında en fazla azalma 4.günde propolis etanol
özütü ile profilaktik olarak tedavi edilen sıçanlarda % 88 ve propolis su
özütü ile profilaktik olarak tedavi edilen sıçanlarda 6. günde % 91 oranında
olduğu bildirilmiştir. Her iki ekstrakt ile tedavi edilen enfekte sıçanlarda
nötrofil sayısında ve α2- ve β-globülin seviyelerinde belirgin bir artış
varken, enfekte tedavi edilmeyen gruba kıyasla lenfositlerde önemli bir
azalma tespit edilmiştir. β-Globulin düzeyi, nitazoksanid uygulanan
tedavilerde belirgin şekilde artmıştır ve Cryptosporidium ile enfekte
sıçanların ileumunda histopatolojik değişiklikler gözlenmiştir. Çalışmanın
sonucunda Mısır propolis ekstraktlarının ratlarda Cryptosporidiyoz
üzerinde tedavi edici bir aktiviteye sahip olduğu ve ayrıca propolisin
deksametazon ile bağışıklık sistemi baskılanmış sıçanlarda bağışıklığı
modüle ettiği bildirilmiştir (Soufy ve ark.,2017) .
Propolisin antioksidan kapasitesi, antibakteriyel, antibiyofilm ve antiTrichomonas vaginalis aktiviteleri açısından değerlendirilmiştir.
Çalışmada, ekstraktlar (etanolik ve hidroetanolik) ve fraksiyonlar, Brezilya
kahverengi propolisinin farklı örneklerinden hızlandırılmış çözücü
ekstraksiyon metodolojisi ile elde edilmiştir. Bu ekstraksişyon yöntemi ile
fenilpropanoik asitler, flavonoidler, klorojenik asitler ve prenile
fenilpropanoik asitler dâhil seksen altı bileşik tanımlanmıştır. Biyofilmde
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(125μg / mL konsantrasyonda) Staphylococcus aureus'un yaklaşık %
93'ünü öldüren propolis fraksiyonları, 400μg / mL'de MIC ile T. vaginalis'e
karşı aktivite ve anlamlı antioksidan kapasite (IC50 2.32–3.80μg / mL)
gösterdiği bildirilmiştir.
Arı Zehiri
Arı zehrindeki toksik sPLA2 ve domuz pankreasından elde edilen non
toksik sPLA2’lerin Plasmodium falciparum’un intraeritrositik gelişimi
üzerindeki etkilerinin incelendiği bir diğer çalışmada, arı zehiri PLA2'nin
sitotoksisitesinden sorumlu moleküler mekanizmaların analizinde, her iki
durumda da kültür ortamında bulunan serum fosfolipidlerinin enzimatik
hidrolizinin parazit büyümesinin durmasından sorumlu olduğunu
göstermiştir. Bununla birlikte, arı PLA2-lipoliz serumu, Plasmodium
falciparum gelişiminin inhibisyonunu indüklerken, domuz PLA2 lipolize
serumun, her iki aşamada da parazitleri öldürdüğü bildirilmiştir. Arı PLA2
ile muamele edilmiş seruma duyarlılık, 48 saatlik parazit döngüsünün 1926 saatlik periyodu ile sınırlı olduğu görünmüştür. Sonuç olarak, toksik ve
toksik olmayan PLA2'lerin, lipoprotein fosfolipidlerin hidrolizi yoluyla P.
falciparum için sitotoksik etki gösterdiği ve enfekte olmuş kırmızı kan
hücresindeki farklı hedefleri tanıyan lipoproteinn farklı öldürme süreçleri
sergilediği bildirilmektedir (Deregnaucourt ve Schrével., 2000).
Arı
zehrindeki
fosfolipazın
transgenetik
sivrisineklerde
Plasmodium’un gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir. Antiparazitik efektör
genlere sahip, bağırsağa özgü arı zehiri fosfolipaz A2 (PLA2) genini
eksprese eden transgenik Anopheles stephensi sivrisineklerinin
oluşturulduğu, Northern blot analizi ile sivrisineğin kan ile beslenmesinden
4 saat sonra PLA2 geninin mRNA'sının spesifik olarak transgenik
sivrisineklerin bağırsaklarında tespit edildiği bildirilmiştir. Ayrıca,
sivrisineğin kan ile beslenmesinden 8 ila 24 saat sonra Western blot ve
immünofloresan analizleri ile transgenik sivrisineklerin orta bağırsak
epitelinde PLA2 proteinini saptanmıştır. Transgen ekspresyonun
Plasmodium berghei ‘nin ookist oluşumunu ortalama % 87 azalttığı ve
parazitin farelere aktarımını büyük ölçüde bozduğu bildirilmiştir (Moreira
ve ark.,2002).
Arı zehrinin Trichomonas vaginalis üzerindeki inhibitör etkisinin
araştırıldığı bir diğer çalışmada 3 × 105 yoğunluğunda T. vaginalis, 24 saat
süreyle kültürde inkübe edildikten sonra 30 dakika arı zehri ile muamele
edilmiştir. Arı zehiri, konsantrasyona bağlı bir şekilde parazit büyümesini
engellediği, T. vaginalis’in 10 dakika boyunca 12.5 ppm arı zehiri ile
tedavi edildiğinde arı zehrinin parazit büyümesini etkilemediği
bildirilmiştir. Ancak 30 dakika 12,5 ppm arı zehri ile muamele edildikten
sonra, parazit popülasyonunun yaklaşık% 30'u öldüğü, 75 ppm'lik bir
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konsantrasyona maruz bırakıldığında ise parazit büyümesini tamamen
inhibe ettiği görülmüştür.
Trypanasoma brucei brucei üzerinde fosfolipazların potansiyel rolünün
tespitinde model olarak arı zehiri fosfolipaz A2 (bvPLA2) kullanılarak
yapılan araştırmada, Trypanosoma brucei brucei 8 saat boyunca
bvPLA2’nin azalan konsantrasyonları ile inkübe edilmiş ve bunlara verdiği
tepki gözlenmiştir. Kontrollerde 8 saat sonra parazitlerin yüzde kırk
beşinin hayatta kaldığı, 10 mg/ml ile Trypanasoma sayılarında 8 saate
kadar önemli bir düşüşe neden olduğu ve ancak kültürleri tamamen
öldürmediği bildirilmiştir (Boutrin ve ark., 2018).
Bal
Bal özütü ile şekerin Leishmania major, Leishmania tropica, ve
Lesihmania infantum türlerine karşı karşılaştırılmalı etkisinin araştırıldığı
bir çalışmada, her leishmania türü için sırasıyla 104, 105, 106 ml/parazit
1:1 ile 1:105 gr/ml aralığındaki oranlarda serum fizyolojik ile seyreltilmiş
ortamlarda inkübe edilmiştir. Balın ve şekerin etkisi 24 saatlik kuluçkadan
sonra parazitlerin sayılmasıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar daha sonra bal
ile muamele edilmemiş parazitlerin kontrol kültürleriyle karşılaştırılmıştır.
0,04 g / ml'ye varan düşük bal veya şeker konsantrasyonları için, 4 günlük
süre boyunca kontrollerle aynı frekansta parazitlerin hareketinin ve
çoğalmasının normal olduğu gözlenmiştir. 0.04-0.1 g / ml şeker veya bal
konsantrasyonları için, 48 saate kadar parazitin normal hareket ve bölünme
meydana geldiği görülmüştür. 48 saat sonra parazitlerin gruplar halinde
hareketlerinin durduğu görülmüştür. Balın parazit hareketini durdurmada
aynı orandaki şekerden çok daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca 0.33-1
g / ml’lik şeker ve bal konsantrasyonlarında, 24 saatte parazitlerin öldüğü
bildirilmiştir (Zeina ve ark., 1997).
Prasad ve arkadaşlarının (2010) bal ile birlikte doğal tatlandırıcıların
sulu özütünün, solucanlar (Pheretima posthuma), tenyalar (Raillietina
spiralis) ve yuvarlak kurtlar (Ascaridia galli) antihelmintik etkisi
araştırılmıştır. Çalışmada çeşitli konsantrasyonlarda (100–300 mg / ml)
tatlandırıcı özütü test edilmiştir. Piperazin sitrat (10 mg / ml) referans
standart ilaç olarak kullanılırken, distile su kontrol olarak kullanılmıştır.
Bal özü, 300 mg / ml'lik en yüksek konsantrasyonda yüksek anlamlı
antihelmintik aktivite sergilenmiştir. Sulu bal özütün vermisidal aktiviteye
sahip olduğunu ve bir antihelmintik olarak etkili olduğu gösterilmiştir.
Daha yüksek bal özütü konsantrasyonun, çok daha erken felç etkisi
yarattığı tüm solucanları daha kısa sürede öldürdüğü görülmüştür. Balın
sulu özütünün, her üç solucan türü için 300 mg / ml konsantrasyonun en
kısa felç ve ölüm süresini azaltarak doza bağlı olarak antelmintik aktivite
göstermiştir. Ekstrakt, yuvarlak kurtlara (Ascaridia galli) karşı daha düşük
konsantrasyonda (100 mg / ml) daha güçlü aktivite sergilediği balın diğer
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tatlandırıcılardan
bildirilmiştir.
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Sajid ve Kamran Azim (2012), yaptıkları çalışmada doğal balın
Caenorhabditis elegans üzerindeki etkisini incelenmiş ve nematisidal
aktiviteden sorumlu bal bileşenlerini analiz edilmiştir. Bal ile muamele
edilmiş C. elegans'ın karakterizasyonu, floresan ve faz kontrast
mikroskobu kullanılarak yapılmıştır. Bal ile muamele edilmiş C. elegans'ın
yumurtlama ve yumurtadan çıkma kusurları incelenmiştir. Nematisidal
bileşenlerin tanımlanması için, bal numunelerinin biyoaktiviteye yönelik
fraksiyonlanması, diyaliz, ultrafiltrasyon, kromatografik ve spektroskopik
teknikler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı floral kaynaklardan doğal
ballar, C. elegans'ın farklı gelişim aşamalarına karşı nematisidal aktivite
göstermiştir. Balın nematisidal bileşenleri, mikroskopi ile ortaya konduğu
üzere C. elegans'ın bağırsak lümeninde ve gonadlarında hücre ölümüne
neden olmuştur. Balın nematisidal etkisinin, C. elegans tarafından
yumurtlama ve yumurtadan çıkma kusurlarının gösterdiği gibi üreme
anomalisine bağlı olduğu bulunmuştur. % 0,03 kadar düşük
konsantrasyona sahip bal, yumurtlama konusunda ciddi kusurlar
sergilerken,% 6 bal, yumurtadan çıkmada kusurlar oluşmasına neden
olmuştur. Balın başlıca şeker bileşenleri, gözlenen nematisidal aktiviteye
dahil olmamıştır. Anti C. elegans aktivitesinden sorumlu biyoaktif
bileşenler, ters fazlı HPLC ile 25 tepe noktasına ayrılan balın 2-10 kDa
fraksiyonunda bulunmuştur.
Sonuç
Arı ürünlerinin invitro antioksidan, antibakteriyel, antifungal,
antiparaziter, antioksidan ve antitümoral özelliklerinin olduğu çok çeşitli
çalışmalar ile gösterilmiştir. Arı ürünlerinin paraziter hastalıklar
üzerindeki etkisi ile ilgili çalışma sayısı diğer çalışmalar ile
kıyaslandığında oldukça düşük oranda olduğu görülmektedir.
Araştırmaların daha çoğunlukla protozoon parazitler üzerinde yoğunlaştığı
görülmüştür. Bal, propolis ve arı zehirinin helmintler ve protozoan
hastalıklar üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmalar ile paraziter
hastalıklarla mücadelede kullanımı hakkında umut verici sonuçların ortaya
çıktığı görülmüştür. Tüm paraziter hastalıkların önlenmesi ve tedavi
edilmesinde arı ürünlerinin etkisi ile ilgili daha ileri çalışmaların yapılması
gerektiği gerekmektedir.
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1.Giriş
Dişlerde görülen mine defektleri birçok kalıtsal, edinilmiş, sistemik ve
yerel etiyolojik faktörle ilişkilidir. Bu faktörler, diş gelişiminin
amelogenezis aşamasında mine mikrosertliği üzerinde etkili olduğunda,
minenin çürük duyarlılığını, kalite ve kantitesini etkileyebilir (Koruyucu
vd., 2018). Minenin gelişimsel bozuklukları sık görülen, hem süt hem
daimi dişlenmeyi etkileyebilen bozukluklardır. Hipomineralizasyon veya
hipoplazi olmak üzere iki çeşitte görülebilir. Hipomineralizasyonda
minenin kalitatif defekti vardır; translusentliği değişir ve daha opak
görülür. Hipoplazide ise kantitatif bir defekt vardır ve mine miktar olarak
eksik ve incedir (Beentjes vd., 2002). Hipomineralize minenin sertliği
normal mineden daha azdır ve daha fazla protein içeriğine sahiptir. Mine
prizmaları düzgün kenarlara sahip değildir ve interprizmatik aralık
belirginleşmiştir. Bu yüzden hipomineralize mine daha poröz kabul edilir
(Americano vd., 2017).
Dişlerde görülen mine defektlerinden biri olan Büyük Azı Keser
Hipomineralizasyonu (BAKH) [Molar incisor hypomineralisation (MIH)]
terimi ilk olarak 2001 yılında Weerheijm ve ark. tarafından, 1 ila 4 birinci
büyük azı dişini ve sık sık da keser dişleri etkileyen sınırları belirgin,
sistemik kökenli mine hipomineralizasyonu olarak tanımlanmıştır.
Kalitatif bir mine defektidir. Bu mine anomalisini tanımlamak amacıyla
daha önce internal mine hipoplazisi, hipomineralize ilk kalıcı azı dişleri
(FPM), fluor ile ilgili olmayan mine opazitesi, idiyopatik mine opazitesi
ve peynir dişler gibi tanımlar kullanılmıştır. 2001’de ise Weerheijm
tarafından önerilen günümüzdeki tanımı kabul edilmiştir (Weerheijm vd.,
2001; Almuallem vd., 2018). BAKH’ın sadece daimi dişler üzerinde
etkili olduğu düşünülürken, Elfrink ve ark. (2012) ikinci süt azı dişleri ve
daimi kanin dişlerinin tüberkül tepelerinde de hipomineralize lezyonlar
görüldüğünü bildirmişler ve süt dişlerinin etkilendiği bu
hipomineralizasyonu
süt
azı
hipomineralizasyonu
(SAH)
[Hypomineralised
second
primary molars
(HSPM)]
olarak
tanımlamışlardır (Elfrink vd., 2012; Güner & Salcıoglu, 2016).
2. Prevalans
Daimi büyük azı dişlerinde görülen mine anomalilerinin prevalansında
tüm dünyada giderek artış görülmektedir. Büyük azı keser
hipomineralizasyonu; vakaların doğru teşhis ve tedavi zorlukları

194

nedeniyle son yıllarda özellikle de çocuk diş hekimliğinin önemli
konuları arasında yer almaktadır (Giuca vd., 2020). Çeşitli ülkelerde
BAKH prevalans oranında bildirilen çok ciddi bir varyasyon vardır.
Literatürde BAKH, prevalans oranlarının % 2,4 ile % 40,2 arasında
değiştiği bildirilmektedir. Türkiye’de ise bu oranın % 6,8-14,8 arasında
olduğu bildirilmiştir (Ozer & At, 2011). Günümüzde dünya genelinde her
6 çocuktan birinin BAKH’dan etkilendiği tahmin edilmektedir. Süt azı
dişleri ile yapılan sınırlı sayıdaki çalışma SAH prevalansını %4,9–6,9
olarak rapor etmiştir (Silva vd., 2016). Prevalans değerlerindeki bu büyük
farklılık çalışmalarda kullanılan indeks, örneklem sayısı, bakılan yaş
grubu ve toplumlara özgü farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca
ilerlemiş çürük lezyonları görülen vakalarda dişin BAKH nedeniyle mi
çürüdüğü yoksa normal bir çürük lezyonu mu olduğunu ayırt etme
güçlüğü yanlış teşhislere neden olmakta ve prevalans oranlarını
değiştirebilmektedir. Epidemiyolojik çalışmaların daha doğru veriler
sunması için tüm dünyada kullanılabilecek standart bir skorlama sistemi
geliştirilmesi ve en az 300 bireyin incelendiği çalışmaların yapılması
gerektiği bildirilmiştir (Elfrink vd.,2012; Ghanim vd., 2015). Türkiye'de
son yıllarda 1511 çocuk ile yapılan bir çalışma da BAKH’ın,
İstanbul’daki çocuklarda %14,2 prevalansında görüldüğü rapor edilmiştir
(Koruyucu vd., 2018).
Literatürde BAKH prevalansını cinsiyet ve çenelere göre karşılaştıran
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda BAKH ve cinsiyet arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamış ve çeneler ile ilgili çelişkili sonuçlar
ortaya çıkmıştır. Ürdün’de yapılan bir araştırmada alt çenede büyük azı
dişlerinin üst çeneye göre daha fazla etkilendiği, üst keser dişlerin ise alt
çeneye göre daha fazla etkilendiği bildirilmiştir (Zawaideh vd., 2011).
3. Etiyoloji
Doku anomalileri dişlerin organik matriks yapımı ve mineralizasyon
döneminde etkili olan faktörler sonucunda meydana gelmektedir.
BAKH’ın etiyolojisi halen tam olarak kanıtlanamamış olsa da, klinik
görünümünde lokalize, asimetrik lezyonların olması, amelogenezisin
erken maturasyon ya da geç salgılama evresinde meydana gelen defektler
sonucunda oluştuğu kabul edilmektedir (Almuallem vd., 2018).
Amelogenezis 3 ana evreden oluşur. Salgılama evresi, mine matriks
proteininin ameloblastlar tarafından salgılandığı evredir. Bu evrede
hidroksiapatit kristalleri büyümeye başlar ve mine tabakası kalınlaşır.
Geçiş Evresi, minenin tam kalınlığına ulaştığı evredir. Olgunlaşma
Evresi, olgun ameloblastlar tarafından mineralizasyonun devam ettiği
evredir. Bu evrede mine tabakası sertleşir, kalınlaşır, kristaller büyür ve
mineralizasyonun %95’i tamamlanmış olur (Güner & Salcıoglu, 2016).
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Birinci daimi büyük azı dişlerinin mineralizasyonu doğumda başlar ve
4-5 yaş civarında tamamlanır. Daimi keser dişlerin minralizasyonları da
benzer zamanlarda gerçekleşir. Anormal mine formasyonunun (BAKH)
görülebilmesi için etkenin bu dönemde etkili olması gerekir. (Caruso vd.,
2016).
BAKH etiyolojisi halen tam olarak bilinmemekle birlikte genetik
faktörlerin yanı sıra, doğum öncesi ve doğum sonrası çocuğun karşılaştığı
birçok sistemik, medikal ve çevresel faktörün BAKH oluşumu ile ilişkili
olduğu bildirilmiştir. Bu faktörler arasında düşük doğum ağırlığı, anne
sütünde dioksin bulunması ve sık yüksek ateş sayılabilir. Sıklıkla BAKH
tarafından etkilenen diş minesinin salgılama ve olgunlaşma evresi,
hamileliğin son üç aylık dönemine, çocuğun yaşamının da ilk üçüncü
yılına denk gelir. Yapılan bir araştırmada yaşamın ilk 3 yılında geçirilen
bazı akut ve kronik çocukluk hastalıklarının BAKH ile ilgili olduğu
düşünülmektedir (Jalevik vd., 2000). Bu hastalıklar arasında üst solunum
yolu enfeksiyonları, orta kulak ihtihabı, tonsillit, astım, suçiçeği, kızamık
ve kızamıkçık bulunmaktadır. BAKH etiyolojisini inceleyen bir
çalışmada sağlıklı ve BAKH’lı çocuklar karşılaştırılmış ve yaşamın ilk 3
yılında daha fazla hasta olan çocuklarda BAKH görülme sıklığı da daha
fazla bulunmuştur (Beentjes vd., 2002). Bunun yanı sıra erken çocukluk
döneminde geçirilen, beslenme eksikliği, böbrek yetmezliği, kistik fibroz,
epilepsi, tiroid hastalıkları ve sindirim sitemi rahatsızlıkları gibi sistemik
hastalıkların da BAKH etiyolojisinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Çünkü bu hastalıklar ameloblastlara yeterli oksijen sağlanamamasına ve
dolayısıyla mine defektleri oluşumuna neden olabilmektedir (Jalevik vd.,
2000; Guner & Salcıoglu, 2016). Yaşamın ilk 3 yılındaki antibiyotik
kullanımının da BAKH’a neden olabileceği konusu çelişkilidir. Yaşamın
ilk yılında amoksisilin kullanımının BAKH’a neden olduğunu bildiren
çalışmalar bulunmaktadır (Kuscu vd. 2013). Ancak BAKH görülen
çocuklar yaşamın ilk yıllarında sıklıkla hasta olduklarından, antibiyotik
kullanımından çok geçirilen hastalıkların BAKH üzerinde etkili olduğu
görüşü daha çok kabul görmektedir (Beentjes vd., 2002). Özetle
BAKH’ın nedeninin tüm bu faktörlerin bir karışımı olduğunu söylemek
mümkündür.
Son yıllarda yapılan çalışmalar genetik faktörlerin de BAKH üzerinde
oldukça etkili olduğunu ortaya koymuştur (Jeremias vd., 2013). Mine
matriks proteinleri üzerindeki baskın protein, AMELX ve AMELY
genlerinden salgılanan amelogenindir. Enamelin ise en büyük mine
proteinidir ve ENAM geni tarafından salgılanır. Yapılan çalışmalar
AMELX, AMELY ve ENAM genlerindeki mutasyonların mine
defektlerine ve dolayısıyla BAKH’a neden olabileceğini göstermiştir.
Amelogenezisin olgunlaşma evresinde, kallikrein 4 (KLK4) salgılanması
başlar. Bu gen, mine kristallerinin büyümesini hızlandırarak genişliğinin
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artmasını sağlamaktadır. Son yıllarda yapılan laboratuvar çalışmaları
özellikle endokrin bozan kimyasalların [endocrine disrupting chemicals
(EDCs)] kullanımının KLK4 salgılanmasını azalttığını ve kristal
büyümesini engellediğini göstermiştir. KLK4 geninde görülen
mutasyonlar ve bu gen üzerinde etkili faktörlerin de BAKH oluşumuna
neden olduğu çalışmalarla desteklenmiştir (Jeremias vd., 2013; Kuhnisch
vd., 2014, Silva vd., 2016).
4.Bulgular ve Teşhis
BAKH görülen dişler sınırları belirgin opasiteler, opak-beyazdan, sarıkahverengiye değişen renkleşmeler, hızlı mine yıkımı ve dişte aşırı
hassasiyet (hipersensitivite) ile karakterizedir. Bu dişlerin teşhisi sıklıkla
normal çürük lezyonları ve diğer mine anomalileri ile karışabilmektedir.
BAKH teşhis ve tedavi planlamasının doğru yapılabilmesi için 2009
yılında Avrupa Pediatrik Diş Hekimleri Akademisi (EAPD) tarafından bir
bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiriye göre, BAKH ve SAH için karakteristik
özellikler şu şekildedir (Lygidakis vd., 2010; Ozer & At, 2011; Ghanim
vd. 2017; Guica vd., 2020):
1- Etkilenen dişler: Klinik muayenede daimi birinci büyük azı ve
keser dişler değerlendirilir. BAKH’ın özellikle bu dişlerde görülmesinin
nedeninin kronolojik olarak aynı zamanda mineralize olmalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir veya daha fazla daimi birinci büyük
azı dişi ile birlikte aynı zamanda daimi keserler de etkilenebilmektedir.
Ancak BAKH tanısı konulabilmesi için en az bir daimi birinci büyük azı
dişi etkilenmiş olmalı ve defektin boyutunun en az 1 mm den büyük
olması gerekmektedir. Etkilenen büyük azı sayısı arttığında keser dişlerin
de etkilenme riski artar (Weerheijm, 2004). Benzer şekilde etkilenen
büyük azı ve keser dişlerin sayısı arttıkça hipomineralizasyonun şiddeti
de artmaktadır. BAKH şiddetinin, etiyolojik faktörün etkili olmaya
başladığı zaman aralığına bağlı olduğunu düşünen çalışmalar
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak ikinci süt azı dişlerinde hipomineralize
alanlar görülebilmektedir. İkinci süt azı dişi ve birinci büyük azı
dişlerinin gelişimleri bir noktada kesişmektedir. Bu nedenle çocuklarda
SAH görülmesi, BAKH için bir öncül olarak kabul edilmektedir.
Süt azı hipomineralizasyonu bir veya dört tane ikinci süt azı dişini
etkileyebilir. Süt ikinci azı dişlerinde görülen mine hipomineralizasyonu,
özellikle sürme sonrası mine yıkımı ve atipik restorasyonları açısından,
BAKH’a benzerdir. BAKH ve SAH için aynı tanı kriterleri
kullanılmaktadır. BAKH’ın etiyolojisinde bulunan pre- ve perinatal
faktörlerin SAH’a da yol açabileceği düşünülmektedir (Abbasoglu vd.,
2015).
2- Sınırları belirgin opasiteler: Etkilenen dişlerdeki hipomineralize
alanlar, daha çok kronun okluzal ve bukkal yüzeylerinde görülmekte ve
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sağlam mine dokusundan belirgin bir sınırla ayrılmaktadır. Mine kalınlığı
normal, ancak minenin translusensi değişmiştir. Defektler renk ve boyut
açısından farklılık gösterir. Renk aralığı beyaz-kremden, sarıkahverengiye değişiklik gösterebilir. Beyaz-krem renklenmeler daha hafif
vakaları işaret ederken, sarı-kahverengi vakalar daha şiddetli
hipomineralizasyona işaret eder. Konum olarak genellikle insizal kenar
ya da kuronların 1/3 kuspal bölgelerinde gözlenir. Etkilenen her dişteki
defektin şiddeti, aynı bireyde bile olsa farklılık gösterebilir.
3- Sürme sonrası mine yıkımı [Post-eruptif yıkım (PEB)]: Dişin
sürmesi ile beraber yüzeyde mine kaybı oluşmaya başlar. Kayıp
genellikle önceden sınırları belirgin olan opasiteler ile ilişkilidir. Yıkım
sonrası mine kenarları keskin ve düzensizdir. BAKH’dan etkilenmiş
daimi birinci büyük azı dişlerinde mine poröz ve zayıf olduğundan,
çiğneme kuvvetlerinin etkisiyle sürme sonrası mine yıkımı ve buna bağlı
olarak hızlı çürük gelişimi görülmektedir. Ancak keser dişler daimi 1.
büyük azılar kadar ciddi şekilde etkilenmez ve minenin ayrılması pek
görülmez, çünkü çiğneme kuvvetlerine azı dişleri kadar maruz kalmazlar.
4- Atipik çürük ve restorasyonlar: Mine hipomineralizasyonu, diş
yapısının daha poröz oluşu ve daha düşük mekanik direncin bir sonucu
olarak BAKH’lı dişlerin çürük riski daha yüksektir. BAKH’dan etkilenen
hastalarda çürük lezyonları atipik bölgelerde görülür. Çürük lezyonunun
boyutu ve şekli, hastanın ağzındaki mevcut çürük lezyonu dağılımına
uymamaktadır. Çürük lezyonları da genellikle sınırlı opasitelerle
ilişkilidir. Kusurlu azı dişleri çürüğe daha yatkın olduğundan diş
tedavilerine sağlıklı bireylerden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak
poröz minede prizma morfolojisinin değişmesi, mineye bağlanmada
güçlük yaratır ve sürekli dolgu kaybı ve tekrarlarına yol açar. Buna bağlı
olarak özellikle düşük çürük risk grubundaki hastaların daimi birinci
büyük azı ve keser dişlerinde görülen atipik restorasyonlar BAKH
olasılığını düşündürmelidir. Bu restorasyonlar sıklıkla bukkal ve
palatinal/lingual yüzeylere uzanır ve restorasyon marjinindeki bir opaklık
ile ilişkilendirilir. Kesici dişler için travma ile ilgili olmayan bukkal
restorasyonlar BAKH ihtimalini akla getirmelidir (Allazzam vd., 2014;
Koruyucu vd., 2018).
5- Diş hassasiyeti: BAKH’lı dişlerde mine yıkımı olmasa bile
sıklıkla soğuk/sıcak hassasiyeti, görülmektedir. Özellikle sürme sonrası
yıkımlar oluştuğunda dentin dokusu açığa çıkar ve bu durum dişin
hassasiyetinin daha da artmasına neden olur. Hastalar diş fırçalarken bile
güçlük çekerler. Bu hassasiyet ağız hijyeninin sağlanmasını zorlaştırır,
plak retansiyonu artar ve defektli minede çürük gelişimi hızlanır. Bu kısır
döngüyü engellemek adına BAKH görülen çocuklarda hassasiyetin
giderilmesi oldukça önemlidir (Raposo vd. 2019). Bu dişlerde çürük
oluşumu hızlı olduğu için teşhis hataları sonucu normal çürük lezyonu ile
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karıştırılabilirler. Böyle bir durumda diğer büyük azı ve keser dişler
BAKH açısından değerlendirilmelidir.
Bunlara ek olarak BAKH bulunan dişlerde anestezi sağlamak
çoğunlukla zordur. Bu dişlerdeki porözlü mine yapısı bakteri geçişi için
yol oluşturmaktadır. Bakterilerin neden olduğu enflamasyon pulpa
yapısında kimyasal değişikliklere yol açar. Periferal duyarlılığa ve
aktivasyon eşiğinin düşmesine neden olduklarından, bu hastalara lokal
anestezi istenilen etkinlikte sağlanamamaktadır. Bazı araştırmacılar
yeterli anesteziyi sağlamak için çeşitli yöntemler önermiştir. Bunlar
arasında tedavi sırasında inhalasyon sedasyonu kullanılması, infiltratif
anesteziye ek intraligamenter, intraosseoz anestezi yapılması gibi
seçenekler bulunmaktadır. Bunun yanında yapılan bazı çalışmalar
infiltrasyon anestezisinde articain kullanımının lidocainden daha efektif
olduğunu bildirmiştir. Her şeye rağmen, anestezi sağlanamayan vakalarda
son seçenek genel anestezi altında tedavilerin yapılmasıdır (Almulallem
vd., 2018).
6- Çekilmiş dişler: BAKH’dan etkilenmiş hastalarda hızlı mine
yıkımı olması ve sıklıkla restorasyon tekrarları yapılması dişin giderek
madde kaybının artmasına ve çekim endikasyonunun konulmasına neden
olabilmektedir. Çekilmiş daimi birinci büyük azı dişinin BAKH
nedeniyle çekilip çekilmediğine karar vermek amacıyla hastanın diğer
daimi birinci büyük azı veya keser dişlerinde sınırlı mine opasitelerinin
varlığı değerlendirilmelidir. Etkilenebilecek diğer dişlerde klinik bulgu
bulunmazsa dişin BAKH nedeniyle çekildiğini belirlemek zordur. Buna
ek olarak hastanın çürük riski ve dişsel gelişim durumu ile uyumlu
olmayan zamansız büyük azı çekimleri de BAKH olasılığını
düşündürmelidir.
7- Diş sürmesindeki zorluklar: Defektli ve porözlü mine yüzeyi
sebebiyle büyük azı ve keser dişlerde sürme zorlukları ve sürme
gecikmeleri görülebilmektedir. Intraoral muayenede en az bir BAKH‘lı
diş görüyorsak, sürme sonrası mine yıkımı varsa BAKH’dan
şüphelenilebilir.
8- Defektin şiddetini kaydetmek: Hekimlere teşhis ve tedavide
kolaylık sağlaması açısından, BAKH’ın klinik görünümü hafif, orta veya
şiddetli olarak sınıflandırılabilmektedir. Hekimler bu sınıflandırmaya
göre tedavi seçeneklerine karar verebilmektedir. (Lygidakis vd., 2010;
Ozer & At, 2011).
4.1 BAKH’lı dişlerde histolojik özellikler
Histolojik olarak BAKH’lı dişlerdeki sarı-kahverengi lezyonlar,
beyaz-krem lezyonlardan daha porözdür ve tüm mine kalınlığında
görülür. Beyaz-krem defektler ise minenin iç kısmı ile sınırlıdır. BAKH’lı
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dişlerde amelogenin seviyesi normal görülürken, mine protein oranı
artmıştır. Amelogenezis imperfekta ve floroziste ise amelogenin seviyesi
artmaktadır. Histolojik açıdan oluşan bu fark BAKH’ı diğer
anomalilerden ayırmaktadır (Guner & Salcıoglu, 2016; Beretta vd.,
2020).
Hipomineralize minenin altındaki dentinde C seviyesi yüksek
bulunmuştur. Bu nedenle normal dentine oranla Ca/C oranı daha
düşüktür. Bazı çalışmalar BAKH’lı dişlerde Ca/P oranının azaldığını da
bildirmiştir. BAKH'den etkilenen dişte minenin Ca/P oranının azalması
mine kristallerinin olgunlaşmamış olduğu anlamına gelmektedir. Bu
mineral değişiklikleri özellikle şiddetli vakalarda mine ile birlikte
dentinin de etkilendiğini göstermektedir. Dentinde görülen ana bulgular
hipokalsemi, yani interglobüler dentinin varlığıdır (Willmott vd., 2008).
BAKH’lı dişlerdeki opasitelerin diş yapısının, fazla karbon ve düşük
kalsiyum ve fosfat içermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. SAH
görülen dişlerde bu durum henüz araştırılmamıştır. Fakat BAKH’li
dişlere benzer sonuçlar bulunacağı tahmin edilmektedir (Abbasoglu vd.,
2015).
BAKH’ın histolojik olarak diğer mine defektlerinden en önemli farkı,
hipomineralizasyonun mine yüzeyinde değil de amelodentinal sınırda
(ADJ) başlamasıdır. Mineral konsantrasyonu sağlam mineden %20 az ve
protein miktarı daha fazladır (3-15 kat) (Almuallem vd., 2018). X-ışnı
mikrotomografisi ile yapılan bir çalışmada mineral yoğunluğunda
mikroskobik düzeyde bir azalma gözlemlenmesi bu bilgiyi destekler
niteliktedir (Allazzam vd., 2014).
4.2 BAKH’ın sınıflandırılması
BAKH şiddeti; lezyonun boyutlarına ve hipomineralizasyon miktarına
göre üç derecede sınıflandırılmıştır (Mathu-Muju & Wright, 2006;
Lygidakis, 2010; Guner & Salgıoglu, 2016):
Hafif BAKH;
Belirgin sınırlı opasiteler daimi birinci büyük azı dişlerin stres
içermeyen alanlarında görülür, bunlar izole opasitelerdir. Opak alanlarda
sürme sonrası yıkıma bağlı mine kayıpları yoktur. Diş hassasiyeti
görülmez ve etkilenmiş minede çürük yoktur. Keser dişler etkilenmiş ise
genellikle hafif derecede defektler görülür.
Orta şiddette BAKH;
Sınırları belirgin opasiteler dişlerin oklüzal ve insizal üçlüsünde
görülür. Kuron tepelerinin etkilendiği sarı-kahverengi renklenmeler
bulunmaktadır. Sürme sonrası yıkım görülmez. Sürme sonrası yıkım veya
çürük meydana geldiyse dişin 1 veya 2 yüzeyi ile sınırlıdır ve tüberkülleri

200

içermez. Diş hassasiyeti genellikle normal olarak rapor edilmiştir.
Sıklıkla hasta veya ailede estetik kaygılar görülür.
Şiddetli BAKH;
Sürme sonrası yıkım vardır ve sıklıkla dişler sürerken meydana gelir.
Etkilenmiş dişlerde sarı-kahverengi renklenmeler görülür. Hastalarda
şiddetli diş hassasiyeti hikayesi vardır. Yaygın çürükler genellikle
etkilenmiş mine ile ilişkilidir. Kurondaki yıkım hızlıca pulpaya doğru
ilerleyebilir. Defektli, atipik restorasyonlar bulunur. Hasta veya ailede
ciddi estetik kaygılar görülür.
4.3. Ayırıcı tanı
BAKH ve SAH klinik olarak sıklıkla mine hipoplazileri, fluorozis,
amelogenesis imperfekta ve beyaz nokta lezyonları ile karıştırılabilir.
Bazı klinik farklılıklar BAKH ayırıcı tanısında hekimlere yardımcı
olacaktır (Ghanim vd., 2017).
Difüz opasiteler, sıklıkla mine gelişimi sırasında fluorid alımıyla
indüklenen hipomineralize diş minesi kusurlarını ifade eder. Etkilenen
mine, net bir sınırı olmaksızın doğrusal, yamalı opasitelere sahiptir.
Lezyonlar, minede zar zor algılanabilen çizgilerden, minenin neredeyse
tamamen kaybedildiği büyük şekil bozukluğuna kadar değişiklik
gösterebilir (FDI, 1992). BAKH ise belirgin lezyon sınırları ile
fluorozisdeki yaygın opasitelerden farklıdır. Ayrıca fluorozis lezyonları
simetrik görülürken BAKH asimetriktir. Fluoroziste dişler çürüğe dirençli
iken, BAKH’da çürüğe yatkınlık vardır. Bunun yanı sıra, BAKH /SAH'da
etkilenen dişler çok spesifiktir. Fluoroziste ise genellikle tüm dişler
etkilenir. Hastanın florür geçmişinin klinik belirtilerle birlikte
değerlendirilmesi, ayırıcı tanıda yardımcı olabilir (Ghanim vd., 2017).
Amelogenezis imperfekta (AI) ile BAKH’ın en önemli ayırıcı tanısı
AI’nin generalize olarak tüm dişlenmeyi etkilediği ve aile geçmişi
olduğu, BAKH’ın ise sadece belli dişleri etkilediği düşünülerek
yapılmalıdır (Almuallem t al., 2018).
Mine hipoplazileri, mine kalınlığının azaldığı kantitatif mine
defektlerini tanımlar. (FDI, 1992). Hipoplastik mine lezyonlarının
sınırları çoğunlukla düzenli ve pürüzsüzdür. Bu da gelişimsel, sürme
öncesi mine matriks oluşum eksikliğini gösterir. BAKH’da ise
lezyonların kenarları, zayıflamış minenin sürme sonrası yıkımı nedeniyle
keskin ve düzensizdir (Ghanim vd., 2017).
Beyaz nokta lezyonu (WSL), diş çürüğünün erken klinik belirtilerini
temsil eder. Demineralize ve sağlam minede ışığın kırılma indisindeki
farkın bir sonucudur. Beyaz lezyonlar, dişin servikal/gingival marjinler
gibi plak birikiminin fazla olduğu ve mine hipomineralizasyonunun
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nadiren meydana geldiği alanlarda görüldüğü için BAKH’dan ayırt
edilebilir (Almuallem vd. ,2018).
4.4 BAKH’ da klinik problemler


Etkilenmiş dişler sıcak ve soğuk hassasiyeti gösterir. Bu hassasiyet
hastanın yaşam kalitesini etkilemekle birlikte zayıf oral hijyen ve
çürük riskinde artışa neden olur.



Hızlı mine yıkımı dentinin açılmasına ve pulpal problemlerin daha
hızlı yaşanmasına neden olabilir. Diş erken dönemde kaybedilebilir.



