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ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI TESTİS HASARI ÜZERİNE SHİLAJİTİN’İN 
HİSTOPATOLOJİK ETKİSİ

HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF SHILAJIT ON METHOTREXATE INDUCED TESTICULAR DAMAGE IN RATS 
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ÖZ

AMAÇ: Günümüzde antimetabolit grubunun kullanılan 
tek formu olan Metotreksat (MTX) meme, mesane ve tes-
tis kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışma-
da MTX kullanımına bağlı, testiste oluşan histopatolojik 
değişikliklere karşı Shilajitin (PS)’in etkilerinin histopato-
lojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi dört adet Spraque Dawley 
erkek sıçan 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna herhangi 
bir uygulama yapılmadı. MTX grubuna, tek doz intra 
peritoneal (i.p.) 20 mg/kg MTX, MTX+PS grubuna deney 
süresinin (7 gün) ilk gününde tek doz i.p. 20 mg/kg MTX 
ve MTX verilmeden 15 dk önce 2 ml/kg distile suda 
100 mg/kg PS çözülerek gavaj yoluyla verildi. İlk günü 
takiben gün aşırı, toplamda üç kez olacak şekilde 2 kez 
daha 2 ml/kg distile suda 100 mg/kg PS çözülerek gavaj 
yoluyla verildi. PS grubuna, ilk gün ve akabinde gün aşırı 
toplamda üç kez olacak şekilde sadece 2 ml/kg distile 
suda 100 mg/kg PS çözülerek gavaj yoluyla verildi. Yedinci 
günün sonunda, hayvanların tümü sakrifiye edilerek sol 
testisleri alındı. Testis doku örnekleri ışık mikroskobunda 
histopatolojik olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Gruplar arası, vücut ve testis ağırlıkları kar-
şılaştırıldığında kontrol ve deney grupları arasında ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). 
Histopatolojik değerlendirmede; MTX grubunda semi-
nifer tübül çapında ve tübül epitel kalınlığında anlamlı 
derecede azalma gözlenirken (p<0.04), MTX+PS grubun-
da MTX grubuna göre seminifer tübül çapında ve tübül 
epitel kalınlığında ki azalmanın daha az olduğu gözlendi 
(p<0.04). Morfolojik değerlendirmede; MTX grubuna ait 
testis kesitlerinde, lümende olgunlaşmamış seminifer tü-
bülepitel hücreleri ve spermatozoa azlığı, seminifer tübül 
epitelinde ve bazal membranında düzensizlikler ve in-
terstisyel alanda ödem izlendi. MTX+PS grubuna ait tes-
tis kesitlerinde ise, seminifer tübül epitelinde düzensizlik 
olan ve lümenine olgunlaşmamış seminifer tübül epitel 
hücrelerinin dökülmüş olduğu birkaç tübül dışında her-
hangi bir patolojiye rastlanmadı.

SONUÇ: Bulgularımız, MTX’in testiküler dokuda ha-
sar meydana getirdiğini ve PS uygulamasının bu hasarı 
önemli ölçüde düzeltebileceğini göstermektedir. Sonuç 
olarak PS’nin, MTX tedavisinde oluşan testis hasarının ön-
lenmesinde yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Metotreksat, Shilajit, Sıçan, Testis

ABSTRACT

OBJECTIVE: Methotrexate, only using form of antime-
tabolite group, has been used for breast, bladder and 
testicular cancer treatment. In this study, we aimed to 
examine histopathologicly the effects of Shilajit (PS) on 
Methotrexate (MTX) induced testis damage.

MATERIALS AND METHODS: Twenty four Spraque 
Dawley male rats were divided up four groups.  
Control group was not treated. Group MTX was 
exposed to a single dose intraperitoneal (i.p.) 20 mg/
kg MTX, Group MTX+PS was exposed to 100 mg/kg PS 
in 2ml/kg saline by gava-ge before 15 minutes and 
then a single dose i.p. 20 mg/kg MTX. After first dosage 
of PS, it was given at the same dosage two times at the 
every other day during the expe-riment (7days). Group 
PS was exposed to only 100 mg/kg PS in 2ml/kg saline 
by gavage. At the end of experiement (7th day), all 
animals were sacrificed and left testises were taken. 
Testicular tissue samples were evaluated as histo-
patologically on the light microscope.

RESULTS: When all groups compared with each other 
according to testicular and body weights, there was no 
statistically significant difference between all groups (p> 
0.05). At the histopathological evaluation; the diamater 
and epithelial thickness of seminiforus tubules signifi-
cantly decreased in Group MTX (p<0.04) and reduction 
was less in Group MTX+ PS compared with Group MTX 
(p<0.04). At the morfological evaluation; immature tu-
bular epithelial cells, decreasing of sperm amount in 
the lumen, irregularities in the tubule epithelium and in 
the basal membrane, and edema in the interstitial space 
were observed in Group MTX. İt was observed no patho-
logical changes in the seminiforus tubules except a few 
ones that represented irregularities and immature tubu-
lar epithelial cells in Group MTX+ PS.

CONCLUSION: Our results showed that (MTX) might give 
rise to testicular damage and the treatment of PS may 
prevent this damage. As a result, PS may be useful for the 
prevention of testicular damage after MTX treatment.

KEYWORDS: Methotrexate, Shilajit, Rat, Testis
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GİRİŞ

Kanser tedavisinde kullanılan en etkili tedavi 
yöntemlerinden biri kemoterapidir. Kemotera-
pide kullanılan ilaçlar çoklu organ sistemlerinde 
akut toksik yan etkiler oluşturmaktadırlar. Gast-
rointestinal sistemde, merkezi sinir sistemin-
de ve hematolojik tablo üzerinde yan etkileri 
bilinmektedir. Ayrıca, kemoterapide sık olarak 
görülen gonadal hasar, anti kanser ajanlarının 
potansiyel yan etkileri arasında yer almaktadır 
(1, 2). Metotreksat (MTX), hücre bölünmesini 
inhibe ettiği için uzun yıllardır anti kanser ilacı 
olarak kullanılan kemoterapötik bir ilaçtır (3, 
4). Dihidro folat redüktaz enzimini inhibe eden 
MTX; DNA, RNA ve ATP sentezinde gerekli olan 
tetrahidrofolat (THF) sentezini durdurarak timi-
dilat, pürin nükleotidleri ve aminoasitlerin sen-
tezinde azalmaya neden olur. Böylece nükleik 
asit ile protein metabolizmasını önler (5). Ayrıca 
bir folik asit antagonisti olan MTX, oksidatif stres 
sonucu organ toksisitesine neden olabilir (3, 4). 
Kanserli erkek hastalarda, tedavi sonucu hasar 
gören fertilite önemle üzerinde durulması gere-
ken bir durumdur. Kemoterapi sonucu artan ser-
best radikaller, testis dokusunda hasara neden 
olmakta ve spermatogenezi olumsuz yönde et-
kilemektedir. Erkek bireylere MTX uygulaması, 
artan oksidatif stres neticesinde testis ve üreme 
hücrelerinin yapısında hasar oluşturabilmekte 
ve bu hasar infertiliteye yol açmaktadır (6, 7, 8). 
MTX tedavisi almış bir erkek bireyde, testiküler 
hasar oluşarak başta oligospermi oluşmakta, 
spermatogenez ve fertilite zarar görmektedir 
(9-12). Son yıllarda doğal ürünlere olan ilginin 
artması ve tıbbi özelliklerinin incelenmeye baş-
lamasıyla beraber birçok doğal ürün gibi Shilajit 
de (PS) araştırma konusu olmuştur. PS aynı za-
manda salajit, shilajatu, mumie ya da mummiyo 
olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle Hindis-
tan yarımadasındaki Himalaya dağ dizilerinde 
0.6 km ile 5 km arasındaki yüksekliklerinde bu-
lunan kaya katmanlarından sızan ve değişken 
kıvam gösteren soluk siyahımsı kahverengi bir 
sızıntıdır. PS, doğal habitatın kaya rizosferlerin-
deki mikrobiyal metabolitler ile bitki ve organik 
humuslu maddelerin kompleks bir karışımın-
dan oluşmaktadır ve birçok ülkede binlerce yıl-
dır geleneksel tıp sistemlerinin (Ayurveda) bir 
parçası olarak kullanılmaktadır (13). Modern 

tıpta PS ile ilgili yapılan bir çalışmada, PS’nin 
toplam sperm sayısını, sperm hareketini, se-
rum testosteron, follikül stimülan hormon (FSH) 
ve spermatogenezin başlaması ve devamı için 
gerekli olan lüteinizan hormon (LH) seviyesini 
önemli derecede artırdığı gösterilmiştir (14). PS 
serbest radikal seviyesinin baskılanması üzeri-
ne de önemli derecede katkı yapmaktadır. Po-
limerizasyona neden olan hidroksil radikaline 
karşı, metil metakrilat korumasını sağladığı ve 
etkili bir biçimde nitrik oksit serbest radikalle-
rinin etkisini azalttığı ifade edilmiştir (13-16). 
Çalışmamızda, antioksidan özelliği olan PS’ nin, 
kemoterapi tedavisi almış olan erkek bireylerin 
üreme sisteminde oluşabilecek yan etkilerin 
önlenmesinde, sağlayacağı katkılar açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Deney Hayvanları ve Etik Kurul

Çalışmamız, Karadeniz Teknik Üniversitesi  (KTÜ) 
Tıp Fakültesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuru-
lu’ndan onay alındıktan sonra başlatıldı (Tarih: 
15.01.2013, Sayı: 5). KTÜ Tıp Fakültesi Cerra-
hi Araştırma Merkezi’nden sağlanan, 24 adet 
Spraque Dawley erkek sıçan (6 haftalık, 150-200 
gr) kullanıldı. Hayvanlar KTÜ Cerrahi Araştırma 
Merkezinde, tip III kafeslerde, 22±2 °C sıcaklık, 
% 50±5 ortalama nem, 12 saat aydınlık/ karanlı-
ğın sağlandığı ortamda, içme suyu olarak çeşme 
suyu verilerek, standart sıçan yemi ile beslendi.  

Deney Prosedürü
Deney grupları ve verilen madde miktarları aşa-
ğıda özetlenmiştir (Tablo 1):

Yedinci günün sonunda, deney hayvanları derin 
anestezi (Ketamin 50 mg/kg) altında sol testisleri 

2

Tablo 1: Deney grupları ve verilen madde miktarları

1	
	

	

Gruplar	 Uygulama	 Denek	Sayısı	

	

1.	Kontrol	Grubu	

	

2.	MTX	Grubu	

	

3.	MTX	+	PS	Grubu	

	

4.	PS	Grubu	

	

Herhangi	bir	uygulama	yapılmadı.	

