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Değerli Okuyucu,
Son yüzyılda sağlık alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, insan
sağlığı üzerinde oldukça önemli olumlu etkilere neden oldu. Bu çalışmalar
sonucunda, birçok salgın hastalık neredeyse ortadan kalktı ve teknolojinin
gelişmesiyle de teşhis ve tedavisi imkânsız ya da çok güç olan birçok
hastalık teşhis ve tedavi edilebilir hale geldi ve insan ömründe de önemli
miktarda artış meydana geldi.
Sağlık alanında özellikle son elli yılda gerçekleştirilen bilimsel
çalışmalar ise, disiplinler arası çalışmaların önemini daha da fazla arttırdı.
Günümüzde, sağlık alanında Tıp Fakültesi bölümleri ile özellikle Fizik,
Kimya, Biyoloji ve Mühendislik Fakültesi bölümlerinde görev yapan bilim
insanları birlikte bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar
sonucunda, sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı birçok yöntem ortaya
çıkmış ve bu yöntemlerin uygulanması için gerekli olan cihazlar
geliştirilmiş ve daha da mükemmel ve hassas cihazların geliştirilmesi için
çalışmalar artarak devam etmektedir.
Bu bölümde, sağlık alanında Hemşirelik, Tıp Bilimleri ve Biyoloji
alanlarında gerçekleştirilen yeni akademik çalışmalar ile ilgili makaleler
yer almaktadır. Bu çalışmalardaki bilgilerin, sizlere ve gelecek dönemde
gerçekleştirilecek olan çalışmalara ışık tutması dileklerimle.
Saygılarımla,

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ

[IV]

HAKEM KURLU
Prof. Dr. Zana C. DOLICANIN, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan
Doç. Dr. Belgin ERDEM, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ, Maltepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi, Yonca YAHŞİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülengül MERMER, Ege Üniversitesi, Türkiye

[VI]

HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

[2]

INFERTILE WOMEN’S PERCEPTIONS OF THE STRESSORS &
HOLISTIC APPROACH OF NEUMAN SYSTEMS MODEL (NSM),
A QUALITATIVE STUDY
Hande YAĞCAN & Oya KAVLAK & Ahsen SİRİN
Introduction
Infertility itself besides diagnosis and assisted reproduction treatment
(ART) approaches lead to sexual dysfunction, depression and relationship
problems through constraining coping skills of individuals and their social
support sources while consuming their physical and emotional energies
(Cousineau & Domar, 2007). Individuals’ first reaction to infertility is shock
and denial. As feeling desperate, they may develop negative defence
mechanisms. On condition that individuals establish control and adapt the
situation, balance will be kept and soon after they may get the most from
the treatment. Nevertheless, in case of not complying with it, they might get
worse and close themselves in their inner world. Hence, this might end up
with not getting benefit from treatment and extended disease process (Dilek
& Beji, 2012).
In Turkey, according to new ART regulation; 'Single Embryo Transfer'
was taken as basis. It asserts new restrictions that will affect the ART and
psychology of the women in Turkey, including specifications on
cryopreservation of gamete and embryo and limitations on the number of
embryos that can be transferred to a patient (only one for women aged
under 35 in their first and second cycle of IVF, and two for women aged
over 35 in their third or subsequent cycles) (Gurtin, 2011).
Most studies on women influenced by infertility in Turkey have focused
on stressors like assisted reproductive treatment costs and side effects,
health insurance policies, society's prejudices to infertility affect infertile
individuals negatively, relationships and thus yield to failure in treatment
and the psychosocial results of the infertility. But these studies findings
were limited due to their methodology which was quantitative research
which reflects only objective evaluations of the infertile women (Akyüz &
Sever, 2009; Dağ et al., 2014; Kırca & Pasinlioğlu, 2013; Koçyiğit, 2012;
Sezgin & Hocaoğlu, 2014). Also in this researches, there were not used any
nursing care model which makes more oriented application the results
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and showed any findings about how nursing care in infertility clinics in
Turkey which is very important to reduce stress level of the women for the
treatment success. The women leave treatment due to nursing care in IRPC
(Akyüz & Sever, 2009).
Nurses practice on various cure models based on nursing theories in
order to make patients benefit from the treatment and to speed up healing
process. One of these models is NSM. This model views client as an open
system which is surrounded by several circles. The central circle defined as
the basic structure, which includes factors common for all persons, such as
temperature, genetic features etc. The other circles which surround the basic
structure are lines of resistance, whose function is to protect the system
against stressors and maintain a healthy existence such as activation of the
immune system mechanisms and social and psychological supports. On this
circle, there are two circles which are the flexible and normal line of
Figure 1. Neuman Systems Model (NSM)
Stressors of Infertility
Intrapersonal (Guilty, anxiety, etc.)
Interpersonal (Cultural differences, norms, lack of social
support, etc.)
Extrapersonal (Side effects and cost of treatment, etc.)

Basic Structure:
 Normal
Temperature
Range
 Genetic Structure
 Response Pattern
 Organ Strength
 Weakness
 Ego Structure
 Knowns or
Commonalities
Physiological,
psychological, sociocultural,
developmental and
spiritual variables are
considered in equal
centred ring at the
same time for each
patient

Basic Structure
Energy
Resources

Reference: Modified from “Fawcett J (2005). Contemporary Nursing Knowledge Analysis
and Evaluation of Nursing Models and Theories, Second Ed., F.A. Davis Company,
Philadelphia”. Also modified form used in “Dağ H, Kavlak O, Şirin A. [Neuman systems
model and infertility stressors: review]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2014;6(2):121-8”.
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defences. The flexible line of defence prevents the system from stressors
and has accordion-like in function. When it draws away from the system, it
provides greater protection, and it gets nearer to the normal line of
defence, provides less protection. The coping strategies, lifestyle habits,
developmental, spiritual, and cultural factors affect the normal line of
defence develops lifelong. When it is disturbed by environmental stressors
and penetrated into the lines of resistance are activated to protect the basic
structure (Dağ et al, 2014; Fawcett, 2005).
This system retaining stability by the help of flexible and normal line of
defences, line of resistance and core response structures or restoring wellbeing by successfully conducting internal (intrapersonal) and external
(interpersonal and extrapersonal) stressors’ effects (Figure 1). This model’s
main focus is individuals’ perceptions. NSM argues that knowing patient’s
believes, attitudes and feelings affecting prognosis of illness are crucial in
cure management. Patient’s securing a withstanding equilibration towards
stressors depends on their assessments of how they perceive the case.
Coping with the problems effectively may minimize the negative effects of
the case on the patient (Dağ et al., 2014; Fawcet, 2005).
2. Purpose of the Analysis
It’s vital to know the stressors experienced by infertile women will
enable gathering extensive data, handling needs with a holistic approach
and making the right diagnosis in the process of nursing. Holistic health
care will increase the success of infertility treatment and reduce the health
expenses. The purpose of this study is to scrutinize stressors of infertile
patients by using descriptive qualitative approach. Questions that the
researchers aimed to answer covered three main topics: (a) What are the
stressors affecting infertile women? (b) What are the effects of stressors on
infertile women? (c) What are the responses of infertile women to stressors?
The use of descriptive qualitative approach in this study helps to
understand how infertile women perceive and reflect the process of
infertility. The descriptive qualitative approach helps to make a
comprehensive summarization, in everyday terms, of specific events
experienced by individuals or groups of individuals (Lambert & Lambert,
2012).
3. Method
3.1. Research Design
This research has a descriptive qualitative approach which is considered
suitable when a specific phenomenon’s features are not well
acknowledged. This study has a qualitative exploratory design, as defined
by Speziale and Carpenter (2007), and in-depth interviews were used to
show infertile women’s perceptions and response of the stressors in ART
[5]

process in IRPC in Turkey. These women had a diagnosis of primary
infertility, at least received 6 months and one unsuccessful infertility
treatment, still seek infertility treatment to be pregnant. They might have
had positive or negative experiences in their treatment process and they
might not want to share these experiences with other people. Therefore,
one-to-one in-depth interviews were preferred so that they could share their
experiences without feeling group pressure.
3.2. Setting and Participants
The research data were collected from 15 volunteer infertile women
selected in accordance with research criterions by using in-depth
interviews in an University Family Planning an Infertility Research and
Practice Centre (IRPC). Until analytical saturation in theme and coding in
conformity with context analysis was achieved, interviews – excluding
participants in pilot study - were continued with volunteer women
complying with criteria.
This study was carried out at IRPC of an university hospital in Izmir
which is the third largest city in western Turkey. IRPC was the first and
only state infertility centre in the country. The clinic has patients from all
over the country, but mainly from people in western Turkey.
Critical and homogeny case sampling which are one of the purposive
sampling methods were performed throughout the process of data
collection to obtain the best representation of the population by the small
number of candidates. Clients qualified for selection if they had a diagnosis
of primary infertility, at least received 6 months and one unsuccessful
infertility treatment, still seek infertility treatment to be pregnant and not
have any chronic or psychiatric disorder. The clients undergoing infertility
treatment participated in this study, aged from 25 to 39 years (mean age
31.40±4.18). Participants demographic information is shown in Table 1.
Table 1. Demographic Information of Participants (n=15)
Demographic Variables
Age Group
25-30 age
30-35 age
36-40 age
Education Status
Primary Education Graduates
High School Graduate
University Graduate
Work Status
Work
No Work
Perceptions of Income Level

N

%

Mean

9
3
3

60.0
20.0
20.0

31.40±4.18

5
3
7

33.3
20.0
46.7

9
6

60.0
40.0
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Enough
Middle
Not Enough
Duration of Marriage
1 to 5 years
6 to10 years
11 to more years
Child Expected Time
1 to 2 years
3 to 4 years
5 to 6 years
7 to more years
Cause of Infertility
Obstructed Tubas
Azoospermia
Early Menopause
Genetic Disorders of Husband
Idiopathic
Number of Infertility Treatment
Trials
1 to 3 times
4 to 6 times
7 to more times
Trialed Infertility Treatment
Type
IVF
IVF and Insemination
Total

9
2
4

60.0
13.3
26.7

6
6
3

40.0
40.0
20.0

6.76±3.18

6
4
2
3

40.0
26.7
13.3
20.0

4.03±2.66

2
5
2
1
5

13.3
33.3
13.3
6.8
33.3

6
7
2

40.0
46.7
13.3

5
10

33.3
66.7

15

100

4.26±1.94

3.3. Data Tools and Data Retrieval
The researcher conducted an in-depth interview with each participant
privately in a room of the IRPC unit before or following a treatment. In the
interviews with participants, the semi-structured in-depth interview form
sequence from general to specific questions was used.
Further interview questions asked were from interviewees' talking and
the interviewer raising questions based on crucial data analysis from the
previous interviews. Basically, participants effectively led the direction of
the interviews, and the researcher followed the pattern and content of the
participants' own conversation. This helped to avoid any bias towards the
researcher's specific areas of interest.
All interviews were performed in Turkish. Background data sheet
included questions about demographic characteristics, age, education,
occupation, income level, social security, age of marriage, family type,
duration of disease, diagnosis and treatment process. The semi-structured
interview form was developed by the researchers and included the
following questions, allowing infertile women to tell about their
[7]

experiences: What difficulties did you experience by being an infertile and
in treatment process?, What do you think about infertility/ childlessness
and perspective of our community?, What is your coping skills in difficult
situations of your infertility experiment?. Before beginning the research,
the tool had been pretested with five infertile women. Interviews were
conducted individually in private rooms by the corresponding author (HD),
lasted approximately 30–42 min, and were tape-recorded.
3.4. Data Analysis
During interviews, nicknames were used; digital recordings were saved
individually to the computer. The voice recordings of the interviews were
verbatim-transcribed on the day the interviews were conducted. The
transcriptions were read, and categories and themes were created by two
researchers (HD,OK). Data and conclusions were compared by the
associate professor and professor research supervisors who are experts in
infertility nursing and qualitative analysis (OK, AS). These recordings
were listened several times only by the PhD corresponding female author
(HD) and based on Kohlbacher’s suggestion to generate coding and
categorizing auditing without changes were made according to Mayring’s
interview inventory guidelines approach (2002). The qualitative content
analysis used for inductive development of categories and deductive
application of categories (Kohlbacher, 2006). At this stage, a coding list
was structured in order to categorize content of interviews. Data were
coded according to analysis facts, main themes derived, data gathered for
each main theme were resolved and coding were controlled. Qualitative
data analysed using Qualitative Data Analysis Computer Software Package
(NVivo10). Codes (free node) are determined by Nvivo10 programme.
Progressed categories were examined upon case status by combining in
upper categories. Qualitative analysis steps were remade through
methodically locating attained main deductive categories in the text. Data
analysis continued until analytical saturation was achieved.
Ethical considerations
This study received ethical approval from The University Faculty of
Nursing (2012-05) and Faculty of Medicine Clinical Research Ethics
Committee (12-1/8). Also, researcher obtained information of patients
from client medical files. Volunteers who met the selection criteria
received an information sheet outlining the purpose of the study and the
use of voice recorder. The clients who accept to join the study, the
researcher obtained a signed consent form from each person before
interviewing commenced.
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4. Results
The results of the study were categorized into three. These are Internal
Stressors: Perspective of The infertile women about infertility/
childlessness, External Stressors: The Perspective of The community about
infertility/ childlessness, Core Response: Coping skills of The Infertile
Women. The main themes and sub-themes are showed in table 2.
Table 2. Analytical Framework (n=15)
Categories

Themes

Sub-themes

Internal
Stressors

Intrapersonal
Stressors

External
Stressors

Interpersonal
Stressors

Perception of Barrenness Word,
Inability to be a Family
The Perception of The Femininity Role (Loss
of Status in Family, Inability to be a Mother,
The Deficiency of Femininity Role)
Financial Difficulty,
Personality Features (Sensibility, Hopeless,
Weakness)
Culture (The Perspective of Society on
Infertility [Stigma, Social Pressure, The
Opinions of Environment About Treatment])
Attitude of Health Personnel (Nursing Care,
Not Providing Information, Change of
Treatment Staff / Distrust)
Workplace Problems (Difficulty in Getting
Permission, Loss of Work Force)
Treatment
Process
(Prolongation
of
Diagnosis and Treatment, Unknown
Infertility, Frequently Going to Hospital,
Female-Focused Therapy, Treatment Failure,
Fear of Miss Treatment Time, Uncertainty of
Treatment Results)
Side Effects of Treatment (Physical,
Psychological and Sexual Complaints)
Loss of Privacy
Access to Treatment
Hospital Environment (Anxiety, Waiting)
Grief Period (Anger, Cry, Social Isolation,
Inability in Problem Solving/ Depression,
Acceptance/ Adaptation)
Loss of Life Purpose (Career Plans,
Postpone/Give up)
Body Image Distortion,

Extrapersonal
Stressors

Core
Response

Psychological
Reactions

[9]

Physical
Reactions
Defence
Mechanisms

Decrease in Self-Esteem
Being Sick, Delay Menstruation, Chronic
Constipation and Decrease in Number and
Quality of Reproductive Cells (Oocytes)
Effective Methods (Rooting Attention
Another Way, Hope, Caring Children,
Positive Personal Characteristics, Receiving
Social Support, Trust to Institution, Solving
Problems)
Ineffective Methods (Traditional and
Alternative Medical Practices [Herbal
Applications,
Physical
Applications],
Fatalism, Hiding from People Around,
Divorce, Sleeping)

4.1. Theme 1: Internal Stressors: Perspective of the Infertile
Women about Infertility/ Childlessness
Intrapersonal Stressors:
Perception of Barrenness Word: According to the results derived from
the study, all interviewed women declared that word of “barren (ness)”
make them feel bad, painful, unpleasant and make develop feelings of
inadequacy, defectiveness. They also consider “barrenness” word
synonym of “sterility”. They find the term “infertility” more acceptable as
it refers to curable “illness”.
“A very bad word... Infertile is much better, cause barren is like it won’t
happen for lifetime whereas for me infertility means a treatment”
(Interview (I).11).
Inability to be a Family: Six of women believe that having a child is the
main factor to form a family and thus they will perform their mother father
roles which society imposes on them. They expressed that even though
they possess everything, they feel defective as not having a child like their
peers in their community.
“You know it seems like child will be part of home, will bring joy and I
mean... We will then be a family together.” (I.8.).
The Perception of The Femininity Role (Loss of Status in Family,
Inability to be a Mother, The Deficiency of Femininity Role): Seven of
women stated they affected negatively as they assumed that they were
causally responsible for infertility problem, yet more they went through
menopause due to the stress and blamed themselves for not being able to
give baby to their mates and felt desperate.
“My husband loves kids… I could give him a baby and now this tube
baby stuff... it’s not his issue… To be or not be conceived is my problem.
[10]

So to say it’s my turn now and when I can’t get pregnant, of course I
regret.” (I.3).
Financial Difficulty: Six of women mentioned that they couldn’t afford
the high costs of treatment, had financial problems, as they had to pay “outof-pocket” they took on dept and their income status would not cover the
treatment. Moreover, unnecessary -asked and unused- medication costs
caused financial burdens.
“Of course we will do our best continue treatment as much as we can
afford it. Anyway, you get into debt... The first time we were caught
unprepared as we could not anticipate so we borrowed. Well, since then
we could not save money while paying depts. This once, we took a loan out.
For the first time, we get a little bit support from my mother-in-law...”
(I.6.)
Four of women confessed that they find themselves having a
preponderance of negative thoughts related to their personality and could
not seize the day because of getting stuck in the details. Thus also affects
the progress in the treatment as well as their relationship with their spouses.
“I do not see normal pregnancies as normal. It seems to me weird. Well,
I say to myself “How come? How did it happen?” ((laughing))... Besides
all, I gave up hope and believed somewhere deep down there... that I will
never conceive naturally.” (I.2).
4.2. Theme 2: External Stressors: The Perspective of the
Community about Infertility/ Childlessness
Interpersonal Stressors:
Culture (The Perspective of Society on Infertility [Stigma, Social
Pressure, The Opinions of Environment About Treatment]): Seven of
women told that they started to seek ways of having a child due to perform
the roles imposed by the society especially their mother-in-law’s and
neighbours’ pressures. They highlighted that due to cultural norms the
society expectations they thought woman should get married and to have
child like her peers rather than to work and make a career. They were
overwhelmed because of the kith and kin’s guilt-trip and nagging about
conceiving, infertility problems and its reasons which usually start just
after two years of marriage.
“Yep, that’s our society. ‘When are you getting married?’, ‘When are
you having a child?’... And the most important of these codes is society’s
impulse: you’ll grow-up, get married and have a child; you’ll look after
and raise him/her. I’m not that kind a person who likes to be swayed by
social norms, actually... you certainly get affected anyway, it’s not possible
not to get influenced because you’re continuously in contact with...” (I.4).
[11]

Attitude of Health Personnel (Nursing Care, Not Providing
Information, Change of Treatment Staff / Distrust): Nine of women
asserted that misinformation of healthcare personnel prevented
government grant therefore they wanted government to give financial
assistance for more number of treatments, regarding that failure is pretty
high in single embryo transfers; number of embryos would not to be
limited. They submit a claim of changing for a test implantation
requirement before getting government grant and government to supply
fertility drugs used in tube baby treatment much cheaper besides increasing
medication fund more than 50% while augmenting diversity in
pharmaceutical products.
“We paid the first one. Later, we learned that we could have it free just
after the first transfer was made however it was too late of course. For
instance government funds had went down to two trials. Why is it going
down? Increase them! Why one embryo? Why should I suffer all the time?
(I.2).
Ten of women highlighted that they were not acknowledged
sufficiently by the clinic personnel about nursing care and things to do
before and after the treatment process.
“Unfortunately, nurses do not have a good command of the subject.
Well... thanks they reply some certain questions, they helped a lot, however
there comes a point where they come to a dead lock and can’t answer
further inquiries” (I.13)
Extrapersonal Stressors:
Treatment Process (Prolongation of Diagnosis and Treatment,
Unknown Infertility, Frequently Going to Hospital, Female-Focused
Therapy, Treatment Failure, Fear of Miss Treatment Time, Uncertainty of
Treatment Results): Eight of women asserted that they wasted plenty of
time due to delay and misdiagnosis of over testing, chasing false medical
tests and investigations and excluded husbands during diagnosis and they
were worried and felt desperate of thinking that they went through early
menopause.
“At earliest stage, I had three cyst operations. Actually, I considered
them cysts. Well, they were not cysts; I learned this last week that my tubes
were blocked. Hysterosalpingography (HSG) test was not performed and I
lost two years because of them... My treatment (process) lasts for two
years... I wish they had uterus ultrasound just for once...” (I.11).
Four of women indicated that they were highly stressed while getting
injections or missing injection time. One of them stated, “I should not miss
my injection schedule that’s to say I’m over stressed even for not missing
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the injection time... And this is really affecting me psychologically
negatively...” (I.2).
Six of women expressed that they were worried of not conceiving in the
sequel of underwent treatments, got anxious of how the treatment will
result and this waiting period was the most difficult time of all.
“For example if embryo transfers that’s almost 15 days period...
Waiting is the donkey work of all this... Will it happen or not?” (I.4).
Side Effects of Treatment (Physical, Psychological and Sexual
Complaints): Fourteen of women stated that they had side effects during
diagnosis and treatment period such as: weight gain, wear out, pains,
constipation, hair loss, migraine, dizziness, hypotension, difficulty in
urination, nausea, abdominal cramps/pains and cyanosis, acne problem,
vaginismus, dyspareunia and difficulty in lying face down.
“I had pretty much pain just after HSG. Because of over
hyperstimulation syndrome, I had nausea, I came home vomiting. I had
abdominal bloating, had fluid retention…” (I.5).
Nine of women confessed that they had sexual intercourse tracking their
ovulation dates which made sex more like a duty and caused sexual
frigidity and even some did not have intercourse which was restricted
anyway during treatment period. Especially the ones who had
endometriosis cyst said that they avoided sex as they do not want cause
pain in their partners.
“Ovulation date... You know the dates, like a duty... even though you’re
tired, you do some stuff (sexual intercourse) ((laughing))....” (I.13).
4.3. Theme 3: Core Response: Coping Skills of the Infertile Women
Psychological Reactions:
Grief Period (Anger, Cry, Social Isolation, Inability in Problem
Solving/ Depression, Acceptance/ Adaptation): Six of women told that
they were short fuse, easily and unnecessarily got angry with their spouses,
they could not cry and when they got angry, leave the place, shout and were
not successful in anger management. One of them stated, “My weak point
is my unnecessary outbursts. I have explosions.” (I.2).
Six of women recounted that they were overwhelmed of continuously
shared kid and delivery experiences when they went out in public. They
felt deficiency of having peers with children, they took messages
personally as stigmatization and sometimes on the contrary they felt upset
when their acquaintances’ don’t announce events about their children for
not hurt their feelings. Because of these reasons, they stayed away from
public.
[13]

