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PREDİYALİZ KRONİK BÖBREK HASTALARINDA KESİTSEL BİR ÇALIŞMA: YAŞAM 
KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

A CROSS-SECTIONAL STUDY IN PATIENTS WITH PRE-DIALYSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE: 
QUALITY OF LIFE AND RELATED FACTORS

Ayça İNCİ, Melahat ÇOBAN, Metin SARIKAYA, Ümmühan MADEN
 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Yazışma Adresi / Correspondence: Ayça İnci
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Nefroloji Uzmanı
aycainci2004@hotmail.com

ÖZ

AMAÇ: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) insidansı ve preva-
lansı tüm dünyada artmaktadır. KBH’da  sıklıkla kompli-
kasyonlar fazladır ve kötü yaşam kalitesi ile birliktedir. Bu 
çalışmanın amacı Kısa form-36 (SF-36) ölçeği ile KBH’da 
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve böbrek fonksiyon-
ları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo ekonomik durum, 
hemoglobin, albumin, HBA1c, 25OHvitamin D düzeyinin 
yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu kesitsel çalışma Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde takipli 211 KBH tanılı hastada 
(ortalama yaş 56 ± 13 yıl), Ocak-Haziran 2016 tarihleri 
arasında yapıldı. Hastaların yaşam kalitesini saptamak 
için  SF-36 ölçeği kullanıldı ve laboratuvar testleri, klinik 
ve demografik verileri kayıt edildi.

BULGULAR: KBH-EPI formülü kullanılarak hastalar KBH 
evrelerine ayrıldı. Hastaların %59,2’si Evre 1-3, %40,8’i  
Evre 4-5 olarak saptandı. Evre 4-5 hastalarda fiziksel rol 
güçlüğü skoru daha düşük saptandı. Yaşın yaşam kalitesi-
ni negatif etkilediği görüldü. Hemoglobin, albumin ve  25 
OH vitamin D düzeylerindeki artışın fiziksel fonksiyon ve 
fiziksel rol güçlüğü skorlarında artışla birlikte olduğu sap-
tandı. Artmış HbA1C düzeylerinin  kötü fiziksel fonksiyon 
skoruyla ilişkili olduğu görüldü. Eğitim düzeyi ,sosyo eko-
nomik durum ile yaşam kalitesi arasında ilişki saptandı.

SONUÇ: KBH tanılı hastada böbrek fonksiyonları, yaş, cin-
siyet, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durum yaşam ka-
litesini etkilemektedir. KBH’da yaşam kalitesini artırmak 
için; hemoglobin, albumin, HbA1c ve 25 OH  vitamin D 
düzeyleri gibi değiştirebileceğimiz faktörleri iyileştirme-
liyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Kronik Böbrek Hastalığı, SF-36, ya-
şam kalitesi

ABSTRACT

OBJECTIVE: The incidence and prevalence of patients 
with chronic kidney disease (CKD) is increasing worldwi-
de. It is often associated with a high prevalence of comp-
lications and worse quality of life. The main objective of 
this study is to evaluate quality of life (QOL) using the 
generic instrument short form-36 (SF-36) in patients with 
CKD and identify the possible influence of the degree of 
renal function, age, gender, education level, socioecono-
mic status, hemoglobin, albumin, HbA1c and 25 hydroxy 
vitamin D level  on QOL.

MATERIALS AND METHODS: For this cross-sectional 
study, we included 211 CKD patients ( median age 56 ± 
13 years) admitted to the outpatient clinic of Antalya Re-
search and Training Hospital Nephrology Unit between 
January and June 2016. Participants completed the short 
form-36 health survey (SF-36). Laboratory tests and clini-
cal and demographic data were obtained.
 
RESULTS: The patients were classified into CKD stages 
according to the CKD-EPI equation: 59,2% were in CKD 
Stage 1-3 and 40,8% were in Stage 4-5. The patients in 
Stage 4-5 had lower scores in physical aspects. Age influ-
ence QOL negatively. CKD patients with higher hemoglo-
bin, albumin and 25 hydroxy vitamin D levels has better 
functional capacity and physical aspects. High HbA1c le-
vels significantly associated with bad functional capacity. 
Education level and socioeconomic status is associated 
with QOL.
 
CONCLUSIONS: Renal function, age, gender, education 
level and socioeconomic status influenced QOL. To imro-
ve QOL in CKD patients we need to focus on factors that 
can be changed, such as improving the hemoglobin, al-
bumin, HbA1c and 25 hydroxy vitamin D levels. 

KEYWORDS: Chronic Kidney Disease, SF-36, quality of 
life
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GİRİŞ

Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); böbrekte yapısal 
ve/veya fonksiyonel en az 3 aydır olan anormal-
likler olarak tanımlanır ve KBH tüm dünyada ve 
ülkemizde epidemi halini almış önemli bir halk 
sağlığı sorunudur (1). Ülkemizde erişkinlerde 
KBH prevalansı %15.7’dir (2). Sık görülmesinin 
yanı sıra; morbidite ve mortalitesi yüksek olan, 
yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, sağlık büt-
çesine büyük yük getiren bir hastalıktır. Hemo-
diyaliz veya periton diyaliz tedavisi gören son 
evre KBH’da yaşam kalitesininin değerlendirildi-
ği birçok çalışma mevcuttur. Ancak daha erken 
evre KBH’da yaşam kalitesi ile ilgili sınırlı sayıda 
veri vardır.

Anemi, komorbid hastalıklar, nefroloji uzmanı-
na erken yönlendirme prediyaliz dönemdeki 
KBH’da yaşam kalitesi üzerinde etkili bulunmuş 
faktörlerdir (3-5). Amacımız prediyaliz KBH’da 
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve yaşam 
kalitesini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu kesitsel çalışma; Antalya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde, poliklinik 
kontrolüne gelen hastalardan rastgele seçilen 
toplam 211 hastada Ocak 2016- Haziran 2016 
tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya alınma kri-
terleri; hastaların en az 3 aydır KBH tanısı ol-
ması, böbrek nakli öyküsünün olmaması ve 18 
yaşından büyük olmalarıydı. Dışlanma kriterleri 
ise; araştırma anketini anlamada yetersizlik, an-
ketin uygulanmasını etkileyebilecek nörolojik 
bozukluklar, aktif kanser, infeksiyon veya infla-
matuar hastalığın bulunmasıydı. Yaşam kalitesi-
ni değerlendirmek için kısa form (short form-36, 
SF-36) yaşam kalitesi anketi kullanıldı. Antalya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan 
onay alınmıştır. Çalışmanın verileri etik kurul-
dan ve hastalardan gerekli izinler alındıktan 
sonra toplanmıştır. Hastalara bilgi verildikten 
sonra anket formu hastanın kendisi tarafından, 
bazen de hastalara tek tek okunarak doldurul-
muştur. Anketin yapıldığı gün hastaların yaş, 
cinsiyet, ko-morbiditeleri, KBH etyolojisi, boy, 
kilo, kullandığı ilaçlar ve laboratuvar testleri ka-
yıt edilmiştir.

SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi
Ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
1999 yılında Koçyiğit ve arkadaşları tarafından 
yapılan SF-36 (6), genel sağlık kavramlarını içe-
ren, kısa sürede doldurulabilen bir kendini de-
ğerlendirme ölçeğidir. Son 4 haftayı göz önün-
de bulunduran ölçek, 36 maddeden oluşur. 
Fiziksel ve mental sağlık sorgulamaları, 8 boyu-
tun ölçümünü sağlar:

1. Fiziksel Sağlık Grubu: Fiziksel fonksiyon (sağ-
lık sorunları nedeniyle fiziksel aktivitede kısıt-
lanma, 10 madde), fiziksel rol güçlüğü (sağlık 
sorunları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerin-
de kısıtlanma, 4 madde), ağrı (2 madde) ve ge-
nel sağlık (kişinin genel olarak sağlığını değer-
lendirmesi, 5 madde).

2. Mental Sağlık Grubu: Canlılık (enerji/vitalite, 
4 madde), sosyal işlevsellik (2 madde), emosyo-
nel rol güçlüğü (duygusal rol, 3 madde), mental 
sağlık (genel ruh sağlığı, 5 madde).

Puanlama 100 puan üzerinden yapılmaktadır 
ve alınan puanlar her bileşen için 0 ile 100 puan 
arasında değişmektedir. Bu ölçekte yüksek pu-
anlar sağlıkta daha iyi bir düzeyi işaret ederken, 
düşük puanlar sağlıktaki bozulmayı göstermek-
tedir.

İstatiksel Yöntemler: Örneklemi tanımlamak 
için frekans dağılımı, ortalama, standart sapma 
gibi tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Paramet-
rik test varsayımları kontrol edilerek, paramet-
rik test varsayımlarının sağlandığı durumlarda 
bağımsız iki grup ortalamalarının farkı “student 
t testi”, parametrik test varsayımlarının sağlan-
madığı durumlarda ise bu testin parametrik ol-
mayan alternatifi, “Mann-Whitney U”, testi kulla-
nıldı. Ayrıca sürekli değişkenler arasındaki ilişki 
durumu da Pearson ve Spearman korelasyon 
katsayıları kullanılarak değerlendirildi. Katego-
rik veriler ise “ki-kare anlamlılık testi” ve Fisher’s 
exact test ile incelendi. Analizlerde farklılıkların 
belirlenmesi için %95 anlamlılık düzeyi (ya da 
α=0.05 hata payı) kullanıldı. Veriler IBM SPSS 
Statistics 23 © Copyright SPSS Inc. Yazılımı kul-
lanılarak analiz edildi.
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Etik Kurul: Antalya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi etik kurulundan onay alınmıştır (2016-091). 
Çalışmanın verileri etik kuruldan ve hastalardan 
gerekli izinler alındıktan sonra toplanmıştır.

BULGULAR

Çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde takipli prediyalitik evredeki 211 
KBH’da yapılmıştır. Hastaların 92’si kadın (%43,6), 
119’u erkek (%56,4) ve ortalama yaşı 56±13,08 
saptandı. Hastaların glomerüler filtrasyon hızları 
(GFR); CKD-EPI (the chronic kidney disease 
epidemiology collaboration (CKD- EPI)) formülü 
kullanılarak hesaplanmıştır (7). eGFR ≥ 30 ml/dak 
olan Evre 1-3 hastalar erken evre, eGFR< 30 ml/
dak olan Evre 4-5 hastalar ileri evre olmak üzere 
hastaları iki gruba ayırdığımızda; 125 hastanın  
erken evrede (Evre 1-3), 86 hastanın ileri evrede 
(Evre 4-5) olduğunu saptadık. Hastaların böbrek 
hastalığı etyolojileri; %38,3 diyabetik nefropati, 
%15,6 hipertansif nefropati, %9 nefrolitiyazis, 
%7,6 kronik glomerülonefrit, %15,3 idiopatik 
ve %14,2 polikistik böbrek hastalığı ve diğer 
genetik hastalıklar olarak tesbit edilmiştir. 
Erken ve ileri evre hastaların sosyodemogrofik 
verilerini Tablo 1’de karşılaştırdık. Yaş , cinsiyet, 
yaşam şekli , ev tipi, mülkiyet, yaşadığı yer sağlık 
sigortası, ekonomik durum açısından bir fark 
saptamadık, eğitim durumu açısından iki grup 
arasında fark saptandı (p:0.039). 

Tablo 2’de grupların klinik–laboratuvar bulgu-
larını karşılaştırdığımızda ileri evre hastaların 
proteinürileri daha fazla, albümin ve hemoglo-
bin düzeyleri daha düşük saptandı. Tablo 3’de 

yaşam kalitesi parametrelerini ileri ve erken 
evrelerde karşılaştırdığımızda özellikle fiziksel 
sağlık grubu olmak üzere tüm skorların her iki 
gruptada düşük olduğunu saptadık, fiziksel rol 
güçlüğü ileri evre hastalarda erken evre hasta-
lara göre anlamlı olarak daha düşük saptandı 
(p:0.002). Tablo 4’de yaş ve yaşam kalitesi pa-
rametreleri arasında korrelasyon analizinde; yaş 
ile fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emos-
yonel rol güçlüğü skorlarında anlamlı negatif 
korrelasyon saptandı. Laboratuvar paramet-
releri ile yaşam kalitesi parametreleri arasında 
korrelasyon analizinde (Tablo 5); eGFR ile fi-
ziksel fonksiyon ve fiziksel rol güçlüğü skorları 
arasında anlamlı pozitif korrelasyon, albumin ve 
hemoglobin değerleri ile tüm fiziksel ve emos-
yonel rol güçlüğü dışındaki tüm mental skorlar 

Tablo 1: Grupların sosyodemografik verileri 

Tablo 2: Grupların laboratuvar bulguları

Tablo 3: Evrelere göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Tablo 4: Yaş ve yaşam kalitesi parametreleri arasında kor-
relasyon analizi

		
	
Tablo	1:	Grupların	sosyodemografik	verileri		
	

	 Evre	1-3	
(n:125)	

Evre	4-5	
(n:86)	

p	

Yaş	(Ortalama±SD)	 57±	13	 55±13	 0.449	
Cinsiyet,	
n,(%)	

Kadın	 48	(38.4%)	 44(51.2%)	 0.066	
Erkek	 77	(61.6%)	 42(48.8%)	

Eğitim	
Durumu	
n,(%)	

Okuryazardeğil	 12	(9.6%)	 13	(15.1%)	 0.039*	
Okuryazar	 1	(0.8%)	 2	(2.3%)	
İlkokul	 59	(47.2%)	 47	(54.7%)	
Ortaokul	 13	(10.4%)	 13	(15.1%)	
		Lise	 25	(20.0%)	 8	(9.3%)	
Yüksekokul	 15	(12.0%)	 3	(3.5%)	

Yaşam	şekli	
n,(%)	

tek	başına	 9	(7.2%)	 6	(7.0%)	 0.323	
eşi	ile	birlikte	 52	(41.6%)	 27	(31.4%)	
eşi	ve	çocukları	
ile	birlikte	

51	(40.8%)	 37	(43.0%)	

çocukları	ile	
birlikte	

7	(5.6%)	 11	(12.8%)	

anne	baba	ile	
birlikte	

6	(4.8%)	 5	(5.8%)	

Ev	tipi	
	n,(%)	

apartman	
dairesi	

77	(61.6%)	 43	(50.0%)	 0.121	

müstakil	 34	(27.2%)	 35	(40.7%)	
gece	kondu	 14	(11.2%)	 8	(9.3%)	

Mülkiyet	
n,(%)	

ev	sahibi	 99	(79.2%)	 58	(67.4%)	 0.156	
kiracı	 21	(16.8%)	 23	(26.7%)	
diğer	 5	(4.0%)	 5	(5.8%)	

Yaşadığı	yer	
n,(%)	

kırsal	 43	(34.4%)	 40	(46.5%)	 0.077	
kentsel	 82	(65.6%)	 46	(53.5%)	

Sağlık	
sigortası	
n,(%)	

	Emekli	Sandığı	 21	(16.8%)	 13	(15.1%)	 0.773	
Yeşil	Kart	 12(9.6%)	 8	(9.3%)	
SSK	 68	(54.4%)	 45	(52.3%)	
Bağkur	 24	(19.2%)	 19	(22.1%)	

Ekonomik	
Durum	
n,(%)	

Kötü(<1500	
TL)	

31	(24.8%)	 24	(27.9%)	 0.210	

Orta	(1500-
4500	TL)	

84	(67.2%)	 60	(69.8%)	

İyi(>4500	TL)	 10	(8.0%)	 2	(2.3%)	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Tablo	2:	Grupların		laboratuvar	bulguları	
	
	 Evre	1-3	

n:125	
Evre	4-5	

n:86	
p	

Ortalama±SD	 Ortalama±SD	
eGFR(ml/dak/1.7
3m2)	

48.60±17.10	 21.20±5.67	 <0.001*	

Albumin(g/dL)	 4.06±0.39	 3.91±0.39	 0.009*	
Hemoglobin(g/dL
)	

13.13±1.52	 12.03±1.68	 <0.001*	

HbA1c(%)	 6.69±1.71	 6.37±1.32	 0.181	
25	
OHvitD(ng/mL)	

19.05±11.22	 17.61±14.69	 0.564	

25OHvitD:	25	hidroksi	vitamin	D,	HbA1c:	Hemoglobin	A1c	
	

	
Tablo	3:	Evrelere	göre	yaşam	kalitesinin	değerlendirilmesi	
	
	 Evre	1-3	 Evre	4-5	 p	

Ortalama±SD	
Fiziksel	Fonksiyon	 62.16±23.50	 57.62±23.80	 0.171	
Fiziksel	Rol	Güçlüğü	 23.30±22.24	 13.81±20.11	 0.002*	
Emosyonel	Rol	
Güçlüğü	

21.33±16.88	 18.60±15.85	 0.238	

Enerji-Canlılık	 45.40±27.75	 45.06±24.79	 0.927	
Ruhsal	Sağlık	 64.90±23.54	 64.09±23.26	 0.807	
Sosyal	İşlevsellik	 68.00±29.89	 65.41±32.24	 0.549	
Ağrı	 70.40±31.08	 65.55±31.32	 0.268	
Genel	Sağlık	Algısı	 45.56±24.23	 40.81±24.31	 0.164	
	
	
	

	
	
Tablo	4:	Yaş	ve	yaşam	kalitesi	parametreleri	arasında	korrelasyon	analizi	
	

	

	

	 																															Yaş		

	 r	 p	
Fiziksel	Fonksiyon	 -.166*	 0.016	
Fiziksel	Rol	
Güçlüğü	

-.161*	 0.019	

Emosyonel	Rol	
Güçlüğü	

-.160*	 0.020	

Enerji-Canlılık	 -.028	 0.683	
Ruhsal	Sağlık	 .140*	 0.042	
Sosyal	İşlevsellik	 -.023	 0.743	
Ağrı	 -.061	 0.379	
Genel	Sağlık	Algısı	 .112	 0.104	
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arasında  anlamlı pozitif korrelasyon, HbA1C 
düzeyi ile fiziksel fonksiyon skoru arasında an-
lamlı negatif korrelasyon, 25 OHvit D düzeyi   ile 
fiziksel fonksiyon skoru arasında anlamlı pozitif 
korrelasyon saptandı.
Ekonomik durum ve eğitim durumu ile yaşam 
kalitesi arasındaki korrelasyon analizine 

baktığımızda (Tablo 6); ekonomik durum ile 
emosyonel rol güçlüğü dışındaki tüm skorla 

arasında anlamlı pozitif korrelasyon, eğitim 
durumu ile sosyal işlevsellik dışındaki tüm 
skorlar arasında anlamlı pozitif korrelasyon 
saptandı. Cinsiyete göre yaşam kalitesi 
parametrelerini karşılaştırdığımızda (Tablo 7); 
tüm skorların erkek hastalarda daha yüksek 
olduğunu saptadık. Fiziksel fonksiyon, enerji-
canlılık, ruhsal sağlık, ağrı ve genel sağlık algısı 
skorları ise erkek hastalarda anlamlı daha 
yüksek saptandı.

TARTIŞMA

KBH ciddi bir halk sağlığı sorunudur ve erken 
evrelerden itibaren hastaların yaşam kalitesinin 
azalmasına neden olur. Son yıllarda yaşam ka-
litesinin değerlendirilmesi hastaların tedavi et-
kinliğinin değerlendirilmesinde bir araç olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Prediyaliz dönem-
deki böbrek hastaları herhangi bir makine veya 
diyalize bağlı olmamalarına rağmen ; aneminin 
gelişmesi, hastalığın getirdiği ruhsal ve sosyal 
sorunlar nedeniyle yaşam kaliteleri etkilenmek-
tedir.

Yaşam kalitesini etkileyen faktörler 
multifaktöriyeldir. Çalışmamızda yaş, cinsiyet, 
böbrek fonksiyonları, eğitim düzeyi, ekonomik 
durum, hemoglobin, albumin, 25OH D vitamin, 
HbA1C düzeylerinin prediyaliz hastalarda 
yaşam kalitesini etkilediğini gösterdik. 
Beklenildiği gibi komplikasyonlar ve ko-morbid 
durumlar KBH progrese oldukça artmaktadır. 
Birçok çalışmada normal sağlıklı populasyonda 
fiziksel ve mental sağlık skorları 70 puanın 
üzerinde saptanmıştır (8). Çalışmamızda 
erken evrelerden itibaren yaşam kalitesinin 
azaldığını saptadık. Literatürde erken evre 
KBH larının yaşam kalitesinin değerlendirildiği 
sayılı çalışma vardır ve bu çalışmalarda böbrek 
fonksiyonlarındaki progresyonla yaşam kalitesi 
arasında ilişki saptanmamıştır (3,9). Bizim 
çalışmamızda ise eGFR ile fiziksel fonksiyon 
ve fiziksel rol güçlüğü skorları arasında 
anlamlı pozitif korrelasyon saptandı. Fiziksel 
sağlığın KBH’da mental sağlıktan daha çok 
etkilendiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir 
(10-13). Literatürde KBH’da yaş arttıkça 
fiziksel performansın azaldığı ancak mental 
performansı iyi olduğu saptanmıştır. Bizde yaş 
arttıkça  fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü 
skorlarında anlamlı azalma saptadık ancak 
literatürden farklı olarak emosyonel rol güçlüğü 
skorlarında da azalma tespit ettik. Yaş arttıkça 
sadece fiziksel sağlığın bozulması sonucunda  
değil, emosyonel sorunların sonucunda da 
hastaların işte veya diğer günlük etkinliklerde 
sorunlar yaşağını görmekteyiz.