	

Tek	doz	i.p.	20mg/kg	MTX	

	

Tek	doz	i.p.	20mg/kg	MTX	+	100mg/kg	PS	(gavaj	yoluyla)	

	

100mg/kg	PS	(gavaj	yoluyla)	

	

6	

	

6	

	

6	

	

6	

MTX:	Metotreksat		
PS:	Shilajitin		
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alındıktan sonra kansızlaştırma yöntemi ile sak-
rifiye edildi.  Çıkarılan testislerin ağırlıkları has-
sas terazide ölçüldü ve vertikal olarak 2’ye bö-
lünerek histolojik incelemeler için Bouin tespit 
solüsyonuna alındı.  Fiksasyon solüsyonunda 72 
saat bekletilen dokular, artan alkol serilerinden 
ve ksilol’den geçirilerek doku takibi işleminden 
sonra parafin blok haline getirildi. Parafin blok-
lardan (tam otomatik mikrotom, LEICA RM 2255, 
Almanya) 4μm’lik kesitler alınarak, hematoksi-
len&eozin ile boyandı. Hazırlanan preparatlarda 
ortalama 10-12 seminifer tübülde, tübül çapı ve 
germinal epitel kalınlığı Olympus DP 71 (Japan) 
kameralı ışık mikroskobunda (Olympus, BX51, 
Japan) Analysis 5 Research (Olympus Soft Ima-
ging Solution, Germany) programı ile hesaplan-
dı ve aynı mikroskopta spermatogenetik hücre-
ler ve interstisyel alanların fotoğrafları çekilerek 
değerlendirme yapıldı. 

İstatistiksel Analizler

SPSS (Statistical Package for the Social Scien-
ces, version 13.1, SSPS Inc., Chicago, IL, USA) 
programı kullanılarak verilerin analizi yapıldı. 
Her bir gruba ait sayısal veriler ortalama ± stan-
dart sapma (SS) olarak verildi ve Kruskal Wallis 
varyans analizi (post hoc olarak Bonferroni dü-
zeltmeli Mann-Whitney U testi) ile karşılaştırıldı. 
Tüm karşılaştırmalarda p< 0.05 değeri anlamlı 
kabul edilmiştir.

BULGULAR

Vücut ve Testis Ağırlığına Ait Bulgular

Elde edilen istatistiksel verilere göre kontrol 
grubuna ait sıçanların vücut ve testis ağırlıkları 
diğer gruplar ile karşılaştırıldığında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 2).

Morfometrik Bulgular

Kontrol grubu ile PS grubu karşılaştırıldığında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmazken, 
kontrol grubuna göre MTX grubunda seminifer 
tübül çapında ve germinal epitel kalınlığında 
istatistiksel açıdan anlamlı derecede azalma 
gözlendi. MTX grubuna göre MTX+PS grubunda 
seminifer tübül çapında ve germinal epitel 
kalınlığında istatistiksel açıdan azalmanın daha 
az olduğu gözlendi (Tablo 3). 

Morfolojik Bulgular

Testiküler dokuya ait histopatolojik 
değerlendirmede, Kontrol ve PS gruplarında, 
seminifer tübüllerin spermatogenik seriye 
ait hücreler ve interstisyel dokuda Leydig 
hücreleri ile normal yapıda olduğu gözlendi 
ve değerlendirme herhangi bir patolojiye 
rastlanmadı (Resim 1, 2). MTX grubunda ise, 
seminifer tübül lümeninde olgunlaşmamış 
germinal epitel hücreleri gözlendi. Ayrıca 
seminifer tübül lümeninde spermatozoa azlığı, 

Tablo 2: Deney Gruplarının Vücut ve Testis Ağırlığına Ait 
Ortalama ve Standart Sapmalar  

1	
	

		

Gruplar	 Vücut	Ağırlığı	(gr)	 Testis	Ağırlığı	(gr)	

Kontrol	Grubu	

MTX	Grubu	

MTX	+	PS	Grubu	

PS	Grubu	

228,17	±	41,53	

187,17	±	36,57	

202,33	±	21,77	

216,50	±	35,17	

	

1,15	±	0,23	

1,13	±	0,20	

1,20	±	0,32	

1,15	±	0,16	

	
MTX:	Metotreksat		
PS:	Shilajitin		

Tablo 3: Deney Gruplarına Ait Morfometrik Ölçümlerin 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

1	
	

	

Gruplar	 Seminifer	Tübül	Çapı	(µm)	 Germinal	Epitel	Kalınlığı	(µm)	

	

Kontrol	Grubu	

MTX	Grubu	

MTX	+	PS	Grubu	

PS	Grubu	

	

273.72	±	11.70	

200.77a	±	7.55	

237.94	b	±	6.26	

263.51	±	4.79	

	

107.13	±	2.79	

71.97a	±	3.65	

96.86b	±	1.72	

109.44	±	4.73	
MTX:	Metotreksat		
PS:	Shilajitin		

a	:	MTX	grubundaki	değerler	kontrol	grubuna	göre	anlamlı	bir	şekilde	azalmıştır	(p˂0,04).	

b			:	MTX+PS	grubundaki	değerler	MTX	grubuna	göre	anlamlı	bir	şekilde	daha	yüksektir	(p˂0,04).			

	

Resim 1.    Kontrol  grubuna  ait  normal  yapıdaki  testis  kesit  görüntüsünde, 
seminifer tübüller ( ), spermatogenik seriye ait hücreler ( ) ve 
interstisyel  alandaki  Leydig  hücreleri  ( )  izlenmektedir  (A; 

                        H&E, X400) 
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germinal epitelde ve seminifer tübül bazal 
membranında düzensizlikler, interstisyel alanda 
ödem gözlendi (Resim 3, 4). MTX+PS grubunda, 
germinal epitelde düzensizlik ve lümenine 
germinal epitel hücrelerinin dökülmüş olduğu 
birkaç tübül dışında herhangi bir patolojiye 
rastlanmadı (Resim 5, 6). 

TARTIŞMA

MTX, ALL, osteosarkom, baş ve boyun tümörle-
ri, meme ve mesane gibi pek çok kanser türü-
nün tedavisinde yaygın olarak kullanılan sito-
toksik bir ilaçtır (17). Hücre siklusunu etkileyip, 
DNA prekürsörlerinin sentezini inhibe eden bu 
sitotoksik ilaçlar, testiküler doku gibi yüksek mi-
totik aktiviteye sahip organlar için ayrı bir risk 
arz etmektedir (4, 7). Erkek fertilitesi spermato-
gonyumların devamlı kendini yenilemesine ve 
spermatojenik hücrelere farklılaşmasına bağlı 
olduğundan, antikanser ilaçları testiküler doku-
yu yapısal ve fonksiyonel olarak etkilemekte ve 
fertilite üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir 
(1, 2).  MTX’e bağlı toksisite gelişiminin, serbest 
oksijen radikalleri ve hidrojen peroksit ile ilişki-
li olduğu gösterilmiştir (18). Son dönemlerde 
yapılan çalışmalarda, MTX ile oluşan organ ha-

Resim 3.    MTX grubuna ait testis kesit görüntüsünde, lümende olgunlaşmamış 
germinal epitel hücreleri ( ), seminifer tübül germinal epitelinde 
düzensizlikler ( )ve interstisyel alanda ödem  ( ) izlenmektedir 

                        (C1; H&E, X200) 

 
  

 

 
 

Resim 4.    MTX grubuna ait testis kesit görüntüsünde, lümende olgunlaşmamış 
germinal   epitel   hücreleri       (  ), lümende  spermatozoa azlığı  (     ) 
ve interstisyel alanda ödem      (   ) izlenmektedir (C2; H&E, X400) 

 

Resim 5.    MTX+PS grubuna ait testis kesiti görüntüsü, lümende spermatoza 
yoğunluğu ( ) ve az sayıda lümende olgunlaşmamış germinal 
hücrelerin görüldüğü seminifer tübüller ( ) izlenmektedir (D1; 
H&E, X200, X400) 

Resim 6.    MTX+PS grubuna ait testis kesiti görüntüsü, lümende spermatoza 
yoğunluğu ( ) ve az sayıda lümende olgunlaşmamış germinal 
hücrelerin görüldüğü seminifer tübüller ( ) izlenmektedir (D2; 
H&E, X200, X400) 

 

Resim 2.  PS  Grubuna  ait  testis  kesit  görüntüsünde  seminifer  tübüllerin 
histolojik yapısının kontrol grubuna benzer olduğu izlenmektedir 

                     (B; H&E, X400) 
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sarını önlemek için melatonin, E vitamini gibi 
antioksidan ajanlar kullanılmıştır (19-21). Antik 
zamanlardan beri Ayurveda tıbbında en büyük 
keşiflerden biri olan PS’ den de, erkek üreme bo-
zukluklarının tedavisinde yararlanılmıştır. PS ile 
ilgili yapılan bir çalışmada PS’nin toplam sperm 
sayısını, sperm hareketini, serum testosteron 
seviyesini, FSH ve spermatogenezin başlaması 
ve devamı için gerekli olan LH seviyesini önemli 
derecede artırdığı belirtilmiştir (13, 14). Biz de 
bu çalışmada MTX’ e dayalı testis hasarında bir 
antioksidan olarak bilinen PS’nin koruyucu etki-
sinin olup olmadığını araştırdık.
 
Çalışmamızda baktığımız parametrelerden biri 
olan, MTX’in vücut ve testis ağırlığı üzerine et-
kisine bakıldığında anlamlı bir azalmaya neden 
olmadığı görülmüştür. Bu bulgu Padmanabhan 
ve ark. ve Armağan ve ark.’nın bulgularını des-
tekler nitelikteydi (1, 6). MTX’in testiküler doku 
üzerine yaptığı etkiye bakıldığında, daha önce-
ki çalışmalar MTX’in seminifer tübül çapında ve 
germinal epitel kalınlığında azalmaya neden ol-
duğu belirtilmiştir (22-24). Işık ve ark.’nın yapmış 
olduğu bir çalışmada MTX’in seminifer tübül 
membranında kalınlaşmalara neden olduğu, 
germ hücrelerinde maturasyon ve sıralanma 
bozukluğu olduğu ve lümende spermatozoa 
azlığı ya da yokluğu ifade edilmiştir (4). Koehler 
ve ark.’nın yapmış olduğu bir çalışmada ise tav-
şanlarda kullanılan MTX’in tübüler bazal memb-
randa kalınlaşmalara neden olduğu, spermato-
gonium sayısında azalma olduğu ve var olan 
spermatogoniumlarda şişme meydana geldiği 
ifade edilmiştir (22). Bayram ve ark.’nın yapmış 
oldukları bir çalışmada ise ratlarda kullanılan 
MTX’in oogenez ve spermatogenezde bozuk-
luklara neden olduğu gösterilmiştir (12). Russel 
ve ark., Vardi ve ark., Daggulli ve ark.’nın yapmış 
oldukları çalışmaları MTX’in testis histolojisi-
ni bozduğu belirtilmiştir (11, 25, 26). El-Sheikh 
ve ark. ise MTX’in serum testosteron seviyesini 
düşürdüğünü, testiküler doku hasarını artırdığı-
nı, tümör nekroz faktör-α seviyesini ve nükleer 
faktör-κ B ve siklooksijenaz-2 ekspresyonunu 
artırdığını bildirmiştir (5). Bizim çalışmamızda 
da MTX uygulamasının, testis seminifer tübül 
çapı ve germinal epitel kalınlığında kontrol gru-
buna göre anlamlı bir azalmaya yol açtığı görül-
müştür. Ayrıca seminifer tübülün bazal memb-
ranında açılmalar, interstisyel alanda ödem ve 

lümende olgunlaşmamış germ hücreleri göz-
lenmiştir. Bu morfometrik değerlerdeki azalma 
ve morfolojik değişikliklerin spermatogenezis 
sürecini olumsuz etkileyebileceği kanaatinde-
yiz. Bununla birlikte PS ile verilen MTX uygu-
lamasında, MTX grubu ile karşılaştırıldığında, 
morfometrik değerlerde anlamlı bir artış gö-
rülmüştür. Ayrıca, testis seminifer tübül lümeni 
birkaç olgunlaşmamış germ hücresi içerse de 
kontrol grubuna yakın bir mikroskobi göster-
mektedir. 