“You cut off communication with your friends with children. The ones
you keep in touch are childless ((laughing))... When a friend with a child
comes to visit me or when I visit her... It agonises, hurts me. Or getting
news of pregnancy, for example; I learned my sister got pregnant, I was so
happy but... I couldn’t stop myself from crying for 3-4 days...” (I.10).
Eleven of women indicated that they got used to negativities they have
experienced during infertility treatment, they accepted their plight and
were not that much affected. They have accepted the possibility of not
having a child and they regarded this period as a precious time of maturing.
“If it doesn’t happen, I’ll definitely adopt a child. For the future... I
think so...” (I.6).
Three of women stated that none of their wishes came true and they had
no more belief of any change in the future. Therefore they did not make
any prospective plans, had no more life purpose regarding that having a
child meant to be crucial fact and cause of their lives and being childless
made it nonsense to work.
“Well, frankly speaking, I do not make any plans. I don’t set a goal as
well because whenever I made plans or set a goal, it never happened. So
whatever happens... Or I’ll do what I want, what is possible, available at
that moment. There is nothing I specify like this will happen...” (I.2).
Seven of women implied that they had to delay their needs like buying
a house or a car, making a journey since they had difficulties in defraying
treatment expenses and wanted to arrange it when they have a baby.
“First of all, I want to buy a house, hopefully I will buy a house... I want
to travel abroad... Because of treatment, I delay it willy-nilly...” (I.13).
Physical Reactions:
Four of women mentioned that they took good care of themselves and
tried not to get sick in consideration of the possibility of affecting the
success of the treatment negatively. This anticipation overstressed them.
They got sick when the treatment failed and had malaise.
“I got sick, got flu, got really sick just after the first trial, the transfer...
when we got negative results... I get sick so often.” (I.12).
Two of women remarked that they had been full of hope supposing that
they became pregnant when they had late menstruation which shows
similar symptoms of pregnancy. And when they menstruated, they were so
disappointed that they did not want to have a pregnancy test anymore.
“Normally, I didn’t make out at all but when I have my periods... surely,
there is stress anyway... Well, my periods are rarely late, I have regular
periods... Usually I have nausea until it ends. ‘Am I gonna have my period
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or well am I pregnant?’ This question is always on my mind... The worst
of all, I don’t want to go to examination because of going heaps of times
and so... confronted the negative result.” (I.12)
Defence Mechanisms:
Women reported that in order to cope with stress, they have activities
like; reading books, not thinking, working, cleaning, having a pet, joining
personal development activities, watching films, promenading, listening
music, doing sports, shopping, eating out and watching television.
“If I didn’t work, I would have probably listened to myself which would
have been worse for me. I overcame it by working.” (I.2).
All women mentioned that they got supports from peers and their family
while going through difficult times during infertility process. They showed
more care and attention compared to past, encouraged them to undergo a
treatment, suggested them not to be upset even treatment fails, supplied a
place to stay and prayed for them.
Twelve of women have practised alternative medicine therapies like
plant-based nutrition, herb implantation to uterus, cures and vapour bath.
One of the women reported that her husband had locust-bean in order to
increase sperm count, onion had antibiotic effects and with its antiinflammatory effect opens tubal blockages and she had figs which increase
the number and quality of eggs.
Eleven of women highlighted that their religious beliefs and practices
increased during treatment process. These profoundly practises helped
them to relax which in turn contributed endurance and resilience.
Regarding that health staff made all they could so they believed that
thereafter to have a child is poetic justice, an exam, a fate and a miracle of
God.
5. Conclusion and Discussion
In our country, the term “barrenness” is used for infertility and also for
sterility/ fruitlessness. The word barrenness comes out as a stressor
regarding that when it’s pronounced, women tend to perceive it as sterility.
They also indicated that they preferred infertility term instead of
barrenness yet infertility referred to an illness which had a cure. Similarly,
also Bergart in his study stated that infertility term was considered as
synonym with sterility and subfertility term was much more practical in
use (Bergart, 2000). Nowadays, increased number of IRPCs enabled
infertility perceived as more like a curable illness (Koçyiğit, 2012).
In this study, women think that having a child is the main factor to build
a family. According to Sezgin and Hocaoğlu’s narrations (2014); in most
societies, couples are expected to take on mother-father roles as they were
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upbroght so since childhood. As a couple having a child is perceived as the
aim of the marriage and family, for partners having a child is seen as
biological, psychological, social and cultural necessity (Sezgin &
Hocaoğlu, 2014).
In accordance with study findings, infertile spouses thought of
hindering their partners of being a parent besides familial and cultural
pressures make them feel guilty and punished (Sezgin & Hocaoğlu, 2014).
In Koçyiğit’s research (2012), it is remarked that women who see their
partners like others’ children, they feel themselves deficient, guilty and
defective.
In the study, women believe that the stress they had affects their
reproductive functions. Lynch and colleagues in their studies (2014)
analysed cortisol and alfa amylase levels which are the stress indicators in
infertile women’s saliva regarding that hypothalamus-hypophysis gonadal
axis is affected by physical stresses which in turn affects women’s
menstrual cycle and in consideration of psychological stresses might have
the same effect. As an outcome of the examination, it was detected that alfa
amylase’s levels decreases reproduction by 29% whereas no relation with
cortisol was found. According to Lynch and colleagues' statements; it was
found out that women got pregnant naturally just after their child adoption.
Conception rates increased when cognitive, behavioural therapies and
mind-body approach programs completed by women pursuing in vitro
fertilization (IVF) treatment, also antidepressant and psychotherapy usage
in untreated women (Domar et al, 2011).
Alike this study, in literature it is highlighted as well that couples had
financial difficulties due to high costs of medicines used in infertility
treatment. Furthermore treatment costs are so expensive that health
insurances do not reimburse it all (Bitler, 2012).
In another study, the percentages of leaving treatment incomplete were
revealed as 28,3% in Iran and 23,4% in Turkey. Financial problems among
the reasons of leaving the treatment incomplete were 33,9% in Iran and
41% in Turkey (Domar et al, 2011). Most particularly in poor countries it’s
observed that infertility diagnosis and treatment processes bring forth
financial problems for women and these financial incapabilities ultimately
affect the continuation of the treatment (Khalili et al., 2012). Especially
couples living in countryside and coming to the town just for infertility
treatment face difficulty in paying treatment costs regarding
unemployment, travel and accommodation expenses, medication costs not
all granted by the government.
Likewise women's statements in our study, Moselanejad and
colleagues' (2013) also mentioned in their studies that one of the primary
themes hinder in infertility treatment is negative thinking. It is considered
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that women's negative thinking and worries while increasing their
desperation decreases success level of the treatment.
Similarly with our results, in Mumtaz and colleagues' research (2013),
it is ascertained that the society's expectation of having a child just after a
year after their marriage and people's relentless questions made infertile
women feel grieved and deficient and consequently impelled them to apply
to IRPC. It is determined that women suffer oppression primarily from
sisters-in-law, mothers-in-law, parents and spouses (Koçyiğit, 2012).
In our country, according to assisted-reproduction treatment
regulation; 'Single Embryo Transfer' was taken as basis. Nevertheless, with
maximum of two embryos can be transferred for women 35 and over years
of age (Gurtin, 2011). In the study, participants expressed their protests as
given rights by the government limited and they believed that decreasing
embryo transfer numbers will drop conception rates and thus this causes
more stress on them.
In this study as the other studies in the literature, participants mentioned
that they were not given satisfactory information by healthcare personne
(Bergart, 2000; Mumtaz et al., 2013; Zargham-Boroujeni et al., 2014).
Infertile women experienced negative emotional feelings about healthcare
personnel’s approaches (skill and empathy deficits) and consequently they
had given a decision of either to go on treatment in that clinic or not
(Bergart, 2000). According to a qualitative research findings; to educate
patients and giving sufficient information to them not only ensure their
trust but also would substantially contribute to their treatment process
(Zargham-Boroujeni et al., 2014).
During treatment process, couples are incurred stream of
responsibilities of a long list including using drugs properly and in timely
manner, doing required sexual abstinence, to be present for examinations
at the right time at the right place and etc (Dilek & Beji, 2012). In this
study, the women also expressed their feelings of how they got exhausted
and stressed of such responsibilities. In Domar and colleagues’ research
(2012), participants professed that doing injections themselves or their
partners caused anxiety which was second determent in treatment process
and women had timing difficulties during treatment period.
In Bergart’s study, women defined their lives during treatment period
as sort of uncertainty. In this study along similar lines participants
mentioned their concerns about treatment outcome and referring to
findings of researches in this matter the most stressful period was posttreatment waiting time of conception results (Dilek & Beji, 2012).
Similarly with this study, conducted researches demonstrated that
infertility negatively affects couples’ sex lives (Dilek & Beji, 2012; Domar
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& et al., 2012). For couples, the infertility workup may ruin their sex life
by turning its nature to sex on demand, task-oriented, pressure-filled and
timed intercourse for the purpose of procreating. Furthermore, lovemaking at non-ovulatory times might become an unnecessary, purposeless
action.16
Among Core Response related themes, the sub-theme of ‘Grief Process’
is consistent with Kübler-Ross’s model of grief cycle which was explored
from studies with people experienced a loss of a family member. Blenner’s
stages in substantive theory of passage through infertility treatment are the
same as Kubler-Ross’s model’s grief cycle that she developed based on her
observations with families having a loss. Infertility could be perceived as
grieving in regards to depression, anger, disappointment, guilt, shock,
denial, anxiety, body image disturbance, loss of control, changes in beliefs
and self-confidence and social effects. One of the stages couples go
through in grieving process due to infertility is anger phase.16,17 Also in this
study, couples reported anger towards themselves, partner, family
members and acquaintances.
As similar to participants experiences shared in this study, in social
isolation period –a stage of grief cycle- especially women don’t want to
get in contact with their pregnant peers and believing that they have less
common issues to share, they alienate from their social environment.17
On condition that women can’t cope with stressors due to infertility,
they lose their well-being and they close themselves in their inner worlds.
Consequently, this leads to fail in treatment as regards to not getting
benefits from it and also prolongs disease duration (Cousineau & Domar,
2007). In this study, women who perceived failed treatments as a stressor
had exhaustion, passive avoidance behaviours and all brought forth
physical and psychological disorders.
Menstruation is a lost period women should cope with every month as
it puts a strain on them emotionally. Because menstruation bleeding is the
most significant sign that woman is not pregnant. This situation may cause
feelings of failure (perception of another wasted month) and may also
stimulate the feeling of missing body changes during pregnancy and breast
feeding (Dilek & Beji, 2012).
Similarly with this study, women were advised to eat and drink a
mixture of various plants, to seat on the steam of this mixture, to get rest
for half an hour just after sexual intercourse to get pregnant (Koçyiğit,
2012).
In Islam religion, the tendency adopted both by patient and doctor is
absolute faith to God who is the giver of illness and well-being. Most
women’s seeking ways to have a child appraised the unanswered questions
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as ‘will of God’. Acceptance of Will of God becomes a defence mechanism
of women to unanswered questions and also to the one applying social
pressure (Koçyiğit, 2012).
Limitations
However, as this study was of a qualitative nature and due to the limited
number of participants, the obtained results can’t be generalised to the
whole population of infertile couples. As tape recorder was used in the
study, women felt uneasy at the beginning of the interview; however they
accepted it after coming up with an explanation.
In this study, stressors experienced by infertile women and their
reactions to stress and their defence mechanism developed against stressors
were examined. The classifications made in this study are found applicable
for NSM.
During these difficult times, women expect moral and material support
from their social environment, medical officials and government. Knowing
these stressors by the IRPC nurses and Ministry of Health will improve
ART success. In this sense, nurses giving care service in IRPCs are advised
to evaluate stressors that infertile couples going through according to NSM
as established in this study and give nursing care accordingly. Also should
be developed infertility nursing care procedures according to NSM, made
new regulations in ART procedures and started certification with the
collaboration of Ministry of Health and academicians of Nursing Faculty.
For future studies, it is suggested to conduct a research in regards to
improving diagnosis forms for easily and promptly assessment of stressors
of infertile women according to NSM Classification.
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DİNİ İNANÇLARIN BESİN ALIMI, BESLENME
ALIŞKANLIKLARI VE YAPAY BESLENME UYGULAMALARI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Effects of Religious Beliefs on Nutrient Intake, Nutritional Habits and
Artificial Nutrition Practices
Mehmet Arif İÇER & Sıdıka BULDUK
Giriş
Dinler, yemek, fiziksel aktivite ve sağlık da dahil olmak üzere insan
hayatını birçok yönüyle etkileyen önemli bir sosyal kurumdur. Dini
inançların bireylerin beslenme alışkanlıklarına ve besin seçimlerine
doğrudan etkileri mevcuttur (Ayers ve ark., 2007; Simoons, 1994).
Geçmişten günümüze var olan dinlerin çoğunda bireylerin yememesi
gereken yasak besinler ve nasıl beslenmelerine ilişkin öğretiler yer
almaktadır (Rucker ve Rucker, 2016: 1185). Ayrıca bazı dinler sadece
yasak besinleri değil aynı zamanda tüketilecek olan besinlerin nasıl
pişirileceğine dair öğretilerde içerir (Tassenaar ve Karel, 2016:667).
Var olan dini inançlar toplumların ahlak ve etik değerlerini büyük
ölçüde şekillendirmektedir (Heiphetz, 2018:3; Bawany & Padela,
2017:1008). Şekillenen ahlak ve değerlerin ise dolaylı olarak bireylerin
gıda üretimini ve tüketimini etkilediği belirtilmektedir. Örneğin,
günümüzde genetiği değiştirilmiş tohumların üretimi ve kullanılması ciddi
etik kaygılar doğurmaktadır (Glasgow, 2015:115; Brunk & Coward, 2009).
Dinlerin çoğunda o dine inanan bireylerin belirli özel günlerde oruç
tutmaları gerekmektedir (Persynaki, Karrasve ve Pichard, 2017:16;
Maughan & Fallah, 2017: 492). Bu oruç ritüeli bazı dinlerde belirli saatler
aralığında tam açlık hali gerektirirken bazı dinlerde belirli besinlerden uzak
durulan kısmi bir perhiz halidir (Trepanowski & Bloomer, 2010:57; Burke,
2010:505). Bazı dini inanışlarda ise oruç sadece sevilen yiyeceklerin
tüketilmediği bir ibadet şeklidir (Rinpoche, 2009). Oruç ritüelinin yanı sıra
dini inançlar içerisinde yer alan bayram ve kutlama günlerinde de
bireylerin besin alımları büyük ölçüde değişebilmektedir (Norouzy ve ark.,
2013:101; Díaz-Zavala ve ark., 2017: 8).
Dini inançların bireylerin vücut ağırlığı denetimi üzerinde etkili olduğu
bildirilmektedir (Ferraro, 1998: 224). Birçok dinde insan bedeninin kutsal
olduğu ve beden sağlığının sürdürülmesinin önemli olduğu ifade
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edilmektedir (Coakley, 2000). Bununla birlikte çoğu dini inanışın bireyleri
sağlıklı besinlere yönlendiriyor olması vücut ağırlığı denetiminin
sağlanmasında bir diğer önemli husustur (Wallace & Forman, 1998:723).
Ayrıca inançlı bireylerin anksiyete düzeylerinin daha düşük olduğu
belirtilmektedir. Düşük anksiyete düzeyine sahip bireylerde ise obezite
gelişim riski daha düşüktür (Mickley, Carson ve Soeken, 1995:346). Bu
veriler dinlerin vücut ağırlığı denetimi ile ilişkili olduğuna işaret
etmektedir.
Bireylerin ve toplumların dini inanışları, ahlaki ve etik yargıları sadece
oral beslenme üzerinde önemli etkilere sahip değildir, aynı zamanda
enteral ve parenteral beslenmenin yürütülmesi ile de doğrudan ilişkilidir
(Sprung ve ark., 2007: 1735). Son dönem yoğum bakım hastalarının enteral
ve parenteral beslenmelerine devam edip etmemelerinin belirlenmesinde
bu yargılar önemli yer tutmaktadır (Alsolamy, 2014: 97).
Bu derlemede dini inançların beslenme davranışı üzerine olan etkisi,
besin yasaklarından oruç ibadetine, vücut ağırlığı denetiminden anksiyete
üzerindeki etkilerine, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından enteral ve
parenteral beslenmenin yönetimi ile olan ilişkisine kadar geniş bir
perspektif ile irdelenmiştir.
Dinlerde Besin Yasakları ve Oruç
Toplumlarda kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel ve dini inançlarının
beslenme uygulamaları üzerinde büyük etkisi vardır. Bireylerin neyi ve
nasıl yemesi gerektiği ile ilgili inançları diyet çeşitliliği üzerinde de büyük
bir etkiye sahiptir (Briones Alonso, 2015). Ayrıca dinlerdeki besin
yasakları ve oruç ibadetleri bireylerin besin tüketimlerini ve beslenme
alışkanlıklarını doğrudan etkilemektedir. Birçok dinde çeşitli gıda ve
içecek tüketimlerinin yasak olduğu bildirilmektedir. Besin yasaklarının en
fazla olduğu dinler Yahudilik ve İslamiyet olmasına rağmen diğer birçok
dini inançta da çeşitli besin yasaklarının olduğu bilinmektedir (Eliasi &
Dwyer, 2002: 912; Koluman, 2009: 30).
Musevi dininden olan İsrail’de ve dünyanın birçok yerinde yaşayan
halka “Yahudi” denilmektedir. Musevilik temelleri Tanah’da (Tevrat ve
Zebur’u kapsayan kutsal kitap) bulunan ve Talmud ve diğer dini metinler
tarafından anlatılan tek tanrılı bir dindir. Musevi dininde hangi
hayvanların, kuşların ve balıkların yenilmesine izin verildiği ve
hangilerinin yasaklandığı Levililer’de açıkça belirtilmektedir (Dresner &
Siegel, 1982). Ayrıca Koşer (Kashrus) Diyet Yasaları, hangi yiyeceklerin
Yahudi tüketicilerin tüketimine “uygun” olduğunu belirler. Koşer Diyet
Yasaları’nın temel olarak odaklandığı üç nokta vardır: Tüketimine izin
verilen hayvanların etleri belirtilmiştir, kan tüketimi ve süt ve etin
karıştırılarak tüketilmesi yasaklanmıştır. Koşer Diyet Yasaları’nda; geviş
getiren çift tırnaklı hayvanların ve yüzgeçli balıkların etinin tüketilmesi
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uygun, domuz, yabani kuşlar ve köpekbalığı gibi bazı balık türlerinin
tüketimi ise yasaktır. Ayrıca hayvanlardan elde edilen süt ve yumurta
tüketimi uygun iken, çoğu böcek türünün tüketilmesi de yasaktır
(Regenstein, Chaudry ve Regenstein, 2003: 120).
Arapça bir terim olan helal ‘izin verilen’ anlamına gelmektedir.
Müslümanlar için tüketimine izin verilen besinler ve içecekler için
kullanılan bu terim Yahudilik’te kullanılan Koşer kelimesi ile benzer
anlamları üstlenmektedir. Bununla birlikte yine Arapça bir terim olan
haram ‘izin verilmeyen’ anlamına gelmekte ve Müslümanlar için
tüketimine izin verilmeyen besinleri ve içecekleri içermektedir. Helal ve
haram gıdalar Müslümanlar için kutsal kitapları olan Kuran’da
belirtilmektedir. Ayrıca tüketiminin sağlıklı olup olmadığı tam olarak
belirtilmemiş ve helal olup olmadığı konusunda kesin hükmü bulunmayan
gıdaların tüketimine ise ‘mekruh’ denilmektedir (Eliasi & Dwyer, 2002:
913; Tieman,2011:189). Bununla birlikte helal gıdaların hazırlanması,
depolanması ve son tüketiciye gelene kadar haram gıdalarla temas
etmemesi de Müslümanlar için oldukça önemli bir husustur (Haleem &
Khan, 2017: 1597; Zailani ve ark., 2017:131). İslam dininin kutsal kitabı
Kuran’da domuz, yırtıcı hayvanlar, leş yiyen hayvanlar, haşere ve
böceklerin tüketilmesinin haram olduğu ifade edilmektedir
(Okur,2016:36). Tüketimi haram olan hayvanların sadece etleri değil aynı
zamanda o hayvanlardan elde edilen bütün gıda maddelerinin tüketimi
Müslümanlar için yasaklanmıştır. Örneğin domuz etinin tüketiminin haram
olmasının yanı sıra domuzdan elde edilen jelatinlerin kullanıldığı bütün
gıda maddelerinin tüketimi de haramdır (Ballin, 2010: 586; Nakyinsige,
Man ve Sazili, 2012:210). Ancak haram mı helal mi olduğu hususunda
hemfikir olunmadığı ve bazı Müslümanların helal bazı Müslümanların ise
haram olarak adlandırdığı besinlerde mevcuttur. Örneğin bazı
Müslümanlar kabuklu deniz ürünlerini helal olarak kabul ederken bazı
Müslümanlar haram olarak kabul etmektedir ki genelde bu besinler mekruh
olarak adlandırılmaktadırlar (Shabani ve ark., 2015:205; Kahraman,2012:
477). Bu bilgiler doğrultusunda dinlerde yer alan yasaklı besinlerin
bireylerin beslenme davranışlarını ve besin tüketimlerini doğrudan
etkileyebileceği sonucuna varılabilir.
Dinlerde yer alan besin yasaklarının yanı sıra dinlerin çoğunda oruç da
mevcuttur. Oruç, dinlere göre oldukça farklılık göstermektedir. Oruç, kimi
dinlerde tam bir açlık hali, kimi dinlerde ise kısmi bir açlık hali olan ya da
belirli besin gruplarının tüketilmediği bir ibadet şeklidir (Rinpoche, 2009;
Norouzy ve ark., 2013:103). Örneğin Müslümanlar oruç tuttukları süre
zarfında hiçbir besin ve içecek tüketmezken, Yunan Ortodoksları yıl
içerisinde belirli aralıklarla gerçekleştirmiş oldukları oruç ritüelinde et,
yumurta, süt ürünleri gibi besin gruplarının tüketiminin yasak olduğu bir
vejetaryan diyet uygulamaktadırlar. Christmas süresinde tutulan 40 günlük
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oruç süreci Ortodoks Hristiyanların başlıca oruç süreçlerinden biridir
(Alsubheen ve ark., 2017: 1028; Sarri, Kafatos ve Higgins, 2005: 202).
Ortodoks Hristiyanları’nın diğer önemli oruç dönemleri ise Paskalya, Hz.
Meryem’in Göğe Kabulü ve her haftanın Çarşamba ve Cuma günüdür
(Kafatos ve ark., 2000:1492; Koufakis ve ark., 2018: 477). Bahsedilen bu
özellikleri ile Ortodoks oruç modeli insan sağlığı üzerinde yararlı etkiler
gösterdiği kanıtlanmış bir beslenme modeli olan Akdeniz diyeti ile birçok
ortak özelliğe sahiptir (Papadaki ve ark., 2008: 1027). Ancak hayvansal
kaynaklı besinlerin bu oruç dönemlerinde tüketilmemesinin belirli besin
öğelerinde eksikliklere neden olup olmayacağı tartışma konusudur
(Brown, 2018:51). Bu besin ögelerinden biri başlıca kaynakları et ve et
ürünleri olan demir mineralidir (Leggett ve ark., 1990:1351). Sarri ve
arkadaşlarının (2005), oruç dönemlerinde düzenli olarak oruç tutan 35
Yunan Ortodoks Hristiyan ve oruç ritüelini gerçekleştirmeyen 25 Yunan
Ortodoks Hristiyan ile yürütmüş olduğu çalışmada; katılımcıların kan
demir düzeyleri incelenmiştir. Çalışma sonunda, her iki gruptaki
katılımcıların kan demir düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
fark olmadığı tespit edilmiştir (Sarri, Kafatos ve Higgins, 2005: 199)
Yapılan farklı çalışmalarda omnivor ve vejetaryan bireylerin kan demir
düzeyleri arasında büyük bir fark olmadığı tespit edilmiştir (Hunt, 2003:
635; Haddad ve ark., 1999: 590). Bu veriler ışığında Ortodoks
Hristiyanların dini inançları gereğince gerçekleştirmiş oldukları oruç
ritüeli süresince beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde değiştiği
sonucuna varılabilir.
Her yıl milyonlarca Müslüman yaklaşık 28-30 gün süren Ramazan Ayı
süresince güneşin doğuşundan (sahur) güneşin batışına (iftar) kadar yemek
yemekten ve herhangi bir içecek içmekten kaçınırlar Trepanowski &
Bloomer,2010: 57). Ramazan Ayı ay takvimine (lunar calender) göre
belirlendiği için her yıl bir önceki yıla göre 11 gün daha önce başlar. Bu
nedenle Ramazan Ayı her mevsime denk gelebilir. Ramazan Ayı’nın denk
geldiği mevsim ve coğrafi konuma göre Müslümanların oruç tutma
süreçleri genellikle 11-18 saat/gün arasında değişmektedir (Bragazzi ve
ark., 2015:1187). İslami takvimin (lunar calender) 9. Ayına denk gelen
Ramazan Orucu ergenliğe girmiş tüm sağlıklı Müslümanlar için zorunlu
bir ibadettir (Hassanein ve ark.,2017:305). Ayrıca hamile ve emzikli
kadınlar ile hasta ve zorunlu seyahat edenlerin sonrasında bu ibadeti kaza
etmeleri şartı ile oruç tutmamaları mümkündür (Kerimoglu ve
ark.,2010:97). İslamiyet’in en önemli beş yapıtaşından biri olan Ramazan
Ayı’nda yapılan oruç ibadetinde (sahurdan iftar saatine kadar) sadece
yemek yemekten ve içecek içmekten uzak durulmaz aynı zamanda sigara
içmekten, ilaç kullanmaktan ve cinsel ilişkiye girmekten de uzak durulur
(Bragazzi ve ark., 2015:1189).
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Ramazan ayı süresince oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanların
beslenme alışkanlıkları büyük ölçüde değişmektedir. Müslümanların oruç
ibadetinde öğün sayısı genellikle güneşin doğumundan önce ve güneşin
batımından hemen sonra olmak üzere 2 ana öğün şeklindedir (Chaouachi
ve ark., 2009: 422). Dolayısıyla Ramazan Ayı süresince total enerji alımı
gündüz saatlerden akşam saatlerine kaymış olur. Ramazan Ayı süresince
öğün sayılarındaki ve öğün saatlerindeki bu değişikliklerin enerji
metabolizması ve kan glikoz düzeyi üzerinde de değişiklikler
yaratabileceği belirtilmektedir (El Ati, Beji ve Danguir, 1995:304; Mudher
Mikhael, 2016:9). İslam dininde hasta bireylerin oruç tutma zorunluluğu
olmamasına rağmen İslam coğrafyasında yapılan epidemiyolojik
çalışmaların çoğunda hasta bireylerin oruç tutma oranlarının oldukça
yüksek olduğu belirtilmektedir. On üç Müslüman ülkede gerçekleştirilmiş
bir epidemiyolojik çalışmanın verilerine göre tip 2 diyabetli hastaların
%79’u, tip 1 diyabetli hastaların ise %43’ü Ramazan Ayı süresince oruç
tutmaktadır. Ayrıca Ramazan Ayı süresince tip 2 diyabetlilerde
hipoglisemi görülme oranının 7.5 kat arttığı tespit edilmiştir (Salti ve
ark.,2004:2306). Alsubheen ve arkadaşlarının (2017), Ramazan Ayı
süresince oruç tutan 9 Müslüman ve oruç tutmayan 8 Müslüman erkek
(kontrol grubu) ile yürütmüş oldukları çalışmada; katılımcıların Ramazan
Ayı öncesi ve Ramazan Ayı’nın 10., 20., 30. günlerinde hidrodensitometri
aracılığı ile vücut bileşimleri ve endirekt kalorimetre ile enerji harcama
düzeyleri ölçülmüştür. Çalışma sonunda kontrol grubun vücut ağırlığında
ve vücut yağ yüzdesinde bir değişiklik görülmezken, oruç tutan grupta
vücut kas kütlesi değişmeksizin total vücut ağırlığının ve vücut yağ
yüzdesinin düştüğü saptanmıştır (Alsubheen ve ark., 2017: 1023). Yapılan
çalışmalar dikkate alındığında Müslüman bireylerin oruç ibadeti sırasında
beslenme alışkanlıklarının büyük oranda değiştiği ve bu süreçte sağlığın
sürdürülebilmesi için doğru beslenme stratejinin benimsenmesinin önemli
olduğu düşünülebilir.
Sağlıklı yaşam ve sağlıklı vücut ağırlığının sürdürülmesi amaçlı çeşitli
oruç terapilerinin uygulanması gün geçtikçe popülerlik kazanmaktadır
(Bahadori ve ark., 2009:621; Longo & Mattson, 2014:191). Budizm
inancında sağlığın sürdürülmesi amaçlı popülerliği artan bu oruç
ritüellerinden biri de Danjiki’dir. Danjiki, oruç, meditasyon ve yorucu
beden eğitimini de içeren Japon Budizmi’nde geleneksel bir ritüeldir. Son
yıllarda, kısa süreli (2-3 günlük) açlıktan, klinik gözetimli bir otelde
yapılan uzun süreli (bir hafta veya daha uzun) açlık süreçlerini içeren
Danjiki Ritüelleri bulunmaktadır. Bir Budist tapınağında 1 hafta süreyle
Danjiki Ritüeli’ni gerçekleştirilen 48 yaşındaki bir adamın
değerlendirildiği bir çalışmada; Adamın günlük su ve bir bardak havuç
suyu tüketerek tırmanma ve yürüyüş gibi egzersizler gerçekleştirdiği tespit
edilmiştir. Bir hafta süren Danjiki Ritüeli sonrası bireyin vücut ağırlığının
5 kg azaldığı, dinlenme metabolik hızının ve açlık kan glikoz düzeyinin
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değişmediği, ancak plazma trigliserit düzeyinin %35 azaldığı ve kan
basıncında herhangi bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca bireyin
arteriyel sertlik düzeyinin % 15–25 oranında artığı, endotele bağlı
vazodilatasyon düzeyinin ise % 5 oranında azaldığı saptanmıştır. Bu
sonuçlar Danjiki Ritüeli’nin önemli kilo kaybına yol açtığını ancak
beklenmedik şekilde vasküler fonksiyonları azalttığını göstermektedir
(Tanaka, Tomoto ve Sugawara, 2016:431). Bu örnek dinlerde var olan oruç
ibadetlerinin bireylerin sağlıklarını ciddi oranda etkileyebileceğinin
önemli bir göstergesi olarak düşünülebilir.
Dini Bayramlar ve Kutlamaların Beslenme Davranışı Üzerine
Etkileri
Vücut ağırlığı korunumu en az vücut ağırlığı kaybı kadar önemli bir
husustur. Vücut ağırlığı kaybı sonrası bireylerin büyük çoğunluğu tekrar
kilo alabilmektedir (Sharma & Salas, 2018:3). Kaybedilen vücut
ağırlığının yeniden kazanılmasının en önemli sebeplerinden biri sosyal
çevre ve yaşam tarzı modifikasyonlarının yapılmamasıdır (Swinburn ve
ark., 2004:125; Kobes ve ark, 2018: 11). Bu nedenle obezitenin
önlenebilmesi için vücut ağırlığı korunumunun sağlanabilmesi son derece
önemlidir (Roberto ve ark., 2015: 2408).
Bireylerin kaybettikleri vücut ağırlıklarının önemli bir kısmını sosyal
çevre faktörlerinden biri olan tatil dönemlerinde aldıkları belirtilmektedir.
Bu tatil dönemleri ülkeler ve dini inançlara göre değişiklikler
gösterebilmektedir. Örneğin Avrupa ve Amerika’da kasımın son
haftasından ocak ayının ilk veya ikinci haftasına kadar olan Christmas ve
yeni yılın kutlanıldığı tatil sürecinde vücut ağırlığı kazanımında önemli
artışlar olduğu belirtilmiştir. Amerika’da bu tatil sürecinde her bir
Amerikalının ortalama 3.2-4.5 kg vücut ağırlığı kazandığı bildirilmektedir.
Hull ve arkadaşlarının 94 üniversite öğrencisi ile yürütmüş olduğu
çalışmada katılımcıların şükran günü tatili (Thanksgiving Day) öncesi ve
sonrası vücut ağırlıkları değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda şükran günü
tatili süresince katılımcıların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde vücut
ağırlığı kazanımları olduğu tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada; 165
yetişkinin tatil öncesi, tatil süreci ve tatil sonrası vücut ağırlığı değişimleri
incelenmiş ve katılımcıların tatil süresince vücut ağırlıklarında önemli
düzeyde artış saptanmıştır (Hull ve ark., 2006:29; (Yanovski ve ark., 2000:
866). Ayrıca farklı ülkelerden ve dini inançlardan birçok insan Christmas
ve yeni yıl kutlamalarına katılmaktadır. Bu kutlama süreçlerinde bireylerin
enerji yoğunluğu yüksek tatlı, pasta, şekerli içecekler ve alkollü içki
tüketimlerinin arttığı bilinmektedir (Ma ve ark., 2006:519; Rich, Griffiths
ve Dezateux, 2012: 49).
Ramazan ve Kurban Bayramları Müslümanların en önemli dini
bayramlarıdır (Zorlu, 1999: 441). Ramazan ve kurban bayramlarında
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bireylerin besin tüketim alışkanlıkları büyük ölçüde değişmektedir
(Norouzy ve ark., 2013:97). Müslüman coğrafyasında bu dini bayram
günleri resmi olarak tatildir. Ayrıca günümüzde insanların bu günlerde tatil
beldelerine gitme oranlarının arttığı ve bu durumunda bireylerin besin
tüketimlerini etkilediği belirtilmektedir (Civelek, 2010: 349). Bununla
birlikte Kurban Bayramı’nda Müslümanların et tüketiminin önemli ölçüde
artıyor oluşu dini inançların bireylerin besin tüketimlerini ne ölçüde
etkileyebileceğinin en iyi örneklerindendir (Son & Bulut, 2016: 831).
Khaled ve Belbraouet (2009), Ramazan Ayı’nda tutulan orucun tip 2
diyabeti olan 276 kadında vücut ağırlığı ve gıda tüketimi üzerine etkisini
değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda; Ramazan Ayı boyunca oruç
tutmak, yemek sıklığında azalma ile ilişkili olarak kilo kaybına ve kalori
alımında azalmaya neden olmuştur. Bununla birlikte, çalışmaya katılan
kadınların yağ ve diyet kolesterolü bakımından zengin olan gıdaları daha
çok tüketme eğiliminde olduklarını gözlemlemişlerdir (Khaled &
Belbraouet, 2009: 62). Tüm bu veriler doğrultusunda dini bayramlar ve
kutlamalar süresince bireylerin besin tüketimlerinin genel olarak arttığı ve
beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde değiştiği görülmektedir.
Dini İnançlar ve Vücut Ağırlığı Denetimi
Obezite, enerji alımı ve harcamaları arasındaki bir dengesizlik ile
karakterize olan ve artmış adipoz doku ile sonuçlanan metabolik bir
bozukluktur (Geets, Meuwissen ve Van Hul, 2018:2). Obezitenin dünya
genelinde hızla artıyor oluşu obezite nedenlerinin ve tedavi seçeneklerinin
araştırılmasını zorunlu kılmıştır (WHO, 2000). Son yıllarda sosyal
faktörlerden biri olan dini inançların obezite gelişimi üzerinde etkisini
inceleyen çalışmaların sayısı hızla artmaktadır (Kim, Sobal ve Wethington,
2003:469). Dinlerin artmış vücut ağırlığı kazanımını farklı birçok yol ile
önleyebileceği belirtilmektedir (Ferraro, 1998: 244).
Artmış anksiyete ve stresin vücut ağırlığı artışı ile ilişkili olduğu
belirtilmektedir. Stres durumunun özellikle yağ ve şeker içeriği yüksek
besinlerin tüketiminde artışa sebep olarak obezite riskini arttırdığı
bildirilmektedir (Epel ve ark., 2001: 48; Mellbin & Vuille, 1989: 575). Dini
inançların ise bireylerin stres ve anksiyete ile başa çıkma olasılıklarını
arttırarak obezite riskini dolaylı olarak azaltabileceği belirtilmektedir
(Mickley, Carson ve Soeken, 1995:359). Dini öğretilerin çoğu sağlıklı
beslenme alışkanlıklarına ve beden sağlığının önemine değinmesi ile
sağlıklı vücut ağırlığının korunmasına doğrudan katkıda bulunmaktadır.
Tarihte Katoliklerin bedeni besinsiz bırakmayı saflık olarak gördüğü,
Musevilikte ise insan bedeninin yaratanı yansıttığını düşündükleri
bilinmektedir. Bununla birlikte Muhafazakar Protestanların bedeni Kutsal
Ruh'un tapınağı olarak gördükleri belirtilmektedir (Bynum, 1988; Synnott,
1992:109). Bu bilgiler doğrultusunda yaratanın yansıması olarak görülen
bedenlere daha iyi bakılması ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarının
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edinilmesi söz konusu olmalıdır. Ayrıca bedeni kutsal olarak görenlerin
sağlığa verdikleri önem göz önüne alındığında, dindar bireylerin daha az
dindar olanlara göre fiziksel olarak daha aktif olmaları daha olasıdır.
Bununla birlikte dinlerin çoğu sebze ve meyvenin bol tüketimi, kahvaltı
öğününün atlanılmaması gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının
kazandırılmasına yönelik öğretiler sunmaktadır (Merrill & Thygerson,
2001: 44). Ayrıca, Yedinci Gün Adventistleri gibi bazı mezhepler, daha
düşük vücut ağırlığı ile ilişkili olan vejetaryan diyeti teşvik etmektedir
(Maurer, 1999: 228; Wallace & Forman, 1998:741). Bu veriler ışığında
dini inançlar, bireylerin daha az strese maruz kalmalarını sağlayarak ve
sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanımına yönlendirerek vücut ağırlığı
denetimi üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Dini İnançlar ve Yapay Beslenme (Artificial Nutrition)
Yapay beslenme (Artificial nutrition), akut veya kronik durumlarda oral
yolla gıda ve sıvı tüketemeyen hastalara uygulanabilen oldukça etkili bir
tedavi yöntemidir. Enteral beslenmenin uygulama yolları ve klinik başarısı
yıllar içerisinde değişiklikler göstererek günümüzdeki şeklini almıştır.
Örneğin nazofaringeal tüp aracılığı ile besleme ilk olarak 16. yüzyılda
belgelenmiş ve 19. yüzyılın sonlarında kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır
(Monturo, 2009:213). Enteral beslenmede kullanılan tüpler ve cerrahi
prosedürlerindeki teknolojik gelişmeler, 19. ve 20. yüzyılın başlarında
devam etmiştir (Cresci &Mellinger, 2006:527).
Suni beslenme ve hidrasyon ile ilgili kararlar klinisyenlerin karşılaştığı
en yaygın ve karmaşık kararlardan biridir. Yıllardır süren araştırmalara
rağmen son dönem yoğun bakım hastalarında suni beslenme ve hidrasyona
ne kadar süre ve hangi koşullarda devam edip edilmemesine ilişkin kesin
yargılar bulunmamaktadır. Bu hastalarda suni beslenme ve hidrasyona
devam edilip edilmemesi ile ilgili kararı etkileyecek birçok faktör
bulunmaktadır. Hastalığın klinik seyri; hastanın, ailenin ve sağlık hizmeti
sağlayıcıların tutumları, dini inançları ve kültürel kimliği; tedavi maliyeti;
yasal uygulamalar; etik ve ahlaki düşünceler bu faktörler içerisinde
söylenebilir (Geppert, Andrews ve Druyan, 2010: 86;Fine, 2006:120).
Örneğin Yahudiler’de son dönem yoğun bakım hastalarının enteral
beslenme ile yaşamalarının sürdürülmesi ya da enteral beslenmenin
kesilerek ölmelerine müsaade edilmesi Halacha adı verilen dini kurallara
göre tartışılan bir husustur. Halacha kanunlarında acının devam
ettirilmemesi etik kuralı ile enteral beslenmenin devam ettirilerek hastanın
yaşamının sürdürülmesi kuralı bir biri ile çatışmaktadır. 2005 yılında
İsrail’de kabul edilen ‘Dying Patient Law’ Kanunu ile enteral beslenmenin
terminal dönemde de sürdürülmesine teşvik edilmesi ancak hastanın
sonlandırılmasını istemesi durumunda saygı duyulması gerektiği kabul
edilmiştir (Greenberger, 2015; Steinberg & Sprung, 2006: 1234).
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Hekimlerin dini inançları ile terminal dönemdeki hastaların suni
beslenme ve hidrasyon tedavisini sürdürüp sürdürmemeye ilişkin vermiş
oldukları kararlar arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma
bulunmaktadır. On yedi Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen bir çalışmada
Katolik hekimlerin yoğun bakım ünitesinde yatan ölümcül hastalığı olan
hastaların tedavisinden çekilme oranı Protestan, Rum Ortodoks,
Müslüman ve Yahudi hekimlerin tedaviden çekilme oranlarına göre daha
yüksek bulunmuştur (Sprung ve ark., 2007: 1734). Amerika'daki hekimler
üzerinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise Yahudi ve Müslüman
hekimlerin Protestan hekimlere göre daha fazla yapay beslenme ve
hidrasyon (artificial nutrition and hydration) uygulamasını tercih ettikleri
saptanmıştır (Wolenberg ve ark., 2013:1061).
Hekimlerin son dönem yoğun bakım hastalarının tedavilerinden çekilip
çekilmemelerinde dini kurumların bu hususta vermiş oldukları hükümler
son derece önemlidir. Örneğin Katolik kiliseler yaşamın son evrelerinde
çekilen acının devam ettirilmemesi için tedavinin kesilebileceğini ifade
ederken, Yunan Ortodokslar yaşamın son evrelerinde dahi tedaviden
vazgeçilmemesi gerektiğini bildirmektedir (Hatzinikolaou, 2003: 199).
Protestan kiliselerin büyük çoğunluğu ise hekimlerin uygun görmesi
durumunda tedaviden çekilebileceklerini ifade etmektedirler (Pauls &
Hutchinson, 2002:340). Büyük çoğunlukla Yahudi Dini’nde ve Halacha
Kanunları’nda ise yaşamın son evrelerinde dahi insan yaşamının değerli
olduğu ve tedaviden vazgeçilmemesi gerektiği belirtilmektedir.
İslamiyet’te ise kendinin veya başka birinin hayatına son vermek en büyük
günahlardan biri olarak kabul edilmektedir. Büyük çoğunlukla İslamiyet
dininde son dönem yoğun bakım hastalarının tedavisinin devam ettirilmesi
gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca İslami toplumlarda terminal dönem
hastalarda yapay beslenmenin sürdürülmesi gerektiği inancı hakimdir
(Ebrahim, 2000:147; Alsolamy, 2014:91) Kamath ve arkadaşlarının
(2011), Hindistan’da yürütmüş oldukları bir çalışmada Hinduların %
24.3’ü, Hristiyanların % 64.3’ü, Müslümanların ise % 76.9’unun yoğun
bakım hastalarının tedavisine devam edilmesi gerektiğini düşündüğü
saptanmıştır (Kamath ve ark., 2011:197). Bu bilgiler doğrultusunda dini
inançların sadece oral beslenme üzerinde değil aynı zamanda enteral ve
parenteral beslenme uygulamaları üzerinde de önemli bir etkisi olduğu
söylenebilir.
Sonuç
İnsan yaşamını birçok yönüyle etkileyen dini inançlar beslenme
alışkanlıkları üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Dini inançlar gereği
kutlanan bayramlar ve tatillerin bireylerin besin alımlarını arttırarak vücut
ağırlığı artışına sebep olabileceği belirtilmektedir. Ancak bu olası negatif
etkininin aksine dini inançların bireylerin strese maruziyetini azalttığı ve
dolaylı olarak enerji yoğunluğu yüksek besinlerin tüketimini azaltabileceği
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göz ardı edilmemelidir. Ayrıca farklı dinlerde insan bedeninin kutsallığı
düşüncesiyle sağlığın sürdürülmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu
düşüncenin insanları daha sağlıklı beslenemeye ve fiziksel olarak daha
aktif olmaya yönlendirebileceği düşünülebilir. Bununla birlikte birçok
dinde var olan oruç ibadetlerinin uygulama şekillerinin birbirinden oldukça
farklı olduğu ve uygulama şekillerine göre beslenme alışkanlıklarını farklı
düzeylerde etkileyebileceği sonucuna varılabilir. Ayrıca dini inançların
suni beslenme ve hidrasyon tedavisinin sürdürülmesi üzerinde de önemli
etkileri olduğu sonucuna varılabilir.
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SPİNAL KORD TRAVMALI ERKEKLERDE ÜREME SAĞLIĞI
Ali AKKOÇ
Spinal kord travmaları (SKT) çoğunlukla insan üreme sağlığının en
aktif olduğu genç yaş grubunda gözlenir. Yaralanmaların %52.2’si 16-30
yaş arasında, %8.6’sı 60 yaş üstünde olup en sık 19 yaş grubunda
gözlenir. Amerika’da insidansı 40/1.000.000 olup, bunların %80.9’unu
erkekler oluşturmaktadır (1).
Ülkemizde trafik kazaları (%48.8),
yüksekten düşmeler (%36.5), bıçaklanmalar (%3.3), ateşli silah
yaralanmaları (%1.9) ve su vurgunları (%1.2) etyolojik nedenler olarak
bildirilmiştir (2). En sık gözlenen defekt inkomplet tetraplejidir. (1).
SKT sonrası çoğu erkekte erektil disfonksiyon (ED), ejekülatuar
disfonksiyon ve semen anormallikleriyle karakterize ciddi fertilite
problemleri gözlenir (3). SKT sonrası 2 yılda erkeklerin %85’i erektil
fonksiyonlarını kazanabilmektedir (4). Ancak bu ereksiyonlar daima arzu
edilen zamanda olmayabilir ve süreklilik göstermeyebilir. Bu hastalarda
başarılı ilişki oranları %5-75 aralığındadır (5). Hastaların yaklaşık
%10’unda cinsel ilişki ya da masturbasyon ile ejakülasyon
gerçekleşmektedir (6). WHO kriterlerine göre hastaların %7.5’i normal,
%10’u azospermik ve kalan kısmıda bozulmuş sperm kalitesine sahiptir
(7). Hastaların %10’u tıbbi yardım almadan baba olabilmektedir (8).
Erektil disfonksiyon ve tedavisi:
Ereksiyon, fizyolojik yönü ele alındığında klinik olarak üçe ayrılır;
refleksojenik, psikojenik ve nokturnal ereksiyon. Ereksiyon kalitesindeki
değişiklikler lezyonun düzeyi ve hasarın genişliğiyle direk ilişkili olup
refleks ve psikojenik bileşeni vardır (9). Refleks bileşen genital
organların dokunularak uyarılmasıyla indüklenir. Psikojenik bileşen ise
görsel-işitsel uyarı ya da fanteziler ile indüklenir. Beyinden gelen uyarılar
spinal ereksiyon merkezini (T11-L2 ve S2-S4) etkileyerek erektil süreci
başlatır. Refleks aktivasyon merkezi (parasempatik merkez) spinal
kordun S2-S4 düzeyindedir. Bu merkez ereksiyonun asıl düzenleyicisi
olup korpus kavernozumda arteriyovenöz şantların açılması ve
vazodilatasyon aracılığıyla ereksiyon elde edilir (6). İmpulslar spinal
ereksiyon merkezine ulaşınca bir kısmı duysal algılama için üst
sistemlere ulaşırken bir kısmı da otonomik çekirdeği uyararak buradan
kavernoz sinirler yoluyla peniste ereksiyon meydana getirir. Bu tip
ereksiyon üst spinal kord yaralanmalarında korunmuştur. Sürekli taktil
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stimulasyon olmadan refleksojenik ereksiyonların devamını sağlamak
zordur (10,11).
Psikojenik ereksiyonlar, sempatik sinir sistemi tarafından kontrol
edilir. Hipotalamus ve limbik sistem tarafından iletilen serebral
impulslardan orjin alır. Duysal-görsel ve fanteziler sonucunda oluşan
santral impulslar korteksten başlayıp torakolomber sempatik sistem,
sakral parasempatik sistem ve buradan da penise taşınarak ereksiyona
neden olur. Komplet sakral kord lezyonu olanların pek azında bu tip
ereksiyon korunmuştur (11,12).
Cinsel fonksiyondan sorumlu spinal merkezler yerleşimine göre T10
ve üzeri, T11-L2 arası (sempatik merkez), sakral (parasempatik merkez)
olmak üzere 3 grup altında incelenir.
T10 ve üzeri: Komplet lezyonlarda genital organların lokal
stimulasyonuna cevap alınabilir. Fakat psikojenik refleks cevabı
alınamaz. İnkomplet lezyonlarda refleks ereksiyonun sağlam kalacağı ve
psikojenik ereksiyonun nörolojik hasarın nerede olduğu ile ilişkili olarak
mümkün olabileceği beklenir (13). Ayrıca psikojenik ereksiyonun olup
olmaması spinal kordun lateral kolonunun bütünlüğüne bağlı olabilir
(14).
T11-L2 arası: Bu hastalarda hem genital stimulasyon ile hemde
psikojenik stimulasyon ile ereksiyon beklenir. Bu gruptaki erkeklerin
tamamında belli tipte nonspesifik bir ereksiyon gözlenebilir.(15).
Sakral yol lezyonu: Sakral spinal segmentleri etkileyen komplet alt
motor nöron (AMN) hasarlı hastalarda psikojenik ereksiyonun başlama
kabiliyeti; sempatik genital veri girişi ve torakolomber spinal kordun
bütünlüğüna bağlı korunacaktır. Bors ve Comarr sakral segmentleri
etkileyen alt motor nöron hasarlı hastaların %26’sında psikojenik
ereksiyonun gerçekleşebildiğini bildirmişlerdir. Ancak bu hastaların
hiçbirinde refleks ereksiyon gözlenmemiştir (16). İnkomplet AMN
hasarlı hastalara bakıldığında psikojenik ereksiyonları başarma oranı
teorik olarak torakolomber kordun bütünlüğüne bağlıdır. Refleks
ereksiyon başarma oranı ise değişik derecelerde azalmış olacaktır. Bu
hastaların %67 ile %95’inde bir tip ereksiyonun var olacağı
bildirilmektedir (17). Lezyonun seviyesine ve komplet olup olmamasına
bağlı olarak bu hastaların çoğunda bir yıl içinde bir çeşit ereksiyon
gerçekleşir. Spinal şok döneminde ereksiyon görülmez. Bu dönemde
seksüel fonksiyonun gelecekteki durumunu tahmin etmekte mümkün
değildir (11). Lezyon seviyesi yükseldikçe ereksiyon gerçekleştirme ve
sürdürme şansı artar. S2-S4 komplet lezyonlarda ereksiyon genellikle
kaybolur. Ancak sempatik yol sağlam kalmışsa psikojenik ereksiyon
görülebilir (18).
[42]