Tablo 5: Laboratuvar parametreleri ile yaşam kalitesi pa-
rametreleri arasında korrelasyon analizi

Tablo 7: Cinsiyete göre yaşam kalitesi parametreleri

Tablo 6: Ekonomik durum, eğitim durumu  ile yaşam ka-
litesi arasındaki korrelasyon analizi 

	
Tablo	5:	Laboratuvar	parametreleri	ile	yaşam	kalitesi	parametreleri	arasında	
korrelasyon	analizi	
	

	 eGFR	 Albumin		 Hemoglobin	 HbA1c	 25	OH	D	vit	
	 r	 p	 r	 p	 r	 p	 r	 p	 r	 p	
Fiziksel	
Fonksiyon	

.13
6	

.04
8	

.18
8	

.006	 .178	 .010	 -.147	 .044	 .21
0	

.028	

Fiziksel	Rol	
Güçlüğü	

.20
1	

.00
3	

.19
7	

.004	 .215	 .002	 -.085	 .247	 .16
6	

.084	

Emosyonel	Rol	
Güçlüğü	

.10
2	

.14
0	

.09
3	

.177	 .102	 .141	 -.059	 .420	 .03
2	

.745	

Enerji-Canlılık	 .04
1	

.55
5	

.18
5	

.007	 .201	 .003	 -.142	 .053	 .17
4	

.070	

Ruhsal	Sağlık	 .03
9	

.57
2	

.19
3	

.005	 .170	 .013	 -.035	 .634	 .13
6	

.157	

Sosyal	İşlevsellik	 .03
8	

.57
8	

.27
4	

.000	 .146	 .034	 -.092	 .211	 .16
6	

.085	

Ağrı	 .06
0	

.38
9	

.14
1	

.041	 .145	 .036	 -.096	 .190	 .14
4	

.137	

Genel	Sağlık	
Algısı	

.05
4	

.43
7	

.18
3	

.008	 .167	 .015	 -.119	 .103	 .13
5	

.161	

	
	

		
	
	
Tablo	7:	Cinsiyete	göre	yaşam	kalitesi	parametreleri	
	

	
	

	 Kadın	 Erkek	 p	
Fiziksel	Fonksiyon	 54.62±22.70	 64.71±23.55	 0.002*	
Fiziksel	Rol	Güçlüğü	 16.44±21.68	 21.74±21.80	 0.080	
Emosyonel	Rol	
Güçlüğü	

19.38±15.87	 20.87±16.98	 0.518	

Enerji-Canlılık	 39.35±27.29	 49.83±25.08	 0.004*	
Ruhsal	Sağlık	 60.65±22.46	 67.60±23.71	 0.032*	
Sosyal	İşlevsellik	 63.04±30.33	 69.96±30.98	 0.106	
Ağrı	 59.89±32.33	 75.02±28.73	 <0.001*	
Genel	Sağlık	Algısı	 36.41±23.63	 49.20±23.45	 <0.001*	

	
	
	

	

	
Tablo	6:	Ekonomik	durum,	eğitim	durumu		ile	yaşam	kalitesi	arasındaki	korrelasyon	
analizi		

	
	 Ekonomik	Durum	 Eğitim	durumu	

r	 p	 r	 p	
Fiziksel	Fonksiyon	 .267	 0.000	 .214	 .002	
Fiziksel	Rol	Güçlüğü	 .201	 0.003	 .242	 .000	
Emosyonel	Rol	
Güçlüğü	 .020	 0.774	 .177	 .010	

Enerji-Canlılık	 .285	 0.000	 .284	 .000	
Ruhsal	Sağlık	 .325	 0.000	 .145	 .035	
Sosyal	İşlevsellik	 .239	 0.000	 .051	 .459	
Ağrı	 .280	 0.000	 .140	 .043	
Genel	Sağlık	Algısı	 .300	 0.000	 .192	 .005	
	



134

Hastalarımızın ortalama glomerüler filtrasyon 
hızları 37,43±19,18ml/dak saptandı. KBH’da 
anemi glomerüler filtrasyon hızı azaldıkça belir-
gin hale gelir ve halsizlik, yorgunluk, nefes dar-
lığı, dikkat azalması ve uykuya meyil gibi semp-
tomlara yol açarak direk yaşam kalitesini etkiler. 
Hastalarımızın hemoglobin seviyelerini hedef 
değerlerde saptadık (12,68±1,67g/dL) ve he-
moglobinle  tüm fiziksel ve mental sağlık skorla-
rı arasında anlamlı pozitif korrelasyon saptandı. 
Diğer çalışmalarda da aneminin yaşam kalitesi 
üzerine etkisi gösterilmiştir (3,14,15). Albumin 
KBH’ da malnutrisyon parametresi olarak kulla-
nılmaktadır. Hemodiyaliz hastalarında yapılan 
bir çalışmada fiziksel sağlık skorları  ile serum al-
bumin düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişki sap-
tanmıştır, aynı çalışmada yüksek serum albümin 
düzeyleri olanların mental sağlık skorları daha 
yüksek saptanmış ancak düşük albumin düze-
yi olamlarla karşılaştırıldığında istatiksel olarak 
anlamlı fark çıkmamıştır (16). Migardi ve ark. se-
rum albumin düzeyi ile yaşam kalitesi arasında 
güçlü ilişki tespit etmişlerdir ve bu ilişkiyi özel-
likle fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü ve 
genel sağlık skorlarında gözlemlemişlerdir (17). 
Çalışmamızda albumin ile tüm fiziksel ve emos-
yonel rol güçlüğü dışındaki tüm mental sağlık 
skorları arasında anlamlı pozitif korrelasyon 
saptadık.

Son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebe-
bi olan diyabetik nefropati bizim hastalarımız-
da da en sık KBH nedeni olarak saptanmıştır 
(%27). HbA1c nin yaşam kalitesi üzerine etkisi-
ne baktığımızda; HbA1c arttıkça fiziksel fonk-
siyon skorlarının azaldığını saptadık. Bununla 
ilgili literatürde daha önce yapılan bir çalışmaya 
rastlamadık. D vitamini düzeyi ile yaşam kalitesi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma var 
ancak prediyaliz KBH’da yapılmış bir çalışmaya 
rastlayamadık. D vitamini düzeyi yüksek olan-
larda kas gücünün daha fazla ve düşme riski-
nin daha az olduğunu gösteren birçok çalışma 
vardır. Kanada’da yapılan bir çalışmada 70 yaş 
üstü hastalarda yaşam kalitesi ile vitamin D dü-
zeyi arasındaki pozitif ilişki gösterilmiştir (18). 
25 OH vit D düzeyini hastalarımızda ortalama 
18,48±12,65 ng/mL olarak saptadık. 25 OH vit 
D düzeyi ile fiziksel fonksiyon skorları arasında 
anlamlı, pozitif yönde bir korelasyon saptan-
dı. Prediyaliz hastalarda D vitamini replasmanı 

sonrası fiziksel fonksiyon skorlarının değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Eğitim düzeyi sosyal olanakları, gelir düzeyi-
ni etkileyerek yaşam kalitesini etkilemektedir. 
Daha önce yapılan çalışmalarda eğitim düze-
yinin fiziksel sağlığı iyi yönde etkilediği gös-
terilmiştir (19). Bizim çalışmamızda fiziksel ve 
mental sağlık skorlarının ikisine de etkili olduğu 
görülmüştür. KBH tanısı alan hasta özellikle ileri 
evrelerde ise; önceki işini kaybetmekte, malulen 
emekli olmakta veya geri hizmette çalışmak zo-
runda kalmaktadır. Tavallaii ve ark. böbrek nakli 
hastalarında gelir durumunun kaygı ve dep-
resyon durumunu etkilemediğini, ama orta ve 
yüksek gelirlilerde yaşam kalitesinin daha yük-
sek olduğunu bulmuştur (19). Çalışmamızda 
gelir düzeyi incelendiğinde, yüksek gelirlilerin 
fiziksel ve mental sağlık skorlarını anlamlı yük-
sek saptadık. Cinsiyet faktörünün yasam kali-
tesi üzerindeki etkisine bakıldığında ; erkekler-
de; SF-36 ortalama puanlarının bayanlara göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Fiziksel 
fonksiyon, enerji-canlılık, ruhsal sağlık, ağrı ve 
genel sağlık puanları istatiksel olarak erkeklerde 
yüksektir. Diğer çalışmalarda da benzer sonuç-
lar saptanmıştır (19,20). Bunun nedeni ise; ka-
dınların toplumumuzda ev içi sorumluluklarının 
fazla olması ve her ne olursa olsun bu sorumlu-
lukları devam ettirmek zorunda olduklarından 
bundan kaynaklanan bir güçsüzlük yaşıyor ol-
maları olabilir.

Çalışmanın kısıtlılıkları:
• Bu çalışma nefroloji prediyaliz takibinde olan, 
KBH eğitim programına tabi KBH’da yapıldığı 
için sonuçlar  tüm topluma genellemez.
• Kesitsel bir çalışma olduğu için sonuçlar sade-
ce çalışmanın yapıldığı döneme aittir. Zamanla 
değişen sonuçlar karşılaştırılamamıştır.
• Sağlıklı kontrol grubu alınmamıştır.
• Subjektif faktörler olan; hastalığa ve tedaviye 
adaptasyon ve medikal ekipten memnuniyet 
yaşam kalitesini etkiler ancak bu çalışmada ir-
delenmemiştir.

Yaşam kalitesinin KBH’da erken evrelerden 
itibaren etkilendiğini gördük. GFR azaldıkça 
hastalarımızın özellikle fiziksel sağlık skorları 
düşmektedir. Hemoglobin, albumin, HbA1c ve 
25OH Vitamin D düzeyleri KBH’da yaşam kalite-



sini etkilemektedir. Yaş ,cinsiyet, eğitim durumu 
gibi faktörleri değiştiremeyiz ancak Hemog-
lobin, albumin, HbA1c ve 25OH Vitamin D dü-
zeylerinin hedef değerlerde tutulması KBH’da 
yaşam kalitesini pozitif yönde etkiler. Prediyaliz 
hastalarda yaşam kalitesinin ölçülmesi ve takibi 
tedavi etkinliğimizi değerlendirmek için rutin 
bir parametre olmalıdır. 
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ÖZ

AMAÇ: İleri evre gonartrozlarda proksimal tibiafibular ek-
lem (PTFE)  ile tibiofemoral eklem (TFE) arasındaki klinik 
ilişki daha önce gösterilmemiştir. Bu retrospektif çalışma-
nın amacı son evre gonartrozu olup diz protezi uygula-
nan genu varum deformiteli hastalarda PTFE’in klinik de-
ğerlendirmesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM: İleri evre osteoartrozu olup diz 
protezi uygulanan genu varum deformiteli hastalar 
değerlendirmeye alındı. PTFE’in klinik muayene bulguları 
ile PTFE tipi, hamstring gerginliği, ve lateral eklem aralığı 
(LEA) hassasiyeti arasındaki ilişki ki-kare testi kullanılarak 
araştırıldı. Ayrıca tanımlayıcı istatistikte kullanıldı.

BULGULAR: Çalışma grubu (5 erkek ve 49 kadın; ortala-
ma yaş 62.7 yıl; 46-81 arasında) elli dört hastadan oluş-
maktadır. 30 hastanın (%55.6) her iki dizi ameliyat edildi. 
Ortalama takip süresi  21.6 ay (12-49 ay).  PTFE hassasi-
yeti, hamstring gerginliği ve LEA hassasiyeti sırasıyla altı 
(%7.1), dört (%4.8), ve altı (%7.1)  dizde  tespit edildi.  Altı 
dizde (%7.1) horizontal tip PTFE varken, yetmiş sekiz diz-
de (%92.9) oblik tip PTFE vardı.  Oblik tip PTFE olan dizler-
de PTFE hassasiyeti (ki-kare testi, p=0.000) , LEA hassasi-
yeti (ki-kare testi, p=0.000), hamstring gerginliği (ki-kare 
testi, p=0.000) tespit edildi.

SONUÇ: Varus dizilim kusuru olan ileri evre dejeneratif 
eklem hastalığı nedeniyle diz protezi yapılan hastalarda, 
PTFE’in ameliyat sonrası lateral diz ağrısının kaynağı ol-
madığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte oblik tip PTFE 
bu dizlerde potansiyel ağrı kaynağı olabileceği düşünü-
lebilir..

ANAHTAR KELİMELER: Proksimal tibiofibular eklem, Total 
diz protezi, Lateral diz ağrısı, Osteoartrit

ABSTRACT

OBJECTIVE: Presence of a clinical correlation has not 
been demonstrated between tibiofemoral joint (TFJ) and 
proximal tibiofibular joint (PTFJ) in knees with severe os-
teoarthritis. The purpose of this retrospective study is to 
clinically evaluate PTFJ in patients with total knee arth-
roplasty (TKA) performed for end-stage primary osteo-
arthritis with genu varum deformity.

MATERIALS AND METHODS: Patients with TKA perfor-
med for severe osteoarthritis with genu varum deformity 
were retrospectively evaluated. Relationships between 
PTFJ clinical examination findings and PTFJ type, hamst-
ring tightness, and lateral joint line (LJL) tenderness were 
investigated using the chi-square test. Also, descriptive 
statistics were used.

RESULTS: Fifty-four patients (five male and 49 female; 
mean age 62.7 years; range 46-81 years) constituted the 
study group. Both knees were operated in 30 (55.6%) pa-
tients. Average follow-up period was 21.6 months (ran-
ge 12-49 months). PTFJ tenderness, hamstring tightness, 
and LJL tenderness were established in six (7.1%), four 
(4.8%), and six (7.1%) knees, respectively. There were six 
(7.1%) knees with horizontal type PTFJ and 78 (92.9%) 
knees with oblique type PTFJ. PTFJ tenderness was deter-
mined in knees with oblique type PTFJ (chi-square test, 
p=0.000), knees with LJL tenderness (chi-square test, 
p=0.000), and knees with hamstring tightness (chi-squ-
are test, p=0.000).

CONCLUSIONS: PTFJ does not seem to be the exact sour-
ce of lateral knee pain after TKA operations in knees with 
severe degenerative joint disease and varus malalign-
ment. However, it should be considered that oblique-ty-
pe PTFJ may have the potential to create pain in these 
knees.

KEYWORDS: Proximal tibiofibular joint, Total knee arth-
roplasty, Lateral knee pain, Osteoarthritis
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INTRODUCTION

Proximal tibiofibular joint (PTFJ) has been pre-
sented as a fourth compartment of the knee 
joint (1). In primary osteoarthritis, there is sy-
mmetric involvement of the tibiofemoral joint 
(TFJ) and PTFJ initially (2). Radiographic involve-
ment level between TFJ and PTFJ are correlated 
in knees with severe primary osteoarthritis (3). 
However, the presence of a clinical correlation 
has not been demonstrated between them (4).  
It is still controversial whether PTFJ is the cause 
of lateral knee pain (LKP) in patients with total 
knee arthroplasty (TKA) performed for end-sta-
ge primary osteoarthritis. The purpose of this 
retrospective study is to clinically evaluate PTFJ 
in patients with total knee arthroplasty perfor-
med for end-stage primary osteoarthritis with 
genu varum deformity.

MATERIALS AND METHODS 

This cross-sectional retrospective study was 
approved with decision number 2009/5-34,  
by Afyon Kocatepe University, Medical Faculty 
Ethics Committee on 19.03.2009. Patients with 
TKA performed for Kellgren-Lawrence  stage 
III-IV osteoarthritis with genu varum deformity 
between 2008 and 2009 were retrospectively 
evaluated to constitute the study group for this 
cross-sectional study (5). The hospital records 
were investigated for etiology of the osteoarth-
ritis. Patients with primary osteoarthritis were 
enrolled in the study group; however, patients 
with secondary osteoarthritis due to inflamma-
tory disease, trauma, infection, and osteonecro-
sis were excluded from the study. Also, patients 
with less than one year follow-up were exclu-
ded from the study. Patients were invited to the 
outpatient clinic via telephone. PTFJ was evalu-
ated clinically and radiographically in patients 
who attended the outpatient clinic.

The patients were asked whether they had 
pain on the lateral side of the knee. Also, knees 
were evaluated for full knee extension and at 
least 90° flexion arcs. All knees were tested for 
gross instability. Sagittal plane instability was 
examined with anterior/posterior drawer tests 
of the ninety degree flexed knee, and coronal 

plane instability was examined with varus/val-
gus stress tests at extension, 30° flexion, and 
90° flexion (6). There was no patellar compo-
nent in all. Lateral retinaculum and patellofe-
moral (PF) joint tenderness (patellar grind test) 
were evaluated (7). Knees with gross instability 
and painful lateral retinaculum and/or PF joint 
were excluded from the study. Antero-posterior 
and lateral radiographs of the knee were eva-
luated to reveal evident findings of component 
loosening (wider and more extensive zone(s) 
of lucency around the components, and com-
ponent migration) and lateral overhang of the 
tibial base plate, which were exclusion criteria 
(8,9). Inclusion criteria for the study are shown 
in Table 1. The special PTFJ radiographs were 
taken in the AP plane with patients in the su-
pine position and the knee at 45° of internal 
rotation to evaluate the type of PTFJ according 
to the Ogden classification (10-12). Ogden clas-
sified this joint as two types, horizontal and 
oblique; 20° is considered the limit of the hori-
zontal type joint inclination and any inclination 
greater than that is considered an oblique type 
joint (Figure 1) (12). 

Pain/tenderness in PTFJ, hamstring tightness at 
the lower extremity, and lateral joint line (LJL) 
tenderness at the knees were investigated. The 
PTFJ was examined for pain and tenderness 
by 1) grasping the fibular head between the 
thumb and index finger and pressing it in both 
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Table 1: Inclusion criteria for the study.Table	1: Inclusion	criteria	for	the	study.

INCLUSION CRITERIA 

CLINICAL 

Genu varum deformity 

Primary osteoarthritis 

≥ 1 year follow-up 

Stable knee 

No patellofemoral pain 

No lateral retinaculi tenderness

No flexion contracture 

Full extension 

RADIOLOGICAL 

No base-plate	lateral overhang

No loosening

No base-plate lateral overhang
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the anterolateral and posteromedial directions, 
with the knee relaxed in 45° flexion and 2) app-
lying manual pressure to this joint during acti-
ve ankle movements (13).  Hamstring tightness 
was defined as either an inability to flex the hip 
joint to at least 90° with the knee fully extended 
or flexion of the patient’s knee to some degree 
during straight leg raises with knee full exten-
sion or slight involuntary flexion of the knee 
during straight leg elevation (14-16). LJL sensi-
tivity was investigated by palpation of this area. 
Results were exported to SPSS 11.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) for analysis. Relationships 
between PTFJ clinical examination findings and 
PTFJ type, hamstring tightness, and LJL tender-
ness were investigated using the chi-square 
test. P values of less than 0.05 were conside-
red significant. Also, descriptive statistics were 
used.

RESULTS

Eighty-three patients with TKA performed for 
Kellgren-Lawrence stage III-IV osteoarthritis 
with genu varum deformity were retrospectively 
enrolled in the study. The hospital records 
revealed seven patients with inflammatory 
arthritis and nine patients with less than twelve 
months follow-up. These 16 patients were 
excluded from the study. The remaining 67 
patients were invited via telephone. Fifty-six 
patients responded and came to the outpatient 
clinic. 

No patient suffered from LKP. In all knees, 
there was at least 90 degrees flexion without 
flexion contracture. The knees were stable 
in extension, 30° and 90° flexion. There was 
PF pain/lateral retinaculum tenderness and 
positive PF grind (compression) test with 
minimal tenderness in one and three patients, 
respectively. The patient with lateral retinacular 
tenderness was excluded from the study. The 
other three patients were not excluded due 
to absence of retinacular tenderness and lack 
of major symptoms. There was no knee with 
component loosening findings on radiographs, 
but lateral overhang of the tibial base plate was 
determined in one patient who was excluded 
from the study. Consequently, 54 patients 
(five male and 49 female; mean age 62.7 years; 
range 46-81 years) constituted the study group. 
Both knees were operated simultaneously in 
30 (55.6%) patients. There were 44 (52.4%) left 
and 40 (47.6%) right knees. Average follow-up 
period was 21.6 months (range 12-49 months).
In clinical evaluation; PTFJ tenderness, hamstring 
tightness, and LJL tenderness were established 
in six (7.1%), four (4.8%), and six (7.1%) knees, 
respectively. On radiologic evaluation, there 
were six (7.1%) knees with horizontal type PTFJ 
and 78 (92.9%) knees with oblique type PTFJ. 
Hamstring tightness, LJL tenderness, and PTFJ 
type in knees with PTFJ tenderness can be seen 
in Table 2. PTFJ tenderness was determined 
in knees with oblique type PTFJ (chi-square 
test, p=0.000), knees with LJL tenderness (chi-
square test, p=0.000), and knees with hamstring 
tightness (chi-square test, p=0.000).

Figure 1: PTFJ images in knees with total knee arthrop-
lasty; a-oblique type, b-horizontal type.

Table 2: Relationship between PTFJ tenderness and
hamstring tightness, LJL tenderness, and PTFJ type.

Table	2: Relationship	between	PTFJ	tenderness	and	hamstring	tightness,	LJL	

tenderness,	and	PTFJ	type.

Hamstring tightness LJL tenderness PTFJ type 

+ - + - Horizontal  Oblique 

PTFJ 
tenderness	

+ 4 2 6 0 0 6 

- 0 78 0 78 6 72 

LJL: Lateral joint line, PTFJ: Proximal tibiofibular joint 
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DISCUSSION

PTFJ is an underestimated pain source on the 
lateral side of the knee (1,3,17,18). Numerous 
diseases affecting the PTFJ may cause LKP (19). 
Therefore, the joint is especially important in 
patients with TKA. A few reports about primary 
osteoarthritic involvement of this joint have 
been published (2,3,20,21). 

Arthritic involvement of PTFJ in patients with 
early stage primary knee osteoarthritis has been 
reported previously (2). Also, the radiologic 
degree of osteoarthritis in PTFJ correlates 
strongly with the degree of arthritis in TFJs 
with severe degenerative joint disease (DJD) 
and varus malalignment (3). An anatomical 
communication between these joints, reported 
to be 10-63%, can be held responsible for the 
similar level of osteoarthritic involvement 
(1,17,18,22). Inflammatory enzymes transferred 
via this anatomic communication possibly 
contribute to the advancement of arthritis in 
the respective compartments (3). However, 
the PTFJ can be directly affected by primary 
osteoarthritis, too (19).

Although there are intermediate varieties, there 
are basically 2 types of joint present; oblique and 
horizontal (12,23). The oblique type has smaller 
joint surface area, associated with less mobility 
and increased pressure per square millimetre of 
cartilage (12). It seems oblique PTFJs are prone 
to degenerative changes. Results supporting 
or rejecting this idea have been reported in 
different studies (2,3).

Despite similar level radiologic osteoarthritic 
involvement of both joints, few reports have 
focused on clinical correlation between them in 
knees with DJD (4). Positive correlation has not 
been observed between the clinical findings 
of PTFJ and TFJ (4).  This is compatible with the 
study by Öztuna et al (2). We observed similar 
results; pain and tenderness could be detected 
by physical examination (with provocative tests) 
only in six knees (7.1%). All the PTFJs with pain/
tenderness had oblique joint type. However, 
positive correlation couldn’t be shown between 
PTFJ type and clinical symptoms statistically, 

even though clinical sensitivity was detected 
mostly in oblique-type PTFJs in a previous 
study (4). Although there are anatomical 
disadvantages, joint monitoring of different 
clinical results in oblique type PTFJs may be 
related to variables of the articular surface 
contours (24). Moreover, variable anatomy of 
the articular surface of oblique-type PTFJ has 
been noted by Ogden before (12). No patients 
presented with complaints of lateral knee pain. 
Nevertheless, pain and tenderness during 
provocative physical examination of the joint 
may be due to synovitis (4).  

The combination of symptomatic PTFJ and 
lateral hamstring tightness was reported by De 
Franca (17). LKP and hamstring tightness can 
be observed in PTFJs that have been exposed 
to trauma in young patients (11).  Hamstring 
tightness may be found in PTFJs with primary 
arthritis. Physical examination (with provocative 
test) of the PTFJ was positive in all knees with 
hamstring tightness in this study. However, 
Özcan et al (4).  found a lack of correlation 
regarding symptoms. LJL tenderness was 
present only in knees with oblique-type PTFJ. 
But it does not seem possible to talk about the 
existence of a relationship between them.

Limitations of our study include the limited 
number of knees analysed, the failure to 
investigate the lumbar spine DJD, and the 
lack of standardised follow-up period for all 
patients. DJD in the lumbar spine may also 
lead to hamstring tightness. The small number 
of positive results regarding PTFJ pain and 
tenderness, hamstring tightness, and LJL 
tenderness makes a claim for calculation of 
statistical significance impossible. Therefore, 
we need prospective randomised studies to 
arrive at a definite conclusion.