Sonuç olarak, MTX kullanımına bağlı testiküler 
dokuda histopatolojik hasar oluşmakta ve bu 
hasar kısmen antioksidan karakterli PS kullanı-
mı ile önlenebilmektedir. Ancak çalışmamızın 
sonuçlarının desteklenebilmesi açısından farklı 
doz ve sürelerde yeni çalışmaların yapılması ge-
rekmektedir.
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ÖZ

AMAÇ: Alopesi Areata patogenezinde, değiş-
miş T hücre aracılı bağışıklığın rol aldığını göste-
ren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Sitokin-
lerin ve kemokinlerin Alopesi Areata’nın immun 
sürecinde önemli rol oynamasından dolayı, Alo-
pesi Areata’ya yatkınlık ile TNF-α-308G/A poli-
morfizmi arasındaki olası bağlantının Türk po-
pulasyonunda araştırılması amacıyla bu çalışma 
gerçekleştirildi.

GEREÇ VE YÖNTEM: Sunulan vaka kontrol ça-
lışmasına 107 Alopesi Areata hastası ve 113 
sağlıklı kontrol bireyi dahil edildi. TNF-α-308G/A 
polimorfizminin genotiplendirmesi Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Restriksiyon Enzim 
Analizi (REA) yöntemleri ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Hasta ve kontrol gruplarında 
TNF-α-308 G/A genotiplerinin ve allel frekans-
larının dağılımı arasında anlamlı bir bağlantı 
bulunamadı (p=0.673 ve p=0.177, sırasıyla). 
Benzer şekilde, TNF-α-308 G/A polimorfizmi ile 
Alopesi Areata’nın klinik bulguları arasında  fark 
tespit edilemedi.

SONUÇ: Bu çalışma, TNF-α-308 G/A polimor-
fizminin Türk populasyonunda Alopesi Areata 
gelişiminde önemli bir rol oynamadığını gös-
termektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Alopesi Areata, Poli-
morfizm, Genetik yatkınlık, TNF-α

ABSTRACT

OBJECTIVE: Most evidence supports the role 
of altered T cell-mediated immunity in the pat-
hogenesis of alopecia areata. As though cyto-
kines and chemokines play an important role 
in the immune process of Alopesi Areata, the 
purpose of the present study was to investigate 
possible associations between TNF-α-308G/A 
polymorphism and Alopesi Areata susceptibi-
lity, and disease progression in Turkish popula-
tion.

MATERIALS AND METHODS:  This case-
control study included 107 unrelated patients 
with Alo-pesi Areata and 113 unrelated 
healthy controls. The genotyping of TNF-
α-308G/A polymorp-hism was performed 
using polymerase chain reaction (PCR) 
combined with restriction enzy-me analysis 
(REA).

RESULTS: No statistically significant associati-
ons was found between Alopesi Areata patients 
and healthy subjects fort the TNF-α-308G/A ge-
notypic and allelic distribution (p=0.673 and 
p=0.177, respectively). Similarly, no significant 
differences was observed between TNF-α- 
308G/A polymorphism and clinical manifestati-
ons of Alopesi Areata. 

CONCLUSION: This study indicates that TNF-α- 
308G/A polymorphism do not play a significant 
role in Alopesi Areata susceptibility in Turkish 
Alopesi Areata patients.

KEYWORDS: Alopecia Areata, Polymorphism, 
Genetic susceptibility, TNF-α, 
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GİRİŞ

Alopesi Areata, T hücreleri tarafından kıl folikül-
lerinin hasar görmesiyle sonuçlanan, çeşitli şekil 
ve büyüklükte kıl dökülmesiyle karakterize edi-
len ve genel popülasyonda %1-2 oranında olup 
her yaşta, cinsiyette görülebilen otoimmun 
özellikte bir hastalıktır (1, 2). Alopesi Areata’nın 
etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle bir-
likte, genetik ve çevre faktörlerinin etkisiyle 
ortaya çıkan multifaktöriyel özellikte bir hasta-
lık olduğu kabul edilmektedir. Alopesi Areata’lı 
bireylerin yaklaşık %10-42’sinde aile hikayesi ol-
duğu rapor edilmekte (3), yapılan ikiz çalışma-
larında ise Alopesi Areata’nın monozigot ikizler 
arasında eş zamanlı görülme oranının %55 ol-
duğu bildirilmektedir. 30 yaşından önce Alopesi 
Areata gelişen bireylerde ailesel insidans %37 
iken, 30 yaş sonrası Alopesi Areata gözlenen bi-
reylerde bu oran %7’lere düşmektedir. Bu bul-
gular, Alopesi Areata’da genetik faktörlerin güç-
lü bir rolü olduğunu düşündürtmektedir (4, 5).

Organa özgü T-hücre aracılı otoimmun bir has-
talık olarak kabul edilen Alopesi Areata’da, T 
hücreleri tarafından üretilen sitokinlerin has-
talığın etiyolojisinin aydınlatılmasında hedef 
moleküller olabileceği hipotezi öne sürülmek-
tedir (6-8). Heterojen bir protein grubu olan 
sitokinler hücre büyümesi, farklılaşması ile im-
mun ve inflamatuar süreçlerin kontrolünde gö-
rev almaktadırlar ve interferonlar, interlökinler, 
kemokinler, koloni uyarıcı faktörler ve tümör 
nekroz faktörü olmak üzere 5 gruptan oluşmak-
tadırlar (9, 10).

Tümör Nekroz Faktörü alfa (TNF-α), proinfla-
matuar bir sitokin olup immun mekanizmanın 
tetiklenmesinde, kontrolünde ve idamesinde 
görev yapmaktadır (11). Tek yumurta ikizleri ve 
birinci derece akrabaları üzerinde yapılan çalış-
malar TNF-α üretim kapasitesinin %60 oranında 
genetik yapı tarafından belirlendiğini göster-
miştir (12). Oldukça polimorfik bir promotör 
bölgesine sahip olan TNF-α genindeki -308 G/A 
polimorfizminin genin ekspresyon düzeyi ile 
ilişkili olduğu bulunmuştur (12, 13). TNF-α-308 
AA ve AG genotiplerine sahip bireylerde genin 
ekspresyon düzeyinin arttığı, -308 GG genoti-
pine sahip bireylerde ise ekspresyon düzeyinin 
azaldığı rapor edilmektedir (14, 15). 

Alopesi Areata’da TNF-α serum düzeylerini araş-
tırmaya yönelik çalışma verilerine göre,  Alope-
si Areata’lı bireylerle TNF-α yüksekliği arasında 
anlamlı ilişki olduğu bildirilmektedir (16-19). Li-
teratür araştırmalarımıza göre Alopesi Areata’da 
TNF-α polimorfizmlerini incelemeye yönelik so-
nuçları birbiriyle çelişkili birkaç çalışma bulun-
maktadır (20, 21).

Alopesi Areata’nın T-hücre aracılı inflamatuar 
sürecinde TNF-α’nın yer alması (6), anti-TNF kul-
lanımı sırasında Alopesi Areata gelişmesi (22), 
Alopesi Areata’lı bireylerde TNF α düzeyinin yük-
sek bulunması (16, 19), TNF-α genindeki -308 
G/A polimorfizminin genin ekspresyon düzeyi 
ile ilişkilendirilmesi (14, 15), üstelik TNF-α-308 
G/A polimorfizminin Alopesi Areata gibi infla-
matuar hastalıkla ilişkili olması (20) ayrıca po-
limorfizmlerin ırklar ve etnik gruplar arasında 
farklılık göstermesinden (23) dolayı, Türkiye po-
pulasyonunda Alopesi Areata ile TNF-α-308 G/A 
polimorfizmi arasındaki muhtemel bağlantının 
belirlenmesi amacıyla bu çalışma planlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmaya, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim 
Dalı tarafından Alopesi Areata tanısı alan ve Alo-
pesi Areata hastalarında daha önce yaptığımız 
polimorfizm çalışmasında (24) yer alan 53’ü er-
kek ve 54’ü kadın, yaş ortalaması  33.14 ± 7.321 
olan toplam 107 Alopesi areata’lı birey ile ara-
larında akrabalık ilişkisi bulunmayan 57’si erkek 
ve 56’sı kadın, yaş ortalaması  32.34 ± 5.343 olan 
ve alopesi hikayesi, lezyonu olmayan toplam 
113  sağlıklı birey dahil edildi. Bütün hastaların 
demografik verileri, aile öyküsü, hastalığın baş-
langıç yaşı, otoimmun bir hastalığa sahip olup 
olmadıkları, psikiyatrik hastalık öyküleri, infek-
siyon, tırnak bulguları, Alopesi Areata şiddeti  
(%50’den fazla ise diffüz, %50’den az ise loka-
lize), Alopesi Areata lokalizasyonu kayıt altına 
alınmak suretiyle, standart kriterlere (25) göre 
Alopesi Areata tanısı konuldu. 

Genomik DNA, EDTA’lı kanlardan PureLinkTM 
genomik DNA kiti (Invitrogene, Carlsbad, CA, 
USA) kullanılarak izole edildi. TNF-α geninin 
-308 G/A polimorfik bölgesini içeren 107 baz 
çiftlik DNA bölgesi 5’AGGCAATAGGTTTTGAG-
GGCCAT-3’ ve 5’-TCCTCCCTGCTCC GATTCCG-3’ 
primerleri kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksi-
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yonu (PZR) yöntemi ile çoğaltıldı. İlgili gen böl-
gesini PZR yöntemi ile çoğaltmak için, hazırla-
nan reaksiyon karışımının en son hacmi 25 ųl 
olacak şekilde hazırlandı. Reaksiyon karışımına, 
10 pmol her bir primer, 1,0 Unite (U) taq DNA 
polimeraz (Fermentas, Vilnius, Lithuania) 0,2 
mM dNTP, 1,5 mM MgCl2, 1xPCR Buffer konul-
du. PCR protokolü olarak 94oC’de 3 dk. denatü-
rasyon aşamasının ardından 35 döngü 94oC’de 
1dk 60oC’de 1dk, 72oC’de 1dk uygulaması ta-
mamlandıktan sonra 72oC’de 10 dk uzama aşa-
ması gerçekleştirildi.