SKT’li hastalarda ED tedavisi için farmakolojik ve non-farmakolojik
farklı tedavi seçenekleri kullanılabilir.
a)

Oral Farmakoterapotikler

Bu amaçla ilk akla gelen ilaç grubu PDE5 inhibitörleridir. 1998’de
Derry ve ark. SKT’li hastaların oluşturduğu bir grupta oral sildenafil
sitratın etkinlik ve güvenilirlik çalışmasında 12 hastanın 9’unda ED’de
düzelme olduğunu ve hiçbir hastada tedaviyi bırakacak derecede ciddi bir
yan etkinin olmadığını rapor etmişlerdir (19). Başarı oranları %75-94
arasında değişmektedir (20,21). Sildenafilde gözlenen yan etkiler genel
popülasyondakinden farklı olmayıp %10-42 aralığındadır. Başağrısı
(%17) ve yüzde kızarıklık en sık gözlenen yan etkilerdir (21).
Vardenafil ve tadalafille yapılan çalışmalarda, SKT’li hastalarda
sağlıklı popülasyonda kullanılan aynı dozlarda, sildenafile benzer şekilde
ED’de anlamlı düzelmeler olduğu gösterilmiştir (20, 22-25).
Ayrıca yeni nesil PDE5 inhibitörlerinden olan mirodenafille yapılan
bir hayvan çalışmasında SKT’li tavşanlarda mirodenafilin sodyum
nitropurusitin indüklediği penil ereksiyonları artırdığı rapor edilmiştir
(26).
PDE5 inhibitorlerinin T6 ve üzeri SKT’li erkeklerde otonomik
disrefleksi yapabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Otonomik disrefleksi
gelişimini önlemek için tedavi öncesinde mutlaka mesanenin boşalması
sağlanmalıdır (27-29).
Karşılaştırmalı çalışmalar PDE5 inhibitörlerinin hasta memnuniyeti ve
maliyet etkinlik açısından en iyi tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir
(30,31).
b)

İntrakavernozal Enjeksiyon(İKE)

Papaverinin İKE’si 1982’de tanımlanmıştır ve bu süre zarfında birçok
ajandan söz edilmiş olup prostaglandin E1 (PGE1-alprostadil) bu konuda
en güncel ve FDA onayı almış tek ajandır (32,33). SKT’li hastalarda İKE
başarı oranları %80’lerin üzerinde olup, yan etki olarak %2’ye varan
oranlarda priapizm vakaları bildirilmiştir (34,35). Priapizm riski
nedeniyle tedaviye öncelikle düşük dozlarda başlanmalıdır (Papaverin
7.5mg ya da PGE1 2μg.) (36). Bu yan etkilere yönelik midodrinin oral
formu gelecek vaat etmektedir (37). Papaverin ve fentolaminden oluşan
ikili karışım veya papaverin, fentolamin ve PGE1’den oluşan üçlü
karışım düşük dozlarda kullanılarak sinerjik etkiyle, priapizm ve fibrozis
insidansı belirgin bir düzeye çıkmadan, tek ajan tedavisine göre
etkinlik/maliyet oranı yüksek ve tatminkar ereksiyonların sağlandığı
ispatlanmıştır (38). Fibrizis gelişirse tedaviye 3-4 ay ara verilmesi tavsiye
edilmektedir (39). İKE’ler el fonksiyonları zayıf olan hastaların bir kısmı
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için sorun teşkil etmekte ve hasta partnerinin yardımına ihtiyaç
duyabilmektedir.
c)

İntraüretral Uygulamalar

Bu amaçla intraüretral PGE1 (alprostadil, MUSE) kullanılmakradır.
İntrakavernozal enjeksiyonla karşılaştırıldığı bir çalışmada hastalar daha
az ereksiyon ve daha az memnuniyet tariflemişlerdir. Ayrıca venöz
konstrüktör band kullanılmadığında geçici hipotansif epizot gözlenmiştir
(40). Diğer olası yan etkiler üretrada yanma hissi, peniste ağrı ve üretral
kanama şeklindedir.
d)

Vakum Konstruksiyon Cihazları (VKC)

Vakumlu ereksiyon cihazlarının kullanımı peniste sertlik oluşturmak
için en az invaziv olan yöntemlerden birisidir ve ucuz bir tedavi şeklidir.
Vakumla negatif basınç etkisiyle penis içine kan çekilerek ereksiyon
yaratılır ve ereksiyon sağlandıktan sonra devam ettirebilmek için penis
tabanına sıkıştırıcı bir halka yerleştirilir. Sıkıştırıcı bandın yerinde
kalabileceği maksimum süre 30 dakikadır. Çünkü penis cildinde nekroz
gelişmesi ve kavernoz cisimlerde harabiyet olması, sonuçta da kalıcı
penil deformite gelişme potansiyeli vardır. Aynı zamanda sıkıştırıcı band
semenin üretral olarak ilerleyişini de engelleyebilir. VKC ile oluşan
ereksiyonda penis biraz siyanotik olup, partner tarafından soğuk
hissedilebilir (41).
Denil ve ark. SKT’li hastalarda 6 aylık bir periyodda yaptıkları
çalışmada VKC kullanımından 3 ay sonra hastaların %94’ünde, 6 ay
sonra ise %71’inde yeterli ereksiyon gerçekleştiğini rapor etmişlerdir. En
çok şikayetçi olunan durum ise ilişki süresince rijiditenin erken kaybıydı
(42).
SKT’li 60 erkeğin dahil olduğu bir çalışmada sildenafil sitrat (n=20),
İKE (n=20) ve VKC (n=20) kullanımı karşılaştırılmış ve sildenafil sitrat
ya da İKE kullanan hastaların %90’ı, VKC kullanan hastaların %70’i
ereksiyon kalitesinde iyileşme rapor etmişlerdir (31).
VKC kullanımı el fonksiyonu yetersiz olan bazı hastalar için sorun
teşkil etmekte ve bu hastalar partnerinin yardımına ihtiyaç
duyabilmektedir.
e)

Penil Protez İmplantasyonu

Penil protez implantasyonu tedavide çoğu kez son seçenektir ve diğer
tedavi alternatifleri başarısız olduğunda gündeme gelir. Protezler her
hastanın durumuna ve ihtiyacına göre farklı materyal ve modelde, geniş
bir yelpazededir. Bükülebilir-şişirilebilir ve tek parçalı-çok parçalı
protezlerin mevcut avantaj ve dezavantajları SKT’li hastalar içinde
geçerlidir. SKT’li hastalarda penil protez uygulamaları ayrıca, kondom
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kateterin stabilizasyonu ile üriner inkontinansın yönetiminede yardımcı
olur. Penil protez uygulamaları ile ED’ye yönelik olguların %60-80’inde,
üriner inkontinansa yönelik ise olguların %90’ında tatminkar sonuçlar
rapor edilmiştir (43). Ancak enfeksiyon, doku bütünlüğünün bozulması
ve protezin dışa migrasyonu gibi protez komplikasyonları, SKT’li
hastalarda normal popülasyondan daha sık gözlenmektedir. Geç doku
erozyonu, doku kaybı ya da protezin çıkması gibi komplikasyonlar
SKT’li hastaların %10-25’inde rapor edilmiştir (44,45). Bu olası
komplikasyonlar şişirilebilir protezlerde daha az gözlenmekte olup 28
hastalık bir seride üç parçalı şişirilebilir protez ile hiç perforasyon
gözlenmemiştir (43,44,46,47). Yine de yüksek komplikasyon oranları ve
alternatif tedavi seçeneklerinin çeşitliliği nedeniyle, sadece ereksiyon
amacıyla penil protez implantasyonu artık pek önerilmemektedir.
f)

Diğer Tedavi Alternatifleri

Transdermal nitrogliserin: Yapılan bir çalışmada intrakavernozal
papaverin ile yeterli cevap alınan 17 hastaya transdermal nitrogliserin
uygulanmış ve 5 hastada vajnal penetrasyon için yeterli ereksiyon, 7
hastada ise kısmi ereksiyon olduğu rapor edilmiştir (48). Transdermal
nitrogliserin SKT’li bazı hastalarda iyi bir seçenek olabilir ancak eş
zamanlı PDE5 inhibitörü kullanımından kaçınılmalıdır.
Minoksidil: Arteryal düz kaslarda direkt gevşetici etkisi olan bir alfa
adrenerjik antagonisttir. SKT’li bir hasta grubunda glans penise aerosol
sprey formu uygulanmış ve etkisinin minimal olduğundan bahsedilmiştir
(49).
Topikal papaverin ve prostaglandin E1: Penis, skrotum ve perineye
uygulanan topikal formlarının kısmen de olsa faydalı etkilerinden
bahsedilmiştir (50,51).
Apomorfin: Dopaminerjik bir agonist olan apomorfinle ilgili yapılmış
bir çalışmada, apomorfinin dilaltı yolla alımı sonrasında SKT’li 22
hastanın sadece 2’sinde tatminkar bir ereksiyon sağlanabilmiştir (52).
Ejakülatuar disfonksiyon, tedavisi ve sperm elde edilmesi:
SKT’li hastalarda infertilitenin ana faktörlerinden biri ejakülatuar
disfonksiyondur. SKT’li hastaların çoğu anejakülatuardır ve sperm elde
edilmesi için bazı yardımcı yöntemlere ihtiyaç duyarlar (53). Bu hasta
grubunda ejakülatuar disfonksiyonun çözümü için kolinesteraz
inhibitörlerinin subkutan veya intratekal uygulamaları, rektal
elektroejakülasyon ve penil vibratuar stimülasyon gibi farklı metodlar
uygulanmaktadır (54).
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a)

Kolinesteraz İnhibitörleri

Kolinesteraz inhibitörlerinin intratekal kullanımı ilk olarak 1946’da
Guttmann tarafından tanımlanmış ancak terleme, paroksismal kan basıncı
değişiklikleri, flushing ve hatta malign hipertansiyon ve beyin
kanamasına bağlı ölüm gibi ciddi yan etkileri nedeniyle kullanımı terk
edilmiştir (55). Subkutan uygulamada ise intratekal uygulamadaki
otonomik yan etkiler daha az gözlenir. Ancak yine de tedavide pek tercih
edilmez.
b)

Penil Vibratuar Stimülasyon (PVS)