Etkilenmiş hastalarda sıklıkla kooperasyon problemleri yaşanır.
Çünkü bu hastalar diş hassasiyeti ve uyuşma problemleri nedeniyle
sıklıkla ağrılı ve çok sayıda tekrarlayan dental tedaviye maruz
kalmışlardır.



Kronik pulpal enflamasyona bağlı lokal anestezi problemi yaşanır.



Anterior dişlerde estetik problemler görülür.



Mine pürüzlülüğüne bağlı sürme problemleri yaşanabilir.



Aileler için tedavi maliyetli olabilir (Ghanim vd., 2017).
4.5 Klinik muayene prosedürleri

BAKH tanısı konulurken klinik ve radyolojik muayene öncesi detaylı
bir medikal ve dental anamnez alınmalıdır. BAKH klinik muayenesi
deneyimli klinisyenler tarafında ışık altında uygun muayene aletleri
kullanılarak ve sistematik bir sıraya uyarak yapılmalıdır. Hastalar
muayene öncesi dişlerini fırçalamış olmalıdır. Dişler ıslakken muayene
edilmeli, gerekli görülürse kurutulmalıdır. Muayenede dişe zarar
vermeyecek künt uçlu bir sond tercih edilmelidir. Klinik muayenede
özellikle daimi birinci büyük azı dişleri ve keser dişler incelenmelidir.
BAKH muayenesi için en uygun yaş 8 yaştır. Çünkü bu yaşta tüm daimi
birinci büyük azı dişleri ve kesici dişlerin büyük çoğunluğu sürmüş olur,
böylece BAKH belirtileri görülebilir (Weerheijm vd., 2003).
BAKH’ın doğru teşhis ve tanısının yapılamaması özellikle
epidemiyolojik çalışmalarda yanlış sonuçların elde edilmesine neden
olmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalardaki kriter farklılıklarının ortadan
kaldırılması, dünya çapında BAKH teşhisinin ve prognozunun daha
doğru belirlenebilmesi amacıyla BAKH detaylı klinik muayenesi için
Ghanim ve ark. 2017’de EAPD kriterlerine uyarak, dişin klinik
durumunu, defekt genişliğini ve BAKH ile karıştırılabilecek diğer mine
defektlerini değerlendiren yeni bir indeks önermiştir. Bu indekste
kullanılması amacıyla iki form ve bir puanlama kriteri geliştirilmiştir
(Tablo 1). Kısa formda sadece BAKH ve SAH’dan etkilenen dişler
değerlendirilmektedir.
Bu
formun
kesitsel
çalışmalar
için
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kullanılabileceği bildirilmiştir. Uzun formda ise tüm dişler
değerlendirilmekte ve uzun dönem gözlemsel çalışmalar için
kullanılabilmektedir. Ancak bu indeks halen tam olarak rutin klinik
kullanıma geçmemiştir. Bu indeks ile yapılacak daha çok çalışmaya
ihtiyaç vardır.
Ghanim ve ark.’ın yeni indeksi ile yapılan çalışmalarda SAH
vakalarında opak lezyonların, sarı-kahve lezyonlardan daha sık görüldüğü
bildirilmiştir. SAH görülen çocukların, görülmeyen çocuklara göre
BAKH olma sıklığı 2,5 kat daha fazla bulunmuştur (Ghanim vd., 2019).
Tablo 1. Puanlama Kriteri (Ghanim vd., 2017)
Klinik durum kriteri (Kısa form)

Lezyon boyutu kriteri (sadece
2-6 arası skorlar için)

0- Görünür mine defekti yok

I- Diş yüzeyinin 1 / 3'ünden
daha azı etkilenmiş

1- BAKH/SAH ilişkili olmayan mine
defekti

II- En az 1/3, ancak 2 / 3'ten azı
etkilenmiş

2- Sınırı belirgin opasite

III- En az 2/3 ‘ ü etkilenmiş

3- Sürme sonrası mine yıkımı
4- Atipik restorasyon
5- Atipik çürük

Sürme durumu kriteri**

6- BAKH/SAH nedeniyle diş kaybı

A- Diş görünür değil ya da
oklüzal
yüzü/insizal
kenarının 1/3’ünden azı
görünür halde

7- Skorlanamıyor*

B- Diş tamamen sürmüş ya da
oklüzal
yüzü/insizal
kenarının
son
kalan
1/3’ünden azı sürmemiş
halde

Klinik durum kriteri (Uzun form)
0- Görünür mine defekti yok

*Ciddi mine yıkımı olan veya
yıkımın
potansiyel
nedeni
belirlenemeyen dişler

1- BAKH/SAH ilişkili olmayan mine
defekti
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11. Yaygın opasiteler

** Çekilmiş dişlerin sürme
durumu bildirilmek zorunda
değildir

12. Hipoplazi
13. Amelogenezis imperfekta
14. BAKh/SAH ile ilişkili
olmayan hipomineralizasyon

 Önce dişin sürme durumu,
ardından klinik durumu ve
son olarak lezyon boyutu,
her biri virgülle (,) ayrılmış
olarak kaydedilir (Örn. B,5,I
gibi)

2- Sınırı belirgin opasite
21.Beyaz-krem defektler
22. Sarı-kahverengi defektler
3- Sürme sonrası mine yıkımı
4- Atipik restorasyon
5- Atipik çürük
6- BAKH/SAH nedeniyle diş kaybı
7- Skorlanamıyor*
Ghanim ve ark. dışında, farklı araştırmacılar farklı değerlendirme
kriterleri sunmuşlardır. Steffen ve ark.’nın (2017) önerdiği skorlama
sistemi ise sadece defektin konum ve genişliğini değil, hipersesitiviteyi
de değerlendirmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu indeksin tedavi planı
yapılması için de kullanılması amaçlanmıştır. Bu indeksteki esansiyel
parametreler opasite, mine kırıkları ve diş hassasiyetidir. Bu indekse
göre ağızdaki tüm dişler 6 bölgede incelenir ve skorlanır. Tedavi
planlaması için koruma, acil tedavi, uzun dönem tedavi planı gibi
seçenekler mevcuttur. Araştırmacılar bu indeks ile geniş epidemiyolojik
çalışmaların yapılabileceğini bildirmektedir.
5. Tedavi seçenekleri
BAKH görülen dişlerdeki problemler nedeniyle hastaların yaşam
kalitesi etkilendiği gibi, diş hekimleri için de tedaviyi zorlaştırıcı etkiler
yaratmaktadır. Bu nedenle erken teşhis, dişlerde oluşacak hızlı yıkımları,
akut semptomları ve tedavi tekrarlarının önlemesi açısından önemlidir.
Tekrarlayan ve ağrılı tedavi deneyimleri çocuk hastalarda kooperasyon
problemleri oluşmasına neden olmaktadır. Hipersensitivite mekanizması
halen tam olarak anlaşılamamış olsa da, nedeninin hipomineralize
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mineden dentin tübüllerine bakteri invazyonu olması ve pulpa
hücrelerinin enflamatuar cevap oluşturması olduğu kabul edilmektedir.
Şiddetli vakalarda meydana gelen bakteri invazyonu ile mine yıkımı çok
daha hızlı gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalar BAKH görülen
hastalarda DMFT oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir.
BAKH’lı hastalarda sağlıklı hastalara göre çok daha fazla dental tedavi
yapıldığı bildirilmiştir. BAKH görülen hastalar ilerlemiş lezyonlarla
karşılaşmamak için 3 aylık periyotlarla düzenli diş hekimi kontrollerine
gelmelidir (Americano vd., 2017).
BAKH vakalarında tedavi yaklaşımı, hastaların yaşına ve
kooperasyonuna, dişin hipomineralizasyon derecesine ve hassasiyetine,
kuronun yıkım seviyesine ve oklüzyonun gelişim aşamasına bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Varolan ve gelişebilecek defektleri önlemek
oldukça önemlidir (William vd. 2006).
BAKH’li çocuklarda klinik tedavide tüm hekimlerin kolaylıkla takip
edebileceği 6 aşamalı yaklaşım önerilmektedir (Lygidakis, 2010):







Çürük riskinin belirlenmesi
Erken teşhis
Remineralizasyon ve desensitizasyon
Mine yıkımı ve çürüğün önlenmesi
İleri restorasyonlar ve çekim
Takip

BAKH’lı çocuk hastalarda tedaviyi zorlaştıran faktörler arasında
öncelikle çocuğun kooperasyonunun ve işlem yapılacak dişin
anestezisinin sağlanması, sonrasında ise kavite sınırlarının doğru
belirlenmesi ve bu dişlerdeki bağlanma problemleri nedeniyle uygun
materyal seçimi bulunmaktadır (Mathu-Muju & Wright, 2006; Güner &
Salcıoglu, 2016). Bulgular ve teşhis bölümünde bahsedildiği gibi bu
hastalarda sıklıkla intraligamenter /intraosseoz anesteziler gibi ek
anestezilere ihtiyaç duyulabilmektedir. Yüksek hacimli tükürük emiciler
ve hava spreyi kullanımından kaçınmak, aşırı hassasiyetin önlemesine
yardımcı olacaktır (Mathu-Muju & Wright, 2006, Almuallem vd., 2018).
BAKH görülen hastalarda klinik şartlarda koruyucu, önleyici
uygulamalar, restoratif tedaviler ve çekimler gerçekleştirilebilmektedir.
Ancak, yeterli anestezi ve kooperasyon sağlanamayan çocuklarda,
sedasyon ve genel anestezi altında tedavilerin gerçekleştirilmesi de son
seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
5.1 Koruyucu önleyici uygulamalar
Kliniğe başvuran hastaların öncelikle çürük riski belirlenmeli ve
BAKH oluşumundan şüpheleniliyorsa hasta ve ebeveynler olası
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problemler hakkında bilgilendirilmelidir. Yoğun koruma ve
remineralizasyon uygulamaları BAKH’lı dişin sürmeye başlaması ile
başlamalıdır. Çocuk, hasta ve ailesine diyet önerileri verilmelidir. Sık ara
öğünlerden
ve
karyojenik
gıdalardan
kaçınılması
gerektiği
öğütlenmelidir. Evde kişisel bakım için 1450 ppm F içeren macunlar
önerilebilir. Böylece hassasiyet ve çürük riski azaltılabilir. Ayrıca CPPACP içeren ürünler de önerilebilir. CPP-ACP ürünleri tükürükteki
kalsiyum ve fosfat oranını arttırarak remineralizasyona ve
desensitizasyona yardımcı olurlar. CPP-ACP biofilme kuvvetlice
tutunarak kalsiyum, fosfat ve fluorid iyonlarını stabilize eder ve bu
iyonların lezyonun derinliklerine penetre olmalarını sağlar (Almuallem
vd., 2018). Buna ek olarak çocuğun yaşına göre klorheksidin içeren
gargaralar ve xylitollü sakızlar da bakteri (özellikle S.mutans) üremesini
azaltıcı ve çürük oluşumunu engelleyici etkileri nedeniyle önerilebilir.
Kalsiyum içermeleri ve yine bakteri üremesini engelleyici etkileri olduğu
için probiyotik gıdaların tüketilmesi de öneriler arasında bulunabilir
(Caglar vd., 2005). Son yıllarda ise %8 arginin ve kalsiyum karbonat
içeren remineralizasyon materyalleri ile yapılan bazı çalışmalar da bu
materyalin hipersensitiviteyi azalttığını bildirmiştir (Bekes et al, 2017).
Diş
hassasiyetini
gidermek
ve
defektli
mine
yüzeyinin
remineralizasyonunu sağlamak amacıyla en sık kullanılan profesyonel
ajanlar fluorid uygulamalarıdır. Bu amaçla hastalara klinikte fluoridli
jeller (%1,23 APF, %2 NaF, %8 SnF içerikli) ya da fluoridli vernikler
(%5 NaF içerikli) çürük riskine göre 3-6 ayda bir uygulanabilmektedir.
Mine bütünlüğünün bozulmadığı ve erken mine kaybı gözlenen hafif
şiddetteki vakalarda fissür örtücüler ve cam iyonomer simanlar
kullanılabilmektedir. Fissür örtücüler diş hassasiyetinin önlenmek ve
dişlerde besin retansiyonunu engelleyerek çürük riskinin azaltılmak için
kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Nem kontrolünün sağlanamadığı
durumlarda ve tam olarak sürmemiş dişlerde cam iyonomer içerikli fissür
örtücülerin kullanılması önerilmektedir. Ancak cam iyonomer içerikli
fissür örtücülerin retansiyonu zayıftır. Bu nedenle sürme tamamlandıktan
sonra rezin esaslı fissür örtücülerle değiştirilmesi gerekmektedir. BAKH
görülen dişlerde fissür örtücü uygulamasında bağlanma problemleri
yaşanmaması için uygulama öncesi adeziv kullanımı önerilmektedir.
Adeziv uygulamasının düşük vizkozitesi nedeniyle poröz minede daha
derine penetre olabileceği ve kalan mine proteinlerine daha iyi
tutunabileceği düşünülmektedir (Ghanim vd., 2017). Buna ek olarak,
Mathu-Muju ve Wright (2006) fissür örtücü ve remineralizasyon öncesi
60 sn %5’lik NaOCl kullanılmasının intrinsik mine proteinlerinin
uzaklaştırılmasında ve böylece bağlanma kuvvetinin arttırılmasında etkili
olacağını ileri sürmüşlerdir.
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Son yıllarda BAKH lezyonlarında rezin infiltrasyon tekniği de
uygulanmaktadır. Bu teknikte, demineralize mineye nüfuz edebilen çok
düşük viskoziteli bir rezin kullanır. Icon DMG (Hamburg, Almanya) bu
prosedür için mevcut olan tek materyaldir. Üreticisi, bu malzemenin
dentinin dış üçte birlik kısmına kadar uzanan çürük beyaz nokta
lezyonlarını tedavi edebileceğini bildirmektedir. Icon sistemi şunlardan
oluşur: %15 hidroklorik asit, %99 etanol ve metakrilat bazlı rezin.
Hidroklorik asit, nispeten bozulmamış yüzey katmanını ortadan
kaldırmak ve lezyonun gövdesine ulaşmak için kullanılır, ardından sıvı
rezin, geniş iletişim kanallarına sızar. Bu ürünün biyoaktif özellikleri
olmamasına
rağmen,
minenin
mikromekanik
özelliklerini
iyileştirebileceğini ve bağlanmada olası iyileşmeyi sağlayabileceğini
düşünmektedir. Bu materyal ile rengin normale döndüğü vakalar
bulunmaktadır. Literatürdeki çalışmalar daha fazla porözite ve azalmış
mineral yoğunluğu nedeniyle şiddetli BAKH vakalarında hafif vakalara
göre daha fazla infiltrasyon tekniği kullanılabileceğini bildirmektedir
(Almuallem vd., 2018).
SAH görülen hastalarda ise yine beslenme önerileri, CPP-ACP ve
fluorid uygulamaları, düzenli kontroller (3-6 ayda bir) yapılabilir ve diş
fırçalama hakkında ebeveynlere tavsiyelerde bulunulabilir. Takip edilen
hasta 6 yaşında iken birinci büyük azı dişleri sürdüğünde, diş hekimleri
BAKH görülme ihtimaline karşı dikkatli olmalıdır (Abbasoglu vd., 2015).
5.2 Restoratif tedaviler
BAKH bulunan dişlerde kullanılacak restoratif materyal seçiminde
hastanın yaşı ve uyumu, çürük riski, defektin şiddeti, dişin hassasiyet
durumu, sürme durumu ve buna bağlı nem kontrolü yapılıp
yapılamayacağı değerlendirilmelidir. Bu dişlerde kullanılacak restoratif
materyal seçenekleri arasında cam iyonomer simanlar (CİS), rezin
modifiye cam iyonomer simanlar (RMCİS), amalgam, kompozit,
prefabrike kronlar (paslanmaz çelik kuron ve zirkon kuronlar) ve kuron
restorasyonları (metal-seramik, tam seramik) bulunmaktadır.
Daimi büyük azı dişlerinde kavite prensibi genellikle iki yaklaşımı
takip eder. İlkinde tüm ekilenmiş mine dokusu kaldırılır ve sonra
restorasyon yapılır. Bu yaklaşımda diş dokusunda kayıp fazla olur, ancak
restorasyon başarısı daha yüksektir. İkinci yaklaşımda ise sadece çok
poröz minenin kaldırılması amaçlanır. Sağlıklı mine dokusu sınırına
ulaşmak için, görünür defektli mine kaldırılır ve frez ile sağlıklı mine
arasındaki direnç hissedene kadar defektli mine kaldırılmaya devam
edilir. Frezdeki direnç veya sond ile sert doku hissedildiğinde artık daha
fazla doku kaldırılmaz ve restorasyona geçilir. Bu tedavi seçeneği daha
konservatiftir, ancak marjinal kırıklarla karşılaşma riski daha fazladır
(Fayle, 2003; Beretta vd., 2020).
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BAKH vakalarında restorasyonun başarısı, kalan mine dokusunun
kalitesine bağlıdır. Etkilenen minenin sertliği azalmış, prizma yapısı
değişmiş ve protein içeriği artmıştır. Bu yüzden restorasyonun dişe
bağlanmasında problemler meydana gelebilmektedir. Kramer ve
ark.(2018) BAKH görülen mine ve dentine bağlanmayı inceledikleri
çalışmalarında, BAKH’li minenin sağlam dokuya göre daha düşük
bağlanma gösterdiğini bildirmiştir. Adeziv sistemlerinin hipomineralize
mineye bağlanmasının zayıf olmasından dolayı özellikle rezin
kompozitler kullanılacağı zaman bütün etkilenmiş minenin kaldırılması
tercih edilmektedir. Bu restorasyonlarda single-bottle adezivlerdense,
self-etch adezivlerin bağlanmada daha başarılı olduğunu gösteren
çalışmalar bulunmaktadır. Bununla beraber aseton içerikli adeziv
sistemler de BAKH vakalarında klinik olarak başarılı görülmüştür
(Lygdikadis, 2010).
5.3 Ön dişlerde tedavi
BAKH’lı keser dişlerde sıklıkla görülen estetik problemeler hem
çocuk hem aile için kaygı yaratmaktadır. Ön dişlerde tedavi planlanırken
bu dişlerin ve gingival kontürlerinin tam olgunlaşmamış olduğu ve geniş
bir pulpaya sahip oldukları unutulmamalıdır. Ayrıca, uzun vadede mine
opasiteleri genellikle daha az derinleştiğinden, estetik tedaviler geç
ergenlik dönemine kadar ertelenmelidir.
Ön dişlerde konservatif tedavi yaparken özellikle beyaz-kremsi
lekelenmelerde %18’lik hidroklorik asit veya %37,5’lik fosforik asit ile
mikroabrazyon yapılabilir. Daha derin mine defektlerinde ise
mikroabrazyon ve beyazlatma işleminin beraber uygulanması daha etkili
olacaktır. Bu amaçla beyazlatmada %10 karbamid peroksit kullanılabilir.
Ancak hipersensitivite ve mukozal irritasyon gibi yan etkileri nedeniyle
beyazlatma işlemi sadece yetişkin hastalarda uygulanmalıdır.
Mikroabrazyon ve beyazlatma işlemleri sonrası hastalara evde CPP-ACP
preparatlarını kullanmaları önerilmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda
sıklıkla rezin infiltrasyon tekniği (ICON) de tercih edilmektedir. Ancak
her renklenmede başarılı sonuçlar vermemektedir (Crombie vd., 2014;
Ghanim vd.., 2017). Operatif yaklaşımda ise defektif mine kaldırılarak
kompozit restorasyonlar yapılabilir. Yine de mine dokusundan fazla bir
indirgeme yapmamaya dikkat edilmelidir. Günümüzde yetişkin hastalarda
tam kuronlar ve lamine restorasyonlar da tercih edilebilmektedir.
5.4 Posterior dişlerde tedavi
Posterior dişlerin restoratif tedavilerinde, CİS, RMCİS, amalgam,
kompozit ve kuronlar kullanılabilmektedir. CİS ve RMCİS restorasyonlar
nem kontrolünün sağlanamadığı vakalarda, fluorid salınımı ve kimyasal
bağlanma gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca
kooperasyonu zayıf hastalarda hassasiyetin giderilmesi için de
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önerilmektedir. Ancak bu restorasyonların oklüzal kuvvetler karşısındaki
dayanıklılıkları zayıftır. Bu nedenle nihai restorasyon yapılana kadar bir
geçiş materyali olarak kullanılmalıdırlar. Bununla birlikte geniş
kavitelerde kompozit restorasyonların altında siman olarak
uygulanabilirler.
Son yıllarda ozon ile ART uygulaması da BAKH tedavi seçenekleri
arasında yer almaktadır. Ozon diş hekimliğinde süt dişi çürükleri, daimi
dişlerin başlangıç lezyonları ve kök kanalı dezenfeksiyonunda
kullanılmaktadır. Ozon tedavisi ile BAKH’dan etkilenen diş yüzeyi
aşındırılarak, CİS ile restore edilebilmekedir. Aerosol yaratmayan bir
işlem olması tedavilerde tercih edilme sebebi olsa da, tam olarak klinik
rutinine dahil edilememiştir (Beretta vd., 2020).
Amalgam restorasyonlar BAKH görülen dişlerde çok fazla tercih
edilmemektedir. Amalgamın sadece mekanik bağlanma özelliği olması
(non-adeziv) BAKH’lı dişlerdeki atipik kavitelerde kalan diş dokusunu
yeterince koruyamamasına ve mine yıkımının devam etmesine neden
olmaktadır. Sadece çok hafif şiddetteki vakalarda önerilmektedir.
Şiddetli BAKH vakalarında hızlı mine yıkımı görülmesi, çürük riskini
arttırarak, hızla pulpa hasarı oluşmasına neden olmaktadır. Bu vakalarda
tedavinin ilk amacı dişin canlı kalmasını ve kök gelişiminin devam
etmesini sağlamaktır. Bu aşamada erken teşhis önemli olup, ART ve ozon
uygulamaları ile tedavi yapılabilir (Beretta vd., 2020). Geniş defektlerde
(2 yüzlü, 3 yüzlü) özellikle posterior dişlerdeki vakalarda ise dayanıklı ve
estetik olmaları nedeniyle kompozit restorasyonlar önerilmektedir. Kavite
dizaynı kullanılacak materyale göre tüm etkilenmiş minenin kaldırılması
ya da sadece çok poröz minenin kaldırılması şeklinde olabilir. Özellikle
kompozit materyaller tercih edilecekse bağlanma daha kuvvetli olacağı
için, restorasyon tekrarları yapılmaması adına tüm etkilenmiş minenin
kaldırılması ve self-etch adezivlerin kullanılması önerilmektedir. Bunun
yanı sıra kompozit restorasyonların hipomineralize mine dokusuna
bağlanmasını arttırmak amacıyla mineye %5’lik sodyum hipoklorit
uygulanması önerilmektedir. Bu uygulamanın hidroksiapatiti örten
proteini uzaklaştırarak adeziv sistemlerin diş sert dokularına
bağlanmasını arttırdığı rapor edilmiştir. Kompozit rezinlerin, BAKH’li
dişlerin tedavisinde diğer restoratif materyallerle karşılaştırıldığında daha
uzun süreli ve daha yüksek oranda başarı sağladığı bildirilmiştir
(Lygidakis, 2010; Ghanim vd., 2017). Sönmez ve Saat (2017) farklı
kavite dizaynlarında kompozit restorasyon başarısını değerlendirdikleri
çalışmalarında, en düşük başarının sadece yumuşak hipomineralize mine
kaldırıldıktan sonra yapılan restorasyonlarda olduğunu bildirmişlerdir.
BAKH’lı dişlerde hipomineralize mineye uygulanan deproteinizasyonun
restorasyon retansiyonu ve başarısının arttırdığını göstermişlerdir.
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Şiddetli ve mine yıkımının çok fazla olduğu vakalarda ise uzun dönem
başarı açısından paslanmaz çelik kuronların kullanılması önerilmektedir.
Son yıllarda prefabrike zirkon kronlar da kullanılmaktadır. Prefabrike
kuron uygulaması; kuron harabiyetinin durdurulması, hassasiyetin
önlenmesi ve doğru kontakların oluşturulmasını sağlar. Ancak kuron
uygulamaları daha uzun zaman alan ve özellikle zirkon olanlarda daha
maliyetli uygulamalardır. Son yıllarda büyük azı dişleri için hiç
preparasyon yapmadan metal kuronların uygulandığı Hall tekniği de
önerilmektedir. Ancak bu teknik için daha uzun dönem sonuçların
değerlendirilmesi gerekmektedir (Lygidakis, 2010; Ghanim vd., 2017).
5.5 Şiddetli vakalarda diş çekimi
Şiddetli BAKH vakalarında diş çekimi planlanırken, hastanın yaşı,
dişin restore edilebilirliği, ortodontik tedavi ihtiyacı ve 3. büyük azı
dişinin varlığı göz önüne alınmalıdır. Çok şiddetli BAKH vakalarında
etkilenmiş büyük azı dişlerinin çekimi için en uygun yaş aralığı 8-9
yaşları olarak bildirilmektedir. Çünkü bu yaşlarda 2. büyük azı dişlerinin
kuron formasyonları tamamlanmış ve bifurkasyon kalsifikasyonları yeni
başlamıştır. Bu dönem 2. büyük azı dişin, 1. büyük azı dişinin yerine
devrilme göstermeden düzgün sürmesini sağlayabilmektedir. Yine de son
karar klinik, radyografik ve ortodontik muayeneler bir arada yapılarak
verilmelidir. Ayrıca, orta hat kayması ve çapraşıklık açısından balans ve
kompensasyon çekimleri değerlendirilmelidir. Çok erken dönemde
yapılan çekimler daimi ikinci premoların distale kaymasına, çok geç
dönemde yapılan çekimler de premolar ve 2. büyük azı dişi arasında
diastema kalmasına neden olabilmektedir (Williams vd., 2003; Lygidakis
vd., 2010).
6. Sonuç
BAKH, sıklığı dünya genelinde giderek artmakta olan bir
hipomineralizayon problemidir. Doğru tanı ve tedavi yaklaşımlarının
bilinmesi ile dişlerde görülen lezyonların ilerlemeden kontrol altına
alınması mümkündür. Bu nedenle tıp hekimleri, diş hekimleri ve aileler
bu konuda daha fazla bilgilendirilmelidir. Oral hijyenin öneminin
anlaşılması ve düzenli diş hekimi kontrollerinin sağlanması, BAKH
görülen çocuklara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak açısından önem
taşımaktadır.
BAKH etiyolojisini araştıran çalışmalar sıklıkla anket çalışmalarıdır.
Ancak bunlar klinik pratiğine tam olarak uymamakta, anketlerde
ebeveynler yanlış/eksik bilgi verebilmektedir. Etiyolojiyi daha kesin
olarak belirlemeye yönelik yapılabilecek klinik çalışmalar, defektin daha
oluşmadan önlemesini sağlayabilir. Ayrıca etiyoloji, teşhis ve tedavi
yaklaşımlarını değerlendiren ve stratejilerini belirleyen birçok çalışma
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kısa dönem sonuçlar vermektedir. Yapılacak tedaviler için daha uzun
dönem çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır.
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Temporomandibular eklemin genel anatomisi
Temporomandibular eklem, iki yüzey arasında oluşan hareketlerden
meydana gelmektedir. Bunlar temporal kemiğin mandibular fossası ve
mandibular kondildir.
Glenoid fossa posteriorda üst eklem boşluğunun posterior superior
sınırlarını oluşturan ve posterior kapsüle bağlanan petrotimpanik fissür ile
sınırlanır. Fossanın lateral ve medial kenarları mevcuttur. Medial kenar
sfenoidin kanadına ve medial meningeal arterin geçtiği foramen
spinozumun hemen lateralindedir. Lateral kenar anteriorda cilt üzerinden
de hissedilebilecek olan zigomatik tüberküle kadar posteriorda da
postglenoid tüberküle kadar devam eder. Korda timpani siniri
pterotimpanik fissürün medial sonunda ve sfenoidin kanadına yakın bir
şekilde seyreder. Fossanın tavanı ince olup eklem boşluğunu orta kranial
fossadan ayırır. Fossa normalde fonksiyon sırasında yüke maruz kalmadığı
için ince bir fibröz tabakayla kaplıdır.
Mandibular kondil ise baş ve boyun kısımlarından oluşur. Boyun kısmı
frontal düzlemde, mandibula ramusunun uzun ekseni ile 10 - 30º açı
yapacak şekilde distale doğru uzanırken mediale doğru hafif eğim gösterir.
Kondil başı anatomisi ise kişiye ve yaşa göre değişen, ortalama
mediolateral yönde 20 mm ve anteroposterior yönde 10 mm uzunluğa
sahip elips şeklinde bir yapıdır. Kondil başının üst ve ön yüzeyi eklemin
alt artiküler yüzeyini oluşturur.
Kondil, mediolateral olarak genişlemekte ve anteroposterior olarak
daralmaktadır. Deri altında hissedilebilen bir lateral tüberkül, bir eklem
kapsülü ve bir medial tüberkülden oluşmaktadır. Tüberküller; medial ve
lateral kollateral ligamentlere ataçman sağlamaktadırlar. Kondilin artiküler
yüzeyi, fibroblast ve çok sayıda kondrosit içeren kalın bir fibroelastik doku
ile çevrelenmektedir. Kondili saran bu doku bazen fibrokartilaj olarak,
bileşenleri ise yaş ve kondilin değişen bölgelerine göre anterior, medium
ve posterior olarak sınıflandırılmaktadır (Bumann & Lotzmann, 2009;
Fonseca, 2000)
Genç yaşlarda, fibrokartilaj diferansiye olmamış küçük hücrelerden
oluşan en derin katmanına depo hücre katmanı denmektedir. Genç
bireylerdeki kondilde bu depo hücre katmanı ile subkondral kemik
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arasında hiyalin kıkırdak bulunmaktadır. Bu kıkırdağın varlığı, kondili
hiperplastik hale getirerek aşırı yüklere adapte etmeye yardımcı olmaktadır
(Carlsson & Oberg, 1974). Yaşlanan kondilde, sadece kıkırdak kalıntıları
kalmakta, diğer alanlar kalsifiye olmaktadır. Bu safhada, travmadan
kaynaklanan aşırı yükleme dejeneratif eklem hastalıklarına yol
açabilmektedir (Fonseca, 2000). Bahsedilen iki kemik yapısı arasında
bulunan özelleşmiş artiküler eklem diski sayesinden TME boşluğu iki ayrı
boşluğa ayrılmaktadır. Bu artiküler disk sayesinden sağlıklı bireylerin iki
kemik yüzeyi birbiriyle asla temas etmez.
Ağız açma ve kapatma hareketleri sırasında alt eklem boşluğunda
meydana gelen menteşe hareketi (ginglimoid eklem) ve üst eklem
boşluğunda meydana gelen kayma hareketi (artroidal eklem) nedeniyle
TME bir ginglimoartroidal eklem olarak tanımlanmaktadır.
Temporomandibular eklem hareketleri genel olarak dört kas yapısı
tarafından sağlanmaktadır. Bunlar, M. masseter, M. temporalis, M.
pterygoidus medialis ve M. pterygoideus laterali’tir. Eklemi hareket ettiren
bu kasların kuvvetleri karşısında eklem hareketlerini limitleyen ve stabilize
eden ligamanlar da mevcuttur.
Temporomandibular eklem ligamanları
TME ligamanları eklem fonksiyonlarına aktif olarak girmeyip, eklem
kapsülü ile birlikte eklem hareketlerini kısıtlayan, kollojen bağ
dokusundan oluşmuş yapılardır. Fonksiyonları stabilizasyon, hareketlere
rehberlik ve hareketlerin sınırlandırılması olarak sayılabilir. Fonksiyonel
ve aksesuar (destekleyici veya yardımcı) ligamanlar olarak iki ana gruba
ayrılırlar.
1. Fonksiyonel ligamanlar
A. Kollateral ligaman
Ekleme stabilite sağlayan ana ligamanlardan biridir. Artiküler diskin
lateral ve medial kısımlarını kondile bağlar. Genellikle “diskal ligaman”
olarak da adlandırılır ve iki adettir. Medial diskal ligaman diskin medial
kısmını kondilin medialine bağlar, lateral diskal ligaman ise diskin
lateralini kondilin lateral kısmına bağlar. Bu ligamanlar eklemi
mediolateral olarak superior ve inferior eklem kavitesi olmak üzere iki
kısma ayırır. Diskal ligamanlar kollajen bağ dokusu fibrillerinden oluşan
gerçek ligamanlardır ve bu nedenle gerilmezler. Diskin kondilden
uzaklaşmasını engelleyecek şekilde fonksiyon gösterirler. Diskal ligmanın
ataçmanları kondilin artiküler yüzey üzerinde öne ve arkaya doğru
rotasyon yapmasına izin verir. Diskal ligaman vasküler donanıma ve
innervasyona sahiptir. Bu ligamanda oluşan gerilim ağrıya neden olur.
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B. Kapsüler ligaman
Temporomandibular eklemin tamamı kapsüler bağ ile çevrelenmiştir.
Kapsüler ligamanın lifleri üstte temporal kemiğin artiküler yüzeylerine ve
artiküler eminense altta ise kondil boynuna tutunur. Kapsüler ligaman
medialden lateralden ya da alttan gelen her türlü kuvvete direnç göstererek
artiküler yüzeylerin birbirinden ayrılmasına engel olmaktadır. Diğer bir
önemli görevi ise eklemi tümüyle sararak sinoviyal sıvıyı tutmaktır
(Fonseca, 2000; Okeson, 2003).
C. Temporomandibular Ligaman
Kapsüler ligamanın lateral kısmı sıkı ve güçlü fibrillerle kuvvetlenerek
"temporomandibular ligaman" adını almıştır. Dış oblik kısım ve iç
horizontal kısımlardan oluşmaktadır. Dış oblik kısım artiküler tüberkülün
dış yüzeyinden ve zigomatik çıkıntıdan kondil boynunun dış yüzeyine
doğru olarak uzanır. İç horizontal kısım ise tüberkulum artikülarenin dış
yüzünden ve zigomatik proçesten kondilin lateral kutbuna ve diskin arka
kısmına uzanır (Miloro M, 2004). Lateral ligamanın oblik kısmı kondilin
aşağı doğru aşırı inmesini ve böylece aşırı ağız açılmasını sınırlar. İç
horizontal kısım ise kondil ve diskin geriye doğru hareketini kısıtlar.
Ayrıca kondilin mandibular fossada geriye doğru hareket etmesini
engeller. Lateral ligaman bu nedenle retrodiskal dokuları travmadan korur
(Okeson, 2003).
Lateral ligamanın yüzeysel kısımları Golgi tendon organı içerir. Bu
sinir sonlanmaları mandibula hareketinin nöromusküler olarak
denetlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle eklemin
lateral kısmına yapılan anestezi çenenin açılmasını %10-15 oranında
arttırabilmektedir (Bumann & Lotzmann, 2009).
2. Aksesuar ligamanlar
A. Sfenomandibular ligaman
Ekleme stabilite sağlayan ana ligamanlardan bir diğeridir. Meckel
kartilajının embriyonik kalıntılarından meydana gelmektedir. Sfenoid
kemiğin kanadından başlayarak aşağı ve yana doğru ilerlerken nervus
kordatimpaniyi çaprazlar ve ramusun medial yüzeyinde lingula
mandibulareye yapışır (Loughner, Gremillion, Mahan, & Watson, 1997).
Bu sayede protruziv ve lateral hareketlerin yanında çenenin pasif
açılmasını da sınırlar (Bumann & Lotzmann, 2009).
B. Stilomandibular ligaman
Stilomandibular ligaman, boyun derin fasyasının bir bölümü olup
stiloid çıkıntıdan angulus mandibulanın posterior kenarına doğru yönlenir.
Alt çene ileri konuma geldiğinde gerilir, alt çene açıldığında gevşer.
Stilomandibular ligaman çene açılırken dinlenme pozisyonunda olmasına
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karşın, protruziv ve lateral hareketleri kısıtlar. Bu bağ alt çenenin aşırı ileri
hareketini kısıtlar. Ligamanın büyük kısmı medial pterigoid kasın
fasyasına doğru yönlenirken, ligamanın bir kısmı mandibula içine bağlanır.
Bu ligaman lingula mandibula ile bağlanması sayesinde protruziv ve lateral
hareketlerin yanında çenenin pasif açılmasını da sınırlar (Fonseca, 2000).
Ayrıca mandibulanın aşırı yukarı doğru rotasyonunu engeller. Bu durum
azalmış dikey boyutu olan hastalarda sorunlara yol açabilir (Bumann &
Lotzmann, 2009).
C. Retinaculare ligaman
Yapılan bazı kadavra çalışmalarında tespit edilmiş olup fonksiyonu tam
olarak ortaya koyulamamıştır. (Shiraishi, Hayakawa, Tanaka, & Hoshino,
1995)
Temporomandibular eklem hipermobilitesi
Temporomandibular eklemin (TME) hipermobilite bozuklukları,
maksimum ağız açıklığında mandibular kondilin artiküler eminensin
anterioruna hipertranslasyonu şeklinde tanımlanmaktadır (Majumdar,
Krishna, Chatterjee, Chakraborty, & Ansari, 2017).
Normal bireylerde maksimum ağız açıklığında alt ve üst kesici dişler
arası mesafe 40 ile 50 mm arasındadır. İlk 25 mm'lik açıklık, öncelikle çene
kemiğinin mandibular kondili ile diskin alt yüzeyi arasındaki alt eklem
boşluğun meydana gelen rotasyonla elde edilir. Kalan 15 ila 25 mm’lik
hareket de öncelikle diskin üst yüzeyi ile kafatasının temporal kemiği
arasında meydana gelen ileri kayma (anterior translasyon) hareketi ile
kazanılır. TME hipermobilitesinden muzdarip olan çoğu bireyde
maksimum ağız açıklığı 50 mm'den fazladır açılır ve bu duruma bağlı
olarak kondilin eminensi geçmesi sırasında eminens kliği sesi klinik
muayene sırasında tespit edilebilir. Bu durum tek taraflı veya çift taraflı
olarak ortaya çıkabileceğinden zaman zaman redüksiyonlu disk
deplasmanı ile karıştırılabilir.
Eklem hareket açıklığı, kollajen ve elastin yapısındaki biyokimyasal
değişiklikler dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Çekişe, direnç
kaybına, gevşekliğe ve neticede artiküler ligamanların aşırı gevşekliği ya
da ağız açılması sırasında aşırı mandibular hareketlere izin veren bir TME
yapısı ortaya çıkar.
Generalize eklem hipermobilitesi, birden fazla eklemin hareket
mesafesindeki artışla tanımlanan kalıtsal bir özelliktir. Bu durum tek
başına mevcut olabileceği gibi bağ dokusunun kalıtsal bozukluklarına
(sendromlara) bağlı olarak da gelişebilmektedir. Literatürde bildirilen
generalize eklem mobilitesi çok değişken olup, cinsiyet, etnik köken ve
yaşın önemli faktörler olduğu bilinmektedir. Bu sendrom kadınlarda ve
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Asya ve Afrika kökenli bireylerde daha sık görülmekte olup yaşlanmayla
azalmaktadır.
Bazı çalışmalarda Temporomandibuler eklem rahatsızlıklarının belirti
ve semptomlarının gelişimi generalize eklem hipermobilitesi ile
ilişkilendirilmiştir. TME'nin hipermobil eklemler arasında olmasına
rağmen, mutlaka ağrı veya işlev bozukluğuyla birlikte olmasa da bazı
hastaların subluksasyona yatkın kılabileceği bilinmektedir. Farklı
çalışmalarda Generalize eklem hipermobilitesinin eklem bozuklukları ve
özellikle disk luksasyonu üzerine olak etkileri araştırılmıştır. Bağ
gevşekliği nedeniyle eklemin aşırı yüklendiğine ve bunun da iç
düzensizlikler ve eklem iltihabında rahatsızlıklarında kendini gösterebilen
dejeneratif değişikliklere neden olduğuna inanılmaktadır. Benzer şekilde
bazı çalışmalar, ağız açıklığının hipermobilitenin göstergesi olup
olmadığını araştırmış ve maksimum mandibular açıklık ile hipermobilite
arasında anlamlı bir ilişki bulabilmişken, diğerlerinde ise bu
doğrulanmamıştır. Ayrıca sağlıklı bireylerin %60’ında kondilin herhangi
bir bulgu göstermeksizin eminensin daha önüne geçtiği de raporlanmıştır.
(Kuttenberger & Hardt, 2003)
TME hipermobilitesinin patogenezi genellikle esneme, travma,
anormal çiğneme hareketleri, genel anestezi ile entübasyon, diş çekimleri,
şiddetli hiperekstansiyon, düşük dikey boyut, TME’de internal
düzensizlik, temporamandibular ligamentin ve eklem kapsülünün zayıflığı
ve lateral pterygoid ve infrahyoid kasların aşırı aktivitesine neden olan
fenotiyazin gibi ilaçlar veya yaygın eklem zayıflığı ile karakterize Ehlers ‐
Danlos sendromu, Marfan sendromu ve juvenil romatoid artrit gibi bazı
hastalıklarla ilişkilidir (Majumdar et al., 2017; Nagori et al., 2018). Bu
durum, ağzı kapatamama, preauriküler ağrı ve çiğneme kasının hassasiyeti
dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olur (Mustafa, Güngörmüş,
& Mollaoğlu, 2018).
Temporomandibular eklem hipermobilitesi sınıflaması
TME hipermobilitesi eklem redüksiyonunun şekli ve konumuna göre;
1. Dislokasyon
2. Sublüksasyon olarak sınıflandırılabilir (Mustafa, Güngörmüş, et al.,
2018).
1.