In conclusion, PTFJ does not seem like the exact 
source of lateral knee pain after TKA operations 
in knees with severe degenerative joint disease 
and varus malalignment. However, it should be 
considered that oblique type PTFJ may have the 
potential to create pain in these knees.
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ÖZ

AMAÇ: Bu çalışmada ortopedik cerrahlar açısından zor-
layıcı bir popülasyon olan 85 yaş üstündeki hastalardaki 
kalça kırığı olgularında, mortalite riskinin tespiti için pre-
operatif risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Kalça kırığı tanısıyla servisimize 
yatırılarak tedavi ve takip edilen 85 yaş üstündeki 
hastaların bilgileri hastane kayıtlarından retrospektif 
olarak toplandı. Hastaların sağkalım durumları ve 
hayatını kaybetmişse ölüm tarihleri tespit edildi. 
Seçilmiş hastalardan hayatını kaybeden 46 hasta grup 1 
olarak adlandırılırken; sağ kalan 83 hasta grup 2 olarak 
adlandırıldı. Her iki grup yaş, cinsiyet, ameliyat süresi, 
ameliyat olana kadar geçen süre, hastanede toplam 
yatış süresi, American Society of Anesthesiologists skoru, 
kardiyak ejeksiyon fraksiyonu (EF), kırık tipi,  protezin 
çimentolu / çimentosuz olarak uygulanması ve komorbid 
faktör varlığı ile sayıları açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: Grup 1’deki hastaların yaş ortalaması daha 
yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.011). Er-
keklerdeki ölüm oranı daha yüksekti ve istatistiksel olarak 
anlamlı idi (p=0.047). Çimentolu hemiartroplasti uygu-
lanmış olanlarda ölüm oranı daha yüksekti ve istatistiksel 
olarak anlamlı idi (p=0,038). İki grup arasında ASA skoru 
ortalamaları (p=0.352), toplam yatış süresi (p=0.120), ya-
tıştan ameliyat olana kadar geçen süre (p=0.531), ejeksi-
yon fraksiyonları (p=0.484) açısından anlamlı fark yoktu.

SONUÇ: Yaşlı, erkek ve çimentolu protez kullanılmış olan 
85 yaş üstü kalça kırıklı hastalarda ölüm oranları daha 
yüksektir ve bu hastalarda takip ve tedavide daha dikkat-
li olunmalı, tek modifiye edilebilir değişken olan protez 
kullanımında mümkünse çimentosuz sistemler tercih 
edilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER: Kalça kırıkları, Mortalite, Yaşlı 

ABSTRACT

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the 
preoperative risk factors of all-cause mortality in the 
small but very challenging group of hip fracture patients 
aged over 85 years. 

MATERIALS AND METHODS: Data was gathered retros-
pectively on patients aged over 85 years with a diagno-
sis of hip fracture. Subsequent survival was determined. 
The date of death was recorded (If present). The selected 
patients were separated into 2 groups: Group1 who had 
died within 1 year (n=46) and group2 who had survived 
(n=83).The two groups were compared in respect of age, 
gender, operating time, the time from initial trauma to 
surgery, total hospitalization duration, American Society 
of Anesthesiologists score, cardiac ejection fraction, type 
of fracture, application of cemented or uncemented 
prosthesis and number of comorbid diseases.    
 
RESULTS: The mean age of the patients in Group 1 was 
determined to be significantly higher (p=0.011). The rate 
of male mortality was significantly higher (p=0.047). The 
rate of mortality of patients with cemented hemiarthrop-
lasty was significantly higher (p=0.038). No difference 
was determined between the groups in respect of mean 
ASA scores (p=0.352), total hospitalization duration 
(p=0.120),the time from trauma to surgery (p=0.531) or 
ejection fraction (p=0.484). No significance was determi-
ned between the groups in respect of the presence and 
number of comorbid diseases.
 
CONCLUSIONS: The mortality rate of older male patients 
aged over 85 years with cemented prosthesis applied for 
hip fracture was higher. As the only parameter, which can 
be modified, uncemented systems, should be selected, if 
possible for the prosthesis to be used.
 
KEYWORDS: Elderly, Hip fractures, Mortality
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INTRODUCTION

Hip fractures, which continue to be a highly sig-
nificant problem in elderly patients in parallel 
with currently increasing life expectancy, rema-
ins important because of high mortality rates or 
loss of function (1,2). It seems to be one of the 
problems with the highest mortality rates of all 
operations in the orthopaedics and traumato-
logy practice (3-5). Although the aim of surgery 
is to provide preoperative functional capacity 
or at least for the patient to be able to perform 
daily activities independently, the serious prob-
lem of mortality can be evaluated as the most 
important point. Due to advanced age in par-
ticular, these patients have many comorbid di-
seases.

In reaching the goals aimed for with surgery, 
there is an explicit importance of variables such 
as preoperative comorbid diseases, surgical 
preferences, age, and gender  of the patients. 
Therefore, a thorough preoperative evaluation 
of the risk factors and choice of surgery are vital. 
In addition, identifying which factors will affect 
which outcome can be evaluated as a critical 
stage. This requirement is more of a priority for 
patients in the extremes of old age (6-9). The-
refore, it was aimed in this study to determine 
the preoperative risk factors by evaluating the 
all-cause mortality in this small but very chal-
lenging group of patients aged over 85 years 
with a hip fracture. 

MATERIALS AND METHODS 

Patient Selection and Study Design

Data was gathered retrospectively from the re-
cords of 567 elderly patients who were admit-
ted and treated in our clinic for a diagnosis of 
hip (Intertrochanteric and femoral neck fractu-
res) fracture between January 2012 and April 
2013. Subsequent survival was determined by 
accessing the status in the population records 
system and the date of death was recorded, if 
present. 

The study included patients with an isolated hip 
fracture who were aged over 85 years, who had 
walking capacity (with/without support) before 

the fracture, treated with a cemented or unce-
mented hemiarthroplasty and were followed 
up for at least 1 year. Patients were excluded if 
they had any accompanying head or thoracic 
injury requiring intervention or if there were 
missing data from the records. Thus, patients 
who met the criteria were assigned as group 1 
(n=46) who had died within 1 year and group 2 
(n=83) who had survived within 1 year. 

According to the type of femoral morphology, 
the same surgical team applied a cemented or 
uncemented partial hip prosthesis. The morp-
hologic anatomy of the proximal femur was as-
sessed based on Dorr’s classification (10); Type 
A: narrow metaphysis with narrow medullary 
canal, with good cortical bone stock, Type B:  
wide metaphysic with large medullary canal, 
but relatively good cortex, Type C: wide metap-
hysis with wide medullary canal, loss of isthmus 
constriction and loss of cortical bone stock. Pa-
tients with type 1 and 2 femoral morphology 
were treated with uncemented arthroplasty 
and patients with type 3 femoral morphology 
were treated with cemented arthroplasty. On 
postoperative day 1, the patients were mobili-
zed. Patients were followed up until they were 
able to sit unassisted, walk with or without sup-
port and absence of wound site problems; then 
they were discharged. 

The two groups were compared in respect of 
age, gender, operating time, the time from ini-
tial trauma to surgery, total hospitalization du-
ration, ASA score, cardiac ejection fraction (EF), 
fracture type (Intertrochanteric/femoral neck), 
application of cemented or uncemented prost-
hesis and presence of comorbidities. 
   
Statistical Analysis

Statistical analyses of the data were performed 
with IBM SPSS statistics Version 22 package 
software. In the comparison of categorical data 
between groups, the Pearson’s Chi Square test 
and Fisher’s exact test were applied. When con-
tinuous variables did not conform to normal 
distribution (Kolmogorov-Smirnov and Shapiro 
Wilk p<0.05), Mann Whitney U statistical analy-
sis was used in the comparison between the 
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two groups. A value of p<0.05 was accepted as 
statistically significant. 

Ethical Approval

Approval for the study was granted by the Ins-
titutional Review Board of Katip Celebi Univer-
sity.

RESULTS

The mean age of patients was 88.8±2.65 years 
in Group 1 and 87.6±2.95 years in Group 2 and 
the difference was significant (p=0.011). Male 
patients comprised 43.4% (20 patients) in Group 
1 and 28.9% (24 patients) in Group 2. The high 
mortality rate of male patients was significant 
(p=0.047) (Table 1). The mean ASA score was 
3.1±0.59 in Group 1 and 3.2±0.6 in Group 2 and 
the difference was not significant (p=0.352). 

The mean total duration of hospitalization was 
12.2±5.5 days in Group 1 and 10.61±3.88 days in 
Group 2 and the difference was not significant 
(p=0.120). The mean time from admittance to 
surgery was 6.7±2.7 days in Group 1 and 6.7±3.1 
days and the difference was not significant 
(p=0.531). There was 32 intertrochanteric 
and 14 femoral neck fractures in group 1; 57 
intertrochanteric 26 femoral neck fractures in 
group 2. There was no significant difference 
between two groups in terms of fracture type. 
The mean ejection fraction was determined as 
57.9±6.1 in Group 1 and 58±6.8 in Group 2 and 
the difference was not significant (p=0.484). 
Cemented hemiarthroplasty was applied to 
60.8% (28 patients) of the patients in Group 1 and 
to 51.8% (43 patients) of the patients in Group 
2. The high rate of mortality in the patients who 
underwent cemented hemiarthroplasty was 
determined to be significant (p=0.038) (Table 
2).  

In Group 1, while 4 patients had no additional 
disease, 14 had 1, 16 had 2, 6 had 3 and 6 had 
4 or more. In Group 2 patients, 7 patients had 
no additional disease, 27 had 1, 28 had 2, 9 had 
3 and 12 had 4. No statistical significance was 
determined between the groups in respect 
of the number of additional diseases (Table 
3). The additional diseases determined in the 
patients were hypertension, chronic obstructive 
pulmonary disease, diabetes mellitus, 
coronary artery disease, chronic renal failure, 
congestive heart failure, Alzheimer’s disease, 
hypothyroidism, hyperthyroidism, asthma, 
cerebrovascular events, and combinations of 
these. 

DISCUSSION

The most important finding of this study 
was that after hip fractures of patients older 
than 85 years, mortality rates are higher in 
older male patients treated with cemented 
hemiarthroplasty.
 
The mortality rates have been reported to be 
higher in the male patient group and have 
been determined as 2.44 fold higher than 
that of females (11). Although the reason for 
such finding has not yet been determined, 
Magaziner et al stated that it was due to 
male patients being exposed to more severe 
trauma, that they had more concomitant 
diseases and that they received a lower level of 
community or social support (12). Additionally, 
it was reported that the male predisposition to 

Table 1: Comparison of the groups according to patient 
characteristics

Table 2: Comparison of groups according to treatment 
modalities and physiologic status

Table 3: Distribution of the number of comorbid disea-
ses of the patients in both groups 

Table	1:	Comparison	of	the	groups	according	to	patient	characteristics	

	 No	of	
patients	

	

Mean	Age	
	

F/M	
	
	

Group	1	
	

46	
	

88.8	 26/20	

Group	2	
	

83	
	

87.6	 59/24	
	

p	 	 0.011	 0.047	
	

	

Table	2:	Comparison	of	groups	according	to	treatment	modalities	and	physiologic	status	

	

	

	 Survival	1	
	

ASA	
	

Hospital	
stay	2	

	

Time	to	
surgery3	

	

EF	
	

Fracture	
Type4	

	

Cemented/	
Uncemented	

	
	

Group	1	
	

99	 3.2	 12.2	 6.7	 58	 32/14	 28/18	

Group	2	
	

-	 3.1	 10.6	 6.7	 58	 57/26	 43/40	

p	 -	 0.352	 0.120	 0.531	 0.484	 0.811	 0.038	
1	the	mean	days	from	surgery	to	death,	2	the	total	hospitalization	days,	3	days	from	admittance	to	surgery,4	
Intertrochanteric/Femoral	neck,	EF:	Cardiac	ejection	fraction	

	

Table	3:	Distribution	of	the	number	of	comorbid	diseases	of	the	patients	in	both	groups		

	

	

		
No	CD	

Group	1	
4	(8.8%)	

Group	2	
7	(8.6%)	

p	
0.492	

1	CD	 14	(30.4%)	 27	(32.5%)	 0.115	
2	CD	 16	(34.8%)	 28	(33.7%)	 0.134	
3	CD	 6	(13%)	 9	(10.8%)	 0.407	
4	+	CDs	 6	(13%)	 12	(14.4%)	 0.968	
CD:	Comorbid	disease	
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comorbid factors, particularly cardiovascular 
and respiratory system diseases and that the 
physiological activity reserve of males are lower 
than that of females (13). In a meta-analysis, 
64,316 patients in 94 articles were evaluated 
and mortality was reported to be significantly 
higher in the presence of advanced age, male 
gender, high ASA score, and the existence of 
one or more comorbid diseases (4). However, is 
should be taken into consideration that many 
of these studies includes patients aged 40 years 
and over. In the current study, male gender and 
advanced age were determined to be related 
to high mortality rates, which were consistent 
with literature. 

It was found that the extremely elderly patients 
presented with poorer indicators of health 
status as demonstrated by higher ASA scores 
(9). In contrast, it was reported that the ASA 
score had no effect on mortality (14). In the 
current study, the mortality rates seems to be 
not affected by ASA scores however it must be 
considered that the mean ASA scores of both 
groups were high between 3 and 4. We think 
that, in the extremes of old age, the sensitivity 
of ASA scoring may not be powerful enough to 
distinguish the risk of mortality.

In a study of 2660 elderly patients with hip 
fracture, the effect of operating time on 
mortality was evaluated and 30-day mortality 
was determined as 10.7% for patients for whom 
the surgery had been delayed for more than 
4 days, compared to 7.3% in those delayed 
1-4 days. The group delayed >4 days also had 
significantly increased mortality at 90 days and 
1 year (15). In the current study, the mean time 
to operation of the patients in both groups 
were 6.7 days and in both periods, the critical 
time was seen to be >4 days. There are also 
authors who advocate that the critical period is 
the first 2 days (16,17). According to the data in 
literature, that the time to operation was longer 
in the current study and such subject can be 
considered as a weak point. 

In a study, a comparison was made of the results 
of cemented and uncemented hemiarthroplasty 
in patients aged 61-104 years with hip fractures 

and the use of cemented prosthesis was not 
reported to have any effect on mortality (18). 
Similarly, in a systematic review, it was found 
that the majority of studies determined no 
significant difference in long-term mortality 
rates between cemented and uncemented 
choices (follow-up of 3 months-4 years) (19). 
However, Anderson et al , Muirhead-Allwood 
et al , Lennox and McLauchlan described an 
increased mortality rate in the cemented 
group in the early post-operative period. 
The results of the current study showed an 
increase in mortality from the use of cemented 
hemiarthroplasty. Additionally, in the current 
study we evaluated the patients older than 85 
years, which is an important difference from the 
mentioned studies(20-22).

It has been reported that postoperative morta-
lity rates can be estimated by quantifying the 
patient’s physiological status and comorbid di-
seases (4). Therefore, several scoring methods 
have been created taking comorbid factors as 
the base, which would be of benefit in the pre-
diction of mortality (23,24). Various comorbid 
factors make a significant contribution to mor-
tality. Meyer et al concluded that as the number 
of comorbid diseases increases in patients with 
hip fractures, so there is a significant increase in 
mortality (25). However, in the current study, in 
the extremes of old age, mortality rates seem 
to be not affected by number of comorbid di-
seases. 

We think that the effect of comorbid diseases 
on mortality should be evaluated separately, 
rather than number. However, in the current 
study, unfortunately, there were an insufficient 
number of patients to be able to evaluate each 
disease separately and to be able to make a 
well-qualified statistical evaluation, so this 
point is the major limitation of this study. The 
determination of the effect of each comorbid 
disease on mortality, would provide a great 
contribution to literature: Precautions could 
be taken in the follow-up of the related disease 
and treatment modalities could be developed. 
Further studies of larger series with control 
groups are required to be able to make strict 
conclusions. In addition, as the current study 
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focused solely on mortality, no evaluation was 
made related to morbidity. 

In conclusion, the mortality rates of older male 
patients aged over 85 years with a cemented 
prosthesis applied for a hip fracture were higher. 
Special attention should be paid to these 
patients in the treatment and rehabilitation 
period. We think that as the only modifiable 
variable, uncemented systems should be 
selected, if possible, for the prosthesis to be 
used. 
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ÖZ

AMAÇ: Endüstriyel alanda yoğun bir şekilde kullanılan, önemli 
çevre kirleticilerden biri olan kadmiyum (Cd), günlük hayattaki 
maruziyetimiz nedeniyle yaşamsal bir takım tehditlere sebep 
olabilmektedir. Uzun bir yarılanma ömrüne sahip olan Cd, solu-
num, üriner, kardiovasküler, gastrointestinal, sinir sistemi ve ke-
miklerde direkt veya dolaylı olarak toksisiteye neden olmakta-
dır. Vücutta biriken Cd’un osteoporoz, anemi, eozinofili, anozmi 
ve kronik rinit gibi birçok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda, flavonoid içeriği oldukça yüksek, ağır metal şe-
latlayıcı özelliğe sahip ve antioksidan tannik asidin (TA) Cd tok-
sikasyonundan korunmadaki rolünü araştırmak amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu amaçla, 28 adet 200-300 gram 
ağırlığında sağlıklı 3-4 aylık Spraque-Dawley soyu erkek sıçanlar 
kullanıldı. Deney hayvanlarına ön tedavi amaçlı intraperitonal 
(i.p) enjeksiyon ile 5 gün boyunca TA 50mg/kg/gün olarak 
uygulandıktan sonra, intragastrik (i.g) enjeksiyon tek doz 35mg/
kg CdCl2 uygulandı. 

BULGULAR: CdCl2 uygulaması ile azalan hemolizat, karaciğer 
ve böbrek süperoksit dismutaz (SOD) değerlerini TA’nın artırdığı 
gözlendi. Benzer şekilde artan hemolizat ve karaciğer malondi-
aldehit (MDA) değerlerini TA’nın azalttığı belirlendi. Karaciğer, 
böbrek, akciğer, testis ve dalakta CdCl2 uygulaması ile artan 
birikimi azaltma yönünde, TA etkili olmazken, kalpteki birikimi 
azaltma yönünde TA’nın etkili olduğu analiz edildi. CdCl2 uygu-
laması ile artan demir birikimini azaltma yönünde böbrek, dalak 
ve kalpte TA etkili olmazken, karaciğer, akciğer ve testiste etkili 
olduğu tespit edildi.

SONUÇ: Günlük diyette kullanılan yiyecek ve içeceklerin, tok-
sik ajanlara maruz kalma sonucu gelişebilecek bazı hastalıkları 
erken dönemde önlenmesiyle, bireylerin yaşam kalitesi yük-
selebilecektir. Çalışmamızda günlük yaşantımızda tüketilen 
TA içeren yiyeceklerin, çeşitli şekillerde maruz kaldığımız ağır 
metallerden korunma üzerine olan etkileri gözlemlendi. Elde 
edilen sonuçlara göre farklı dokularda farklı sonuçlara ulaşıla-
bileceği belirlenirken, genel olarak değerlendirildiğinde, Cd’un 
zararlı etkilerine ya da en azından bazı dokulardaki birikimini 
azaltma yönünde TA’nın etkili olabileceği sonucuna ulaşıldı.

ANAHTAR KELİMELER: Kadmiyum, Tannik asit, Toksisite, Sıçan

ABSTRACT

OBJECTIVE: Cadmium (Cd), one of the major environmental 
pollutants used intensively in the industrial field and could ca-
uses a variety of vital threats due to our exposure in our daily 
lives. Having a long half-life, Cd causes direct or indirect toxicity 
to respiratory, urinary, cardiovascular, gastrointestinal, nervous 
system and bones. It is known that Cd that accumulates in the 
body causes many diseases such as osteoporosis, anemia, eosi-
nophilia, anosmia and chronic rhinitis. In our study, we aimed 
to investigate the role of tannic acid (TA), an antioxidant subs-
tance with a high content of flavonoids and heavy metal che-
lating agents, in order to investigate its role in protecting from 
Cd toxicity. 

MATERIALS AND METHODS: In this study, it was used 28 
Spraque-Dawley, 200-300 gr, 3-4 monthly male rats. For pre-tre-
atment, TA (50 mg/kg/day) was administered by intraperitoneal 
(i.p) injection to the experimental groups for 5 days. And then 
a single dose CdCl2 (35 mg/kg) was was administered by intra-
gastric (i.g). 
 
RESULTS: It was observed that superoxide dismutase (SOD) 
values decreased in hemolysate, liver and kidney by CdCl2 ad-
ministration; but increased with TA. Malondialdehyde (MDA) 
values increased with CdCl2 administration whereas decreased 
with TA the hemolysate and liver. TA was found to be effective 
in decreasing heart accumulation, while TA was not effective 
in reducing accumulation with CdCl2 administration in liver, 
kidney, lung, testis and spleen. TA is not effective in reducing 
increased iron accumulation with CdCl2 administration in the 
kidney, spleen and heart, but in liver, lung and testis it could 
be effective. 
 
CONCLUSIONS: Food and drinks used in the daily diet may 
increase the quality of life of individuals by early prevention of 
certain diseases that may result in exposure to toxic agents. In 
our study, it has been shown that TA, which is consumed in our 
daily lives,   may be effective in protecting substances from he-
avy metal toxicity. According to the results obtained, different 
results could be reached in different tissues; but when assessed 
in general, the harmful effects of Cd, or at least the result that 
TA have been achieved to reduce the accumulation of some tis-
sues.
 
KEYWORDS: Cadmium, Tannic Acid, Toxicity, Rat
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GİRİŞ

Toksik ya da ağır metallerin, kimyasal ve endüst-
riyel işlemler sırasında ortaya çıkışı ve tarımsal 
alanlarda yoğun olarak kullanımları canlı orga-
nizmaların sağlığını tehdit edebilmektedir. Can-
lı organizmalar doğrudan solunum yolu ile veya 
besin zinciri aracılığıyla sindirim kanalından 
çevre kirleticilerine maruz kalarak, önemli sağlık 
problemleri ile karşılaşabilirler. Ağır metallerden 
kadmiyum (Cd), çinko üretimine eşlik eden me-
tal olarak üretilmiştir. Çinko üretiminde kullanı-
mı ortaya çıkıncaya kadar havaya, yiyeceklere 
ve suya doğal süreçlerle önemli miktarlarda ka-
rışmamıştır (1). Ancak günümüzde Cd çevre kir-
liliğine sebep olan ağır metaller arasında yerini 
almıştır (2). Endüstriyel olarak nikel/Cd pillerde, 
korozyona karşı özellikle deniz koşullarındaki 
dayanıklılığı nedeniyle gemi sanayisinde çe-
liklerin kaplanmasında, boya sanayisinde, PVC 
stabilizatörü olarak, alaşımlarda ve elektronik 
sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır (1). Cd 
empürüte olarak fosfatlı gübrelerde, deterjan-
larda ve rafine petrol türevlerinde bulunur ve 
yaygın kullanım nedeniyle önemli miktarda Cd 
kirliliği ortaya çıkar (3). Dünya çapında her yıl 
13.000 ton Cd üretimi gerçekleştirilerek çeşitli 
bileşimler halinde günlük hayatımızın içerisine 
girmektedir. Özellikle az gelişmiş olan ülkelerde 
Cd’un endüstride çok fazla kullanımına bağlı 
olarak yoğun çevresel kirliliğe neden olduğu 
belirlenmiştir (2).