PVS ilk olarak 1965’te Sobrero ve ark. tarafından bir grup non-SKT’li
erkek için tanımlanmıştır (56). Takip eden yıllarda Brindley 81 SKT’li
hastanın 48’inde yeterli ejakülasyon rapor etmiştir (57). Literatürde PVS
ile ejakülasyon oranları oldukça farklılık göstermektedir.
PVS’de amaç ejakülatuar refleksin aktivasyonudur. Bu nedenle intakt
ejakülatuar refleksi olan erkeklerde daha etkilidir. Başarı oranları T10 ve
üzeri lezyonu olanlarda %88, T11 ve aşağı lezyonu olanlarda ise %15’tir
(8). Prosedür; vibratör 2-3 dakika veya antegrad ejakülasyon oluncaya
kadar glans penise uygulanır. Ejakülasyon olmazsa uygulamaya 1-2
dakika ara verilir ve sonra tekrar uygulanır. Bu basamaklar 10 dakika
kadar tekrarlanır. Hastaların yaklaşık %90’ında 2 dakika içerisinde cevap
alınır (58). Cevap alınmayan hastalarda iki vibratörün kullanımı, PVS’ye
ilave olarak abdominal elektriksel stimülasyonun kullanımı, PVS
öncesinde PDE5 inhibitörleri ya da midodrinin oral kullanımı gibi ilave
metodlar uygulanabilir (59-61). Çalışmalarda en yüksek ejakülasyon
oranları (%96), vibratörün amblitüdü 2.5mm ve frekansı 100Hz
olduğunda gözlenmiştir
Dikkat edilmesi gereken bir nokta PVS’nin otonomik disrefleksiyi
provake edebileceğidir. Otonomik disrefleksi riski olan hastalarda işlem
öncesi dilatı 20 mg. nifedipin veya 25 mg. kaptopril ile önlem alınabilir
(62).
c)

Elektroejakülasyon (EEJ)

SKT’li hastalarda EEJ ilk olarak 1948’de Horne ve ark. tarafından
başarılı bir şekilde uygulanmıştır (63). Teknik olarak; lateral dekübit
pozisyonunda, rektumda prostat ve seminal vezikül komşuluğuna
yerleştirilen bir prob ve bu probdan 2-5 V’lik artışlarla verilen elektrik
akımını içerir. Ejekülasyon elde etmek için kullanılan voltaj ve akım
değerleri sırasıyla 5-25V ve 100-600mA’dir (64,65). Çoğunlukla 15-35
arası stimulus semen elde etmek için yeterlidir (66). İşlem öncesi mesane
retrograd ejakülasyon için hazırlanmalıdır (mesanenin boşaltılması,
alkalinizasyonu, medium ile instilasyonu, vs.) (67,68). İşlem sonrası
mesane, retrograd ejakülatın temini için tekrar kateterize edilir. Komplet
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SKT’li hastalarda işlem anestezisiz gerçekleştirilebilir. Duyu hissi
korunan hastalarda sedasyon, spinal ya da genel anestezi gerekebilir (69).
Komplikasyonları nadir olup rektal hasar, termal hasar, otonomik
disrefleksidir. Tekniğin başarı oranları %95 düzeyindedir (8).
d)

Prostat Masajı

Prostat masajı SKT’li hastalarda sperm temininde başarılı bir
yöntemdir ancak PVS ya da EEJ ile elde edilenden daha az miktarda
sperm elde edilir. Bu nedenle sperm elde etme yöntemleri algoritması
içinde yeri net değildir. Ancak PVS ya da EEJ temininde güçlük varsa,
PVS uygulamasında başarısızlık varsa ve EEJ uygulamasında anestezi ile
ilgili problem varsa denenebilir (69).
e)

Cerrahi Yöntemlerle Sperm Elde Etme

Yardımcı ejakülasyon yöntemleri başarısız olduğunda ve yardımcı
üreme teknikleri için yeterli miktar ya da kalitede sperm elde
edilemediğinde cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi gündeme gelir.
İnvaziv olan bu prosedürler uygulanmadan önce obstruktif, nonobstruktif
durumlar değerlendirilmelidir (6). Testiküler sperm ekstraksiyonu,
testiküler sperm aspirasyonu, mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu,
perkütan epididimal sperm aspirasyonu ve vas deferensten sperm
aspirasyonu bu amaçla uygulanan cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi
yöntemler nispeten kolay uygulanabilir olmasına rağmen ilk etapta etkin
bir cerrahi dışı yöntem tercih edilmelidir (70).
Cerrahi yöntemlerle ya da diğer yöntemlerle elde edilen spermler
yardımcı üreme tekniklerinde kullanılır. SKT’li erkekleri içeren seçilmiş
çiftlerde intrauterin inseminasyon veya intravajinal inseminasyon ile
hamilelik oranları makul düzeylerdedir (8).
SKT’li Hastalarda Semen Özellikleri:
SKT’li hastalarda ED ve ejakülatuar disfonksiyona ek olarak
bozulmuş semen kaliteside infertiliteye katkıda bulunur. SKT’li
hastalarda çoğu zaman sperm sayısı normalken, motilite ve canlılık düşük
gözlenir (3). Bununla birlikte artmış sperm frajilitesi ve nekrospermide
gözlenebilen diğer anormalliklerdir (36). Semendeki bu değişikliklerden
artmış skrotal ısı, ejakülasyon sıklığının azalmış olması, mesane
boşaltılması ile ilgili problemler, hormonal değişiklikler, anormal
aksesuar gland fonksiyonu, lökospermi, üriner sistem enfeksiyonu ve
sperm motilitesini düzenleyen seminal plazmadaki faktörlerdeki
anormalliklerin sorumlu olabileceğinden bahsedilmiştir (71-76). Buna
karşılık SKT’li bir grup ve kontrol grubunu içeren bir çalışmada gruplar
arasında skrotal ısı farkı gözlenmemiştir (77). Başka bir çalışmada ise
düzenli ejakülasyonun düşük sperm motilitesini düzeltmediği
[47]

gözlenmiştir (78,79). Yani SKT’li hastalarda semen anormalliklerinin
nedenleri hala çelişkilidir.
Gebelik ise, normal popülasyonda olduğu gibi, elde edilen spermlerin
intravajinal inseminasyonu ya da intrauterin inseminasyon ve
invitrofertilizasyon/intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu gibi yardımcı
üreme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.
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İHMAL EDİLMİŞ BİR SEKSÜEL FONKSİYON BOZUKLUĞU:
GECİKMİŞ EJAKÜLASYON
Ali AKKOÇ
Cinsel işlev bozuklukları kişilerin ve partnerlerinin sosyal yaşamlarını
etkileyen önemli bir sorun olup yaşla da ilişkili olmak üzere erkeklerin
%30 ile %67’sinde görülebilmektedir (1). Erkek cinsel işlev bozuklukları
temelde hipogonadizm, erektil disfonksiyon ve ejakülatuar fonksiyon
bozuklukları olmak üzere üçe ayrılır. Ejakülatuar fonksiyon bozuklukları
da prematür ejakülasyon (PE), gecikmiş ejakülasyon (GE), retrograd
ejakülasyon ve anejakülasyon/ anorgazmi alt gruplarına ayrılabilir (2).
Literatürde ejakülatuvar fonksiyon bozukluklarının %30-40’a kadar çıkan
prevalans oranları ile erkek cinsel işlev bozuklukları içinde en sık görülen
tip olduğu ve tüm yaş grupları için önemli bir bozukluk olarak karşılandığı
bildirilmektedir (3). GE erkeklerdeki cinsel işlev bozuklukları içinde en az
ifade edilen durumlardandır. Farklı yayınlarda GE’un genel erkek
populasyonundaki prevalansı %0.15-3 olarak rapor edilmiştir (4,5).
Corona ve arkadaşlarının yaptığı; herhangi bir seksüel fonksiyon
bozukluğu şikayeti olan 1632 erkek hastanın dahil olduğu bir çalışmada
82(%5) hastada GE gözlenmiş ve bunlarında 62’sinde hafif-orta, 20’sinde
anejakülasyon / şiddetli GE olduğu belirtilmiştir (6). Sildenafil
kullanımının artmasıyla GE’un görülme sıklığının da arttığı yönünde bir
iddia vardır. GE için içeriği aynı olan farklı tanımlamalar kullanılmıştır.
Amerikan Psikiyatri Derneği GE’u; kişinin yaşı, yeterince odaklanabilme
hakimiyeti, yoğunluğu ve sürede hesaba katılarak, seks aktivitesi
sırasındaki normal bir heyecan fazından sonraki orgazmın inatçı ve
tekrarlayan gecikmesi ya da yokluğu olarak tanımlamaktadır (4). GE için
EAU 2010 klavuzunda (Dohle GR) ise ejakülasyon ve orgazma
ulaşabilmek için erekte penisin normalin çok üzerinde bir stimülasyona
ihtiyaç duyması, anorgazminin hafif bir formu ya da her iki durumun
beraber olması denilmektedir. Ejakülasyon olayı sempatik sistem aracılığı
ile seminal sıvının posterior üretraya emisyonu ve takiben somatik uyarı
ile ejakülatın eksternal üretral meadan dışarı atılmasını içeren iki evreden
oluşmaktadır. Bu refleks olay oldukça komplike olup glans peniste
bulunan Krause-Finger cisimciğinin uyarılması ile başlamakta ve
ejakülasyon ile son bulmaktadır. Duysal uyarı, penisin dorsal siniri
aracılığı ile hipogastrik pleksusa, oradanda 4.sakral sinir düzeyinde
omuriliğe ulaştırılır. Spinal kord boyunca spinotalamik traktustan ilerleyen
uyarılar, görsel, işitsel ve kokusal uyarılar ile birlikte hipotalamustaki
paraventriküler nükleus ve rostral hipotalamustaki medial preoptik alanda
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koordine edilerek cinsel davranış paternlerini oluşturur (7,8). Yapılmış
çalışmalarda dopaminin ejakülasyonu uyardığı, serotoninin (5
hidroksitriptamin=5-HT) ise inhibe ettiği ortaya konulmuştur. Bunun yanı
sıra 5-HT reseptörlerinin birçok alt tipi saptanmış, özellikle 5-HT1a ve 5HT1c reseptör grupları arasındaki dengenin ejakülasyon üzerinde önemli
etkileri olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu reseptörler üzerinde etkisi olan
ilaçların ejakülasyon üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Emisyondan
sorumlu refleksin efferent kolu, torakal sempatik sinirlerden (T10-L2)
köken alır ve hipogastrik sinirler aracılığı ile pelvik pleksusa ulaşır.
Buradan pudendal sinir aracılığı ile uzanan lifler, epididim, vaz deferens,
seminal vezikül ve prostatta ardışık kasılmalara ve mesane boynunun
kapanmasına neden olmaktadır. Ardından pudendal sinirin spinal korddan
köken alan somatik lifleri (S2-S4) aracılığı ile bulbokavernöz ve
bulbospongiöz kaslarda ritmik kasılmalar olur ve ejakülat distal üretradan
dışarı atılır (9-12). GE çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde
sınıflandırılmıştır. Kaplan standart bir soru (son 3 ayda ilişki esnasında
yaşanan ejakülasyon zorluğu) ile GE’u şiddetine göre üç kategoride
incelemiştir. Derece 0: GE yok. Derece 1: Hafif-orta derecede GE (Hafif:
Ejakülasyon ve orgazm ancak artmış efor ve uzamış ilişki süresi ile
mümkün. Orta: Partner olmasına rağmen ilişki sırasında olmayıp
otoerotizm ile olan ejakülasyon.) Derece 2: Anejakülasyon ya da şiddetli
GE (Anejakülasyon: Hiçbir şekilde ejakülasyon olmaması. Şiddetli GE:
Partner yokluğunda sadece otoerotizmle olan) (6). GE ayrıca ömür boyu
süren primer (konjenital), sekoder (kazanılmış), her seksüel aktivitedeher
partner ile olan (generalize) ve bazı durumlarda-bazı partner ile ortaya
çıkan (intermittan) olarakta sınıflandırılabilir (13,14). GE etiyolojisi ve
patogenezi net olarak bilinmemektedir. Psikolojik, hormonal, nörolojik,
travmatik (kısmi spinal kord hasarı, iatrojenik penil sinir hasarı vs.) ve
evliliğe ait bazı faktörler sorumlu tutulmaktadır (6,15). Kronik alkol alımı
ve bazı ilaçların, özellikle psikotropik ilaç kulanımının, erkek ve kadında
orgazmı azalttığı veya geciktirdiği bilinmektedir (16-19). Ejakülasyon
öncesi uyarılma eşiğinin yüksek olması gibi biyolojik değişkenlerde GE
etyolojisinde suçlanmakta olup ilaçlar, cinsel şartlar ve kişiler arası
etkileşim gibi dış faktörler ise mevcut durumu tetikleyebilmektedir
(20,21). Dini ve kültürel inançlar kişinin ejakülasyonu öğrenmesini ve
cinsel deneyim kazanmasını engelleyebilmekte ve normal fonksiyon
kaybına neden olabilmektedir. Bununla birlikte eşzamanlı seyreden
psikopatiler, yetersiz cinsel uyarılma ve gerçek seks ile mastürbasyon
arasındaki uyumsuzlukta etiyolojik nedenler arasında sayılmaktadır (13).
Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu gibi sadece sempatik sinir hasarı
olan durumlarda antegrad ejakülat olmamasına rağmen orgazm
korunmuştur (22). Hipogonadizm ile GE arasındaki ilişkiden anektodal
olarak bahsedilmesine rağmen ispat edilememiştir (23). Fosfodiesteraz tip
5 blokajı ile nitrik oksit aktivitesinin uzatılması ejakülasyon zamanında
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ciddi bir artışla sonuçlanmaktadır (24). Kronik tiroid rahatsızlığı olan çoğu
hastada bazı seksüel semptomların daha fazla gözlenebildiği gösterilmiş ve
hipertiroidi ile PE, hipotiroidi ile de GE ilişkilendirilmiştir. Bu hastalarda
tedavi sonrası seksüel semptomlarda düzelme olabileceğinden
bahsedilmiştir (25). GE yaşla ile de ilişkilendirilmiştir. İlerleyen yaşla
birlikte; hızlı iletime sahip periferik duyusal aksonların belirginleşen
kaybı, dermal atrofi, Pacinian cisimciği atrofisi ve myelin kollojen
infiltrasyonu peniste hipoesteziye ve ejakülasyon eşiğine ulaşmada zorluğa
yol açmaktadır (13). GE değerlendirilmesinde detaylı bir cinsel ve medikal
hikaye (DM, nöropati, geçirilmiş cerrahi öyküsü, travma, genitoüriner
enfeksiyon, ilaç kullanımı) alınmalı, hastanın psikoseksüel yaşamı
(geçirilmiş psikolojik rahatsızlıklar, eğitim durumu, duygusal ilişki
korkuları) üzerinde hassasiyetle durulmalı ve ayrıntılı bir fizik muayene
yapılmalı. Gerekli görülen biyokimyasal, mikrobiyolojik ve transrektal
USG’yi içeren radyolojik incelemeler yapılmalı. Ejakülasyonu kontrol
eden sinir yollarının objektif değerlendirilmesi için pudental
somatosensorial uyarılmış potansiyeller, pudental motor uyarılmış
potansiyeller, sakral refleks kavsi-somatik refleks kavsi ve sempatik cilt
cevapları gibi nörofizyolojik testler kullanılmaktadır. GE tanısının süre
bazında belli bir cut off değeri olmamakla beraber Segraves ve
Waldinger’in şöyle bir önerisi vardır. Sağlıklı popülasyon için ortalamanın
2 standart sapma üzerinde IELT değeri kullanılıyorsa 22.36 dakika GE
tanısı için cut off değeri olabilir (26,27). Ancak bu konuda yaş ve
etnikfarklılıklarda dikkate alınarak çok fazla sayıda hasta incelenmelidir.
Etyolojide altta yatan patoloji veya tetikleyici faktör biliniyorsa ona
yönelik girişimde bulunulmalı. Ancak ömür boyu süren primer GE için
onaylamış mevcut bir tedavi yoktur. Bu amaçla yohimbin, bupropion,
siproheptadin, amantadin, buspiron ve mianserin gibi farklı ajanlar
denenmiştir. Bu ilaçların çoğu, etkilerini santral dopaminerjik ve
antiseratonerjik etki ile göstermektedirler. Jacobsen, plasebo kontrollü
çalışmasında, fluoksetine bağlı seksüel disfonksiyonda yohimbinin
etkilerini araştırmış ve anorgazmlı 15 hastada %73’lük bir başarıdan söz
etmiştir (28). Price ve Grunhaus klomipraminin indüklediği anorgazmlı bir
olguda ilişkiden 30 dakika önce alınan yohimbinin faydalı etkilerinden
bahsetmişlerdir (29). Ayrıca başka bir çalışmada da ilişki veya
mastürbasyon ile boşalamayan 6 hastadan 5’inde ejakülasyonun düzeldiği
rapor edilmiştir (30). Bupropion yeni çıkmış bir antidepresan olup,
günümüzde sigarayı bırakmaya yardımcı özelliği nedeniyle popülerite
kazanmıştır. Ashton ve Rosen selektif seratonin
reuptake inhibitörü antidepresanların (SSRI) indüklediği 47 vakanın
31’inde bupropion ile başarılı sonuçlar rapor etmişlertir (31). Abdel-Hamid
ve Saleh ömür boyu süren primer GE olgularında bupropionun (150
mg/gün) etkilerini incelemişler ve tedavi sonrası; ortalama IELT, cinsel
tatmin, IIEF orgazm domaini, anksiyete skoru ve depresyon skoru
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bakımından; tedavi öncesine göre daha olumlu sonuçları olduğunu
belirtmişlerdir (32). Feder fluoksitene bağlı anorgazmlı 3 olguda,
McCormick ve arkadaşlarıda fluoksitene bağlı anorgazmlı 2 olguda
siproheptadin ile başarılı sonuçlar rapor etmişlerdir (33,34). Aizenberg ve
arkadaşları SSRI grubu antidepresanlar ile tedaviye bağlı seksüel
disfonksiyonu olan 7 hastanın 5’inde siproheptadin ile olumlu sonuçlar
elde ettiklerini rapor etmişlerdir. Kullandıkları siproheptadin dozu,
gerektiğinde ilişkiden 1-2 saat önce 4-12 mg/ gün’dür (35). Sonuçta
siproheptadin GE’da etkili olmakla beraber sedatif etkisinden dolayı
kullanımı sınırlıdır. Antiviral ve antiparkinson özelliği olan amantadinin
bazı sıçan çalışmalarında ejakülasyon refleksini uyardığı gösterilmiştir
(36,37). SSRI’ne bağlı seksüel disfonksiyonu olan 19 erkeğin 8’inde 200
mg/gün dozunda amantadin ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir (38). Başka
bir çalışmada ise ilişkiden 5-6 saat önce 100 mg/gün dozda amantadin ile
de benzer sonuçlar elde edilmiştir (39). Keller Ahston ve arkadaşları,
SSRI’ne bağlı gecikmiş orgazm veya anorgazm tarifleyen 97 hastada
yohimbin, amantadin ve siproheptadinin etkilerini araştırmışlar ve
yohimbinin daha etkili olmasıyla birlikte üç ajanında etkili olduğunu
belirtmişlerdir (38). Othmer ve arkadaşları anksiyete bozukluğuyla birlikte
seksüel disfonksiyonu olan 10 hastanın, benzodiazepin grubu bir
anksiyolitik olan, buspiron ile tedavisi sonrasında 8 hastada düzelme
olduğunu rapor etmişlerdir (40). Mianserin tetrasiklik yapıda noradrenerjik
ve spesifik seratonerjik bir antidepresandır. Aizenberg ve arkadaşları
SSRI’ne bağlı seksüel disfonksiyon yakınmaları olan 15 hastanın 15
mg/gün mianserin ile 9’unda belirgin bir düzelme ve 2’sinde de kısmi
düzelme olduğunu rapor etmişlerdir. Bu yazarlar SSRI’ne bağlı seksüel
disfonksiyonda tedaviye düşük doz mianserin eklenebileceğini
belirtmişlerdir (41). Reynolds sertralinin indüklediği bir anorgazmi
vakasında, ilişkiden 1 saat önce alınan 150 mg nefazodon ile tam
düzelmeden bahsetmektedir (42). Çalışmalar gözden geçirildiğinde GE
için farmakolojik tedavi alternatifleri kanıt düzeyi C olarak tavsiye
edilmektedir. Yapılan klinik çalışmalar dahilinde GE ile başvuran bir
hastada pratikte kullanılabilecek ilaçlar ve dozları Tablo 1’de
gösterilmiştir. Bazı hasta gruplarında bahsedilen tedavi alternatiflerine ek
olarak davranış tedavisi ve/veya psikoterapide gündeme gelebilir. Örneğin
yaşa bağlı penis duyarsızlığında uyarmayı artırıcı teknikler önerilebilir.
Neticede GE’da, farmakoterapi yanında seks terapisinin ve psikoterapinin
iç içe geçtiği bir yöntem izlenmelidir. Sonuç olarak erkek cinsel işlev
bozuklukları içerisinde ejakülatuvar fonksiyon bozuklukları ilk sırada yer
almakta ve çalışmalar daha çok prematür ejakülasyon üzerine
yoğunlaşmaktadır. Gecikmiş ejakülasyon nispeten daha geri planda
kalmıştır. Literatürde bu konu ile ilgili randomize çalışmalar oldukça
yetersiz olup, yapılan sınırlı sayıda çalışmada ise gecikmiş ejakülasyon tek
başına değil farklı ejakülatuar disfonksiyonlarla birlikte irdelenmiştir. Bu
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konuda daha fazla sayıda ve sadece gecikmiş ejakülasyonu içeren
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tablo 1: Gecikmiş ejakülasyon tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar
İlaç
Düzenli kullanımı

Lüzum halinde kullanımı

Yohimbin

5.4-10.8 mg

5.4 mg (3x1)

Bupropion

75-150 mg

75 mg (2x1, 3x1)

Siproheptadin

4-12 mg

istendiğinde

Amantadin

100-400 mg
(ilişkiden 2 gün
önce başlanır)

75-100 mg (2x1,
3x1)

Buspiron

15-60 mg

5-15 mg (2x1)

Mianserin

7.5-15 mg

7.5-15 mg/gün 3-4
hafta
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DİABETES MELLİTUS'TA MİKROVASKÜLER
KOMPLİKASYONLAR
Microvascular Complications in Diabetes Mellitus
Eşref ARAÇ*
Giriş
Diabetes Mellitus (DM), insülin hormon salgılanmasının veya insülin
etkisinin mutlak veya göreceli azlığına bağlı meydana gelen hiperglisemi;
bunun sonucunda da karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasının
bozukluğuna neden olan kronik bir metabolizma hastalığıdır (Yazıcı,
Hamuryudan ve Sonsuz, 2007). DM, en sık rastlanan endokrin hastalıktır.
CDC (Centers for Disease Control)’nin tahminlerine göre Amerika
Birleşik Devletleri’nde 29.1 milyon kişi yani popülâsyonun %9,3’ü
diyabetiktir. Ve hastalığın 2025 yılında tüm dünyada 380 milyonun üzerine
çıkacağı tahmin edilmektedir (CDC,2014).
DM’ nin komplikasyonları akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut
komplikasyonlar; hipoglisemi, laktik asidoz, ketoasidoz, hiperglisemik
hiperosmolar nonketotik durum görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar
yaşamı tehdit edebilecek düzeylerde olabilir. Kronik komplikasyonlar ise
mikrovasküler ve makrovasküler olmak üzere ikiye ayrılır. Kan şekeri
düzeyine ve diyabet süresine bağlı olarak kapiller bazal membran
kalınlaşması, kapiller geçirgenlik artışı, kan viskozitesinde artış ve
trombosit fonksiyonlarında bozulma mikrovasküler komplikasyonlara
neden olmaktadır. Bu değişimlerin sonucu kapiller protein sızıntısı,
mikrotrombüs oluşumu ve dokularda iskemik hasar gelişebilir. Tüm
diyabet hastalarının 1/3 ile 1/2'sinde organ hasarı gelişmektedir (Levene,
Richard, 2011).
Diyabetik Retinopati
Diyabetik retinopati gözün retina bölümündeki küçük damarların
hastalığıdır. Toplumdaki görme bozukluklarının önemli bir nedenidir
Diyabetik retinopati (DRP) gelişiminde, mikrooklüzyon ve damar
permeabilitesindeki bozulma sorumludur ve oklüzyon sonucu retinal
hipoksi gelişir. Diyabetin süresi uzadıkça retinopati sıklığı ve derecesi
artar. DRP, nonproliferatif ve proliferatif olarak başlıca ikiye ayrılır.
Özellikle neovaskülarizasyonun geliştiği proliferatif evrede optik
sinir/maküla rüptürü, vitröz hemoraji ve retina dekolmanına yol açabilir.
DRP, dünyadaki en önemli körlük nedenlerinden biridir (Harrison’s
Principles of Internal Medicine,2005). Retinopatinin seyri yavaş
olabileceğinden makula ödemi ve/veya proliferatif diyabetik retinopati
(Dr. Öğr. Üyesi) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil SAUM, Diyarbakır, Türkiye
Email:esref.arac@sbu.edu.tr
*

oluncaya kadar hastalarda bulanık görme ya da görme kaybı gibi
semptomlar görülemeyebileceğinden tarama çok önemlidir. DRP
gelişimini azaltmak ve nefropatiye gidişi yavaşlatmak için hastaların
glikoz, kan basıncı ve hiperlipidemi açısından yakın kontrolü
gerekmektedir.
Tip 1 DM'lilerde ilk göz dibi muayenesi tanıyı takiben ilk 5 yıl
içerisinde yapılmalı ve DRP saptanmasa dahi yılda bir bu muayene tekrar
edilmelidir. Tip 2 DM'lilerde ilk göz dibi muayenesi tanıyı takiben
yapılmalı, DRP saptanmazsa sonrasında yılda 1 yapılmalıdır. İki yıl arka
arkaya retinopati görülmeyen hastalarda tarama sıklığı iki yılda bir olarak
yapılabilinir (TEMD,2018)
Mikroalbuminüri saptanan hastalarda retinopati riski yüksektir, bu
sebeple mikroalbuminürili hastalarda göz dibi incelemesi daha sık
aralıklarla yapılmalıdır. İntensif tedavinin DRP'yi önlemede veya
geciktirmede etkili olduğu görülmüştür (N Engl J Med. , 1993).
Görmeyi tehdit eden retinopatide lazer fotokoagülasyon, farmakolojik
tedavi ve vitrektomi düşünülmelidir (TEMD,2018)
Tablo 1: Retinopati Tipleri ve Özellikleri
Background
retinopati
Preproliferatif
retinopati

Proliferatif
retinopati
Makülopati

Göz dibinde küçük damarlarda genişleme, küçük
noktalar ve lekeler, sert eksudalar, atılmış pamuk
görüntüsü
Küçük kırmızı noktalar ve lekeler, venöz anormallikler,
(boğumlanmalar), arterlerde darlıklar, (İRMA=retina
içindeki küçük damar anormallikleri), yumuşak
eksüdalar.
Göz dibinde yeni damar oluşumları, fibröz doku,
kanamalar
Maküla bölgesinde iskemi veya ödem, retinada
kalınlaşma

Diyabetik Nefropati
Sık görülen kronik mikrovasküler komplikasyonlardan biri olan
nefropati diyabetlilerin yaklaşık %20-50’sinde görülmektedir. Diyabetik
nefropati (DNP) diyabetli hastalarda görülen önemli bir mortalite
nedenidir. Diyabetin böbrekler üzerindeki olumsuz sonuçlarına dikkat
çekmek için nefropati yerine artık “diyabetik böbrek hastalığı” terimi
kullanılması önerilmektedir (TEMD,2018) ABD'de ve ülkemizde yeni
gelişen son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) hastalarının yaklaşık
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%40'ını diyabetik hastalar oluşturmaktadır (Türk Nefroloji Derneği
Yayınları; 2010). Bu durum, SDBY’ nin en sık nedeninin DNP olduğunu
gösterir. Avrupa ve ABD’de, tip 1 DM'li hastaların % 30-50’sinde, tip 2
DM'lilerin % 5-15 inde DNP gelişir (Newman, Mattock ve Dawnay, 2005).
Tip 1 DM' lilerde, DNP genellikle 5-15 yıl arasında karşımıza çıkar Tip 2
DM’ de ise tanı anında bile saptanabilir. Bunun nedeni bu hastaların uzun
bir subklinik hiperglisemi yaşamış olmalarıdır.
DNP, böbreklerde bazı yapısal ve fonksiyonel değişikliklerle
karakterizedir. Bunlar; mezengium genişlemesi, glomerul bazal membran
kalınlaşması ve glomerular sklerozdur. DNP, artmış idrar albümin atılımı
(≥30 mg/gün) ve/veya sürekli azalan glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ile
karakterize bir hastalıktır (Mauer, Fioretto ve Woredekal, 2001). DNP 5
evrede sınıflandırılır( Tablo2)
Tablo 2: Diyabetik nefropati evreleri
Düzey

Özellikler

1

Hipertrofi ve Normal
hiperfonksiyon

Artmış

Yapısal

Normal

Artmış ya da Normal ya da
normal
hafif yüksek

20-200
g/dak.