Dislokasyonlar

Dislokasyonlar nadir görünür, ancak ortaya çıktığında birey üzerinde
ciddi etkiye sahiptir ve genellikle acil müdahale gerektirir (Abrahamsson,
Eriksson, Abrahamsson, & Häggman-Henrikson, 2020). Dislokasyonlar
klinik olarak akut ve kronik formlarda karşımıza çıkabilir (A. Liddell & D.
E. Perez, 2015).
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Dislokasyonun akut formu, kondilin aniden artiküler eminensin önüne
doğru hareket ettiği ve kilitlendiği bir durumdur (Ungor et al., 2013). Bu
durum şiddetli ağrı ve rahatsızlık, konuşma, çiğneme ve yemek yeme
yeteneğinin azalması nedeniyle bireyleri ciddi şekilde etkiler. Akut
dislokasyonlar, uygun şekilde yönetildiğinde genellikle uzun vadeli
sekelleri olmayan olaylardır. Önlenemediği takdirde kişiyi kronik
dislokasyona yatkın hale getirebilir (A. Liddell & D. E. Perez, 2015).
Kronik tekrarlayan dislokasyon, kondilin glenoid fossa üzerinden kayıp
artiküler eminensin önüne geçmesi olayıdır ve kondil klinisyenin
yardımıyla glenoid fossaya geri döndürülebilir (Kummoona, 2010; Sato et
al., 2003). Kronik dislokasyonlar, kendi kendini sınırlamayan ve tedavi
olmaksızın ilerleyen akut dislokasyonların günlük aktivitelerin bir sonucu
olarak çoklu ve tekrarlayan şekilde meydana gelmesiyle oluşur. Bu durum
hastanın günlük yaşamında önemli bir engel oluşturabilir; hem fiziksel
hem de duygusal olarak rahatsız edici hale gelebilir (A. Liddell & D. E.
Perez, 2015). Tekrarlayan dislokasyon nadirdir, genel popülasyonun
sadece %1,8'ini etkiler. Diskte, kapsülde ve bağlarda hasara neden olarak
ilerleyici TME iç düzensizliğine yol açabilir. (Kuttenberger & Hardt, 2003)
2. Sublüksasyon
TME sublüksasyonu, kondilin maksimum ağız açıklığı sırasında
artiküler eminensin anterioruna yer değiştirdiği ve glenoid fossaya
kendiliğinden veya hasta tarafından manuel olarak geri dönmeden önce
kısa bir süre açık bir pozisyonda yakalandığı bir durumdur. Subluksasyon,
maksimum ağız açıklığında çenenin takıldığına dair pozitif bir geçmişe
sahip olması ve hastanın çeneyi kapatabilmek için kendi kendine manevra
yapması gerekmesiyle karakterizedir (Abrahamsson et al., 2020). TME
dislokasyonu sırasında hasta, çenesini manuel olarak kendi kendine normal
bir pozisyona geri döndüremez. Kondil ancak bir klinisyenin yardımıyla
glenoid fossaya geri döner (Refai, Altahhan, & Elsharkawy, 2011).
Temporomandibular eklem hipermobilitesinde tedavi seçenekleri
Temporomandibular Eklem Dislokasyonu tedavisinde
yaklaşımlar vardır ve bunlar 3 kategoriye ayrılabilir:

çeşitli



Bunlardan ilki, otolog kan enjeksiyonu, sklerozan ajan
enjeksiyonu (Proloterapi) ve botulinum toksini tip A enjeksiyonu
gibi daha konservatif enjeksiyon tedavileri,



İkincisi, lateral pterygoidmyotomi ve artroskopi gibi minimal
invaziv cerrahi tedaviler,



Üçüncüsü ise, eminektomi, artiküler eminensin greftlenmesi, mini
plakların ve implantların kullanımını içeren açık cerrahi
tedavilerdir (Aaron Liddell & Daniel E Perez, 2015).
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Otolog kan enjeksiyonu
TME'ye otolog kan enjeksiyonunun yüksek başarı oranıyla ilgili birçok
klinik çalışma olmasına rağmen, bu tedavinin etkisi ve ayrıntılı
mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır. (Hasson & Nahlieli, 2001;
Jacobi-Hermanns, Wagner, & Tetsch, 1981; Kato et al., 2007; Machon,
Abramowicz, Paska, & Dolwick, 2009; Pinto, McVeigh, Bainton, &
Surgery, 2009) TME'ye uygulanan otolog kan, kanamanın
patofizyolojisini takip eder ve daha sonra bu dokuda meydana gelen
fibrosis ile çene hareketlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Otolog kan
enjeksiyonunda eklem boşluğuna enjekte edilen kanın kıkırdak
dejenerasyonuna neden olabileceği savunulmuştur ancak bunun için yeterli
kanıt ortaya konulamamıştır.
Uzun süreli tekrarlayan TME dislokasyonunun tedavisi için otolog kan
enjeksiyonu ilk olarak 1964 yılında Brachman (Brachmann) tarafından
rapor edilmişti. TME otolog kan enjeksiyonunun en önemli avantajı,
minimal invaziv olması ve cerrahi olmayan bir teknik olması hastalar için
daha kabul edilebilir ve rahat olmasıdır. Bu yöntem cerrahi kesi, doku
diseksiyonu veya genel anestezi gerektirmez ve yüz sinir yaralanmaları,
enfeksiyon ve ödem gibi ameliyat sonrası komplikasyonları ortadan
kaldırır. Bu sebeplerle eklem içine otolog kan enjeksiyonu özellikle cerrahi
girişime uygun olamayan hastalar için başarılı bir alternatif yöntemdir.
(Yoshioka, Shimo, Ibaragi, & Sasaki, 2016) Tekniğin dezavantajı ise
otolog kanın yanlış bölgeye uygulanması riskinin olmasıdır. İnjeksiyon
çevre dokulara zarar verebilir ve eklem içinde ve çevresinde kanamalara
neden olabilir. (Stembirek et al., 2013) Otolog kan kullanımına karşı çıkan
araştırmacılar, eklemin kana maruz kalmasının kalıcı eklem yıkımını (M.
Hooiveld, Roosendaal, Wenting, et al., 2003), kıkırdak dejenerasyonunu
(M. Hooiveld, Roosendaal, Vianen, et al., 2003) ve kondrosit apoptozunu
desteklediğine inanmaktadır. (M. J. Hooiveld et al., 2004)
Teknik hasta lokal anestezi altındayken, sedasyonla kombine lokal
anestezi veya genel anestezi altında uygulanabilir. Hastayı olağan şekilde
hazırladıktan sonra, cerrah, kulağın tragusundan göz köşesine bir çizgiyi
görsel olarak tanımlamalıdır. artiküler fossa (AF) noktası bu hat üzerinde,
tragusunun 10 mm önünde ve hattın 2 mm altında bulunur. Auriculo
temporal sinirin anestezisi için lokal anestezi uygulanır ve AF noktasından
19 gauge iğne ile üst eklem boşluğuna giril. 1:100,000 epinefrin içeren
%2’lik lidokain enjeksiyonundan sonra, 3 cc salin enjekte edilerek üst
eklem boşluğunda genişleme meydana gelir. İğnenin doğru konumu, salin
enjeksiyonu sırasında mandibulanın hareketi ile doğrulanır. 19 gauge iğne
AF noktasında bırakılır. Daha sonra, hastadan 3 cc kan alınarak enjektör
AF noktasındaki iğneye bağlanır ve kan üst bölmeye 2 cc ve perikapsüler
dokuya da 1 cc olacak şekilde enjekte edilir. Daha sonra elastik bir bandaj
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uygulanarak ilk 24 saat hastanın çene hareketleri kısıtlandırılmış şekilde
hasta bekletilir. Bandaj uygulamasına ek olarak işlemden sonra hastalara
çene hareketlerini 7 gün boyunca kısıtlamaları talimatı verilir. Yumuşak
gıdalar, uygun antibiyotik ve nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar 7 gün
süreyle reçete edilir. Ardından mandibular lateral ve protrusiv hareketler
normal olana kadar fizyoterapi önerilir. (Hasson & Nahlieli, 2001)
Jacobi-Hermans ve arkadaşları 1981'de sadece 1 otolog kan
enjeksiyonu uygulanan ve 14 gün boyunca intermaksiller fiksasyon
yapılan 19 hastayla olan deneyimlerini yayınlamış ve 18 aylık takipte, 17
hastanın semptomlarını gidermeyi başardıklarını belirtmişlerdir. (JacobiHermanns et al., 1981)
Machon ve arkadaşları, uzun süreli tekrarlayan TME dislokasyonu
tanısı alan 25 hastayı üst eklem boşluğuna ve TME kapsülü çevresine
bilateral otolog kan enjekte ederek 1 yıl takip ettikleri çalışmalarında 25
hastanın 20’sinde başarılı sonuç aldıklarını ancak kalan 5 hastaya üçüncü
bir enjeksiyon uygulaması yapsalar dahi TME hipermobilitesinin bu
hastalarda devam ettiğini belirtmişlerdir. (Machon et al., 2009)
Daif ve ark. yaptığı bir çalışmada, sadece üst eklem boşluğuna otolog
kan enjekte edilen bir hasta grubuyla hem üst eklem boşluğuna hem de
perikapsüler dokulara enjekte edilen diğer bir hasta grubunu
karşılaştırmıştır. Bir yıl takipte Her iki bölgeye de enjekte edilen grup %80,
sadece üstün eklem boşluğuna uygulama yapılan grupta ise %60 başarı
oranı rapor etmişlerdir. Üst eklem boşluğuna ve perikapsüler dokuya
otolog kan enjeksiyonu yapılan grupta ayrıca maksimal ağız açıklığında
önemli ölçüde azalmaya olduğunu da belirtmişlerdir. Her iki grupta da,
radyografik görüntülemeler kemik bileşenlerinde herhangi bir yıkıcı
değişiklik olmadığını da göstermiştir. Bununla birlikte, sadece her iki
bölgeye enjekte edilen grupta kondilin ağız açık pozisyonda eminensi artık
aşamadığı da gözlemlenmiştir. (Daif & Endodontology, 2010)
Hegab ve arkadaşları çalışmalarında bir grupta üst eklem boşluğuna ve
diğer grupta üst eklem boşluğuna ek olarak perikapsüler dokuya otolog kan
enjeksiyonları yapmışlardır. IMF ile kombine olarak uygulanan otolog kan
enjeksiyonu ile tedavi edilen hastalarda, ortalama olarak 11 mm azalmış
interinsizal mesafe ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi sonuç
elde edilmiştir. Tek başına otolog kan enjeksiyonu uygulanan grupta ise
lüksasyon nüksü belirgin seviyede (%50) yüksek bulunmuştur. (Hegab &
Surgery, 2013)
Otolog kan enjeksiyonu minimum 24 aylık bir takip süresinden sonra
%72.7 başarı oranı göstermektedir. Daha az başarılı olmasına rağmen,
ayakta tedavi ortamında gerçekleştirilen, daha az invaziv bir işlemdir, hızlı
ve düşük maliyetli ve komplikasyon olasılığı düşüktür. Bu tekniğin
tekrarlayan TME dislokasyonunu tedavi etmek için ilk girişim olarak
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kullanılması gerektiği, ayrıca ilk nüksten sonra ikinci bir kan enjeksiyonu
denenmesinin de doğru bir yaklaşım olacağı bildirilmiştir. (Prechel, Ottl,
Ahlers, & Neff, 2018)
Literatüre bakıldığında ihtiyaç duyulan enjeksiyon sayısı, enjeksiyonlar
arasındaki aralıklar veya takip süresinin uzunluğu için standart kriterlerin
olmadığı açıkça görülmektedir. Buna rağmen birçok çalışmada TME'de
otolog kan enjeksiyonu tekniği, TME'nin hipermobilitesinin tedavisi için
basit, güvenli ve etkili bir yöntem olarak belirtilmiştir. Bu uygulamada
cerrahi kesi ve doku diseksiyonu gerekmediğinden fasiyal sinir
yaralanması, enfeksiyon veya şiddetli ağrı gibi postoperatif
komplikasyonlar nadir görülür. Bu nedenle, herhangi bir cerrahi
prosedürden önce oral ve maksillofasiyal cerrahlar TME
hipermobilitesinin tedavisi için otolog kan enjeksiyonunu bir tedavi
seçeneği olarak değerlendirebilir.
Proloterapi
Proloterapi, yumuşak doku onarımını teşvik etmek için fibro-osseöz
bağlantılarda kollajen proliferasyonunu uyararak kronik bağ, eklem,
kapsül ve tendinöz yaralanmaları güçlendirmek ve onarmak için kullanılan
bir enjeksiyon tedavisidir. Bu yaklaşım, Hipokrat döneminde omuz
dislokasyonlarının tedavisinde kullanılmasına rağmen modern tıpta sırt ve
bel ağrıları için enjeksiyon yapılması 1930’lu yıllara dayanmaktadır.
(Mooney, 2003)
Proloterapi ayrıca rejerenatif enjeksiyon terapisi, rekonstrüktif terapi,
cerrahi olmayan tendon ligament ve eklem rekonstriksüyonu, büyüme
faktörü stimülasyon enjeksiyonu ve sikleroterapi olarak da literatürde
anılmaktadır. (Fullerton, 2008) Bazı yazarlar, zaman zaman literatürde
geçen skleroterapi ifadesini yanlış isimlendirme olarak kabul
etmektedirler. Sklerozan ajanlar enjekte edildikleri dokuda skar
oluşturarak etkili olurlar ve oluşan yeni doku organize olmayan skar
dokusudur. Ancak biyopsi çalışmalarında kullanılan ajanların
proloterapide yara izi oluşumu göstermediği aksine, yapılan çalışmalar
proloterapi enjeksiyonlarından sonra yeni, kalın ve daha güçlü bağ dokusu
proliferasyonunu göstererek dokularda mukavemeti arttırdığını
göstermektedir. (Reeves & Hassanein, 2003)
Yara iyileşmesinin biyolojik süreci enflamasyon ile başlar.
Yaralanmayı takiben granülositler, yaralı dokuya göç ederken monositler
ve makrofajlar da granülositleri yara bölgesine kadar takip eder. Salınan
büyüme faktörleri fibroblastları aktive eder ve yeni kolajen fibrilleri
oluşur. Günümüzde mevcut tedavi önerileri, yaralanmayı takiben sıklıkla
antienflamatuar ilaçların kullanımını önermektedir. Bu tür ilaçlar ağrıyı ve
ödemi azaltır ancak enflamasyonu da azalttığı için iyileşme potansiyelini
zayıflatabilirler. Bu sebeple, normal veya normalin altında fiziksel
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aktivitelerde ağrıyla sonuçlanan, yeterince desteklenmeyen bir doku
(eklem) ortaya çıkar. Ek olarak eksik bağ desteği eklem hareketlerini
sınırlayamaz ve hipermobil hale gelen eklem yeniden yaralanmaya müsait
hale gelir. Proloterapinin amacı bu enflamasyon sürecini yeniden
başlatmaktır.
Proloterapi ile uygulanan solüsyonların yeni hücre yapımını tetiklediği
bilinmektedir fakat her solüsyonun etki mekanizmasının farklı olduğu
savunulmaktadır. Banks, 1991’de proliferan solüsyonları muhtemel
biyokimyasal etki mekanizmalarını göz önüne alarak üç gruba ayırmıştır:
irritanlar, osmotikler ve kemotaktikler. (Banks, 1991)


İrritan solüsyonlar içinde fenol, guiakol, tannik asit ve fenolgliserin-glikoz karışımı sayılmaktadır.



Hipertonik dekstroz, çinko sülfat ve gliserin gibi ozmotik şok
ajanları ise enjekte edildikleri dokulardaki hücrelerin
dehidratasyonuna ve lizisine neden olmaktadır. Bu da lokal doku
travması etkisi doğurmakta ve granulosit ve makrofajlar yine
harekete geçmektedirler. Ayrıca dekstrozun trombosit kaynaklı
büyüme faktörlerini de arttırdığı anlaşılmıştır. (Rabago et al.,
2009) (Kim & Lee, 2014)



Sodyum morhuate gibi kemotaktik ajanların prostoglandin,
lökotrien ve trombaksanlara yapısal benzerliklerinden dolayı direk
olarak kemotaktik faktör gibi biyolojik etki gösterdikleri
düşünülmektedir. (Freeman, Empson, Ekwueme, Paynter, &
Brolinson, 2011; Nair, 2011)

Geçen yüzyılda proloterapi için çok fazla solüsyon kullanılmış
olmasına rağmen, günümüzde en sık ve rutin kullanılan proliferan
solüsyon hiperozmolar dekstrozdur. (Distel & Best, 2011) Proloterapi
vücuttaki birçok eklemde başarıyla kullanılmıştır. (Hackett, Hemwall, &
Montgomery, 2008) Temporomandibular bozukluklarda proloterapinin
kullanılması 1930’lu yıllarda Louis W. Schultz ile başlamıştır. TME
sublüksasyonlarında proloterapi kullanımı konulu makalesi ilk kez 1937
yılında American Medikal Association dergisinde yayımlamıştır. (L.
Schultz, 1937) Makalede gevşek TME ligamanlarını kısaltıp bir enjeksiyon
metodunu tanıtmıştır. Schultz yaptığı klinik ve deneysel çalışmalar
sonunda şu çıkarımlarda bulunmuştur:


TME kavitesi içersinde anormal bir değişiklik olmadan
ligamanlarda proliferasyon gelişmiştir.



Ligamanlarda
kalınlaşmadan
rastlanılmamıştır.
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başka

bir

değişikliğe



Enjeksiyonu takiben lenfositler yara bölgesine 30 dakika
içerisinde ulaşmıştır.



Proliferasyon dört-altı gün içerisinde gözlemlenmiştir.

TME hipermobilitesi, klik ve ağrıyı tümüyle gidermek için 3-5 seans
enjeksiyon uygulanmasını önermiştir. Schultz, uzun yıllar boyunca yaptığı
proloterapi çalışmalarında tedavinin sadece etkili olduğunu değil ayrıca
tedavinin önemli derecede yan etkilerden uzak olduğunuda vurgulanmıştır.
(L. W. Schultz, 1956)
Dr. Schultz TME proloterapisi tekniğini Dr. Gustav S. Hemwall’a
öğretmiştir. Hemwall ve Hackett’ın 1950’li yıllarda yaptıkları dekstroz
proloterapisi üzerine çalışmaları, literatürde dekstroz proloterapisinin
“Hemwall-Hackett Dekstroz Proloterapisi” şeklinde tanımlanmasıyla
sonuçlanmıştır. Hemwall-Hackett proloterapisinde kapsüler ve ligament
dayanılılıklığını arttırarak TME’nin stabilitesini katkı sağlamak için
proloterapi solüsyonunun bir kısmı eklem içerisine, bir kısmı TME
ligamanı ve kondil boynu ve zigomatik ark üzerindeki kapsüler ataşman
bölgelerine uygulanmaktadır.
Hauser ve arkadaşları, 2001-2005 yılları arasında tempomandibular
eklemlerine başarılı dekstroz proloterapi alan hastalarda retrospektif bir
çalışma rapor etmişlerdir. Temporomandibular eklem düzensizliğine sahip
hastaların her eklemine %0.2 lidokain içeren %15’lik dekstroz
solüsyonundan 2-4 cc uygulanmıştır. Solüsyonun 1 cc’si eklem içerisine,
geri kalan solüsyon ise TME ligamanına, kapsüler ataşmanın zigomatik ark
ve kondil boynuna yapıştığı bölgelere enjekte edilmiştir. Enjeksiyonlar 46 seans halinde uygulanmıştır. 14 hastaya ortalama 4.6 kez proloterapi
uygulanmıştır. Çalışma sonunda hastaların %71’i ağrı, ses ve sertlik
şikayetlerinin en az %75 oranında ortadan kalktığını ifade ederken, %91’i
aynı şikayetlerde en az %50 azalma olduğunu belirtmişlerdir. (Hauser,
2007)
Hakala ve Ledermann 2010’da çoğunluğu redüksiyonlu disk
deplasmanına sahip ve eklemde ağrıdan şikayetçi proloterapi uyguladıkları
30 hastayla ilgili klinik retrospektif çalışmada %50’lik dekstroz
solüsyonunu bakteriyostatik su ve %0.2’lik lidokain solüsyonu ile
karıştırarak %12.5 konsantrasyonda dekstroz solüsyonu elde etmişler ve
bu solüsyonu uygulamışlardır. Hastalar proloterapi öncesi ve sonrası
eklemde klik sesi ve palpasyonda ağrı açısından değerlendirilmiştir.
Proloterap tedavisi 55 eklemde (30 hasta) 3 seans şeklinde uygulandıktan
sonra sonuç olarak proloterapinin TME düzensizliklerinin hafif olduğu
vakalarda işe yarayabileceğini ifade etmişlerdir. (Hakala & Ledermann,
2010)
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Refai ve ark.larının 2011 yılındaki prospektif, randomize, çift-kör,
plasebo kontrollü klinik çalışmalarında kronik sublüksasyon ve lüksasyona
sahip 12 hastayı rastgele iki gruba ayırarak proloterapi grubundaki
hastalara 6 hafta ara ile 4 seans dekstroz solüsyonu uygulamışlardır.
Uygulanan solüsyon, 2 ml. %10 dekstroz ve 1 ml. %2 mepivakain
içermektedir. Bu çalışmada enjeksiyonlar 3 farklı bölgeye uygulanmıştır.
Solüsyonun 0.8 ml’sini glenoid fossanın lateral marjininde superior
kapsüler ataşman bölgesine enjekte etmişlerdir. Daha sonra solüsyonun 0.8
mm’lik kısmını da kondil boynundaki inferior kapsüler ataşmana enjekte
etmişlerdir. Son olarak 0.4 ml’lik kısmı iğneyi ekleme yüzeyel girerek,
eklem kapsülüne lateralden enjekte etmişlerdir. Bu uygulamayı 6 hafta ara
ile 4 seans şeklinde tamamlamışlardır. Çalışmanın sonucunda proloterapi
uygulamasının TME hipermobilitesinin kısa dönem tedavisinde etkili
olduğunu ancak uzun dönem çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade
etmişlerdir. (Refai et al., 2011)
Ungor ve ark.ları, Refai ve ark.larının çalışmasını baz alarak %10’luk
dekstroz proloterapi prosedürü tedavisi ile TME dislokasyonuna sahip
hastalara yaptıkları kısa zamanlı retrospektif çalışmada proloterapinin
TME dislokasyonunun tedavisinde etkili, basit ve konservatif bir metod
olduğunu rapor etmişlerdir. (Ungor et al., 2013)
Mustafa ve ark.ları 2018’de TME hipermobilitesi olan 40 hasta
üzerinde kontrollü bir çalışma yayınlamıştır. Hipertonik dekstrozun üç
farklı konsantrasyonun serum fizyolojikle karşılaştırıldığı bu çalışmada
klinik bulgular açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olmadığı ve proliterapide dekstrozun farklı konsantrasyonlarının
kullanılmasının tedavi sonuçlarında istatiksel olarak üstün olmadığı tespit
edilmiştir. 21
Günümüzde proloterapi tedavisi sıklıkla kabul gören bir uygulama olsa
da farklı çalışmalarda uzun dönem sonuçlarının belirsiz olduğu rapor
edilmiştir. Ayrıca genel olarak kabul görmüş standart bir uygulama
protokolü olmaması da yöntemin etkinliğini değerlendirme engel teşkil
etmektedir. (Mustafa, Gungormus, & Mollaoglu, 2018)
Botulinum toksin enjeksiyonları
Lateral pterygoid kaslara botulinum toksin enjeksiyonları TME
hipermobilitesinde rekürrent dislokasyon olmaksızın öngörülebilir ve uzun
süreli bir tedavi seçeneği sunar.
Baş ve boyun bölgesinde botulinum toksini tip A'nın terapötik
kullanımı son on yılda önemli ölçüde artmıştır(A. Liddell & D. E. Perez,
2015). Botulinum toksini tip A, nöromüsküler kavşakta asetilkolin
salınımının inhibisyonu ile iskelet kasının doza bağlı bir zayıflığını
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indükler ve maksimum terapötik etkinlik için 3-6 aylık aralıklarla tekrar
enjeksiyonlar gereklidir (Fu, Chen, Sun, Zhang, & Ma, 2010).
Kronik tekrarlayan TME dislokasyonu bağlamında, hem birincil tedavi
olarak hem de diğer indirgeyici tekniklere ek olarak botulinum toksini tip
A'nın kullanımı hakkında birçok çalışma vardır (Aquilina, Vickers, &
McKellar, 2004). Genellikle yaş, tıbbi komorbiditeler ve diğer faktörlere
bağlı olarak ameliyat için aday olmayan hastalarda kullanılır. Çoğu zaman
hedeflenen kas, genellikle dislokasyon ile ilişkili olan lateral pterygoiddir.
Perkütan enjeksiyona ek olarak, botulinum toksini tip A, devamlı
elektromiyografi (EMG) kontrolü/rehberliği altında lateral pterygoid içine
transoral olarak enjekte edilebilir(Martínez-Pérez & García Ruiz-Espiga,
2004). Birçok durumda da tek bir enjeksiyon yeterli olabilir. Bu sayede
lateral pterygoid kasın aktivitesi azaltılarak kondilin translasyon hareketi
limitlenmiş olur.
Enjeksiyonun yan etkileri arasında kanama ve intravasküler enjeksiyon
bulunur. Ek olarak, toksin kaynaklı geçici velofaringeal yetmezlik, dizartri
ve disfaji riski vardır ancak bu semptomlar genellikle 2 ila 4 hafta arasında
azalır (Moore & Wood, 1997; Ziegler, Haag, & Mühling, 2003).
Eminektomi
Lüksasyonun tedavisi için literatürde önerilen IMF, kas egzersizleri,
skleroz solüsyonlar ve otolog kanın TME içine enjeksiyonu gibi tedavilerin
yanı sıra botulinum toksinin uygulanması gibi farklı konservatif yöntemler
kullanılmıştır (Hale, 1972). Ancak konservatif yöntemlerin semptomları
yalnızca geçici olarak azalmasını sağladığı ve kalıcı çözümler için yetersiz
olduğu bildirilmiştir (Cascone et al., 2008).
Eklem sublüksasyonu için önerilen cerrahi işlemler genellikle
mandibula hareketini kısıtlamaya yöneliktir. Bu tekniklerden bazıları
Dautrey prosedürü olarak da bilinen zigomatik arkın oblik kesisi, artikuler
eminense miniplak uygulanması, lateral pterigoidlerin myotomisi ve
kapsül plikasyonudur(de Almeida, Vitorino Nde, Nascimento, da Silva
Junior, & de Freitas, 2016). İlk kez 1951 yılında Myrhaug tarafından
tanımlanan eminektomi kondiller hareket için referans prosedürüdür
(Myrhaug, 1951). Kitamura ve ark. rekürrens oranları açısından diğer açık
yaklaşımlara kıyasla eminektominin avantajlarını bildirmişlerdir N.
Kitamura, 2014). Dislokasyonu tedavi etmek için bildirilen ameliyat başarı
oranları önemli ölçüde değişir. Standart eminektomi sonrası rekürrens
oranı %7 ila 33 arasında değişmektedir.
Çoğu literatür, konservatif yöntemlerin yalnızca semptomların geçici
olarak azaltılmasını sağladığı ve nüksün yaygın olduğu konusunda
hemfikir olduğundan cerrahi müdahalenin uzun dönemde en etkili tedavi
yöntemi olduğu kabul edilmektedir (Nitzan, 2002). Bu amaçla tekrarlayan
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dislokasyon veya sublüksasyonun cerrahi tedavisi için en sık kullanılan
işlemler eminektomi, artikuler eminense miniplak uygulanması ve lateral
pterygoid kasın myotomisidir. Ayrıca genellikle kondiller hiperplazi için
kullanılan high-kondillektomi de uygulanabilir. (Wolford, Mehra, ReicheFischel, Morales-Ryan, & Garcia-Morales, 2002) Artikuler eminense
miniplak uygulanmasının ağız açıklığında kısıtlılık ve plakta fraktür
oluşma riski gibi dezavantajları vardır. (Cavalcanti, Vasconcelos, Porto,
Carneiro, & do Nascimento, 2011) Lateral pterygoid kasın myotomisinde
ise kas ataçmanlarının tekrar kondile tutunabilme riski mevcuttur(Miller &
Murphy, 1976)
Teknik genel anestezi altında, lokal anestezi uygulanmasının ardından
TME bölgesine preaurikuler insizyon yapılır. Diseksiyon ile subkutanöz
doku ve temporal fasya geçilir. Ardından eklem kapsülü, zigomatik ark ve
artiküler eminens açığa çıkarılır. Artikuler eminens frez yardımıyla vital
yapılar gözetilerek şekillendirilir. Cilt altı dokular rezorbe suturlarla ve
ardından cilt dokusu prolen ile primer olarak suture edilir.
Standart açık eminektomiye ek olarak, bu amaçla artroskopun
kullanımını tanımlayan raporlar yakın zamanda literatürde yer almıştır.
Her iki prosedür de kondilin serbestçe hareket etmesine izin vermek için
eklem tüberkülünün bir kısmının çıkarılmasını içerir. Teknik sınırlamalar
nedeniyle artroskopik eminektomi, eminensin medial yönünün tamamen
çıkarılması zordur ve uygun vakalar seçilmelidir.
Eminektomi, kondillektomi gibi radikal işlemlere göre daha az
invazivdir ve fasiyal sinir hasarı gibi postoperatif komplikasyonlar bu
yöntemle daha az ortaya çıkar (Boman, 1970; Cavalcanti et al., 2011).
Tekrarlayan lüksasyonun tedavisinde rekürrensinin az olması ve uygulama
kolaylığı nedeniyle eminektomi sıklıkla tercih edilen güvenilir bir
yöntemdir.
Lateral pterygoid myotomi
Preaurikular yaklaşımla uygulanabilen lateral pterygoid myotomi
prosedürü ile eş zamanlı olarak mandibular kondilin ön yüzüne silastik bir
tabaka yapıştırılmaktadır. Bu sayede kasların kondil üzerindeki origo
bölgelerine reataşmanını önlenmektedir. Bu teknikte cerrahi sahanın
anatomik yapılara yakın olması ve skar oluşumunun önüne geçilmesi
amacıyla işlem intraoral olarak da uygulanabilir. (Sindet-Pedersen, 1988)
Rutinde genel anestezi altında uygulanan prosedürde; ramusun üst
yarısına vazokonstüktör içeren lokal anestezi yapılır. Koronoid çıkıntıdan
alt 3. molar dişin bulunduğu alana kadar yapılan vertikal insizyondan sonra
yumuşak doku elevasyonu tamamlanarak kondilin anterioruna ulaşılır.
Lateral pterygoid kasın deataşmanının ardından yara yeri primer kapatılır.
7-10 gün boyunca maksillomandibular fiksasyon uygulanır.
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Bazı çalışmalarda myotomi prosedürünün hipermobilite tedavisinde
kullanılan en uygun cerrahilerden biri olduğu vurgulanmaktadır. (Miller &
Murphy, 1976) Farklı çalışmalar rekürrensin çok nadir olduğunu belirtmiş
olsalar da (Sindet-Pedersen, 1988) maymunlar üzerinde elektromyografi
kullanarak yapılan çalışmalarda uzun dönemde inert bariyer kullanımından
bağımsız olarak tüm gruplarda ameliyat öncesine benzer kas aktivitesi
görülmüştür ve bu nedenle uzun dönemdeki etkisi tartışmalıdır. (Burke &
McNamara, 1979)
Artroskopi
Daha çok genel anestezi ile uygulanan artroskopi prosedürü için
genellikle triangulasyon ve çift kanül tekniği kullanılmaktadır. Artroskopi
ile adezyonların lizisi, dejenere fibrokartilaj debridmanı veya rezeksiyonu
ve lavajı gibi prosedürler sıklıkla uygulanmaktadır. Artroskopik
prosedürler ayrıca protuberantianın lateralindeki posterior yapışma
dokularının elektrokoterizasyonunu da içerir. Bu işlemi takiben sklerotik
ajan enjeksiyonu ile birlikte hastalara sınıf I elastik de kullandırılabilir.
Çalışmalarda kısa dönemde başarılı sonuçlar elde edilmiş ve artroskopinin
açık cerrahiye alternatif olabileceği vurgulanmıştır. (Esposito, Clear, &
Veal, 1991) İki yıllık vaka takiplerinde nükslere rastlanılabilse bile
çalışmalar
atroskopinin
TME
hipermobilitesinden
başarıyla
uygulanabileceğini belirtmektedir. (Torres & McCain, 2012)
Eminens ogmentasyonu
Artiküler eminensin ogmentasyonu artiküler eminensin yüksekliğninin,
allojenik greft materyalleri, titanyum plaklar ve titanyum vidalar
kullanılarak artırılması ile kondil yolunun mekanik olarak engellenmesi ile
gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalardan birinde TME
eminensin yüksekliğini arttırmak için zigomatik kemiğin üzerine
yereştirilen bir vitallium ağ yardımıyla kondilin translasyonu
limitlendirilmeye çalışılmıştır. (Howe, Kent, Farrell, & Poidmore, 1978).
Daha sonraki yıllarda ise benzer amaçla çeşitli şekillerde titanyum mini
plaklar kendi başına veya otojen kortikokansellöz kemik grefti ile
kullanılmıştır (Cardoso, Vasconcelos, & Oliveira, 2005; Puelacher &
Waldhart, 1993; Smith, 1991). Bu yöntem diğer cerrahi işlemlere göre
daha basit, güvenli ve daha az invaziv bir yöntem olarak kabul
edilmektedir.
Kondilin anterior translasyon yolunda mekanik olarak bir bariyer
oluşturma yöntemlerinden bir diğeri ise ilk olarak Mayer tarafından öne
sürülen ve daha sonraki yıllarda Dautrey tarafından modifiye edilen
zigomatik arkın down fracture işlemidir (Xu et al., 2019). Zigomatik ark
üzerinde yapılan osteotomi sonrasında kesi hattının distal kısmı artiküler
eminensin ön ve aşağı kısmına yerleştirilir. Bu osteotomi hattı yeşil ağaç
kırığına benzemektedir ve herhangi bir mini plak veya vida ile fiksasyon
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gerekli değildir. Bu tekniğin dezavantajı ise proksimal bölümde baskı
stresi oluşturmasıdır. Bu baskı sonucu oluşacak bir kırık hattına miniplak
ile fiksasyon uygulanmalıdır (To, 1991).
Artiküler eminens ogmentasyonunda zigomatik arkın glenotemporal
osteotomisi de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntem ile artiküler eminens
üzerinde bir boşluk oluşturulup, bu boşluğun iliak kret, kraniyal kemik,
çene kemiği gibi otojen greftler veya silastik ve hidroksiapatit gibi
materyaller ile kapatılarak eminensin yüksekliği artırılmaktadır. Karabouta
tarafından geliştirlen teknikte eminens üzerinde ‘V’ şekilli bir osteotomi
hattı oluşturmuş ve bu boşluğa hidroksiapatit yerleştirerek eminensin
yüksekliğini artırmıştır (Karabouta, 1990). Costas Lopez ve ark. ise
osteotomi sonrası eminensi otojen greftler kullanarak ogmente ederek ağız
açıklığını kısıtlamışlar ve olası enfeksiyon riskini minimuma indirmeyi
amaçlamışlardır. (Lopez, Gil, Sanroman, Adame, & Ruiz, 1996)
Bir başka teknikte ise artiküler eminens üzerinde oblik bir osteotomi
gerçekleştirilmiş ve yeşil ağaç şeklinde bir kırık hat oluşturularak
mandibula simfiz bölgesinden alınan otojen blok greft kırık hattına
uyumlanıp sıkıştırılarak eminens yüksekliği artırılmıştır (Güven, 2008).
Xu ve ark (Xu et al., 2019). özellikle son yıllarda gittikçe popüler hale
gelen bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojileri (CAD/CAM)
kullanarak osteotomi sırasında çevre vital dokularda meydana gelebilecek
yaralanmaların önüne geçmeyi amaçlamışlardır. Yapmış oldukları çalışma
sonucunda CAD/CAM ile üretilmiş rehber kullanımının operasyon
zorluğunu azalttığını ve daha doğru kes hatları elde etmelerini sağladığını
bildirmişlerdir. Ihab ve ark (Ihab, Mounir, Ali, & Mounir, 2020). ise
CAD/CAM teknolojisini kullarak ürettikleri zigomatik kemiğe
yerleştirilen kişiye özel implantların uygulanabilir ve stabil bir yöntem
olduğunu bildirmiş, otojen kemik ile yapılan eminens ogmentasyonları
karşılaştırarak iki teknik arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır.
Tüm bu cerrahi tedavilere ek olarak 6 aydan uzun süredir var olan
kronik dislokasyon vakalarında hasta asemptomatik ise tedavi için için
osteotomisi (IVRO) veya sagital split osteotomisi (SSO) düşünülebilir.
Bazen hastanın önemli fonksiyonel sorunları ve ağrısı varsa total eklem
protezinin de endike olabileceğini belirten çalışmalar da mevcuttur. (Aaron
Liddell & Daniel E Perez, 2015).
Özetle, hangi tedavi yönteminin kullanılacağına karar verirken hasta
merkezli bir tedavi algoritması oluşturmak gerekmektedir. Semptomların
hafifletilmesi önemli olduğu kadar, uzun vadeli çözüme ulaşılabilmesi için
mevcut rahatsızlığın etiyolojisi dikkatle ele alınmalıdır.
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1. Genel Bilgiler
Böbrek yetmezliği glomerüler filtrasyon hızındaki azalma sonucu sıvısolüt dengesi, endokrin ve metabolik fonksiyonlarda ilerleyici bozulma
olarak tanımlanır. Üremi ise böbrek yetmezliği nedeniyle oluşan tüm
biyokimyasal ve klinik sonuçları içeren ve çoğu kes böbrek yetmezliği ile
eş anlamlı olarak kullanılan bir terimdir (1).
Son dönem böbrek yetmezliği dünya çapında en önemli morbidite ve
mortalite nedenlerinden biridir. Dünya çapında görülme sıklığı sabit
olmasına rağmen ilginç bir şekilde 2030 yılına kadar dünyada 5439 milyon
hastaya ulaşması beklenmektedir (2). En önemli kantitatif nedenleri
diyabetik nefropati ve hipertansiyonun neden olduğu renel hasardır. Bunun
dışında glomeruonefrit, böbreğin konjenital ve herediter kistik hastalıkları,
interstisyel nefrit, renal arter darlığı ve obstrüktif- nefrolitiazis gibi
nedenlerde böbrek yetmezliğine neden olabilir (3).
Kronik böbrek yetmezliğinde renal replasman tedavisine başlama
zamanı tartışmalı olsa da literatürde genel kabul gören eGFR’nin
10ml/dakika/1,73m2 cıvarında olmasıdır (4). Renal replasman
tedavilerinde amaç uygun donör bulununcaya kadar metabolik
fonksiyonları stabil tutmaktır. Kronik böbrek yetmezliğinde en sık tercih
edilen renal replasman yöntemi hemodiyaliz (HD)’dir. Bu amaçla en sık
arteriovenöz fistül (AVF)’ler kullanılır. Nativ damar şansı olan hastalarda
hastanın kendi vasküler yapılarının kullanılması tercih edilir. Primer
açıklık oranlarının daha iyi olması, daha az enfeksiyon ve daha az
komplikasyonlar otolog vasküler yapılar için ana tercih nedenidir. Ancak
çeşitli nedenlerle kendi vasküler yapıları zayıf veya tükenen hastalarda
sentetik greftlerde bu amaçla kullanılabilir (5,6). Diğer bir renal replasman
yöntemi geçici veya kalıcı tünelli HD kateterleridir. Geçici kateterler daha
çok acil durumlarda veya hastanın kullandığı AVF’ünün tromboze olması
nedeniyle ara geçişte kullanılır. Kalıcı tünelli HD kateterleri ise vasküler
erişim (VE) şansı kalmayan hastalarda tercih edilir ve anında VE sağlar
(7).
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Tüm renal replanman yöntemlerinde preoperatif değerlendirmede öykü
ve fizik muayenenin yanında duplex ultrasonografi incelemesi ile ven
haritasının çıkartılması primer başarısızlık oranını azaltır (8). Renal
replasman yöntemleri Şekil 1’de özetlenmiştir.