Elde edilen 107 baz çifti büyüklüğündeki PZR 
ürünleri Restriksiyon Enzim Analizi (REA) yön-
temleri kullanılarak analiz edildi. PZR ürünleri 
37oC’de bir saat bekletilerek 1 U NcoI restrik-
siyon enzimi (Thermo Scientific, Germany) ile 
kesildi. Kesilen ürünler 0,5 ųg/ml etidyum bro-
midli %3 Nusieve GTG agaroz jelde elektrofo-
rez edildikten sonra UV ışık altında analiz edil-
di. TNF α -308 A alleli  içeren PCR ürünleri NcoI  
ile kesilmemekte olup 107 baz çiftlik tek bant, 
TNF-α-308 G alleli  içeren PCR ürünleri ise NcoI  
ile kesilerek 87 ve 20  baz çiftlik bantlar şeklinde 
gözlendi (Şekil 1). 

Verilerin istatistiksel analizi, SPSS 13.0 (SPSS 
13.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ve OpenEpi 
Info 2.3.1 (CDC, Atlanta, GA, USA) programları 
kullanılarak yapıldı. AA hasta ve kontrol grup-
larında TNF-α-308 G/A gen polimorfizminin ge-
notip dağılımı χ2, allel dağılımı Fisher kesin χ2 
testleri ile karşılaştırıldı. Polimorfizm ile klinik 
ve demografik veriler arasındaki bağlantıda χ2 

yada ANOVA varyans testi kullanıldı. p değeri-
nin ≤0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı ka-
bul edildi. Genotip dağılımı ve Hardy-Weinberg 
denkliği (Arlequin Software v. 2000, Geneva, 
Switzerland)  programı ile test edildi.

Etik Kurul Onayı 

Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 
onaylanmış olup, her bir bireyden bu çalışma 
için bilgilendirilmiş onam formu alındı.

BULGULAR

TNF-α-308 G/A gen polimorfizminin hasta ve 
kontrol gruplarında Hardy-weinberg denkliğine 
uygun olduğu tespit edildi. Çalışma grubuna ait 
demografik ve klinik veriler Tablo 1’de verildi. 
Cinsiyet, yaş, hastalık süresi, atak sayısı, aile 
öyküsü, stres durumu, infeksiyon odağı, tırnak 
distrofisi, alopesi şiddeti ve alopesi lokalizasyonu 
analiz edildi. Hasta ve kontrol grubu arasında 
yaş ve cinsiyet parametreleri açısından farklılık 
gözlenmedi. TNF-α-308 G/A polimorfizmi ile 
Alopesi areata’nın demografik ve klinik bulguları 
arasında  fark tespit edilemedi (Tablo 1). AA’lı 
hasta ve kontrol grubunda, TNF-α-308 G/A 
genotip ve allel dağılımları Tablo 2’de verildi. 

Hasta ve kontrol gruplarında TNF-α-308 G/A 

Tablo 1: AA’lı hastaların  demografik özellikleri ve klinik 
bulguları 

Tablo 2: AA’lı hasta ve kontrol grubunda TNFα-308G/A 
genotip ve allel sıklıkları

Şekil 1: TNF α -308G/A polmimorfizminin REA analizi
TNFα -308G/A polmimorfizmini içeren 107 baz çiftlik PCR 
ürününün NcoI restriksiyon enzimi ile yapılan kesimi son-
rası % 3’lük Nusieve GTG agaroz jeldeki görüntüsü.
 
TNF α -308 A alleli  içeren PCR ürünleri NcoI  ile kesilme-
mekte olup 107 baz çiftlik tek bant, TNF α -308 G alleli  
içeren PCR ürünleri ise NcoI  ile kesilerek 87 ve 20  baz 
çiftlik bantlar şeklinde görülmektedir.

	

Tablo 1. AA’lı hastaların  demografik özellikleri ve klinik bulguları  

Karakteristik Özellikler  p 
  TNF a -308 G/A 

Cinsiyet, Erkek/Kadın (%) 53/54 (49.5/50.5) 0.334 
Yaş 33.14 ± 7.321 0.932 
Hastalık süresi, ay 21.50 ± 43.186 0.321 
Atak sayısı 1.19 ± 3.124 0.644 
Pozitif aile öyküsü, n (%) 4 (3.7) 0.806 
Pozitif stres, n (%) 67 (59.29) 0.223 
Pozitif fokal infeksiyon, n (%) 12 (10.61) 0.630 
Pozitif tırnak distrofi, n (%) 38 (33.62) 0.221 
Alopesi Şiddeti, n (%)  0.294 
  <50 %  
   >50 %            

109 (96.6)  
4 (3.54) 

 

Alopesi Lokalisayonu, n (%)  0.525 
  Kafa Derisi 80 (70.79)  
  Sakal/Bıyık 27 (23.89)  
  Kaş 4 (3.54)  
  Kirpik 2 (1.77)  
	

	

	

	

Tablo	2.	AA’lı	hasta	ve	kontrol	grubunda	TNFa -308G/A	genotip	ve	allel	sıklıkları	

TNFa -308G/A	

	

AA	Hastaları	

n=107	

Kontrol		Grubu	

n=113	

P									 	

TNFa -308	

G/G	

G/A	

A/A	

Allel	Sıklığı	

G	

A	

	

	95[89%]	

	11[10%]	

	1	[1%]	

	

201[94%]	

13	[6%]	

	

96	[85%]	

	15[13%]	

	2[2%]	

	

	207[92%]	

	19[8%]	

	

0.673	

	

	

	

0.177	

	

	

	

	

	

	



genotiplerinin ve allel frekanslarının dağılımı 
arasında anlamlı bir bağlantı bulunamadı 
(p=0.673 ve p=0.177, sırasıyla). 

TARTIŞMA

Th1 hücreleri interferon ɣ (IFN- ɣ), interlökin 
(IL) 12, TNF-α sekresyonu yapmakta olup ge-
cikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonlarının ortaya 
çıkmasında rol alırken, Th2 hücreleri ise IL4, IL5, 
IL10 üreterek hücre aracılı immuniteyi baskıla-
maktadır. Bu sitokinlerin uyarılmaları ile Th1/
Th2 dengesinin sıkı kontrolü sağlanmaktadır. 
Th1/Th2 dengesindeki bozulmalar organa özgü 
T-hücre aracılı otoimmun bir hastalık olarak 
kabul edilen Alopesi areata’da ve birçok infla-
matuar hastalığın ortaya çıkmasında önem arz 
etmektedir (8, 26). Bu sebeple Alopesi areata’da 
sitokin düzeylerini araştırmaya yönelik birçok 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bilgiç ve ark. Alope-
si areata’lı hastaların serumlarında TNF-α, IL-6, 
IL-23, Th1-CXCL9, Th2-CCL17, CCL20, and CCL2 
seviyelerinin kontrol grubuna göre anlamlı dü-
zeyde yüksek olduğunu göstermişlerdir ancak 
logistik regresyon analizi sonucu TNF-α düzeyi 
ile Alopesi areata arasında bir ilişki ortaya ko-
nulamamıştır (18). Benzer şekilde Rossi ve ark. 
yaptıkları çalışmada da TNF α düzeyi ile Alopesi 
areata arasında bir bağlantı gösterilememiştir 
(16). Barahmani ve ark (27) ile Teraki ve ark. (28) 
ise çalışmalarında TNF-α düzeyi ile Alopesi are-
ata arasında bir ilişki gösterememekle birlikte 
hastalığın kliniği ile aralarında TNF-α’nın da bu-
lunduğu sitokinler arasında anlamlı bağlantılar 
olduğunu tespit etmişlerdir. Kasumagic-Halilo-
vic ve arkadaşları ise sınırlı sayıda olgu üzerinde 
yaptıkları çalışmalarında TNF-α düzeyi ile Alo-
pesi areata arasında ilişki bulmuşlardır (19). Tüm 
bu çalışmalar, TNF-α serum düzeyinin direkt 
hastalığın ortaya çıkmasından ziyade hastalı-
ğın klinik seyrini etkileyebileceği ya da hastalık 
sürecinde cevap olarak TNF-α yüksekliği olabi-
leceği fikrini doğurmakla birlikte Alopesi areata 
ile TNF α arasındaki olası ilişkiye dair net bir veri 
bulunmamaktadır.

Literatür bilgilerimize göre, Alopesi areata 
ile TNF-α polimorfizmleri arasında bağlantıyı 
araştırmaya yönelik bir kaç tane çalışma 
bulunmaktadır. 1995 yılında Galbraith ve ark. 
50 hasta ve 64 kontrol grubu üzerinde yaptığı 
çalışmada TNF-α-308 G/A gen polimorfizmi 

ile Alopesi areata arasında bağlantı tespit 
edilemez iken hastalığın klinik formları arasında 
bağlantı olduğu rapor edilmiştir (20). Redler ve 
ark. 768 Alopesi areata ve 658 kontrol grubu 
üzerinde yaptıkları çalışma sonuçlarına göre 
ise hem TNF-α-308 G/A gen polimorfizmi ile 
Alopesi areata arasında hem de TNFα -308 G/A 
gen polimorfizmi ile Alopesi areata’nın şiddeti 
arasında anlamlı bağlantı bulunduğu tespit 
edilmiştir (21). Çalışma sonuçlarımız, TNF-α-308 
G/A gen polimorfizmi ile ne Alopesi areata 
ne de Alopesi areata’nın klinik ve demoğrafik 
verileri arasında anlamlı bağlantılar olmadığını 
ortaya koymaktadır. 