Artmış,
Normale
normal ya da göre yüksek
azalmış

2

Albümin
atım hızı

anormallikler

Glomerüler
filtrasyon hızı

3

Sürekli

4

mikroalbümin
üri
Makroalbümi >200 g/dak. Azalmış
nüri
Üremi
Yüksek ya da <10ml/dak
düşük

5

Kan basıncı

Normal

Hipertansiyo
n
Hipertansiyo
n

1. ve 2. Evre sessiz evre olarak adlandırılırken 3. evre genellikle diyabet
başlangıcından 6 ila 15 yıl sonra görülebilen mikroalbuminüri (MA)
evresidir.
Sessiz Evre (Normoalbüminüri Evresi):
Bu evrede GFR yüksekliği devam eder, fakat idrarda albümin normal
oranlardadır.
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Anormal laboratuar bulgusu olarak, sadece egzersiz sonrasında
mikroalbüminüri görülebilir. Böbrek glomerüllerinde yapısal değişiklikler
(glomerüler bazal membranda kalınlaşma gibi) oluşur.
Nefropati Başlangıç Evresi (Mikroalbüminüri Evresi):
Bu dönemde 24 saat boyunca atılan idrar albümini 30-300 mg'dır.
Önceleri aralıklı olan albüminüri daha sonra devamlı olabilmektedir.
MA'nın kanıtlanması için; 6 ay içerisinde 24 saatlik idrarda MA veya spot
idrarda albümin/kreatinin tayini en az 3 adet yapılmalı ve en az ikisi pozitif
bulunmalıdır. Sabah ilk idrar ile çalışılan idrar albümin/idrar kreatinin
oranı bize yaklaşık olarak 24 saatlik idrarda atılan albümin değerini verir
ki, 30-300 mg/g oranı 24 saatlik idrarla 30-300 mg/gün albümin atılımı ile
koraledir (Am J Kidney Dis. 2007). MA evresi geri dönüşümü olan son
evredir. Mikroalbüminüri klinik nefropati ortaya çıkmadan önce saptanan
en önemli bulgudur.
Mikroalbüminürisi olanlarda albüminürisi normal olanlara göre 20 kat
daha fazla böbrek hastalığı riski vardır. Bu evrede böbrek
glomerüllerindeki yapısal değişiklikler artar, diğer evrelerdekinden farklı
olarak GFR’ de azalma başlar. Böbrekteki yapısal değişiklikler arttıkça
mikroalbüminüri artar, GFR azalır. Kan basıncı normal sınırlarda olmasına
rağmen genellikle daha önceki değerlerinden yüksek seyreder.
Mikroalbüminüri erken tanılanırsa koruyucu tedavilerle birlikte klinik
nefropati gelişimi geciktirilebilir. Ayrıca mikroalbüminürisi olan
diyabetlilerde kardiyovasküler hastalıkların daha fazla olduğu
bilinmektedir.
Bu nedenlerle diyabetlilerde tanı sırasında ve sorun yoksa yılda 1 kez
düzenli olarak mikroalbüminüri ölçümü yapılmalıdır.
Klinik Nefropati Evresi (Aşikâr Nefropati=Makroalbüminüri Evresi):
Evre 4’de idrarda proteinüri miktarının artması ile glomerular hasar
devam eder ve bu dönem klasik olarak inatçı proteinüri (>0.5gr/gün) ile
karakterizedir. İdrar albümini artarken GFR azalmaya devam eder. Bu
evredeki hastaların büyük bölümünde hipertansiyon vardır. Tabloya
sıklıkla retinopati ve hiperlipidemi eşlik eder.
GFR’ de azalma kan basıncı ne kadar yüksekse o kadar hızlı gelişir.
GFR’ deki azalma hızı antihipertansifler ile %60 oranında azaltılabilir ve
böylece üremi gelişim süreci geciktirilebilir. Bunun için tercihen
anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE-İ) ve anjiyotensin
reseptör antagonistleri (ARB) kullanılır.
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Son Dönem Böbrek Yetmezliği Evresi (SDBY):
Makroalbüminüri oluşan hastaların 4-5 yıl sonra %50’sinde GFR yarı
yarıya azalmakta ve yaklaşık 3 yıl içinde SDBY gelişmektedir. Son evre
olan evre 5 'de GFR 15ml/dk'nın altına düşer ve bu dönemde Diyaliz
tedavisi veya transplantasyon uygulanması gerekir.
Diyabetik Nefropatide Koruma ve Tedavi
DNP taramasında, DM süresi 5 yılın üzerinde olan tip 1'li hastalarda
yılda bir, tip 2'li hastalarda ise tanı anında ve yılda 1 kez sabah ilk idrar
örneğinde albümin/kreatinin oranı ve serum kreatinin ile GFR
hesaplanmalıdır. MA veya GFR düşüklüğüne sebep olabilecek diğer
nedenler (kontrolsüz yüksek kan basıncı, idrar yolu enfeksiyonu,
hipovolemi vs.) varsa, bu sorunlar düzeltilene kadar nefropati tarama
testleri yapılmamalıdır. Diyabet çalışmalarının sonucunda elde edilen en
önemli bilgi erken tanılamanın ve koruyucu tedavinin kronik
komplikasyonları önlemede, ortaya çıkışını geciktirmede ve seyrini
yavaşlatmada” etkili olduğudur. Diyabetik nefropatide koruyucu tedavi
böbrek hasarlarının klinik nefropati düzeyine erişmeden önce,
mikroalbüminürik dönemde saptanması ilkesine dayanır.
DM'li hastalarda nefropatiyi önlemek ya da ilerlemesini geciktirmek
için kan şekeri ve kan basıncı kontrolünün en etkili şekilde sağlanması
gerekmektedir (Fliser, Wagner, Loos ve Tsikas,2005). Öncelikle sigaranın
bırakılması, düzenli egzersiz ve kilo verme, tuz alımının azaltılması gibi
ilaçsız tedavi yöntemleri uygulanmalıdır DM'lilerde kan basıncı normal ve
MA yoksa (albümin/kreatinin<30 mg/g ise) ACE-İ veya ARB kullanımına
gerek yoktur. MA varsa, (albümin/kreatinin ≥30-299 mg/g ise) HT olmasa
bile, kronik böbrek yetmezliğini geciktirmek için ACE-İ veya ARB
verilebilir.
Diyabetik Nöropati
Birçok büyük çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurulduğunda,
diyabetik hastaların %30 ila 50’sinde nihai olarak diyabetik nöropati
gelişeceği söylenebilir(Griebeler, Morey-Vargas ve Brito, 2014).
Diyabetik nöropati hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin komplikasyonudur.
Klinik olarak diyabetik nöropati nörolojik dağılıma göre kategorize
edilebilir ancak birden fazla klinik sendrom karışık olan nörolojik tablolar
da izlenebilmektedir.
Feldman ve arkadaşları (Feldman, 2015) diyabetik nöropatiyi birkaç
kategoriye ayırmışlardır:
1)Distal simetrik sensörimotor polinöropati
2)Otonom nöropati
3)Sinir kökü hastalığına bağlı torasik ve lomber poliradikülopatiler
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4) Fokal mononöropatiye bağlı izole kranyal ve periferik sinir tutulumu
5)Mononöropati multiplekse neden olan asimetrik multiple periferik
sinir tutulumu
Çalışmalar, diyabetik popülâsyonun yaklaşık yarısında periferal
nöropati (yukarıda listelendiğin gibi periferik sinir sistemi ilgilendiren
polinöropati, poliradikülopati ve mononöropatiyi de içeren tablolar)
görüldüğünü saptamıştır. Yapılan bir diyabetik nöropati çalışmasında
hastaların %50’sinden fazlasında distal simetrik sensorimotor nöropati,
%25’inde mononöropatiler, %7’sinde otonomik nöropati ve %3 oranında
torasik ve lomber poliradikülopati ve kranyal mononöropati saptanmış(PJ,
KM ve JL, 1993)
Birçok organ OSS’nin hem sempatik hem de parasempatik dallarını
içeren dual innervasyona sahiptir. Diyabetik otonom nöropati tipik olarak
tüm OSS’yi etkileyen bir hastalıktır. Diyabetik otonom nöropati ilk olarak
uzun sinirlerde ortaya çıkar. Nervus vagus (OSS’nin en uzun siniri) tüm
parasempatik aktivitenin %75’inden sorumludur, bu nedenle diyabetik
otonom nöropatinin erken dönemde bile etkileri yaygın olabilmektedir.
Diyabette başlıca pupil, ter bezleri, genitoüriner sistem, gastrointestinal
sistem, adrenal medullar sistem ve kardiyovasküler sisteme ait klinik
otonomik bulgu ve semptomlar görülmektedir. (Tablo-3)
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Tablo 3. Otonom Nöropatinin Klinik Manifestasyonları


Kardiyovasküler

o

Taşikardi, egzersiz intoleransı

o

Kardiyak denervasyon

o

Ortostatik hipotansiyon



Gastrointestinal

o

Özefagial disfonsiyon

o

Diyabetik gastroparezi

o

Diyare

o

Konstipasyon

o

Fekal inkontinans



Genitoüriner

o

Erektil disfonksiyon

o

Retrograt ejekülasyon

o

Sistopati

o

Nörojenik mesane



Nörovasküler

o

Bozulmuş dermal kan akımı

o

Sıcak intoleransı

o

Gustatuvar terleme

o

Kuru cilt



Metabolik

o

Hipoglisemiyi fark edememe

o

Hipoglisemiye yanıtsızlık

o

Hipoglisemik otonomik yetersizlik



Pupiller

o

Karanlığa adaptasyonda azalmış pupil çapı

o

Argyll-Robertson tip Pupil
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Otonomik nöropatinin klinik semptomları sıklıkla diyabetin ortaya
çıkışından uzun süre geçene kadar başlamaz. Subklinik otonomik
disfonksiyonlar ise tip 2 diyabetin başlangıcından sonraki 1 yıl içerisinde,
tip 1 diyabette ise hastalığın başlangıcından sonraki 2 yıl içerisinde
meydana gelebilir(Pfeifer, Weinberg ve Cook, 1984)
Patogenez
Diyabetik nöropatinin etiyolojisi ile ilgili birçok hipotez mevcuttur.
Sinir liflerinde metabolik hasar, nörovasküler yetersizlik, otoimmun hasar
ve nörohormonal büyüme faktörü yetersizliği.
Nöropatide immun mekanizmaların da katkısı mevcuttur(Vinik,
Erbas, Tae ve Stansberry, 2001). Nörotrofik büyüme faktörlerinde azalma,
esansiyel yağ asidi eksikliği ve ileri düzeyde glikozilasyon son ürünlerinin
oluşumu (endnöral kan damarlarında lokalize) endnöral kan akımında
azalma ve sinir hipoksisine ve sinir fonksiyonlarında değişime neden
olur(Vincenti, Brownlee ve Russell, 2002 ). Bu multifaktöriyel sürecin
sonucu, hücre nekrozu ve gen aktivasyonun da dâhil olduğu nöronal
hasara yol açan adenozin trifosfatın poliadenozin difosfat ribozilasyon
deplesyonunun aktivasyonu olabilir.
Kardiyovasküler Otonomik Nöropati
Kardiyovasküler otonomik nöropati, kalp hızı kontrolünde, santral ve
periferal vasküler dinamiklerde anormalliklere neden olan otonom
nöropatinin sık bir formudur. Kardiyovasküler otonomik nöropati, postural
hipotansiyon, egzersiz intoleransı, artmış intraoperatif kardiyovasküler
labilite, artmış asemptomatik iskemi insidansı, miyokard enfarktüsü,
miyokard enfarktüsü sonrasında azalmış sağ kalım ile ilişkilidir.
Mikrovasküler Dermal Kan Akımında Bozulma
Mikrovasküler dermal kan akımı santral ve periferal komponentleri
olan otonom sinir sisteminin kontrolündedir. Diyabette arteriyoller ve
küçük arterlerde ritmik kontraksiyonlar bozulur. Mikrovasküler yetersizlik
diyabetik otonom nöropatinin sebebi olabilir(Valensi, Sachs ve Harfouche,
2001)
Klinik olarak kuru cilt, terleme azlığı ve mikroorganizma girişine neden
olarak enfeksiyöz ülser, çatlak ve ardından gangrene neden olan fissür
gelişimi olmaktadır. Otonom nöropati kemik yoğunluğunda azalmaya
neden olan osteoklastik aktivitede azalmaya da neden olmaktadır. Azalmış
kemik mineral yoğunluğu ile diyabetik nöropatinin şiddeti ile
ilişkilidir(Vinik, Erbas, Tae ve Stansberry, 2001)
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Gastrointestinal Otonomik Nöropati
Gastrointestinal semptomlar, özellikle diyabetik gastrointestinal
otonomik nöropatisi olanlarda daha fazla olmak üzere diyabetik hastalarda
sıktır. Yapılan bir çalışmada diyabetik hastalarda gastrointestinal
disfonksiyon sıklığı %76 düzeyinde saptanmıştır(Maleki, Locke ve
Camilleri, 2000).
Diyabetik otonom nöropati hem gastrik asit sekresyonunu hem de
motiliteyi etkileyerek diyabetik hastaların %50’sinde saptanan diyabetik
gastropareziye neden olur(Kong, Horowitz, Jones ve Wishart, 1999)
Bulantı ve kusma epizodları günler-aylar sürebilir ya da siklus şeklinde
olabilir. Gastroparezisi olan hastalarda sindirilmemiş gıda artıklarının
olduğu kusmalar olur. Beslenme sonrası 8-12 saatte, obstrüksiyonu
olmayan bir hastada sindirilmemiş gıda olması gastroparezi için
diyagnostiktir.
Genitoüriner Otonomik Nöropati
Erektil Disfonksiyon
Erektil disfonksiyon (ED) diyabetik erkeklerde en sık karşılaşılan cinsel
disfonksiyondur. İnsidansı %35 ila % 75 arasında değişmektedir(Bacon,
Hu, Giovannucci ve Glasser,2002). Erektil disfonksiyon birkaç aydan
beridir devam eden ve bu sürenin en az yarısında olan, cinsel birliktelik
için yeterli ereksiyonu sağlayamama veya devam ettirememe olarak
tanımlanır. Diyabette ED multifaktöriyel bir durumdur; nöropati, vasküler
hastalık, metabolik kontrol, beslenme, endokrin hastalıklar, psikojenik
faktörler ve ilaçlar, bu faktörler arasında sayılabilir. Diyabette otonomik
nöropatinin gelişmesi erektil prosesin kolinerjik aktivasyonunun
kaybından kısmen sorumludur.
Nörojenik Mesane
Diyabetik hastalarda mesane disfonksiyonu semptomları %37-50
oranında görülmektedir. Mesane duyusu ve refleks mesane
kontraksiyonlarının afferent sinir impulsları sempatik, parasempatik ve
somatik sinirlerle medulla spinalise taşınır. En erken mesane otonomik
disfonksiyon bulgusu mesane duyusunun etkilenmesi, artmış miksiyon
başlatma refleks eşiği, mesane kapasitesinde ve retansiyonda
asemptomatik artışa neden olan duyusal anormalliklerdir. Mesanenin
efferent parasempatik liflerinde hasar, kesik kesik idrar yapma, düşük akım
ve detrusitör aktivitesindeki azalma ile birlikte damlama tarzında akıntı
olur. Bu durum inkomplet mesane boşalmasına, artmış rezidü idrara,
azalmış üriner pik akım oranına, mesane aşırı distansiyonuna ve üriner
retansiyona neden olmaktadır. Sonuç olarak internal ve eksternal
sfinkterlerin denervasyonu sonucunda taşma (overflow) inkontinansı
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gelişir(Richardson, Vinik, 2002). Miksiyon sonrası rezidüel volumün 150
ml’den fazla olması nörojenik mesane için diyagnostiktir.
Sudomotor Disfonksiyon
Sudomotor disfonksiyon diyabetik otonomik nöropatinin sık bir
özelliğidir. Gövdede hiperhidroz ile birlikte ekstremitelerde anhidroz ile
kendini gösterir. Başlangıçta hastalar eldiven çorap tarzında
termoregulatuar terleme kaybı gösterirken, otonomik nöropatinin
ilerlemesiyle birlikte alt ekstremiteden üst ekstremiteye ve anterior
abdomene uzanabilir. Bu süreç sıklıkla global anhidrozis ile sonuçlanır.
Hiperhidrozis de otonomik diyabetik nöropati ile birliktelik gösterebilir.
Artmış terleme baş ve gövde gibi, proksimalden distale yayılan aksonopati
şeklinde yayılım gösteren( “dying-back nöropati”), proksimal bölgelerin
tutulumuna bağlı olarak gelişen kompansatuvar bir durumdur. Gustatuvar
terleme, yüz, baş, boyun, omuzlar ve göğüste baharat içermeyen gıdalar
yenirken bile görülen anormal terleme, nadiren görülür(Bradley,1980).
Hipoglisemik Otonomik Yetersizlik
Azalmış kontr regulatuar hormon yanıt spektrumu (özellikle epinefrin)
ve azalmış OSS aktivasyonu nedeniyle azalmış hipoglisemik semptom
algısı “hipoglisemi ile ilişkili otonomik yetersizlik” olarak
adlandırılır(Shaw, Parker, Hollis, Gokal ve Boulton, 1996). Hipoglisemi
ile ilişkili otonomik yetersizlik daha sonrasında hipoglisemiye kont
regulatuar hormon yanıtını azaltarak tehlikeli bir hipoglisemi farkındalık
azalması siklusuna neden olur. Bu tehlikeli siklus genellikle katı glisemik
kontrolü olan bireylerde olmaktadır.
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VENÖZ YETMEZLİK VE TEDAVİSİ
Venous Insufficiency and Treatment
Melike Elif TEKER AÇIKEL
Giriş
Uzun yıllar boyunca, kronik venöz yetmezlik sadece kozmetik veya
psikolojik sorun olarak kabul ediliyorken yapılan birçok çalışma
neticesinde; yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen (Guyatt ve
Bombardier,1986), çalışma koşullarını bozan bir sorun olduğu
gösterilmiştir (Kaplan ve Criqui, 2003).
Kronik venöz yetmezlik, hem hastalar için önemli bir tıbbi sorun hem
de sağlık sistemi için ciddi bir yükü temsil eden dolaşım sisteminin ortak
bir patolojisidir (Bergan ve Schmid-Schonbein,2006, Eberhardt ve
Raffetto, 2014).
Vücutta bulunan kanın yaklaşık olarak %60-75’inin venöz sistemde
olduğu ve bu oranın da yaklaşık %80’i 200 μm’den küçük çaplı venlerde
bulunduğu bilinmektedir (Bergan ve Pascarella, 2007). Kronik venöz
yetmezlik, alt ekstremitelerdeki venöz sistemi etkileyen; ağrı, kramp,
ödem, kaşıntı, deri değişiklikleri gibi çeşitli patolojileri yolaçan ve
kişiyinin yaşam kalitesini bozacak kadar etkileyen bir rahatsızlıktır (Gulati,
2008).
Prevalansı ve İnsidansı
Variköz venlerin varlığı teşhis edilmiş erişkinlerde kronik venöz
yetmezlik prevalansı, popülasyona bağlı farklı olmakla birlikte % 5 ile %
65 arasında değiştiği ve Batı ülkelerinde gelişmekte olan ülkelere göre
daha yüksek olma eğiliminde olduğu bildirilmiştir (Beebe-Dimmer ve
Pfeifer, 2005, Rabe ve Guex, 2012).
Yapılan çalışmalara göre; venöz hastalıkların herhangi bir tipi
erkeklerin %40-50’sini, kadınların ise %50-55’ini etkilediği belirtilmiştir
(Evans ve Fowkes 1999). Telenjiektazi ve retiküler venler gibi orta şiddetli
venöz hastalıklar genel popülasyonun %80-85’inde vardır. Variköz venler
erkeklerin %40’ında, kadınların %60’ında; ayak bileği ödemi ise
kadınların %16’sında erkeklerin %7’sinde görülmektedir (Comerota ve
Ramelet,2009)
Farklı bir çalışmada ise hem erkeklerde hem de kadınlarda venöz
hastalığın en fazla görüldüğü yaşın 21-30 arasında olduğu rapor edilmiştir
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(Staffa, 2002). Kadınlarda ne kadar çok doğum yaparlarsa venöz hastalığın
görünme oranının o kadar fazla olduğu da bulunmuştur (Staffa, 2002).
Anatomi
Kronik venöz yetmezliğin tanı ve tadavisinin daha iyi yapılabilmesi
için, bacak venöz sistem anatomisini de bilmek gerekmektedir. Alt
ekstremitede venöz kan akımı yüzeyel, derin ve perforan venöz sistem
olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur (Crawford ve DiMarco, 2003, Köksal
ve Kocamaz, 2010).
Yüzeysel venöz sistem, bacakları saran kasların derin fasyası üzerinde,
cilt altındaki subkutanöz doku içinde uzanır. Derin venöz ise kas
kompartmanlarının içinde, bacaklardaki ana arterlere eşlik eder. Perforan
venler ise yüzeyel venöz sistem ile derin venöz sistemi derin fasya
tabakasında birbirleri ile bağlanarak yüzeyel venlerin derin venlere
dökülmesini sağlar (Yıldırım, 2007)
Yüzeyel venöz sistem vena safena magna ve vena safena parvadan
oluşur ve aksı söylenmedikçe kronik venöz yetmezlik bu venöz yapılarda
meydana gelir. Derin venöz ise derin femoral ven, popliteal ven, anteriol
tibial, posteriol tibial ve fibular venden oluşur (Gloviczki ve Comerota,
2011 ).
Diz altında bulunan gastroknemius ve soleus kaslarındaki kontraksiyon,
venöz sistemdeki kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır(Vandy, 2012 ). Kan
bacak venöz sisteminden kalbe dönerken, derin ve yüzeyel venöz sistemde
ve perforan venlerde yer alan tek yönlü biküspid kapaklar kanın tek yönlü
akımını sağlarlar ve geri kaçışını önler (Vandy, 2012).
Alt ekstremitede venöz drenajı asıl yapan ana femoral vendir. Femoral
ven, ligamentum inguinalenin altından geçerek eksterna iliac ven olarak
devam eder (Bergan ve Pascarella, 2013).
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Resim 1. Alt Ekstremite Venöz Anatomisi
Patoloji
Venöz yetmezliğin oluşmasında ki temel patoloji venöz basınç artışı
yani venöz hipertansiyondur (Coghlan, 2004). Venöz damarlarda bulunan
kapaklarda yetmezlik, venöz obstrüksiyon veya kas kontraksiyonun yeterli
çalışmaması venöz basıncın artmasına neden olur. Hastalarda sıklıkla
venöz damarlarda bulunan kapaklara bağlı yetmezlik ön plana çıkmaktadır
(Coghlan, 2004).
Yüksek venöz basınç ve artan kapiller geçirgenlik, extravasküler alanda
sıvı ve makromoleküllerin birikmesine sebep olur. Extravaze hemosiderin
cilde karakteristik rengini verir. Bunların sonucunda da; ödem, cilt
değişiklikleri, hiperpigmentasyon, cilt altı fibrozis (lipodermatosklerozis)
ve ülser ortaya çıkar (Sayın, 2007, Lee ve Evans, 2003 ).
Risk Faktörleri
Kronik venöz yetmezliğin oluşmasını sağlayan risk faktörleri; Yaş,
cinsiyet, gebelik, kilo, boy, ırk, diyet, meslek, önceki derin ven trombozu,
kalıtım, konnektif doku hastalığı, hareketsizlik aşırı kilo, yüksek topuklu
ayakkabı, uzun süre ayakta durma, sıkı kıyafetler giyme, kadın olma,
coğrafi etkiler ve yanlış beslenme alışkanlığı, bağırsak alışkanlıkları
belirtilmektedir (Lee ve Evans, 2003, Pfisterer ve Konig,2014, CornuThenard ve Boivin, 1994)
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Klinik Sınıflandırma
Kronik venöz yetmezliğin meydana gelmesinde klinik, etyolojik,
anatomik ve patofizyoloji gibi birçok mekanizma rol almaktadır. Bu
nedenle 1994 yılında Amerikan Venöz Forum’da venöz yetersizliğin tanı,
tedavi ve sınıflandırması amacıyla düzenlenen panelde CEAP
sınıflandırması kabul edilmiştir (Eklof ve Rutherford, 2004).
CEAP sınıflandırması
C (Klinik): C (0-6)
E (Etyolojik): Ec, Ep, Es (Konjenital, Primer, Sekonder)
A (Anatomik): Yüzeyel, Perforatör, Derin
P (Patofizyolojik): Reflü, Obstruksiyon, Hepsi