Şekil 1: Vasküler erişim yöntemleri
SDBY; Son dönem böbrek yetmezliği, HD; Hemodiyaliz, AVF;
Arteriovenöz fistül
2. Vasküler erişim yöntemleri
Efektif HD iyi çalışan bir VE yolu gerektirir. Başarılı bir erişim yolu en
az 300 ml/dk debisi olmalı, kolay kanüle edilebilmeli, enfeksiyon ve
tromboza dirençli olmalı ve minimum komplikasyonlara sahip olmalıdır.
VE için ilk seçenek otojen venlerle oluşturulan bir AVF’dür. Diğer
seçenekler ise sentetik greftlerle oluşturulan AVF ve santral venöz
kateterlerdir (9). Santral venöz kateterler daha yüksek morbidite ve
mortalite ile ilişkilidir. VE yolu ve özellikle enfeksiyon nedeni ile hastane
yatışların büyük kısmı santral venöz kateter kullanan hastalardan oluşur
(10).
2.1. Otojen arteriovenöz fistüller
Komplikasyon azlığı ve yüksek primer açıklık oranları nedeniyle ilk
tercih VE yoludur. HD bağımlı hastalarda sınırlı venöz erişim yolları
nedeniyle non dominant kolun en distal kısmı tercih edilir (8).
AVF oluşturulurken arter ve ven arasındaki anastomoz açısı fistül
trombozunda etkili olan neointimal hiperplazi ile ilişkilidir (Resim).
Literatür incelemesinde 4 açı geometrisi arasından (30°, 45°, 60° ve 90°)
neointimal hiperplazi en az 30°’de olduğu tespit edilmiştir (11).
Farklı literatür çalışmalarında farklı sonuçlar ortaya çıksa da preoperatif
doppler ultrasonografi ile ölçülen ven çapının ≥1,9 mm, arter çapının ise
≥1,5 mm olması başarılı bir olgunlaşma süreci için yeterlidir (12). Yine
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literatür taramasında kanülasyon kolaylığı açısından fistül debisi, damar
çapı ve derinliği arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmak için 6’lar kuralı
getirilmiştir. 6 mm çap, cilt yüzeyinden 6 mm derinlik ve 600 ml/dk’lık
kan akışı kanülasyon için en uygun değerlerdir. Ayrıca en az 10 cm’lik düz
bir segmentin varlığı, kanülasyonu kolaylaştıracaktır. AVF derinliğini
ayarlamak bazen obez hastalarda ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Deri
yüzeyinin derinliklerinde uzanan olgunlaşmış AVF kanülasyonu zor
olabilir. Bu tür durumlarda kanama, hematom veya pseudoanevrizmaya sık
rastlanır. Cs Nagy G ve arkadaşları (14) obez hastalarda ultrason eşliğinde
aşamalı liposakşın önermişlerdir. Yaklaşık 15 dakika süren bu işlem AVF
ömrünü uzatacaktır.
Her bir üst ekstremite için farklı seviyede 5 çeşit AVF
oluşturulabilir.
a-Snuffbox AVF (uç yan veya yan yan)
b-Brescia cimino AVF (uç yan veya yan yan)
c-Proksimal radiosefalik AVF (uç yan veya yan yan)
d-Brakiosefalik AVF
e-Bazilik ven transpozisyonu AVF
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2.1.1. Snuffbox arteriovenöz fistüller

Resim 1:Radiosefalik fistüller ,
RC; radiosefalik, AVF; Arteriovenöz fistül
Muskulus ekstensör pollisis longus ve brevis tendonlarının arasında
enfiye çukuru adı verilen anatomik bölgede radiyal arter ve sefalik ven
arasında oluşturulur. Üst ekstremitedeki en distal radiosefalik AVF’dür
(Resim 1a). Lokal anestezi ile end-to-side veya side-to-side şeklinde
oluşturulabilir. End-to-side anastomozda sefalik venin distal kısmı ligatüre
edilir (Şekil 2a). Side-to-side teknikte ise venotomi ve arteriyotomi sonrası
arter ve ven yan ana anastomoze edilir (Şekil 2b). And-to-and anastomozda
arter ve venin distali ligatüre edilir. Proksimal kısımları uç-uca anastomoz
yapılır (Şekil 2c).
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Şekil 2: Anastomoz yöntemleri
Snuffbox AVF’ler proksimal damar koruma avantajlarına sahiptir.
Daha sonra açılacak fistüler için daha fazla vasküler yapı kalır. Ayrıca
kolda ne kadar distale gidilirse arter ve ven birbirine o kadar yaklaşır. Bu
da küçük bir cerrahi kesi ve daha az disseksiyon ile AVF oluşturma imkânı
verir. Başarısızlık prediktörleri; diyabet, Yaş> 70, venöz çapın ≤2.0 mm
olması, kardiyovasküler hastalık ve iskemik kalp hastalığıdır (15). En
önemli dezavantajları arter ve venin distal kısımlarda ince olmasıdır.
Primer açıklık oranları bir yılda %65 ile %87 arasında değişir.
2.1.2. Distal radiosefalik arteriovenöz fistüller (Brescia-cimino)
El bileği seviyesinde radiyal arterin dorsal ve palmar dalını vermeden
önce yapılan AVF’lerdir (Resim 1b). İlk kez 1966 yılında Brescia-Cimino
tarafından tarif edildikten sonra en sık uygulanan fistüllerden biridir. Lokal
anestezi ile yapılır (17). Snuffbox AVF için uygun olmayan hastalarda
tercih edilir. End-to-side, side-to-side veya and-to-and anastomoz şeklinde
oluşturulabilir. En sık end-to-side anastomoz tekniği kullanılır. Radiyal
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arterin dominansını belirlemek için modifiye allen testinin
değerlendirilmesi, distal iskemiyi önlemek adına rutin olarak tavsiye edilir
(17).
Brakiosefalik fistüllere göre primer başarısızlıkları daha fazladır.
Brescia-Cimino fistüllerinde başarısızlığın en önemli nedeni, erken
tromboza daha yatkın olan küçük çaplı damarlardaki yavaş akımdır. Kan
akışı direncini belirleyen birincil faktörler arasında damar yarıçapı, damar
uzunluğu ve kanın vizkositesi bulunur. Bu üç faktörden en önemlisi damar
çapıdır. Poiseuille Denklemi, damar direncinin, yarıçapın dördüncü
kuvveti ile (r4) ters orantılı olduğunu açıklar. Literatür incelemesi 2mm’nin
üzerinde bir arter çapının gerekliliğini vurgular. 2 mm’nin altındaki ven
çapı için bir üst seviye AVF önerilir (18).
2.1.3. Yüksek (Proksimal) radiosefalik arteriovenöz fistüller
Distal brescia-cimino AVF tromboze olduğunda veya uygun
olmadığında tercih edilebilecek bir AVF şeklidir (Resim 1c). Nadir
kullanılan bir seçenektir. Ancak üst kola geçmeden önce ön kola ikinci bir
fistül imkânı sağlar. Tek dezavantajı proksimalde radial arterin daha
derinde olması ve distal radiosefalik AVF trombozu sonrası oluşturuldu ise
sefalik venin daha önceki fistülün kullanımına bağlı duvar hiperplazisine
uğramasıdır. En önemli avantajları ise proksimalde arter ve ven çaplarının
daha kalın olmasıdır. Primer başarısızlık oranları distal radiosefalik
AVF’lere göre daha düşük ve primer başarısızlık oranları ise benzerdir
(19).
2.1.4. Brakiosefalik arteriovenöz fistüller
Radiosefalik AVF için elverişsiz anatomiye sahip veya distal damar
yatağı tükenmiş hastalarda median antekubital ven veya medyan bazilik
ven uygun ise (> 2,5mm) brakiosefalik AVF oluşturmak için kullanılabilir.
Bu teknikte brakial arterden sefalik vene, antekubital ven yoluyla (Distal
sefalik ven, perforan ven ve ön kolun medyan veni bağlanarak) bir halka
oluşturulur (Resim 2b ) (20). Medyan veni uygun olmayan hastalarda
sefalik venin distal kısmı ligatüre edilerek proksimal kısmı brakial artere
end-to-side tekniği ile anastomoze edilir (Resim 2a).
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Resim 2: Brakiosefalik arteriovenöz fistüller
BC; Brakiosefalik, AVF; Arteriovenöz fistül, BVT; Bazilik ven
transpozisyonu
Median antekubital ven yoluyla oluşturulan AVF’ün en önemli avantajı
ana bazilik venin korunması ve gelecekte diğer bir AVF için ven
kalmasıdır. Aynı zamanda daha düşük primer başarısızlık oranları ve
yüksek primer açıklık oranları vardır.
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Brakiosefalik AVF’lerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus
anstomoz genişliğinin sınırlı tutulması gerekliliğidir. 5mm ve daha yüksek
AVF anastomoz uzunluğu steal sendromu veya distal iskemik
semptomlara neden olabilir (20,21).
2.1.5. Bazilik ven traspozisyonu arteriovenöz fistüller
Otolog venlerin radyosefalik ve brakiosefalik AVF oluşturmak için
uygun olmadığı en sık tercih edilen yöntemdir. Lokal anestezi veya aksiller
blok altında yapılabilir. Teknik olarak antekubital bölgeden aksiller
bölgeye kadar bazilik ven trasesi boyunca tek kesi veya aralıklı kesilerle,
minimal invaziv-video yardımlı cerrahi tekniklerle bazilik ven eksplore
edilir. Cilt altından oluşturulan bir tünel yardımı ile yüzeyelleştirilir
(Resim 2c) (22). Tek kesi yöntemi uzun kesinin getirdiği komplikasyonlar
(kanama, hematon, lenfore gibi )nedeniyle minimal invaziv yöntemler
önerilmektedir (22,23). Özellikle aşırı obez hastalarda brakiosefalik
AVF’lerden önce tercih edilebilir. Primer açıklık oranları 15 ay da %90 ın
üzerindedir (24).
2.1.6. Komplikasyonlar
Güncel literatür bilgisi HD amacıyla otolog AVF’leri önermektedir.
Çünkü otolog AVF greft ve kateterlere kıyasla daha uzun primer açıklığa
ve daha düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Çeşitli serilerde farklı
komplikasyon sıklığı olması komplikasyon oranlarıyla ilgili zayıf bir fikir
birliği vardır. Kanama, hematom, fistül yerinde enfeksiyon, erken trombüs,
steal sendromu, anevrizma ve pseudoanevrizma gibi komplikasyonlar
muhtemel komplikasyonlardır (25).
Kanama ve hematom oluşumu çoğunlukla erken cerrahi
komplikasyonlardır. HD hastaları normal koagulasyon değerlerine rağmen
anormal kanama süreleri ve artmış kanama eğilimine sahiptirler (26).
Özellikle anastomoz kanamaları erken müdahale edilmez ise fistül
trombozuna neden olarak işlevsiz hale getirebilir.
Enfeksiyon hem cerrahi kesiler nedeniyle hem de böbrek
yetmezliğindeki hastaların genel immün sistem zayıflığı nedeniyle
oluşabilir. Önemli bir morbidite ve mortalite nedenidirler. İnsidansı çeşitli
serilerde %0,5 ile %5 arasında değişir (27).
Perioperatif enfeksiyonlar çoğunlukla kontaminasyondan kaynaklanırlar ve lokalizedirler. Apse veya pseudoanevrizma yokluğunda çoğu uygun
antibiyotik ile tedavi edilebilir (26).
Diğer bir komplikasyon olan anevrizma aynı bölgeye yapılan
ponksiyonlar nedeniyle oluşabilir. Anevrizmal dilatasyon zamanla yüksek
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kan akımı nedeniyle doğal olarak da meydana gelebilir ve fistül içindeki
basınç yükselerek süreç hızlandırılabilir (Resim). Ülserasyon ve cilt
bütünlüğünün kaybı cerrahi onarım gerektirir. Tedavi edilmeyen
anevrizmalar rüptür ile mortal komplikasyonlara neden olabilir. Gerçek
veya pseudoanevrizmalar daha çok brakiosefalik veya bazilik ven
transpozisyonu AVF’lerde oluşsa da distal fistüllerde de oluşabilir (28,29).
İskemik bulgulardan olan steal sendromu genellikle operasyondan
hemen sonra ilk bir ay içinde oluşur. % 80 inden fazlası uyumsuz
cerrahiden kaynaklansa da %20’si proksimal giriş stenozundan oluşur.
Genel vasküler akses prosedürlerinin %4-9’unda görülür. Acil müdahale
gerektirir. AVF iptaline giden ligasyon bu işin en basit yöntemidir (26).
Tüm vasküler akses tiplerinde en sık görülen komplikasyon erken
trombozdur. AVF korunacaksa 7 gün içinde tedavi edilmelidir. Bu durum
cerrahi tekniklere bağlansa da hipotansiyon, pıhtılaşma bozuklukları veya
proksimal drenaj vasküler yapının darlığı da tromboza neden olabilir (30).
2.2. Sentetik greft ile oluşturulan arteriovenöz fistüller
Teknik
olarak
nativ
AVF’lere benzer.
Nativ
damar şansı olmayan veya
çeşitli
nedenlerle
nativ
damarları tükenen hastalarda
sentetik greftler ile açılan
AVF’ler vasküler erişim
amacıyla kullanılabilirler. Bu
amaçla genellikle politetrafloroetilen greftler veya biyolojik materyal ile oluşturulmuş yapay greftler tercih
edilir. İlk kez 1976 yılında
Baker LD ve arkadaşları
tarafında tanımlanmış ve
kullanılagelmiştir (8, 31).
Oluşturma tekniği olarak cilt
altından
oluşturulan
bir
tünelden geçirilerek arter ve
ven arasına düz (straight)
Resim 3: Greft ile arteriovenöz fistüller veya U (loop) şeklinde
RC; Radiosefalik, BC; Brakiosefalik, BB; interpoze edilir. Ven seçimi
genellikle sefalik ven, aksiller
Brakiobazilik
ven veya sefalik venin axiller

246

vene dökülmeden hemen öncesidir. Arter olarak ise en sık brakial arter
tercih edilir (Resim 3). Üst ekstremite otolog greftlerden farklı olarak alt
ekstremitede de femoral arter ve ven arasında loop greft yerleştirilebilir
(32). Ayrıca vasküler erişim yolları sıkıntılı olan hastalarda subklavyen
arter ve ven arasına da greft ile AVF oluşturulabilmektedir (Resim 4) .

Resim 4: Subklavyen-subklavyen ve femoro-femoral greft arteriovenöz
fistüller
Nativ AVF’lede görülen tüm komplikasyonlar greft ile oluşturulan
AVF’lerde de görülür. Ancak sentetik greftlerde bu oran daha sıktır. En sık
gözlenen komplikasyon ise neointimal hiperplaziye bağlı trombozdur (33).
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Enfeksiyon oranları farklı serilerde %1-13 arasında raporlanmıştır.
Genellikle hemşirelik bakımı ve greft kanulasyonu sırasında asepsiantisepsi kurallarıyla ilişkilidir (34). Tekrarlı kanülasyonlarla greftte
meydana gelen dejenerasyonlar pseudoanevrizmaya neden olabilir. Bu
komplikasyon şiddetli ağrı, zor kanülasyon ve kozmetik problemlerle
gösterir. Bu komplikasyon bazı serilerde hiç bildirilmezken bazı serilerde
%23 gibi yüksek oranlada raporlanmıştır (35).
Sentetik greftler nativ damar şansı olmayan hastalarda uygun cerrahi
teknik ve damar seçimi ile kullanılırken asepsi antisepsi kurallarına
uyulursa HD hastalarında uzun süreli bir vasküler erişim yolu sağlayabilir.
2.3. Hemodiyaliz Kateterleri
Santral HD Kataterleri, geçici bir HD erişimi için AVF veya
arteriovenöz greftler için bir köprü vazifesi amacıyla kullanılırlar. Tünelsiz
veya geçici HD kateterleri sınırlı sayıda dializ seansı beklentisinde veya
tünelli diyaliz kateterlerine komplikasyonlar olduğunda tercih edilir.
Tünelli HD kateterleri ise daha uzun kullanım amacıyla veya sınırlı yaşam
beklentisi olan hastalar için tercih edilirler ve anında erişim sağlarlar (8).
Kateter konumlandırmasında sağ ve sol internal juguler ven (Resim 5)
subclavyen ven (Resim 6) bölgelerine tercih edilir.

Resim 5: Juguler venöz kateter
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Bu sağ atriyuma düz bir yol sağlar. Böylece santral ven darlığı riskini
azaltır. HD kateterleri aynı zamanda femoral venlere de yerleştirilebilir.
Kateter yerleştirme steril bir ameliyathane ortamında, ideal olarak
floroskopi bulunan ya da en azından monitorizasyon imkanı olan bir
ortamda uygulanması muhtemel komplikasyonları en aza indirir.

Resim 6: Subklavyen venöz kateter
Bir santral venöz kateter yoluyla HD, AVF’ler ve greftlere kıyasla
enfeksiyöz komplikasyonlara daha fazla yatkındır (36). Bu nedenle santral
hemodiyaliz kateterleri daha çok acil şartlarda, acil HD amacıyla tercih
edilmeli ve en kısa zamanda kişiye en uygun AVF oluşturulmalıdır.
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Giriş
Temporomandibular eklem rahatsızlıkları çiğneme kasları,
temporomandibular eklem ve onunla ilişkili kas ve kemik dokularla alakalı
rahatsızlıkları ifade etmektedir (Okeson, 2013). Temporomandibular
eklem rahatsızlıklarının tedavisindeki amaç ağrının ve eklem seslerinin
azaltılması ile temporomandibular eklemin normal fonksiyonuna
dönebilmesidir. Bu tedaviler sırasında parafonksiyonel alışkanlıkların
düzenlenmesi, okluzal splint kullanımı, farmakoterapi, fizik tedavi, eklem
içi enjeksiyonlar, artrosentez, artroskopi ve açık eklem cerrahisi yer
almaktadır (Gezer ve Levendoğlu, 2016).
Toplumdaki temporomandibular eklem rahatsızlıkları sıklığı verileri,
yaş, cinsiyet, nüfus, kullanılan tanı kriterleri ve metodolojideki farklılıklar
nedeni ile çalışmalarda değişkenlik göstermektedir. Temporomandibular
ağrı sıklığı kadınlarda erkeklere nazaran 2 kat daha fazladır ve
temporomandibular eklem rahatsızlıkları nedeni ile tedavi gören hastaların
%80-90’ı kadındır (Casanova-Rosado vd., 2006; Wadhwa ve Kapila,
2008). Toplumun %40’ından fazlası kas ve eklem ağrıları, alt çene
hareketleri ve ağız açıklığında kısıtlanma gibi yaygın belirtilerin en az
birine sahiptir ve %10-20’si tedavi gereksinimi duymaktadır (Dostalova
vd, 2012)
Temporomandibular
eklem
rahatsızlıklarının
etiolojisi
multifaktöriyeldir. Başlıca nedenler malokluzyona sebebiyet verecek
okluzal bozukluklar, bruksizm, kalem ısırma gibi parafonksiyonel
alışkanlıklar, anksiyete, stres ve benzeri emosyonel bozukluklar sayılabilir.
Hastalığa sebep olan faktörleri travmatik, anatomik, fizyopatolojik ve
psikososyal etkenler olmak üzere dört başlık altında değerlendirmek
mümkündür. Travmatik etkenler, çene yüz bölgesine doğrudan gelen darp,
kaza veya sportif yaralanma gibi darbeleri içeren etkenlerdir.
Parafonksiyonel alışkanlıklar ise diğer bir çeşit travmatik etkendir. Bu
alışkanlıklar dişlerde aşınma ve anormal çene ilişkilerine bağlı olarak
çiğneme kaslarında sorunlara neden olur. Parafonksiyonel alışkanlıkların
en yaygını ise diş sıkma yani bruksizmdir. Doğumsal ve/veya gelişimsel
kas, kemik ve eklemin normal olmayan ilişkileri ise anatomik etkenler
arasında yer almaktadır. Kondiler hiperplazi, kondiler hipoplazi,
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hemifasiyal mikrosomi ve özellikle okluzal malformasyonlara bağlı
malokluzyonlar en yaygın anatomik faktörlerdir. Dejeneratif, endokrin
bozukluklar, infeksiyöz, metabolik, neoplastik, nörolojik ve vasküler
hastalıklar, multipl skleroz, dejeneratif kas ve eklem hastalıkları
fizyopatolojik faktörleri oluşturur (Stegenga ve Bont, 2006).
Psikososyal etkenler, temporomandibular eklem rahatsızlıklarının
hazırlayıcı faktörleri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle hastaların
muayene aşamasında psikososyal faktörleri öncelikle değerlendirilmelidir.
Emosyonel gerginlik, kas tonusunu arttırarak mandibulanın dinlenme
pozisyonunu değiştirir, ayrıca eklemdeki pasif interartiküler basıncında
artmasına neden olarak asemptomatik bir durumu aktive ederek disk
düzensizliğine neden olabilir. Böylece emosyonel gerginlik önemli bir
etiyolojik faktör olarak rol oynar (Stegenga ve Bont, 2006).
Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının sınıflandırılması
Temporomandibular eklem hastalıkları ile ilgili olarak çok sayıda
sınıflama yapılmıştır. Güncel olarak Amerikan Orofasiyal Ağrı Akademisi
ile Uluslararası Baş Ağrısı Derneğinin yaptığı ve Okeson tarafından
modifiye edilen sınıflama kullanılmaktadır (Okeson, 2013)
1.

Çiğneme kas rahatsızlıkları



Lokal kas ağrısı



Miyofasiyal ağrı



Miyospazm



Koruyucu kas kontraksiyonu

2.

Temporomandibular eklem rahatsızlıkları



Kondil-disk kompleksi düzensizlikleri

o

Disk deplasmanı

o

Redüksiyonlu disk dislokasyonu

o

Redüksiyonsuz disk dislokasyonu

o

Perforasyonla beraber disk dislokasyonu



Eklem yüzeyinin yapısal uyumsuzluğu

o

Kondil/ disk/ fossada şekil değişiklikleri

o

Kondil-disk, disk-fossa arasında adezyonlar

o

Sublüksasyon

o

Spontan dislokasyon
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3.

İnflamatuar hastalıklar



Sinovit



Kapsülit



Retrodiskit



Artritler

4.

Kronik mandibular hipomobilite



Ankiloz

o

Fibröz ankiloz

o

Kemiksel ankiloz

5.

Gelişimsel bozukluklar



Konjenital ve gelişimsel kemik rahatsızlıkları

o

Agenezi

o

Hipolplazi

o

Hiperplazi

o

Neoplazi



Konjenital ve gelişimsel kas rahatsızlıkları

o

Hipotrofi

o

Hipertrofi

o

Neoplazi

Temporomandibular eklem rahatsızlıkları tanı yöntemleri
Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tanısı için öncelikle iyi bir
anamnez ve klinik fizik muayene yapılması gereklidir. Detaylı ve standart
bir değerlendirme yapabilmek amacıyla Amerikan Ulusal Dental ve
Kraniofasiyal Araştırma Enstitüsü ve uluslararası klinik araştırma
uzmanları
ekibi
tarafından
yapılan
çalışmalar
sonucunda
Temporomandibular Rahatsızlıklar Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/
ATK) geliştirilmiştir (Dworkin ve LeResche, 1992). Bu teşhis formlarında
klinik belirti ve bulguların değerlendirilmesine ilaveten, psikolojik ve
psikososyal etkenlerin değerlendirilmesi yapılır. TMR/ATK, 1992
yılından bu yana epidemiyolojik ve randomize kontrollü çalışmalarda
kullanılmaktadır (Fletcher vd, 2004; Hylander, 2006; Nagata vd, 2015;
Wieckiewicz vd., 2014). TMR/ ATK iki bölümden oluşmaktadır: Birinci
bölümde çiğneme kasları ve TME’ deki rahatsızlıkları teşhis etmeye
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yarayan kriterler içerirken, ikinci bölümde ağrının şiddeti, ağrı nedeniyle
yetersizlik, depresyon ve somatizasyon gibi ağrının ve psikososyal
durumun değerlendirilmesine yönelik kriterler içerir (Dworkin ve
LeResche, 1992; Rammelsberg vd., 2003).


Klinik muayene

Ekstraoral ve intraoral muayene, çiğneme kaslarının palpasyonu, açma
kapama sırasında eklem seslerinin varlığı, ağız açmada kısıtlılık ve/veya
deviasyon varlığı değerlendirilir. Sağlıklı bir temporomandibuler eklem
yapısında açma, kapama veya lateral hareketler sırasında ağrı ve klik/
krepitasyon gibi eklem sesleri olmaz. İstirahat veya fonksiyon sırasında
çenede, şakaklarda, yüzde, kulak önünde veya kulak içinde ağrı olup
olmadığı değerlendirilir. Ağrıyla beraber ağız açmada kısıtlılık olup
olmadığı değerlendirilir. Ağız açma miktarı 40 mm’den az olması
durumunda limitli ağız açıklığı olduğu kabul edilir. Masseter, temporal,
medial pterygoid ve sternokleido mastoid kaslarının palpasyonunda ağrı
veya hassasiyet varlığı önemli bulgulardan biridir. Özellikle bruksizm gibi
parafonksiyonel alışkanlık görülen bireylerde masseter kasının
hiperaktivitesinden dolayı belirgin kas yapısı nedeniyle köşeli yüz
görünümü vardır. Ağız açma veya kapama sırasında herhangi bir safhada
eklem bölgesinde klik sesi varlığı disk dislokasyonu durumunu
düşündürmelidir. Disk kondil ve artiküler eminens arasındaki normal
pozisyonuna göre anteromadiale veya anterolaterale kaymış olabilir, bu
durum genellikle sesle sonuçlanır. Bu teşhisle birlikte eklemde ağrı da
mevcutsa artralji ya da osteoartrit varlığı değerlendirilmelidir (Dworkin ve
LeResche, 1992; Rammelsberg vd., 2003).


Okluzyon analizi

Temporomandibular eklem ve destek yapıları normal şartlarda uyum
içindedirler. Bu uyum bozulduğunda kraniomandibular düzensizlikler
olarak adlandırılan problemler ortaya çıkar (McNeill, 1993). Okluzyon
düzensizliği ve prematur temaslara bağlı okluzal çatışmalar, çene
hareketlerinde sapmalara ve dişlere gelen kuvvetlerin dengesiz dağılımına
neden olarak stomatognatik sistemin fonksiyonunu etkilemektedir
(Carlsson ve Magnusson, 1999). Bu düzensizlikler fizyolojik tolerans
sınırının üzerine çıktığında dokularda istenmeyen yapısal değişiklikler
meydana gelir. Bu değişiklikler çiğneme fonksiyonunda azalma, kaslarda
spazm ve yorgunluk hissi, bruksizm ve kas hiperaktiviteleri gibi
disfonksiyonlar ortaya çıkmaktadır. (Okeson, 1998).
Okluzal düzensizliklerin teşhisinde artikülasyon kağıdı, okluzyon
mumları, folyo ve ipek şeritler gibi araçlar kullanılarak kalitatif veriler elde
edilir. Teknolojik gelişmelerin diş hekimliğine sunduğu imkan sayesinde,
T-scan cihazı ile kantitatif verilere ulaşılabilir. 1987’de T-scan 1; 1998’de
T-scan 2 geliştirilmiştir. Şu anda kullanılmakta olan T-scan 3 gerçek
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zamanlı okluzal temasları ve temas anındaki basınç miktarını gösteren
klinik bir cihazdır. Bu cihaz 100 mikron kalınlıkta ve üzerinde en ufak
kuvveti bile algılayabilecek 1300 adet civarında algılayıcı nokta bulunan
bir sensör, ısırtma çatalı, tutucu kısım ve yazılımdan oluşmaktadır (Wang
ve Yin, 2012).
Okluzyon analizi yapılacak hastanın kimlik bilgileri, ağız içi eksik diş,
restorasyon bilgileri, santral dişin meziodistal genişliği sisteme tanımlanır.
Sonrasında okluzal tarama için ısırtma çatalı üzerindeki çentik iki santral
dişin ortasına gelecek şekilde yerleştirilerek açma kapama hareketleri ile
taramaya başlanır. Sentrik ilişki, lateral ve protruziv hareketler sırasında
da kayıtlar alınır. Yazılım, otomatik olarak okluzal kaydın zaman/kuvvet
eğrisi ve üç boyutlu grafiğini ekranda gösterir. Zaman/kuvvet eğrisinde, ilk
temas anından son temas anına kadar okluzal kayıt boyunca herhangi bir
zaman dilimindeki maksimum değer üzerinden yüzdelik kuvvet değerini
ve sağ/sol ark okluzal kuvvet dağılımı gösterir. Elde edilen datalar dijital
ortamda kaydedilebilir. T-scan cihazı ile elde edilen bu veriler sayesinde
okluzal temas boyunca meydana gelen okluzal değişimler, okluzal
çatışmalar, primer kontaklar değerlendirilebilir. Sentrik ilişkiyle beraber
protruziv ve lateral çatışmalar da gözlemlenebilmektedir. Bu veriler
temporomandibular ekleme iletilecek kuvvetleri dengelemek amacıyla
bilateral balansı ayarlamakta kullanılabilmektedir. T-scan cihazı
kliniklerde eklem rahatsızlıklarının teşhisinde yardımcı bir cihazdır
(Eskitaşçıoğlu ve Tuğan, 2015).


Görüntüleme yöntemleri

Klinik muayeneye ilaveten görüntüleme yöntemlerinden de
faydalanılır. Bu amaçla panoramik radyografiler, transkraniyal
radyografiler, ultrasonografi, artroskopi, artrografi bilgisayarlı tomografi
ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Manyetik
rezonans görüntüleme, üstün yumuşak doku çözünürlüğüne sahiptir ve
disk deplasmanlarının teşhisinde altın standart olarak kullanılmaktadır
(Şanıvar, 2018).
Konvansiyonel grafiler ile temporomandibular eklem kemik yapısı ve
değişikliklerin görülmesi, travma ve dejeneratif eklem hastalıklarına bağlı
kondil bölgesindeki yıkımı görüntülemek amacıyla kullanılır. Tekniğin
kolay, ışık dozunun düşük ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilirler.
Bunlar lateral oblik, panaromik ve transkraniyal garfiler şeklinde olabilir.
Lateral transkraniyal radyografiler ağız açık ve kapalı durumdayken
görüntü alınarak, kondil ve fossanın görüntülenmesini sağlar (Nakagawa
vd, 2002). Konvansiyonel grafilerle eklemdeki yapısal değişiklikler,
kondilin glenoid fossa içindeki konumu ve eklem aralığı incelenebilirken,
eklem diski görülemez (Laskin vd, 2006).
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Bilgisayarlı tomografi eklemin gelişimsel anomalileri, kemik tümörleri,
ankiloz, travma sonucu oluşan kırıklar, artroz veya neoplastik değişiklikler
gibi eklemin kemik yapılarına ait her türlü patolojik durumun
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle kemiksel
yapıların incelenmesinde yararlıdır. Ancak eklem diski ve bağlarını
görüntüleyemez ve yumuşak doku hastalıklarının teşhisinde yetersizdir.
Diskin görüntülenmesi artrografi ve manyetik rezonans görüntüleme
yöntemleri ile mümkündür (Westesson vd., 2011).
Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi 1984 yılında Helms
tarafından ilk defa eklem değerlendirilmesinde kullanılmıştır (Langlais
vd., 2000). Temporomandibuar eklem bölgesinin bu yöntemle
incelenmesinde sagittal, aksiyal ve koronal görüntüler kullanılır. Aksiyal
görüntüler, kondil lokalizasyonu, sagittal ve koronal görüntüleri eklem
açılarının belirlenmesi için kullanılır. Aksiyal değerlendirmede oblik
kesitler mandibular kondilin uzun aksına paralel ve perpendikülerdir.
Sagittal imajlar standart görüntüleme planıdır ve imajlar hem açık hem de
kapalı pozisyonda elde edilir. Anterior ve posterior disk deplasmanlarının
tanısında kullanılır (Larheim, 2005; Orhan vd., 2006).
Ultrasonografi yöntemi noninvaziv olması, hızlı uygulanabilmesi,
uygun maliyetli olması nedeniyle manyetik rezonans görüntüleme
yöntemine alternatif kullanılabilir. Bu yöntemle eklem kapsülünün laterali,
diskin laterali ve kondil görüntülenebilirken, eklemin medial yüzeyi,
diskin mediale dislokasyonları ve kondiler eğimin açısı görülmez.
Preauriküler şişlik, eklem içi efüzyon ve kemik patolojileri gibi
durumlarda temporomandibular eklemin ultrasonografi ile görüntülenmesi
zorlaşır (Uysal vd, 2002).
Artrografi yönteminde ise eklem boşluğuna radyoopak kontrast madde
enjekte edilerek diskin görüntüsü elde edilir. Bu yöntemle disk
deplasmanları, disk perforasyonu, dejeneratif eklem rahatsızlığı gibi
patolojiler değerlendirilebilir. İnvaziv olması ve kullanılan kontrast
maddeye karşı alerjik reaksiyon geliştirme ihtimali nedeniyle günümüzde
fazla tercih edilmemektedir (White ve Pharaoh, 2009).
Artroskopi tekniği ile cerrahi olarak eklem yüzeylerinin açılarak optik
aletler yardımıyla incelenmesi ve sinoviyal sıvı yapışıklıklarının tedavisi
yapılabilir. Cerrahi insizyon ile artroskop eklem boşluğuna sokularak
eklem içi yapıların görüntülenmesi sağlanır (Landes vd, 2007).
Günümüzde polisomnografik yöntemler kullanılarak uyku sırasındaki
bruksizm alışkanlıklarının tespiti yapılabilmektedir. Bu yöntem
günümüzde özellikle bruksizmi saptamak için altın standart olarak kabul
edilmektedir. Kullanılan ekipmanın pahalı olması ve sadece uyku
laboratuvarlarında uygulanabildiği için hastanın ev ortamından uzak
olmasının mevcut bruksizm aktivitesini değiştirebilecek olması yöntemin
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dezavantajları olarak kabul edilir. Bruksizm aktivitesi esas olarak çiğneme
kaslarının elektromiyografik aktivitesi ile değerlendirilir. Uyku
laboratuvarlarında uygulandığı için; uyku apnesi ve insomnia
(uykusuzluk) gibi uyku bozuklukları ile uyku sırasında oluşan
homurdanma, yutkunma ve öksürme gibi diğer orofasiyal aktivitelerden
ayırt etmek daha kolaydır. Ayrıca uyku bruksizmi ile bağlantılı diğer
fizyolojik değişiklikler de kaydedilir (Güle vd 2019).


Laboratuvar testleri

Gerekli görülen durumlarda sedimentasyon oranı, kalsiyum oranı, ürik
asit seviyesi değerlendirmesi için laboratuvar testleri istenebilir. Romatoid
artrit şüphesi varsa ilgili hekime yönlendirilmelidir. Hiperüremi kas
spazmını aktive edici bir etken olabileceğinden tiroid hormonları
değerlendirilmeli ve gerekli görülürse ilgili doktora yönlendirilmelidir
(Paff, 1973).
Temporomandibular eklem rahatsızlıkları tedavi yöntemleri
Günümüzde temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tedavisi için
pek çok yöntem uygulanmaktadır. Diş hekimleri dental işlemler sırasında
rahatsızlığın bulgularını gözden kaçırmamalı ve erken dönemlerde
tedaviye başlamalıdır. Tedavideki amaç öncellikle eklem bölgesindeki ağrı
ve seslerin giderilmesi ve temporomandibular eklemin normal
fonksiyonuna döndürülmesidir. İlk olarak konservatif ve invaziv olmayan
tedaviler denenmeli, gerekli olursa cerrahi ve invaziv tedavilere
geçilmelidir. Hasta bilgilendirme, okluzal splint tedavisi, psikolojik destek
tedavisi, fizik tedavi ve farmokolojik tedavi ilk adımda uygulanacak non
invaziv, geri dönüşümlü tedavi yöntemleridir. Non invaziv tekniklerden
hangisinin daha etkili olduğu kesin olmamakla beraber, stabilizasyon
splinti tedavisi en sık başvurulan, ucuz, basit ve etkili tedavi
yöntemlerindendir. Eklem rahatsızlığının iyileşmemesi durumunda
artroskopi veya artrosentez gibi cerrahi yöntemler uygulanmaktadır
(Buescher, 2007).