Endüstride Cd’un verdiği zarar inhalasyon veya 
beslenme yoluyla gerçekleşerek akut/kronik in-
toksikasyona neden olmaktadır. Kısa süreli Cd 
inhalasyonunun akciğerde pulmoner tahrişle-
re neden olduğu belirlenmiştir. Uzun dönem 
inhalasyon veya oral maruziyetinin ise böbrek 
ve karaciğer hastalıklarına neden olabileceği 
gösterilmiştir  (4). Tarım alanlarındaki Cd kon-
taminasyonu, sebze ve meyveler ile bireylerin 
Cd’a maruz kalmasına sebebiyet vermektedir 
(5). Aynı zamanda sigara kullanımı da Cd maru-
ziyetine neden olmaktadır (6). Uzun yarılanma 
ömrüne sahip olan Cd (yaklaşık 30 yıl) absorbe 
edildiğinde, karaciğer ve böbreklerde birikir. 
Cd’un neden olduğu toksisite mekanizması 
çok yönlüdür. Solunum, üriner, kardiovaskular, 
gastrointestinal, sinir sistemi ve kemikler direkt 

veya dolaylı olarak Cd toksisitesinden etkilen-
mektedir (5). Yapılan çalışmalarda, Cd’un neden 
olduğu toksik etkilerin farklılık gösterdiği belir-
lenmiştir. Çözülebilir Cd tuzlarının (CdCl2 gibi) 
böbrek, karaciğer, akciğer, beyin, testis, kalp 
ve merkezi sinir sisteminde birikerek toksisite-
ye neden olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda 
Cd’un osteoporoz, anemi, eozinofili, anozmi ve 
kronik rinite neden olduğu gösterilmiştir (7).

Son yıllarda yapılan çalışmalar, Cd maruziyeti-
nin genotoksisiteye de neden olduğunu gös-
termektedir (5). Meydana gelen toksik etkiler 
sonucunda hücrelerde, dejenerasyon veya 
transmutasyon meydana gelir (8). Apoptotik 
ve nekrotik olaylara neden olmasından dolayı 
Cd’un direkt sitotoksik etkisinin ortaya çıktığı, 
aynı zamanda kanser gelişiminde rol oynadığı 
raporlanmıştır. Daha sonra International Agen-
cy of Cancer Research tarafından tip 1 karsino-
jen olarak sınıflandırılmıştır (9, 10). Cd hücre-
sel seviyede hasarı indüklerken aynı zamanda 
hücresel redoks tepkimelerinde önemli olan 
onarım sürecine de hasar verir. Literatür çalış-
maları sonucunda Cd’un DNA’da indirekt oksi-
datif strese neden olarak apoptotik mekanizma 
indüklenmesi ve DNA onarım mekanizmasının 
bloklanması, lipid peroksiyodasyon artışı, pro-
tein oksidasyonu gibi çeşitli süreçleri tetiklediği 
belirlenmiştir (11-14). Geçiş metallerinin toksisi-
teleri genellikle dokuda oksidatif strese neden 
olarak gerçekleşir. Redoks-aktif metaller (demir, 
bakır ve kronyum gibi) redoks döngüsünü he-
deflerken, redoks-inaktif metaller (kurşun, kad-
miyum, civa gibi) hücredeki önemli antioksi-
danların (özellikle tiyol içeren antioksidanlar ve 
enzimler) azalmasına neden olur. Hem redoks 
aktif metaller hem de redoks inaktif metaller 
hidroksil radikalleri (OH-) süperoksit radikalleri 
(O2-) ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi reaktif 
oksijen türevlerinin (ROS) artmasına neden olur. 
Artan ROS seviyesi, intrinsik antioksidan koru-
masını alt ederek hücrede ağır metallerin toksik 
etkisine bağlı olarak oksidatif stresin ortaya çık-
masına neden olur (15).

Cd diğer ağır metallerin aksine, indirekt olarak 
süperoksit radikallerinin, hidroksil radikallerinin 
ve nitrik oksit radikallerinin oluşmasına neden 
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olur. Hücre membranı ve sitoplazmasında bu-
lunan ferritin gibi yapılarda demir veya bakırın 
yerini alarak, serbest demir veya bakırın seviye-
sinin artmasına neden olur. Serbest iyonlar ise 
Fenton reaksiyonu aracılığıyla oksidatif strese 
neden olur (16).

Flavonoidler antioksidan özelliklerini, serbest 
radikalleri ve oldukça agresif ROS oluşması-
na neden olan şelat metallerini (Fe+2 ve Cu+) 
nötralize ederek, ROS oluşmasına neden olan 
enzimleri inhibe ederek ve antioksidan sistemi 
up-regüle ederek ve/veya koruyarak gerçekleş-
tirir. Epikateşin ve kateşin Fe şelatlanmasında 
oldukça etkilidir. Peroksil, peroksinitrit, peroksit 
gibi çeşitli serbest radikallerin nötralize edilme-
sinde önemli rol oynar (17-19). 

Polifenolce zengin meyveler, sebzeler, çay ve kı-
mızı şarap gibi içeceklerin tüketimi insan sağlığı 
üzerinde önemli bir yere sahiptir. Bu besinlerde 
bulunan taninler, hidrolize ve kondanse taninler 
olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar (20, 21). Tanin içe-
ren polifenoller antitümöral, antiviral, antiHIV, 
lipid peroksidasyon inhibisyonu ve plazmin ak-
tivitesi gibi biyolojik aktivitelere sahiptirler (22). 
Hidrolize taninlerden olan Tannik asit (TA), çay,  
yeşil çay,  kahve, kırmızı şarap, fındık ve ceviz gibi 
kabuklu yemiş, meyve ve çoğu bitkide bulunur 
(21, 23, 24). TA’in antikarsinojenik, antioksidan, 
antimutajenik, antimikrobiyal, antitallerjik, anti-
inflamatuar ve kanamayı durdurma gibi başlıca 
biyolojik aktivitelere sahip olabilecekleri ile ilgili 
araştırmalar bulunmaktadır (20, 21, 24). TA, ayrı-
ca kullanılan hücre tipine ve konsantrasyonuna 
bağlı olarak, antioksidan veya prooksidan ola-
rak hizmet verebilir (22). Ancak bu etkileri he-
nüz tam olarak ispatlanmamış olup araştırmalar 
sürmektedir. Günlük diyetimizde bulunmaları 
ve sağlığımız açısından zararsız olmaları nede-
niyle doğal bileşenlerin tedavide kullanımına 
yönelik araştırmalar önem kazanmaktadır.

Çalışmamızda, flavonoid içeriği oldukça yük-
sek ve ağır metal şelatlayarak antioksidan etki 
gösteren TA’in çevresel olarak maruz kalınan 
Cd toksikasyonundan korunmadaki etkilerinin 
araştırılması amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Deney Hayvanları ve Etik Kurul
Çalışmada, 28 adet 200-300 gram ağırlıkta sağ-
lıklı 3-4 aylık Spraque-Dawley soyu erkek sıçan-
lar kullanıldı. Deney hayvanları deney süresince 
12;12 aydınlık/karanlık ışıklandırma, ortalama 
22±2°C ısı ve %45-50 nem koşullarına uygun 
şekilde yaşatıldı. Deney sürecinde tüm sıçanlar 
kafeslerde, standart sıçan pellet yemi ile bes-
lendi ve çeşme suyu verildi. Deney hayvanları 
arasından rastgele seçimle her grupta 7 hayvan 
olacak şekilde 4 grup oluşturuldu. Çalışma için 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan De-
neyleri Yerel Etik Kurulu onayı (88/482) alınmış-
tır.

Deney yöntemi 
CdCl2 distile su içerisinde çözdürülerek i.g ola-
rak sıçan ağırlıklarına göre uygulandı. Distile su 
içerisinde çözdürüldükten sonra uygun dozlar-
da TA i.p enjeksiyon ile verildi. Çalışmada grup-
lara uygulanan işlemler Tablo 1’de verildi.

Uygulamaların bitiminden sonraki gün sıçan-
lardan anestezi altında diseksiyon yapılarak kan 
ve doku örneklerinin alımı gerçekleştirildi. Alı-
nan kan, doku (akciğer, karaciğer, böbrek, testis, 
dalak, kalp), serum ve plazma örnekleri ölçüm-
lere kadar -80 °C’ de bekletildi. Serbest radikal 
analizleri için; SOD enzim aktivite düzeyi Yi Sun 
ve ark. (1988) metodu ile; MDA lipid peroksidas-
yon düzeyi  Uchiama ve Mihara (1978) metodu 
ile, katalaz (KAT) enzim aktivite düzeyi Goth L., 
(1991) metodu ile, hemolizat (kan) ve doku ho-
mojenat (karaciğer, böbrek, akciğer, testis, dalak 
ve kalp) örneklerinde belirlendi. Doku örnekle-
rinde Cd ve Fe miktarı belirlemeleri için örnekler 
konsantre nitrik asit ilave edilerek mikrodalga 
yakma ünitesinde (CEM Mars Xpress) sindirme 
işlemine tabi tutulmuştur. Organik yıkımları 

Tablo 1: Deney hayvanlarına uygulanan işlemler	

GRUPLAR	 UYGULANAN	İŞLEMLER	

1.	Grup:	 Kontrol,	(şam	grup);	Bu	grup	deney	hayvanlarına	i.g	olarak	serum	fizyolojik	(3	ml)	uygulandı.	

2.	Grup:	
(Ön	tedavi	grubu)	Bu	grup	deney	hayvanlarına	i.p	enjeksiyon	ile	TA	50mg/kg/gün	olarak,	5	gün	

boyunca	uygulandı.	

3.	Grup:	 Bu	grup	deney	hayvanlarına	35mg/kg	CdCl2	i.g	1	gün	tek	doz	uygulandı.	

4.	Grup:	
Bu	 grup	 deney	 hayvanlarına	 TA	 50mg/kg/gün	 olarak	 5	 gün	 boyunca	 i.p	 enjeksiyon	 ile	

uygulandıktan	sonraki	gün	35mg/kg	CdCl2	i.g	1	gün	tek	doz	uygulandı.	
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biten örnekler soğutulduktan sonra filtre kağı-
dından süzülerek, hacimleri element seviyeleri 
Analytic Jena ContrAA 700 marka atomik ab-
sorbsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiştir 
(EPA 3051-A 1998). Ölçüm sonuçları Statistical 
Package of the Social Science (SPSS) progra-
mında istatistiksel analizlerle değerlendirildi. 
Bütün bilgiler ortalama ± standart sapma olarak 
belirtilerek istatistiksel farklılıklar p<0,05’e göre 
yorumlandı. 

BULGULAR

CdCl2 uygulaması ile azalan hemolizat, karaciğer 
ve böbrek (sırasıyla p=0,014, p=1,000, p=0,989) 
SOD değerlerini tannik asidin artırdığı (sırasıyla 
p=0,624, p=0,030, p=0,999) gözlendi. CdCl2 
uygulaması ile artan hemolizat ve karaciğer 
MDA değerlerini (sırasıyla p=0,238, p=0,348) 
tannik asidin azalttığı (sırasıyla p=0,224, 
p=0,013) belirlendi. Cd uygulamasının arttırdığı 
böbrek MDA değerlerini (p=1,000) tannik 
asidin (p=0,999) etkilemediği hatta tek başına 
arttırdığı tespit edildi. CdCl2 uygulaması ile 
azalması beklenen KAT değerlerinin hemolizat, 
karaciğer ve böbrekte arttığı (sırasıyla p=0,764, 
p=0,929, p=1,000) gözlendi (Şekil 1). 

Akciğer, testis, dalak ve kalpte CdCl2 uygulaması 
ile artan birikimi (sırasıyla p=0,910, p=1,000, 
p=0,217, p=0,271) azaltma yönünde TA etkili 
olmazken (sırasıyla p=0,410, p=1,000, p=0,217, 
p=514) Karaciğer ve böbrek birikimi (sırasıyla 
p=0,000, p=0,000) azaltma yönünde TA etkili 
olmuştur (sırasıyla p=1,000, p=1,000)(Şekil 2).

CdCl2 uygulaması ile artan demir birikimini 
azaltma yönünde böbrek, dalak ve kalpte 
(sırasıyla p=1,000, p=0,728, p=0,225) TA etkili 

olmazken (sırasıyla p=0,989, p=997, p=0,225), 
karaciğer, akciğer ve testiste etkili olmuştur 
(sırasıyla p=0,308, p=986, p=0,368) (Şekil 3).

Sunulan bu çalışmada bazı gruplar arasında 
rakamsal olarak azalış ve artışlar tespit edilmiş 
olup, istatistiksel olarak değerlendirmeler 
sonucu bu gruplardan bazıları anlamlı 
bulunmuştur, değerlendirme ve yorumlamalar 
tüm sonuçlar göz önüne alınarak yapılmıştır.
 
TARTIŞMA

Geçiş metallerinin toksisiteleri genellikle 
dokuda oksidatif strese neden olarak gerçekleşir. 
Redoks-aktif metaller (demir, bakır ve kronyum 
gibi) redoks döngüsünü hedeflerken, redoks-
inaktif metaller (kurşun, kadmiyum, civa gibi) 
hücredeki önemli antioksidanların azalmasına 
neden olur. Her iki grup da, hidroksil radikalleri 
(OH-), süperoksit radikalleri (O2-) ve hidrojen 
peroksit (H2O2) gibi ROS artmasına neden 

ŞEKİL 1: Karaciğer, böbrek ve hemolizatta SOD, MDA ve 
KAT değerleri

ŞEKİL 3: Akciğer, karaciğer, böbrek, testis, dalak, kalp do-
kularında demir birikimi

ŞEKİL 2: Akciğer, karaciğer, böbrek, testis, dalak, kalp do-
kularında Cd birikimi
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olur. Artan ROS seviyesi, intrinsik antioksidan 
korumasını alt ederek hücrede ağır metallerin 
toksik etkisine bağlı olarak oksidatif stresin 
ortaya çıkmasına neden olur (15).

Cd diğer ağır metallerin aksine, indirekt olarak 
süperoksit radikallerinin, hidroksil radikallerinin 
ve nitrik oksit radikallerinin oluşmasına neden 
olur. Hücre membranı ve sitoplazmasında 
bulunan ferritin gibi yapılarda demir veya 
bakırın yerini alarak serbest demir veya bakırın 
seviyesinin artmasına sebep olur. Serbest iyonlar 
ise Fenton reaksiyonu aracılığıyla oksidatif 
strese neden olur (16). Aşırı demir ve serbest 
ROS, eritrosit zarının lipid ve proteinleri yanında 
hücrenin organellerine hasar verir. Oksijen 
taşınımında önemli rol oynayan eritrositin 
hemoglobin yapısındaki değişiklikler, oksijen 
bağlama kapasitesini etkileyecektir. Dolayısı 
ile eritrositler oksidatif hasara karşı korunmada 
enzimatik ve nonenzimatik mekanizmalar 
geliştirmişlerdir (25). 

Deneysel çalışmalarda, kanda meydana gelen 
oksidatif stresin Cd’a maruz kalma şekline 
bağlı olarak değiştiği gösterilmiştir. Sıçanlarda 
yapılan akut etkilerin gözlendiği bir çalışmada, 
bir grup sıçana tek doz oral yolla 30 mg/kg Cd 
uygulanırken diğer grup sıçana intraperitonal 
olarak tek doz 1.5 mg/kg Cd uygulanmıştır ve 
her iki grup karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma 
sonucunda, her iki grupta da kontrol grubuna 
oranla SOD aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir. 
O2-, total oksidan ve MDA seviyesinin arttığı 
belirlenmiştir. İntraperitonal uygulamanın 
ardından kanda daha yüksek seviyede Cd 
olduğu belirlenmiştir (26).  Bu çalışmaya 
benzer olarak, çalışmamızda 35mg/kg Cd 1 
gün tek doz uygulandı. Hemolizat, karaciğer ve 
böbrek dokularında SOD aktivitesinin azaldığı, 
MDA seviyesinin arttığı gözlendi. Böbrekte 
Cd uygulaması ile SOD değerlerinin düştüğü 
tespit edilirken hemolizat ve karaciğerde 
TA uygulaması ile beklendiği üzere SOD 
akvitesinin arttığı ancak böbrek dokusunda 
azaldığı belirlendi. Bu sonuç hücre tipine 
ve konsantrasyonuna bağlı olarak, TA’nın 
antioksidan veya prooksidan olarak hizmet 
verebildiği hakkında bilgi içeren literatür bilgisini 
destekler nitelikteydi (22). Bu nedenle TA’in 
böbrek dokusunda prooksidan etki göstermiş 

olabileceği düşünüldü. Bir başka çalışmada Cd 
21 gün boyunca intraperitonal olarak 1mg/
kg olarak uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 
SOD aktivitesi ve GSH seviyesinin azaldığı, aynı 
zamanda serumda MDA seviyesinin arttığı 
gösterilmiştir (27). Oral Cd uygulamasında ise 
sıçanların içme sularına 40 mg/L Cd eklenmiştir 
ve 30 günün sonunda serumlarında SOD, KAT 
ve GPx aktivitelerinin azaldığı belirlenmiştir 
(28). Çalışmamızda tek doz Cd uygulaması 
ile KAT aktivitesinin bildirilen literatürdeki 
bilgilerin aksine arttığı belirlendi. Tek başına TA 
uygulamasının belirgin bir şekilde değişikliğe 
neden olmadığı gözlendi. Cd uygulaması öncesi 
TA uygulamasının sonucunda KAT aktivitesinin 
hemolizat ve böbrekte birbirine benzer 
şekilde düştüğü gözlenirken, karaciğerde 
artış tespit edildi. Cd uygulamasının neden 
olduğu KAT aktivitesindeki artışın sebebi, 
KAT’ın toksik maddenin hücrede artan oksidatif 
stres sonucu oluşan hidrojen peroksit gibi 
ROS türevlerini su ve moleküler oksijene 
dönüştürerek parçalaması için miktar olarak 
artışına bağlı olabilir. TA uygulaması sonucunda 
KAT aktivitesinin karaciğerde fazla olması KAT 
gibi antioksidantların aktivitesinin karaciğer 
dokusunda daha fazla olması ile açıklanabilir 
(29). Süperoksit (O2-) anyonu üretimindeki artış 
hemolizat ve böbrek KAT aktivitesini azaltmış 
olabilir. H2O2’nin detoksifikasyonunda görev 
alan enzimatik bir antioksidan olan KAT’ın bağ 
dokuya göre eritrosit ve böbreklerde de fazla 
olmasına rağmen karaciğer KAT düzeyine göre 
daha düşük aktivite göstermesi ve belki KAT’ın 
çoğunlukla söz konusu dokularda hidrojen 
peroksit dışındaki peroksitleri detoksifiye 
edememesi ayrıca hemolizat hazırlanırken 
eritrositlerin patlatılması ve hemoliz olması 
sağlanır. Bunun sonucunda eritrositlerin zarara 
uğramasından kaynaklanıyor olabilir (30, 31). 

Bir başka çalışmada 12 haftalık deney 
sonrasında Cd ve Pb’ye maruz kalmanın bir 
sonucu olarak antioksidan mekanizmalarının 
çöktüğü, SOD ve KAT aktivitesinin önemli ölçüde 
azaldığı gözlenmiştir. Araştırmanın sonucu TA 
içeren çay ve benzeri içeceklerin, uzun süreli 
alındığında Cd ve Pb’nin etkilerine karşı yetişkin 
beyni koruyabileceği yönünde olmuştur (32). 
Çalışmamızda Cd uygulaması ile artan hemolizat 
ve karaciğer dokularındaki MDA seviyelerini 



tannik asidin azalttığı gözlemlenirken, Cd ile 
artan böbrek MDA seviyelerini azaltmada 
tannik asidin etkili olmadığı hatta arttırdığı 
tespit edildi. Bu sonuç böbrek dokusundaki 
SOD aktivitesine benzer şekilde beklenenin 
aksine bir durum ile karşılaşıldı ve bu nedenle TA 
böbrek dokusunda prooksidan etki göstermiş 
olabileceği düşüncesini destekler nitelikteydi. 

ROS aşırı üretimi doku hasarına yol açan en 
önemli mekanizmalardan biridir. Aşırı ROS 
üretimi, biyomolekülleri dönüşümlü veya geri 
dönüşümsüz hasara uğratabildikleri yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir. Artan ROS iyonize 
radyasyona maruz kalma, iskemi-reperfüzyon 
hasarı ve kanser gibi fizyolojik ve patolojik 
birçok durumda görülebilir. 

Cd absorbe edilmesinin ardından kana giriş 
yapar ve eritrosit membranına, kan albumin 
veya metallotiyonin (MT)’ne bağlanarak 
vücuda dağılır. Glutatyon ve sistein gibi –SH 
içeren proteinlere kolaylıkla bağlanır (33). 
Akut intoksikasyonun ardından, kısa süreli 
Cd maruziyetinden en sık etkilenen organ 
olan karaciğere geçiş yapar. Uzun dönem 
maruziyetlerde ise birçok dokuda MT sentezi 
indüklenir. MT’ler ve aminoasitler gibi 
proteinler biyolojik matrikslerde toksik metalleri 
bağlayabilen biyomoleküllerin örnekleridir. 
MT’ler ağır metallere maruz kalındığında 
indüklenir (34). Bu tür küçük proteinlere 
bağlanan Cd, daha sonra böbreklere geçiş 
yaparak glomerular membran aracılığıyla filtre 
edilir, proksimal tübül hücrelerinde tekrar 
absorbe edilir ve böbreklerde birikir. Bu yüzden 
uzun süreli Cd maruziyetlerinde en çok etkilenen 
organlardan bir diğeri de böbrektir (35). Ayrıca 
Cd hücresel seviyede hasarı indüklerken, aynı 
zamanda hücresel redoks tepkimelerinde 
önemli olan onarım sürecine de hasar verir. 
Çalışmamızda TA’nın bazı dokularda yeterince 
etkili olamamasının sebebi olarak, onarım 
sürecinde Cd toksikasyonunun çok yönlü 
bozukluklara yol açtığı ve bu nedenle onarım 
sürecinin işlememesinden kaynaklanıyor 
olabileceği kanaatine varıldı.