Tablo2: CEAP Sınıflaması
Klinik Belirtiler
Kronik venöz yetmezliğinde hastalar daha çok ‘ağır bacaklardan“
şikayet ederler ve gündüzleri fazla sıkıntı yaşamasalarda akşamları
ayaklarda ödem, kaşıntı, ağrı veya nokturnal bacak krampları gibi
sorunlara eğilim gösterirler (Eberhardt ve Raffetto, 2014).Kronik venöz
yetmezliğin başlangıç (CEAP sınıfı C0-C1) belirtileri sıklıkla (genellikle
örümcek ağı gibi görünümü olan damarları olarak bilinir) ayak bileklerinin
çevresinde bulunan retiküler damarları içerir. Telanjiektaziler 1 mm'den
küçük çaplı dilate intradermal damarlar retiküler damarlar subkutan olarak
çalışır ve 1–3 mm çapındadır (Partsch, 2009). Bununla belirtiler, kronik
venöz yetmezliğin kesin kanıtı oluşturmaz ama hastalar için kozmetik bir
problemdir (Rabe ve Pannier-Fischer, 2003).
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Kronik venöz yetmezliğin bir sonraki aşaması (CEAP sınıfı C2 ) 3
mm'den fazla çapa sahip yetersiz subkutan damarlardır. Bunlar variköz
venlerin gelişimine işaret eder (Eklof ve Rutherford, 2004). Bu aşamada
eğer tedavi edilmez ise, çapları, variköz damarların çıplak gözle
algılanabileceği bir noktaya kadar belirgin bir şekilde artabilir (Eklof ve
Rutherford, 2004).
Bacak ödeminin varlığı (başlangıç aşamalarında kendiliğinden geri
dönebilirken tedavi edilmemiş vakalarda da devam olarak kalır) variköz
venlerle birlikteliği halinde (C3 sınıfı) kronik venöz yetmezliğin
başlangıcını tanımlar. Venöz basınç artışı ve dermal hemosiderin birikimi
ile sonuçlanır ve böylece tipik ayak bileğinde hiperpigmentasyona neden
olur. Kronik ödem, eritematöz, pullu ve bazen alt bacaklarda kaşıntılı
lezyonlarla karakterize olan durağa bağlı dermatite neden olabilir (Partsch,
2009, Sieggreen, 2005)
Tedavi edilmeyen ve devam eden kronik venöz yetmezliğin (C4-C6)
ilerlemesi lipodermatoskleroz meydana getirir ve durum dermis ve
subkutiste kronik inflamatuvar süreçlerin oluşmasına neden olan
durumdur. Eritem, indükleme, firozis ve akut fazlarda ağrı ile ilişkilidir.
Lipodermatoskleroz, yakında meydana oluşacak olan venöz ülserasyonun
(C6) da bir uyarı işaretidir (Choonhakarn ve Chaowattanapanit, 2016).
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Tablo 3. Venöz Yetersizlik Klinik Şiddet Skoru
Tanı
Venöz Doppler Ultrasonografı
Venöz Doppler ultrasonografi, venöz sistemin morfolojik ve
fonksiyonel değerlendirmesini sağlayan, invaziv olmayan ve nispeten
basit bir yöntemdir (Goodacre ve Sampson, 2005 ). Bu tekniği kullanarak,
büyük safen vende ki yetmezlik tespit edilebilir. Venöz doppler
ultrasonografi ile venlerin reflü zamanlarının kesin ölçümü de yapılabilir;
İncelenen ven segmentine bağlı olarak, reflü süresi 0.5-1'den büyük ise bir
damarın yetersiz olduğu düşünülmektedir. Yüzeysel damarlar için, ilgili
rakam> 0,5 s'dir (Weinfeld ve Boutros, 2000).
Ancak, anatomik varyasyonlar ve doppleri yapan kişiye bağlı olarak;
tanısal doğruluk, safen ven veya derin venöz sistemin yetmezlik durumu
hakkında bilgi vermede sorunlar yaşanabilir. Ancak yine de, Doppler
ultrasonografi, kronik venöz hastalık için bir tarama testi olarak
kullanılabilir. İlave olarak, arteriyel kan akışının değerlendirilmesinde
yararlı olan ABI (ayak bileği-brakiyal indeksi) tespitini de
sağlayabilmektedir(McMullin ve Coleridge, 1992).
Flebografi
Flebografi bacak damarlarını görüntülemek için kontrast madde
kullanılmasını içeren bir X-ışını görüntüleme tekniğidir (Weber, 1999).
Günümüzde venöz doppler ultrasonografi ile aynı teşhis ve doğruluğa
sahip olsa da artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır (Baldt ve Bohler,
1996).
Diğer yöntemler
BT ve MRG gibi diğer tanı yöntemleri bacak damar görüntüleme için
uygun olsa da, rutin klinik uygulamadaki yerleri sınırlıdır (Ruehm ve
Wiesner, 2000).
Tedavi
Kronik venöz yetmezlikte tedavinin amaçı; semptomları azaltmak ve
sekonder problemlerin oluşmasını ve hastalığın ilerlemesini önlemeye
yardımcı olmakdır. Başlangıç aşamasında konversatif yöntemler
kullanılmaktadır. Eğer konversatif yöntemler işe yaramaz da semptomlar
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ve şikayetler artarsa daha ileri tedaviler uygulanmaktadır (Eberhardt ve
Raffetto, 2005).
Kronik Venöz Yetmezlik Tedavisi
I) Konservatif Tedavi
1)Yaşam tarzı değişiklikleri
2) Kompresyon tedavi
3) Cilt ve yara bakımı
4) Farmakolojik tedavi
5) Egzersiz tedavi
II) Girişimsel Tedavi
1) Skleroterapi
2) Endovenöz laser tedavisi (EVLT)
3) Radyofrekans (RF) ablasyon tedavisi
4) Mekanokimyasal Ablasyon
5) Siyanoakrialat
III) Cerrahi Tedavi
1) Safen ven stripping
2) Yüksek ligasyon
3) Variköz pake ekstirpasyonu (Flebektomi)
4) Perforatör ligasyon cerrahisi
5) Venöz bypass prosedürleri
6) Venöz kapakçık rekostrüksiyonu
I) Konservatif Tedavi
Kronik venöz yetmezlikte uygulanan konservatif tedavide öncelikle
kompresyon tedavisi, fizik tedavi, yara bakımı, farmakoterapi ile
destekleyici önlemlerden oluşur (Stacey ve Jopp-Mckay, 1997). Noninvazif, kullanımı kolay ve kronik venöz hastalığın primer patofizyolojik
mekanizmasını ve kas pompası fonksiyonunu düzeltir. Kompresyon
tedavisi, bacak ülserlerinin tedavisinde de önemlidir (Dissemond ve
Assenheimer, 2016, Motykie ve Caprini, 1999)
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Yaşam Tarzı Değişiklikleri
1.Gün içerisinde bacak elevasyonu
2.Ayakta durmak ya da oturmak yerine yürümek ve otururken ayakların
hareket ettirilmesi
3.Sigara içilmemesi.
4.Aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması.
5.Kilo verilmesi.
6.Proksimalde basınç yapacak kıyafet giyilmemesi.
Kompresyon Çorapları
Kompresyon çorabının amacı; bacağa dıştan aşamalı olarak basınç
sağlayıp yavaş yavaş venöz hipertansiyonu düşürmektir. Kademeli elastik
basınç çorapları, macun gazlı botlar, tabakalı bandajlar ve ayarlanabilir
tabakalı kompresyon giysilerini içeren bir dizi basınç giysisi mevcuttur.
Dereceli elastik kompresyon çorapların kullanımı (20 ila 50 mm Hg
arasında) kronik venöz yetmezliğin tedavisinin temel dayanağıdır
(Motykie ve Caprini, 1999). Kronik venöz yetmezliğin de kullanılan
çorapların basınçları klinik şiddete bağlıdır; CEAP 2 ve 3. sınıflar için 2030 mmHg, CEAP 4-6 sınıfları için 40-50 mmHg’dır. 30 ila 40 mm Hg
kompresyon basınç ile uyum sağlandığı zaman özellikle ağrı, şişlik, cilt
pigmentasyonu, aktivite ve iyilik halindeki iyileşmede % 70 ila% 80
arasında sonuç görülür (Motykie ve Caprini, 1999).
Venöz ülseri olan hastalarda, kompresyon çorapları ile diğer basınç
bandaj yöntemleri birlikte kullanıldığında; hem iyileşmede hem de
ülserasyon nükslerinin önlenmesinde etkindir. Yapılandırılmış bir basınç
terapisi rejimi ile ülser iyileşmesi ülserlerin >% 90'ında ortalama 5.3 ayda
elde edilebilir (Mayberry ve Moneta, 1991).
Diz seviyesinde olan kompresyon çorapları gerek semptomların
iyileşmesi için yeterli olması gerekse hasta kullanımı açısından daha
konforlu olması nedeniyle en çok tercih edilendir. Uyluk ya da kasık
yüksekliğindeki çoraplar diz üstünde ödem olan hastalar için zorunlu
olabilir, ancak bu çorapların kullanımı zordur (Eberhardt ve Raffetto,
2014). Sabah yataktan kalmadan önce ayaklar 45 dercelik açı ile kaldırılıp
venöz boşalımı sağladıktan sonra giyilen kompresyon çorapları da iyi
koruma ve tedavi sağlar. Ancak hastaya uygun olmayan kompresyon çorap
verilmesi neticesinde basınç nekrozu, özellikle arteriyel dolaşım
bozukluğu olanlarda, amputasyona neden olacak derecede alt extremitenin
yetersiz dolaşımı gibi birçok komplikasyona neden olabilir (Palfreyman,
2009).
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Kompresyon çorapları büyük safen ven ablasyon yapılmayı
planlanmayan semptomatik varisli damarlar için birinci basamak tedavi
olarak kabul edilir. Ancak venöz ülser olan ve bunlarda ülser tekrarlama
riskini azaltmak için yapılan yüzeysel venöz ablasyona yardımcı olmak
amacıyla kompresyon çorapları önerilir (Gloviczki ve Comerota, 2011).
Yara ve Cilt Bakımı
İleri kronik venöz yetmezlik cilt bütünlüğünün bozulmasına yol açabilir
ve kronik venöz yetmezliğin ileri aşamalarında iç malleol bölgesinde cilt
değişikliklerine neden olabilir. Bu yüzden cilt sağlığını korumak ve
enfeksiyonu önlemek önemlidir. Aşırı kuru ciltler için genellikle lanolin
ile topikal nemlendiricilerin kullanılması, fissürü ve cilt bozulmasını
azaltmaya yardımcı olur. Staz dermatitinin gelişiminin tedavi için topikal
steroid kullanılmalıdır (Karlsmark ve Agerslev, 2003).
Venöz ülserlerde bakteriyel büyüme olabilir. Bu sebeple agresif yara
bakımı gereklidir.
Yara sıvısı drenajını ve bitişik cildin maserasyonunu kontrol etmek için
çeşitli hidrokolloidler ve köpük sargıları mevcuttur (Karlsmark ve
Agerslev, 2003). Gümüş emdirilmiş pansumanlar enfeksiyonu önlemek ve
enfekte ülser için doku bütünlüğünü geri kazanmak için kullanılabilir
(Jones ve Bowler, 2004, Michaels ve Campbell, 2009 ).
Egzersiz Terapisi
Kas pompası alt ekstremiteden kalbe kanın dönüşünde temel
mekanizmadır ve ayak pompası, uyluk pompası ve solunum pompası
mekanizmasıyla desteklenir. Ayak bileği eklemi kas pompasının esas
komponentidir, bu nedenle ayak bileği dorsi ve plantar fleksiyon
hareketleri kas pompasının etkili fonksiyonu için temeldir (Van Uden ve
Van Der Vleuten, 2005). Limitli ayak bileğinin kronik venöz yetmezlikli
hastalarda ödem formasyonunu ve venöz reflü şiddetini artırdığı
bilinmektedir. Kronik venöz yetmezlikte fibrotik dokuların depolanması
nedeni ile ayak bileği immobilitesine neden olmaktadır. İmmobilite nedeni
ile kas pompası aktive olamaz ve venöz kan kalbe geri döndürülemez. Bu
nedenle kas pompasının görevini yapabilmesine yardımcı olmak, kas
kontraksiyon hareketi düzenlemek ve semptomları iyileştirmek için kronik
venöz yetmezlikte kademeli egzersiz programları kullanılır (Padberg ve
Johnston, 2004).
Farmokolojik tedavi
Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde bitkisel kökenli veya sentetik
ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar venoaktif özelliktedir. Venoaktif ilaçlar
etkilerini- temelde antioksidan mekanizma ile- öncelikle venöz tonu
değiştirerek, kılcal damarların iltihabı ve damar geçirgenliğinin şiddetini
azaltarak gösterirler ve bu da ağrı, semptomlar ve ödemde azalmaya yol
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açarlar. Venoaktif ilaçların mevcut hastalığı düzeltmediği semptomatik
iyileşme sağladığı bilinmektedir (Nicolaides, 2003).
Venoaktif ilaçlar
1- Doğal

2- Sentetik

Coumarin (a benzopyronlar)

Adenozin fosfat

Flavonoidler ( benzopyronlar)

Benzaron

Hydroksirutosidler

Kalsiyum dobesilat

Mikronize pürifiye flavonoid fraksiyonu
(MPFF)
Saponosidler (at kestanesi ekstraları)
Diğer bitki ürünleri.
Tablo 4. Kronik Venöz Yetmezlikte Kullanılan Venoaktif İlaçlar
11 )Girişimsel tedavi
Skleroterapi
Venöz skleroterapi, kimyasal tıkanıklığı meydana getirecek bir
maddenin intravenöz enjeksiyonudur. Çeşitli venöz sklerozan ajanlar
yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Bir dizi skleroterapi ajanı (örn.Sodyum
tetradesil sülfat, polidokanol, hipertonik salin ve gliserin), farklı
preparasyonlarda (örneğin, sıvı ve köpük) kullanılmıştır (Rabe ve Breu,
2014, Lorenz ve Gkogkolou, 2014). Skleroterapi, venlerde inflamasyona
ve ardından fibrozise neden olur ve böylece venin lümenini aşındırır
(Sandison ve Spark, 2013). Skleroterapi, örümcek venler (<1 mm), venöz
göller, 1-4 mm çapındaki varisli damarlar, ve küçük kavernöz
hemanjiomlar dahil olmak üzere çeşitli durumlarda kullanılır (Gloviczki
ve Comerota, 2011).
Modern zamanın ilerlemesiyle bu teknik daha uzun ve geniş variköz
venlerin tedavisi için ultrasonografi eşliğinde yapılan köpük skleroterapi
şekilde geliştirilmiştir. Köpük skleroterapi, sklerozan ve CO2 veya
havanın bir kombinasyonu, şırıngalara çekilir ve ileri ve geri güçlü bir
şekilde enjekte edilerek bir köpük yaratılır. Köpük skleroterapinin avantajı,
hedef damar lümeninden daha fazla kan ile yer değiştirerek endotelle daha
etkili skrerozan iletimine izin verir (Rabe ve Otto, 2008). Sklerozan madde
enjeksiyondan sonra kompresyon bir hafta süreyle uygulanmalıdır.
Böylelikle; daha etkili fibrosis, trombüs oluşum riskini azalma, kas
pompasının etkinliğinde artma sağlanır(Sandison ve Spark, 2013).
Skleroterapi sonrası; flebit, pigmentasyon, ülserasyon ve çok nadiren felç
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gibi nörolojik sekel gibi istenmeyen komplikasyonlar görülebilir (Blaise
ve Bosson,2010, Carlin ve Ratz, 1987).
Endovenöz Laser Tedavisi
Kronik venöz yetmezlik tedavisinde en sık kullanılanı Endovenöz laser
tedavisidir (Kabnick, 2006). Endovenöz laser tedavisi Vena Safena Magna
ve Vena Safena Parva tedavisi için kullanılmaktadır. Safenofemoral ya da
safenopopliteal ve bunlarla ilgili aksiyal venlerin kesişme noktalarında
oluşan reflüleri ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır (Gauw ve Lawson,
2016)
Yüzeysel trunkal reflünün termal ablasyonu, 21. yüzyılda damar
tedavilerinde devrim yaratmıştır. Endovenöz laser tedavisinde lazer dalga
boyu, su veya hemoglobini hedef alır ve bu özelliğiyle hedef damar
endoteline termal hasar verir (Kabnick, 2006). Endovenöz laser
tedavisinde Fiber, bir tel üzerinde ilerletilip ardından aktive edilen ve
yavaşça çekilen düşük profilli bir cihazdır.
Venöz girişim genellikle lokal anestezi altında ve ultrasonografi (USG)
eşliğinde, iğne ponksiyonu ile yapılır. En yaygın uygulama olarak,
yetmezlik bulunan safen ven çapının daha büyük olması, düzgün seyri ve
düşük sinir hasarı riski nedeniyle diz seviyesinden girilir. Ponksiyon
iğnesinin lümeninden klavuz tel ilerletilir. Klavuz tel yerleştirildikten
sonra iğne çıkartılır ve küçük bir kesi yapılır. Klavuz tel üzerinden kılıf
ilerletilir. EVLT’sindeki en önemli aflama kılıfı doppler USG eşliğinde
safenofemoral bileşkeninin 1-2 cm distaline yerleştirmektir. Daha sonra
200-600 μm arasında çapı olan lazer fiberi yerleştirilebilir (Kabnick, 2006,
Proebstle ve Sandhofer,2002). Endovenöz laser tedavisinin flebit gibi
istenmeyen komplikasyonlar görülebilir (Kabnick, 2006).
Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
Radyofrekans ablasyonu safen venleri tıkayan başka bir termik
teknolojidir. Hedef damar içine bir elektrot elemanı sokulmuştur. Elektrot
ile temas eden doku kontraksiyona uğrar öncelikle subendotelyal
tabakadaki kollajen fibrilleri etkilenir. Termal yaralanma, damar
lümeninde tromboza ve sonuçta tıkanıklığa neden olur Radyofrakans
elektrotunun ablasyanu spontan sınırlama etkisi vardır (Hong ve
Georgiades, 2010). Ayrıca yapılan lokal anestezi ve ısı emici koruyucu
kalkan oluturmaktadır. Böylece çevre dokularda bulunan sinirler, deri ve
kas dahil olmak üzere ısı hasarından koruyacaktır (Hong ve Georgiades,
2010).
Venöz girişim genellikle lokal anestezi altında ve ultrasonografi (USG)
eşliğinde, iğne ponksiyonu ile yapılır. Ponksiyon iğnesinin lümeninden
kılavuz tel hedef damar içine ilerletilir. Cihazın ucu, çevrim başına 20
saniye 120 ° C'ye kadar ısınır. Her döngüden sonra ısıtma elemanı çekilir
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ve yeni bir damar segmenti tedavi edilir (Perrin, 2010). Radyofrekans
ablasyon tedavisinin, derin ven trombozu, sinir hasarı, pıhtılaşmada
yayılma, hematom, flebit, ciltte yanık ve enfeksiyon gibi istenmeyen
komplikasyonları vardır.( Merchant ve Kistner, 2009).
Mekanokimyasal Ablasyon
Clari Vein (Vascular Insights, Quincy, MA, ABD), safenöz bir veni
tıkamak için kullanılan mekanokimyasal ablasyon sistemdir (Merchant ve
Kistner, 2009). Damar içine küçük, kıvrımlı bir fiber uç konulur, 3500
rpm'ye kadar endotelyal yüzeyi çizen küçük bir elektrik motoruyla çalışır.
Aynı zamanda, fiber uçun ucundan az miktarda sklerozan enjekte edilir.
Bu işlem sırasında lif çok yavaş çekilir.
Mekanokimyasal ablasyon, mekanik hasarı ve kimyasal tahrişi
birleştirerek endotelyal inflamasyonu, trombozu ve oklüzyonu başlatır.
İplik lifinin mekanik etkisinin, endotelyum ile daha fazla sklerozan temasa
izin veren veno-konstriksiyonu indüklediği de düşünülmektedir. Cihazın
motorlu sapında bir batarya vardır. Termal ablasyona benzer şekilde,
ultrasonik kılavuzlama altında, tedaviye başlamadan önce cihaz ucu
Safenofemoral bileşkeden en az 2.5 cm uzakta konumlandırılır. Mekanik
rotasyon en az 3 s boyunca, sklerozan uygulaması olmadan lifin hafif
çekilmesiyle başlatılır. Özellikle geniş çaplı Vena Safena Magna için
tedavi edilen damar üzerindeki dış basınç önerilir (Van Eekeren ve
Boersma, 2014, Sun ve Chowdhury, 2017). Mekanokimyasal ablasyon
tedavinin; DVT (çok nadir), flebit ve lokal hematom gibi komplikasyonları
görülebilir (Deijen ve Schreve, 2016).
Siyanoakrialat
Kronik venöz yetmezlikte safen venleri kapatmak için kullanılan diğer
bir yöntem ise siyanoakrilat yapıştırıcıdır (“superglue”) (Almeida ve
Javier, 2013). Şu anda kullanılan iki tane siyanoakrilat damar yapıştırma
cihazı vardır: VenaSeal (Medtronic, Minneapolis, MN, ABD) ve
VariClose (Bioas, Ankara, Türkiye).
Bu yöntem de bir kılıfla bir iletim kateteri safen ven içine ilerletilir.
Kateter aracılığı ile bir silah sapı mekanizması kullanılarak siyanoakrilat
dikkatle enjekte ven içine enjekte edilir. Safen ven içinde enjekte edilen
maddenin derin venöz sisteme gidişini engelemek için safenofemoral
bileşkeden 5 cm’lik mesafe bırakılır. Ultrasonik görüntüleme kullanarak
her uygulamadan sonra, kateter geri çekilir ve uzun süreli manuel basınç
uygulanır (Almeida ve Javier, 2017). Siyanoakrilat ven kapamanın en sık
görülen komplikasyonu flebittir ( Park, 2017).
III) Cerrahi Tedavi
Kronik venöz yetmezlik tedavisi olan cerrahi prosedürlerin amacı,
yetmezlik olan venleri yok etmek veya reflü kaynağını damar sisteminin
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geri kalanından ayırmaktır. Konservatif önlemlerle karşılaştırıldığında, bu
prosedürler semptomlarda belirgin bir azalmaya ve hastaların yaşam
kalitesinde daha iyi bir iyileşmeye yol açmaktadır (Michaels ve Brazier,
2006).
Safen Ven Stripping
Kronik venöz yetmezliğin nedeni safen vende yetmezlik ise uygulanır.
Vena safena magna ve vena safena parva bağlantılı yüzeyel venlere yapılan
ligasyon ve “stripping”i yüzyıllardır variköz venlerin cerrahi tedavisinin
başlıca yöntemidir (White ve Ryjewski, 2005).
Vena safena magna yetmezliğinde yaygın olarak kulanılan bu
yöntemde; safeno-femoral eklemde bir deri insizyonu ile başlar vena
safena magna tüm yan dalları disseke edilir. Sonra da safen venin kendisi
disseke edilerek, femoral veni ile bitişik safenofemoral bileşke bulunur ve
mümkün olan en kısa ven güdük bırakacak şekilde bağlanır. Ayak
bileğinde iç malleol da başka bir insizyon yapılır- Şu anda, bu genellikle
dizde ya da hemen altında yapılır - vena safena magna bulunup bağlanır.
Bir stripning teli damar içine yerleştirilir ve telin ucu inguinal bölgede
damarın serbest ucunda ortaya çıkar. Sabitlemeden sonra, safen damar
çıkarılır.
Bu yaklaşım ilişkili prosedür sonrası nörolojik komplikasyonların daha
düşük riski ile birlikte, ve damarın geri kalan kısmı gelecekteki vasküler
veya kardiyak cerrahi için bir kanal görevi görebilir.
Yüksek Ligasyon
Venöz sorun sadece safenofemoral bileşke yetersizliği ise ve safen ven
dilate ve tortuoz değilse yalnız proksimalden safen ven dalları ile beraber
bağlanır. Bu yöntem ileri ki yıllarda arteryel müdahalelerde kullanılmak
için safen veni korumayı sağlasa da daha yüksek nüks orana sahiptir
(Rutgers ve Kitslaar, 1994).
Variköz Pake Ekstirpasyonu (Flebektomi):
Küçük kesilerle görülen venöz damarların temizlenmesidir. Ve
çoğunlukla kozmetik amaçlı yapılır. Birçok kere stripping prosedürüne
ilave olarak yapılır. Bu prosedür sıklıkla lokal anestezi altında ayakta
tedavi prosedürü olarak gerçekleştirilmekle birlikte, safenofemoral
ligasyon ve stripping veya endolvenöz prosedürlerle de kombine edilebilir
(Kabnick ve Ombrellino, 2005).
Perforan Ligasyonu Cerrahisi:
Geniş doku hasarına neden olduğu için yaygın kullanılmamasına
rağmen yapılan bazı çalışmalarda perforan ligasyonu cerrahisinin venöz
ülser iyileşmesini artırdığı ve nüks oranlarını azalttığını gösteren kanıtlar
bulunmuştur. Ayrıca bu yöntemin sıklıkla saphenofemoral ligasyon gibi
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diğer cerrahi prosedürlerle birlikte kullanıldığı zaman tek başına
kullanımına göre daha anlamlı sonuçlar alınır (Tenbrook ve Iafrati, 2004,
O’Donnell, 2008).
Son zamanlarda yapılan güncel yöntem olan Subfasyal endoskopik
perforatör cerrahisi, etkilenen cilt bölgesinden uzak bir bölgeden erişim
kazanarak yetersiz perforatör venleri bağlamayı sağlamıştır. Birçok
çalışma, subfasyal endoskopik perforatör cerrahisinin yüksek oranda ülser
iyileşmesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Tawes ve Barron, 2003)
Venöz Bypass Prosedürleri
Tıkanıklığa bağlı olarak gelişen kronik venöz yetmezliğin tıkanıklık
olan bölgenin bypass edilmesi esasına dayanır.
Venöz Kapakçık Rekonstrüksiyonu
Venöz kapak hasarı veya disfonksiyonu, kronik venöz yetmezliğin
oluşmasına ve ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. Derin venöz sistemin
ven kapaklarının venöz kapak rekonstrüksiyonu ileri kronik venöz
yetmezlikte meydana gelen venöz ülserlerin tekrarlamasını engellenmesini
sağlar. Vana yaprakçıklarını yetkin hale getiren femoral damar
kapakçıklarının tamir edilmesi için açık bir teknik tarif edilmiştir(Kistner,
1975). Bu açık valvüloplasti tekniği, transcommissural valvuloplasti ile
gelişen venöz onarım için rafine edilmiş ve kapatılmış tekniklerdir (Raju
ve Berry, 2000).
Açık yöntemle kapak rekonstruksiyonu veya external destek
uygulanması ya da başka bir venin sağlam kapak segmentinin
transpozisyonu gibi yöntemler tanımlanmıştır. Ancak kanama, pulmoner
emboli,erken tromboz, açıklık oranının az olması, yüksek hasta morbiditesi
olması bu tedavinin yaygın kullanımını kısıtlamıştır (Raju ve Berry, 2000).
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BATIN ANTERİOR PENETRAN YARALANMALAR
Penetrating Anterior Abdominal Injuries
Songül ARAÇ1
Giriş
2017 Türkiye istatistik kurumu tarafından yayınlanan ölüm nedeni
istatistiklerinde travma ve zehirlenmelere bağlı ölümler %4,5 ile altıncı
sırada yer almaktadır (TÜİK,2017).Travmaya bağlı ölümlerin yaklaşık
olarak % 10’unu batın yaralanmaları oluşturur (Emergen, Ekiz, Yücel ve
Akpınar, 2002).
Batın yaralanmaları künt ve penetran yaralanmalar olarak
sınıflandırılmaktadır. Penetran batın yaralanmaları ise ateşli silah
yaralanmaları (ASY) ve delici kesici alet yaralanmalarını (DKAY)
içermektedir. Yaralanmanın tipine ve bölgesine göre hızlıca
değerlendirilip tedavi edilmelidir. Batın penetran yaralanmalarında en
önemli husus tedavi yaklaşımında hangi hastanın cerrahi ihtiyacı
olduğuna karar vermektir. Batın penetran yaralanmalarda konservatif
yaklaşım, acil cerrahi gereksinimi olmayan stabil hasta için yaygın kabul
gören bir yaklaşımdır (Benjamin, Demetriades, 2015)Travma
merkezlerinin çoğu tarafından batın anterior penetran yaralanmalarında
şayet hastada peritonit belirtisi yok ve vital bulguları stabil ise konservatif
tedavi uygulanmaktadır (Como, Bokhari, Chiu, 2010).
Acil cerrahi operasyon ihtiyacı olmayan hastaların takibi de diğer bir
önemli husustur. Hastaların takibinin esası izlem süresince cerrahi
gereksinimi olup olmayacağı esasına dayanmaktadır. Bunun için
günümüzde
organ
yaralanma
varlığı
açısından
hastaların
değerlendirilmesinde
invaziv
(diagnostik
peritoneal
lavaj,
lokal yara yeri eksplorasyonu, diagnostik laparoskopi vb.) ve non‐
invaziv (fizik muayene, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, endoskopi,
magnetik rezonans görüntüleme, vb.) tanı yöntemleri mevcuttur (İnaba,D
emetriades,2007). Karın anterior bölge yaralanmalarında fizik muayeneni
n yanı sıra bu tanı yöntemlerinden de faydalanılarak hastanın tedavi yakla
şımına karar verilir. Bu çalışmada amaç, batın anterior penetran
(Uzman Doktor) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği,
Diyarbakır, Türkiye Email:aracsongul@hotmail.com
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yaralanma nedeniyle kliniğimize başvuran hastaların incelenmesi,
takip ve tedavi sonuçlarının literatür eşliğinde değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada 1 Ocak- 30 Aralık 2017 tarihleri arasında Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil kliniğine batın anterior bölgesine penetran yaralanma
nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastanemizdeki hastane bilgi sistemi üzerinden ICD kodu ile ateşli
silah yaralanmaları ve delici kesici alet yaralanmaları tarandı. Bunlar
arasından batın anterior olmayan yaralanmalar çalışma dışı bırakıldı.
Verilerine eksiksiz ulaşılan 57 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaş
ve cinsiyet gibi demografik özellikleri ile penetran yaralanmanın türü,
anatomik olarak yaralanma bölgesi, acil servise başvuru anındaki vital
parametreleri, GKS Glaskow Koma Skalası, istenilen görüntüleme
yöntemi ve bulguları, acil serviste alınan hemogram ve biyokimya
parametreleri, hastanede kalış süresi ve sağ kalımı değerlendirilmiştir.
Ayrıca cerrahi karar verilen hastaların yaralanan organ sayısı incelenmiştir.
Tüm vakalara başvuru sonrası tetanoz aşısı ve tek doz profilaktik
antibiyotik (seftriakson) yapılmıştır.
Hastada şuurun kapalı olması, hemodinamik instabilite, organ
eviserasyon varlığı ve peritonit varlığı acil cerrahi endikasyonları
olarak belirlenmiş ve genel cerrahi tarafından acil operasyona alınmıştır.
Bunun dışında kalan hasta grubu genel cerrahi kliniğine yatırılmış ve
selektif konservatif tedavi yaklaşımı uygulanmıştır. Yeterli resüssitasy
ona rağmen hastanın sistolik kan basıncının 90 mmHgʹnın altında
olması, taşikardinin devam etmesi, ajitasyon ve susuzluk, kuru, soluk ve
soğuk deri gibi hipovolemik şok belirtilerinin olduğu durumlar
hemodinamik instabilite olarak tanımlanmıştır. Yapılan seri fizik
muayenede hassasiyetin, rebaund ve/veya rijidite bulgularının
yaralanma bölgesinden uzak alanda mevcut olması ile peritonit tanısı
konulmuştur. Hastanın hemodinamisine göre görüntüleme yöntemine
karar verilmiştir. Vital parametreler, alınan hemogram ve biyokimya
parametreleri ile görüntüleme sonrası konservatif tedavi kararı alınan
hastalar ise genel cerrahi kliniğine yatırılmıştır.
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Batın anterior bölgesi; üst kısımda ksifoid ve arcus costarumlar, her iki
yan tarafta orta aksiller hat, alt kısımda ise simfizis pubis ve
inguinal
ligamanlar
arasında kalan bölge
olarak
tanımlandı.
Yaralanmalar anatomik
açıdan 9 farklı bölgeye ayrıldı: Epigastrik
bölge, sağ sol hipokondriyak bölge, umbilikal bölge, Sağ sol lomber bölge,
Hipogastrik bölge ve sağ sol iliak bölge.
Bulgular
Batın anterior bölgesine penetran yaralanma nedeniyle acil cerrahi
polikliniğine başvuran 57 hasta incelendi. Hastaların tümü erkek olup yaş
ortalaması 29.17 (15-65) dir. Penetran yaralanmanın türüne göre 23 hasta
ASY, 34 hasta ise KDAY idi. Tedavi olarak en sık cerrahi (n=32 , %56.14)
uygulanmıştır. ASY hastalarında cerrahi tedavi (n=19 %82.6) daha sık
iken KDAY hastalarda konservatif tedavi (n=21 %61.8 )daha sıktır
Tablo 1: Penetran yaralanma türü ve tedavi yöntemleri
ASY (23)
CERRAHİ
KONSERVATİF