Hasta bilgilendirme

Eklem rahatsızlıkları hakkında hastanın bilgilendirilmesi, rahatsızlığa
neden olabilecek davranışların hakkında uyarılması koruyucu ve
rahatsızlığın
ilerlemesini
önlemek
açısından
önemlidir.
Temporomandibular eklem bölgesine gelen yükü mümkün olduğunca
azaltmak ve zarar verebilecek çiğneme kuvvetlerinden korunmak için
hastalara yumuşak gıdalarla beslenme, çift taraflı çiğneme, yavaş ve küçük
lokmalar halinde yemek yeme alışkanlıkları kazandırılmalıdır. Ağrı olması
durumunda ağzını fazla açmaya zorlamaması ve esneme sırasında ağzın
kontrollü açılması konusunda bilgilendirilmelidir (Okeson, 1998).
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Okluzal splint tedavisi

Bruksizm, eklem bölgesinde enflamasyon, internal düzensizlik
varlığında veya cerrahi sonrası destek tedavi amacıyla, çoğunlukla ısı veya
ışıkla sertleşen sert akrilik veya vakumla şekillendirilen vinil
materyalinden okluzal splintler yapılmaktadır. Splint yapımının amacı,
okluzal yüklerin dengelenmesi ve böylece temporomandibular eklem
bölgesine gelen basıncın azaltılmasıdır. Ayrıca splint kullanımı ile
parafonksiyonel alışkanlıkların önlenmesi de sağlanır. Mandibulayı
yeniden konumlandırması, diskin stabilizasyonu ve çiğneme kaslarının
aktivasyonunun azalması da diğer yararları arasında sayılabilir. Klinik
uygulanma şekillerine göre splintler çeşitlilik göstermektedir. (Duymuş,
2017)
Stabilizasyon splinti; bruksizmli hastaların tedavisinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Temporomandibular eklem bölgesi veya çiğneme
kaslarından kaynaklı ağrıların giderilmesi amacıyla yapılır. Eklem
bölgesine gelen travmalar sonrasında kullanıldığında ise dokulara gelen
kuvveti azaltarak iyileşmeye katkıda bulunduğu görülmüştür (Duymuş,
2017).
Bu tip okluzal splint tedavisinde amaç, temporomandibular eklem iç
düzensizliklerine neden olan malokluzyonların ortadan kaldırılarak
dengeli bir okluzal temasın sağlanmasıdır. Sentrik ilişki durumunda alt-üst
posterior ve anterior dişlerin aynı anda ve eşit yoğunlukta temas etmesi
sağlanır. Çoğunlukla üst çeneye uygulanır. Eklem rahatsızlığı bulunan
hastalarda net ve doğru bir sentrik ilişki tespiti oldukça zordur. Bu
durumda okluzal splint, sentrik ilişki pozisyonuna olabildiğince yakın
tespit edilir (Yengin, 2000).
Ön konumlandırma splinti (Anterior repositioning splint);
mandibulayı interküspal pozisyondan daha önde bir pozisyonda
konumlandıran bir splinttir. Bu splintin amacı, retrodiskal dokuların
adaptasyonunu sağlayarak, geçici bir süreyle kondili diskin hemen
arkasında konumlandırmaktır (Conti vd 2005; Klasser ve Greene, 2009).
Öncelikli olarak redüksiyonlu disk deplasmanı tedavisinde kullanılır.
Redüksiyonsuz disk deplasmanı varlığında kontrendikedir. Ön
konumlandırma splinti erken klik sesi varlığında etkilidir, fakat geç klik
döneminde etkisi yoktur. Bu splint, tedavinin erken evresinde düzenli
olarak takıldığında eklem bölgesindeki basıncı azaltarak etkinlik gösterir.
Ağrı ve disfonksiyonları azaltmak için mandibula mümkün olduğunca
anterior konuma getirilerek okluzal stabilite sağlanmalıdır. Genellikle 612 hafta süreyle kullanılır. Tavsiye edilen süreden uzun süre kullanımı ise
geri dönüşümsüz okluzal patolojilere neden olabilir (Madani ve
Mimortazavi 2011; De Leeuw ve Klasser, 2013).
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Anterior ısırma plağı; maksiller dişler üzerine uygulanan, sadece
mandibular anterior dişlere temas eden sert akrilikten yapılan bir apareydir.
Posterior dişlerin prematür temasları nedeniyle oluşan kassal
düzensizliklerin elimine edilmesi amacıyla kullanılır. Splint kalınlığı
prematür temasları önleyecek kadar minimum kalınlıkta olmalıdır.
Temasta olmayan posterior dişlerde uzamaya neden olacağı ve açık
kapanışa sebebiyet verebileceği için kısa süreli kullanılmalıdır (Okeson,
2013).
Posterior ısırma plağı; mandibular dişler üzerine uygulanır. Bu
splintin amacı dikey boyutun düzenlenmesi ve mandibulanın
pozisyonunun değiştirilmesidir. Anterior ısırma plağında olduğu gibi bu
splintin de uzun süre kullanımı uygun değildir (Duymuş, 2017; Okeson,
2013).
Pivolu splint; interartiküler aralığı arttırarak, eklemin artiküler
yüzeylerine gelecek kuvvetin azaltılması amacıyla geliştirilmiştir.
Mandibula veya maksillaya uygulanabilirken, genellikle en posteriordaki
tek noktada kontakt sağlar ve sert akrilikten yapılır. Pivolu splint özellikle
eklem seslerinin giderilmesi amacıyla uygulanır. Bir haftadan daha uzun
süreli kullanımı sakıncalıdır (Okeson, 2013).
Yumuşak splintler; özellikle kontakt sporla uğraşan bireylerde
travmadan koruma amaçlı uygulanmaktadır. Bruksizm gibi
parafonksiyonel alışkanlığı olan bireylerde de kullanılabilir (Karan ve
Aksoy, 2004).


Fizik tedavi yöntemleri

Temporomandibular eklem hastalarında fizik tedavi yöntemlerinin
amacı; kas hiperaktivitesini azaltarak kasların gevşemesini sağlamak, ağrı,
spazm ve ödemi azaltmaktır. Yaygın olarak kullanılan yöntemler; egzersiz,
masaj, yüzeyel veya derin termoterapi, iyontoforez, transkutanöz
elektriksel stimulasyon (TENS), ultrason, akupunktur, düşük enerjili lazer
tedavisi, tetik nokta enjeksiyonu, EMG biofeedback tedavileridir (Mc
Neely vd., 2006).
Diş hekimliğinde uygulanan lazer uygulamaları Yüksek Seviyeli Lazer
ve Düşük Seviyeli Lazer terapisi olarak ikiye ayrılır. Düşük Seviyeli Lazer
Terapisi (DSLT) iyileşme mekanizmalarını stimule etmek amacıyla
kullanılır (Cavalsanti vd, 2011). Uygulama kolaylığı, kısa tedavi süresi,
analjezik, antienflamatuar, rejeneratif etkileri ve minimum yan etkiye
sahip olması sebebiyle temporomandibular eklem rahatsızlıklarının
tedavisinde alternatif ve güncel bir tedavi seçeneği olarak
uygulanmaktadır. Temporomandibular eklem şikayetleri olan hastalarda
düşük seviyeli lazer uygulamalarının ağrı şiddetini azalttığı ve maksimum
ağız açıklığını arttırdığı bildirilmiştir (Hu vd, 2014).
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Düşük seviyeli lazerler çıkış kuvveti 250 mW’tan düşük olacak şekilde,
dokularda termal etki etmeksizin hücrelerde fotokimyasal reaksiyonlar
ortaya çıkaran lazerlerdir. Bu etkilerin ortaya çıkışında lazerin kuvvetinden
çok cm2’ye düşen kuvvet yoğunluğu etkilidir (Khalighi vd, 2010). Tedavi
sırasında etkilenmiş kas noktalarına, eklem noktalarına veya her ikisine
beraber uygulanabilmektedir. Tedavi boyunca lazer uygulaması sayısı 120 seans, uygulama sıklığı 10 gün süreyle günlük uygulamalarla veya 7
gün aralıklarla yapılan uygulamalar arasında farklılık göstermektedir.
Tedavi süresince okluzal splint uygulamaları veya akupunktur gibi fizik
tedavi yöntemleri ilave olarak uygulanabilir (Eroğlu ve Feslihan, 2017).
Bu tedavi yönteminin başarısında lazerin uygulama protokolü kadar
uygulanan dokunun immünolojik yanıtı da etkilidir. Eklem rahatsızlıkları
tedavisinde farklı doz ve sürelerde düşük seviye lazer uygulamalar
kullanılmakta olup, henüz standardize bir tedavi protokolü
oluşturulamamıştır (Demirkol vd, 2015).


Farmakolojik tedavi

Farmakolojik tedavi, diğer tedavi yöntemleriyle beraber
uygulanmalıdır. En yaygın olarak kullanılan ilaçlar analjezikler; non
steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ), kortikosteroidler, kas gevşeticiler,
antidepresanlar ve lokal anesteziklerdir (Yalçın ve Aktaş, 2010; Liu ve
Steinkeler, 2013). Hafif ve orta şiddetli ağrı varlığında basit analjezikler
kullanılabilirken, şiddetli ağrı varlığında narkotik analjezikler tercih
edilmelidir (List ve Axelsson, 2010).
Non steroid antienflamatuar ilaçlar temporomandibular eklemin hafif
akut enflamasyonun tedavisinde yararlıdır (Wright, 2010). Erken dönem
ağrılı disk deplasmanı, kapsülit, sinovit, artrit durumlarında kullanımları
yararlıdır (Hersh vd, 2008). Miyalji ve miyofasial ağrı varlığında diğer
tedavilerle beraber kullanılırlar. Bu ilaçların antienflamatuar etki
gösterebilmesi için en az 2 hafta süreyle kullanılmaları gereklidir.
İbuprofen, naproksen, diklofenak içerikli ilaçların ağrı üzerinde etkili
olduğu görülmüştür. Bu ilaçların en önemli dezavantajı gastrointestinal
sistemde gastrik erozyona sebep olabilmeleridir. Bu nedenle
gastrointestinal sistem rahatsızlığı olan bireylerde kullanımı sakıncalı
olabilir. Ayrıca non streoid antienflamatuar ilaçların bazı ilaçlarla
(antihipertansifler, anjiotensin dönüştürücü enzimler gibi) beraber
kullanımında istenmeyen etkiler görülebilir (Ouanounou ve Haas, 2015).
Kortikosteroidler, güçlü antienflamatuar etki gösteren ajanlar olup oral
yolla alınarak veya direkt eklem boşluğuna enjekte edilerek
kullanılabilirler. Bu ilaçlar antienflamatuar etkilerini fosfolipaz A2
enzimini bloke ederek proinflamatuar prostoglandin ve lökotriyenlerin
hücre sayısını ve aktivitesini azaltarak gösterirler. Disk düzensizliği,
sinovit veya kapsülit gibi diskin inflamatuar rahatsızlıklarında,
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temporomandibular eklemle ilişkili osteoartrit ve romatoid artrit varlığında
kortikosteroidlerin kullanımı faydalıdır. Prednizon ve hidrokortizon
sıklıkla kullanılan tipleridir. Oral yolla alınan kortikosteroidler,
enfeksiyona karşı direncin düşmesi, kan glukoz değerlerinin değişmesi,
osteoporoz gelişimi, hipotalamik adrenal bezlerin baskılanması gibi riskler
nedeniyle 2 haftadan uzun sürede kullanılmamalıdırlar (Arabshahi vd,
2005; Fredrikson, 2005). Eklem boşluğuna enjekte edilen kortikosteroidler
çoğunlukla lokal anestetik ajanlarla dilue edilerek uygulanırlar. Böylece
yumuşak doku atrofisi ve benzeri komplikasyonların gelişme riski
azaltılmış olur (Mountziaris, vd 2009).
Kas gevşeticiler, temporomandibular eklem rahatsızlığı bulunan
hastalarda kronik orofasiyal ağrıya neden olan iskelet kasların tonusunu ve
aktivitesini azaltarak etki gösterirler. Karispradol, siklobenzoparin ve
mefenoksolon en sık kullanılan kas gevşetici ilaç gruplarıdır. Bu ilaçların
baş dönmesi, rehavet ve uykulu olma gibi etkilere sebep olabileceğinden
uyumadan önce alınması tavsiye edilir. Kas gevşetici ilaçların kullanımı
30 günlük kullanma süresi, ardından 2 haftalık kullandırmama şeklinde
hasta izlenerek 2-3 ay süreyle ihtiyaca göre devam edilmelidir (Hersh vd,
2008).
Antidepresan ilaç gruplarından öncelikle trisiklik antidepresanlar,
ikinci olarak da selektif serotonin geri alım inhibitör içerikli olanlar kronik
orofasiyal ağrı şikayeti olan tempromandibular eklem hastalarında
kullanılırlar (McQuay ve Moore, 1997). Trisiklik antidepresanların
analjezik etkilerinin olduğu da bildirilmiştir. Okluzal splint tedavisinin
etkili olmadığı kronik ağrılı hastalarda da kullanımı tavsiye edilir (RizzattiBarbosa vd, 2003).


İntraartiküler enjeksiyon tedavisi;

İnvaziv olmayan konservatif yöntemlerle sonuç alınamayan hastalarda
uygulanan bir yöntemdir. Eklemde dejeneratif artrit varlığında ve redükte
olmayan disk deplasmanı tedavisinde de uygulanabilir. Eklem bölgesinde
bulunan inflamasyon ve dejenerasyonunu tedavi etmek amacıyla, direkt
olarak eklem boşluğuna farklı terapötik solüsyonlar enjekte edilebilir.
İntraartiküler enjeksiyon için çoğunlukla kortikosteroidler ve hiyalüronik
asit kullanılır. Hiyalüronik asit sinovial sıvının doğal bileşenlerindendir ve
eklem boşluğundaki kayganlığı arttırır. Kortikosteroidler ise inflamatuar
faktörleri ve immün sistem aktivitesini azaltarak etki gösterirler.
İntraartiküler enjeksiyonlar tek başlarına uygulanabildikleri gibi
artrosentezi ya da artroskopik cerrahiyi takiben de uygulanabilirler (Aktaş
vd, 2010).
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Tetik nokta enjeksiyonu

Miyofasiyal ağrı şikayeti olan ve bruksizm öyküsü olan hastalarda
uygulanabilir. Uygulama sırasında tetik noktaya gelindiğinde şiddetli ağrı
hissedilir. Ağrılı bölgedeki kaslara 1-2 ml kadar lokal anestezik madde
verilerek uygulanır. Kronik bruksizm hastalarında tetik noktalara
botulinum toksin enjeksiyonu da yapılabilir. Uygulama sonrası 2-5 günde
etkileri görülmeye başlanır. Ortalama 3-6 aylık süre boyunca kaslarda
hiperaktivasyonun azalması ve analjezik etkisi görülür (Gezer ve
Levendoğlu, 2016).


Cerrahi tedavi

Temporomandibular eklem rahatsızlığı olan hastaların yaklaşık
%5‘inde cerrahi tedaviler uygulanır. Travmatik yaralanmalara bağlı
görülen fraktür, neoplazik oluşumların çıkarılması, akut redüksiyonsuz
disk deplasmanı, ankiloz gibi durumlarda cerrahi girişimler yapılır. (Gezer
ve Levendoğlu, 2016).
Temporomandibular eklem artroplastisi osteoartritin sebep olduğu
osteopatilerin, erozyonların ve düzensizliklerin kaldırılmasını ve artiküler
yüzeylerin yeniden şekillendirilmesini kapsar. Artroplasti uygulamaları,
disk repozisyonu, diskin onarılması, diskektomi, diskektomiyle beraber
greft uygulaması olarak sıralanabilir. Artoplasti açık cerrahi prosedürü ile
uygulanır. Yara enfeksiyonu, fasiyal sinir zedelenmesi, kalıcı okluzal
değişimler, eklem ağrısının tekrarlaması, hayatı tehdit eden vasküler
yaralanmalar gibi komplikasyonlara sebep olabilir (Yalçın ve Aktaş,
2010).
Sonuç
Temporomandibular eklem rahatsızlıkları olan hastalarda doğru
tedavilerin uygulanması ile şikayetlerin giderilmesi ve hastanın yaşam
kalitesinin arttırılması amaçlanır. Diş hekimleri dental uygulamalar
sırasında eklem hastalıklarına ait belirti ve bulguları gözden
kaçırmamalıdır. Erken dönemde hastalığın tespiti, konservatif tedavilerle
sorunun çözülmesini sağlayarak invaziv uygulamaların gerekliliğini
ortadan kaldırabilir. Okluzyon kontrolü ve parafonksiyonel alışkanlıklar
hakkında hastaların bilgilendirilmesi gibi koruyucu hekimlik uygulamaları
da önemli ve gereklidir.
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1.Giriş
Hiperemezis gravidarum (HG), hamilelik sırasında, kilo kaybına ya da
vücut toplam sıvı hacim azalmasına yol açan inatçı bir kusma durumudur.
HG esnasında ketonüri ve / veya ketonemi görülebilir (Austin et al., 2019;
Erick et al., 2018). HG’un tanı kriterleri üzerinde maalesef bir fikir birliği
yoktur. Genellikle gebelikte bulantı ve kusmayla ilgili spektrumun şiddetli
ucunu ifade etmek için bu tanı ifadesi kullanılır. HG’un gebelikte
görülmesi nadir değildir ve tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde ikisinde
görüldüğü bildirilmektedir (Austin et al., 2019). Hastaların yaşam kalitesi
üzerinde önemli bir azalmaya sebep olur ve bazı vakalarda tedavisi
oldukça zordur (Kim, 2012).
1.1.Etyoloji ve epidemiyoloji
HG’un etiyolojisi tam olarak açıklanamamıştır. Ancak bazı risk
faktörlerinin HG gelişimi açısından önemli olduğu bilinmektedir.
Plasental kitledeki artış daha yüksek hiperemezis gravidarum riski ile
ilişkilendirilmiştir. Östrojen içeren ilaçların tüketimi, harekete maruz
kalma veya migren öyküsü de risk faktörleri arasındadır. Ek olarak
hamilelik dışında mide bulantısı ve kusma yaşayan kadınlar, hamilelik
sırasında bulantı ve kusma yaşama riski daha yüksektir. Bazı çalışmalar
aile öyküsünün de önemli olduğunun altını çizmektedir (Fejzo et al.,
2008).
Kadınların yüzde doksanından fazlası hamilelik esnasında mide
bulantısı yaşar. Araştırmalar, kadınların yaklaşık % 27 ila% 30'unun
sadece mide bulantısı yaşadığını, tüm gebeliklerin% 28 ila% 52'sinde
kusma görülebildiğini göstermektedir (Hinkle et al., 2016; Lacasse et al.,
2008) Hiperemezis gravidarum insidansı ise liteartürde % 0.3 ile% 3
arasında bildirilmektedir. Coğrafi olarak, hiperemezis batı ülkelerinde
daha yaygın görüldüğü kabul edilir (Austin et al., 2019).
1.2.Hastanın değerlendirilmesi
HG şüphesi olan bir hastanın öyküsü, hamilelik durumunu, tahmini
gebelik yaşını, önceki gebeliklerde komplikasyon öyküsünü, bulantı ve
kusma sıklığını, hastanın semptomları tedavi etmeye çalıştığı her türlü
müdahaleyi ve tedavinin sonuçlarını içermelidir. Semptomların ortalama
başlangıcı, gebeliğin genellikle gebeliğin 5 ila 6 haftasında olur (Lacasse
et al., 2008).
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Fizik muayenede fetal kalp hızı (gebelik yaşına bağlı olarak) ve kan
basıncı, kalp hızı, mukoza kuruluğu, kapiller yeniden dolma hızı ve deri
turgoru incelemesini içeren sıvı denge durumu muayenesi de yer
almalıdır. Palpasyona hassasiyetin varlığını veya yokluğunu belirlemek
için abdominal muayene ve endikasyon halinde pelvik muayene
yapılmalıdır.
HG tanısı için belirlenmiş tanı kriterleri bulunmamaktadır. Gebelik
esnasında görülen aşırı bulantı ve kusma durumu genellikle HG olarak
kabul edilir. Tanı için, başka altta yatan herhangi bir sebep olmaksızın
kusmaya bağlı kan elektrolit düzeylerinde değişme veya ketonürinin yanı
sıra hastanın gebelik öncesi kilosunun en az %5’ni kaybetmesi önemlidir.
Belirgin abdominal hassasiyet, pelvik hassasiyet veya vajinal kanama,
durumlarında mutlaka ayırıcı tanı için ek değerlendirmeler yapılmaldır.
Laboratuvar değerlendirmesi, tam kan sayımı ve elektrolit
değerlendirmesine ek olarak ketonüri ve idrar analizini içermelidir.
Hemoglobin veya hematokritte bir yükselme, dehidratasyon ortamındaki
hemokonsantrasyona bağlı olabilir. Önemli dehidratasyon, serum
kreatininde, kan üre nitrojeninde yükselme ve azalmış glomerüler
filtrasyonla kanıtlandığı üzere akut böbrek hasarına neden olabilir.
Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve bikarbonat, uzun süreli
kusma nöbetleri ve azalmış oral sıvı alımından etkilenebilir. Alternatif
tanıları ekarte etmek için tiroid testleri, lipaz ve karaciğer fonksiyon
testleri de yapılmalıdır.
Alternatif tanıları dışlamak için görüntüleme yöntemlerini kullanmak
da uygun olabilir. Obstetrik ultrasonların, hastanın geçmişine ve önceki
obstetrik değerlendirmelerine bağlı olarak çoğul gebelikleri, ektopik
gebeliği ve gestasyonel trofoblastik hastalığı ekarte etme açısından
önemli olduğu kabul edilmektedir. Apandisit gibi alternatif tanıları
değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme tekniği (MRI)
kullanılabilir.
1.3.Ayırıcı Tanı
HG tanısı klinik olarak konulduğu için ayırıcı tanı oldukça önemlidir.
Benzer semptomları olan hastalar için potansiyel ayırıcı tanıların listesi
oldukça geniştir. Aşağıda ayırıcı tanıda düşünülecek hastalıklar
sıralanmıştır;(London et al., 2017)
Gestasyonel trofoblastik hastalık
Çoklu gebelikler
Ektopik gebelik
Preeklampsi
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Hemoliz, yüksek karaciğer enzimleri ve düşük trombosit (HELLP)
sendromu
Gastroenterit
Gastroparezi
İnce bağırsak tıkanması
Kolesistit
Piyelonefrit
Yumurtalık torsiyonu
1.4.Tedavi
Tedavinin, American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG)
Mide bulantısı ve Gebelikte Kusma kılavuzlarına göre yapılması
önerilmektedir. İlk tedavi, hastanın prenatal vitaminlerini sadece folik asit
takviyesine çevirmek, gerektiğinde zencefil takviyesi (günde 4 kez 250
mg ağızdan) kullanmak ve akupresür bilekliği uygulamak gibi
farmakolojik olmayan müdahalelerle başlamalıdır (Can Gürkan & Arslan,
2008; Viljoen et al., 2014). Hasta önemli semptomlar yaşamaya devam
ederse, birinci basamak farmakolojik tedavi B6 vitamini (piridoksin) ve
doksilamin kombinasyonunu içermelidir. ACOG tarafından, günde 3
veya 4 kez 12.5 mg doksilamin ile oral yoldan 10 ila 25 mg piridoksin,
günde 4 defaya kadar 10 mg piridoksin ve 10 mg doksilamin veya 20 mg
piridoksin ve 20 mg piridoksin dâhil olmak üzere üç dozlama rejimi
onaylanmıştır. Çok merkezli randomize kontrollü çalışmalarda
gösterildiği gibi, bu birinci basamak ilaçlar mide bulantısı ve kusmanın
tedavisinde etkinlik gösterir, iyi fetal ve maternal güvenlik profillerini
korur ve birkaç FDA gebelik kategorisi A ilaçlarından biri olarak
listelenir (Koren et al., 2015).
İkinci basamak ilaçlar arasında antihistaminler ve dopamin
antagonistleri yer alır (örneğin her 4 ila 6 saatte bir 25 ila 50 mg
dimenhidrinat, ağızdan 4 ila 6 saatte bir 25 ila 50 mg difenhidramin, 12
saatte bir 25 mg proklorperazin). Hasta dehidratasyon belirtileri
göstermeden
önemli
semptomlar
yaşamaya
devam
ederse,
metoklopramid, ondansetron veya prometazin oral olarak verilebilir.
Dehidratasyon durumunda intravenöz metoklopramid, ondansetron veya
prometazine ek olarak intravenöz sıvı replasmanı veya normal salin
infüzyonları verilmelidir. Elektrolitler ihtiyaca göre ayarlanmalıdır.
Şiddetli refrakter hiperemezis gravidarum vakalarının intravenöz veya
intramüsküler 25 ila 50 mg klorpromazine veya 16 mg her 8 saatte bir
oral veya intravenöz metilprednizolona yanıt verdiği bildirilmiştir
(McParlin et al., 2016).
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2.Hiperemezis gravidarum ve psikiyatrik hastalıklar
HG ile psikiyatrik hastalıklar ve bazı psikolojik durumların etkileşimi
oldukça dikkat çekmesine karşın, bu konuda da görüş ayrılıkları
mevcuttur. HG ‘u bir psikiyatrik hastalık olarak görenler olduğu gibi, bu
görüşün tam aksine HG ile psikiyatrik bozuklukların birlikte olabileceği
ancak neden sonuç ilişkisinin olmadığı görüşü de mevcuttur.
2.1.Hiperemezis gravidarum ve anksiyete bozuklukları
Annagür ve ark.’nın çalışmasında çalışma örneklemine 48 HG'li kadın
ve kontrol grubunda 44 hamile kadın dâhil edilmiştir. Tüm katılımcılar
gebeliğin ilk üç aylık döneminden seçilmiştir. Tüm katılımcılar Beck
Depresyon Envanteri (BDI), Beck Anksiyete Envanteri (BAI), Yeme
Tutum Testi (EAT) ve Beden İmajı Ölçeği (BIS) uygulanmıştır.
Çalışmanın sonucunda HG'li kadınlarda depresyon ve anksiyete puanları
anlamlı olarak daha yüksek olarak bulunduğu ancak beden imajı puanı ve
yeme tutum testi puanları açısından çalışma ve kontrol grupları arasında
anlamlı bir fark olmadığı bildirilmiştir (Annagür et al., 2014). Ezberci ve
ark’nın çalışmasında HG tanısıyla yatırılan 100 gebe ve 100 sağlıklı gebe
incelenmiştir. Katılımcılara, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği
(HADS-A ve D) ve Kısa Özürlülük Anketi'ni (BDQ) uygulanmıştır.
Ortalama HADS-D alt ölçek skoru HG hastalarında 7.09 ± 3.91 ve
kontrollerde 5.73 ± 3.32 olarak bulunmuştur. HG hastalarında depresyon
puanı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olarak saptanmıştır
(p = 0,009). Ortalama HADS-A alt ölçek skoru 7.73 ± 3.86 idi ve
kontrollerde 6.70 ± 3.31'e kıyasla HG hastalarında anlamlı derecede
yüksek bulunmuştur (p = 0.045) (Ezberci et al., 2014). Kender ve ark.’nın
çalışmasına 51 hasta ve HG tanısı olmayan 41 gebe kontrol grubu olarak
alınmıştır (Kender et al., 2015). Olgulara Beck Depresyon Ölçeği, Beck
Anksiyete Ölçeği ve Yeme Tutumu Testi uygulanmıştır. Soygeçmişte
psikiyatrik öykü hiperemezis gravidarum grubunda anlamlı düzeyde fazla
bulunmuştur. Hiperemezis gravidarum grubunda depresyon ve anksiyete
düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olarak
bulunmuştur. Köken ve ark.’nın çalışmasına Gebeliğin 20. haftasından
HG teşhisi konan 100 kadın ve gebelik haftası eşleştirilen 100 kontrol
olmak üzere toplam 200 kadın çalışmaya dâhil edilmiştir. Katılımcılara
Beck depresyon ve anksiyete envanteri uygulanmıştır. Orta sınıf
depresyon ve şiddetli kaygı açısından HG’li kadınlar en yüksek relatif
riske sahip olduğu bildirilmiştir [relatif risk (RR): 16,88 ve RR: 20,50].
McCarthy ve ark.’nın çalışmasında HG'li kadınlar, HG'siz kadınlara
kıyasla anlamlı olarak daha yüksek ortalama STAI, PSS ve EPDS
skorlarına sahip olduğu bildirilmiştir (McCarthy et al., 2011).
McCormark ve ark.’ı ise çalışmalarının sonucunda HG'li hamile
kadınların, HG semptomları düzelse bile, hamilelik sırasında yüksek
zihinsel sağlık sorunları riski altında göründüğünü bildirmişlerdir
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(McCormack et al., 2011). Simpson ve ark.’ı HG'unn psikosomatik bir
durum olduğu teorisine destek bulamadıklarını ve HG’ın biyolojik,
psikolojik ve sosyokültürel faktörlerin karmaşık bir etkileşimi olduğunu
bildirmişlerdir (Simpson et al., 2001).
Mitchell-Jones ve ark.’nın meta-analizinde daha yüksek anksiyete
ölçeği puanları ile HG büyük bir etki gösterilmiştir (SMD 0.86;% 95 CI
0.53–1.19; P ≤ 0.01) (Mitchell-Jones et al., 2017).
Çalışmalar ve yakın zamanlı meta-analizin sonuçları göz önüne
alındığında HG ile anksiyete bozukluğu ya da yüksek anksiyete düzeyi
arasında bir ilişki olduğu görülmekle birlikte bu ilişkinin neden sonuç
ilişkisi olduğunu ispat edecek kanıta dayalı verilerin eksik olduğu
görülmektedir.
2.2.Hiperemezis Gravidarum ve Depresyon
Aksoy ve ark.’nın çalışma grubu 78 HG'lu gebe kadından, kontrol
grubu ise hiç bulantı ve kusma yaşamamış 82 sağlıklı gebe kadından
oluşuyordu. HG grubunda ve sağlıklı kontrol gruplarında ortalama BDÖ
skorları sırasıyla 18.97 ± 9.85 ve 6.36 ± 5.61 olarak bulunmuştur (p
<0.001). HG çalışma popülasyonundaki 78 kadın arasında, hastaların
42'sinde (% 53.9) orta veya şiddetli depresyon bozukluğu varlığı
bildirilmiştir (Aksoy et al., 2015). Hızlı ve ark.’nın çalışmalarında HG'lu
200 ardışık kadın çalışma grubu olarak, HG belirti ve semptomu olmayan
ardışık 200 gebe kontrol grubu olarak yaş, parite ve gebelik yaşı
açısından eşleştirilmiştir. HG grubunda hastaların% 35,1'i hafif,% 26,0'ı
orta ve %17,8'i şiddetli depresyonda olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı
sıra kontrol grubundaki hastaların sadece% 5'i hafif depresyondan
muzdarip olduğu bulunmuştur. HG'li hastalarda depresyon riski 76 kat
arttığı bildirilmiştir (olasılık oranı = 76.000;% 95 güven aralığı: 36.840156.788; p <0.001) (Hizli et al., 2012).
Mitchell-Jones ve ark.’nın meta-analizinde depresyon ile HG arasında
oldukça büyük bir etkileşmenin olduğu bildirilmiştir (SMD 1.22;% 95 CI
0.80–1.64; P ≤ 0.01) (Mitchell-Jones et al., 2017).
Literatürdeki veriler bütünsel olarak değerlendirildiğinde depresyon
ile HG arasında bir ilişkinin olduğu aşikârdır. Ancak depresyonun sebep
ya da sonuç olduğunu belirleyebilmek için daha ileri çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
2.3. Hiperemezis gravidarum ve travma sonrası stres bozukluğu
HG ve TSSB arasındaki ilişkiyi doğrudan değerlendiren tek bir
çalışma vardır. Christodoulou- Smith ve ark.’nın çalışmasında
katılımcıların %18’i TSSB için tüm tanı kriterlerini karşılamaktadaydı;
ancak bu çalışmada kontrol grubunun olmadığı da dikkat çekmektedir
(Christodoulou-Smith et al., 2011). Magtira ve ark’nın çalışmasında ise