Ağır metallerin kalp, karaciğer, böbrekler gibi 
çeşitli hayati organlarda biriktiği ve hayvan 
vücudundaki radikallerin serbest bırakılmasına 

neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de bu 
karaciğer, kalp ve böbrek gibi dokularda oksidatif 
hasara neden olurlar. Çalışmamızda CdCl2 
kaynaklı oksidatif stres ve birikimi üzerine bitki 
polifenolü olan tanik asitin rolünün araştırılması 
amaçlandı. Erkek sıçanlarda CdCl2 kaynaklı 
nefropatideki rolünün araştırılması amacıyla 
yapılan bir çalışmada, bizim çalışmamızdakine 
benzer şekilde hayvanların TA ile ön muamelesi 
sonrası çeşitli parametreler incelenmiştir. 
CdCl2 sıçanlarda önemli derecede renal doku 
bozulmaları olmuş ve sıçanlara önceden tannik 
asit muamele edildiğinde doza bağımlı bir 
şekilde dokunun korunduğu bulunmuştur. 
Böylece gelecekte Cd kaynaklı hasarlara karşı 
güçlü bir reno-koruyucu madde olarak sahip 
olduğu anti oksidan kapasitesinden dolayı 
TA’nın kullanılabileceği yönünde sonuç elde 
edildiği bildirilmektedir (36). Bir diğer çalışmada 
da ceviz, fındık ve badem tohumlarından 
elde edilen tanen fraksiyonlarının Cu(II), Fe(II) 
ve Zn(II) şelatlama yeteneğine sahip olduğu 
gösterilmiştir (37).

Cd hücre membranı ve sitoplazmasında 
bulunan ferritin gibi yapılarda demir veya 
bakırın yerini alarak serbest demir veya bakırın 
seviyesinin artmasına neden olmaktadır 
(16). Bu nedenle çalışmamız demir birikimi 
açısından da yorumlandı. İncelenen dokular 
arasında karaciğer, akciğer, testis ve dalakta Cd 
uygulaması ile artan demir birikiminin TA ile 
azaldığı gözlendi. Yapılan bir çalışma 10 gr/kg TA 
diyetinin Fe absorpsiyonunu azaltarak anemiyi 
indüklediğini göstermektedir. Çalışmanın 
sonucunda, polifenollerin normal alımının 
nispeten güvenli olduğu takviyeyle veya 
diyetle yüksek bir alım söz konusu olduğunda 
sadece Fe seviyesinin etkileneceğini ancak 
sıradan yiyeceklerde yüksek seviyede alınan 
fenoliklerin anemi oluşturmadığı gözlenmiştir. 
Çalışmanın sonuçları deney hayvanları üzerinde 
sağlandığından insanlardaki etkilerinin ayrıca 
incelenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır (38).
Yüksek dozlarda Pb ve Cd toksik aktivite 
gösterir. Vücudun bu metallere uzun süre 
maruz kalması tehlikelidir. Cd’a ve Pb’ye maruz 
kalma durumlarında yetişkin sıçanların beyni 
üzerinde tannik asidin koruyucu özelliğinin 
olup olmadığının incelendiği bir araştırmada, 
yetişkin sıçanlar Pb ve Cd’ye maruz kalan 
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bırakılmıştır. İçme solüsyonu ile verilen %2 
TA, Cd birikimini azaltma yönünde etkili 
olduğu ancak Pb için etkisinin istatistiksel 
yöntemlerle doğrulanamadığı bildirilmektedir 
(32). Çalışmamızda incelenen dokular arasında 
belirgin olmasa da karaciğer ve böbrekteki Cd 
birikimini azalttığı, kalp dokusunda ise belirgin 
bir şekilde azalmanın olduğu gözlendi. Oral 
TA uygulamasının, Pb ve Cd birikimini azaltıp 
azaltamayacağını teyit etmeyi amaçlayan bir 
başka çalışmada, çok sayıda gıda ürünlerinde ve 
başta içeceklerde (şarap, çay, kahve ve meyvede 
bulunan tanik asitin) insan diyetinde kullanılırsa, 
dokudaki Pb ve Cd birikimini azaltabileceği 
bildirilmektedir. Yapılan çalışmada sıçanların 
kalp ve akciğerlerinde Pb ve Cd içeriğini azalttığı 
yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Polifenol 
bileşiği TA, in vitroda Pb ve Cd için etkili metalik 
şelatlama özelliğine sahiptir. Sıçanların kalp 
ve akciğerlerinde Pb ve Cd içeriğini azaltmada 
%2’lik bir tannik asit solüsyonunun etkili olduğu 
belirlenmiştir (32).

Cd’un oral yoldan yüksek konsantrasyonlarda 
uygulanan sıçanların akciğerlerde kalpten daha 
yüksek miktarda Cd birikmesine yol açtığını 
gösterdi. Farkın, daha yüksek bir Cd arzıyla 
birlikte arttığını belirtmek gerekir. Ayrıca genç 
sıçanların kalp ve akciğerlerinde yetişkinlere 
göre daha yüksek miktarlarda Cd birikimi 
olduğu gözlenmiştir. Pb ve Cd, glutatyonun 
tükenmesi ve proteinlerin sülfidril gruplarına 
yapışması yoluyla zehirli etkilerini gösterir (34).
Türkiye gibi geniş bir bitki florasına sahip ancak 
ekonomik imkânları kısıtlı ve sentez ederek 
ilaç yapım olanakları üst düzeylere gelememiş 
ülkelerde, doğal ürünlerden elde edilen ilaçların 
geliştirilmesi ve kullanımlarının teşvik edilmesi, 
yeterli ve ucuz ilaç sağlanması bakımından 
akılcı bir yaklaşım olacaktır. Bu tür toksik 
ajanlara maruz kalma sonucu gelişebilecek bazı 
hastalıkların hastalık oluşmadan önlenmesi 
yoluyla yaşam kalitesi artırılması yönünde 
katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmamızda 
günlük yaşantımızda birçok alanda tüketilen 
TA içeren yiyeceklerin, çeşitli şekillerde maruz 
kaldığımız ağır metallerden korunma üzerine 
etkili olabileceği belirlendi. Bununla birlikte 
elde edilen sonuçlar tüm dokularda aynı 
değildi. Farklı dokularda farklı sonuçlar elde 
edilmesi tannik asidin tüm dokularda aynı 
etkiye sahip olmadığı yönünde fikir edinmemizi 

ve ileride yapılacak yeni çalışmalarla etkinliğinin 
araştırılmasında farklı bakış açıları kazanmamızı 
sağladı.
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ÖZ

Perflorodekalin sıvısı vitreoretinal cerrahide 
geçici göz içi tamponatı olarak kullanılır. Bu 
çalışmada sunulan 65 ve 71 yaşındaki iki olgu-
ya, regmatojen retina dekolmanı tanısı ile pars 
plana vitrektomi ameliyatı yapılmış ve her iki 
hastada da perflorodekalin sıvısı geçici göz içi 
tamponatı olarak kullanılmıştır. Her iki olgu-
nunda ameliyat öncesinde psödofakik olduğu 
görülmüş ve arka kapsülün sağlam olduğu sap-
tanmıştır. İlk olguda birinci hafta da, ikinci ol-
guda birinci ayda ön kamarada perflorodekalin 
kalıntısı saptanmıştır. İlk olguda ameliyattan 2 
hafta sonra, ikinci olguda ise 7 ay sonra ön ka-
mara lavajı yapılarak perflorodekalin bakiyesi 
uzaklaştırılmıştır. İki olguda da ön kamara lavajı 
öncesi ve sonrasında kornea saydam olarak de-
ğerlendirilmiş ve herhangi bir korneal toksisite 
bulgusu saptanmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Korneal toksisite, ön 
kamarada perflorodekalin, pars plana vitrekto-
mi, retina dekolmanı

Perfluorodecalin liquid is used as a tempo-
rary intraoperative  intraocular tamponade in 
vitreo-retinal surgeries. In this study, 65 and 
71-years-old two cases underwent pars pla-
na vitrectomy surgeries with the diagnosis of 
rhegmatogenous retinal detachment and perf-
luorodecalin liquid was used as a temporary 
intraocular tamponade for both of the patients. 
Both patients were pseudophakic  and poste-
rior capsules were intact. Perfluorodecalin resi-
dues were detected in the anterior chamber in 
the first week postoperatively for the first case  
and in the first month for the second case. The 
perfluorodecalin liquid residues were removed 
by performing anterior chamber irrigation  2 
weeks after  the surgery for the first case and 
7 months after the surgey  for the second case. 
Corneas were clear and there was not any cor-
neal toxicity findings  for both cases before and 
after the anterior chamber irrigation

KEYWORDS: Corneal toxicity, pars plana vitre-
ctomy, perfluorodecalin in anterior chamber, 
retinal detachment
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GİRİŞ

Perflorodekalin sıvısı subretinal sıvıya göre daha 
yoğun olduğundan dolayı vitreoretinal cerrahi-
de sıklıkla kulanılan geçici göz içi tamponatıdır 
(1-3). Cerrahinin bitiminde kullanıldıktan son-
ra tekrar alınır. Nadiren, ortam bulanıklığı olan 
olgularda tamamen uzaklaştırılamayabilinir. 
Yüksek yüzey gerilimi olduğundan retinal delik, 
iridektomi ve pupilla gibi deliklerden geçebil-
mektedir. Retinaya ve ön kamaraya geçtiğinde 
korneaya toksisite yapabilmektedir (4,5).

Bu çalışmada vitreoretinal cerrahi geçirdikten 
sonra ön kamarada perflorodekalin kalıntısı kal-
mış iki olgu sunulmaktadır.

OLGU 1

Kliniğimizde, 65 yaşındaki erkek hastaya yırtıklı 
retina dekolmanı tanısı ile pars plana vitrektomi 
operasyonu yapılmıştır. Hastanın ameliyat ön-
cesinde psödofakik olduğu görülmüştür. Perf-
lorodekalin ameliyat esnasında geçici göz içi 
tamponat olarak kullanılmıştır. Ameliyat sonrası 
birinci hafta kontrolünde ön kamarada kornea-
ya temas halinde perflorodekalin kalıntısı tes-
pit edilmiştir (Resim 1). Göz içi lensi arkasında 
arka kapsül sağlam olarak görülmüştür. Spekü-

ler mikroskopide polimegatizm,  polimorfizm 
ve korneal endotel hücre sayısının 1500/ mm2 
olduğu görülmüştür (Resim 2). Santral kornea 
kalınlığı ise aynı göz de 547 mikron olarak öl-
çülmüştür. Ameliyat sonrası ikinci haftada ön 
kamara lavajı yapılarak perflorodekalin uzak-
laştırılmıştır. Bir hafta sonraki kontrolde kornea 

saydam olarak değerlendirilmiş ve herhangi bir 
korneal toksisite bulgusu saptanmamıştır. Has-
ta daha sonraki kontrollerine gelmeyerek takip-
ten çıkmıştır.

OLGU 2

71 yaşındaki erkek hasta, yırtıklı retina dekol-
manı tanısı ile kliniğimizde pars plana vitrek-
tomi ameliyatı yapılmıştır. Hastanın operasyon 
öncesinde psödofakik olduğu saptanmıştır. 
Ameliyat sonrası birinci ayda dekolmanın nüks 
etmesi sonucu ikinci kez pars plana vitrekto-
mi ameliyatı yapılmış ve her iki ameliyatta da 
perflorodekalin geçici göz içi tamponatı olarak 
kullanılmıştır. Ameliyat sonrası birinci ay kont-
rolünde ön kamarada korneaya temas halinde 
perflorodekalin kalıntısı olduğu görülmüştür 
(Resim 3). Göz içi lensi arkasında arka kapsül 

155

Resim 1: İlk olgu, ön kamarada perflorodekalin bakiyesi 
görülmektedir.

Resim 3: İkinci olgu, ön kamarada perflorodekalin baki-
yesi izlenmektedir.

Resim 2: İlk olgunun kornea endotel hücre yoğunluğunu 
gösteren speküler mikroskopi görüntüsü.

Resim	1: İlk	olgu,	ön	kamarada	perflorodekalin	bakiyesi	görülmektedir.

Resim	3:	İkinci	olgu,	ön	kamarada	perflorodekalin	bakiyesi	izlenmektedir.

Resim	2: İlk	olgunun	kornea	endotel	hücre	yoğunluğunu	gösteren	speküler	mikroskopi	

görüntüsü.
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sağlam olarak tespit edilmiştir. Santral kornea 
kalınlığı ise aynı gözde 538 mikron ölçülmüştür. 
Hasta başlangıçta tedaviyi kabul etmemiş an-
cak 7 ay sonra tedaviyi kabul ederek ön kamara 
lavajı yapılarak perflorodekalin ön kamaradan 
uzaklaştırılmıştır. 6 ay sonraki kontrolde kornea 
saydam olarak değerlendirilmiş ve herhangi bir 
korneal ödem veya neovaskülarizasyon bulgu-
su saptanmamıştır.

TARTIŞMA

Perflorodekalin retina dekolmanlı olgularda 
cerrahi esnasında kullanılan introküler tampo-
nattır. Perflorodekalinin geçici tamponat ola-
rak kullanımı çok iyi tolere edilmektedir (2,3). 
Korneal ödem gibi ortam bulanıklığı olduğu 
durumlarda ameliyat sonrası tamamen uzaklaş-
tırmak zor olabilir. Bu gibi durumlarda daha dik-
katli bir perflorodekalin temizliği yapılmalıdır. 
Ameliyat sonrasında tamamen göz içerisinden 
uzaklaştırılamayan perflorodekalin toksik etki-
lere neden olmaktadır. Zonül defekti, afaki gibi 
durumlarda yüksek yüzey gerilimi sayesinde ön 
kamaraya geçerek kornea ödemi ve vaskülari-
zasyona neden olabilmektedir (4-6).

Wilbanks ve arkadaşları retina dekolmanı nede-
ni ile pars plana vitrektomi ameliyatından sonra 
ön kamarada dekaline bakiyesi kalmış 5 olguyu 
takip etmişler ve 4 vaka da korneada değişiklik-
ler geliştiğini gözlemlemişlerdir (5). Üç olguda 
4 ila 13 haftalar arasında perflorodekalin-korne-
al endotelyel temas alanında ödem geliştiğini 
saptamışlardır. Perflorodekalin ön kamaradan 
uzaklaştırıldıktan sonra iki olguda penetran 
keratoplasti gerektiğini, bir olguda ise ödemin 
gerilediğini bildirmişlerdir. Bir olguda ise 12 ay 
sonra yine perflorodekalin-korneal endotel te-
mas alanında ödem olmaksızın derin vasküla-
rizasyon geliştiğini saptamışlardır. Lu ve arka-
daşları yaptıkları hayvan çalışmalarında pannus 
formasyonun dördüncü, korneal bulanıklığın 
beşinci, keratik presipitat ve retrokorneal fibröz 
membran gelişiminin ise altıncı haftada baş-
ladığını bildirmişler ve 22. hafta sonunda tüm 
olgularda korneal temas bölgesinde bulanıklık 
geliştiğini gözlemlemişlerdir (6).

Bu çalışmada bildirilen olguların ikisi de psödo-
fakikti ve arka kapsül sağlam görünümdeydi. 

Perflorodekalin sıvısının muhtemel bir zonül 
defektinden ön kamaraya geçtiğini düşünmek-
teyiz. İlk olguda pars plana vitrektomiden iki 
hafta sonra perflorodekalin ön kamaradan 
uzaklaştırılmış ve klinik olarak herhangi bir 
değişiklik saptanmamıştır. Ancak ödem veya 
vaskülarizasyon olmamasına rağmen speküler 
mikroskopi ile endotel hücre yoğunluğunda 
azalma, polimegatizm ve polimorfizm görül-
müştür. Bu durumun, hastanın yaşına ve geçir-
diği göz içi cerrahilerine bağlı olarak geliştiği 
düşünülebilir.  İkinci olguda ise 7 aylık perflo-
rodekalin-korneal endotelyel temas olmasına 
rağmen herhangi bir korneal toksisite bulgusu 
görülmemiştir. Ancak, Cauchi ve ark. ön kama-
rada perflorodekalin bakiyesi kalmış bir olguda 
15 ay sonra korneal ödem ve vaskülarizasyon 
geliştini bildirmiştir (4). Literatürde bildirilen ol-
gular, korneal toksisite bulgularının genellikle 
ilk haftalarda görüldüğünü, ancak geç dönem-
lerde de ortaya çıkabileceğini göstermektedir 
(4-6). Bundan dolayı, korneayı olası toksik etki-
lerden koruyabilmek amacıyla erken dönemde 
perflorodekalinin ön kamardan uzaklaştırılması 
gerektiğini düşünmekteyiz.
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ÖZ

Obsesif Kompulsif Semptomlar, özellikle de zorlayıcı 
nedensiz obsesyonlarını açıklamada güçlük çeken 
çocuk ve ergenlerde olmak üzere sanrılar ile karışa-
bilmektedir.  Obsesyonlar, aşırı zihinsel uğraşlar ve 
sanrılar ile karışabilmektedir. Psikosomatik semp-
tomlar çocuklar tarafından sıklıkla belirtilen bir du-
rumdur ve sürekli baş ağrıları anksiyete bozukluğu 
olan kişilerde nadir değildir. Sürekli baş ağrıları tera-
potik yaklaşımı olumsuz olarak etkileyebilmektedir 
ve  aynı zamanda doğru tedaviye de ulaşmayı güç-
leştirmektedir. Bu olguda obsesif kompulsif semp-
toloji ile başvuran bir kız ergendeki tanısal güçlükle-
ri ile bu semptomların psikoeğitim ve farmakoterapi 
ile başarılı bir şekilde tedavisi tartışılmaktadır. Aynı 
zamanda obsesif kompulsif bozukluğun (OCD) doğ-
ru tanısı ile ergenler ile ailelerine psikoeğitim veril-
mesinin bu gençlerin öz güvenlerine kavuşmaları ve 
aileleri ile tekrar yapılandırılmış bir ilişki kurmaları 
için önemi tartışılacaktır. Bu yaş bireylerde OKB’nin 
farmakolojik tedavisinde seçilecek ajan Selektif Se-
rotonin Geri Alım İnhibitöreleridir (SSRI). Son olarak 
bu olgunun anksiyete ile ilişkili bir durum olarak 
doğru şekilde tanımlanması ve psikolojik yaklaşımı 
ile farmakolojik yönetimi oldukça önemlidir.

ANAHTAR KELİMELER: Genç, Obsesif Kompulsif 
Bozukluğu, Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü, 
Takıntı, Kuruntu, Tedavi

ABSTRACT

Obsessive-compulsive symptoms can at times be 
confounded by delusional symptoms, which can 
be especially challenging to interpret correctly in 
children and adolescents, who may struggle to arti-
culate the intrusive or unreasonable nature of their 
obsessions. Obsessions, overvalued ideas and delu-
sions can have an overlap. Persistent headaches are 
not uncommon amongst patients presenting with 
anxiety disorders and psychosomatic symptoms 
are frequently reported by children. Psychosomatic 
complaints, such as enduring headaches, can also 
have an undesirable impact on therapeutic approa-
ch and delay access to the correct treatment. In this 
case we discuss diagnostic pitfalls in an adolescent 
girl presenting with obsessive-compulsive sympto-
matology and a successful treatment of enduring 
symptoms with psycho-education and medication. 
We will argue that psycho-education for young pe-
ople and their families based on a correct diagnosis 
of obsessive compulsive disorder (OCD) is essential 
to provide reassurance, to help young people re-
gain self-confidence and re-establish constructive 
relationships within the family unit. Selective se-
rotonin re-uptake inhibitors (SSRI) are the drug of 
choice for pharmacological treatment of OCD in this 
age group. We conclude that a correct diagnosis of 
the condition as "anxiety-driven" was of paramount 
importance for psychological approach and phar-
macological management of this case. 

KEYWORDS: Adolescent, Obsessive Compulsive 
Di-sorder, Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor, 
Ob-session, Delusion, Treatment
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INTRODUCTION

Obsessive compulsive disorder (OCD) is chara-
cterized by intrusive thoughts or images (ob-
sessions) and repetitive behaviors or rituals 
(compulsions) performed to relieve anxiety (1). 
OCD often emerges in childhood or adolescen-
ce, with approximately a third to a half of adult 
patients reporting a childhood onset (2). It is 
a chronic and debilitating condition that can 
impair social relationships, ability to complete 
tasks such as schoolwork and personal hygie-
ne, and impact interpersonal/familial relations-
hips (3). Although initially thought to be a rare 
condition, more recent prevalence rates have 
been reported to range from 1% to 4% amon-
gst children and adolescents (4, 5). The best 
documented evidence is in favor of cognitive 
behavioral therapy (CBT) and pharmacological 
treatment with selective serotonin re-uptake 
inhibitors (SSRI) (6). Randomized controlled 
studies have demonstrated the combination 
of CBT and SSRIs(7) to be superior to treatment 
with either of them alone and combined treat-
ment approach can produce better results in 
more severe cases (8).

OCD and psychosis can present as comorbid 
conditions however there are publications that 
have emphasized the difficulty in distinguis-
hing between obsessive-compulsive and de-
lusional symptoms and found that some cases 
of OCD are confounded by delusional disorders 
(9). Cognitive dysfunctions in patients with 
OCD and psychosis have been reported to have 
the same relationship with overvalued ideas 
and that thought changes involving obsessi-
ons, overvalued ideas and delusions can have 
an overlap (10).

In this article we report a dramatic response to 
treatment in an adolescent girl, whose symp-
toms of OCD had been masked with recurrent 
headaches and whose obsessional preoccupa-
tions had reached proportion of an overvalued 
idea (if not a delusion) at times. 

CASE REPORT

A 16-year-old girl was brought by her mother 
to the outpatient clinic of our child and ado-

lescent psychiatry department with a compla-
int of recurrent headaches that had persisted 
over the past two years despite extensive use 
of analgesic medications. It was noticed (during 
consultation) that her thumb was covered with 
a plaster, which, her mother reported to have 
been consistently used in the past five years. 
The young girl was initially reluctant to provide 
information about the reason for wrapping up 
her thumb; however the mother said that her 
daughter had used plasters to ease the pain. 
The mother also reported that her daughter in-
sisted on wearing tight jeans or stockings, whi-
ch she changed several times during the day 
as she complained of them becoming loose. 
Physical examination was normal but inspec-
tion of her thumb revealed significant atrophy. 
She said she had thought that there was “so-
mething wrong” with her thumb however was 
unable to explain what it could be. A detailed 
clinical interview revealed that she had started 
to use plasters to cover a spot on her thumb, 
which she thought would prevent the infection 
from contaminating her body and spreading to 
others. She reported intrusive mental images of 
her whole body being covered with spots and 
wounds and that using adhesive bandages had 
alleviated her distress. She then started using 
wound dressings on top of the adhesive plas-
ters to ensure that there would not be any le-
akage from the wound. Although her parents 
had forcefully removed the bandages at times 
they eventually gave up due to high levels of 
distress and aggressive outbursts. She was re-
ported to be a perfectionist and a “control freak” 
in terms of constantly monitoring the skins of 
others in the family. Her mother noted that her 
daughter had always been suspicious of others 
and always questioning the motives behind se-
emingly normal daily interactions with others. 
Although the impact of her symptoms on the 
family life was reported to be “unbearable”, she 
seemed to have functioned at school relatively 
well. Otherwise her developmental history was 
normal and there was no evidence of formal 
thought disorder, perceptual abnormalities or 
any other mood or anxiety disorder. 