19 %82.6
4 %17.4

KDAY (34)
13 %38.2
21 %61.8

En sık yaralanma bölgesi sağ hipokondriyak (n=15, %26.3) bölgedir.
Hipogastrik bölge yaralanması saptanmamıştır.
Şekil 1. Karın anterior bölgesinde penetre yaralanmaların anatomik
lokalizasyonları
5 asy
2 asy
10 kday
4 kday
7 kday
3 asy
5 asy
2 asy
3 kday
6 kday
1 kday
5 asy
1 asy
1 kday
5 kday
Batın anterior penetran yaralanmanın yanında ikincil bir anatomik
bölgeden penetran yaralanan 15 (%26.3) hasta mevcuttur. En sık
ekstremite yaralanması (n=8 % %53.3) saptanmıştır.3 ASY hastasında üç
bölge yaralanması saptanmıştır.
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Tablo 2. ek yaralanma bölgesi olan hastaların dağılımı
EK
YARALANMA
BÖLGESİ

KDAY (n=7)

ASY (n=8)

POSTERİOR

1

-

GÖĞÜS

3

2

EKSTREMİTE

2

3

GLUTEAL

1

-

1 DEN FAZLA
EŞLİK
EDEN
BÖLGE

-

3 (1 gluteal+ekstremite)

(2 göğüs+ekstremite)

En sık görüntüleme yöntemi olarak hastaların tümünde USG
kullanılmıştır. Bilgisayarlı tomografi ikinci sıklıkla ( n=42 %73.7)
kullanılmıştır. Bilgisayarlı tomografi yapılmayan 10 hasta USG sonucu ile
cerrahiye alınmıştır. Cerrahi tedavi yapılan hastaların tümünde pozitif
USG bulgusu saptanmıştır. 3 KDAY olan hastada USG'de batın içi mai
olduğu ve konservatif tedavi uygulandığı saptanmıştır.
Tablo 3. Vital Bulgular Ve Yapılan Görüntüleme Yöntemleri
ASY
KDAY (34)
GKS ortalama
14.13
NABIZ sayısı /dk ortalama
14.5
ORTALAMA
ARTER
KAN
88
BASINCI mmHg
72
USG DE POZİTİF BULGU
19
VARLIĞI
18
GÖRÜNTÜLEME
OLARAK
TOMOGRAFİ SEÇİMİ
Ortalama arter kan basıncı = diyastolik
kan basıncı - diyastolik kan basıncı ) / 3
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kan basıncı +(

(23)

92
85
16
24

sistolik

Tablo 4. Yaralanma türüne bağlı organ yaralanmaları
YARALANAN
ORGAN

KDAY (34)

ASY (23)

KARACİĞER

4

3

AKCİĞER

3

2

İNCE BARSAK

4

11

KOLON

1

6

MİDE

2

1

PANKREAS

-

1

DALAK

1

-

REKTUM

-

1

BÖBREK

-

2

ÜRETER

-

1

MESANE

-

2

DİYAFRAGMA

1

1

VASKÜLER

1

1

SİNİR

1

1

KEMİK

-

2

Yaralanma türüne bağlı organ yaralanmaları tablo 4 te verilmiştir.
KDAY da en sık etkilenen organ karaciğer ve ince barsak (her ikisi için
n=4 %11.8 ) iken ASY de en sık ince barsak (n=11 %47.8 ) ikinci en sık
yaralanan organ ise kolon (n=6 %26) saptanmıştır.
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Tablo 5. Hastaların ortalama hemogram ve biyokimya parametreleri
WBC (10 /µ )
Hemoglobin (g/dl)
Hematokrit (%)
NLR
PLR
ÜRE mg/dL
KREATİNİN
mg/dL
LDH u/l
GLUKOZ (mg/dl)
Na mmol/lt
K mmol/lt
Ca mg/dl
Cl mmol/lt
13

KDAY
11.18
13.44
41.07
3.29
108.4
30.35
0.91
222
137.11
140.8
3.9
8.93
99.1

ASY
15.61
13.48
40.90
2.8
71.2
34.0
1
284
142
140.5
4.1
8.82
98.52

WBC: lökosit, NLR: nötrofil lenfosit oranı, PLR: Platelet lenfosit oranı,
LDH: Laktat Dehidrogenaz, Na: sodyum K: potasyum Ca: kalsiyum, Cl:
klor
ASY'nin
hastanede
saptanmıştır(7.19gün)

yatış

ortalama

süresi

daha

Tablo 6. Hastanede kalış süreleri
YATIŞ
SÜRESİ KDAY
ORTALAMA
GÜN 5.84 (1-29)
(MİN-MAKS)
3 hasta(%5.26) eksitus olmuştur.
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ASY
7.19 (1-19)

uzun

Tablo 7. Batın anterior Penetran yaralanmalarda sağ kalım oranları
SAĞ

eksitus

ASY

21

2

KDAY

33

1

Tartışma
Artan nüfus yoğunluğu, suç ve şiddeti yıllar içinde beraber getirmiştir.
Abdominal travma hastalarının çoğu 40 yaşından genç olup, bu
popülâsyonda morbidite ölümlerinin önemli bir nedeni olmaya devam
etmektedir (Wiewióra, Sosada, Piecuch, Zurawiński,2011). Batın penetran
yaralanmaları ile yapılan çalışmalarda çoğunluğu genç erkek hasta grubu
oluşturmaktadır(DuBose, Inaba, Teixeira,2007). Bizim çalışmamızda da
hastaların tümü erkek ve ortalama yaş 29.17 idi. ASY de en sık etkilenen
organ ince barsak iken KDAY'da en sık yaralanan organ karaciğer ve ince
barsaktır (Feliciano DV, Burch JM, Spjut-Patrinely,1998). Yaptığımız
çalışmada KDAY da en sık etkilenen organ ince barsak iken, ASY'de ise
karaciğer ve ince barsaktır.
Batın künt travmalarında konservatif tedavi deneyimi uzun zamandır
mevcut iken batın penetran yaralanmalarda yirminci yüzyılın sonlarına
kadar operatif yönetim kabul edilen tek standarttı. Ancak 1960'lı yıllarda
yapılan çalışmalarda batında penetran yaralanmalarda zorunlu eksploratif
laparotomi sorgulanmaya başladı. ( Nance, Cohn, 1964) yıllar içerisinde
yapılan birçok çalışma ile penetran batın yaralanmalarında seçilmiş
vakalarda konservatif kalınabileceğine dair kanıtları destekledi (Swift,
Garner, 2015)
Günümüzde selektif konservatif tedavi genel olarak kabul görmektedir.
Jansen ve ark. Yaptığı bir çalışmada, Amerikalı cerrahların % 94.4ʹü,
İrlanda ve İngiltereli cerrahların ise %84,3ʹünün, selektif konservatif
tedaviyi benimsedikleri rapor edilmiştir (Jansen, Inaba, Rozeli,2011).
Bu yaklaşım son yıllarda, görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle
daha da güvenli bir şekilde uygulanır hale gelmiştir. Bilinci kapalı,
hemodinamik olarak instabil, peritonit bulguları olan hastalara acil olarak
laparotomi
yapılması genel kabul görmektedir (Jansen, Inaba,
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Rizoli,2010). Bunun dışında kalan hastalara selektif konservatif tedavi
uygulanmalıdır (Kessel, Peleg, Hershekovitz,2008).
Hastalar,
hemodinamik olarak stabil olduklarında yaralanma şiddetine
bakılmaksızın nonoperatif olarak takip edilebilirler (Stassen, Bhullar,
Cheng, 2012). Bu hastalar yakın klinik gözlem ve görüntüleme yöntemleri
ile takip edilir. Doğu Travma Cerrahisi Derneği, konservatif tedavi için
seçilen abdominal KDAY'ı olan hastalarda abdominal bilgisayarlı
tomografiyi (BT) tavsiye etmektedir (Como, Bokhari, Chiu, 2010). Tüm
ASY’nda hastanın hemodinamisi stabil ise çok kesitli BT inceleme
mutlaka yapılmalı ve yaralanmanın trasesi izlenerek peritona nafiz olup
olmadığı görülmelidir. Sadece IV kontrastlı BT’nin yeterli olduğunu
bildiren yayın bulunsa da, bu konudaki yayınların büyük kısmında üç yollu
kontrastlı (IV, oral, rektal) abdominopelvik BT inceleme önerilmektedir.
Bu şekilde yapılan incelemede yayınlarda %90–100 sensitivite ve %95–
98 spesifite bildirilmektedir (19,21,27-30). Biz hemodinamisi stabil olan
hastalarımızı iki yollu (oral IV) kontrastlı BT inceleme yaparak takip ettik.
Hemodinamik instabilite ve / veya peritonit bulguları tespit edildiğinde
hastaya anında müdahale etmek için uygun koşullar belirlenmelidir
(Stassen, Bhullar, Cheng, 2012). Selektif konservatif tedavide hastalar
cerrahi servisine yatırılır ve aralıklı olarak fizik muayenesi tekrarlanır.
Fizik muayene tek başına hastaların yaklaşık olarak %90ʹında cerrahi
müdahale kararını verdirebilir. Fizik muayenenin sensitivitesi çeşitli
çalışmalarda %97,4 olarak bildirilmiş (Kessel, Peleg, Hershekovitz,2008)
ve sadece fizik muayene ile takibin bile gereksiz laparotomi oranlarını
düşürülebildiği rapor edilmiştir (İnaba, Demetriades,2007). Inaba ve diğ.
(Inaba, Okoye, Rosenheck,2013) prospektif olarak 249 KDAY'lı hastada
değerlendirmede fizik muayene ve BT'yi karşılaştırmışlardır.
Çalışmalarında BT bulguları klinik karar vermeyi değiştirmemiştir. Fizik
muayenenin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla% 100.0 ve% 98.7 iken, BT’
de sırasıyla% 31.3 ve% 84.2 idi. Fizik muayene mümkün olduğunca aynı
ekip tarafından yapılmalı ve böylece değerlendirme farklılığı ortadan
kaldırılmalıdır.
Gerekli
durumlarda
görüntüleme
yöntemleri
kullanılmalıdır (Kessel, Peleg, Hershekovitz,2008).
Sonuç olarak, batın anterior bölgesine penetre yaralanması olan
hastalarda peritonit bulguları varsa, bilinci kapalı ya da hemodinami
stabil değilse acil cerrahi uygulanmalı, aksi halde nonoperatif takip
edilmelidir. Selektif konservatif tedavi ile gereksiz laparotomi oranları
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azaltılabilir. Bu hastalar yakın klinik gözlem ve görüntüleme yöntemleri
ile acil cerrahi müdahale açısından takip edilmelidir.
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PSEUDOMONAS’LARIN BAZI ÖZELLİKLERİ
Some Properties of Pseudomonas
Berrin ÇELİK
1.GİRİŞ
Pseudomonaslar, bakteriler aleminin Protobacteria filumunun Gamma
Proteobacteria sınıfının Pseudomonadales takımının Pseudomonadaceae
ailesinde sınıflandırılmaktadır. P.aeruginosa, P.fluorescens, P.putida ve
P.stutzeri insanlarda enfeksiyon etkeni olan türleridir. Pseudomonasların
bazıları da bitki ve hayvanlarda enfeksiyon etkenidirler. Bitki
patojenlerinin en önemlileri; P.solanacearum, P.syringae, P.marginalis,
B.cepacia’dır. Hayvan patojenlerinin en önemlileri ise P.aeruginosa,
B.mallei, B.pseudomallei’dir [Bilgehan,1996; Palleroni, 2005].
Pseudomonas bakterileri, Fransız Carle Gessard tarafından ilk olarak,
1882 yılında mavi yara akıntılarından saf kültürlerini izole edilerek klasik
tanımlamalarını yapmıştır. Finkelstein 1886 yılında yenidoğandan, Brill ve
Libman ise 1889 yılında yetişkin kanından izole etmişlerdir. Charrin ise
1890 yılında patojen mikroorganizma olarak tarif etmiştir [Baltch ve
Smith, 1994].
Pseudomonas bakterilerini, ilk defa Migula 1894 yılında, genusun
morfolojik ve fizyolojik özelliklerini dikkate alarak belirlemiştir.
Palleroni; 1973 yılında sınıflandırmada önemli ve etkili metodlardan biri
olan ribozomal RNA analizleri üzerinde çalışmış ve Pseudomonas
bakterilerini rRNA’larına göre beş homolog gruba ayırmıştır [Palleroni,
1984].
De Vos ve De Ley 1983 yılında, bu homolog beş grub üzerinde ayrıntılı
çalışmalar yapmış ve türler arasındaki özellikleri belirlenerek filogenetik
yakınlıklarına göre yeniden sınıflandırılmalarını yapmışlardır. Ayrıca
Pseudomonas ailesine, bilinen türler dışında, başka türlerde ilave
etmişlerdir [De vos ve De lay, 1984; Palleroni, 2005]. (Çizelge.1).
rRNA homoloji
grup ve alt grupları
1.Fluoresan grup

Nonfluoresan grup
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Cins ve türler
Pseudomonas aeruginosa
P.fluorescens
P.putida
P.stutzeri
P.mendocina
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2.

3.
4.
5.

P.alcaligenes
P.pseudoalcaligenes
Burkholderia pseudomallei
B.mallei
B.cepacia
B.picketti
Comamonas acidovorans
C.testosteroni
P.diminito
P.vesicularis
Xantomonas maltophilia

Çizelge.1. Pseudomonas ve yakın bakterilerin rRNA homolojilerine göre
sınıflandırılmaları

Normal florada denge durumunda bulunan bazı mikroorganizmalar,
sağlıklı kişilerde, bazı zamanlarda hastalık oluşturabilir. Ancak savunma
sisteminin bozulması, kemoterapi kullanımı gibi faktörler yüzünden bu
mikroorganizmalar fırsatçı patojen duruma dönüşebilmektedir [Bilgehan,
1996]. Pseudomonas bakterilerinin, birçok antibiyotiğe dirençli olduğu ve
konakçının savunma sisteminin zayıfladığı durumlarda enfeksiyonları
ağırdır ve tedavileri zordur [Erdem, 1999; Bilgehan,1996].
1.1. Pseudomonaslar’ın Mikrobiyolojik Özellikleri
Pseudomonadaceae ailesinde sınıflandırılan ve fırsatçı türleride
bulunan Pseudomonas cinsi bakteriler gram negatif, nonfermentatif,
aerobik çomaklardır. Pseudomonas bakterileri, sporsuz, kapsülsüz, düz ve
kıvrımlı ince çomak şeklinde, yaklaşık olarak 0.1-5 µm eninde ve 1,5-5,0
μm boyundadır. Pseudomonaslar kirpikleri ile genellikle hareketli
bakterilerdir. Pseudomonaslar zorunlu aeroptur ve en iyi 370C ‘de ürerler
[Palleroni,1984]. Pseudomonas bakterilerinin mezofil, psikrofil veya
psikotrof türleri vardır. Bu bakterilerin optimum üreme sıcaklıkları 2530ºC’dir. Pseudomonas bakterileri, besiyerlerinde kolay ürediklerinden
dolayı izolasyonları basittir [Palleroni,1984; Koneman,1997; Erdem,
1999]. Pseudomonas bakterileri, pH=6.6-7.0 aralığında en iyi ürerler ve
ürettikleri amonyak ve bazik maddelerin etkisiyle pH değerleri yükselir.
Gen transferini konjugasyon ve transdüksiyonla gerçekleştirir [Palleroni,
1984; Gilligan,1995].
1. 2. Pseudomonaslar’ın Biyokimyasal Özellikleri
Pseudomonas bakterilerinin bazıları oksidaz negatif, bazıları oksidaz
pozitifdir. Sitokrom oksidaz, oksidatif fosforilasyon yolu ile solunum
yapan bakterilerin kullandığı enzimdir. Oksidaz testi bu enzimin varlığını
araştırmak için yapılır. Bütün türleri katalaz pozitifdir. Pseudomonas
türleri karbonhidratları fermente etmez. Glikoz, ksiloz gibi şekerlere
oksidatif etki gösterirken maltoz ve laktozu fermente etmezler. Üç şekerli
demir agarda (TSI= Tri sugar iron) hidrojen sülfür yapmaz. Bazı non
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fermentatif bakteriler, glikozu okside ederek parçalar. TSI agarda, yatık
kısmı asitleştirir. Bazı non fermentatifler ise oksidatif özellik göstermezler
[Koneman,1997; Erdem, 1999]
Pseudomonas’ların çoğu aerob ortamda ekstrasellüler pigment
sentezler ve üredikleri ortamı da bu renklere boyarlar. Pigment özelliği,
sadece Pseudomonas’lara özgüdür ve tanısal önemi vardır. Buyyonda
yüzeyde zar oluşturur ve zarın altında ise mavi yeşil pigment oluşturur.
Müller hinton besiyerinde mavi yeşil renginde piyosiyanin üretir. Bazı
türler sarı yeşil piyoverdin, kırmızı renkli piyorubin ve kahverenkli
piyomelanin üretir. Pseudomonas kültürleri tatlı, aromatik meyve ya da
trimetilamin kokusuna benzer karakteristik kokusu mevcuttur. Bu özellik
2 amino asetofenon’a bağlıdır. Bu oluşum sadece Pseudomonas’larda
görülmektedir [Erdem, 1999; Pollack, 1995].
Pseudomonas F(flo) agarda; P.aeruginosa, P.fluorescens, P.putida
türlerinin oluşturduğu piyoverdin (fluorescein) pigmenti, tüpte sarı renkli
olarak gözlenmiştir. Pseudomonas P (tech) agarda ise sadece
P.aeruginosa’nın oluşturduğu piyosiyanin pigmentini, içinde sıvı besiyeri
bulunan tüpte mavi renkli olarak gözlenmiştir [Koneman,1997].
1.3. Antijenik Yapıları
Epidemiyolojik amaçlar için P.aeruginosa’nın çeşitli suşlarını gruplara
ayırmada lipopolisakkarit (LPS) yapısında, somatik (O) antijenleri
kullanılır. Özgün antiserumlarla, lam aglütinasyon metodu ile
tiplendirmeler yapılmıştır. Serotiplendirme şemasından biri Fisher-DevlinGnabasik sistemidir ve yedi tipi vardır. Diğeri ise uluslararası antijen
tiplendirme sistemi (IATS) ‘dir ve onyedi farklı tipi vardır.
Pseudomonaslar’da ısıya duyarlı antijenler, pilus antijenleri ve H
antijenleri de bildirilmiştir [Erdem, 1999; Pollack, 1995].
1.4. Plazmidler ve Fajlar
Pseudomonas bakterilerinde; metabolizma olaylarında, kimyasal,
fiziksel faktörlere ve antibiyotiklere karşı direnç kazanmada plazmidler
rol oynar. Pseudomonaslar’da oldukça fazla plazmid bulunur. Gen
transferlerini, konjugasyon, transdüksiyon ve transformasyon ile
gerçekleştirir. Pseudomonaslar, diğer suşlar veya enterik bakterilerden
aldıkları düşünülen plazmidler sayesinde çoklu direnç gösterirler.
Pseudomonas’larda faj ve bakteriyosin (piyosin) tiplendirmeside
yapılmaktadır [Erdem,1999; Palleroni, 2005].
1.5. Pseudomonasların Oluşturduğu Hastalıklar
P.aeruginosa sağlıklı insanlarda çok nadir hastalık oluşturmasına
rağmen, hastane ortamında, immun yanıtı bozulmuş insanlarda, bitkilerde
ve hayvanlarda hastalık oluşturabildiği görülmüştür. Yapılan
araştırmalarda, dirençli suşların giderek arttığı ve tedavilerinde güçlük
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çekildiği bilinmektedir. Pseudomonas’ların sebep olduğu önemli
enfeksiyonlar şunlardır: Bakteriyemi, pnömoni, endokardit, göz
enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, gastrointestinal enfeksiyonlar, santral
sinir sistemi enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, üriner sistem
enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları [Todar, 2004;
Erdem,1999; Baltch ve Smith,1994].
1.6. Dirençlilik
P.aeruginosa ortam şartlarına kolay adapte olabilir. Yeterli nem ve az
besin maddesiyle uzun bir süre yaşayabilirler. Pseudomonas cinsi
bakteriler, kimyasal dezenfektanlara karşı oldukça dirençlidir.
P.aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan birçok antibiyotik
arasında yer alan özellikle penisilin grubu ve birinci kuşak sefalosporinler,
P.aeruginosa ve diğer Pseudomonas türlerine etkili değildir [Palleroni,
2005; Erdem,1999].
Pseudomonas bakterileri; bazı antibiyotiklere doğal olarak dirençlidir.
Ayrıca Pseudomanas bakterilerinin tedavisi sırasında, çoklu dirençli
izolatlar görülebilmektedir. Pseudomonas’larda görülen bu direnç
mekanizmaları bazı faktörlere bağlıdır:
1.Kromozomal ve plazmid kökenli beta laktamazların varlığına göre
direnç gelişebilir.
2.Antibiyotiklerin etki bölgelerindeki değişiklikler nedeni ile direnç
gelişebilir.
3.Porin proteinlerinde oluşan değişimler; dış membran geçirgenliğinin
azalmasına ve direnç gelişimine sebep olmaktadır.
4.Aktif pompalama sistemi ile antibiyotiklerin dışarı atılmasına bağlı
olarak direnç gelişebilir [Dede, 2006].
1.7. Tedavi
Pseudomonas bakterilerinin neden olduğu hastalıklarının tedavisinde
antibiyotiklerin sıklıkla kullanılması çoklu direnç göstermesine sebep olur.
Pseudomonas türleri; penisilinlere (azlosilin, karbenisilin, mezlosilin,
piperasilin, tikarsilin) ve üçüncü kuşak sefalosporinlerin çoğuna
(sefoperazon, sefotaksim, seftazidim) duyarlıdır. Hastalıklara ve
enfeksiyon bölgesine göre, antibiyotik tedavisi değişmekle birlikte
tedavide zorlukların Pseudomonas türlerinin virulans faktörlerinden
etkilendiği belirtilmiştir [Erdem, 1999; Pollack, 1995].
1.8. Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa’nın önemi, son yıllarda artmaya başlamıştır.
Özellikle hastane enfeksiyonlarının etkenleri araştırılmış ve sıklıkla
P.aeruginosa izole edilmiştir [Pollack, 1995; Palleroni, 2005].
[110]

Pseudomonas cinsinde RNA homolojilerine göre rRNA birinci grubunda
yer almaktadır. P.aeruginosa aerob, gram negative, uçlarında kirpikleri ile
çok hareketli çomak ya da kokobasildir. Bu bakteriler üremek için otuzdan
fazla organik maddeyi kullanmalarına karşın organik üreme faktörlerine
ihtiyaç duymazlar [Pollack, 1995; Palleroni, 2005]
Pseudomonas bakterileri, birçok besiyerinde kolay üreyebilirler. Çoğu
izolatları kanlı agarda β hemolitik özelliğe sahiptir ve karakteristik mavi
yeşil metalik renktedir. Bu görünüm piyosiyanin pigmentinin varlığını
göstermektedir. Bu pigment nedeniyle aeruginosa adı verilmiştir. Bazı
izolatlar ise piyorubrin (koyu kırmızı) ya da piyomelanin (kahverengisiyah) pigmentler meydana getirirler [Koneman,1997].
Biyokimyasal
Testler

P.aeruginosa

P.fluorescens

P.putida

Hareket
Katalaz
Oksidaz
Hemoliz
420’de üreme
40C’de üreme
Glukoz
Ksiloz
Mannitol
Laktoz
Maltoz
Üre
İndol
Piyosiyanin
Fluorescein
Pigment
H2S
Eskülin
DNaz
ONPG
Kirpik
N2 gaz

+
+
+
+
+
+
+
+/+
+/+
Y, F, K
1
+/-

+
+
+
+
+
+
+
+/-/+
-/+
F
>1
-

+
+
+
+
+
+
+
+/-/+
-/+
F
>1
-

Y: Yeşil F: Fluoresan K: Kahverengi >1: Tek kutupta birden fazla kirpik [Erdem, 1999 ].
Çizelge 2. Bazı Pseudomonasların biyokimyasal özellikleri

Pseudomonas aeruginosa karbonhidratları fermente etmez; glikoz ve
bazı karbonhidratları oksidasyon yoluyla parçalar. Laktoz ve sakkaroza
etkisi yoktur, indol ve H2S oluşturmaz. P.aeruginosa üç şekerli demirli
(TSI) besiyerinde reaksiyon oluşturmaz. Ayrıca hareketli bir
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mikroorganizma olması P.aeruginosa’nın teşhisini kolaylaştırmaktadır
[Pollack, 1995; Erdem,1999]. (Çizelge2.).
P.aeruginosa, doğada oldukça yaygındır. Çevre koşullarına çok kolay
uyum sağlayabilmekte ve az besin maddesinin varlığı ile yaşamlarını
sürdürebilmektedir [Pollack, 1995; Erdem,1999; Bilgehan, 1996].
1.9. Pseudomonas Bakterilerinin Virülans Faktörleri
Mikroorganizmaların konağa yerleşmesine, çoğalmasına, konak
hücrelerinin hasara uğratılmasına ve hastalık oluşturmasına virulans, bu
olaydan sorumlu olan mikrobiyal faktörlere virulans faktörleri adı
verilmektedir. [Delden ve Iglewski, 1998]. (Resim.1).
Pseudomonas bakterilerinin invaziv ve toksijenik olması nedeniyle
enfeksiyonların patogenezi farklı ve karmaşıktır. Pseudomonas
enfeksiyonları üç aşamalı olarak gerçekleşir.
• Bakteriyel yapışma ve kolonizasyon
• Lokal invazyon
• Yayılma ve sistemik hastalık