275

daha önceki gebeliğinde HG tanısı almış hastaların bir sonraki
gebeliklerinde TSSB oranlarının daha yüksek olduğu bildirilmiştir
(Magtira et al., 2015). Literatürdeki kısıtlı sayıdaki çalışmalar göz önüne
alındığında HG ile TSSB arasındaki ilişkileri netleştirmek için uzun bir
yol olduğu kanaati oluşmaktadır.
2.4.Hiperemezis Gravidarum ve Kişilik
HG’lu hastalarda kişilik ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının sınırlı
olduğunu söylemek mümkündür. Uğuz ve ark.’nın çalışmasında kişilik
bozukluğu sıklığının HG’lu gebelerde normal gebelere nazaran daha
yüksek olduğu bildirilmiştir (Uguz et al., 2012). Bunun yanı sıra,
D’Orazio ve ark’ı HG ile kişilik bozuklukları arasında bir ilişki
olmadığını bildirmişlerdir (D’Orazio et al., 2011)
Yakın zamanda tarafımızca yayınlanan bir çalışmada HG'si olan ve
olmayan gebeler arasında mizaç ve karakter özelliklerini karşılaştırmayı
amaçladık. 48 HG'lu gebe ve 64 sağlıklı gebe çalışmaya dâhil edildi. HG
grupları ve kontrol grubu mizaç ve karakter özellikleri ve kaygı düzeyleri
açısından karşılaştırıldı. Mizaç skorları olan yenilik arayışı, zarardan
kaçınma ve ödül bağımlılığı puanlarının gruplar arası benzer olduğu
bulunmuştur. Sebatkârlık puanı kontrol grubuna göre HG grubunda
anlamlı olarak düşük olarak saptandı (p=0.021). HG grubundaki tüm
karakter puanları olan işbirlikçilik, kendini yönetme ve kendini aşma
olarak kontrol gruplarına göre anlamlı olarak daha düşük bulundu
(sırasıyla; p=0.002, p=0.018 ve p=0.029).HG grubunda STAI-1 puanları
kontrol grubuna göre daha yüksekti (p = .027). Bu çalışmamızda, HG'li
hastalarda farklı mizaç ve karakter özelliklerini gösteren ilk çalışma
olarak literatüre geçmiştir. Sonuçlarımızın HG'nin psikiyatrik altyapısını
desteklediğini spekule ettik (Aksu et al., 2020).
HG ve kişilik arasındaki çalışmaların kısıtlı sayısı göz önüne
alındığında, bu konuda da kat edilecek uzun bir yolun olduğunu
düşünmekteyiz.
3.Sonuç
HG ile psikiyatrik hastalıklar arasında bir ilişkinin olduğu aşikârdır.
Ancak psikiyatrik hastalıkların HG’un sebebi mi yoksa sonucu mu
olduğunu söylemek için literatürdeki verilerin yeterli olmadığı
kanaatindeyiz. Bu sebeple HG ile psikiyatrik hastalıklar arasındaki
ilişkileri inceleyen daha ileri çalışmaların varlığına ihtiyaç
bulunmaktadır.
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Giriş
Bruksizm, tekrarlayan mandibula hareketi ile meydana gelen diş
gıcırdatma veya sıkma ile karakterize çiğneme sisteminin hareket
bozukluğu olarak tanımlamaktadır (Junqueira vd.,2013:43-47, Manfredini
vd., 2013:631-42). Diurnal bruksizm [Awake bruxism (AB)], gün boyu
görülebilen yarı istekli diş sıkma aktivitesi olarak tanımlanmaktadır ve
strese bağlı olarak gelişmektedir. Uyku bruksizmi [sleep bruxism (SB)] ise
diş hekimliğinde, nadir görülen orofasiyal hareket; uyku tıbbında ise
parasomnia olarak tanımlanmaktadır (Paesani, 2011:111-8). Yaygın bir
parafonksiyon biçimi olan uyku bruksizmi veya noktürnal bruksizm,
Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflandırması, 3. Baskı (ICSD-3)
tarafından basmakalıp, ritmik çiğneme kas aktivitesini içeren uyku ile
ilişkili bir hareket bozukluğu olarak sınıflandırılır (American Academy of
Sleep Medicine, 2014). İstemsiz bir davranış olarak kabul edilir ve
patofizyolojisinde beynin motor fonksiyondan sorumlu bölgelerini içeren
karmaşık bir süreci içerdiği düşünülmektedir (Feu vd., 2013:24-30).
Uyku bruksizmi, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), serebralpalsi
ve diğer nörolojik durumlar gibi çeşitli tıbbi durumlarla ilişkilendirilmiştir
(Sakaguchi vd., 2014:24-30, Ortega vd., 2014:653-8). Nedensel bir ilişki
kurulmamış olmasına rağmen, uyku bruksizmi obstrüktif uyku apnesi olan
hastalarda da sıklıkla görülmektedir (Manfredini vd., 2015:1459-65). Son
çalışmalar, ergen popülâsyonda uyku bruksizminin davranış sorunları ve
psikososyal bozukluklarla ilişkili olabileceğini göstermiştir (Ortega vd.,
2014:653-8, De Luca Canto vd., 2015:469-78). Birçok ilaç ve etken
madde de uyku bruksizmi ile ilişkilendirilmiştir. Seçici serotonin geri alım
inhibitörleri (SSRI) ve seçici norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI)
gibi antidepresanlar ve metilfenidat, kafein ve nikotin gibi uyarıcılar uyku
bruksizminin potansiyel ikincil nedenleri olarak görülmektedir (BertazzoSilveira vd., 2016:859-66, Malki vd., 2004:63-67).
Bruksizmin kesin nedeni hala bilinmemektedir fakat pek çok faktörün
etkili olduğu düşünülmektedir. Genel olarak lokal, sistemik ve psikolojik
faktörlerin etkili olduğu savunulunur (Nowak vd., 2019).
Lokal teori, bruksizmin bir okluzal müdahale, yüksek restorasyona
veya bazı rahatsız edici diş sorunlarına bir reaksiyon olduğunu ileri sürer.
Bruksizmde yer alan sistemik faktörler arasında bağırsak parazitleri,
subklinik beslenme yetersizlikleri, alerjiler ve endokrin bozuklukları yer
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alır. Psikolojik teori ise bruksizmin bir kişilik bozukluğunun veya artan
stresin tezahürü olduğunu ileri sürer. Bununla birlikte, bu teorilerin daha
çok 6 yaşından büyük çocuklar için geçerli olduğu düşünülmektedir
(Machado vd., 2014:54-61).
Bruksizmin çocuklarda genellikle uyku sırasında ortaya çıktığı
bildirilmektedir. Çoğu çocukta, süt kanin ve azı dişlerinin orta derecede
aşınmasına neden olabilecek kadar bruksizm görülebilmektedir. Çok
nadiren, engelli bireyler haricinde, aşınma sekonder dentin yapımından
daha hızlı ilerleyerek pulpayı etkisi altına almaktadır (Nowak vd., 2019).
Bruksizmin Tanısı ve Belirtileri
Bruksizm aile bireylerinin tipik diş sıkma sesini gözlemlemesi veya diş
hekiminin anormal okluzal aşınmaları fark etmesi sonucu teşhis
edilebilmektedir. Erken teşhis rahatsızlığın kontrolü açısından bir
perspektif oluşturmasının yanı sıra çiğneme elemanlarına zarar gelmesini
önlemekte ve hasta konforunun artmasını sağlamaktadır (Serra-Negra vd.,
2013:153-8). Bruksizmin tanısı; hastanın medikal geçmişini,
parafonksiyonel alışkanlıklarının varlığını, sistemik ve nörolojik
değişiklikleri, yaşam tarzı ve kalitesini, ailesi ve sosyal ilişkilerini içeren
faktörlerin kapsamlı bir klinik değerlendirmesiyle konulabilmektedir
(Kato vd., 2001:657-84).
Tanı kriterlerinde, uyku sırasında geçici ya da sürekli diş gıcırdatma
sesinin duyuluyor olması, bunanla birlikte uykuda diş gıcırdatmasına bağlı
anormal diş aşınmasının varlığı ya da temporal baş ağrısı, sabah çene
ağrısı, uyanırken çenede ağrı ve kilitlenme gibi klinik şikâyetlerin varlığı
gerekmektedir. Polisomnografi (PSG) tetkiki, uykuyla ilişkili bruksizm
tanısında en sık tercih edilen yöntemdir. Yapılan PSG uygulamasına ek
olarak Masseter Kas Elektromiyografi (EMG) kayıtlamasıyla birlikte ses
kaydı özellikle önerilmektedir. Uyku esnasında, masseter kası yüzeyel
EMG kayıtlarında fazik kas kasılmaları ya da tonik kasılma olarak izlenen
ritmik mastikatör kas aktivitesi, diş gıcırdatma sesi ile birlikte kesin tanı
koydurucudur (Şenel ve Dede, 2015:42-3).
Yapılan literatür araştırmaları sonucunda, bruksizm tanısı koymak için
dişlerdeki aşınma, anksiyete, temporomandibular hastalıklar vb. gibi
yöntemlerin büyük çoğunluğunun indirekt yöntemler olduğu
bildirilmektedir. Ayrıca bu ölçümlerin her zaman bruksizm ile ilişkili
olmadığına ve bu nedenle tanının atlanabileceği ya da yalancı pozitif veya
yalancı negatifliklerle karşılaşılabileceği vurgulanmaktadır (Paesani,
2011:111-8). PSG’nin ise güvenilir bir yöntem olmasına rağmen sadece
bruksizmin aktif döneminde etkili olduğu; bu nedenle aktif fazda olmayan
bir günde uygulandığında tanının yanlış olabileceği bildirilmektedir
(Trindade ve Rodriguez, 2014:56-60). Tüm bu nedenlerle, gece bruksizmi
tanısını koymada en güvenilir yöntemin ebeveynlerden veya bakıcılardan
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alınan bilgiler olduğu vurgulanmaktadır. Bu yöntemin ana sorunu,
çocukların büyük çoğunluğunun ebeveynleri ile birlikte veya onlara yakın
uyumamalarıdır, bu nedenle ebeveynler her zaman durumdan haberdar
olmamaktadır. Diğer bir sorun gündüz bruksizmidir. Yapılan çalışmalar
gündüz bruksizminin bilinçli yapılan bir davranış olduğunu göstermektedir
ancak küçük çocuklar bazen bu durumu farkında olmamaktadır (Paesani,
2011:111-8).
Bruksizm sonucunda oral dokularda en yaygın görülen klinik belirti ve
semptomlar; dişlerin aşınması, dental ark ve destek dokulardaki
düzensizlikler, pulpa hipersensivitesi, diş mobilitesi, diş veya
restorasyonlarda fraktürler, çiğneme esnasında kas ve temporomandibular
eklem ağrısı, temporomandibular düzensizlikler, massater kasının
hipertrofisi ve baş ağrısıdır. Bruksizm alışkanlığı sonucunda oluşan
aşınmalar ise dişlerin kesici kenarlardan geçen merkezi bir düzlem ile
karakterizedir. Bruksizmle ilişkilendirilebilecek diğer intraoral-ekstraoral
bulgular ise fasial asimetri, yetersiz dudak kapanışı, ağız solunumu,
anterior ve posterior çapraz kapanıştır (Ataş ve Bodrumlu, 2020:118-23,
Serra-Negra vd., 2012:746-52).
Bruksizmin Tedavisi
Oklüzal düzenlemeler: Bu, dişlerin alışılagelmiş gıcırdatılmasının
ortadan kalkmasına yardımcı olması için tavsiye edilmektedir.
Restorasyonlarda herhangi bir erken temas mevcut ise düzenlenmelidir.
Herhangi bir oklüzal düzenleme yapılmadan önce, çenenin normal
fizyolojik hareketlerine devam etmesini sağlamak için kaslar gevşemiş bir
konuma getirilmelidir. Malokluzyonlar ortodontik tedaviler ile
düzenlenmelidir. Oklüzal splintler: Bruksizm tedavisi olarak tüm dişlerin
oklüzal yüzeylerini kapatmak için splintler önerilmiştir. Çocuklarda
yumuşak bir splint kullanılması tavsiye edilir. Devam eden aşınmayı
önlemek için gece tüm dişlerin oklüzal yüzeylerini kaplayan bir vinil
koruyucu plak alışkanlığın üstesinden gelmeye yardımcı olabilir [Resim1
(Shanthala, 2019)]. Psikoterapi ve ilaç (lokal anesteziler, kas gevşeticiler,
düşük dozda trisiklik antidepresanlar) kullanımı da tavsiye edilmektedir
(Shanthala, 2019).
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Resim 1: Koruyucu Plak Yapım Aşamaları (Shanthala, 2019)
Aşınma, pulpa odasına ulaşabilecek kadar şiddetli ise, paslanmaz çelik
kron ile pulpal tedavi endikedir (Shanthala, 2019).
Çeşitli lokal uygulamaların da tedavi amacı ile uygulanabileceği
vurgulanmaktadır. Çiğneme kaslarının hareketleri geceleri artabilen bir
refleks meydana getirebileceği için sakızdan kaçınmak gerektiği
bildirilmektedir. Yastıksız uyumak daha iyi bir vücut şekli
sağlayacağından üst havayollarının doğru boyutlarda kalmasını
sağlamaktadır (Shetty vd., 2010:141-8). Ayrıca, sıcak ve ıslak kompres
uygulamasının da uyku öncesi kasların gevşemesine yardımcı olabileceği
belirtilmektedir (Paesani, 2011:111-8). Bunun dışında kasların gevşemesi
için akupunktur, elektrogalvanik stimülasyon, fizik tedavi, hipnoz ve
meditasyon güncel tedavi yaklaşımları olarak kullanılabilmektedir
(Shanthala, 2019). Uyku bruksizmi, uyku alışkanlıkları ile yakından
ilişkilidir. Uyurken televizyon seyreden ve radyo dinleyen çocuklar
bruksizme daha yatkın oldukları ve daha fazla baş ağrısı çektikleri
belirtilmektedir. Bu nedenle, çocukların gün içinde en az bir kez kısa bir
süre uyumaları gerektiği, uykuya dalarken televizyon izlemek yerine
ebeveynlerinin onlara yüksek sesle kitap okumalarının ve çocukların
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yalnız uyumalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Zarowski vd.,
2007:194-6, Simões-Zenari ve Bitar, 2010:465-72).
Sonuç
Çocuklarda gözlenen bruksizm çok yönlü değerlendirilerek etkenin
araştırılması gerekmektedir. Eğer çocuğun sistemik bir problemi var ise
bruksizmin bu durumla ilişkili olabileceği düşünülerek mutlaka mevcut
sistemik durumuyla ilgili uzman bir doktora yönlendirilip problemin
ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması sağlanmalıdır
(Manfredini vd., 2013:631-42). Bunun yanı sıra lokal ve psikolojik
etkenlerde göz ardı edilmemelidir. Etiyolojisi, ağız ve diş sağlığı üzerine
etkileri, tedavisi hakkında güncel yaklaşımlar değerlendirilerek, problemin
çözümü multidisipliner olarak sağlanmalıdır.
Kaynaklar
American Academy of Sleep Medicine (AASM). (2014), International
Classification of Sleep Disorders. 3rd ed (ICSD-3) Darien, IL: AASM.
Ataş M, Bodrumlu EH.( 2020), Çocuklarda bruksizm ve ağız-diş
sağlığına etkileri. Selçuk Dental Journal, 7(1),118-123.
Bertazzo-Silveira E, Kruger CM, Porto de Toledo I. (2016),
Association between sleep bruxism alcohol, caffeine, tobacco, and drug
use. J Am Dent Assoc. 147(11):859–866.
De Luca Canto G, Singh V, Conti P. (2015), Association between sleep
bruxism and psychosocial factors in children and adolescents: a systematic
review. Clin Pediatr. 54(5):469–478.
Feu D, Catharino F, Abdo Quintao CC. (2013), A systematic review of
etiological and risk factors associated with bruxism. J Orthod. 40:163–171.
Junqueira TH, Nahás-Scocate AC, Valle-Corotti KM, Conti AC,
Trevisan S. (2013), Association of infantile bruxism and the terminal
relationships of the primary second molars. Braz Oral Res 27:42- 7.
Kato T, Thie NMR, Montplaisir JY, Lavigne GJ. (2001), Bruxism and
orofacial movements during sleep. Dent Clin North Am. 45: 657-84
Machado E, Dal-Fabbro C, Cunali PA. (2014), Prevalence of sleep
bruxism in children: a systematic review. Dental Press J Orthod. 19(6): 54–
61.
Malki GA, Zawawi KH, Melis M. (2004), Prevalence of bruxism in
children receiving treatment for attention deficit hyperactivity disorder: a
pilot study. J Clin Pediatr Dent. 29(1):63–67.).
Manfredini D, Guarda-Nardini L, Marchese-Ragona R. (2015),
Theories on possible temporal relationships between sleep bruxism and

284

obstructive sleep apnea events. An expert opinion. Sleep Breath.
19(4):1459–1465.
Manfredini D, Restrepo C, Diaz-Serrrano K, Winocur E, Lobbezoo F.
(2013), Prevalence of sleep bruxism in children: a systematic review of the
literatüre. J Oral Rehabil 40: 631-42.
Nowak A, Christensen JR, Mabry TR, Townsend J A, Wells MH.
(Eds.). (2019), Pediatric Dentistry-E-Book: Infancy through Adolescence.
Elsevier Health Sciences.
Ortega AO, DosSantos MT, Mendes FM. (2014), Association between
anticonvulsant drugs and teeth-grinding in children and adolescents with
cerebral palsy. J Oral Rehabil. 41(9):653–658.
Paesani DA. (2011), Bruxism: Theory and Practice. Quintessence
Publishing. 2 ed. London, p. 111-8.
Sakaguchi K, Yagi T, Maeda A. (2014), Association of problem
behavior with sleep problems and gastroesophageal reflux symptoms.
Pediatr Int. 56(1):24–30.
Serra-Negra JM, Paiva SM, Auad SM, Ramos-Jorge ML, Pordeus IA.
(2012), Signs, symptoms, parafunctions and associated factors of parentreported sleep bruxism in children: A casecontrol study. Braz Dent J.23:
746-52.
Serra-Negra JM, Tirsa-Costa D, Guimarães FH, Paiva SM, Pordeus IA.
(2013), Evaluation of parents/guardian knowledge about the bruxism of
their children: family knowledge of bruxism. J Indian Soc Pedod Prev Dent
31: 153-8.
Shanthala BM. (Ed.). (2019), McDonald and Avery's Dentistry for the
Child and Adolescent-E Book: Second South Asia Edition. Elsevier Health
Sciences.
Shetty S, Pitti V, Satish Babu CL, Surendra Kumar GP, Deepthi BC.
(2010), Bruxism: a literature review. J Indian Prosthodont Soc 10:141-8.
Simões-Zenari M, Bitar ML. (2010), Factors associated to bruxism in
children from 4-6 years. Pro Fono 22:465-72.
Şenel GB, Dede HÖ, Karadeniz D. (2015), Uykuda Diş Gıcırdatma
Tedaviye Dirençli ise. J Turk Sleep Med 2: 42-3.
Trindade Mde O, Rodriguez AG. (2014), Polysomnographic analysis
of bruxism. Gen Dent 62:56-60.
Zarowski M, Młodzikowska-Albrecht J, Steinborn B. (2007), The sleep
habits and sleep disorders in children with headache. Adv Med Sci 52:1946.

285

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ARTROSENTEZİ
Dr. Öğrt. Üyesi Fatih TAŞKESEN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Erzincan-Türkiye
e mail: taskesenfatih@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-7566-2928
1. Artrosentez işleminin tarifi ve geçmişi:
Artrosentez
1991
yılında
Nitzan ve
ark.
tarafından
temporomandibular eklem (TME) kapalı kilitlenme vakalarında etkili ve
invazif olmayan bir tedavi metodu olarak sunulmuştur. Konzervatif
tedaviye cevap vermeyen TME internal düzensizliklerine sahip hastalarda
tedavi başarısı kanıtlanmış olan artrosentez işlemi, basitçe iki iğne ile üst
eklem boşluğuna girilerek üst eklem boşluğunun lizis ve lavajı olarak
tanımlanabilir. (Nitzan, Dolwick, & Martinez, 1991)
Temporomandibular eklemde lizis, kondil-glenoid fossa ve disk
kompleksinde oluşan patolojik ekstra yapışıklıkların çözülmesini
tanımlamaktadır. Artrosentez işlemindeki hidrolik basıncın bu
yapışıklıkları lizis ile çözdüğü düşünülmektedir. Temporomandibular
eklemde lavaj ise üst eklem boşluğunun basitçe yıkanmasını tarif
etmektedir. (Tozoglu, Al-Belasy, & Dolwick, 2011) (Yura, Totsuka,
Yoshikawa, & Inoue, 2003) Esasen TME lizis ve lavajı, Ohnishi tarafından
1990 yılında artroskopik olarak yapılmış ve literature sunulmuştur.
(González-García et al., 2006) Nitzan ve ark. lizis ve lavajda eklem içi
görüntülemenin gereksiz olduğunu düşünüp, artrosentez işlemini,
endoskop olmadan iki iğne kullanarak eklemin lizis ve lavajını sağlayarak
tanımlamışlardır. Artrosentez işleminde ilk iğneden ringer laktat solüsyonu
veya izotonik solüsyonu uygulanarak hidrolik basınç sağlanmaktadır.
Diğer iğneden eklem içerisinde biriken sıvının dışarı akışı sağlanmaktadır.
İki iğne kullanılarak yapılan bu basınçlı lavaj sayesinde patolojiye sahip
eklemdeki iltihabi mediatörler uzaklaştırılmakta, eklem hareketi
kolaylaştırılmakta ve buna bağlı olarak eklem ağrısı azalmakta ve ağız
açıklığı artmaktadır. Akut kapalı kilitlenme vakalarında artrosentez
işleminin acilen uygulanmasının faydalı olduğu söylenmektedir. Kapalı
kilit vakalarında oluşturulan hidrolik basıncın, üst eklem boşluğunu
genişleterek eklem hareketini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. İnvazif
olmayan bu işlem günümüze kadar TME lizis ve lavajında yaygın olarak
kullanılan popüler bir teknik halini almıştır. (Guarda-Nardini et al., 2014;
Manfredini, Rancitelli, Ferronato, & Guarda-Nardini, 2012; Monje-Gil,
Nitzan, & González-Garcia, 2012)
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2. Artrosentez kullanım endikasyonları:
Önceleri sadece akut redüksiyonsuz disk deplasmanlarında (akut
kapalı kilitlenme) kullanımı önerilen yöntem, ağrılı eklemlerde ağrı ile
ilişkili kimyasal mediyatörleri uzaklaştırdığı kanıtlandıktan sonra zamanla
tüm temporomandibular eklem iç düzensizliklerinde kullanılmaya
başlanmıştır. Temporomandibular eklem iç düzensizlikleri, son
Temporomandibular Eklem Düzensizlikleri Teşhis Kriterleri (DC/TMDDiagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) raporuna göre altı
gruba ayrılmaktadır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Redüksiyonlu disk deplasmanı
Redüksiyonlu disk deplasmanı (aralıklı kilitlenme ile birlikte)
Redüksiyonsuz disk deplasmanı (kısıtlı ağız açıklığı ile birlikte)
Redüksiyonsuz disk deplasmanı (kısıtlı ağız açıklığı olmadan)
Dejeneratif eklem hastalıkları (osteoartroz ve osteoartrit)
Sublüksasyon (açık kilitlenme)

Redüksiyonlu disk deplasmanları: Klinik olarak ağız açılırken
kliking veya popping sesi, etkilenen eklem tarafına doğru çene ucunun
hafif deviasyonu ve sonrasında ağzı tam açmada orta hattı yakalayan ağız
açma patterni, redüksiyonlu disk deplasmanının klinik bulgularıdır. Bu
bulgulara eklem bölgesinde ağrı ve hafif kilitlenme eşlik edebilmektedir.
Manyetik rezonans görüntülemede ağız kapalı iken, temporomandibular
eklem diski bulunması gereken, kondilin üzerindeki saat 12 pozisyonundan
bir miktar anterior veya mediale deplase görünümdedir. Ağız açık
pozsiyonda diskin redükte olarak kondil ile birlikte hareket ettiği
görülebilir. Diskin redüksiyonu orijinal konumuna çekilmesi, geri dönmesi
olarak tanımlanabilir. Diskin lateral ve posterior deplasmanları ender
görülmektedir.
Redüksiyonsuz disk deplasmanları: Klinik olarak eklem bölgesinde
ağrı ve ağız açıklığında kısıtlılık en önemli bulgulardır. Ağız açmaya
zorlandığında çene ucu etkilenen eklem tarafına deviye durumdadır. Yüz
asimetriktir. Eklemde ses her zaman alınmayabilir ancak kronik vakalarda
krepitus (gıcırdama) alınması mümkündür. Manyetik rezonans
görüntülemede disk ağız kapalı pozisyonda bulunması gereken konumun
anteriorunda yerleşmiştir. Maksimum ağız açıklğında disk redüksiyonlu
deplasmanlardaki gibi kondil hareketini yakalayamaz (redükte olamaz) ve
yerleştiği anterior konum nedeni ile kondilin hareketini kısıtlayarak tam
ağız açıklığına engel olur. Klinik olarak bazı kronik vakalarda disk redükte
olmamasına ragmen kondil diski zorlayarak hareket kabiliyeti kazanır ve
ağız açıklığında kısıtlılık bulunmayabilir.
Dejeneratif Eklem Hastalıkları (Osteoartroz ve osteoartrit):
Osteoartroz, uluslarası hastalık sınıflaması (ICD)’na göre eklem
yüzeylerinde enflamatuvar olmayan yapısal değişimlerle karakterize

287

dejeneratif durumları ifade etmektedir. Osteoartrit ise eklemin kartilaj ve
kemik yüzeylerindeki enflamatuvar değişimleri tanımlamaktadır.
Osteoartrozda ağrı yoktur, fonksiyonda sınırlanma arasıra gözükmektedir.
Eklemde krepitus sesi alınabilmektedir. Osteoartritte ise ağrı ve
fonksiyonda kısıtlanma mevcuttur ve genellikle bu bulgulara krepitus da
eşlik eder. Manyetik rezonans görüntülemede osteoartriti osteoartrozdan
ayırt edebilmek için T1 ve T2 ağırlıklı imajlarda sinoviyal sıvıda
enflamatuvar efüzyonun ortaya konması gerekmektedir.
Sublükasayon ve lüksasyon: Bir hipermobilite bozukluğu olan
sublüksasyonda kondil ve disk kompleksi, maksimum ağız açıklığında
artiküler eminensin önünde konumlanmakta ve manüplatif müdahale
olmadan ağız normal kapalı pozisyona geçememektedir. Hasta kendi
manevrası ile ağzını kapatabiliyorsa düzensizlik sublükasayon olarak
tanımlanmaktadır. Eğer hasta kendisi kapatamıyor ve dışardan klinik
yardım alarak kapatabiliyor ise hastalık lüksasyon veya açık kilitlenme
olarak tarif edilmektedir. Sublükasayon ve lüksayonun teşhisi klinik ve
hasta hikayesi ile konulmakla beraber, hipermobiliteyi doğrulamak için
kondilin artiküler eminense göre konumu radyolojik olarak görüntülenip
tespit edilebilir. (Schiffman et al., 2014)
Artrosentez, eklem hareketini kolaylaştırarak redüksiyonlu disk
deplasmanlarında eklemde arasıra mevcut olan kilitlenmeleri ve kliking
sesini azaltmak, ayrıca ağrıyı hafifletmek amacıyla kullanılmaktadır.
Literatürde eklem seslerini azalttığna dair çalışmalar mevcuttur. Ancak
artrosentez yapıldıktan sonra daha net bir şekilde redükte olan diskin daha
fazla kliking yada popping sesi çıkarabilmesi de muhtemeldir. Eklemdeki
sesleri azaltmaya yönelik artrosentezi takiben eklem içerisine tekrarlayan
hyaluronik asit uygulamaları ile ilgili çalışmalar da literature sunulmuştur.
(Hepguler et al., 2002; Tuncel, 2012)
Redüksiyonsuz
disk
deplasmanlarında
eklem
boşluğunun
genişletilerek diskin hareket etmesi hedeflenmektedir. Redüksiyonsuz disk
deplasmanında artrosentez ile ilgili yapılan çalışmalar, işlem sonunda ağız
açıklığında artışın diskin redükte olması ile değil, çoğunlukla genişletilen
eklem boşluğunun, kondil disk kompleksinin hareketini kolaylaştırarak
ağız açıklığını arttırdığını göstermiştir. Redüksiyonsuz disk deplasmanı
akut halde yakalandığında artrosentezin hemen yapılması tavsiye
edilmektedir. Kronik redüksiyonsuz disk deplasmanı vakalarında
artrosentezin yine ilk tedavi basamağı olarak uygulanması tavsiye
edilmektedir. İnternal ağrıya sahip kronik vakalarda artrosentez ile çözüm
alınamadığında vakanın artrotomi (açık eklem cerrahisi) veya artroskopi
açısından değerlendirilmesi düşünülmelidir. Ancak artrotomiye karar
vermeden önce kaç kez artrosentezin denenmesi gerektiğine dair genel bir
bilgi yoktur. Her vaka kendi içerisinde değerlendirilmelidir. (E.
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Grossmann et al., 2017; Manfredini et al., 2012; Sidebottom, Shahme, &
Cascarini, 2014; Vos, Stegenga, Stant, Quik, & Huddleston Slater, 2018)
(Yura et al., 2003)
Osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalıklarında da artrosentezin
başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Yapılan biyokimyasal çalışmalarda
osteoartritte sinoviyal sıvıda fazlaca biriken interlökinler, tumor necrosis
factor (TNF) gibi mediatörlerin artrosentez ile uzaklaştırılarak eklem
ağrısının hafifletilildiği ifade edilmiştir. Yine son zamanlarda
sublükasayon ve lüksasyon gibi hipermobilite ile seyreden TME
düzensizlilerinde artrosentezin eklem ağrısını ve açık kilitlenme
epizotlarını azalttığı literature sunulmuştur. (Bergstrand, Ingstad, Møystad,
& Bjørnland, 2019; Haigler et al., 2018)
3. Artrosentez tekniğinin avantaj ve dezavantajları:
Artrosentez minimal invazif bir girişim olarak lokal anestezi ile
kolaylıkla uygulanabilmekte, vakaların çok azında genel anestezi veya
sedatif anestezi gerekmektedir. Ayrıca artrosentezde artroskopide
kullanılan özel ekipmanlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Ekipman ve hastane
ortamının gerekmemesi hasta açısından maliyet avantajı da sağlamaktadır.
Tekniğin en büyük dezavantajı körlemesine çalışmak ve eklem içi
patolojileri gözlemleyememektir. (Mehra & Arya, 2015)
4. Artrosentez limitasyonları ve kontrendikasyonları:
Kullanışlı bir yöntem olmakla birlikte uygulamada bazı kısıtlamaları
bulunmaktadır. TME ankiloz vakaları artrosenteze uygun değildir ve açık
cerrahi (artrotomi) gerektirir. Eklem üzerinde ciltte veya eklem içerisinde
akut enfeksiyon veya tümöral oluşumlar uygulamayı kısıtlayan diğer
faktörlerdendir. Diğer tüm medikal işlemler gibi hastaya özgü sistemik
rahatsızlıklar (hemorajik diatez vb.) da işlem öncesi değerlendirilmelidir.
(Sidebottom et al., 2014; Vaira et al., 2018)
5. Artrosentez tekniği:
Birinci Basamak: Hasta Hazırlığı
Artrosentez genel anestezi, sedatif anestezi veya lokal anestezi altında
uygulanabilmektedir. Hasta supin pozisyonda yatırıldıktan sonra kulak önü
ve çevresi bir antiseptik solüsyon ile temizlenir. Kulak içerisine sıvı
kaçmaması için kulak tamponu yerleştirilir. Takiben cerrahi alan dışındaki
tüm yüzeyler steril örtülür.
İkinci Basamak: Lokal Anestezi
Airükulotemporal sinir blokajı içi tragus önüne 0.5 cc lokal anestezi
enjekte edilir.
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Üçüncü Basamak: Cerrahi Bölge İşaretleme
Steril kalem ile lateral kontustan tragusa işaretleme (HolmlundHellsing hattı) yapılır. İşaretleme bu hattın 10 mm anterioru ve yaklaşık 2
mm inferioru ilk iğne giriş yeri olarak belirlenir. Hasta ağzı yarım açık iken
19 gauge bir iğne ile anterior ve mediale yönlenerek üst eklem boşluğuna
kemik teması alınırak girilir.
Dördüncü Basamak: Şişirme
Bu giriş yolundan 2cc izotonik veya ringer laktat solüsyonu enjekte
edilerek eklem şişirilir. Bazı hekimler sıvı yerine ilk şişirmede lokal
anestezi uygulamasını tercih etmektedirler. İlk sıvı zerkindeki amaç eklem
içerisinde hidrolik basınç oluşturan solüsyonun ikinci iğne girişinde sıvı
çıkışının kontrol edilerek ikinci iğnenin üst eklem boşluğuna yerleştiğinin
teyit edilmesidir.
Beşinci Basamak: Sıvı çıkış iğnesi yerleştirme
İkinci iğne giriş yeri olarak artroskopide tarif edilen ilk iğne giriş
yerinin 10 mm anterioru ve tragus-kontus hattının 10 mm inferioru olarak
seçilmektedir. Rutin klinik uygulamalarda ise ilk iğnenin hemen yakınında
üst eklem boşluğuna giriş ikinci iğne ile sağlanmaktadır. Bu noktada dikkat
edilecek husus iğne uçlarının sıvı sirkülasyonunu bozacak şekilde yakın
yerleştirilerek uçlarının temas ettirilmemesidir. Ikinci iğne doğru
konumlandırıldığında üst eklem boşluğundaki sıvının basınçlı bir şekilde
ikinci iğneden çıkışının sağlandığı görülecektir.
Altıncı Basamak: Yıkama (lavaj)
20cc’lik enjektörle ilk iğne giriş yerinden 50-300 cc ringer laktat veya
izotonik solüsyonu basınçla verilerek üst eklem boşluğu yıkanmaktadır.
Yedinci Basamak: İlaç enjeksiyonu
Artrosentez işlemi bittikten sonra eklem içerisine ilaç uygulaması
yapılmak isteniyor ise iğnelerden biri çekilip tek iğne üst eklem
buşluğunda iken ilaç uygulaması yapılır ve takiben kalan iğne de çıkarılır.
İşlem sonrası eklem bölgesine beş dakika basınçlı kompres uygulaması
yeterlidir.
Sekizinci Basamak: Post Operatif Bakım
Post-operatif süreçte hastaya antienflamatuvar reçete edilir. İlaveten
fizyoterapi egzersizleri ilk gün veya post-op ikinci gün başlanır.
6. Artosentez
Tekniğinde
Modifikasyonlar:

İğne

Giriş

Noktalarında

1998’de Laskin, Nitzan ve ark.’nın ilk iğnenin 10mm anterioru ve
Holmlund-Hellsing hattının 10 mm inferioru şeklinde tarif ettikleri ikinci
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iğne giriş noktasının artrospokide görüntü açısını yakalamak için gerekli
olduğunu, artrosentez işleminde bu anterior giriş noktasının işlemi
zorlaştırdığını ve gereksiz olduğunu belirtmiştir. Laskin ikinci iğne giriş
noktası olarak ilk iğne giriş noktasının 3-4 mm anteriorunu önermiştir.
Laskin bu yöntemin klasik giriş yönteminden çok daha kolay olduğunu
ifade etmiştir. Bu yöntem tanımlandıktan sonra kliniklerde sıklıkla
kullanılmaya başlanmıştır.
Alkan ve Etöz klasik artrosentez tekniğinde 2. iğne giriş noktası olarak
tragusun 7 mm anterioru ve 2 mm inferiorunda konumlanmasını
önermişlerdir. Bu teknikte ikinci iğne ilk iğnenin 3 mm posteriorunda ve
ilk iğneye paralel şekilde yerleştirilmektedir. Tekniğin avantajı eklemin en
geniş bölgesine iğnenin yerleştirilerek, klasik sistemde iğnenin eklemin dar
boşluğuna girmek için tekraralayan giriş denemelerinin önüne
geçilmesidir. Bu yöntem literature sunulduktan sonra sıklıkla kullanılan
popüler bir teknik haline gelmiştir.
7. Artrosentez tekniğinde iğne giriş sayılarında modifikasyonlar:
1991 yılında Nitzan ve ark. tarafından artrosentez tekniğinin
sunulmasından günümüze kadar artrosentez işlemini daha az travmatik
hale getirmek için çeşitli teknikler literatürde tanımlanmıştır.
2007 yılında Alkan ve ark. iki iğneyi birleştirerek çift iğne kanül
metodunu geliştirmişlerdir. Bu metodda iğneler tek kanül haline gelmekte
ancak klasik artrosentezdeki gibi farkli lumen ve portlardan sıvı giriş ve
çıkışı sağlanmaktadır. (Alkan & Baş, 2007)
2008 yılında Guarda-Nardini ve ark. tek iğne artrosentez tekniğini
geliştirmişlerdir. (Guarda-Nardini, Manfredini, & Ferronato, 2008) Bu
teknikte sıvı akış ve çıkışı tek iğneden sağlanmaktadır. Tek iğne
kullanımındaki avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Kısa işlem süresi: İkinci bir iğnenin yerleştirilmesi vakit kaybı
olarak tanımlansa da tek iğne yönteminde yeni bir sıvı enjeksiyonu için
eklem içerisindeki sıvının tahliyesinin beklenmesi işlem süresini daha da
uzatabilmektedir. Literaturde tek iğne ve çift iğne artrosentez yönteminin
kıyasını sunan çalışmalar tek iğne yönteminin daha fazla zaman aldığını
vurgulamışlardır.
2. Hasta konforunda artış ve post operatif morbiditede azalma: İkinci
iğnenin verdiği doku hasarından kaçınılmaktadır.
3. Fasiyal sinir hasarı ihtimalini azaltma: İkinci iğnenin daha
anteriorda kullanılması tek iğne yöntemine göre fasiyal sinir hasarı
ihtimalini arttırmaktadır. Tek iğne yöntemi ile bu sayede fasiyal sinir hasarı
ihtimali azaltılmış olmaktadır.
4. Daha etkili yıkama: Nardini ve ark. tarafından tek iğne ile yapılan
artrosentezde sıvı çıkışının hemen sağlanmadığı için eklem içi hidrolik
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basıncın klasik yönteme göre daha fazla olduğu ve sonuç olarak özellikle
ağız açıklığını akut olarak arttırmada işlemin daha etkili olduğunu
savunmuşlardır. Bunu desteklemek için özellikle kapalı kilitlenme
vakalarında oluşan disk-fossa- eminens yapışıklığı fenomeninin yüksek
basınçta daha fazla çözülebildiği varsayımını kullanmışlardır.
Tek iğne giriş yöntemi tanımlandıktan sonra klasik artrosentez işlemi
“çift iğneli artrosentez (two-needle arthrocentesis veya double needle
arthrocentesis)” olarak anılmaya başlanmıştır.
Sheppard Kanülü: 2009 yılında Rehmann ve Hall, iki port ve iki
lümene sahip ancak tek iğne giriş deliği yöntemi ile uygulanabilen Shepard
kanülünü uygulamış ve literature sunmuşlardır.
Y tipi kanül: 2009 yılında Rahal ve ark. 18 gauge iki iğneyi Shepard
kanülüne benzer Y şeklinde kaynakla birleştirip uçlarını 30 derece açı ile
şekillendirmişler ve bu tekniğin tek iğne deliği girişi kullandığından daha
az travmatik olduğunu ifade etmişlerdir. (Rahal, Poirier, & Ahmarani,
2009)
Konsentrik Kanül Yöntemi: 2011 yılında Öreroğlu ve ark.
artrosentezde konsentrik kanül metodunu literature sunmuşlardır. Tek iğne
giriş deliği kullanılan bu teknikte iki farklı çapta iğne biri diğerinin içinden
geçirilecek şekilde eklem boşluğuna yerleştirilmektedir. Bu işlem için 27gauge 50 mm uzunluğundaki ince iğne 21-gauge 38 mm boyundaki kalın
iğnenin içerisinden geçirilerek uygulanmıştır. Sıvı giriş lümeni olarak 27
gauge iğne kullanılırken, daha kalın olan 21-gauge iğne çıkış lümeni olarak
vazife görmektedir. Etkili ve az travmatik olan bu yöntemin en büyük
dezavantajı, fazla miktarda solüsyon kullanıldığında işlemin çokca vakit
almasıdır. (Öreroğlu, Özkaya, Öztürk, Bingöl, & Akan, 2011)
İntravenöz Katater Yöntemi: 2016 yılında Skarmate ve ark. periferal
intravenöz katater kullanarak Öreroğlu ve ark.’nın konsentrik kanül
tekniğine benzer bir artrosentez tekniği tanımlamışlardır. Bu teknikte
intravenöz katater üst eklem boşluğuna girildikten sonra katater iğnesi 3-4
mm kadar geri çekilerek yıkama işleimi yapılmaktadır. 2017 yılında
Nagori ve ark intravenöz katater metodunu iki katater kullanarak modifiye
etmişlerdir. Bu teknikte yine tek iğne giriş deliği kullanılmış fakat uzun 16
gauge çapındaki katater yerleştirildikten sonra iğnesi çıkarılmış, katater
lümenine daha dar olan 22 gauge kataterin iğnesi yerleştirimiştir. Amaç
dar bir katater lümeninden sıvı verilirken geniş lümenden sıvı çıkışının
sağlanması olarak belirtilmiştir.
8. Artrosentez iğne giriş sayılarına göre sınıflama:
Literatürdeki artrosentez modifikasyonlarını ifade eden çeşitli
terimler, tekniklerin tanımlanmasını veya kıyaslanmasını güç bir hale
sokmuştur. 2015 yılında literatürdeki kavram kargaşasının önüne geçmek
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amacı ile Şentürk ve ark. tarafından bir sınıflama önerilmiştir. Bu
sınıflamada artrosentez teknikleri önce iki ana gruba ayrılmıştır. (Senturk
& Cambazoglu, 2015) Sınıflamanın detayları şu şekildedir:
8.1. Tek iğne giriş delikli
arthrocentesis- SPA)