A provisional diagnosis of obsessive compulsive 
disorder was made and psycho-education was 
provided. An empathetic approach and reas-
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surance that she was not “mad or crazy”, which 
she had been labelled with by her family, hel-
ped to establish a therapeutic alliance. She was 
commenced on sertraline 50 mg/day. In the fol-
low-up appointment in four weeks she repor-
ted that her headaches had completely gone 
and that she felt calmer and less distressed, in 
general. She was reluctant remove the banda-
ges on her thumb but clearly more amenable 
to question the validity of her thoughts and be-
liefs about the need for it. A deadline to remove 
the bandage in four weeks’ time was mutually 
set. Sertraline was increased to 100 mg and ari-
piprazole 2.5 mg was added due to persisting 
complaints of fluctuations in the mood, restles-
sness and agitation. In the next follow-up she 
reported to have removed the bandage a week 
before the deadline and her mother conveyed 
a relief in the family due to her daughter’s cont-
rolling behavior having become more manage-
able.   

DISCUSSION

Normal/developmental rituals need to be con-
sidered in the differential diagnosis of OCD. 
However such rituals are relatively easy to dis-
tinguish as developmental rituals are not a ca-
use of distress and that they do not interfere 
with functioning (11). Pediatric autoimmune 
neuropsychiatric diseases upon streptococal in-
fections usually named as Pandas were defined 
as a new syndrome in 1998 by Swedo and her 
friends and consistent attention on these dise-
ases were continuing by the time of year. Seen 
in children; Pandas following the group A ha-
emolytic streptococci infections are evaluated 
in the obsessive compulsive diseases upon the 
immunological reactions caused by those hae-
molytic streptococci infections (12). In order to 
make diagnosis of obsessive-compulsive disor-
der (OCD) it is assumed that the patient at some 
point recognizes the obsessions or compulsions 
as unreasonable. However, insight into the vali-
dity of their “obsessional” beliefs vary amongst 
the adolescents and this clinical reality is also 
acknowledged in the DSM-IV.  Occasionally, pa-
tients with OCD present with psychopathology 
that could be considered as “psychotic”. To il-
lustrate this, O’Dwyer and Marks (2000) presen-
ted five relevant case vignettes and suggested 

that such cases were best regarded as severe 
“atypical” OCD with delusions (13). They repor-
ted that as the rituals in such cases are all cued 
by intrusive thoughts, the patient feels compel-
led to carry them out to relieve associated dist-
ress, and they are all carried out “ritualistically”. 
The patient being severely disabled by the ill-
ness but being otherwise intact in addition to 
the absence of other forms of thought disorder 
were noted to be the key factor to group the 
illness as anxiety driven. None of the patients 
in their case series had made significant impro-
vement with antipsychotic drugs, although se-
veral had improved on SSRIs or noradrenergic 
medications. 

In the case of the young girl we presented here, 
we provided family education based on our 
formulation of OCD. We aimed to modify the 
parental attitude to the young person whose 
seemingly “odd” behavior, rigidity in her beliefs 
and attitudes had alienated her from her family.  
For pharmacological management, we chose 
to start with an SSRI instead of an antipsycho-
tic medication. Her obsessional “fixation” about 
the need for using plasters had already lesse-
ned prior to commencing aripiprazole and she 
was more amenable to question the validity of 
her beliefs and change her ritualistic behavior 
in the review in four weeks. Explaining discon-
tinuation of her compulsive behavior only by 
adding aripiprazole at such a low dose in such 
a short period would not be convincing in our 
view. The same argument can surely be deba-
ted for the pharmacological benefit of sertrali-
ne too. In resisted OCD cases antipsychotic ari-
piprazole was used in a lot of clinical trials as an 
elevator agent. The agonistic effect on 5-HT1A 
receptors of aripiprazole was found to be re-
levant to its anti OCD properties. The studies 
also showed that aripiprazole was also 
efficant in monotherapy also in tic disorders 
and schizophrenia; aripiprazole found to be 
effective in treating the symptoms of obsessive 
compulsive situations(14). Whether her 
obsessional fixation reached strength of an 
“overvalued idea”, similar to that of an 
anorexic fixation on the body weight and 
shape or body dysmorphic disor-der, could 
also be contended (15). In terms of the 
recurrent headaches that the young person 
had presented with, it was not possible to as-



certain whether they were migraine headac-
hes. Non-migraine headaches are not uncom-
mon amongst patients presenting with anxiety 
disorders and psychosomatic symptoms are 
frequently reported by children, who struggle 
to articulate their chief complaints. 

Citing the study by Hudson et al. Who suggested 
that “migraine headache syndrome” and OCD 
were “affective spectrum disorders”, which 
might share heritable pathophysiological 
features, Dinn et al, noted that their findings 
supported the contention that headache 
phenomena were associated with obsessive-
compulsive (OC) and depressive symptoms 
(16-17). They suggested that clinicians might 
consider screening patients with migraine 
for OC symptoms. In our view, dramatic 
disappearance of headaches in the young 
person we reported here needs further and more 
convincing explanation. To our knowledge, 
there is no evidence for the benefits of SSRIs 
in patients with migraine (although tricyclic 
antidepressants and serotonin agonists are 
used) however discontinuation of headaches in 
parallel to alleviation of OCD symptoms with an 
SSRI agent is certainly worthwhile to be further 
evaluated.

Hypochondriasis known as the disease of be-
ing sick is a characterized by the consistent 
mis-thoughts of the people upon the wrong 
evaluation of people’s self conditions thinking 
that they will be suffering serious diseases alt-
hough given guarantee and sufficient profes-
sional awareness and help to those people. It 
is seen from the very beggining of life. The sy-
mptoms can be seen in any age but more often 
these are seen around 20-30ies of age. (18)

People with  hypochondriasis usually 
refer themselves having a vital organ disease 
such as heart or brain failures. The 
linkageand similar sides of hypochondiasis 
with depressions are well known for many 
years. Masochistic tendencies are related to 
guilt and pessimism. Agression through inside 
can be related to those guilt and pessimism. 
In our case the diagnosis was far from this 
point because there was no frequent request 
to see a doctor nor thoughts of having 
serious disease was mentioned (19).

Overall management of this case can be argu-
ed against due to several reasons. We did not 
use any symptom checklist to get a wider view 
of the problem areas and diagnosis was made 
by clinical interview based on DSM-IV criteria. 
No objective measures were used to evaluate 
response to treatment, which was based on 
clinical observation and the information pro-
vided by the patient and her family. Diagnosis 
and overall treatment approach was discussed 
in professional consultations amongst the aut-
hors of this paper.

CONCLUSIONS

This case report demonstrates that obsessive-
compulsive symptoms can have an atypical 
presentation and be masked with somatic 
complaints, which can delay access to the 
treatment. Diagnosis of presentation as “anxiety 
driven” rather than “psychotic” is important for 
determining therapeutic approach, and the 
choice of pharmacological agents, hence can 
have a major impact on the outcome.
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ÖZ

Cantrell pentalojisi; supraumbilikal torako-abdomi-
nal duvar defekti, diyafram ön kısmının olmaması, 
perikardın diyaframla ilişkili parçasının olmaması, 
sternum alt bölgesinde defekt ve kalp anomalileri 
ile tanımlanan, nadir görülen ve postnatal dönemde 
mortalite oranı yüksek seyreden bir doğumsal mal-
formasyondur. Etyopatogenezi tam olarak bilinme-
se de gebeliğin erken haftalarında lateral mezoder-
min migrasyonundaki yetersizliğe ya da eksikliğe 
bağlı olduğu düşünülmektedir. Migrasyon yetersiz-
liğindeki defekte ve oluştuğu gestasyonel haftada-
ki değişikliğe bağlı olarak, yukarıda sayılan beş ana 
fenotipik bulgu her zaman görülmeyebilir. Cantrell 
pentalojisi, kendi arasında görülen fenotipik özellik-
lere göre üç sınıfa ayrılır. Bu olgu sunumunda kistik 
higroma, ektopia kordis, atrioventriküler septal de-
fekt ve omfalosel nedeniyle sevk edilen ve Cantrell 
pentalojisi tanısı konulan 13 haftalık bir gebelik tarif 
edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Cantrell pentalojisi, ektopia 
kordis, abdominal duvar defekti, kistik higroma

ABSTRACT

Cantrell’s pentalogy is a rare congenital malforma-
tion which consists of the supraumbilical abdomi-
nal wall defect, the defect in the lower sternum, the 
agenesis of the anterior portion of the diaphragm, 
the absence of the diaphragmatic part of the peri-
cardium, and the structural cardiac anomaly. This 
congenital malformation has a high mortality rate 
of in the postnatal period. Its etiopathogenesis is 
not yet certain. It is thought to be due to the lack or 
inadequacy of the migration of lateral mesoderm in 
the early weeks of pregnancy. Five main phenoty-
pic findings of Cantrell’s pentalogy may not always 
be present in the affected cases because of the al-
terations in the migration defects. The subjects di-
agnosed with Cantrell’s pentalogy can be examined 
in three categories based on the phenotypic featu-
res. This is a case report of a 13-week-old pregnancy 
which is diagnosed with Cantrell’s pentalogy due to 
the presence of cystic hygroma, ectopia cordis, om-
phalocele and atrioventricular septal defect.

KEYWORDS: Cantrell’s pentalogy, ectopia cordis, 
abdominal wall defects, cystic hygroma
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GİRİŞ

Cantrell pentalojisi nadir görülen bir doğum-
sal anomalidir; prevalansı 1/65.000-1/200.000 
arasında değişmektedir. Bu sendrom, ilk olarak 
1958 yılında, orta hatta supraumbilikal tora-
ko-abdominal duvar defekti, anterior ve peri-
kardiyal diyafram defekti, sternum alt bölüm 
defekti ve kalp anomalisi belirlenen olgularda 
Cantrell ve arkadaşları tarafından tanımlanmış-
tır. Cantrell pentalojisinin patogenezi ile ilgili 
olarak birçok hipotez öne sürülmüşse de bu 
doğumsal anomalinin nasıl ortaya çıktığı kesin 
olarak aydınlatılamamıştır. Patogenezle ile ilgi-
li hipotezlerden en çok kabul gören, gebeliğin 
erken evresinde, orta hatta meydana gelen 
lateral mezoderm migrasyonunun yetersiz ol-
ması ya da olmamasıdır (1). Cantrell pentalojisi 
tanısı koymak için yukarıda sayılan beş ölçütün 
de bulunması gerekir. Ancak, lateral mezoderm 
migrasyon defektindeki farklılıklara bağlı ola-
rak Toyama ve arkadaşları tarafından üç veya 
dört ölçütü içeren olgular da tanımlanmıştır 
(2). Buna göre; sınıf 1, kesin tanı; beş ölçüt de 
mevcut; sınıf 2; muhtemel tanı, intrakardiyak ve 
ventral abdominal defekt ile birlikte dört ölçüt 
de mevcut; sınıf 3; tam olmayan ekspresyon, 
sternal anormalliklerle birlikte çeşitli defektlerin 
birlikte bulunması olarak bildirilmiştir. Bu yazı-
da, kistik higroma, ektopia kordis, atrioventrikü-
ler septal defekt ve omfalosel birlikteliği nede-
niyle gebeliğin 13. haftasında tanı konulan bir 
Cantrell pentalojisi olgusu sunulacaktır. 

OLGU

Otuz iki yaşında, gravida 3, para 2 olan ve son 
adet tarihine göre 13 haftalık gebeliği olan has-
ta, birden çok sayıdaki doğumsal anomali nede-
niyle çalışma merkezine refere edildi. Hastadan 
alınan anamneze göre; eşler arasında herhangi 
bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktaydı ve eşle-
rin önceki çocuklarında herhangi sağlık sorunu 
yoktu. 

Hastanın yapılan transabdominal ultrasonda, 
13 haftalık ile uyumlu tek canlı fetus görüldü. 
Fetusta, kistik higroma belirlendi (Şekil 1). Ayrı-
ca içerisinde bağırsakların, karaciğerin ve kalbin 
yer alan geniş bir omfalosel saptandı (Şekil 2). 
Santral sinir sisteminde hidrosefali ile birlikte 

korpus kallozum agenezisi gözlemlendi (Şekil 
3). Fetusta ektopia kordis yanı sıra kalpte atri-
oventriküler septal defekt (AVSD) izlendi (Şekil 
4). Herhangi bir ekstremite defekti ve spinal 
defekt saptanmadı. Hastaya Cantrell pentalo-
jisi teşhisi konuldu. Aileye bilgi verilerek onam 
formu alındı ve elektif terminasyon yapıldı. Ter-
minasyon sonrası yapılan sitogenetik inceleme 
sonucu normal olarak rapor edildi.
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Şekil 3: Hidrosefali (kırmızı ok), Korpus kallozum agene-
zisi (sarı ok).

Şekil 2: Ektopia kordis (sarı ok), omfalosel içinde karaci-
ğer (yeşil ok) ve bağırsaklar (beyaz ok).

Şekil 1: Kistik Higroma (kırmızı ok)
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TARTIŞMA 

Cantrell pentalojisi, beş majör bulgu ile sey-
reden doğumsal bir anomalidir. Cantrell pen-
talojisinin beş majör bulgusu; supraumbilikal 
torako-abdominal duvar defekti, anterior ve pe-
rikardiyal diyafragm defekti, sternum alt bölüm 
defekti ve intra-kardiak defekt olarak sıralanma-
sına rağmen farklı varyasyonlarına da rastlan-
maktadır. Cantrell pentalojisi tanısı konulan ol-
gular; farklı fenotipik özelliklerin görünmesine 
göre üç gruba ayrılmıştır. Bu ayırımın yapılmış 
olması, etyopatogenezin henüz tam olarak ay-
dınlatılamadığını düşündürmektedir. Sunulan 
olguda, klasik Cantrell pentalojisinin fenotipik 
bulgularından olan kardiak anormallikler (ek-
topia kordis, AVSD), torako-abdominal duvar 
defekti (omfalosel), perikardial diyafram defekti 
ve sternum defekti mevcuttur. Bu bulgulara ila-
ve olarak kistik higroma ve santral sinir sistemi 
anormallikleri (hidrosefali ve korpus kallozum 
agenezisi) de belirlenmiştir. 

Cantrell pentalojisiyle ilgili literatür taraması ya-
pıldığında; beş majör bulguya eşlik eden yarık 
damak ve/ veya dudak ve ensefalosel gibi orta 
hat defektleri (3), hidrosefali, vertebral anomali-
ler (4), parmak anomalileri, mikroftalmi, pulmo-
ner hipoplazi, sol akciğer yokluğu, pes ekinova-
rus (5) ve kloaka ekstrofisi (2,6) gibi defektlere 
de rastlanmaktadır. 

Kaul ve arkadaşları, Cantrell pentalojisi tanısı 
alan on olguyu incelemiş; iki olguda tam emb-
riyolojik defekt gözlemlemiş ve sekiz olgunun 
ise klasik Cantrell pentalojisinin farklı fenotipik 
özelliklerini gösterdiğini rapor etmiştir. Olgula-
rın %40’ında sternal ve perikardiyal defekt oldu-

ğunu ve buna ek olarak pulmoner hipoplazinin, 
pulmoner arter stenozunun ve kormozomal 
anomalilerin mevcut olduğunu belirtmişlerdir. 
Tanımlanan sekiz olgudan beşinin okul öncesi 
döneme kadar gelebildiği, ancak ciddi sekelle-
rin ortaya çıktığı ve konuşma gibi sosyal bece-
riler için sürekli rehabilitasyon gereksinimi duy-
dukları bildirilmiştir (7).

Mallula ve arkadaşları, prenatal dönemde Cant-
rell Pentalojisi tanısı konulan beş olguyu retros-
pektif olarak incelemiş, tüm olgularda normal 
karyotip analizi ile birlikte doğumsal kalp hasta-
lığı bulunduğunu belirlemiştir. Bu olguların or-
talama doğum zamanı 36 6/7 hafta olarak sap-
tanmıştır. Bahsedilen olguların dördü yaşamın 
ilk yılında kaybedilmiştir (8). Çakıroğlu ve arka-
daşları, gestasyonel yaşı 12 3/7 hafta ile uyumlu 
ikiz gebelikte, bir fetusta üst ekstremite yoklu-
ğu, kifoskolyoz, ektopia kordis, karaciğeri ve ba-
ğırsakları içeren omfalosel ile tanımlanan Cant-
rell Pentolojisi bulunduğunu ve diğer fetusun 
ise normal olduğunu rapor etmiştir (9). Cantrell 
pentalojisi, kalıtsal bazı sendromlar ile birliktelik 
gösterebilir. Örneğin, X-dominant olarak geçiş 
gösteren orta hat defektlerinin (torako-abdo-
minal sendrom) bazı özelliklerini taşımaktadır. 
Torako-abdominal sendrom; Xq25-q26.1 böl-
gesindeki mutasyona bağlı olarak meydana 
gelmektedir. Bu sendrom; kistik higroma, do-
ğumsal kalp anomalileri, büyük damar transpo-
zisyonu, ektopia kordis, hidrosefali, anensefali, 
omfalosel, diafragma hernisi ve sternum füzyon 
defektleri ile tanımlanmaktadır (10). Robert ve 
arkadaşları, Cantrell pentalojisi saptanan iki ol-
guda X-linked PORCN mutasyonu belirlemiştir. 
X-linked PORCN mutasyonu ortaya çıkan klasik 
Goltz-Gorlin sendromu; seyrek saçlar,  anoftal-
mi,  bifid burun, düzensiz vermillion; asimetrik 
ekstremite anomalileri; kaudal çıkıntı; lineer ap-
lastik cilt kusurları ve tek taraflı işitme kaybı ile 
tanımlanmıştır (11). İlk kez 1988’de, Fox ve arka-
daşları (12), Edward sendromu ile birlikte olan 
Cantrell pentalojisini tanımlamıştır. Sunulan 
olguda beş majör bulguya ilave olarak santral 
sinir sitemi anormallikleri bulunmasına rağmen 
sitogenetik analiz sonucu normal olarak rapor-
lanmıştır.  

Cantrell pentolojisi, mortalite ve morbitide-
si yüksek seyreden ve prognozu oldukça kötü 

Şekil 4: Ektopia kordis ve AVSD (sarı ok).

	

 

	

	

	

	

 



olan bir sendromdur. Prognoz, kardiyak defek-
tin şiddeti ve ilişkili anomalilerin varlığına göre 
değişmektedir. Tedavi kardiyak defektin ve di-
ğer ilişkili anomalilerin düzeltme ameliyatların-
dan oluşmaktadır  (13). Akhtar ve meslektaşları; 
ektopia kordis, perimembranöz VSD, diafram 
defekti, alt sternum ve üst abdominal duvar 
defekti olan olguyu yaşamın 14. ayında başarı-
lı biçimde ameliyat ettiklerini bildirmiştir (14).  
Zhang ve arkadaşları, torako-abdominal ve kar-
diyak defekti nedeniyle Cantrell Pentalojisi tanı-
sı konulan sekiz olguda cerrahi düzeltme ope-
rasyonu yapmıştır. Bu olgulardan yedisinde tek 
operasyon ile düzelme sağlanırken bir olguda 
ise ikinci bir ameliyata gerek duyulmuştur (15). 
Sonuç olarak, Cantrell pentalojisi nadir görülen 
ve postnatal dönemde mortalite oranı yüksek 
yapısal defektler içeren bir sendromdur. Erken 
prenatal dönemde tanısının konulması ve ai-
leye bu sendromun prognozu, etiyolojisininde 
kromozomal mutasyonların olabileceği ve mut-
laka genetik inceleme yapılması konusunda bil-
gilendirilerek gebeliğin erken dönemde termi-
nasyonu sağlanmalıdır. 
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ÖZ

İnvaziv fungal infeksiyonların (İFİ) immunsistemi baskılanmış 
hastalarda yönetimi çok önemli bir konudur. Candida spp. ve 
Aspergillus spp. hastane kaynaklı İFİ’in en sık görülen nedenleri-
dir. Her iki mantar infeksiyonunun da mortalite oranları yüksek-
tir. Özgün klinik bulgular göstermedikleri için risk faktörlerinin 
takibi, şüpheli olgularda uygun örneklerin alınması, en hızlı tanı 
yöntemlerinin kullanılması ve tedavinin erken başlanması haya-
ti önem taşır. Bu yazıda "Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 
(IDSA)", "Alman İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu (AGIHO) 
ve Hematoloji-Onkoloji derneği (DGHO)", "Avrupa Lösemide İn-
feksiyonlar Konferansı (ECIL)" ve "Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve 
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID)" rehberleri ve uzman 
görüşleri gözden geçirilmiştir. Uygun tedavinin hasta ve merke-
zin özelliklerine göre belirlenmesi gerekir. Kandidemi tedavisi 
için nötropenik olmayan hastalarda belirli kriterlere göre kaspo-
fungin, mikafungin, anidulafungin, vorikonazol veya lipozomal 
amfoterisin B (LAmB) önerilen primer ajanlardır. Nötropenik 
hastalarda kandidemi tedavisinde kaspofungin, mikafungin, 
anidulafungin veya LAmB kullanılması uygundur. İnvazif as-
pergillozisin (İA) primer tedavisinde vorikonazol önerilir. Posa-
konazol, LAmB veya kaspofungin İA’nın kurtarma tedavisi için 
antifungal ajanlardır. Ampirik tedavide kandidemi şüphesinde 
nötropenik olmayan hastalar için flukonazol, kaspofungin, ani-
dulafungin veya mikafungin uygundur. Nötropenik hastalarda 
İA şüphesinde ampirik tedavi LFAmB, vorikonazol, mikafun-
gin veya kaspofungin ile tavsiye edilir. Kandidiyazis riskindeki 
hastalar için proflaksi olarak risk faktörlerine göre flukonazol, 
posakonazol, vorikonazol veya ekinokandinler kullanılabilir. 
Primer hastalığa göre posakonazol, vorikonazol, itrakonazol, 
mikafungin veya kaspofungin İA için proflaktik olarak önerilir. 
Bu derlemenin amacı Kandida ve Aspergillus infeksiyonlarının 
tedavisinde temel yaklaşımları hatırlatmak, güncel kılavuzları 
inceleyerek yol haritalarının belirlenmesine yardımcı olmaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Hastane İnfeksiyonu, Kandidemi, 
Aspergilloz, Rehberler.