Çalışma bulgularımız Galbraith ve ark.’ın (20) 
bulguları ile örtüşmekle birlikte, Redler ve ark. 
(21) bulguları ile çelişmektedir. Bulgular arasın-
daki farklılıklar birkaç nedenden kaynaklanıyor 
olabilir. İlk olarak TNF polimorfizmleri farklı et-
nik gruplar ve ırklar arasında değişkenlik gös-
termektedir (23). Örneğin, TNF-α-308 A alleli 
frekansı Redler ve ark.’ın (21) Alman ve Belçika 
toplumu üzerinde yaptığı çalışmasında kontrol 
grubunda %16 civarında bulunmuş iken çalış-
mamda Türk toplumunda kontrol grubunda 
TNF-α-308 A alleli frekansı %8’dir. Ayrıca daha 
önce yayınlanan TNF-α-308 G/A ilgili çalışma-
larında Türk toplumunda kontrol grubunda 
TNF-α-308 A alleli frekansının  %9-10 civarında 
olduğu rapor edilmiştir (29-33). İkinci olarak 
Redler ve ark. (21) çalışma grubuna göre ça-
lışılan örnek sayıları göreceli olarak Galbraith 
ve ark. (20) çalışmasında ve sunulan çalışmada 
çok daha azdır. Çalışılan örnek sayısının azlığı 
TNF-α-308 G/A ile hastalığın klinik özellikleri 
arasında istatistiksel gücü yüksek karşılaştır-
ma yapılmasını kısıtlamaktadır. Çalışmanın bir 
diğer kısıtlılığı da genotiplendirilmesi yapılan 
bireylerde serum düzeyinde TNF-α düzeyinin 
ölçülmemesi ve TNF-α-308 G/A polimorfizmiyle 
serum düzeyi arasındaki ilişkinin ortaya konul-
mamasıdır. Ancak teorik olarak TNF-α -308 AA 
ve AG genotiplerine sahip bireylerde genin eks-
presyon düzeyinin arttığı, -308 GG genotipine 
sahip bireylerde ise ekspresyon düzeyinin azal-
dığı kabul edilmektedir (14, 15). Bununla birlik-
te TNF-α’nın oldukça polimorfik bir transkrip-
siyonel bölgeye sahip olduğunu göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir (12). Alopesi are-
ata’da ya da Alopesi areata’nın klinik özellikleri 
ile serum düzeyinde TNF-α’nın yüksekliği ara-
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sındaki ilişki sadece -308 G/A polimorfizminden 
kaynaklanmayıp, -1031 C/T gibi TNF genindeki 
pek çok polimorfizmden kaynaklanıyor olabilir. 
Örneğin, TNF-α-1031 C alleli ile yüksek oranda 
TNF-α üretimi arasında bağlantı bulunduğu bil-
dirilmektedir (34). Ayrıca TNF-α’nın yüksekliği 
transkripsiyon sonrası mekanizmalardan kay-
naklanıyor olabilir. TNF-α üretimi sadece TNF-α 
geninin kontrolünde olmayıp diğer sitokinler-
le arasında olan cis-trans etkileşimlerden etki-
lenebilir. Üstelik TNF-α bölgesindeki HLA gibi 
genlerle TNF-α geni arasındaki bağlantı denge-
sizlikleri de TNF-α üretimi üzerine indirekt etki 
edebilir.

Özetle, çalışma bulgularımız. TNF-α-308 G/A 
polimorfizminin Alopesi areata’nın gelişiminde 
genetik bir risk faktörü olmadığını göstermek-
tedir. Çalışma grubunun göreceli olarak az ol-
ması ve polimorfizmlerin ırklar ve etnik gruplar 
arasında değişkenlik göstermesinden dolayı 
daha büyük çalışma serileri ile verilerimiz doğ-
rulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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ÖZ

AMAÇ: Antiembolik ajanlar ortopedi ve travmatoloji kliniklerin-
de özellikle artroplasti, tümör ve travma cerrahilerinde embolizm 
problemlerini azaltmak için rutin olarak kullanılmaktadır. Fonda-
parinuks’un kırık iyileşmesi üzerine etkisi belirsizdir. Bu çalışmanın 
amacı sıçan modeli kullanarak fondaparinuksun kırık iyileşmesi 
üzerine etkisinin incelenmesi ve enoksaparinin etkisi ile karşılaş-
tırılmasıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 64 adet Wistar-Albino sekiz gruba randomize 
olarak ayrıldı. Genel anestezi altında sol femur kapalı standart 
kırıkları oluşturuldu. Kontrol grupları (A, B), heparin grupları (C, 
D), enoksaparin grupları (E, F), ve fondaparinuks grupları (G, H), 
sırasıyla izotonik NaCl (1cc/gün), heparin (1000 anti Xa IU/kg/gün), 
enoksaparin (100 anti Xa IU/kg/gün) ve fondaparinuks (0.2mg/kg/
gün) olacak şekilde 14 gün süre ile uygulandı.  A, C, E, G gruplarındaki 
sıçanlar postoperatif 14. günün, B, D, F, H  gruplarındakiler ise 28. 
günün sonunda sakrifiye edildiler. Tüm femurların radyolojik 
incelemesi standart ön-arka ve yan grafiler kullanılarak Goldberg 
sınıflamasına göre yapıldı. Histolojik inceleme ise Huo histolojik 
iyileşme sınıflamasına göre yapıldı. Bu çalışmanın istatiksel 
analizleri GraphPad Prisma V.3 paket programı kullanılarak yapıldı. 
Sonuçlarda anlamlılık p<0.05 düzeyi  olarak belirlendi. 

BULGULAR: Radyolojik incelemede, ikinci ve dördüncü hafta so-
nundaki sonuçlar incelendiğinde, gruplar arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı. Histolojik incelemede ise heparin almış 
olan H grubundaki iyileşme sonuçları diğer gruplarla karşılaştırıldı-
ğında istatiksel olarak anlamlı  şekilde kötü olarak saptandı. Diğer 
gruplar arasında histolojik açıdan, heparin grubu hariç, istatiksel 
olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ayrıca histolojik ve radyolojik 
olarak fondaparinuks ve enoksaparin grupları arasında kırık iyileş-
mesi üzerine etkileri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptan-
madı (p>0.05).  

SONUÇ: Çalışmamızda fondaparinuksun enoksaparin ile karşılaş-
tırıldığında kırık iyileşmesi üzerine herhangi ekstra olumlu etkisini 
saptamadık. Fondaparinuks uygulamasının kırık iyileşmesi üzerine 
negatif bir etkisi saptanmamış olması nedeniyle travma vakaların-
da embolizm problemlerini önlemede kullanılabileceği kanaatin-
deyiz.

ANAHTAR KELİMELER: Kırık iyileşmesi, Fondaparinuks, Enoksapa-
rin, Heparin, Sıçan

ABSTRACT

OBJECTIVE: Antiembolic agents are routinely used in 
orthopaedics and traumatology clinics especially in arthrop-
lasty, tumor and trauma surgery to decrease the embolism 
prob-lems. The effect of fondaparinux on fracture healing is 
unclear. The aim of this study is to find out the effect of 
fondaparinux on frac-ture healing and to compare with the effect 
of enoxaparin using a rat model.

MATERIALS AND METHODS: 64 Wistar-Albino rats were 
randomi-zed into eight groups. Standard closed left femur 
fractures crea-ted under general anaesthesia. The control groups 
(A, B), heparin groups (C, D), enoxaparin groups (E, F), and 
fondaparinux groups (G, H), which administered isotonic NaCl 
solution (1cc/day), hepa-rin (1000 anti Xa IU/kg/day), 
enoxaparin (100 anti Xa IU/kg/day) and fondaparinux (0.2mg/
kg/day) respectively for 14 days. The rats in groups A, C, E, G were 
sacrificed at the end of day14 and the rats in groups B, D, F, H 
were scarified at the end of day 28 postopera-tively. All the 
femurs were radiologically evaluated with standard AP and 
lateral X-rays of the sacrificed femurs were rated according to the 
Goldberg classification system. Histological classification of 
healing was done according to Huo’s histological healing sca-le. 
Statistical analysis in this study was performed with GraphPad 
Prisma V.3 package software. Significance in the results were 
eva-luated at the level of p<0.05.

RESULTS: Radiological evaluation did not reveal any significant dif-
ference between the groups in the second and the fourth weeks. 
Histological callus formation was found to be significantly poorer 
in the heparine group compared to other groups at the end of the 
fourth week. No significant differences were found between the 
groups histologically except the heparin group. Besides that, there 
was no significant difference on fracture healing radiologically and 
histologically between the enoxaparine and fondaparinux groups.

CONCLUSION: We did not detect any extra positive effect of fon-
daparinux on fracture healing compared to enoxaparin. But fonda-
parinux can be used to prevent embolism problems in traumatic 
cases as the application of fondaparinux has no negative effect 
bone healing. 
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INTRODUCTION  

Fondaparinux, warfarin, low-molecular-wei-
ght-heparins (LMWH) and unfractionated hepa-
rin reduce the risk of deep vein thrombosis (1). 
One of the major problems in trauma surgery is 
thromboembolic complications (2). Deep vein 
thrombosis can occur up to 65% of cases wit-
hout perioperative anticoagulation (3). Patients 
with pelvis, lower extremity or vertebral frac-
tures cannot be mobilized preoperatively and 
some time after the surgery. This perioperative 
period without mobilization can increase the 
thrombosis risk up to 60%. As because of this, 
prophylaxis for thrombosis in trauma patients 
is indisputable. Mechanic and pharmacologic 
methods are commonly used together to redu-
ce the risk. But anticoagulant pharmacotherapy 
is the gold standard thromboprophylaxis for 
patients undergoing surgery except for the pa-
tients who have high risk for bleeding. The effi-
ciency and reliability of pharmacological agents 
are used for thromboprophylaxis in orthopa-
edic surgery have been compared and shown 
LMWHs are superior to heparins and warfarins 
in preventing DVT and related pulmonary em-
bolism (4, 5).

LMWH effects on bone metabolism and fractu-
re healing are controversial.  Most studies have 
reported adverse effects on bone cycle; howe-
ver, there are other studies suggesting in the 
opposite (6-8). Recently, fondaparinux, is one 
of the popular LMWH reported that it has no 
negative effects on bone cycle and osteoblasts 
(9,10) and also fondaparinux is considered to be 
cost effective and more efficacious than LMWH 
(1).

As there is limited number of studies about the 
effects of LMWH on fracture healing; the effect 
of fondaparinux is not clear (4-12). Up to date, 
there is not any publication of comparing the 
effects of heparin, enoxaparin and also fonda-
parinux in the same study. The aim of this study 
to compare the effects of heparin, enoxaparin 
and fondaparinux on fracture healing using a 
rat femur fracture model. Our hypothesis is fon-
daparinux would have positive effect on fractu-
re healing compared to enoxaparin.

MATERIALS AND METHOD

Sixty-four male Wistar-Albino rats were used 
with approval from the Experimental Animals 
Ethics Committee of the Istanbul University 
Cerrahpasa Medical School. The study was con-
ducted at the Experimental Animals Research 
Laboratory of the Istanbul University Cerrah-
pasa Medical School. The mean age of the rats 
included in the study was 2.9 months (2.6-3.1 
months) and their mean body weight was 195 
grams (175-215 grams). The animals were ran-
domly divided into eight groups and 8 animals 
were placed in each cage named A, B, C, D, E, F, 
G, and H. 

The combination of Ketamine (Ketalar, Pfizer, 
Istanbul, Turkey) 50mg/kg and Xylazinne (Rom-
pun, Bayer, Istanbul, Turkey) was used intrape-
ritoneally for anaesthesia of the rats. The tech-
nique which Bonnarens and Einhorn described 
was used for the animal fracture model (13). 
Radiographs were taken immediately postope-
ratively to verify the fracture configuration and 
the wire placement. Any rats with comminuted 
fractures excluded from the study. The animals 
in group A and B were given 1 cc isotonic NaCl 
solution (I.E Ulugay, Istanbul, Turkey) sc, group 
C and D were given 100 anti Xa IU/kg of enoxa-
parin (Clexane, Sanofi-Aventis, Istanbul, Turkey) 
(14) sc once daily starting from the operation 
day for two weeks. Also starting from the opera-
tion day, 0.2mg/kg fondaparinux (Arixtra, Glaxo 
Smith Kline’s, Istanbul, Turkey) (15-17) sc in 
group E, F and heparin (Nevparin, Mustafa Nev-
zat Ilac San, Istanbul, Turkey) 1000 anti Xa IU/kg 
(18) sc once daily administered for two weeks. 
The same person did all the injections.