artrosentez

(Single

puncture

8.1.1. SPA Tip-1 (Tek iğne metodu): Nardini tarafından ilk sunulan
sadece tek iğne kullanılan metoddur.
8.1.2. SPA Tip-2 (Çift iğne metodu): tek iğne giriş deliğinden
uygulanan tek kanül içeren birlikte iki ayrı port ve lumen kullanan
teknikler. Örnek Sheppard Kanülü.
8.2. Çift İğne Giriş Delikli Artrosentez: (Double Puncture
Arthrocentesis-DPA)
Bu sınıflama kavram kargaşasına son verecek bir çözüm önermiş ve
literatürde yerini almıştır. Ancak literatürde yeni yayınlarda tek iğne
metodu veya çift iğne metodu gibi isimlendirmelerin kullanılmaya devam
ettiği de görülmektedir.
9. Artrosentez irrigasyonunda modifikasyonlar:
9.1. İmplant motoru ile artrosentez uygulaması: Alkan ve Kılıç’ın.
2008 yılında literature kazandırdığı bu yöntemde implant cerrahisinde
kullanılan implant fizyodispenserının irrigasyon pompası hortumu
artrosentez iğnesine bağlanarak artrosentez işlemi basınçlı olarak
yapılmaktadır. Yazarlar 2 dakika gibi kısa sürede kapalı kilitlenme
olgularında 300cc ringer laktat ile yüksek hidrolik basıçta yıkama
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yüksek hidrolik basıncın çevre dokulara
zarar vermeden uygulanması gerekliliğinden, yazarlar, bu otomatik lavaj
tekniğinin deneyimli cerrahlarca kullanılmasını tavsiye etmişlerdir.(Alkan
& Kilic, 2009)
9.2. Serum infüzyonu ile artrosentez uygulaması: İğnelerden birine
hasta baş seviyesinden yüksek olacak şekilde serum askısına infüzyon için
serum bağlanarak yavaş infüzyon ile eklem yıkaması yapılabilmektedir.
Bu yöntemin internal ağrıya sahip redüksiyonlu disk deplasmanlarında
kullanılması daha uygundur. Yöntemde hidrolik basınç düşük olduğundan,
yüksek basınç isteyen kapali kilitlenme vakalarında kullanılması işlemin
başarı şansını düşürebilmektedir.
10. Artrosentezde Görüntüleme:
2014 yılında Dayısoylu ve ark. ultrason rehberliğinde artrosentezi
literature sunmuşlardır. Ancak artrosentezin zor uygulanacağı eklemlerde
bu tekniğin çok uygun olmayacağınu ifade etmişlerdir. (Dayisoylu, Cifci,
& Uckan, 2013)
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11. Lavaj (yıkama) Solüsyonları:
Artrosentez işleminde hem ringer laktat hem de izotonik solüsyonu
kullanılıyor olmasına ragmen, yapılan çalışmalarda eklem diski fibröz
yapılarının ringer laktat solüsyonunu daha rahat tolere edebildiğini
göstermiştir.
12. Lavaj solüsyonları miktarı:
Literatürde 50 ila 500cc arası miktar larda solüsyon kullanımını öneren
çalışmalar mevcuttur. Grosmann ve ark.’nın redüksiyonsuz disk
deplasmanına sahip iki grup hastada solüsyon miktarlarının tedavi
etkinliğini kıyasladıkları çalışmalarında 50 cc ve 200 cc solüsyon ile
yapılan artrosentezlerin tedavi etkinlikleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmadığını ifade etmişlerdir. Ne kadar solüsyonun kullanılması
gerektiği konusunda halen fikir birliği bulunmamaktadır. (E. P.
Grossmann, Poluha Rl Dds, Iwaki, & Iwaki Filho, 2020)
13. Artrosentez komplikasyonları. :
Eklem boşluğuna girilememesi: Tecrübesizlik ve rehber nokta
işaretlemenin yanlış yapılması bu komplikasyonun oluşmasına davetiye
çıkarmaktadır.
Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi artrosentezde de gelişmesi
muhtemel komplikasyonlardandır. Enfekte ciltten iğnelerin girilmesi ile
eklem içerisinde veya sıvı kaçışı ile temporal kas altında enfeksiyon
gelişebilmektedir.
Akut enflamasyon: Artrosentez sonrasında eklemde akut enflamasyon
gelişebilir ve bu gelişen akut enflamasyon kısıtlı ağız açıklığına ve
fonksiyonda şiddetli ağrıya neden olabilmektedir.
Süperfisiyal temporal arter/ven hasarı: İğne giriş manevraları esnasında
superfisiyal temporal arter ve vende hasar oluşabilmektedir. Oluşan
kanama iğne girişi için gerekli görüşü bozabilmektedir.
Ekstra kapsüler alandaki yumuşak dokular arasına sıvı kaçışı:
Artrosentezde
kullanılan
iğnelerin
eklem
içerisinde
net
konumlandırılamaması sonucu eklem kapsülü dışına sıvı çıkışı
olabilmektedir. Bu basınçlı sıvı çıkışı kas ve fasyalar arasında sıvı
birikimine neden olmaktadır. Artrosentez sonrası süreçte oluşan ödem
şiddetli ağrılara sebebiyet vermektedir.
Eklem kartilaj yüzeylerinde hasar: Tekrarlayan iğne giriş
denemelerinde iğne uçları kondilin kartilaj yüzeyinde ve diskte travmatik
yaralanmalara sebep olabilmektedir.
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Oklüzyonda bozulma: Artrosentezden sonra ipsilateral (aynı taraf)
geçici openbite görülmektedir. Bu komplikasyon çoğunlukla ilk 24 saatte
kaybolmakla birlikte genç bireylerde openbite bu bölgedeki maksiller
dişlerin sarkması ve/ya alt dişlerin uzaması ile sonuçlanabilmektedir.
Hemartroz: Süperfisiyal temporal arter kanamasının eklem içerisine
sızması veya iğnelerin retrodiskal doku travmasına bağlı gelişebilmektedir.
Fasiyal sinir paralizi: Preauirküler lokal anestezinin veya işlemde
dokular arasına kaçan sıvının oluşturduğu ödemin baskısının fasiyal sinirin
temporal ve zigomatik dallarını etkilemesi sonucu geçici göz açıklığı veya
kaş kaldıramama (frontalis ve orbikülaris oküli parezisi) hali ortaya
çıkabilmektedir. Anestezi etkisinin son bulması ile paraliz de sona
ermektedir.
Otolojik komplikasyonlar:
Dış kulak yolu perforasyonu: İğnenin anterio-medial doğrultuda
hareket ettirilmemesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Dış kulak yolunda
pıhtı birikimine bağlı kulakta tıkanma hissi ve sersemlik hissi timpanik zar
hasarı ve buna bağlı kısmi işitme kaybı görülebilmektedir.
Ekstradural hematom: Literatürde sadece bir vakada ekstradural
hematom rapor edilmiştir.
Intrakraniyal perforasyon: Artroskopide gelişmesi muhtemel bu
komplikasyonun artrosentezde pek tahmin edilmese de literatürde glenoid
fossadan iğnenin kraniuma itildiği bir vaka rapor edilmiştir.
Vertigo: Nadir görülmekle birlikte literatürde bir vakada bahsedilmiş
ve 7 saat içerisinde kaybolduğu belirtilmiştir.
Hipotansiyon ve bradikardi: Literatürde bildirilmiş olmalarına ragmen
neden ortaya çıktıkarına dair net veri yoktur. (Monje-Gil et al., 2012;
Nitzan, 2006; Vaira et al., 2018)
14. Komplikasyonlardan kaçınma ve komplikasyonların telafisi:
Artrosentezde üst eklem boşluğuna rahatça girilebilmesi için eklem
anatomisi iyi bilinmeli, tecrübe yeterli değil ise referans noktalar
işaretlenmelidir. Ekleme iğne girilirken mutlaka ağız açılıp kapattırılarak
eklem boşluğu palpe edilmelidir.
Artrosentezde enfeksiyonun önüne geçmek için steril şartlarda
çalışmak gereklidir. Preauriküler bölgede ciltte enfeksiyon var ise
artrosentez işlemi ertelenmelidir. Artrosentez sonrası temporal bölgede
apse gelşebilmekte ve antibiyotik tedavisi ile birlikte direnaj
gerekmektedir.
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Pos-op akut enflamasyonun çeşitli nedenleri olabilmekte, ancak
eklemin tekrarlı iğne giriş denemeleri ile travmatize edilmesi başlıca neden
sayılmaktadır. Bu nedenle enflamasyondan kaçınmak için ekleme tek
seferde net bir şekilde girilmelidir.
Süperfisiyal temporal arter ve ven hasarından kaçınmak bazen mümkün
olmamakla birlikte yine tek seferde ekleme giriş hasarını en aza
indirecektir. Ortaya çıkan kanama 5 dakika preauriküler basınçla
duracaktır.
Ekstrakapsüler alana sıvı kaçmaması için yine iğnelerin eklem
boşluğunun içerisinde olduğundan emin olunmalıdır. Bu noktada en
önemli konu iğnelerin glenoid fossa superior medialinden temas alacak
şekilde derin yerleştirilmesidir. Özellikle temporal fasya ve kas arasına sıvı
kaçışında hastada şiddetli ağrı meydana gelmektedir. Işlem esnasında bu
durum farkedildiğinde derhal basınçlı masaj ile ödemin çözülmesi ve
iğnelerin yeniden yerleştirilmesi gerekmektedir. Post-op süreçte hastaya
masaj yapması öğütlenmelidir.
Artrosentez yapılan tarafta eklem boşluğunun genişlemesi ile meydana
gelen openbite genellikle 48 saat içerisinde yok olmaktadır. Diş
hareketlerinin daha kolay ve hızlı olduğu genç bireylerde oklüzyon
bozulmasının kalıcı olmaması için egzersiz yaparken ağzı tam kapatmaları
tavsiye edilebilir.
Eklem içinde oluşan hematomlar genelde arter kanamasının ekleme
sızması veya retrodiskal dokuya verilen iğne hasarından
kaynaklanmaktadır. Post op süreçte ağız hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı ile
seyreden bu vakalarda egzersiz ve antienflamatuvar kullanımı çözüm
olacaktır.
Geçici fasiyal paralizi geçici olmasına ragmen göz kapağı açık kalan
hastalar için tatsız bir durumdur. Bu komplikasyondan kaçınmak için bir
çok cerrah preauriküler lokal anestezi yerine direkt intraartiküler lokal
anestezi infiltrasyonu yapmaktadırlar. Fasiyal paraliz geliştiğinde eğer göz
açık kalırsa konjuktivit ihtimalini ortadan kaldırmak için hastaya 3-4 saat
süresince kalacak göz bandajı yapmak uygun olacaktır.
Otolojik komplikasyonlardan kaçınmak için iğne girişleri glenoid fossa
mediali hedef alınacak şekilde anterio-medial doğrultuda yapılmalıdır.
Hipotansiyona neden olması muhtemel artrosentez işleminin hasta supin
pozisyonda iken uygulanması ve işlem sonrası en az 10 dakika hastanın
derlenmesinin aynı pozisyonda sağlanması tavsiye edilmektedir. (MonjeGil et al., 2012; Nitzan, 2006; Vaira et al., 2018)
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İnsidans:
Ektopik gebelik, embriyonun uterin kavite dışında implante olması
şeklinde tanımlanmaktadır. Ektopik gebelik deyimi Yunanca’ da “ectopus”kelimesinden gelmekte olup “yerini değiştirmiş”, “başka yerde
bulunmak“ anlamına gelmektedir(1). Tüm gebeliklerin %1-2’sinde
meydana gelen ektopik gebelik acil cerrahi bir durumdur (2). En çok 35-44
yaş arasındaki kadınlarda görülmektedir. Tüm maternal ölümlerin %9’unu
oluşturmaktadır. Gebeliğin ilk trimesterı içerisindeki maternal ölümlerin en
sık nedenidir (3). Ancak geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ektopik gebelik nedenli
mortalite oranı oldukça azalmıştır. Çünkü teşhiste gelişmeler olmakta,
ektopik gebeliğin erken teşhisi konulabilmekte ve konservatif tedavi
yöntemleri daha çok uygulanabilir olmaktadır. Yüksek çözünürlüklü
transvajinal ultrasonografi ve hassas kantitatif hcG ölçümleri gibi ektopik
gebelik teşhisinde kullanılan modern teknikler, geçtiğimiz yıllara göre daha
erken ve daha kesin teşhisler konmasını sağlamaktadır. Günümüzde
tedavideki amaç; fertiliteyi korumak ve morbiditeyi azaltmaya yönelik
cerrahi ve tıbbi uygulamalardır (4).
Etyoloji ve Risk Faktörleri:
Ektopik gebelik için çeşitli risk faktörleri olmasına rağmen, etyoloji
halen belirsizliğini korumaktadır (5). Primer etyolojik faktör, normal tubal
anotominin bozulmasıdır. Tubal hasar; enflamasyon, enfeksiyon ve cerrahi
sonucunda gelişir. Blastoskist, uterin boşluğu kaplayan endometrium
haricinde bir yere implante olduğunda ektopik gebelik ortaya çıkacaktır.
Fertilize ovumun uterin kaviteye geçişini geciktiren veya engelleyen
faktörler veya embriyonun kendisinden kaynaklanan ve prematür
implantasyona sebep olan faktörler ektopik gebeliğe yol açarlar.
Extrauterin implantasyonların yaklaşık %96’sı tuba uterinada meydana
gelmektedir (Tablo1).
Tablo.1 Ektopik Gebelik İmplantasyon Bölgeleri

x

Fallop Tüpü:
Ampuller kısım

%70

İstmik kısım
Fimbrial uç

%12
%5
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Kornual ve interstisyel kısımlar
Abdominal

%2
%0.03

Ovarian

%0.2

Servikal

%0.2

Son yıllarda, ektopik gebelik görülme sıklığında artış izlenmektedir.
Geçirilmiş pelvik enfeksiyon sıklığında artış, rahim içi araç kullanımının
artması, kontraseptif kullanımında artış, ovulasyon indüksiyonları, tüp
bebek uygulamaları, infertilite tedavisinde cerrahi yöntemlerin
yaygınlaşması, tubal cerrahi ve sterilizasyon bu artışın ana sebepleri olarak
kabul edilmektedir. Ektopik gebeliklerin tamamen normal tüplerde de
görülebilmesi, gebelik ürününün bozukluğu veya maternal hormonal
değişikliklerinde etyolojik faktör olarak etkili olduğunu düşündürmektedir
(7).
Geçirilmiş tubal cerrahiler ektopik gebelik riskini en fazla artıran risk
faktörüdür. Geçirilmiş tubal cerrahisi olan kadınlarda ektopik gebelik oranı
%2-7’dir ve ektopik gebelik riski 20 kattan fazla artmaktadır Tubal hasar;
enflamasyon, enfeksiyon, ve cerrahi sonucunda gelişir. Enflamasyon ve
enfeksiyon tam tubal tıkanıklık yapmadan hasara yol açabilir. Tam blokaj;
salpenjit, inkomplet tubal ligasyon, tubal infertilite cerrahisi, parsiyel
salpenjektomi veya konjenital orta segment tubal atrezisi sonucu
gelişebilir(8). Tüp veya fimbrianın mukozal kısmının hasarı tüm tubal
gebeliklerin yaklaşık yarısından sorumludur.
Tablo 2. Ektopik Gebelik için risk faktörleri
Ektopik gebelik için risk faktörleri
Tubal cerrahi öyküsü

%21

Tubal sterilizasyon

%9,3

Önceki ektopik gebelik öyküsü

%8,3

İn utero DES maruziyeti

%5,6

RİA kullanımı

%4,2-4,5

Tubal patoloji (örn.salpenjitis istmika nodosa)

%3,8-21

Yardımcı üreme teknikleri

%2,5-3

Mültipl cinsel partner

%1,6-3,5
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Geçirilmiş sezaryan

%1-2,1

Sigara (doz bağımlı )

%2,3-3,5

Genel olarak tüm kontaseptif yöntemler gebeliği önledikleri için
ektopik gebelik insidansını azaltırlar. Östrojenin tubanın düz kas
aktivitesini artırırken, progesteron bu aktiviteyi baskılamaktadır, bu
nedenle ertesi gün hapı, minipil, progesteron içerikli intrauterin araçlar ve
bir antiöstrojen olması nedeniyle klomifen sitrat ve gonadotropinlerle
ovulasyon indüksiyonu sonrasında yaşanan gebeliklerin ektopik olma
olasılığı da artar (%1,1- 4,6). Kombine oral kontraseptif kullanımında
oluşan gebeliğin ektopik gebelik olma riski %0.5-4 olarak hesaplanmıştır
(9).
RİA, hem intrauterin hem de ektopik gebelikten elektif olarak korur.
Ancak RİA ile gebe kalanlarda kontraseptif kullanmayan kadınlara göre
0.4-0.8 kat fazla ektopik gebelik riski vardırRİA’ lar implantasyonu uterus
içinde tüpe oranla daha etkin olarak önlediklerinden RİA kullanırken gebe
kalan kadınlarda gebeliğin tubal olma riski, kontrasepsiyon kullanmadan
gebe kalanlara göre 6-10 kat daha fazladır (10).Progesteronlu RİA’lar
ektopik gebeliği önlemede bakırlı RİA’ya göre daha az etkindir ve
başarısız kalması durumunda vakaların %17’si tubal gebelikle
sonuçlanmaktadır. RİA kullanım süresi mutlak tubal gebelik riskini
arttırmaz fakat kullanımın artması tubal olan gebeliklerin yüzdesini arttırır.
Miyoelektriksel aktivite fallop tüplerindeki propulsif aktiviteden
sorumludur. Yaşlanma ile tubadaki myoelektriksel aktivite giderek
azaltmaktadır. Ektopik gebelik insidansı yaşla birlikte giderek artar ve 1524 yaş arası kadınlara göre 35-44 yaş arası risk 3-4 kat daha fazladır. Tüm
yaş gruplarında siyah ırklarda ve diğer azınlıklarda beyaz ırka göre ektopik
gebelik oranları daha fazladır (11).
Bir ektopik gebelikten sonra, takip eden gebelikteki ektopik gebelik
riski 7- 13 kat artar. Bir sonraki gebeliğin intrauterin olma şansı %50-80,
tubal gebelik olma şansı %10-25’dir, kalan hastalar infertil olacaklardır.
Uygulunan tedavi ile risk ilişkilidir. Tek doz metotraksat ile tedavi
edilenlerde risk en düşük iken, lineer salpingostomi de risk en yüksektir.
Salpenjektomilerde metotraksata benzer bir risk vardır (11,12).
Ektopik gebelik insidansı ilerleyen yaş ve parite ile artmasına rağmen
infertilite tedavisi altındaki nullipar kadınlarda da anlamlı bir artış vardır.
İnfertil kadınlarda ektopik gebelik riskini artıran etkenler arasında
sterilizasyonun geri çevrilmesi, tuboplasti, ovulasyon indüksiyonu ve
invitro fertilizasyon (IVF) sayılabilir. IVF uygulanan gebelerde %2-8
ektopik gebelik görülmektedir. Ovulasyon indüksiyonu ile oluşan
gebeliklerin yaklaşık %1.1- %4.6 ‘sı ektopik gebeliklerdir. Klomifen sitrat
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ve gonadotropin kullanılan ovulasyon indüksiyon sikluslarına özgü
hormonal değişklikler tubal implantasyona predispozisyon yaratabilir(12).
Geçirilmiş genital enfeksiyonlar ve PID (pelvik inflamatuar hastalık)
ektopik gebelik riskini artırır ve ektopik gebeliklerin %45’inde salpenjit
bulgusu vardır. PID’de tubal obstrüksiyon insidansı artar ve bir PID
atağından sonra ektopik gebelik oranı 6 kat artar (13). Klamidya, tubal
hasar ve ektopik gebeliğe neden olan bir patojendir. Tubal ektopik gebeliği
olan hastaların %7- 30’undan klamidya kültüre edilmiştir. Klamidya titresi
arttıkça tubal ektopik riskide artar.
Ektopik gebelik riski; tekrarlayan gebelik kaybı (2-4 kat) ve illegal
abortus öyküsü olan (10 kat) kadınlarda artmaktadır. Spontan abortus ile
ektopik gebelik arasında kanıtlanmış bir ilişki yoktur . Elektif abortuslarda
ektopik gebelik riskinde artış yoktur ancak multiple elektif abortuslarda
hafif risk artışı olabilir. (11).
Geçirilmiş abdominal cerrahinin rolü net değildir. Ovaryan kistektomi
ve wedge rezeksiyonun muhtemelen peritubal skarlaşma sonucunda
ektopik gebelik riskini artırdığı gözlenmiştir (14). Geçirilmiş sezaryen ile
ilgili olarak risk 1-1,2 artış gösterse de artışın olmadığını söyleyen
çalışmalarda vardır. Rüptüre apandisitte muhtemelen ektopik gebelik ile
ilişkilidir.
Ektopik gebelik dahil gebelik oluşma riski sterilizasyondan sonraki ilk
iki yıl içinde en fazladır. Herhangi bir sterilizasyon prosedüründen sonra
tubal gebelik riski %5-16’dır. Risk sterilizasyon tekniğine bağlıdır.
Elektrokoterden sonra oluşan başarısızlıkların yaklaşık yarısı ektopiktir,
laparoskopi ve elektrokoterden farklı yöntemlerde ise başarısızlık %12’dir
(15).
Sterilizasyonun geri çevrilmesi de ektopik gebelik riskini arttırır. Kesin
risk sterilizasyon yöntemine, tubal oklüzyon yerine, kalan tüp uzunluğuna,
birlikte var olan hastalık ve cerrahi tekniğe bağlıdır. Genelde, koterize
edilmiş tüpün reanastomozunda risk %15, fallop halka ve pomeroy
yöntemlerinin geri çevrilmesinde ise risk %3’den azdır (15,16).
Birden fazla cinsel partner varlığı ve ilk cinsel birliktelik yaşının
küçüklüğü ektopik gebelik riski ile ilişkili bulunmuştur. Sigara içimi ile
ektopik gebelik riski hafifçe artmaktadır (17). Günde 1-10 adet sigara
içenlerde risk 2,3 kat artarken, günde 20 adet üzerinde sigara içen
kadınlarda 3,5 kat artmaktadır.
Klinik:
Tubal ektopik gebelikler ya spontan involusyona uğrar ya tubal rüptür
olurlar ya da fimbriyal uçtan abdomene abartusla (tubal abort) sonlanırlar
ki bu süreç semptom şiddetini etkiler. Reproduktif çağdaki, seksüel olarak
aktif bir kadında adet gecikmesini takiben alt abdominal ağrı ve vajinal
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kanamanın olması aksi ispat edilene kadar ektopik gebelik olarak
düşünülmelidir (18). Ancak bu belirtiler, özgün değildir ve başka
jinekolojik durumlarda görülebilir. Anamnez ve fizik muayene risk
altındaki hastaları belirler ve rüptüre olmamış ektopik gebeliklerin
saptanma olasılığını arttırır.
Tablo 3. Ektopik Gebelikte Klinik Belirtiler
Semptom
Karın ağrısı
Amenore
Vajinal kanama
Baş dönmesi
Defekasyon hissi
Gebelik belirtileri
Gebelik materyal düşmesi

.
%.
90-100
75-95
50-80
20-35
5-15
10-25
5-10

<

nc

Ektopik gebeliğin klasik semptomu triadı; ağrı, amenore ve vajinal
kanamadır. Bu semptom grubu hastaların sadece %50’sinde vardır.. Karın
ağrısı önde gelen en sık şikâyettir ancak şiddeti ve özellikleri değişkenlik
gösterir. Ektopik gebelik için tanı koyduracak patognomonik bir ağrı tipi
yoktur. Ağrı alt karın bölgesinde olup genellikle tek taraflı ve bıçak
saplanır gibi veya kolik tarzındadır. Rüptürde; tubal serozadaki gerilimin
azalmasına bağlı olarak, hasta ağrısında geçici bir rahatlama hisseder
ancak rüptürle beraber ağrı tüm batına yayılır. Hemen herzaman
hemoperitoneum vardır ve rüptür yoksa sadece douglasta izlenir.
Diafragmanın hemoperitoneal irritasyonu sonucu geliştiği düşünülen omuz
ve sırt ağrısı intraabdominal kanamayı gösterebilir. Özellikle senkop
geçiren ve vajinal kanaması olan kadınlar, rüptüre ektopik açısından
mutlaka değerlendirilmelidir (18,19).
Jinekolojik muayenede serviks yumuşaktır, hareketleri ağrılıdır. Tanıda
en önemli bulgu, adneksial bölgede ele gelen hassas kitledir. Rüptür ve
abdominal kanamada karın distandüdür. Batında hasassiyet ve rebaund
hassasiyeti mevcut olabilir. Çoğunlukla rüptüre olgularda istemli defans
nedeniyle pelvik muayene tam olarak yapılamaz (19).
Tablo 4. Ektopik Gebelikte Fizik Muayene Bulguları
Bulgu

%

Adneksiyal hassasiyet

75-90

Abdominal hassasiyet

80-95

Adneksiyal kitle

50

Uterusda büyüme

20-30
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f
x

Hipotansiyon

10-15

Ateş

5-10

x

Tanı yöntemleri:
I. Kantitatif B-hCG ölçümü:
HCG sinsityotrofoblaslar tarafından salınır ve maternal serumda
normal konsepsiyon siklusunda, ovulasyondan 8-10 gün sonra saptanır
hale gelir. Tanımlanmamış ektopik gebeliklerin hemen hepsinde pozitiftir.
Normal intrauterin bir gebelikte, gebeliğin ilk 6 haftasında B-hCG 48
saatte ikiye katlanırken 6. haftadan sonra (B-hCG 6000-10000 mIU/ml’nin
üzerindeyken) bu katlanma hızı yavaşlar ve sabit olmaz. 48 saatteki bu
katlanmanın %66’dan daha az olması gebeliğin normal olmadığını gösterir
(20,21). Ektopik gebeliği en iyi belirleyen B-hCG paterninin platoya
ulaşmasıdır. Özellikle ikiye katlanma süresi 7 günü aşarsa ektopik gebelik
için belirleyici kriterdir.
Belirsiz ultrasonografi ve HCG’nin 2000 IU/ml üzerinde olması
nonviable gebelik (ektopik gebelik veya komplet abortus) için tanısaldır.
Komplet abortusta HCG düzeyi hızla düşerken(48 saatte %50) ektopik
gebelikte düzey artar veya plato çizer (22). Klinik tanı için seri HCG
ölçümleri gerekir.
II. Serum Progesteron seviyesi:
Ektopik gebeliği olan hastaların ortalama serum progesteron düzeyi
genellikle normal intrauterin gebeliği olanlardan daha düşüktür (23).
Progesteron seviyesinin 25ng/mL’den yüksek olması %90 ektopik gebeliği
ekarte eder. Progesteronun <5ng/mL olduğunda normal intrauterin gebelik
olasılığı 1/1500 olup ya intrauterin ölü fetüs ya da ektopik gebelik vardır
(24).
III. Diğer Belirteçler: Ektopik gebelikte normal gebeliğe göre daha
düşük olanlar;
1. Östradiol; Canlı gebeliklerle kıyaslandığında ektopik gebeliklerde
anlamlı olarak düşüktür (25).
2. Relaksin; ektopik gebelik ve abortuslarda belirgin düşüktür
3. Prorenin, Renin; viable intrauterin gebliklerde belirgin yüksek olup,
>33pg/mL’lik tek değer ektopik gebeliği ekarte ettirir (26).
4. Serum plasental büyüme faktörü; ektopik ve nonviable gebelikte
tesbit edilemez
Ektopik gebelikte normal gebeliğe göre daha yüksek olanlar;
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1. Kreatinin kinaz; missed abortus veya normal intrauterin gebeliğe
göre anlamlı olarak yüksektir (27).
2. CA-125;. Ca-125 düzeyleri ilk trimesterde artar, ikinci ve üçüncü
trimesterde gebelik öncesi aralığına döner. Doğumdan sonra ise tekrar
artmaktadır. Ektopik gebeliklerde ise çelişkili sonuçlar olup
yükselebilmektedir.
3. MS-AFP; Ektopik gebeliğin belirlenmesinde AFP diğer belirteçlerle
(hCG, progesteron ve östradiol) ile kombine edildiğinde özgüllük %98.5
ve doğruluk oranı %94.5 olarak bildirilmiştir (27).
4. PAPP-C (SP-1); PAPP-C sinsityotrofoblaslar tarafından üretilir. En
önemli avantajı IVF sikluslarında son hCG yapıldıktan sonra gebelik
teşhisinde kullanılabilmesidir.
5. Diğer Laboratuar tetkikleri: Sedimentasyonda hafif artış, hafif bir
lökositoz, hematokrit düşüşü saptanabilir.
IV. Ultrasonografi:
Birçok vakada, tek başına transvajinal ultrasonografi(TV-USG) ektopik
gebelikten şüphelenilen olgularda tanıyı koydurabilir. Normal gebelikte
gestasyonel bir kese erken intrauterin gebeliğin ilk ultrasongrafik
belirtisidir. İntrauterin gebeliklerin en erken ultrasonografik bulgusu
endometrial kavite içerisinde ekzantrik yerleşimli, kalın ekojenik halka ile
çevrili küçük bir sıvı boşluğu şeklinde görülen gestasyonel kesedir (çift
desidual halka görünümü= D. kapsülaris + D. paryetalis). Gestasyonel sak
tipik olarak adet oluşumundan 30-35 gün sonra olmaktadır (24).
Ultrasonda normal intrauterin gebeliklerin %64-95’de çift desidual halka
görünümü izlenmekte olup, TV-USG ile 4. haftada, abdominal
ultrasonografi ile 5. haftada görülebilmektedir. Ektopik gebeliklerde ise
%8-29 tek katlı desidual halka (pseudosac) görünümü olabilir. Nadiren
ektopik gebeliklerde de çift desidual halka görünümü olabilir.
Pseudogestasyonel sac ektopik gebeliklerin %10’unda endometrial
kanama sonucu oluşur (24).
Tüm canlı intrauterin gebelikler B-hCG düzeyi 6500 IU/L üzerine
çıktğı zaman abdominal utrason ile B-hCG düzeyi 1000-2000 IU/L üzerine
çıkınca transvajinal USG ile görülebilir (30). Bu düzeylerde intrauterin bir
gebeliğin görülememesi durumunda kaybedilmiş bir intrauterin gebelik
veya muhtemelen ektopik gebelik akla getirilmelidir ve seri B-hCG takibi
yapılmalıdır.
Renkli ve pulse Doppler USG vajinal ultrasonografinin duyarlılığını
arttırır. Gebelikte vasküler pulslar artar ve renkli Doppler USG ile
‘sıcak’(warm) görüntü alınır (25). Buna ek olarak yüksek arteryel akım çok
erken gebeliklerde bile tespit edilebilir.
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V. Uterin küretaj:
Eğer ultrason, B-hCG ve diğer belirteçler ile canlı bir gebelik olmadığı
saptanmışsa ve gebeliğinde yeri bulunamıyorsa bu takdirde küretaj yapılır.
Alınan materyalde koryonik villusların bulunmaması ektopik gebelik
tanısını destekler. Küretaj ile elde edilen doku serum fizyolojik içine
eklenir ve yüzmesi sağlanır. Desidual doku yüzmezken, koryonik villular
karekteristik dantelsi eğrelti otu görünümleri ile tanınırlar. Bu tekniğin
duyarlılığı %78.3 ve özgüllüğü %98.4 olarak saptanmıştır (24).
Anormal intrauterin bir gebeliğin boşaltılmasından sonra 12-24 saat
içinde HCG düzeyi %15’ten fazla azalır. Sınırda bir azalma ölçüm
farklılığını gösterebilir. 24-48 saat içinde azalmayı doğrulamak için ölçüm
tekrarlanmalıdır. (25).
VI. Douglas Ponksiyonu ( Kuldosentez ):
Bu işlem sırasında, arka vajinal forniksten enjektörle girilip aspirasyon
yapılması sonucunda pıhtılaşmayan kan gelmesi durumunda test pozitif,
seröz sıvı gelirse test negatiftir. Günümüzde kullanılmayan eski bir
yöntemdir.
VII. MR Görüntüleme:
Tanıda kullanılabilir ve ektopik gebeliğe bağlı hematomları %96
doğrulukta tanı koymaktadır.
VIII. Laparoskopi:
Ektopik gebelik tanısı için laparoskopi altın standart olarak kabul
edilmektedir ve aynı zamanda cerrahi tedaviye de olanak sağlamaktadır.
Ancak laparoskopi yapılmadan ektopik gebelik tanısının doğrulanmasının
birçok yararı vardır. İlk olarak laparoskopinin anestezik ve cerrahi
risklerinden kaçınılır. Sonrasında, tıbbi yaklaşım tedavi seçeneği haline
gelir. Ektopik gebeliklerin çoğu histolojik olarak normal tubalarda
oluştuğundan cerrahisiz rezolüsyona izin verilmesi tubaları ek travmadan
korur ve gelecekteki fertilite şansını arttırır (24,25).
1.Ektopı̇k Gebelı̇k Çeşitlerı̇
Spontan Rezolüsyon
Ektopik gebeliklerin bir kısmı tıbbi veya cerrahi tedaviye gerek
kalmadan, rezorbsiyon veya tubal abortus ile erirler.
Spontan
rezolüsyonda B-hCG seviyesinde düşme izlenmektedir, ancak B-hCG
düzeyi azalsa bile rüptür riski bulunmaktadır (26,27). B-hCG seviyesi <
200 mIU/ml ise %88 rezolusyona uğrar.
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Persiste Ektopik Gebelik
Hasta konservatif cerrahi (salpingostomi, milking) geçirmişse ve viable
trofoblastik doku kalmışsa, persiste ektopik gebelik oluşur (28). Tüpleri
koruyan cerrahi girişimlerin artarak kullanılması ile persiste ektopik
gebelik insidansı artmıştır.
Kronik Ektopik Gebelik:
Medikal tedavi sırasında gebeliğin tam olarak rezorbe olmaması
durumudur.
2.Non-tubal Ektopı̇k Gebelı̇k Çeşitlerı̇:
Abdominal Gebelik; 8000 canlı doğumda bir rastlanır (30). Maternal
morbidite ve mortalitesi en yüksek olan ektopik gebeliklerdir. Mortalite
riski tubal gebeliklere göre 7-8 kat, normal intrauterin gebiklere göre 50
kat fazladır. Primer ya da sekonder (tubal abortus, tubal rüptür veya uterin
rüptür sonrasında) olabilir. Rüptüre olan tubadan embrionun ve amniyotik
kesenin bozulmadan abdominal boşluğa atılması ve genellikle ligamentum
latuma veya omentuma tutunmasıyla oluşur. Çok nadir olarak primer
abdominal gebelik görülebilir. Nadiren gebelik miada kadar
ulaşabilmektedir. Maternal mortalite %5-10, fetal mortalite %95
civarındadır. Abdominal gebelikler saptanır saptanmaz sonlandırılmalıdır.
Tedavide amaç, fetüsu çıkartıp plasentayı çıkartmadan kordonu plasentaya
en yakın yerden kesmektir ve plasentanın absorbsiyonuna izin verilir.
Plasentanın bırakıldığı olgularda seri B-hCG ile takip edilir.

Servikal Gebelik: Çok nadir bir ektopik gebelik tipi olmakla
beraber, kanama riskinin fazla olması nedeniyle önem arz eder.
İnsidansı 1/16000’dir (29). İnsidansı, IVF prosedürlerinde çok
yüksektir. IVF ile ilişkili ektopik gebeliklerin %3,7’si servikaldir.
Genellikle ağrısız kanama ile gelirler. Servikal gebeliğin preoperatif
tanısı %10’dan azdır. Kesin tanı, histerektomi materyalinin
histolojik incelemsi ile konulur. Tedavisi cerrahidir. Bazen
konservatif yöntemler de kullanılabilir. Vakaların %70’inde
durdurulamayan
kanama
nedeni
ile
histerektomiye
başvurulmaktadır (30).
Ovarian Gebelik: Non-tubal ektopik gebeliklerin en sık
görülenidir. İnsidansı 1/40000 ile 1/70000 arasında değişmektedir
(30). Tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ovaryan kistektomi
ve/veya ovaryan wedge rezeksiyon bu olgularda en sık tercih edilen
yöntemdir.
İnterstisyel Gebelik: Ektopik gebeliklerin yaklaşık %1’ini
oluşturur. Uterusun myometriyal kısmına yerleştiğinden hemen
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semptom vermezler ve bu nedenle gestasyonun daha geç bir
döneminde ortaya çıkar (7-16. haftaya kadar). Tanısının zor olması
ve vasküler desteğinin yüksek olmasından dolayı ektopik gebeliklere
bağlı ölümlerin geniş bir yüzdesini oluştururlar (%2,5).
İntraligamentöz Gebelik: Her 300 ektopik gebelikle bir görülür.
Multipl Ektopik Gebelikler: Yardımcı üreme teknikleri ile
insidansında artış vardır.
Heterotropik Gebelik: İntrauterin ve eksrauterin gebeliklerin birarada
bulunmasıdır. Yardımcı üreme teknikleri sonucunda insidansı en çok artan
ektopik gebelik şeklidir.. Ektopik gebelik çıkarıldıktan sonra hastaların
çoğunda intrauterin gebelik devam etmektedir ancak 1/3’de abortus
olmaktadır.
Posthisterektomik Gebelik: En nadir görülen ektopik gebeliktir.
Tedavi:
1. İzleme Tedavı̇sı̇
Ektopik gebelik tanısı konan vakaların 1⁄4’ünde izlem uygun görülmüş
ve bunların %70’inde başarılı sonuç alınmıştır (19). İzlenme tedavisi için
aşadaki kriterlere uyulmalıdır.
• βHCG titrelerin düşmesi
• Ektopik gebeliğin kesinlikle tubada olması
• Ciddi kanama olmaması
• Rüptür olduğuna dair belirti olmaması
• Ektopik kitlenin en büyük çapının 4cm’den büyük olmaması (19,30).
2. Medikal Tedavi
Ektopik gebelik olguları erken tanınmaya başlayınca, tubaya zarar
vermeden hastalığı medikal olarak tedavi etmeye yönelik, kemoterapi
seçenekleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla en çok ve başarılı olarak
kullanılan ajan metotraksat (MTX) olmuştur (31).
Medikal tedavide RU-486 (mifepriston) ve anti-hcG antikoru da
kullanılabilir.
Metotraksat (MTX); dihidrofolat redüktaz redüktazı inhibe eden ve
DNA sentezini englleyen bir folik asit antogonistidir. Seçilmiş hastalarda
primer tedavi için uygundur (primer tedavilerin %35’i) ve persiste ektopik
gebeliklerde de kullanılabilir. Genelikle tek doz kullanılır. Tedavinin
başarısı %90 seviyelerindedir ve %15-20 olguda ikinci bir doza gerek
duyulabilir. Medikal tedavi ile %4-5 oranında başarısızlık olur ve cerrahi
gerekir. B-hCG > 5000 MIU/ml iken başarısızlık oranı %15 iken B-hCG <
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5000 MIU/ml iken ise %3,7’dir. Tedaviyi takiben 2 ay gebe kalmamaları
önerilmelidir.
En sık yan etkiler gastrointestinal sisiteme aittir; bulantı, kusma,
stomatit ve karın ağrısı. Hepatotoksik ve nefrotoksik etkileri vardır. Diğer
yan etkiler; kemik iliği supresyonu, hemorajik enterit, alopesi, dermatit,
karaciğer enzimlerinde yükselme ve pnömonitis’tir. Eğer tedavi uzayacak
olursa yan etkileri önlemek için Leucovorin kullanılabilir (multidoz
rejimde zaten bulunmaktadır) (31).
Ektopik gebelikte
belirlenmiştir. Bunlar:

MTX

kullanılabilmesi

için

bazı

kriterler

• Hasta hemodinamik olarak stabil, uyumlu olmalı
• USG’de intrauterin gebelik olmamalı
• D&C sonucunda villus bulunmamalı
• Ektopik gebelik kitlesinin çapı 4cm’den büyük olmamalı
• Rüptüre ait bulgu olmamalı
• βHCG titrelerinin 10000 mİU /ml’den fazla ve fetal kardiak aktivitenin
varlığı rölatif kontrendikasyondur. Bazı yayınlarda fetal kardiak aktiviteli
olgularda da tedavinin başarıyla uygulandığı bildirilmiştir.
• Aktif hepatit ve renal hastalık olmamalıdır.
MTX tedavisine başlamadan önce her hastaya eğer kan grubu Rh (-) ise
ve gebelik haftası 8 haftanın üzerinde ise anti D immünglobulin
yapılmalıdır. Ayrıca tam kan sayımı, karaciğer ve renal fonksiyon testleri,
akciğer grafisi ve dilatasyon küretaj (D&C) yapılmalıdır.
a. Ektopik gebelikte tek doz mtx tedavi protokolü;
0. gün; metotraksat 50 mg/m2 İM
4. gün; B-hCG
7. gün; B-hCG
Tek doz MTX protokolü, yan etkileri önemli ölçüde azaltmıştır. Folinik
asite bile gereksinim olmamaktadır. Hastaların büyük bir kısmında (%85),
serum β-HCG konsantrasyonu bir ve dördüncü gün arası biraz yükselebilir.
Bu gözlem tamamen normaldir ve tedavinin başarısız olduğunu göstermez.
4. ve 7. günlerdeki B-hCG seviyeleri arasında %15’den az miktarda azalma
varsa, 7. Gün ikinci mtx dozu yapılmalıdır. %15’den fazla azalma varsa,
B-hCG 10 mIU/ml’nin altına inene kadar haftalık takip yaılmalıdır. B-hCG
düşüşü olsa bile rüptürün olabileceği unutulmamalıdır. Ciddi ağrı,
hemotokritte ani bir düşüş ve hemodinamide bozulma olmadığı sürece
cerrahi gerekli değildir. Tamamen iyileşme 3-6 hafta sürer (31).
Konservatif cerrahiden sonra oluşan persiste ektopik gebelikler içinde,
MTX kullanabilir. Tek doz im MTX tedavisi ile başarılı sonuçlar elde
edilmiştir (31,32).
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b. İki doz mtx tedavi protokolü;
0. gün; metotraksat 50 mg/m2 İM, B-hCG
4. gün; B-hCG
7. gün; B-hCG
11. gün; B-hCG
Tedavi esnasında βHCG’nin negatif olma süresinin ortalama 4 hafta
olduğu, βHCG azalırken bile rüptür riskinin olduğu unutulmamalıdır (32).
3. Cerrahi tedavi:
Ektopik gebeliğin tedavisinde operatif yaklaşım en yaygın kullanılan
yöntemdir. Hangi cerrahi prosedürün en iyi olduğu konusunda tartışma
vardır. Son zamanlarda ektopik gebeliğin erken tanı kapasitesinin artması,
laparoskopik tekniklerin ilerlemesi ile fallop tüplerini koruyacak şekilde
konservatif cerrahi yaklaşımlara eğilim artmıştır .
a. Salpingosentez;
Bazı ajanların ultrason eşliğinde, transservikal yoldan veya laparoskopi
ile ektopik gebelik kesesi içine enjekte edilmesidir. Bu amaçla en çok ,
mtx, potasyum klorür, prostaglandinler ve hiperozmolar glukoz gibi
maddeler kullanılır.
b. Lineer salpingostomi;
Hastanın rüptüre olamamış ektopik gebeliği varsa, hemodinamik olarak
stabilse ve fertilite potansiyelinin kalması arzu ediliyorsa tercih edilen
yöntemdir. En az invaziv olan girişimdir. Konsepsiyon ürünleri tüpün
antimezenterik sınırından yapılan insizyonla çıkarılır. Ampullar ektopik
gebelik genellikle lineer salpingostomi ile tedavi edilir. Ayrıca karşı tuba
hasarlı ise salpingostomi düşünülmelidir.
Fimbriyal ektopik gebeliklerde milking (sağma) da yapılabilir ancak
ampuller ektopik gebeliklerde nüks riskini arttırmaktadır.
c. Salpingotomi:
Salpingostomiden farkı, ektopik gebelik ürünü çıkartıldıktan sonra
insizyon yerinin sütürlerle kapatılmasıdır.
d. Salpenjektomi – segmental rezeksiyon;
Tubanın çıkarılmasıdır. Salpenjektomi, laparatomi veya laparoskopi ile
yapılabilir. Günümüzde çoçuk isteği olmayan, tamir olanağı olmayan, tuba
rüptürü olan olgularda, aşırı ve kontrol edilemeyen kanamalarda, aynı
tubada tekrarlanmış dış gebelik olgularında, salpenjektomi yeğlenmektedir
(34).
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e. Laparatomi vs Laparoskopi;
Hemodinamisi bozuk olan hastada acil girişim endikedir. Bu durumda
fertilite korunması gözetmeksizin öncelik intraabdominal kanamanın
durdurulmasıdır. Hemodinamisi bozuk hastalarda laparoskopi kontrendike
olup, yapılacak müdahalelerin hepsi laparatomi ile yapılır. Laparoskopide;
• Kesin kontrendikasyon:
olmaması