ABSTRACT

The management of invasive fungal infections (IFI) in 
immunosuppressive patients is a very important issue. Candida 
spp. and Aspergillus spp. are the most frequent causes of 
nosocomial IFIs. There are higher mortality rates in both of 
them. Due to there are no specific symptoms of IFIs, evaluating 
risk factors of those patients,  taking appropriate samples 
in suspected cases, early diagnosis and prompt initiation 
of antifungal treatment are crucial behaviors for targeting 
satisfactory outcomes.  In this article, we review "The Infectious 
Diseases Society of America (IDSA)", "The Infectious Diseases 
Working Party (AGIHO) and The German Society Hematology 
and Oncology (DGHO)", 'European Conference on Infections 
in Leukemia’ (ECIL) and "The European Society for Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)" guidelines 
and expert opinions. The appropriate treatment needs to 
be adjusted according to characteristics of patients and 
health care centers. Caspofungin, micafungin, anidulafungin, 
voriconazole or liposomal amphotericin B (LAmB) is the primary 
agents recommended for the treatment of candidemia in non-
neutropenic patients according to specific criteria. Caspofungin, 
micafungin, anidulafungin or LAmB is the convenient agents 
for the management of neutropenic individuals, as well.  
Voriconazole is recommended for the treatment of invasive 
aspergillosis (IA). Besides posaconazole, LAmB or caspofungin 
is the antifungal agents for salvage treatment of IA. Empirical 
therapy for suspected candidemia in non-neutropenic patients, 
fluconazole, caspofungin, anidulafungin or micafungin is proper. 
Empirical therapy with an LFAmB, voriconazole, micafungin or 
caspofungin is recommended for suspected IA in neutropenic 
patients. As prophylaxis, fluconazole, posaconazole, 
voriconazole or echinocandins can be used for patients at risk of 
candidiasis according to the risk factors. According to primary 
disease posaconazole, voriconazole, itraconazole, micafungin 
or caspofungin is suggested as prophylaxis for IA. The goal of 
this review is to remind the main approaches for treatment of 
Candida and Aspergillus infections and to help determine a 
road map by searching current guidelines. 

KEYWORDS: Nosocomial Infection, Candidemia, Aspergillosis, 
Guidelines.

Kocatepe Tıp Dergisi
Kocatepe Medical Journal
18:166-174/Ekim/2017

Geliş Tarihi / Received: 18.11.2015
Kabul Tarihi / Accepted: 23.06.2016



GİRİŞ

İnvaziv fungal infeksiyonlar (İFİ) immunsistemi 
baskılanmış hastaların en önemli 
problemlerinden biri haline gelmiştir. Tanı 
ve tedavisi güç, mortalitesi yüksek İFİ’de 
Candida  spp., Aspergillus spp., Zygomycetes 
spp., Fusarium spp., Scedosporium spp., 
Trichosporon spp., Cryptococcus spp. en sık 
saptanan etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır 
(1).

Bu grup infeksiyonların epidemiyolojik özellik-
leri takip eden merkezin özellikleri ve uygula-
maları (vasküler kateter uygulamaları, antibi-
yotik ve antifungal kullanım protokollerindeki 
farklılıklar), coğrafi faktörler, hastanın komorbid 
hastalıklarının varlığı ve seyri, hastaların de-
mografik özellikleri gibi nedenlerle farklılaşa-
bilmektedir (1). Hematolojik maligniteli hasta-
larda yapılan bir çalışmada 14 yıllık bir süreçte 
invaziv aspergilloz (İA) vakalarının %16’dan 
%19’a, mukormikoz vakalarının ise %1’den %3’e 
yükseldiği saptanmıştır. Aynı çalışmada inva-
ziv kandidiyaz (İK) sıklığının ise %13’den %8’e 
düştüğü gözlenmiştir (2). İFİ‘de mortalite oran-
larının Avrupa’da yapılan bir değerlendirmede, 
kandidemiye bağlı %28-59 arasında, İA’ya bağlı 
ise %38-80 arasında değiştiği belirtilmektedir 
(3). İA vakalarında olgu-fatalite oranı %55-58 ol-
makla birlikte, allojenik hematopoietik kök hüc-
re transplantasyonlu (HKHT), aplastik anemili ve 
HIV enfeksiyonlu hastalarda bu oranın %85’in 
üzerine çıktığı bildirilmektedir (4).

İFİ’in mortal seyrini önleyebilmek için
çeşitli antifungal ajanlar kullanılmaktadır.
Amfoterisin-B (AmB) türevleri, triazoller,
ekinokandinler sık kullanılan gruplardır.
Antifungal tedavilerin etkinliklerini araştıran 
çalışmalar çeşitli rehberlerde irdelenmektedir. 
Bu derlemede İFİ tedavisinde kullanılan
kılavuzlardan "Amerika İnfeksiyon Hastalıkları 
Derneği (IDSA)", "Alman İnfeksiyon Hastalıkları 
Çalışma Grubu (AGIHO)" ve "Hematoloji-
Onkoloji derneği (DGHO)", "Avrupa Lösemide 
İnfeksiyonlar Konferansı (ECIL)" ve "Avrupa Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 
(ESCMID)" çalışmalarında oluşturulan görüşler 
kullanılmıştır. Rehberlerde yer alan görüşlerin 

kanıt düzeyleri Tablo 1’de tanımlanmıştır. Bu yazı 
ile İFİ içinde en sık görülen kandidemi ve İA’nın 
tedavi başarısını yükseltmek için hazırlanan 
kılavuzlara daha yakından bakıp, önerilen yol 
haritalarını paylaşmak amaçlanmıştır.

KANDİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Tüm dünyada her yıl 250.000 kişinin İK’den 
etkilendiği, 50.000 den fazla ölüme yol açtığı 
bilinmektedir. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde 
kan dolaşımı enfeksiyonları içinde dördüncü 
sırada kandidemi yer almaktadır. İK için 
belirlenen risk faktörleri özellikle uzun süre 
YBÜ’de kalan hastalarda olmak üzere kritik 
hastalığa sahip olmak, anastomoz kaçağı veya 
tekrarlayan laporatomi uygulanan hastalar 
başta olmak üzere abdominal cerrahi öyküsü, 
akut nekrotizan pankreatit, hematolojik 
malignite, solid organ tümörleri gibi hastalıkları 
olması, solid organ transplantasyonu 
uygulanması,  yenidoğanlar (özellikle düşük 
doğum ağırlıklı ve  preterm olanlar), geniş 
spektrumlu antibiyotik kullanımı olması, santral 
venöz kateter (SVK) veya total parenteral 
nutrisyon (TPN) kullanımı, hemodiyaliz 
uygulanması, glukokortikoid veya kemoterapi 
kullanımı, özellikle multifokal olmak üzere 
Kandida kolonizasyonu (kolonizasyon indeksi 
>0,5 veya düzeltilmiş kolonizasyon indeksi >0,4 
olması) şeklinde sıralanmaktadır (5). 

İFİ’in tedavisini değerlendiren IDSA, AGIHO-
DGHO, ECIL, ESCMID kılavuzlarında yer alan 
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Öneri	dereceleri	

A	 Kullanımı	destekleyen	güçlü	kanıt	

B	 Kullanımı	destekleyen	orta	düzey	güçte	kanıt	

C	 Kullanımı	destekleyen	zayıf	güçte	kanıt	

D	 Kullanımına	karşı	destekleyen	orta	düzey	güçte	kanıt	

E	 Kullanımına	karşı	destekleyen	güçlü	kanıt		
Güçlü	

Olayın	önerilen	süreci,	bu	durumdaki	çoğu	kişi,	sağlık	çalışanı	
ve	politikacı	tarafından	kabul	görülmüştür.		

Zayıf	
Olayın	önerilen	süreci,	bu	durumdaki	çoğu	kişi,	sağlık	çalışanı	
ve	politikacı	tarafından	kabul	görülmemiştir.		

Kanıt	düzeyleri	
I	 En	az	1	tane	randomize	kontrollü	çalışmadan	elde	edilen	kanıt	
II	

En	 az	 1	 tane	 iyi	 dizayn	 edilmiş	 randomize	 edilmemiş,	 klinik	
çalışmadan;	birden	fazla	merkezden		kohort	veya	vaka-kontrol	
analitik	çalışmalardan;	çoklu	zaman-seri	çalışmalarından	veya	
kontrollü	 olmayan	 deneylerin	 dramatik	 sonuçlarından	 elde	
edilen	kanıt	

III	 Klinik	 deneyime	 dayalı	 saygın	 otoriteleringörüşlerinden,	
klinik	deneyim,	tanımlayıcı	çalışma	veya	uzman	komitelerinin	
raporlarından	elde	edilen	kanıt		

Yüksek	 Randomize	araştırmalardan	elde	edilen,	geniş	etkili,	doz	yanıtı	
ve	tüm	makul	karıştırıcılar	veya	önyargıları	içeren	bulgular	

Düşük	 Gözlemsel	 araştırmalardan	 elde	 edilen,	 önyargı	 riski	 olan,	
tutarsız,	dolaylı	bulgular	

Kaynak:	6-9,12,13	

Tablo 1: Rehberlerde yer alan öneri ve kanıt dereceleri 
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ortak görüşe göre kandidemi açısından risk 
faktörlerinin belirlenmesi ve erken antifungal 
tedavi başlanması sağkalım açısından kritik 
önem taşımaktadır (6-9). Kandidemi tedavisinde 
hastalar nötropeni varlığına göre değerlendirilir.

Nötropenik olmayan hastalarda kandidemi 
tedavisi

Nötropenik olmayan yetişkin hastada, AGIHO-
DGHO kılavuzunda, ekinokandinler, lipozomal 
amfoterisin-B (LAmB), vorikonazol ve flukonazol 
eşdeğer düzeyde önerilmektedir (8). Ancak 
birçok güncel çalışma sonuçları kandideminin 
tedavisinde ekinokandinlerin üstünlüğünü 
ortaya koymaktadır (5). Buna paralel olarak 
ESCMID ve IDSA klavuzlarında azollerin 
önemini kaybettiği, ekinokandinlere öncelik 
verildiği dikkati çekmektedir (7,9). Ekinokandin 
grubunda yer alan kaspofungin, mikafungin ve 
anidulafungin etkili ve güvenli olması, çok az ilaç 
etkileşimi göstermesi nedeniyle kandideminin 
başlangıç tedavisinde önemli bir yer edinmiştir. 
Başlangıç tedavisinde kaspofungin 70 mg/gün 
yükleme, 50 mg/gün idame, mikafungin 100 
mg/gün, anidulafungin 200 mg/gün yükleme, 
100 mg/gün idame dozunda önerilmektedir (7). 

Kritik olmayan, flukonazol dirençli Kandida 
türleri ile infeksiyonu beklenmeyen hasta 
grubunda intravenöz veya oral flukonazol 800 
mg/gün (12 mg/kg/gün) yükleme, 400 mg/
gün (6 mg/kg/gün) idame dozunda başlangıçta 
alternatif tedavi olabilir (7). C.parapsilosis 
infeksiyonlarında flukonazol ekinokandinlerden 
daha başarılıdır; ancak özellikle yüksek APACHE 
skoru olan subgruplarda anidulafungine 
göre etkinliği düşüktür (9). Vorikonazol 
günde iki dozda olmak üzere 400 mg (6 
mg/kg) yükleme, 200 mg (3 mg/kg) idame 
olarak etkili bir seçenektir. Ancak başlangıç 
tedavisinde vorikonazolün flukonazole 
üstünlüğü gösterilmemiştir. C.krusei kaynaklı 
kandidemide seçilmiş vakalarda oral tedaviye 
geçiş aşamasında vorikonazol kullanılabilir. 
C.glabrata kaynaklı infeksiyonlarda, flukonazol 
veya vorikonazole duyarlı izolat ise, 800 
mg/gün flukonazol veya günde iki doz 
halinde vorikonazol 200-300 mg (3-4 mg/
kg) düşünülebilir (7). Ancak bu izolatların 
tedavisinde ekinokandinleri kullanmak daha 

uygun bir tercih olur (8). Kandidemi tedavisinde 
oral itrakonazolün rolü çok azdır. Posakonazol 
ve izavukonazol çoğu Kandida türüne invitro 
etkilidir, bugün için yeterli veri olmamakla 
birlikte gelecekte yararlı ajanlar olabilirler (7). 

AmB preperatları amfoterisin-B deoksikolat 
(AmB-d), amfoterisin-B lipid kompleks (ABLC), 
amfoterisin-B kolloidal dispersiyon (ABCD), 
LAmB olarak sıralanır. C. lusitaniae dışında tüm 
Kandida türlerine karşı etkilidirler (7). LAmB 3-5 
mg/kg/gün dozunda diğer ajanlara intolerans 
gelişen hastalarda kullanılabilir (7,9). LAmB’nin, 
mikafungin ile karşılaştırıldığında benzer etkide 
olup renal yan etkileri daha fazla olduğu için 
ESCMID’de tavsiye derecesi daha düşüktür 
(9) (Tablo 2). Ekinokandin veya LAmB ile 5-7 
günlük tedavi sonrası,  kliniği stabil, flukonazol 
duyarlı izolat söz konusu ise, kültür takipleri 
negatifse flukonazol ile tedaviyi tamamlamak 
uygun bulunmaktadır (7). 

Antifungal duyarlılık testlerinin klavuzlarda yer 
almaya başladığı görülmektedir. Azol duyarlılık 
testleri tüm kan dolaşımı infeksiyonlarında 
düşük kanıt düzeyinde de olsa önerilmektedir. 
Ekinokandin duyarlılık testi ise, daha önce 
ekinokandin ile tedavi edilen, C.glabrata veya 
C.parapsilosis ile infekte hastalarda 
düşünülebilir (7). 

ECIL6	 ESCMID	 IDSA	 AGIHO-DGHO	

Öneri	 Kanıt	
düzeyi	

Öneri	 Kanıt	
düzeyi	

Öneri	 Kanıt	
düzeyi	

Öneri	 Kanıt	
düzeyi	

Non-
nötropenik	 Kaspofungin	 AI	 Kaspofungin	 GY	 Kaspofungin	 AI	

Mikafungin	 AI	 Mikafungin	 GY	 Mikafungin	 AI	

Anidulafungin	 AI	 Anidulafungin	 GY	 Anidulafungin	 AI	

Vorikonazol	 BI	 LAmB┼	 GY	 Vorikonazol	 AI	

LAmB	 BI	 Flukonazol*	 GY	 LAmB	 AI	

Flukonazol	 CI	 Vorikonazol	 GO	 Flukonazol	 AI	

ABLC	 CII	

AmB-d	 DI	

	 	
AmB-d+Fluk	 DI	

Nötropenik	 Hematoloji	hastaları Kaspofungin	 GO	 Kaspofungin	 BI	

Kaspofungin	 AII	 Mikafungin	 GO	 Mikafungin	 BI	

Mikafungin	 AII	 Anidulafungin	 GO	 Anidulafungin	 BI	

LAmB	 AII	 LAmB	 GO	 LAmB	 BI	

Anidulafungin	 AII	 Flukonazol*	 ZD	

Diğer	LFAmB	 BII	 Vorikonazol╪	 ZD	

Vorikonazol	 BII	

AmB-d	 CII	

Flukonazol	 CIII	

Tüm	popülasyon	

Kaspofungin	 AI	

Mikafungin	 AI	

LAmB	 AI	

Anidulafungin	 AI	

Vorikonazol	 AI	

Flukonazol*	 AI	

AmB-d	 CI	

* Daha	 önce	 azol	 grubu	 tedavi	 kullanmamış	 ve	 kliniği	 stabil	 hastada,	 ┼	 Diğer	 tedavilere	 intolerans	 veya	 etkisizlik	
durumunda,	╪	küflere	karşı	etkinlik	eklenmesi	istenirse,	AmB-d:	Amfoterisin	B-	deoksikolat,	LAmB:	Lipozomal	Amfoterisin	
B,	LFAmB:	Amfoterisin	B	lipid	formülleri,	ABLC:	Amfoterisin	B	lipid	kompleks,	GY:	güçlü	öneri	ve	yüksek	kanıt	düzeyi,	GO:	
güçlü	öneri	ve	orta	kanıt	düzeyi,	ZD:	zayıf	öneri	ve	düşük	kanıt	düzeyi.	

Tablo 2: Kanıtlanmış kandidemide hasta gruplarına göre 
rehberlerde yer alan tedavi önerileri ve kanıt düzeyleri.



Kandidemili tüm hastalarda tedavi başlandıktan 
sonra ilk hafta içinde funduskopik muayene 
ve günlük veya gün aşırı kan kültürü takibinin 
yapılması önerilmektedir.  Kontroller sonrası 
metastatik komplikasyon yoksa, kanda 
Kandida temizlendikten, semptom ve bulgular 
düzeldikten sonra iki hafta tedavi yeterlidir (7-
9). 

Kandidemi kaynağının SVK olduğu 
düşünülüyorsa bu grup hastalarda mümkün 
olduğunca erken kateter çıkarılmalıdır (7,9). 
Ancak bu kararın hastaya özel değerlendirilmesi 
gerekmektedir (7). SVK çıkarılamadığı 
durumlarda ekinokandin, LAmB, ABLC 
kullanılabilir (9).

Nötropenik hastalarda kandidemi tedavisi

Nötropenik hastaların tedavisinde de önerilerin 
değişmediği görülmektedir. Kaspofungin 
70 mg/gün yükleme, 50 mg/gün idame, 
mikafungin 100 mg/gün, anidulafungin 200 
mg/gün yükleme, 100 mg/gün idame dozunda 
başlangıç tedavisinde güçlü bir şekilde 
desteklenmektedir (7). Ekinokandinler AGIHO- 
DGHO’da daha düşük kanıt düzeyinde olmakla 
birlikte önerilmektedir (8). ECIL’de hematolojik 
hastalığı olanlarda  kaspofungin, anidulafungin 
ve mikafungin, yine ilk seçilecek ajanlar arasında 
yer almıştır (10) (Tablo 2).

Kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte, klinik olarak 
çok ciddi olmayan hastalarda daha önce azol 
tedavisi kullanılmamışsa flukonazol 800 mg/
gün (12 mg/kg/gün) ile başlanıp, 400 mg/gün 
(6 mg/kg/gün) ile devam edilebilir (7,10). Küf 
infeksiyonunun eklenebileceği düşünülüyorsa 
vorikonazol günde iki dozda 400 mg (6 mg/kg) 
yükleme, 200-300 mg (3-4 mg/kg) idame şeması 
ile kullanılabilir. Klinik olarak stabil, duyarlı 
izolatlarla infekte hastalarda, kan dolaşımının 
temizlendiği belgelenmiş ise nötropeni 
süresince geçiş tedavisi olarak vorikonazol 
kullanılabilir (7). ECIL’de hematolojik hastalarda 
vorikonazol orta düzeyde, diğer nötropenik 
hastalarda ise güçlü bir şekilde önerilmektedir 
(10).

LAmB 3-5 mg/kg/gün dozunda etkili olmakla 
birlikte toksisite potansiyeli nedeniyle çok 

uygun bir alternatif değildir (7,8). ECIL’de ise 
nötropenik hasta gruplarında ekinokandinlerle 
aynı düzeyde güvenilir bulunmuştur (10).

ECIL C.glabrata izolatların infeksiyonunda, hem 
hematolojik hastalığı olanlarda hem de tüm 
popülasyonda ekinokandinleri daha güçlü bir 
şekilde önermektedir. LAmB, ABCD ve ABLC 
hematolojik hastalığı olanlarda eşit düzeyde 
kanıt düzeyine sahip olarak ikinci sırada yer 
almaktadır. Ancak diğer hastalarda LAmB 
daha öncelikli bir yer edinmiştir. (10). C.krusei 
için ise IDSA’ya göre ekinokandin, LFAmB 
veya vorikonazol kullanılabilir (7). ECIL’de 
hematolojik hastalığı olanlarda bu etkenin 
tedavisinde sırasıyla ekinokandinler, LFAmB, 
ABLC ve d-AmB önerilmektedir. Diğer hastaların 
tedavisinde ise aynı ajanlar daha güçlü bir 
şekilde önerilirken, her iki hasta grubunda  
vorikonazole yer verilmemektedir. ECIL’de 
C.parapsilosis infeksiyonlarında öncelikli olarak 
flukonazol önerilirken, daha önce kullanılmış, 
klinik ve mikrobiyolojik olarak yanıt alınmışsa 
ekinokandinler tavsiye edilmektedir (10). 

Nötropeni süresi hasta takibinde ve tedavisinde 
önemlidir. Nötropenik dönemde oftalmik 
kandida infeksiyonu bulguları minimaldir. 
Ancak nötropeni düzeldikten sonra ilk hafta 
içinde göz muayenesi yapılmalıdır. Uzun süren 
nötropeni beklentisi söz konusu ise persistan 
kandidemi hastalarına granülosit koloni stimüle 
eden faktör (G-CSF), granülosit tranfüzyonu 
düşünülebilir (7).
Tedavi süresini belirlemek için ortak görüş, 
metastatik komplikasyonu olmayan 
hastalarda nötropeni ile birlikte semptom ve 
bulguların düzelmesini beklemektir. Bu durum 
gerçekleşince ilk negatif kan kültüründen 
sonra 14 gün daha tedavinin sürdürülmesi 
önerilmektedir (7,8).

Nötropenik hastalarda gastrointestinal sistem 
gibi SVK dışı Kandida kaynağı ile daha sık 
karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla SVK’in çıkarılması 
hasta temelinde düşünülmelidir (7).

İNVAZİV ASPERGİLLOZDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

Aspergillus infeksiyonlarının klinik formu ve 
ciddiyeti hastanın immunsistemine bağlı 
olarak değişmektedir. İA sağlıklı konakta 
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oldukça nadir görülür. Hematolojik maligniteli 
ve ciddi nötropenik hastalar İA gelişimi 
açısından en riskli popülasyonlardır. Diğer 
hasta grupları İA olgularının %40’ını oluşturur. 
Ciddi ve uzun süren nötropeni, kemik iliği 
transplantasyonu, akut ve kronik graft-versus-
host hastalığı, kontrolsüz diyabetes mellitus, 
sürekli kortikosteroid kullanımı, kontrolsüz 
inşaat işleri, devam eden immunsupresyon İA 
için bilinen risk faktörleridir. Bu infeksiyonun 
başarılı yönetimi için risk faktörlerini, potansiyel 
etken mikroorganizmayı, etkin, güvenli uygun 
antifungal tedaviyi bilmek gerekmektedir (11).
  
İA tedavisinde prospektif, randomize çalışma 
yapmak çok güçtür (12). Az sayıda randomize 
klinik çalışmaya göre primer tedavide 
vorikonazol kullanımı rehberlerde güçlü destek 
bulmuştur (8,10,12).  Vorikonazol 6 mg/kg IV 12 
saatte bir, takiben 4 mg/kg 12 saate bir idame 
dozda uygulanır. Oral tedavinin 200 mg 12 
saatte bir olan rutin tedavisi arttırılabilir, 4 mg/
kg ile dozun maksimize edilmesi mümkündür. 
Ancak ciddi hastalarda parenteral formunun 
kullanılması önerilmektedir (12). Vorikonazol 
kadar etkili olan ve daha iyi tolere edilebilen 
izavukonazol de tedavi seçenekleri arasında ilk 
sırada yerini almıştır (10).

Primer tedavide IDSA’da LAmB ve vorikonazol 
eşit düzeyde önerilmekte iken AGIHO-DGHO 
ve ECIL’de LAmB, vorikonazole alternatif olarak 
uygun görülmektedir (8,10,12). Bu ajanın 10 
ve 3 mg/kg/gün dozunda karşılaştırmalı bir 
çalışmada kullanılması ile doz arttıkça yan 
etkilerin arttığının ve etkinliğin değişmediğinin 
gözlenmesi üzerine 3 mg/kg/gün dozunda 
kullanımı tavsiye edilmiştir (8,12). AGIHO-
DGHO AmB-d’nin yan etkileri ve vorikonazolün 
daha üstün olması nedeniyle primer tedavide 
bu ajanın kullanımından uzak durulmasını 
önermektedir (8) (Tablo 3). 