The rats in group A, C, E and G were scarified at 
the end of day 14 after the operation. The rema-
ining rats were scarified at the end of day 28. 
Cervical dislocation technique under high dose 
ether vapour was used for euthanasia. After the 
rats were killed their left femurs were disarticu-
lated from their hip and knee joints. Soft tissues 
on femoral bone were peeled off without har-
ming callus tissue. All the left femurs were eva-
luated for radiological and histological aspects.
All the femurs were radiologically evaluated 
with standard AP and Lateral X-rays of the 

14



sacrificed femurs were rated according to the 
Goldberg classification system (0= non healing, 
1=callus formation but non complete union, 
2= complete union) for radiological evaluation 
(19). Two blind orthopaedic surgeons perfor-
med scoring.

For histological evaluation all the femurs 
were fixed in 10% formalin solution for two 
weeks time and then fixed in Bouin’s solution 
for another two days. The specimens were 
embedded in paraffin blocks and cut for 3 
micron of 4 sections for each animal. The 
sections were stained with haematoxylin and 
eosin. Histological classification of healing was 
done according to the histological healing scale 
published by Huo et al. (20) (Table1). All the 

histological and radiological results evaluated 
statistically as the drug treated groups and the 
control group both in themselves and with 
each other as well as mutually.

Statistical analysis in this study was perfor-
med with GraphPad Prisma Version 3 package 
software (GraphPad Software, Inc. San Diego, 
CA, USA). Data evaluation used the Kruskal 
Wallis test in intergroup comparisons, Dunn’s 
multiple comparison test in subgroup compa-
risons, the Mann-Whitney U-test in pair group 
comparisons, and chi-square and Fisher’s exact 
tests in the comparison of qualitative data. Sig-
nificance in the results were evaluated at the 
level of p<0.05.

RESULTS

During the postoperative period no 
complication or death detected. Radiological 
results according to the mean Goldberg scores 
and also the results of statistical analyses were 

presented in Table 2. Statistically significant 
correlation was found between the blind 
orthopaedic surgeons who made the radiologic 
evaluation. According to Goldberg classification 
system there was only significant difference in 
control groups (A (day14) and B (day 28)) results, 
the other drug groups showed no significant 
difference according to their results at day 14 
and 28 (Table 2).

The mean histologic results according to 
Huo classification were presented in Table 3. 
According to the histologic results there was 
significant difference between the day 14 and 
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Table 2: The mean scores and statistical findings of the 
groups radiologically.

Table 1: Scoring system for the histological evaluation

Table	2:	The	mean	scores	and	statistical	findings	of	the	groups	radiologically.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
The	Goldberg	clasification	system		was	used	for	radiological	evaluation	of	fracture	
healing	as	(0):	non	healing,	(1):	callus	formation	but	non	complete	union,	(2):	
complete	union.	
	
	
	
	
	
	

Groups	 Day	14	 Day	28	 p	

Control	(Name)	

Mean±Standard	Deviation	

(A)	

1,43±0,32	

(B)	

1,87±0,35	

<	0.05	

Heparin(Name)	

Mean±	Standard	Deviation	

(C)	

1,5±0,46	

(D)	

1,63±0,44	

>	0.05	

Enoxaparin(Name)	

Mean±	Standard	Deviation	

(E)	

1,63±0,44	

(F)	

1,94±0,18	

>	0.05	

Fondaparinux(Name)	

Mean±	Standard	Deviation	

(G)	

1,69±0,37	

(H)	

1,75±0,38	

>	0.05	

p	 >	0.05	 <	0.05	 	

	 	 	 	

Table	1.Scoring	system	for	the	histological	evaluation	
	
Score	 Histologic	Findings	
1	 Fibrous	tissue	
2	 Predominantly	fibrous	tissue	with	little	cartilage	
3	 Equal	amounts	of	fibrous	tissue	and	cartilage	tissue	
4	 Only	cartilage	tissue	
5	 Predominatly	cartilage	tissue	with	little	immature	(woven)	bone	
6	 Equal	amounts	of	cartilage	and	immature	bone	tissue	
7	 Predominatly	immature	bone	with	little	cartilage	tissue	
8	 Healing	with	immature	(woven)	bone	
9	 Immature	bone	with	little	mature	bone	
10	 Healing	with	mature	(lamellar)	bone	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Table 3: The mean scores and statistical findings of the 
groups histologically.

	
Groups	 Day	14	 Day	28	 p	

Control	(Name)	

Mean±Standard	Deviation	

(A)	

3,56±1,24	

(B)			

7±2,56	

<0.05	

Heparin(Name)	

Mean±Standard	Deviation	

(C)		

5,19±2,2	

(D)	

3,37±1,58	

<	0.05	

Enoxaparin(Name)	

Mean±Standard	Deviation	

(E)	

3,88±2,57	

(F)		

7,75±2,6	

<	0.05	

Fondaparinux(Name)	

Mean±Standard	Deviation	

(G)	

3,81±1,03	

(H)	

6,69±2,69	

<	0.05	

p	 >	0.05	 <	0.05	 	

	
The	scoring	system		published	by	Huo	et	al	(23)	was	used	for	histological	evaluation.	
This	scale	is	presented	in	Table	1.	
	



day 28 scores in each drug groups separately. 
When the groups were compared according to 
their results at day 14, there was no significant 
difference. But there was significant difference 
among the groups for their day 28 results. The 
poorest results were in heparin group (group D) 
which showed significant difference compared 
to the other drugs and control groups. There 
was no significant difference among the other 
groups’ (B, F, H) results (Table 4).  

DISCUSSION

According to our results fondaparinux has no 
positive effect on bone healing radiologically 
and histologically. We also found out that 
enoxaparin and fondaparinux have no negative 
effect on fracture healing histologically and 
radiologically. The negative effect of heparin 
was detected only histologically when the 
4 weeks results were evaluated. Despite the 
hypothesis of our study; fondaparinux would 
have positive effect on fracture healing 
compared to enoxaparin; there was no 
significant difference between the control, 
enoxaparin and fondaparinux except heparin 
that has significantly poorest results.

At the beginning of this study, we thought 
that heparin and the enoxaparin would affect 
fracture healing negatively but fondaparinux 
that has positive effects on osteoblasts 
according to the previous papers would effect 
positively on fracture healing (6-12). Hereby, 
fondaparinux would be used in traumatic 
patients with fractures safely as an antiembolic 
agent was a part of our hypothesis. Actually we 
detected negative effects of heparin on fracture 
healing but we did not detect the negative 
effects of enoxaparin on healing. Especially 
fondaparinux also did not affect the fracture 
healing in this experimental study.

Thromboembolic complications are still prob-
lematic in trauma surgeries both preoperati-
ve and especially in the postoperative period. 
The use of antiembolic agents is absolutely ne-
cessary. The major agents that used today are 
LMWH, fondaparinux and just in case heparin. 

Heparin, one of the first used agents used 
for thromboembolism prophylaxis has 
negative effects on bone healing and also 
bone metabolism, which was published in 
many papers (21-25). Today the use of this 
agent is limited with the patients who have 
cardiovascular or neurovascular problems that 
needs active monitoring. We also found out 
that heparin has negative effects on fracture 
healing process especially. The result of this 
study is consistent with the previous studies in 
the literature.

LMWH agents are the most popular drugs to 
prevent thromboembolic events. But according 
to some publications LMWH have negative 
effects on fracture healing as heparin (8, 26, 27). 
There some papers regarding the LMWH have 
no negative effects on fracture healing (9,27). 
Also there are some papers concluded that the 
LMWH can effect bone turnover and healing 
process negatively when they used for a long 
time period with high doses (28-30). In our 
study we found that enoxaparin has no negative 
effects both radiologically and histologically. 
This result is similar with previous studies (8, 
11, 27). We think that our study follow up is for 
4 weeks, which is average for fracture healing 
process in rats. 

Fondaparinux is a synthetic anti-thromboem-
bolic agent that has a selective inhibitor effect 
on Factor Xa. As it has no effect on thrombin 
it has no effect on platelet function also (31). 
There are limited numbers of papers about its 
activity on fracture healing. Mainly it is belie-
ved that fondaparinux has no adverse effect on 
bone cycle and fracture healing (11). In a study 
about the effects of dalteparin, enoxaparin, 
standard heparin and fondaparinux on human 
osteoblast cells, it was found that fondapari-
nux has more positive effects according to the 
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Table 4: Comparision of each groups’ histological results 
at day 28.

Table	4:	Comparision	of	each	groups’	histological	results	at	day	28.	
Groups	 p	
Control	Group	(B)	/	Heparin	Group	(D)	 P	<	0.05	
Control	Group	(B)	/	Enoxaparin	Group	(F)	 P	>	0.05	
Control	Group	(B)	/	Fondaparinux	Group	(H)	 P	>	0.05	
Heparin	Group	(D)	/	Enoxaparin	Group	(F)	 P	<	0.05	
Heparin	Group	(D)	/	Fondaparinux	Group	(H)	 P	<	0.05	
Enoxaparin	Group	(F)	/	Fondaparinux	Group	(H)	 P	>	0.05	
	
Dunn's	Multiple	Comparision	Test	was	used	to	compare	each	groups	results.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



mitochondrial activity and osteoblast protein 
synthesis. They also concluded that fondapari-
nux could be used to prevent heparin induced 
negative effects on fracture healing implant in-
tegration (9). According to our study, our results 
are consistent with that fondaparinux has no 
negative effect on bone healing. But we could 
not detect any positive effects on bone healing 
as they mentioned in their study.

This study also has some limitations. First, lack 
of biomechanical evaluation. One of the criteria 
for fracture healing is biomechanical analysis 
of united fracture. We could not analyse this 
due to the lack of availability in the laboratory 
where we conducted our study. The second 
limitation is the limited kinds of drugs that 
used in this study. As there were 4 groups in this 
study the other drugs could be studied such as 
rivaroxaban, dalteparin, nadroparin. The third 
limitation is the number of rats and follow up 
time could be longer for more reliable results.

Up to now, we could not find any study compa-
ring heparin, enoxaparin and fondaparinux in 
the same experimental fracture model. Radio-
logical evaluations were performed by two ort-
hopaedist independent from the study. It was 
observed that the evaluation findings of both 
were in accord with each other.
 