Hemodinamik

parametrelerin stabil

• Relatif kontrendikasyonlar: Geniş pelvik yapışıklıklar, peritonda kan
birikmesi, 4 cm’den büyük ektopik gebelik olması
Laparoskopi yapılan hastalarda tahmini kan kaybı az, hastanede kalma
süresi kısa, tubal gebelik oranları denk, gebelik ve persiste trofoblast
oranları benzer bulunmuştur (34).
Ektopik gebeliğin rüptüre olması mutlaka laparatomi gerektirmez.
Ancak büyük kan kayıpları varsa veya karın içindeki kan hemen
boşaltılamıyorsa, laparotomi düşünülmelidir.
Kısaca; salpingostomi, salpenjektomi, salpingotomi ve segmenter
rezeksiyon laparotomi veya laparoskopi yoluyla uygulanabilir. Yaklaşım
hastanın hemodinamik durumuna, ektopik gebelik kitlesinin ebadına,
lokazisyonuna ve cerrahın tekniğine bağlıdır. Hemodinamik olarak stabil
olan hastalarda laparoskopi yapılırken, hemodinamisi stabil olmayan
hastalarda laparotomi endikedir.
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Giriş
Son yıllarda yaşam süresinin uzaması; kronik hastalık ve geçirilen
ameliyatların sayısında artışla birlikte sağlık harcamalarında ve sağlık
bakım gereksinimlerinde artışı da beraberinde getirmiştir (Köstekli, Çelik,
& Karahan, 2020). Sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı ve harcamaların
azaltılması için ise teknolojik uygulamaların kullanımı zorunlu hale
gelmiştir. Bu nedenle tele-sağlık uygulamaları önem kazanmaya
başlamıştır (Jonker, Haveman, de Bock, van Leeuwen, & Lahr, 2020;
Pazar, Taştan, & İyigün, 2015). Günümüzde sadece kronik hastalıklarda
ve palyatif bakımda değil, cerrahi sonrası hasta izleminde de tele-sağlık
uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır (Köstekli et al., 2020). Cerrahi
bakımda bu tür uygulamalar, hasta katılımını teşvik etmek, hastanın sağlık
durumunu izlemek ve yönetmek amacıyla, rutin bakıma destek ya da
alternatif olarak kullanılabilmektedir (Jonker et al., 2020).
Tele-sağlık uygulamaları
Tele sağlık uygulamaları; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık
alanında kullanılması olarak tanımlanmakta olup son yıllarda hızla gelişim
göstermektedir (Jonker et al., 2020). Ses, görüntü, konuşma, video, dijital
kablosuz bağlantı gibi iletişim teknolojisiyle birlikte bilgisayar, cep
telefonu gibi araçlar ve bunların kombinasyonları tele-sağlık hizmetlerinde
kullanılmaktadır. Bu uygulamalar ile hasta ve sağlık çalışanları arasında
çift yönlü, görsel ve işitsel iletişim gerçekleşebilmektedir (Pazar et al.,
2015). Tele-sağlık uygulamaları tele-tıp ve tele-hemşirelik uygulamalarını
içermektedir (Köstekli et al., 2020). Tele-tıp uygulamaları eşzamanlı/senkron
ve
eş-zamansız/asenkron
şekillerde
gerçekleşebilmektedir. Senkron uygulamalarda hasta ve hekim/hemşire
arasında video görüşmeleri şeklinde gerçekleşirken, asenkron
uygulamalarda mail ya da mesajlaşma yoluyla bilgi transferi, video ve
görsel paylaşımları yapılmaktadır (Mihalj et al., 2020). 20. yüzyıldaki
modern hemşireliğin bir parçası haline gelen tele-hemşirelikte de coğrafik
engelleri aşarak bakıma hızlı erişim sağlanması ve bakımın kalitesinin
arttırılması amaçlanmaktadır (Majid & Mostafa, 2020).
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Cerrahide tele-sağlık uygulamaları
Geleneksel cerrahi bakımda hastalar, hastaneden taburculukları sonrası
dönemde, planlanmış ayaktan takipleri dışında sürekli ve düzenli takip
edilememektedirler. Cerrahi sonrasında hastalar ve bakım vericiler; erken
ve/veya geç dönemde gelişebilecek sorunlar hakkında yeterli eğitim
alamadıklarında geç teşhis edilen komplikasyonlarla karşılaşabilmekte ve
bu durum hastaneye tekrarlı yatışlarda ve ölüm oranlarında artışa neden
olabilmektedir (Huang et al., 2019). Günümüzde hasta güvenliği ve kaliteli
bakım uygulamalarının hızla önem kazanmasıyla birlikte (Williams,
Bhatti, Alam, & Nikolian, 2018), ameliyat öncesi ve sonrası dönemde
hasta bakımında tele sağlık uygulamaları sıklıkla kullanılmaktadır (Gunter
et al., 2016; Huang et al., 2019; Köstekli et al., 2020; Williams et al., 2018).
Ameliyat sonrası dönemde hastaların tele sağlık yöntemleriyle izlemi;
olumlu klinik sonuçlar sağlarken (Gunter et al., 2016; Köstekli et al.,
2020), artmış hasta memnuniyeti ve sağlık bakım maliyetlerin azalmasıyla
da ilişkili bulunmuştur (Gunter et al., 2016). Düşük ve orta gelirli ülkelerde
yapılan tele-sağlık uygulamalarında cerrahi alan enfeksiyonlarının erken
tanılanması sağlanmıştır (Sandberg, Knight, Qureshi, & Pathak, 2019).
Özellikle yaşlı ve kanser cerrahisi uygulanan hastaların tele-sağlık
yöntemleriyle izleminin, geleneksel bakıma alternatif olarak ya da
geleneksel bakıma tamamlayıcı olarak kullanılması önerilmektedir
(Cremades et al., 2020).
Literatürde, örneklemini cerrahi hastaların oluşturduğu tele-sağlık
uygulamalarına yönelik araştırma sayısı her geçen gün artmaktadır.
Ortopedi, onkolojik cerrahi, organ nakli, üroloji, yara bakımı, kardiyak
cerrahi, bariatrik cerrahi gibi alanlara ait tele-tıp ve tele-hemşirelik
uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamalara yönelik bazı örnekler şu
şekildedir:
Kalça protezi uygulanan hastaların taburculukları sonrası mobil
uygulamalar ile eğitimleri ve tele-izlemlerinin yapıldığı bir araştırmada,
taburculukları sonrası ağrı düzeyinde azalma, yaşam kalitesinde ve
memnuniyet düzeylerinde, fizik tedavi egzersizlerinin yapılma
durumunda, günlük öz-bakım aktivitelerinde ve sağlık bakımı algılarında
artma saptanmıştır (Timmers et al., 2019). Bilik (2006)’in çalışmasında,
kalça protezi sonrası evde tele-izlemin hastaların iyileşmeleri üzerinde
etkili olduğu belirlenmiştir (Bilik, 2006). Onkolojik cerrahi alanında da
tele-sağlık uygulamaları sıklıkla kullanılmaktadır. Özofagus kanserine
bağlı cerrahi uygulanan hastalar mobil evde sağlık uygulamasına dâhil
edilmiş, aktivite düzeyleri, kilo ve oksijen satürasyonu izlemleri
yapılmıştır (Wynter-Blyth & MacKinnon, 2017). Farklı bir çalışmada,
kansere bağlı akciğer rezeksiyonu sonrası fiziksel aktivite ve ev
egzersizlerinin yer aldığı tele-sağlık programına hastaların yüksek katılım
ve ilgisi sağlanmıştır (Granger et al., 2018). Ülkemizde gerçekleştirilen bir
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araştırmada, meme kanseri hastalarına ameliyat sonrası erken dönemde
telefon ile danışmalık hizmeti verilmesi yüksek hasta memnuniyetini
sağlamıştır (Tuna, Uysal, Bakır, & Gürer, 2017). Üroloji alanında yapılan
bir tele-tıp uygulamasında; radikal sistektomi uygulanacak hastalara
cerrahiden 5 gün önce tablette yer alan bir uygulama üzerinden kilo,
oksijen satürasyonu gibi bulguların izlemleri yapılmış, hastaların aktivite
düzeyleri takip edilmiş ve ameliyat öncesi eğitim içerikli videolar
izlemeleri sağlanmıştır. Hastaların ameliyat sonrası ilk yüz-yüze
muayenelerine kadar takipleri bu uygulama üzerinden yapılmıştır (Metcalf
et al., 2019). Organ nakli alanında yapılan bir çalışmada, böbrek nakli
öncesinde hastaların tele-tıp uygulamaları ile izlemleri yapılmış; nakil
öncesi seyahat ve klinikle ilgili masraflarda/maaliyette azalmayla birlikte
zamandan tasarruf sağlandığı belirlenmiştir (Forbes et al., 2018).
Ülkemizde gerçekleştirilen bir tele-hemşirelik uygulamasında; koroner
anjiyoplasti ve intra koroner stent uygulanan bireylere verilen eğitim
sonrası hastaların taburculukları sonrası evlerinde komplikasyon gelişimi
açısından danışmanlık ve izlemleri yapılmıştır (Asdemir-Yıldız, 2013).
Farklı bir çalışmada, koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren ve
taburculuk sonrası tele-hemşirelik hizmeti ile danışmanlık verilen
müdahale grubundaki hastaların depresyon, anksiyete ve stres puanlarının,
kontrol grubuna göre azaldığı belirlenmiştir (Eren, 2018).
Hasta eğitimi ve izleminde tablet ya da telefonlardaki mobil
uygulamalarda yer alan düzenli mesaj uygulamaları, video-resim ve
animasyon gibi görseller kullanılmakta olup, bu tür uygulamaların cerrahi
sürece bağlı bilgi ve bakım konusunda yararlı oldukları iletilmektedir
(Machado, Turrini, & Sousa, 2020). Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarla
yapılan bir tele-tıp araştırmasında mobil telefondaki bir uygulama
üzerinden hastalara eğitim verilerek taburculukları sonrası izlemleri
yapılmış, hastaların ilk 2 yıl içinde sağlıklı yaşam uygulamalarına
uyumlarının arttığı belirlenmiştir (Bonn et al., 2020). Benzer örneklemle
gerçekleştirilen tele-hemşirelik uygulamasında, hastaların ameliyat öncesi
eğitimi telefon aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve ameliyat sonrası
izlemlerinde düşük anksiyete ve yüksek memnuniyet düzeyi saptanmıştır
(Keçeci, 2019). Kalça protezi ve apendektomi sonrası yara bakımı
hakkında hastaların bilgilendirildiği ve fotoğraf paylaşım imkânı ile yara
değerlendirmesine olanak sağlayan farklı tele-sağlık uygulamaları da
olumlu hasta sonuçları iletmektedir (Scheper et al., 2019; SeguraSampedro et al., 2017).
Covid-19 pandemisi ve cerrahi alanında tele-sağlık uygulamaları
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi kısa sürede uluslararası
acil bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu süreç, hastaların
gereksinimlerini karşılayabilmek adına sağlık çalışanlarının esnek ve
yaratıcı olmalarını gerektirmiştir. Bu nedenle tele-sağlık uygulaması
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pandemi sürecinde kritik önem taşıyan bir araç olmuştur. Bu uygulamalar,
yüz-yüze bakımın yerini tutmasa da (Byrne, 2020), COVID-19 pandemisi
süresince ve pandemi bitene kadar hasta bakımında kullanılabilecek
önemli bir seçenek olmaya devam edecektir (Layfield et al., 2020).
Amerika ve Pakistan’da cerrahi kliniklerde gerçekleştirilen iki farklı
araştırmada; tele-sağlık uygulamalarına yönelik hasta ve sağlık
çalışanlarının memnuniyet düzeyleri yüksek belirlenirken, hastaların
fiziksel muayenelerinin yapılmasında eksikler yaşandığı iletilmiştir
(Shuakat, Saleem, Ali, Riaz, & Danish, 2020; Zhu et al., 2020). Ciddi
düzeydeki sorunların sadece yüz-yüze görüşmelerle çözülebileceği, orta
düzeyde yaşanan semptomlar için tele-sağlık uygulamalarının
kullanımının yararlı olabileceği önerilmiştir (Shuakat et al., 2020).
Tüm dünyada toplum sağlığı alanında kriz yaratan bu sürece cerrahi
ekiplerin de uygun şekilde yanıt vermesi ve hızla değişen ortama uyum
sağlaması; hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, sağlık sistemi ve toplum
üzerindeki yükün azaltması için gereklidir. Şanlı (2020)’nın ilettiğine göre;
American Collage of Surgeons (ACS), özellikle yaşlı ve COVID-19
geçirmiş cerrahi hastalarının bakımının uygun bileşenlerinde tele-sağlık
uygulamalarının kullanımını, sağlıklı hastaların da ameliyat öncesi
eğitimlerinde uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanımını önermiştir. Sağlık
çalışanlarının bu konuda eğitilerek, hastaların soru ve kaygılarına cevap
verebilmek için uygun iletişim araçlarının belirlenmesi, hasta
değerlendirmesi ve konsültasyon işlemlerinin sanal ortamlar üzerinden
yapılması için de gerekli teknik donanımın sağlanmasının gerekliliği
üzerinde durulmuştur (Şanlı, 2020). Uygulamalar öncesinde hastaların
hazır oluşluğu, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının dijital
teknolojiyi kullanabilme yeterliliklerinin belirlenmesi gerekli diğer
konulardır (Rao et al., 2020).
COVID-19 pandemisi süresince farklı cerrahi alanlarında
gerçekleştirilen multidisipliner tele-sağlık uygulamalarına yönelik
araştırma özetleri ve öneriler derlemenin bu bölümünde paylaşılacaktır.
1. Baş-boyun cerrahisine yönelik tele-sağlık uygulamaları
COVID-19 pandemisi, sağlık sistemini, tam olarak hazır ve alışık
olmadığı, ama uyum sağlamak zorunda olduğu teknolojik bir dünyaya
dâhil etmiştir. Zorlu bir süreç olsa da, tele-sağlık uygulamaları tıbbın
birçok alanında özellikle cerrahi alanında kullanılmıştır (Hakim, Kellish,
Atabek, Spitz, & Hong, 2020). Layfield ve arkadaşlarının (2020)
çalışmasında, malign ve benign nedenlere bağlı baş-boyun cerrahisi
uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrasında görsel video destekli
tele-izlemleri gerçekleştirilmiş, hastaların memnuniyet düzeyleri yüksek
belirlenmiştir. Hastalar uygulamanın sağlık bakım hizmetlerine
ulaşımlarını arttırdığını, kendilerine vakit kazandırdığını, sağlık bakım
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ihtiyaçlarını karşıladığını iletmişlerdir. Hastaların uygulamaya
katılımlarında; bağlantı ve teknik zorluklarla birlikte yetersiz ekipmana
bağlı sıkıntılar yaşandığı da saptanmıştır (Layfield et al., 2020). Bu alanda
yapılan başka bir çalışmada tele-konferans yöntemiyle hastaların fiziksel
değerlendirmesi yapılmış, trakeostomi bakımı eğitimi verilmiş, çiğneme
ve bu tür sorunların rehabilitasyonu sağlanmış ve hasta yakınları
yardımıyla iletişim sorunları da azaltılmıştır (Lambertoni et al., 2020).
İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırmada ise, baş-boyun cerrahisi öncesi
ve taburculukları öncesi hastalara bilgilendirme grafikleri/infografikler
yoluyla Jackson-Pratt dren bakımı ve çıkarılması hakkında bilgi
verilmiştir. Taburculuktan bir hafta sonra tele-izlem kullanılarak hastalar,
yakınlarının da yardımıyla kendi drenlerini çıkarmışlardır. Sonraki 7 gün
boyunca takip edilen hastaların hiç birinde komplikasyon gelişmemiştir
(Ajibade, Younas, Pullan, & Harky, 2020). Amerika’da gerçekleştirilen
nitel bir çalışmada hastalar, tele-sağlık uygulaması ile sağlık çalışanlarına
daha kolay ulaştıklarını, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlandığını
iletirken, bu tür uygulamaların fiziksel muayeneye imkân sağlamadığı ve
teknik sorunlar da yaşadıklarını belirtmişlerdir (Triantafillou et al., 2020).
2.Beyin cerrahisine yönelik tele-sağlık uygulamaları
Beyin cerrahi hastalarıyla Amerika’da yapılan bir çalışmada pandemi
öncesi tele-sağlık uygulamalarının yer aldığı hastanelerde pandemi
döneminde %87.1 oranında tele-sağlık uygulamalarının kullanılmış
olduğu belirlenmiştir. Katılımcı hekimlerin çoğunluğunun bu
uygulamaların hastalarla olan iletişimlerinde azalmaya neden olacağı
görüşünde oldukları halde hastaların acil ihtiyaçlarının karşılanmasında
yararlı olduğunu savunmuşlardır. Kısıtlı fiziksel muayene yapılması,
yaşlılarla birlikte çalışma zorlukları, hastaların gizlilik ve güvenlik
alanlarıyla ilgili sorunlar yaşanması bu uygulamalar süresince yaşanan
zorluklar olarak iletilmiştir (Gadjradj, Matawlie, & Harhangi, 2020).
Mısır’da beyin cerrahisi uygulanan hastaların taburculukları sonrası 30 gün
boyunca; klinik durumları, yara iyileşme durumları, tedavi yöntemleri, işe
dönüş zamanları, ameliyat sonrası komplikasyonlar, radyolojik işlemler
açısından izlemleri gerçekleştirilmiştir. Hastalar açısından katılım ve
ulaşımda kolaylık sağlayacağı düşünüldüğü için hastalar tarafından en çok
kullanılan sosyal platform tercih edilmiş olup; nöbet gelişimi, yara yeri
enfeksiyonları ve hidrosefali gibi durumların tele-izlem ile başarılı bir
şekilde yönetildiği belirtilmiştir (Ashry & Alsawy, 2020).
3.Göğüs cerrahisine yönelik tele-sağlık uygulamaları
COVID-19 pandemisi süresince yaşanan değişikliklere uyum sağlamak
gerekliliği üzerinde duran bir araştırmada akciğer kanseri nedeniyle cerrahi
geçiren hastaların tele-sağlık uygulaması ile taburculukları sonrası 48.
saatte izlemleri, akut durumların değerlendirilmesi ve rutin ameliyat
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sonrası randevuları gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde acile gelen hastaların
ve COVID-19 temas riskinin azaltılması amaçlanmıştır (Grenda, Whang,
& Evans, 2020).
4.Kardiyovasküler cerrahiye yönelik tele-sağlık uygulamaları
Tele-sağlık uygulamaları hastaların triyajına ve ameliyat sonrası
izlemlerine imkân tanımaktadır. İngiltere’de yapılan bir çalışmada, kardiak
cerrahi sonrası özellikle yaşlı bireylerle telefon ve microsoft teams
programı üzerinden multidisipliner bir yaklaşımla hasta takipleri
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaya yönelik çalışan ve hastaların
memnuniyet düzeyinin yüksek olması ve uygulamanın COVID-19 bulaş
riskini azaltması uygulama kolaylığı sağlamıştır. Bununla birlikte gerekli
klinik muayenelerin yapılamaması ve yara yerinin yeterli gözlenememesi
gibi durumlar da uygulamanın sınırlılıkları olmuştur. Araştırmada;
teknolojik ekipman yeterliliğinin, hastaların eğitim düzeyleri ve bilgisayar
okuryazarlığı düzeylerinin tele-sağlık uygulamalarının kullanılabilirliğini
etkileyebileceği de iletilmiştir (Ajibade et al., 2020).
5.Ortopediye yönelik tele-sağlık uygulamaları
Amerika’da özellikle pandemi sürecinde hastanelerde ortopedi alanında
tele-sağlık uygulaması kullanımında artış olduğu iletilmektedir (Parisien et
al., 2020). Tanaka ve arkadaşları (2020) sanal ortamda hastaların ortopedik
muayenelerinde kullanılabilecek görsellerle desteklenmiş protokoller
oluşturmuşlardır (Tanaka, Oh, Martin, & Berkson, 2020). Menendez ve
arkadaşları (2020), omuz cerrahisi uygulanan hastalarla gerçekleştirdikleri
bir araştırmada tele-sağlık uygulaması ile cerrahi sonrası yaraların iyileşme
sürecini etkili bir şekilde takip ettiklerini, hastalara kendi yara
değerlendirmelerini nasıl yapacaklarını öğrettiklerini iletmişlerdir.
Çalışmada hastalar, dijital uygulamalar yoluyla evlerinde fizik tedavi
egzersizlerini uygulamışlardır. Araştırma ekibi, geri bildirim almayı
sağlayan bu tür uygulamaların iyileşmeyi kolaylaştıracağı, hasta uyumunu
arttıracağı ve uygun maliyet sağlayacağı görüşünde olduklarını
iletmişlerdir (Menendez, Jawa, Haas, & Warner, 2020).
6. Onkolojik cerrahiye yönelik tele-sağlık uygulamaları
COVID-19 pandemisi devam ettiği sürece kanser hastaları ve sağlık
ekibi arasındaki iletişimin devam etmesi, hasta bakım sonuçlarını
iyileştirebilmek için etkili platformlar kullanılarak iletişimin arttırılması
önerilmektedir (Tashkandi et al., 2020). Bu süreçte prehabilitasyon
uygulamaları cerrahi öncesi neoadjuvant tedavi alan kanser hastalarına
destek sağlayabilmektedir. Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırmada bu
örneklemdeki hastalara cerrahi öncesi yapılandırılmış tele-sağlık programı
uygulanmış; hastalara egzersiz, beslenme, sigara kullanımı, stres yönetimi
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gibi konularda danışmanlık sağlanarak cerrahiye hazır oluşluğu arttırmak
amaçlanmıştır (Sell et al., 2020).
7. Yara bakamına yönelik tele-sağlık uygulamaları
Komplikasyonlara ve ölümlere neden olabileceği için yaraların tedavisi
ve bakımın multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Tayvan’da
COVID-19 pandemisi süresince yaraların tele-sağlık uygulamaları
yardımıyla izlemi ve yönetimi için yara bakım algoritması hazırlanmış ve
uygulanmıştır. Bu şekilde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması
amaçlanmıştır (Hsieh, Lee, Ou, & Kuo, 2020).
Sonuç
COVID-19 pandemisi tüm dünyada sağlık hizmetinde beklenmeyen ve
etkili değişimleri de beraberinde getirmiştir. Hasta ve sağlık çalışanlarının
güvenliğini sağlamak amacıyla kısıtlı sağlık bakımı verilmiş, ayaktan
muayeneler ve cerrahi girişimler ertelenmiş ya da acil durumlarda
gerçekleştirilmiştir. Tele-sağlık uygulamaları, sosyal mesafenin ve
izolasyonun önem kazandığı pandemi süresince sağlık hizmetine
ulaşılabilirliği arttırarak farklı bir boyut kazandırmıştır. Cerrahi alanında
tele-sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliği kısıtlı durumlara neden olsa da,
yapılan çalışmalarda ameliyat öncesi ve sonrası özellikle evden sağlık
hizmetine ulaşımda ve hasta eğitiminde yarar sağladığı, hasta ve sağlık
çalışanları açısından memnuniyeti arttırdığı belirlenmiştir. Tele-sağlık
uygulamalarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için teknolojik
imkan ve ekipman yeterliliğinin değerlendirilmesi, sağlık çalışanlarının ve
hastaların bu alanda yeterli bilgi ve becerisinin olması gerektiği dikkat
edilmesi gereken durumlar olduğu ortaya çıkmıştır.
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Dental Sınıf II malokluzyonun bulunduğu, artmış overjet ve/veya
anterior çapraşığın bulunduğu vakalarda en yaygın tedavi
endikasyonlarından biri molar dişlerin distalize edilmesidir. Yıllarca üst
molarların distalizasyonu amacıyla ağız dışı kuvvetler kullanılmıştır.
Headgear aygıtı ile molarlarda distalizasyon sağlanmasına ragmen bu
aygıtların kooperasyon gerektirmesi ve takılması gereken sürenin uzun
olması tedavi sonuçlarını olumsuz bir şekilde etkilemiştir (Clemmer ve
Hayes.,1979; Egolf vd., 1990). Bunun sonucunda ağız içi distalizasyon
aygıtları tanıtılmıştır. Kooperasyon gerektirmeyen konvansiyonel çoğu
ağız içi distalizasyon aygıtı ankraj kaybı, ağız hijyen problemleri gibi
istenmeyen bazı yan etkiler gösterebilirler (Antonarakis GS ve Kiliaridis
S,2008).
Bazı konvansiyonel sistemlerde çift taraflı ortodontik kuvvetlerin
istenmeyen etkilerini azaltmanın bir yolu olarak palatal akrilik
yastıkçıklar kullanılmıştır. Ancak bu parçanın ankraj stabilitesi her zaman
kesin değildir (Wilmes B vd.,2005). Ayrıca damak bölgesinin kısmi
olarak kaplanmasından dolayı bu bölgedeki yumuşak dokularda
istenmeyen reaksiyonlar gözlenebilmektedir. Pek çok çalışma itici
magnetler( Gianelly, A.A vd.,1989), nikel titanium açık yaylar ( Gianelly,
A.A vd.,1991), Bimetrik ( Muse, D.S vd., 1993), modifiye nance apareyi
( Puente M. ,1997) pendulum (Fuziy A vd.,2006; Chaqués-Asensi, J. ve
Kalra, V. , 2001 ; Ghosh, J. ve Nanda, R.S. ,1996), jones jig (Patel
M.P.,2009),distal jet( Bolla E vd.,2002 ; Chiu PP vd., 2005 ; Ngantung
V vd., 2001) , first class(Fortini A vd.,2004) gibi aygıtları
değerlendirmiştir. Ancak bu aygıtlar Sınıf II molar ilişkisini
düzeltebilmelerine ragmen ankraj kaybı, molarların devrilmesi ve
rotasyonu gibi yan etkiler göstermiştir. Bu yan etkileri minimalize
edebilmek için iskeletsel ankraj sistemleri distalizasyon mekaniklerine
entegre edilmiştir. Bu amaçla implantlar, miniplaklar ve minividalar
kullanılmaya başlanmıştır. İmplantlar ve miniplaklar ekstra bir cerrahi
müdehale gerektirir.
1998 yılında Costa ve arkadaşları (Costa A vd.,1998) mini vidayı
tanıtmış ve bu tarihten sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Mohamed ve arkadaşları (Mohamed RN vd.,2018) literatürü sistematik
olarak inceledikleri çalışmada, minividalar yapılan distalizasyonlarda
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1.87-6.4 mm arasında molar distalizasyonu elde edilebildiğini
bildirilmişlerdir. Bunun yanısıra molarlar 1.65-11.3 derece arasında
devrilmiştir. Molarların distale devrilmesi distalizasyon kuvveti
palatinalden uygulandığında ve moların direnç merkezininin yakınından
geçtiğinde en düşüktür.
Minividaların uygulama bölgesi göz önünde bulundurulduğunda
alveolar proces sıklıkla tercih edilmesine ragmen bu bölgedeki kemik ve
yumuşak doku miktarlarındaki değişikliklerden dolayı ortodontistler hala
%16.1 kayıp oranıyla karşı karşıyadır ( Berens A vd., 2006; Fritz U vd.,
2004). Ayrıca komşu köklere zarar verebilme, kök temasıyla ile minivida
kırılması, gibi problemler de gözlenebilmektedir. Bu problemleri ortadan
kaldırmak ve başarı şansını arttırmak için araştırıcılar farklı anatomik
bölgelerde uygulamalar denemişlerdir:
Maksillanın tuber bölgesi,
zigomatik arklar ve üst damak bölgeleri. Tüber bölgesi sürmemiş yirmi
yaş dişlerinin varlığı veya kalın gingival mukoza sebebiyle tamamen
güvenli kabul edilemez. Zigomatik arkların alt kısımlarına uygulama
yapıldığında ise maksiller sinüsü perfore etme riski mevcuttur. Bu yüzden
üst damak bölgesi en güvenli bölge olarak kabul edilebilir (Ludwig B vd.,
2001). Genel olarak yapışık diş etine uygulama tercih edilmelidir ancak
buradaki doku kalınlığı çok fazla olmamalı en azından vida uzunluğunun
yarısı kortikal kemikte yer almalıdır. Bu faktörler gözönüne alındığında
üst damağın ön bölgesi en uygun minivida yerleştirme bölgesi olarak
görülmektedir. Adelosanlar dahil tüm hastalarda tüm mini implantlar mid
palatal suture bölgesine yerleştirilmektedir. Bu durumda mini
implanatların bu bölgedeki stabilitesi ve maksillanın büyümesine etki
edip etmediği tartışılmalıdır. Wilmes ve Drescher (Wilmes B ve Drescher
D., 2010) çalışmalarında 36 mini implanttan sadece bir tanesinde kayıp
yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu oran oldukça düşüktür. Asscherickx ve
arkadaşları köpeklerin suturlarına implant yerleştirdikleri çalışmalarında
maksillanın transvers büyümesinde inhibisyon gözlemlemişlerdir. Ancak
araştırmacıların bu çalışmada çapı büyük Straumann implant
kullandıkları ve çalışmalarında sadece bir kontrol deneği bulunması göz
önünde bulundurulmalıdır. Wilmes ve Drescher (Wilmes B ve Drescher
D., 2010) ise klinik gözlemlerine dayanarak maksillanın transvers
gelişiminin etkilenmediğini bildirmişlerdir. Araştırmacılar gerekli
hallerde miniimplantların suturun yan kısımına yerleştirilebileceğini,
yeterli kemiğin suturun 3 mm’ ye kadar lateralinde de mevcut olduğunu
bildirmişlerdir.
Klinik uygulama ve Beneslider aygıtının yapımı
Lokal anestezi sonrasında ilk mini vida sert damakta 2. Ve 3. ruga
hizasında sutura yerleştirilir (Wilmes B ve Drescher D., 2010). Tam
yerleştirilecek noktayı bulmak için önce bu bölgedeki mukoza kalınlığı
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bir sond yardımı ile ölçülür. Mukozanın ince olduğu bölgeye yerleştirmek
stabilite açısından önem taşır. İkinci minivida da orta suturda birinci
implantın bir miktar posterioruna yerleştirilir. Yerleştirilen implantların
çapları 2 mm’ dir. Ön bölgede mukozanın daha kalın olmasından dolayı
öndeki mini vida için genellikle 9mm uzunluk tercih edilirken arkadaki
vida için 7mm uzunluk tercih edilir. Üst azı dişlere de aynı seansta
bantlar yerleştirilir. Transfer kapaklarının implantlar üzerine
uygulanmasını takiben silikonla veya aljinatla ölçü alınır. Transfer
kapaklarının açısal ilişkisi kapakların birbirine Transbond LR ile
bağlanmasıyla sağlanabilir. Ölçünün alınmasını takiben laboratuar
analogları transfer kapakları üzerine yerleştirilir. Bantlar da ölçü içerisine
yerleştirildikten sonra sert alçı dökülerek bütün elemanların üzerinde
olduğu model elde edilir. Alçı model üzerinde molar dişlerde sheildli
bantlar ve damağın ön kısmında iki adet vida bulunmaktadır. Bu parçalar
üzerine Beneplate adı verilen ve vidalara gelecek parçası bulunan 1,1 mm
kalınlığındaki tel uyumlanır. Azı diş bantlarındaki yuvalara uyacak
şekilde Benetube adı verilen parçalar uyumlanır. Molar dişlere kuvvet
uygulamak için niti yaylar kullanılır. Bu yayların sıkıştırılarak
aktivasyonu mobilizerlar aracılığı ile sağlanır. Model üzerinde parçaların
adaptasyonunun iyi bir şekilde yapılması ağız içindeki montajı
kolaylaştırır ve hasta başında geçirilen zamanı azaltır. Molar dişlerin
yeteri kadar distalizasyonu sağlandığında ankrajı sağlamak için
distalizasyon yayları çıkarılır ve mobilizerlar benetubelere sıkıştırılır.
(Resim 1)

Resim 1. Beneslider sisteminin ağız içinde monte edilmiş görüntüsü
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Sistemin klinik etkinliğini inceledikleri çalışmalarında Wilmes ve
Drescher (Wilmes B ve Drescher D., 2010) 6-10 ay arasında
distalizasyonun tamamlandığını bildirmişlerdir. Ortalama distalizasyon
miktarı 4.6 mm bulunmuştur. Birinci molar dişlerde ortalama 3.1 derece
mezial rotasyon tespit edilmiştir. Yine birinci molar bölgesinde 1.9 mm
transversal genişleme ve 1.9 derece tipping tespit edilmiştir. Molar
dişlerde tespit edilen bu tipping miktarı oldukça düşüktür ve kuvvet
vektörünün molar dişlerin direnç merkezine yakın geçtiğini ve molar
hareketinin 1.1 mm’ lik tel rehberliğinde hareket ettiğini
düşündürmektedir.
Tandem olarak sutura yerleştirilen bu implant sistemi üst molarları
distalize etmek için uygulanan kuvvetlere oldukça iyi dayanmaktadır.
Ayrıca uygulama kolaylığı ve mini implantların çıkarılmasının anestezi
bile gerektirmemesi büyük avantaj yaratmaktadır. Stabiliteyi arttırmak
için bu sistemde mini implant çaplarının en az 2 mm olması gerektiği
bildirilmektedir. Kinzinger ve arkadaşları (Kinzinger G vd.,2008) distal
jet apareyi kullandıkları çalışmalarında mini implantları paramedian
olarak damağın ön bölgesine yerkleştirmişlerdir. Ancak çalışmanın
sonucunda belirgin ankraj kaybından bahsetmişlerdir. Bu çalışmada mini
implantların meziale devrilmesinin nedeni hem implantların tandem
olarak kullanılmaması hem de implant çapının yetersiz olmasından
kaynaklanabilir (1.6 mm).
Wilmes ve arkadaşları (Wilmes B vd.,2012), 164 beneslider aygıtı
uyguladıklarını ve başarısızlık oranının sadece %3,9 olduğunu
bildirmişlerdir.
Bu sistemde göz önünde bulundurulması gereken diğer bir konu da
molarların harekete başlamasının 3 ay civarında bir süre almasıdır. Bunun
nedenleri:

Transseptal liflerin gerilmesiyle molarların premolarlarla birlikte
distalize olmaya başlaması

Molarların paralel hareketinin distal tipping hareketine göre daha
fazla zaman gerektirmesi


Hareketler sırasında oluşan sürtünme

olarak düşünülebilir. Bu sebeplerden dolayı kuvvet uygulanır
uygulanmaz molarlarda distal hareket başlamaması normal kabul
edilmelidir. Ayrıca molarlarla birlikte hareket eden premolarlar bir
müddet sonra mezialize olabilmektedir. Bu yüzden molar ve ikinci
premolar arasında oluşan boşluklar sadece molar distalizasyonu olarak
değerlendirilmemelidir (Wilmes B ve Drescher D., 2010).
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Beneslider sisteminin dışarıdan görünmemesi aygıtın estetik olarak
tercih edilmesini de sağlamaktadır. Örneğin Wilmes ve arkadaşları
(Wilmes B vd.,2012) Sınıf II malokluzyonu ve çapraşıklığı olan 12
yaşında bir hastada önce Beneslider sistemi ile 7 ayda molar dişleri
distalize ederek Sınıf I okluzyon elde etmişler, daha sonra da şeffaf
plaklarla tedaviye devam etmişlerdir. Yine Wilmes ve arkadaşları
(Wilmes b vd.,2014) İncognito lingual braketleri ile kombine olarak
Beneslider aygıtını uygulamışlardır. Bu uygulama için iki farklı protokol
önermişlerdir. Birinci protokolde molar distalizasyonundan önce
braketler için ölçü alınmış, lingual braketler üretildikten sonra lingual
braketler ve
Beneslider sistemi aynı seansta uygulanmıştır. İlk
seviyeleme teli yeterli yer açılıncaya kadar bağlanmamıştır. İkinci
protokolde önce sadece Beneslider aygıtı uygulanmış, distalizasyonu
takiben Beneslider çıkarılmış ve lingual braketler için ölçü alınmıştır.
Daha sonra lingual braketler ve Beneslider tekrar uygulanmıştır.
Sonuç olarak Beneslider sistemi sert damağın ön kısmındaki kaliteli
kemiken destek aldığı için mini vidaların başarısızlık şansı oldukça
düşüktür. Ayrıca mini implantların tandem olarak yerleştirilmesi
distalizasyon kuvvetlerine karşı yeterli direnç sağlamaktadır.
Distalizasyon kuvvetinin molarların direnç merkezine yakın geçmesi,
molar dişlerin tippingini minimuma indirgemektedir. Alınan ölçülerle
elde edilen modeller üzerinde sistemin şekillendirilmesi, hasta başında
harcanan zamanı en aza indirgemektedir. Sistemin en büyük
avantajlarından biri de dışarıdan görünmemesi ve estetik tedavi
yöntemleri (şeffaf plaklar ve lingual braketler) ile kombine olarak da
uygulanabilmesidir.
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