Azol grubu ajanlardan itrakonazol, LFAmB 
ve kaspofungin ile birlikte Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nde sadece İA kurtarma 
tedavisi için lisans almıştır. İtrakonazol, oral 
formu ile AmB’ye intoleran veya yanıtsız 
hastalarda kullanılmaktadır. IDSA’da önerilen 
dozu 400 mg/gün kapsül, 2,5 mg/kg günde 
iki kez oral süspansiyon şeklindedir. Tedavi 

başarısını infeksiyon bölgesi ve altta yatan 
hastalık belirler. İtrakonazolün serum 
seviyesinin takibi gerekir (BII); > 250 ng/ml 
olması uygundur. Vorikonazole dirençli veya 
yanıtsız hastalarda aynı etki mekanizmasına 
sahip olduğu ya da direnç olasılığı bulunduğu 
için itrakonazol ile kurtarma tedavisi önerilmez. 
Ayrıca  itrakonazolün biyoyararlanımı düzensiz 
ve toksisite riski mevcuttur (12). 

ABD’de profilaksi tedavisinde, Avrupa’da AmB 
ve itrakonazole yanıtsız İA tedavisinde onay 
almış olan posakonazolün akut myelojenik 
lösemili nötropenik hastalarda ve HKHT 
alıcılarında kurtarma tedavisinde olduğu kadar 
İA önlemede de etkin olduğu gösterilmiştir. Oral 
süspansiyon dozu proflakside 200 mg günde 
üç kez, kurtarma tedavisinde 800 mg iki veya 
dörde bölünmüş dozda önerilmektedir (12).
 
Ekinokandinlerden kaspofungin kanıtlanmış 
veya olası İA tanısı alan diğer tedavilere yanıtsız 
veya intoleran hastalarda kullanılır. Bir gün, 
tek doz 70 mg yükleme, 50 mg/gün idame 
dozda kullanımı önerilmektedir. Mikafungin ve 
anidulafungin Aspergillus spp’ye karşı etkilidir 
(12).  

Tedaviye yanıtsız aspergilloziste hastayı 
değerlendirirken tanı net değilse tanısal 
değerlendirmenin yapılması, tanı konulmuşsa 
gözden geçirilmesi, kullanılan ilaç dozunun 
ayarlanması, intravenöz kullanıma geçişin 
düşünülmesi, ilaç serum seviyesinin takibi, 
ilaç grubunun değişimi ve/veya kombinasyon 
tedavisine geçilmesi gerekir (12).  

Tablo 3: İnvazif Aspergillozda hasta gruplarına göre reh-
berlerde yer alan tedavi önerileri ve kanıt düzeyleri.

	 ECIL6	
	

IDSA	
	

AGIHO-DGHO	
	

Öneri	 Kanıt	
düzeyi	 Öneri	 Kanıt	

düzeyi	 Öneri	 Kanıt	
düzeyi		

Primer	tedavi	 Vorikonazol	 AI	 Vorikonazol	 GY	 Vorikonazol	 AI	
Izavukonazol	 AI	 Izavukonazol	 GO	 	 	
LAmB	 BI	 LAmB	 GO	 LAmB	 AII	

	
ABLC	 BII	

	 	
Kaspofungin	 CII	

	 ABCD	 CI	 	 	 	 	

	
Kaspofungin	 CII	

	 	
Mikafungin	 CII	

	
İtrakonazol	 CIII	

	 	
ABLC	 CIII	

	
AmB-d	(karşı	
olmak)	

AI	
	 	

AmB-d	 EI	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Kurtarma	
tedavisi	

Vorikonazol*	 BII	 LFAmB	 GO	 Vorikonazol	 BII	
Kaspofungin	 BII	 Posakonazol	 GO		 Kaspofungin	 BII	

	
Posakonazol	 BII	 İtrakonazol	 GO	 Posakonazol	 BII	

	
LAmB	 BII	 Kaspofungin	 GO	 LAmB	 BII	

	
ABLC	 BII	 Mikafungin	 GO	 ABLC	 BII	

	
İtrakonazol	 CIII	

	 	
Mikafungin	 CIII	

	
Kombinasyon	 BII	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Kombinasyon	
tedavisi	

Vorikonazol	+	
anidulafungin	

CI	 Primer	tedaviden	
farklı	sınıf	ilaç	ile	
kombinasyon	

ZO	 Vorikonazol	+	
kaspofungin	

CIII	

	 	
	 	 	 	

	

	

	
Diğer	
kombinasyonlar	

CIII	
	 	 			 		 		 		 		 		

*	Primer	tedavide	kullanmamış	ise,	AmB-d:	Amfoterisin	B-	deoksikolat,	LAmB:	Lipozomal	Amfoterisin	B,	LFAmB:	
Amfoterisin	B	lipid	formülleri,	ABLC:	Amfoterisin	B	lipid	kompleks,	ABCD:	Amfoterisin	B	kolloidal	dispersiyon,	GY:	güçlü	
öneri,	yüksek	kanıt	düzeyi,	GO:	güçlü	öneri,	orta	kanıt	düzeyi,	ZO:	:	zayıf	öneri,	orta	kanıt	düzeyi,	ZD:	zayıf	öneri,	düşük	kanıt	
düzeyi	
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Vorikonazol tedavisi uygulanan hastaya yanıt 
alınmadığı veya direnç geliştiğinde kurtarma 
tedavisinde genel olarak bir başka sınıftan ajanla 
tedaviyi değiştirmek önerilmektedir. IDSA’da 
AmB veya ekinokandin grubundan bir ajan ile 
değişiklik yapılması ya da kombinasyon tedavisi 
kabul görmektedir. Eğer azol grubu bir ajan 
seçilecek ise konak faktörleri ve farmokokinetik 
özelliklerin göz önünde bulundurulması 
önerilmektedir (12). 

Kurtarma tedavisinde IDSA’da en güçlü öneri 
LFAmB’dir (12). AGIHO-DGHO’da ise en yüksek 
öneri LAmB, ABLC, posakonazol, vorikonazol 
ve kaspofungine yöneliktir (8). ECIL ise primer 
tedavide kullanılmamış ise vorikonazolü, 
ek olarak posakonazol, kaspofungin, LAmB 
ile ABLC’yi kurtarma tedavisinde tavsiye 
etmektedir (10) (Tablo 3). 

Refrakter İA tedavisinde bir diğer 
seçenek kombinasyon tedavisidir. Ancak 
kombinasyonların rolünün belirlenmesi için 
prospektif ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu nedenle kombinasyon 
tedavisinin primer tedavide değil, refrakter ve 
ciddi hastalıklarda kullanılması rehberlerde 
farklı önem derecesinde tavsiye edilmektedir 
(8,10,12). 

İA için tedavi başarısının temel dayanağı riski 
ortadan kaldırmaktır. Yüksek doz kortikosteroid 
kullanımında bu tedaviyi kesmek, uzun süreli 
nötropenik hastada nötropeniyi düzeltmek 
gibi konak savunmasının restorasyonu 
prognoz için kritik öneme sahiptir. Bu amaçla 
granülosit koloni stimüle edici faktör, granülosit 
transfüzyonu kullanımları mevcuttur (8,12). 

Tedavi sonucunu izolatların direnç durumu 
önemli düzeyde etkileyebilir. A. fumigatus  
izolatlarının çoğu invitro duyarlıdır; AmB, 
vorikonazol, posakonazol, itrakonazol ve 
kaspofungine invivo yanıt verir. Ancak A. 
terreus’un çoğu izolatı invitro ve invivo AmB’ye 
dirençlidir. A. terreus kaynaklı infeksiyonda 
primer tedavide IDSA azollerin kullanılmasını 
önermektedir. Sık olmasa da bazı A. fumigatus  
izolatlarının itrakonazole dirençli olduğu 
bildirilmektedir. Diğer Aspergillus spp. de 

AmB’ye dirençli olabileceği gibi, multiazol 
dirençli izolatlar da mevcuttur (12). 

İA için tedavi süresi kesinleşmemekle birlikte 
genellikle lezyonlar iyileşene, nötropeni 
düzelene kadar  tedavi önerilmektedir (8,12). 
AGIHO-DGHO’da klinik değerlendirmeden 
önce en az 14 gün tam doz tedavi uygulanması 
ve tedavinin 12 haftaya kadar uzatılması önerilir 
(BIII) (8).  IDSA’da İPA tedavisinin en az 6-12 
hafta devam etmesi, immunsupresyon süresi 
boyunca, lezyonlar düzelene kadar tedavinin 
sürmesi istenmektedir. Aynı rehberde bu 
önerinin ardından uzun süreli tedavi için kliniği 
stabil hastalarda oral vorikonazol kullanmanın 
uygun olduğu hatırlatılmaktadır (12).
 
Terapi başarısının izleminde tüm semptom 
ve bulgular değerlendirilir ve düzenli olarak 
radyolojik görüntüleme yapılır. Bilgisayarlı 
tomografi (BT) ile kontrol için IDSA’da belirli 
bir sıklık tarif edilmemekte, hastaya göre 
karar verilmesi önerilmektedir (12). Tedavinin 
başladığı veya nötropenide düzelmenin olduğu 
ilk haftadan sonra pulmoner lezyonlarda 
artış saptanabilir; tedavi başarısızlığı olarak 
değerlendirilmemelidir (8,12). Serumda 
galaktomannan (GM) antijeninin artan seviyesi 
tanı için önemlidir. Ancak GM takibi tedavi 
izleminde ümit verici olsa da IDSA, tedaviyi 
sonlandırma için bir kriter olarak kabul 
etmemektedir (12). 

Aspergillus infeksiyonlarında kesin tanı, 
örneğin elde edilme ve etkenin üretilme 
güçlüklerinden dolayı genellikle mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle olası tanı ile tedaviye 
başlama temeline dayanan preemptif tedavi 
yaklaşımı sıklıkla kullanılmaktadır. AGIHO-
DGHO preemptif tedavi yaklaşımını haftada en 
az iki kez GM testi, toraks ve sinüs BT takibi ve 
düzenli klinik muayenesinin yapılması koşulu 
ile önermektedir (8).  

IDSA’da kombinasyon tedavisinin kullanımı, 
erken tanı araçları, yanıtın değerlendirilmesi, 
tedaviye yanıtsız infeksiyon veya atakların 
tedavisi ve proflaksiden fayda görecek hasta 
popülasyonu henüz bu infeksiyonla ilgili 
bilinmeyenler arasında yer almaktadır (12). 
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AMPİRİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

İFİ için yüksek risk taşıyan hastalarda etkeni 
tanımlamak her zaman mümkün olmadığı için 
gerektiğinde ampirik tedavi bir seçenek olarak 
düşünülmelidir (Tablo 4) . 

Ampirik tedaviye ne zaman başlanacağına dair 
kriterler yeterince tanımlanmamakla birlikte 
nötropenik olmayan hastalarda antifungal 
tedavinin erken başlanmasının morbidite, 

mortalite ve kritik durumda kalış süresini 
azaltabileceği bilinmektedir. Ancak bu ajanların 
yaygın kullanımının direnç gelişimi, yüksek 
maliyet, toksisite riski gibi getireceği bazı 
sorunlar mevcuttur (7).

İK için risk faktörü taşıyan, nötropenik olmayan, 
kritik hastalarda, ateşin nedeni bilinmiyorsa 
ampirik tedavi düşünülmelidir. Bu tedavinin 
klinikle ilişkili risk faktörü, İK serolojik markerları 
ve/veya non-steril bölgeden kültür sonuçlarına 
dayandırılması gerekir. Septik şok klinik bulguları 
ve risk faktörleri olan hastalarda ampirik tedavi 
mümkün olduğunca erken başlanmalıdır (7). 

Nötropenik olmayan hastalarda İK varlığından 
şüphe duyulduğunda ampirik tedavide 
güçlü kanıtlar, kanıtlanmış İK’nın tedavisinde 
uygulanan dozlarda ekinokandinleri 
göstermektedir (7). Azol dirençli Kandida  
türleri ile kolonize olmayan, daha önce azol 
kullanmamış hastaların ampirik tedavisinde 
aynı yükleme ve idame dozlarında flukonazol 
kullanılabilir (7,9). LFAmB diğer antifungallerin 
kullanılamadığı durumlarda alternatif olarak 
seçilir (7). Azoller genel olarak daha önce 
proflaksi amacıyla kullanılmışsa ampirik tedavi 
için önerilmez.

İA şüphesi olan nötropenik hastaların ampirik 
tedavisinde IDSA’da kanıtlanmış tedavi ile aynı 
dozlarda LFAmB, vorikonazol, mikafungin veya 
kaspofungin önerilmektedir (13). Aspergilloz 
proflaksisi alan, nötropenik bir hastada ateş 
devam ediyorsa direnç olasılığı kadar fungal 
olmayan sebepler de araştırılmalıdır. ABD’de 
nötropenik ateşli hastada vorikonazolün 
ampirik kullanımı onay almasa da tanısal 
işlemler yapılırken yüksek riskli hastalarda 
hem Aspergillus hem Kandida  infeksiyonu 
tehdidinde vorikonazolün kullanımını 
destekleyen kanıtlar mevcuttur (12).

On günden kısa süreli nötropenide İFİ varlığını 
gösteren bulgular yoksa ampirik antifungal 
tedavi önerilmez (12). Ampirik tedavinin süresi, 
iyileşmiş hastalarda iki haftadır. Eğer hastalarda 
4-5 günde klinik yanıt alınamazsa, tedaviye 
başladıktan sonra İK kanıtı yoksa, kültür dışı tanı 
testleri negatifse antifungal tedaviyi kesmek 
düşünülebilir (7).

PROFİLAKTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

Profilaksi kavramı primer ve sekonder 
olarak iki başlık altında incelenir. Primer 
proflakside infeksiyon bulguları olmadığı halde 
epidemiyolojik açıdan yüksek risk altındaki 
hastalara uygulanan antifungal tedaviler yer 
alır. Sekonder proflaksi ise daha önce İFİ öyküsü 
olan immunsupresyon dönemindeki hastalarda 
yeni bir İFİ atağını önlemeye yönelik uygulanan 
antifungal tedavilerdir (12).

Hastanın nötropenik dönemde olması ve primer 
hastalığı İFİ riskini ortaya çıkarır. Kandida veya 
aspergillus infeksiyonu beklentisi, hastanın 
özellikleri primer profilakside seçeneklerin 
belirlenmesinde önemli rol oynar. Yüksek riskli 
erişkin hastada YBÜ’de İK riski %5’den fazla 
ise, flukonazol tedavi dozunda kullanılabilir. 
Hastanın taşıdığı özelliklere göre bazı vakalarda 
posakonazol veya vorikonazol öncelikli olabilir. 
Ekinokandinler aynı dozlarda alternatif olarak 
kullanılabilir (6,7,9,12,14) (Tablo 5). 

Nötropenisi uzamış ve İA için riskli hastalarda 
posakonazol ile proflaksi güçlü kanıt düzeyinde 
önerilmektedir. Ancak vorikonazol ve 
mikafungin de daha az kanıt düzeyinde olmak 
üzere proflakside yerini almıştır. İtrakonazol ve 

Tablo 4: Hasta gruplarına göre rehberlerde yer alan am-
pirik tedavi önerileri  ve kanıt düzeyleri

	 ESCMID	 	 IDSA	 	
	 Öneri	 Kanıt	

düzeyi	
Öneri	 Kanıt	düzeyi	

Non-nötropenik	 Flukonazol	 CII	 Ekinokandinler	 GO	
Kaspofungin	 CII	 Flukonazol*	 GO	

	 Mikafungin	 CII	 LAmB┼	 GD	
	 Anidulafungin	 CII	 	

		
	 	 	 		

	
	

	
	 	 	 		

	 	
İA	şüphesinde	

		
	 	

LAmB	 GY	
	

	 	
Vorikonazol	 GY	

	
	 	

Mikafungin	 GY	
	

	 	
Kaspofungin	 GY	

	 	 	
	 	

	
	 	

	 	
	

	 	
	 	

	
	 	

	 	
	

	 	
	 	

*	 Kritik	 olmayan,	 azol	 duyarlı	 suşla	 kolonize	 olan,	 daha	 önce	 azol	 grubu	 tedavi	 kullanmamış	 hastada,	┼	 Diğer	
tedavilere	intolerans	veya	etkisizlik	durumunda,	AmB-d:	Amfoterisin	B-	deoksikolat,	LAmB:	Lipozomal	Amfoterisin	
B,	İA:	İnvazif	Aspergillozis,	GY:	güçlü	öneri	ve	yüksek	kanıt	düzeyi,	GO:	güçlü	öneri	ve	orta	kanıt	düzeyi,	GD:	güçlü	
öneri	ve	düşük	kanıt	düzeyi.	

	



kaspofungin ise alternatif olarak proflakside 
kullanılabilir (13).

Başarılı İA tedavisi yapılmış, tekrar 
immunsupresyon planlanan hastada antifungal 
tedaviye başlamak rekürren infeksiyona karşı 
koruyabilir. Sekonder profilakside vorikonazol, 
posakonazol, itrakonazol veya LAmB seçiminin 
başarılı olabileceğini gösteren bazı çalışmalar 
mevcuttur (12). 

Sonuç olarak; İFİ önemini arttırarak varlığını 
sürdürmektedir. Bir yandan bu infeksiyonların 
kontrolü ve korunma faaliyetleri titizlikle 
yürütülürken, öte yandan merkezin hasta 
popülasyonu ve florasına uygun olarak tedavi 
protokollerini belirlemek gerekmektedir. 
Uluslararası kılavuzlar, yapılan birçok çalışmanın 
sonuçlarını kanıt derecesine göre irdeleyerek 
tedavi şemalarına önerilerde bulunmaktadır. 
Her merkez bu tavsiyelerden kendine uygun 
tedavi politikalarını belirleyebilir. Bazı konuların 
aydınlatılabilmesi, tedavi seçeneklerindeki soru 
işaretlerinin giderilebilmesi için yeni çalışmalara 

ihtiyaç devam etmektedir. Elde edilecek 
bulguların değerlendirilmesi ile rehberlerdeki 
yanıtsız sorular zamanla azalabilir.
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Tablo 5: Hasta gruplarına göre rehberlerde yer alan prof-
laktik tedavi önerileri ve kanıt düzeyleri

ECIL5	 		 ESCMID	 		 IDSA	 		 AGIHO-DGHO	

Öneri	 Kanıt	
düzeyi	 Öneri	 Kanıt	

düzeyi	 Öneri	
Kanıt	
düzeyi	 Öneri	

Kanıt	
düzeyi	

AML	(yoğun	KT)	 YBÜ	hastası	 YBÜ	hastası	 Nötropenik	 	
Posakonazol		 AI	 Abdominal	cerrahi	 Flukonazol	 ZO	 Posakonazol		 AI-BIII*	
Flukonazol	 BI	 Flukonazol	 BI	 Kaspofungin	 ZD	 LAmB	inhaler	 BII	

İtrakonazol	 BI	 Kaspofungin	 CII	 Mikafungin	 ZD	 Kaspofungin	 CI	
Vorikonazol	 BII	 Uzun	süre	yatış	 Anidulafungin	 ZD	 Flukonazol	 CI	

Akut	lösemi	(ind.KT)	 Flukonazol	 CI	 	 	 İtrakonazol	 CI	
Aerosol	L-AmB+oral	flu	 BI	 Risk	faktörü	fazla	 	 	 LAmB	iv	 CII	

Kaspofungin	 CII	 Kaspofungin	 CII	 İA	şüpheli	hasta	 	 Vorikonazol	 CII	
Mikafungin	 CII	 Uzun	süre	ventilatör	 Posakonazol	 GY	 HKHT	Alıcısı		 	
Anidulafungin	 CII	 Flukonazol	 CI	 Vorikonazol	 GO	 Flukonazol	 BI	
LFAmB	 CII	 	 	 İtrakonazol	 GO	 Mikafungin	 BI	

AmB-d	(karşı	olmak)	 AII	 	 	 Mikafungin	 ZD	 Vorikonazol	 BI	
HKHT	Alıcısı	 	 	 Kaspofungin																			ZD	 Posakonazol		 BII	
Egraftment	öncesi,	düşük	küf	riskli	
dönem	 	 	 	 	 İtrakonazol	 CI	

Flukonazol	 AI	 	 	 	 	 GVHD	 	
Vorikonazol	 BI	 	 	 	 	 Posakonazol		 AI	

İtrakonazol	 BI	 	 	 	 	 Flukonazol	 DI	
Mikafungin	 BI	 	 	 	 	 	 	
Aerosol	LAmB+oral	flu	 BII	 	 	 	 	 	 	
Posakonazol		 BII	 	 	 	 	 	 	
LFAmB	 CII	 	 	 	 	 	 	
Aerosol	AmB+oral	flu	 CIII	 	 	 	 	 	 	
Egraftment	öncesi,	yüksek	küf	
riskli	dönem	 	 	 	 	 	 	

Vorikonazol	 BI	 	 	 	 	 	 	
İtrakonazol	 BI	 	 	 	 	 	 	
Posakonazol		 BII	 	 	 	 	 	 	
Aerosol	AmB+oral	flu	 BII	 	 	 	 	 	 	
Mikafungin	 CI	 	 	 	 	 	 	
LFAmB	 CII	 	 	 	 	 	 	
Flukonazol	(karşı	
olmak)	 AIII	 	 	 	 	 	 	
GVHD	 	 	 	 	 	 	 	
Posakonazol		 AI	 	 	 	 	 	 	
Vorikonazol	 BI	 	 	 	 	 	 	
İtrakonazol	 BI	 	 	 	 	 	 	
Mikafungin	 CII	 	 	 	 	 	 	
LAmB	 CII	 	 	 	 	 	 	
Flukonazol	(karşı	
olmak)	 AIII	 	 	 	 	 	 	
	*İlacın	 formu,	 dozu	 ve	 primer	 hastalığa	 göre	 değişir,	 	 LFAmB:	 Amfoterisin	 B	 lipid	 formülleri,	 LAmB:	 Lipozomal	 Amfoterisin	 B,	
HKHT:	 Hematopoetik	 kök	 hücre	 transplantasyonu,	 GVHD:	 Graft	 versus	 Host	 hastalığı,	 SOT:	 solid	 organ	 transplantasyonu,	 flu:	
flukonazol,	KT:	kemoterapi,	 ind.KT:	indüksiyon	kemoterepisi,	 intravenöz,	ZO:	:	zayıf	öneri	ve	orta	kanıt	düzeyi	ZD:	:	zayıf	öneri	ve	
düşük	kanıt	düzeyi,	GY:	güçlü	öneri	ve	yüksek	kanıt	düzeyi,	GO:	güçlü	öneri	ve	orta	kanıt	düzeyi	
	



14. Tacke D, Buchheidt D, Karthaus M, et al. Primary prophylaxis 
of invasive fungal infections in patients with haematologic 
malignancies. 2014 update of the recommendations of the 
Infectious Diseases Working Party (AGIHO) of the German 
Society of Hematology and Oncology (DGHO). Ann Hematol. 
2014;93(9):1449-1456.
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	7- Sibel ÖZLER
	8-Zehra KARACAER