In conclusion, according to our results showed 
no significant positive effect of fondaparinux 
on fracture healing histologically and 
radiologically comparing the enoxaparin and 
control groups. We did not detect any extra 
positive effect of fondaparinux on fracture 
healing compared to enoxaparin. We think that 
fondaparinux can be used to prevent embolism 
problems in traumatic cases as the application 
of fondaparinux has no negative effect bone 
healing. 
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ÖZ

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı halluks valgus tanısı ile 
proksimal metatarsal osteotomi ya da distal metatarsal 
osteotomi uygulanarak cerrahi yöntemle tedavi edil-
miş hastalarda metatars uzunluğundaki değişimin kli-
nik sonuca etkilerini araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 62 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastaların 9 tanesi erkek ve 53 tanesi kadındı. 
Çalışma grubunda ameliyat esnasında ortalama yaş 
45.9 yıldı.  Hastaların 30 tanesine kresentik proksimal 
osteotomi (KPO) ve 32 tanesine distal chevron osteo-
tomisi (DCO) uygulandı. Ortalama ameliyat sonrası ta-
kip süresi 24.3 aydı. Ameliyat sonrası 4. haftada, 3, 6, 
12. aylarda ve daha sonra yıllık takip muayenelerinde
klinik ve radyolojik değerlendirme yapıldı. American 
Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS) skoru, Vi-
sual Analogue Scale (VAS) skoru, metatarsal uzunluk, 
halluks valgus açısı (HVA) ve intermetatarsal açı (IMA) 
değerlendirme kriterleri olarak belirlendi. 

BULGULAR: Hem distal chevron osteotomisi hem de 
kresentik proksimal osteotomi uygulanan hastalarda 
ortalama HVA ve ortalama IMA ameliyat öncesi döne-
me göre ameliyat sonrası takiplerde istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde gerilemiştir. Birinci metatars uzunlu-
ğundaki ortalama değişim distal chevron osteotomisi 
sonrası -2.8 mm iken kresentik proksimal osteotomi 
sonrası -1.2 mm ölçüldü. Halluks valgus açısının orta-
lama düzelme miktarı distal chevron grubunda 13.6 
derece ve kresentik proksimal osteotomi grubunda 
20.4 derece idi. 3 mm’den fazla metatars kısalması olan 
hastalarda anlamlı olarak daha kötü VAS skorları tespit 
edildi. Çalışmamızda hiçbir hastada kaynamama veya 
metatars başında avasküler nekroz gözlemlenmemiş-
tir. Son kontrolde DCO grubundan 8 hasta ve KPO gru-
bundan 5 hasta benzer şikayetleri olan başka hastalara 
ameliyatı tavsiye etmeyeceğini bildirmiştir. 

SONUÇ: Distal chevron osteotomisi kresentik proksi-
mal osteotomiye kıyasla birinci metatars uzunluğunda 
daha yüksek oranda kısalmaya ve bununla bağlantılı 
olarak daha yüksek oranda transfer metatarsaljiye yol 
açmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Halluks valgus, Chevron oste-
otomisi, Proksimal osteotomi, Metatarsal uzunluk

ABSTRACT

OBJECTIVE: The main purpose of the present study 
was to evaluate to what degree the change in 
metatarsal length can affect the clinical outcomes in 
patients who underwent either a distal chevron or a 
proximal cres-centic metatarsal osteotomy for hallux 
valgus.

MATERIALS AND METHODS: Sixty-two patients 
were included in this study. Nine of the patients 
were male and 53 were fe-male. The mean age of the 
patients during the surgical intervention was 45.9 
years. Thirty patients underwent crescentic proximal 
metatarsal osteotomy and 32 un-derwent distal 
chevron metatarsal osteotomy as the treatment of 
hallux valgus. The mean follow-up was 24.3 
months. Postoperatively, clinical as well as the 
radiographic evaluation was carried-out at the end 
of the forth week, third, sixth and twelfth months, 
and annually thereafter. The American Orthopedic 
Foot and Ankle Society forefoot (AOFAS) score, Visual 
Analo-gue Scale (VAS), metatarsal length, hallux 
valgus angle (HVA), and intermetatarsal angle (IMA) 
were evaluated. 

RESULTS: The mean HVA as well as the mean IMA 
improved significantly in both group of patients. The 
mean change in the length of the first metatarsal was 
-2.8 mm in distal chevron group and -1.2 mm in cres-
centic proximal osteotomy group. The mean correc-
tion of hallux valgus angle was 13.6 degrees in distal 
chevron osteotomy whereas it was 20.4 degrees in 
crescentic proximal osteotomy. The patients with >3 
mm of shortening had significantly worse VAS scores. 
We did not observe any non-union or avascular nec-
rosis of the metatarsal head. At the latest follow-up, 8 
patients from DCMO group and 5 patients from CPMO 
group mentioned that they would not recommend 
surgery to others with similar complaints.

CONCLUSION: Distal chevron osteotomy lead 
shorte-ning of the first metatarsal bone resulting in 
transfer metatarsalgia and worse pain scores more 
commonly than crescentic proximal metatarsal 
osteotomy.
KEYWORDS: Hallux valgus, Chevron osteotomy, Proxi-
mal osteotomy, Metatarsal length
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GİRİŞ  

Halluks valgus (HV) birinci metatarsın varusa 
açılanması ve sesamoid kemiklerin laterale de-
viasyonu ile karakterize ilerleyici bir ön ayak 
deformitesidir (1). Ortopedik cerrahinin günlük 
pratiğinde en sık karşılaşılan erişkin hastalıkları 
arasında yer almaktadır ve görülme sıklığı %23’e 
kadar literatürde bildirilmiştir (2, 3). Hastaları 
cerrahi tedaviye yönlendiren temel yakınmalar 
ayakkabı giyememe, ağrılı bunion, ikinci meta-
tars başı altında ağrı ve görüntüyle alakalı koz-
metik problemlerdir (4). Tüm bunlara ilaveten, 
literatürde bazı yazarlar HV ile bağlantılı yürü-
yüş paterninde ve vücut dengesinde bozulma 
olabileceğini vurgulamışlardır (5, 6).
 
Tedavi yaklaşımı ve cerrahi planlamasında rad-
yolojik ölçümler temel araçlardır. Ayakta basa-
rak çekilmiş grafilerde ölçülen halluks valgus 
açısı (HVA) (15 derecenin altında normal), inter-
metatarsal açı (IMA) (9 derecenin altında nor-
mal) ve distal metatarsal artiküler açı (DMAA) 
(10 derecenin altında normal) deformitenin de-
recesini belirlemede kullanılan ana ölçümlerdir. 
Ölçülen açılara göre belirlenen deformite dere-
cesi hafif, orta veya ileri HV olarak adlandırılabilir 
(7, 8). Cerrahi tedavi seçenekleri bunyonektomi, 
metatarsal ve falangeal osteotomi, rezeksiyon 
interpozisyon artroplastisi ve metatarsofalen-
geal eklem artrodezi cerrahi tedavide seçenek-
leri oluşturmaktadır. Metatarsal osteotomiler 
uygulandıkları anatomik kemik bölgesine göre 
proksimal, şaft ve distal osteotomi olarak adlan-
dırılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı HV tanısı ile proksimal ya 
da distal metatarsal osteotomi uygulanarak te-
davi edilmiş hastalarda metatars uzunluğunda-
ki değişimin klinik sonuca etkilerini araştırmak-
tır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Cerrahi yöntemle tedavi edilmiş 62 hasta ça-
lışmaya dahil edildi. Hastaların 30 tanesine 
kresentik proksimal osteotomi (KPO) ve 32 ta-
nesine distal chevron osteotomisi (DCO) uygu-
landı. Tüm ayaklarda bunyonektomi ve eklem 
kapsülü plikasyonunu içeren distal yumuşak 
doku prosedürü aynıydı. Tüm vakalar tek taraflı 
ameliyat olmuş hastalardı ve çalışmada bilateral 

HV cerrahisi geçirmiş vaka yoktu. Daha önce ge-
çirilmiş ayak ameliyatı veya ayak kırığı hikayesi 
olan, ayak eklemlerinde osteoartrit bulguları 
olan, nöromusküler zeminde gelişmiş HV tanısı 
olan ve rutin klinik takiplere uyumsuz hastalar 
çalışma dışı bırakıldı. Cerrahi için genel endikas-
yonlar konservatif tedaviye cevapsız ağrı, gün-
lük aktivitelerde ve/veya yürüyüş mesafesinde 
kısıtlanma, 20 derecenin üzerinde HVA, ve 10 
derecenin üzerinde IMA olarak belirlendi. Has-
taların 9 tanesi erkek ve 53 tanesi kadındı. Çalış-
ma grubunda ameliyat esnasında ortalama yaş 
45.9 ±14.6 (17 – 70 arası) yıldı. 
 
Tüm ameliyatlar spinal anestezi altında ve uyluk 
turnikesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm 
hastalara cerrahi girişimden 30 dakika önce 1 
gr intravenöz sefazolin profilaksisi uygulandı ve 
fiksasyon metodu olarak tüm ayaklarda Kirsch-
ner teli (K teli) kullanıldı. Postoperatif dönemde 
kısa bacak atel, DCO uygulanan vakalarda orta-
lama 4 ±0.9 hafta ve KPO uygulananlarda 4 ±0.7 
hafta süreyle uygulandı. Tüm hastalara ame-
liyattan 12 saat sonra başlanmak suretiyle 60 
mg/gün dozda düşük molekül ağırlıklı heparin 
tedavisi 3 hafta süreyle devam edildi. Altı hafta 
sonunda tam yük vermeye izin verildi. Ortalama 
ameliyat sonrası takip süresi 24.3 ±5.8 (12 – 36 
arasında) aydı. 

Ameliyat sonrası 4. haftada, 3. 6. 12. aylarda ve 
daha sonra yıllık takip muayenelerinde klinik 
ve radyolojik değerlendirme yapıldı. The Ame-
rican Orthopedic Foot and Ankle Society (AO-
FAS) skoru ve Visual Analogue Scale (VAS) skoru 
klinik değerlendirme araçları olarak kullanıldı. 
Osteotomi kaynama durumu 2 yönlü radyolo-
jik görüntüleme ile takip edildi. Metatars bo-
yundaki değişim, HVA ve IMA ölçümleri yapıldı. 
Aynı zamanda tüm hastalara son kontrolde aynı 
ameliyatı benzer durumdaki başka hastalara 
tavsiye edip etmeyeceği sorularak her hastanın 
cevabı not edildi. Tüm komplikasyonlar kayde-
dildi.

İstatistiksel analizde ameliyat öncesi ve sonrası 
verilerin kıyaslanmasında Wilcoxon signed-rank 
test ve bağımsız değişkenlerin kıyaslanmasında 
Mann-Whitney U test uygulandı. İstatistiksel an-
lamlılık düzeyi p < 0.05 olarak belirlendi. 
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Hem DCO hem de KPO uygulanan hastalarda 
ortalama HVA ve ortalama IMA ameliyat öncesi 
döneme göre ameliyat sonrası takiplerde 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerilemiştir 
(Figür 1a ve 1b). Ayrıca, her iki grupta da 
ortalama AOFAS ve VAS skorları belirgin olarak 
iyileşme göstermiştir (Tablo 1). Birinci metatars 
uzunluğunda ölçülen değişim miktarı DCO 

grubunda -2.8 ±2.3 mm, KPO grubunda -1.2 
±2.5 mm olarak ölçülmüştür (p <  0.05).   Diğer 
taraftan, birinci metatars uzunluğundaki kısalma 
miktarı göz önüne alınarak VAS skor değişimleri 
kıyaslandığında osteotomi türünden (DCO 
veya KPO) bağımsız olarak 3 mm’den fazla 
metatars uzunluğunda kısalma olan hastalarda 
sonuçların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
daha kötü olduğu saptanmıştır. (Tablo 2) (p< 
0.05). Son kontrolde DCO grubundan 8 hasta 
(%25) ve KPO grubundan 5 hasta (%16.6) benzer 
şikayetleri olan başka hastalara ameliyatı tavsiye 
etmeyeceğini bildirmiştir.