Resim. 1. Pseudomonas’larda virülans faktörlerin şematik görünümü

Pseudomonas enfeksiyonlarında, kolonizasyon aşamasında; konak
savunmasında bozulma, yapışma ve kolonizasyon meydana gelir. Ayrıca
doku hasarı gerçekleşir. Akut enfeksiyon aşamasında, çok fazla
ekstrasellüler virülans faktörleri üretilir. Proteazlar ve toksinler sebebiyle
doku hasarı, kan damarlarının zarar görmesine, organların ölümüne neden
olabilir [Delden ve Iglewski, 1998].
1.9. 1. Kolonizasyon
Pseudomonas’ larda yüzeylere yapışma ve kolonizasyon; fimbriaların
epitel hücrelere yapışmasıyla ve epitel hücrelerdeki spesifik sialik asitin,
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mannoz ya da galaktoz reseptörlerine tutunması ile başlar. [Todar, 2002;
Iglewski, 2002].
Pseudomonas biofilmi olarakda bilinen mukoid ekzopolisakkarit
(alginat) bulundukları ortama sıkı bir şekilde tutunup bakterinin, konakçıya
ait fagosit, lenfosit, solunum sistemi silialarından, komplement ve antikor
gibi savunma yapılarından korunmasına yardımcı olur. Kronik akciğer ve
kistik fibrozis hastalarndan mukoid Pseudomonas türleri izole
edilmektedir [Todar, 2002; Iglewski, 2002].
1.9. 2. İnvazyon
P.aeruginosa’nın dokulara yayılma yeteneği; toksinler, ekstrasellüler
enzimler ile fagositozis ve konakçının immun yetersizliğine bağlıdır.
Bakteriyal kapsül veya slime faktor; bakterileri komplement ve
fagositozdan koruyarak opsonize olmaktan kurtarır.
Pseudomonas bakterilerinin yayılmasında, elastaz ve alkalen proteaz
adlı iki önemli virulans faktörü önemli rol oynar. Elastaz kollageni, IgA,
IgG ve komplementi parçalar ve solunum sisteminde epitel hücreleri
bozarak siliar fonksiyonlara engel olur. Alkalen proteaz fibrin oluşumunu
engeleyerek fibrini lize eder. Elastaz ve alkalen proteaz, elastin ve fibrinin
meydana getirdiği diğer destek yapıları ile kornea yapılarını tahrip ederler.
Sitotoksin, fosfolipaz C ve lesitinaz invazyonda etkili proteinlerdir.
Pseudomonas pigmentlerinin bakterinin virulansında rol oynadığı
düşünülmektedir. Mavi pigment olan piyosiyanin insan nasal siliasını
zayıflatarak respirator epitelini bozar. Piyoverdin ise virulansda rolü
olmayan fluoresan pigment olarak tanımlanmıştır [Todar, 2002; Delden ve
Iglewski, 1998].
1.9. 3. Disseminasyon
Pseudomonasların lokal enfeksiyonlardan kan dolaşımına geçmesi ve
yayılmasında, ekstrasellülar ürünlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Proteazlar, komplementi ve IgG’yi parçalayarak, interferon, tümor nekroz
faktörü ve diğer sitokinleri inaktif hale getirirler. Pseudomonaslarda LPS
(endotoksin) kısmı lipit A, gram negatif septisemisi, ateş, intravasküler
koagülasyon, hipotansiyon gibi hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Bu
olay ekzotoksin A’nın, bakterinin yayılma aşamasında etkili olduğunu
düşündürmektedir [Delden ve Iglewski, 1998; Todar, 2002; Iglewski,
2002].
1.9. 4. Toksigenesis
Pseudomonaslar, ekzoenzim S ve ekzotoksin A olarak bilinen
ekstrasellülar protein toksin üretirler. Ekzoenzim S, yanık dokulardan izole
edilebilir. Ayrıca kan dolaşımında fagositik hücrelerin fonksiyonunu
bozarak bakterilerin iç organlara yerleşmesinde etkisi olduğu bildirilmiştir.
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Ekzotoksin A, protein sentezinde, salgı regülasyonunda ve ekzojen
demirde rolü vardır. Ayrıca oluşan hastalıklarda, bakteriyel kolonizasyon
bölgesinde,
nekroz aktivitesini başlatarak kolonizasyona katkıda
bulunduğu bildirilmiştir. Toksijenik türler nontoksijeniklere göre daha
virulenttir [Todar, 2002; Iglewski, 2002].
Pseudomonas’ların patogenezi, proteazlar (elastaz, alkali proteaz,
LasA proteaz), toksinler (ekzotoksin A, ekzoenzim S), hemolizinler
(rhamnolipid, fosfolipaz C), lipopolisakkarit, alginat, pili, biofilm ve
pigment gibi hücresel maddelere bağlıdır ve multifaktöriyel özelliktedir
[Erdem, 1999].
1.9. 5. Biofilm
Costerton, 1970’li yllarda yaptığı çalışmalarda; akarsularda yaşayan
bakterilerin %99’unun herhangi bir yüzeye yapışarak yaşadıklarını ortaya
koymuştur. 1978 yılında ise bu kolonileri tanımlamak amacıyla ilk olarak
biofilm adını kullanmıştır [Donlan ve ark., 2002].
Biofilmin ana kısmını, mikroorganizmalar ve ekstrasellüler maddeler
(EPS) oluşturur ve toplam organik karbonun %50-90 ‘ı EPS ‘den oluştuğu
ve ana maddeyi oluşturduğu belirtilmiştir. Ayrıca EPS’nin hidrofilik ve
hidrofobik bölümlerle birlikte yüksek oranda su içerdiği bildirilmiştir
[Sutherland, 2001].
Elektron mikroskobunun kullanılmasından sonra, mikroorganizmaların
bir yüzey üzerine tutunarak canlılıklarını sürdürebildikleri şeklindeki
fenomenin keşfedilmesi ile birlikte yüzeyde yaşayan mikroorganizmaların
ve dolayısı ile biofilmlerin farklı bir fenotip oluşturabildikleri belirtmiştir.
Bu nedenle planktonik canlılardan farklı olarak , canlı tabaka diye de
adlandırılan bu mukoid yapılara biofilm adı verilmiştir [Donlan ve ark.,
2002] (Çizelge.3).
İç faktörler

Dış faktörler

Su aktivitesi

Yüzey materyali

Besin maddelerinden yararlanma

Yüzey alanı

Antimikrobiyal madde varlığı

Yüzey düzgünlüğü

Ph değeri ve asidite

Sıvının akış hızı

Oksijen ve elektriksel değişkenlik

Sınırlı besin maddesi

Çizelge.3. Biofilmin oluşumunu etkileyen faktörler

Watnick ve Kolter’e göre biofim; canlı yada cansız bir yüzeye tutunmuş
bakterilerin mukoz yapı içerisinde toplanarak oluşturdukları mikroplar
şehri olarak tanımlamıştır [Watnick ve Kolter, 2000].
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Resim.2. Biofilm oluşum evreleri (yapışma, kolonizasyon, büyüme) www.erc.montana,
internet sitesinden)

Biofilm fenomeni, dinamik bir süreçtir ve özellikle organik
moleküllerin sayesinde bakterilerin herhangi bir yüzeye tutunmasını ile
başlar. Bu aşamadan sonra bakteriler aralarında quarum-sensing adı verilen
haberleşme sistemi ile ortama sinyal göndererek populasyon yoğunluğu
belirlenir ve ilk aşama başlamış olmaktadır. İkinci aşamada ise bakterilerin
yüzeye yapışma işlemi gerçekleşir. Üçüncü aşama, yüzeye tutunan
bakteriler burada çoğalarak biofilmin en küçük birimi olan mikrokolonileri
oluşturur ve üzerine planktonik bakterilerde yapışarak kolonizasyonu
oluşturur. Dördüncü aşamada mikrokoloniler dahada büyüyerek kompleks
ekzopolisakkaritlerle çevrilmiş yapılara dönüşürler. Bu mikrokolonilerin
aralarında besin ulaştırılması ve metobolik artık maddelerin
uzaklaştırılması için ilkel kanallar bulunmuştur. Son aşamada ise biofilm
tabakasından kopma ve ayrılmalar görülmektedir. Bu ayrılma; tek bir
bakteri olabildiği gibi birden fazla bakteri kolonisi de olabilmektedir.
Biofilm tabakasında görülen bu ayrılma işlemi dış etkenlerle olduğu gibi
tek bir hücre veya birçok hücrenin kopmasından kaynaklanmaktadır
[Donlan ve ark., 2002; Iglewski, 2002]. (Resim.2.).
İnsan vücudunda oluşan biofilm tabakası vücüdun doğal florası olup
patojenlere karşı korur. Örneğin laktik asit bakterileri mide ve barsaklarda
kolonizasyona sebep olmaktadır. Ayrıca suda bulunan toksik maddelerin
çoğunu parçalayarak su kirliliğini azaltmaktadır. Günümüzde modern
tıpda kalıcı araçların kullanılmaya başlanması ile biofilme bağlı
enfeksiyonlardada artışa sebep olmaktadır. Hastane enfeksiyonlarının en
sık etkeni olan Pseudomonas bakterileri, özellikle insan vücudunda
koklear implantlar, protezler, koroner stentler, kontakt lensler, kalp pilleri,
periton diyaliz kateterleri birçok araç ve gereçler üzerinde biofilm tabakası
oluştuğu gözlenmiştir. Biofilm enfeksiyonları, konakçı direnci zayıfladığı
durumlarda, akut enfeksiyonlara ve bakteriyemiye sebep olmaktadır
[Donlan ve Costerton, 2002; Lindsay ve Holy, 2006].
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Biofilm tabakalarında bir tür bulunabildiği gibi birden fazla türde
bulunabilir.
Pseudomonas
bakterileri
kendi
mikrokolonilerini
oluşturmaktadır ve bu mikrokolonilerin aralarındaki su kanalları, besin ve
oksijen taşıması ile birlikte atıkların da buradan uzaklaştırılmasını
sağlamaktadır [Toutain ve ark., 2004].

Resim.3. Biofilm oluşum basamakları ( yapışma, büyüme, kopma ).
www.erc.montana, internet sitesinden)

Bir biofilm tabakasının oluşmasında, mikroorganizma, glikokaliks ve
herhangi bir
yüzeyin bulunması gereklidir. Yapısı, %97 su, %2-5
mikrorganizma, %1-2 DNA, %1-2 polisakkarit, %1-2 protein ve çeşitli
iyonlardan oluşmaktadır. Bazı bakterilerin hücre zarında uyarımlar
sonucunda ekzopolisakkarid yapıda madde sentezlemesiyle birlikte
birbirlerine ve yüzeye yapışmasını sağlamaktadır. Bu durumda olumsuz
çevre koşullarından biofilm tabakası korunmaktadır. Bakterilerin belirli
yüzeylerde kalabilmesi ve yerleşebilmesi olayı kolonizasyon olarak
adlandırılır. Bu arada biofilmin dış kısımlarından kopan koloniler yeni
tabakalara yerleşebilmektedir [Toutain ve ark., 2004; Berry ve ark., 2000].
(Resim.3).
1.9. 6. Quorum sensing
Bakteriler, biofilm oluşumunda, yeni çevreye uyum göstermede,
çevreden gelen uyarıları algılayarak uygun bir biçimde cevap verir. Ayrıca
çevresel koşul değişikliğinde, yeni şartlara adaptasyon göstermeye
çalışırlar. Bakteriler enfeksiyonlarını oluşturabilmede ve konak
savunmasını yenebilmek için bakterilerin belirli yoğunlukta olması
gerekmektedir. Quorum sensing fenomeni, bakterinin çevresindeki
populasyon yoğunluğunun belirlenmesine yarayan ve minimum
populasyon birimini algılama olarak adlandırılır. Bu kavram ilk olarak
1994 yılında Fugua ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Bu
araştırmacılar, Vibrio fisheri ve Vibrio veri adı verilen iki deniz
bakterisinin bir tür balığın ışık organında yüksek yoğunlukta oldukları
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zaman biolüminesans oluşturduklarını görmüşlerdir. Bu iki bakterinin
deniz suyunda bir mililitrede yaklaşık olarak 102 adet bulunurken
biolüminesans oluşturduklarında ise 1010 ile 1011 adet bulunmuştur.
Ortamda bulunan maddenin artışı ile birlikte bakteri yoğunluğu da
artmaktadır. Burada bakterilerin, içinde bulundukları ortamın
yoğunluklarını, sadece maddenin yüksek konsantrasyonda oldukları
zaman algıladıkları ve ışık oluşturdukları gösterilmiştir [Smith ve Iglewski,
2003; Greenberg, 2000; Fugua ve ark., 1994].
Pseudomonas’lar yapısal olan ya da olmayan antibiyotiklere karşı, iç
direnç gösterebilmektedir. Özellikle kistik fibrozlu hastalarda,
kolonizasyonun önlenmesinin imkansız olduğu bilinmektedir. Bu nedenle
tedavisinin önlenebilmesinde, en önemli fikirlerden biri, ekstrasellülar
virülans faktörlerin üretiminin azaltılması ve çevreyi algılama sistemi
konusunda çalışmalar yapılmasıdır [Delden ve Iglewski, 1998].
1.9. 7. Alginat
Pseudomonas bakterileri, bazı koşullarda polisakkarit kapsül meydana
getirirler. Bakterileri çevreleyen hücre dışındaki bu yapıya glikokaliks,
mukoid ekzopolisakkarid ya da slime tabakası adı verilmektedir [May ve
Chakrabarty, 1994; Erdem,1999].
P.aeruginosa’nın mukoid kolonileri sıklıkla kistik fibrozlu hastaların
balgamlarından izole edilmesine rağmen, daha az sıklıklada idrar, kulak,
kan, yanık, beyin omurilik sıvısından izole edilmiştir. Solunum yollarında
oluşan ilk kolonizasyon, mukoid olmayan bakterilerle gerçekleşmesine
rağmen konak savunma sisteminin zayıflaması ile mukoid şekle dönüşerek
solunum sisteminde yerleşebilirler [Pederson ve ark., 1992].
Bakterilerin çevresini aljinat tabakası sararak, birbirlerine ve
çevrelerine yapışmakta ve konak savunma sisteminden (antikor,
kompleman, fagositoz ve mukosiliyer aktivite) korumaktadırlar [Pollack,
1995].
1.9. 8. Proteazlar (elastaz, alkali proteaz)
P.aeruginosa proteazları, mikroorganizmanın patogenezinde rol
oynayan en önemli virulans faktörlerindendir. Morihara, ilk defa 1963
yılında P.aeruginosa tarafından oluşturulan proteazları tanımlamıştır.
Elastaz, elastini parçalayabilen LasA (serin proteaz) ve LasB (çinko
metalloproteaz) olarak etkisini gösteren enzimdir.
LasA elastini
parçalayarak, LasB elastaz, alkali proteaz ve nötrofil elastaz gibi diğer
proteazlara karşı duyarlı hale getirmektedir [Pollack, 1995; Coin ve ark.,
1977]
Elastin, akciğer dokusunun yaklaşık %30’unda bulunur ve dokuya
elastikiyet kazandırır. Ayrıca kan damarların duvarının önemli bir
bileşenidir. P.aeruginasa elostolitik aktivitesini LasA (serin proteaz) ve
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LasB (çinko metalloproteaz) adlı iki proteazla gerçekleştirir. P.aeruginosa
kökenli akciğer enfeksiyonu bulunan hastalarda kan damarlarının
duvarında yer alan elastinin yıkımıyla hemorajik lezyonlar (ektima
gangrenozum) görülebilir [Morihara ve Tsuzuki, 1977; Gilligan, 1995;
Hamood ve ark., 1996].
1.9. 9. Sitotoksin (Lökosidin)
P.aeruginosa tarafından üretilen toksik bir protein olan sitotoksinin,
polimorfnükleer lökositler (PMN) üzerine sitopatik etkileri nedeniyle
lökosidin olarakda adlandırılır. Hücre membranında bulunan
fosfolipitlerde değişim oluşturur. Ayrıca akciğerlerde ve damarlarda
mikrovasküler hasara da sebep olabilirler [Pederson ve ark., 1992; Pollack,
1995]
1.9. 10. Hemolizinler (fosfolipaz C, rhamnolipit)
Pseudomonas bakterileri, hemoliz özelliği olan, ısıya duyarlı bir protein
olan fosfolipaz C ve ısıya dayanıklı glikolipid olan rhamnolipit olarak
isimlendirilen iki farklı madde üretir. Bu maddeler birlikte hareket ederek
lipitleri ve lesitini hasara uğratır, enfeksiyonlarda doku invazyonun etkisini
arttırarak nekroza sebep olabilir [Erdem, 1999; Berka ve ark., 1981].
Hemolitik fosfolipaz C, (PLC-H), fosfotidil kolin ve sfingomiyelini
hidrolize eder, nonhemolitik fosfolipaz C (PLC-N) ise fosfotidil kolin ve
fosfotidilserini hidrolize eder. Fosfolipaz C’nin akciğerlerde normal yüzey
geriliminin bütünlüğünü sağlayan atelektaziyi önleyen lesitini parçalar
[Berka ve ark., 1981; Pollack, 1995].
Fosfolipaz C, hemolitik özellik gösterdiği, deri nekrozu, damar
permeabilitesin artışına hatta ölümlere neden olduğunu göstermiştir [Berk
ve ark., 1987].
Biyosürfaktanlar, glikolipit, lipopeptit, fosfolipit, yağ asitleri ve doğal
lipitler olarak gruplara ayrılırlar. Biyosürfaktanlar, düşük toksik özellikler
taşımaları, doğal yollarla oluşmaları, metal bağlama kapasitelerin yüksek
olması ve biyodegrade yetenekleri açısından kimyasal sürfaktanlardan
daha önemli oldukları görülmüştür [Wang ve Mulligan, 2004].
Rhamnolipitler, akciğer yüzeyindeki fosfolipitlerin bağlarını kopararak
fosfolipaz C’nin etkisini daha da kolaylaştırır. Akciğer sürfaktan
dokusunun azalmasıyla akut yada kronik enfeksiyonlarda atelektazi
oluşabilir. Rhamnolipitler, akciğer epitel hücrelerindeki mukosiliyer
transport ve siliyer özellikleri inhibe edebilirler [Delden ve Iglewski,
1998].
1.9. 11. Ekzotoksin A
Ekzotoksin A, ilk olarak Liu ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır.
613 aminoasitin meydana getirdiği tek bir polipeptit zincir ihtiva eden,
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hücre dışı bir enzimdir. Isıya duyarlı, ortalama pH 5.5’de aktivitesini daha
iyi gösterir. Ekzotoksin A, proenzim halinde salgılanıp hücre reseptörleri
aracılığı ile endositoz yoluyla duyarlı hücrelere geçer. Optimal üremede,
ortamda Fe yeterli seviyede ise toksin üretilmez. Buna karşın üremeyi
yavaşlatacak yada durduracak seviyede ise toksin üretilmektedir [Song ve
ark., 2000; Shaver ve Hauser, 2004].
Pseudomonas bakterilerinde ekzotoksin A, hem lokal hem invaziv
enfeksiyonlara sebep olurlar ve hedef organda karaciğer olmasına karşın,
difteri toksini kalbe yerleşmektedir. Ayrıca kornea ve akciğer
enfeksiyonlarında, yanıklarda, yaralarda etken olan en önemli virülans
faktörüdür [Gilligan,1995; Erdem,1999].
Ekzotoksin A bakterinin lipoplisakkaritinden en az bin defa daha
toksiktir ve sitotoksik olduğundan lökopeniye, iç organlarda nekrotik ve
hemorajik lezyonlara yol açar. İnsanlarda makrofajı inhibe eder. Bununla
birlikte T ve B lenfositleri üzerinde etkisini göstererek virülansa yardımcı
olmaktadır. Ekzotoksin A, saflaştırılarak deney hayvanlarına verilirse
öldürücü etkisi vardır. Aynı zamanda immunosupressif özelliğe sahiptir
[Gilligan,1995; Erdem, 1999; Fryling ve ark., 1992].
1.9. 12. Ekzoenzim S
Pseudomonas bakterileri tarafından sekresyon sistemiyle salınan
toksinlerdir. Bakterilerin hedef hücre membranında por açarak pilus
benzeri yapılarla etkili proteinlerini ökaryot hedef hücre sitoplazmasına
aktarmakla ifade edilen bir sistemdir. Pseudomonas bakterileri tarafından
sentezlenen ekstrasellüler bir enzimdir. Kronik akciğer enfeksiyonlarına,
yanık ve yaralara sebep olan ve bakterinin yayılmasına yol açan önemli
bir faktördür. Ekzoenzim S ve ekzotoksin A birlikte, enfekte olan
hastalarda, mortalite oranı daha yüksektir [Nicas ve Iglewski, 1985;
Pollack, 1995].
1.9. 13. Lipopolisakkarid
Psedomonas türlerinde lipopolisakkarit, hidrofobik lipid A, merkez
polisakkarid ve O polisakkaritten meydana gelir. Lipopolisakkarid;
hipotansiyon, lökopeni, endotoksin ateş, yetişkinlerde görülen solunum
yetersizliği, damar içi pıhtılaşma etkenidir [Delden ve Iglewski, 1998].
Hayvanlarda hücre membranlarında bakterilere ve ortama yapışmasını;
glikoproteinler sağlarken, doğa izolatlarında ise bu görevi polisakkaridler
(glikokaliks) yerine getirir. Lipopolisakkaridler, bakteri üzerinde saç
şeklinde yer alırlar ve bu tabakanın üzerinde C şeklinde polimeraz
enzimleri de bulunur. Bu enzimler şeker molekül zincirlerini (glikokaliks)
üretirler [Costerton ve ark., 1978] [Iglewski, 2002].
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1.9. 14. Adezinler
Pseudomonas bakterileri, piluslar ve nonpilus adezinler (tutunucu hücre
yüzey yapıları) olmak üzere iki protein adezini vardır. Bu yapılar epitel
hücrelere tutunmada görev alırlar. Pseudomonas pilusları epitel hücrelere
tutunur, musine tutunmaz. Piluslar ile tutunma, immun sistemi baskılanmış
hastaların üst solunum yollarının kolonizasyonunda ve alt solunum
yollarının epitel hücrelerinin kolonizasyonunda önem kazanır [Hazlett ve
Rudner, 1994; Woods ve ark., 1980].
Bakteri yapışacağı yüzeye yaklaşır, uygun ortam bulunca, bunu diğer
Pseudomonaslar takip eder ve yapışma yüzeyinde bir tabaka meydana
gelir. Bakterilerin yüzeye ilk yapışmasından flagella sorumludur. Piluslar
ise mikrokolonilerin oluşmasından sorumludur. Herhangi birinin
eksikliğinde ise yapışma gerçekleşmez [Costerton ve ark., 1999; Toutain
ve ark., 2004].
1.9. 15. Pigment
Pseudomonaslar, piyoverdinler, fenazinler ve kerotenoidler olarak
isimlendirilen pigment üretirler. Piyoverdinler; insanlarda hastalık
oluşturan P. aeruginosa, P.fluorescens, P.putida türlerinden üretilir.
Bunun yanısıra, bitkilerden ve doğadan da izole edilen bazı türler
tarafından da üretilir [Töreci, 1989; Garibaldi,1967; Reszka ve ark., 2004].
Piyoverdin, düşük demir içeren ortamlarda ürer. Sarımsı yeşil renkte ve
suda çözünür. Hastalıkların teşhisinde piyoverdin ve piyosiyaninin
görülmesi oldukça önemlidir. P.aeruginosa, bazıları kırmızı renkli
piyorubin ve kahverenkli piyomelanin pigmentler üretir [Iglewski, 2002].
Pseudomonaslar, otuz yada kırk kadar fenazin pigmenti sentezler.
Bunlardan en önemlisi, P.aeruginosa’nın oluşturduğu piyosiyanindir.
Pseudomonas’ların çeşitli türleri tarafından meydana getirilen
bakteriyosinlere, aeruginosin (piyosin) denir. Piyorubin olarak da
adlandırılan aeruginosa A ve aeruginosa B, sadece P.aeruginosa tarafından
üretilen kırmızı renkli suda eriyen, pigmentlerdir. Piyosiyanin demir
konsantrasyonun düşük olduğu durumlarda üretilir ve insanlarda,
respirator epitelini bozar, nasal silianın aktivitesini zayıflatır ve fagositler
üzerinde proinflamatuar etki gösterir [Gilligan, 1995; Iglewski, 2002;
Reska ve ark., 2004].
P.aeruginosa izolatları, piyomelanin adı verilen suda eriyen, fenazin
yapısında olmayan, ışık ve oksijen varlığında, siyah- kahverengi pigment
üretirler. Pseudomonasların ürettikleri pigmentler, diğer bakteri ve
protozoonlara inhibitor etki göstererek, normal vücut floralarında ve
doğada bakterilerin yerleşmesini sağlar [Töreci, 1989; Erdem, 1999].
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Pseudomonaslar, bazı virülans faktörleri ve mekanizmalarının
yardımıyla enfeksiyon oluşturabilirler. (Çizelge 4.).
Biofilm

Proteazlar
(elastaz, alkali proteaz)
Hemolizinler
(fosfolipazC, rhamnolipid)

Bakteriyel adherans, sürekli enfeksiyon
kaynağı olmaları, antibiyotik ve fagositoza
direnç, direnç plazmidlerinin geçişinde rolü
İmmunglobulinlerin ve komplemanların
yıkımı, nötrofil aktivitesinin bozulması,
akciğer, damar ve diğer dokularda hasar
Akciğer surfaktanın yıkımı ve sitoplazmik
zar hasarı

Difteri toksini gibi EF’yi etkileyerek protein
sentezi inhibisyonu, doku hasarı, makrofaj
yanıtının engellenmesi
Pili (piluslar, nonpilus
Mikroorganizmanın epitel yüzeylerdeki
adezinler)
reseptörlere yapışması, akciğer ve yara
bölgesine yerleşmesi
Pigment
Respiratuar siliyer hareketinin bozulması,
doku hasarı, diğer bakterilerin üremelerinin
engellenmesi
Alginat (slime)
Bakteriyi konağın bağışıklık sisteminden ve
antibiyotiklerden koruyan, epitel hücrelere
yapışmasını sağlar
Lipopolisakkarit
Septik şok, lökopeni, ateş, metabolik
anomalilere yol açan endotoksin, damar içi
pıhtılaşma, şok
Lökosidin
Nötrofil ve lenfosit fonksiyonunun
inhibisyonu
Nörominidaz
Piluslarla birlikte yapışmayı
kolaylaştırabilir
Çizelge 4. P. aeruginosa’nın bazi virülans faktörleri ve özetlenmiş roller
EkzotoksinA, ekzoenzimS

2. Sonuçlar
Pseudomonas bakterileri, doğada yaygın olarak bulunmalarının
yanısıra, nozokomiyal ve toplumdan kaynaklanan enfeksiyonlarda da
başta gelen fırsatçı etkenler arasındadır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda,
Pseudomonas türlerinin gram negatif bakteriler arasında sıklıkla izole
edilen enfeksiyon etkenleri arasında bulunmuştur. Ayrıca ürettikleri
birçok virulans faktörleri ve bulunduğu vücut bölgesine uyumu
sayesinde ağır enfeksiyonlar oluşturmaktadır [Erdem, 1999; Pollack,
1995]. Çoğu ilaca dirençli bu mikroorganizmalar ve duyarlılık
özelliklerinin bilinmesi, doğru ve etkin tedavi için önemlidir. Ayrıca,
Pseudomonas bakterilerinin, antimikrobiyallere karşı artan yüksek oranda
direnç nedeniyle akılcı antibiyotik kullanım kurallarına uyum
sağlanmalıdır.
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Pseudomonas bakterilerinin, patojeniteleri, virulansları ve artan
antibiyotik direnci ile görülen enfeksiyon oluşturma rolünü belirlemek için
bu alanda, ileri seviyede çalışmaların yapılması oldukça önemlidir.
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