Çalışmamızda hiçbir hastada kaynamama veya 
metatars başında avasküler nekroz gözlemlen-
memiştir. En belirgin komplikasyon çalışma-
ya dahil edilen toplam 62 ayağın 9 tanesinde 
(%14.5) tespit edilen Sudeck atrofisidir. Distal 
chevron osteotomisi grubundan 5 hasta (%15.6) 
ve KPO grubundan 4 hasta (%13.3) Sudeck atro-
fisi tanısı almıştır. Bu hastalarda nonsteroid an-
tienflamatuar ilaçlar, sıcak-soğuk kontrast ban-
yo uygulaması ve fizik tedavi ile Sudeck atrofisi 
tedavi edilmiştir. Transfer metatarsalji son kont-
rolde DCO grubundan 4 hastada (%12.5) ve KPO 
grubundan 2 hastada (%6.6) teşhis edilmiştir. 
Çalışma grubunda yer alan toplam 62 ayaktan 2 
tanesinde ameliyat sonrası erken dönemde in-
sizyon sahası çevresinde selülit görülmüş olup 
primer yara bakımı ve antibiyoterapi ile tedavi 
edilmiştir. Hastaların hiçbirisinde derin enfek-
siyon veya osteomyelit gözlemlenmemiştir. İn-
sizyon skarı üzerinde hipoestezi ise 1 hastada 
(%1.6) not edilmiştir. 

TARTIŞMA

Halluks valgus cerrahi tedavisi yumuşak 
doku girişimleri ile kombine edilmiş uygun 
metatarsal osteotomi uygulanarak dizilimin 
düzeltilmesini amaçlamaktadır (9). Literatürde 
pek çok farklı osteotomi yeri ve şekli 
tanımlanmıştır (7, 8, 10-12). Lakin, literatürde 

Tablo 1: Osteotomi türüne göre ameliyat öncesi ve pos-
toperatif 12. ay sonunda çalışma hastalarının radyolojik 
ölçümleri ve klinik skorları

Figür 1a ve 1b: Distal chevron ve kresentik proksimal os-
teotomi sonrası 2. yıl kontrol grafileri 

Tablo 2: Birinci metatars uzunluğundaki kısalma miktarı-
na göre ameliyat sonrası dönemde ortalama Visual Ana-
logue Scale (VAS) skorları

 

 

 

 

Distal Chevron 

Metatarsal Osteotomi 

 

Kresentik Proksimal 

Metatarsal Osteotomi 

 

p değeri 

 

Pre-op HVA (Derece) 

 

30.9 ±6.2 

 

38.6 ±6.3 
 

<0.001 

 
Post-op HVA (Derece) 17.3 ±6.2 18.2 ±8.1 

p değeri <0.001 <0.001 

 

Pre-op IMA (Derece) 

 

13.8 ±3.1 

 

17.3 ±2.7 
<0.001 

Post-op IMA (Derece) 6.9 ±3 6.7 ±3.1 

p değeri <0.001 <0.001 

 

Pre-op AOFAS (Ortalama ±SD) 

 

54 ±8.4 puan 

 

49.5 ±6.8 puan 
0.367 

Post-op AOFAS (Ortalama ±SD) 88 ±10.9 puan 85.7 ±12 puan 

p değeri <0.001 <0.001 

 

Pre-op VAS (Ortalama ±SD) 

 

3.7 ±0.8 puan 

 

4.1 ±0.8 puan 
0.102 

Post-op VAS (Ortalama ±SD) 2.4 ±1.2 puan 2.4 ±1 puan 

p değeri <0.001 <0.001 

 

  Distal Chevron 

Metatarsal Osteotomi 

Kresentik Proksimal 

Metatarsal Osteotomi 
p değeri 

Post-op VAS skoru 

(Ortalama ±SD)  

>3 mm kısalma 3.6 ±1 puan 3.6 ±0.8 puan 0.99 

≤3 mm kısalma 1.8 ±0.7 puan 1.9 ±0.7 puan 0.646 

p değeri <0.001 <0.001  



halen en iyi sonuçları sağlayan ideal cerrahi 
yöntemi yoktur. Distal chevron osteotomisi 
hafif ve orta düzey HV deformitesinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır (8). Intermetatarsal 
açının daha fazla bozulduğu ileri deformiteler 
için daha proksimal düzeltici osteotomiler 
uygulanmaktadır (11). Klinik uygulamada HV 
cerrahisinin etkinliği temel olarak radyolojik 
ölçümlerle değerlendirilmektedir ve HVA en 
güvenilir radyolojik değerlendirme aracıdır 
(13). Bu çalışmada HVA ve IMA ana radyolojik 
değerlendirme kriterleri olarak kullanılmıştır. 
Prospektif randomize bir çalışmada DCO 
ile HVA’nın ortalama 31 dereceden 16 
dereceye gerilediği bildirilmiştir (10). Başka 
bir sistematik derleme çalışmasında ise DCO 
ile IMA’nın ameliyat öncesine göre ortalama 
5.33 derece düzeldiği tespit edilmiştir (12). 
Bazı araştırmacılar tarafından distal chevron 
osteotomisi sonrası uzun dönemde radyolojik 
rekürrensin sık görüldüğü rapor edilmiş 
olmasında rağmen, HVA 11-18 derece ve IMA 
4-8 derece arasındaki vakalarda uygun sınırlarda 
düzeltme sağlanması koşuluyla mükemmel 
sonuçların elde edilebileceği vurgulanmıştır 
(14). Schuh ve arkadaşları sistematik bir 
derleme çalışması yayınlamış ve proksimal 
osteotomiler ile HVA’nın ortalama 20.1 derece 
düzeltilebildiğini bildirmişlerdir (15).  Coughlin 
and Jones 122 ayaktan oluşan serilerinde 
HVA’nın ortalama 20 derece ve IMA’nın ortalama 
9.1 derece düzeldiğini belirtmişlerdir (16). Bizim 
çalışmamızda DCO grubunda HVA ortalama 
13.6 derece ve IMA 6.9 derece düzeltilmiştir. 
Kresentik proksimal osteotomi hastalarında 
ise HVA ortalama 20.4 derece ve IMA 10.6 
derece düzeltilmiştir. Dolayısıyla, çalışmamızda 
elde edilen ortalama düzeltme miktarı her 
iki osteotomi tipi için de literatürdeki başka 
çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. 

Halluks valgusa sekonder bozulan ayak basma 
dengesi sonucu transvers arkta çökme ve 
başparmağın daha az yük alması ile bozulan 
yürüme biyomekaniğinin düzeltilmesi cerrahi 
tedavide temel rekonstrüksiyon prensibidir 
(2). Bu nedenle ameliyat öncesi ölçümler 
ve planlama çok önemlidir (17). Brodsky ve 
arkadaşları KPO sonrası radyolojik olarak 
metatars kısalmasının basma esnasında basınç 
dağılımını değiştirmediğini vurgulamışlardır 
(18). Güncel HV cerrahisi sonrası metatars 

uzunluğunda kısalmanın ne sıklıkta meydana 
geldiği konusunda literatürde veri olmamasına 
rağmen, metatarsal kemiğin iyatrojenik 
kısalığının transfer metatarsalji ile ilişkisi 
gösterilmiştir (19, 20). Rose ve arkadaşları 
birinci metatars uzunluğunun ve diziliminin 
sağlanması ile zamanla transfer metatarsaljinin 
azalabileceğini belirtmişlerdir (21). Robinson 
ve Limbers KPO ile birinci metatarsal kemik 
kısalmasının minimal olduğunu bildirmişlerdir 
(7). Park ve arkadaşları da distal osteotomiler 
ile birinci metatars kısalmasının proksimal 
osteotomilerden daha belirgin olduğunu 
vurgulamışlardır (22). Bizim çalışmamızda 
birinci metatarsal kemik uzunluğunda DCO 
ile KPO uygulanan vakalara göre iki kat daha 
fazla kısalma tespit edilmiştir (p< 0.05). Transfer 
metatarsalji 62 ayağın 6 tanesinde (4 ayak DCO 
sonrası ve 2 ayak KPO sonrası) gözlemlendi.  
Son kontrolde transfer metatarsalji tanısı konan 
ayakların tümünde birinci metatars boyundaki 
kısalma 3 mm’den fazlaydı. Bu nedenle, 
çalışmamızda elde edilen verilere dayanarak 
metatarsal uzunlukta kısalmanın DCO ile 
belirgin olarak daha fazla görüldüğü ve birinci 
metatars boyundaki kısalmanın klinikte transfer 
metatarsalji sıklığı ile korrelasyon gösterdiği 
ortaya konmuştur (p< 0.05).

Cerrahi olarak tedavi edilen HV hastalarında kli-
nik sonucu değerlendirmek için AOFAS, Short 
Form-36 (SF-36), VAS gibi pek çok farklı ens-
trümanlar kullanılabilir (11). Thordarson ve ar-
kadaşları deformite derecesi, düzeltme miktarı 
veya ameliyat tekniğinin klinik skoru etkileme-
diğini savunmuşlardır (23). Park ve arkadaşları 
da distal ve proksimal osteotomiler arasında 
AOFAS skorları açısından fark olmadığını bildir-
miştir (22). Bizim çalışmamızda hem hekim mer-
kezli değerlendirme için AOFAS skorlaması hem 
de hasta merkezli değerlendirme için VAS skoru 
klinik değerlendirmede kullanılmıştır. Hem DCO 
hem de KPO uygulanmış hastalarda klinik skor-
lamalar arasında anlamlı farklılık saptanmama-
sına rağmen, çalışmamızın en önemli bulgusu 
birinci metatars uzunluğunda radyolojik olarak 
3 mm’den fazla kısalmanın klinik olarak anlamlı 
düzeyde daha kötü VAS skorlarına sebep oldu-
ğunun gösterilmiş olmasıdır.  

Metatarsal osteotomi sonrası pek çok 
farklı komplikasyon bildirilmiştir (8, 14, 24). 
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Distal osteotomiler sonrası metatars başı 
avasküler nekrozu %20’ye varan oranlarda 
görülebilmektedir (25). Ameliyat öncesi HVA 
15 derecenin üzerindeki vakalarda DCO 
sonrası radyolojik rekürrens %73 kadar yüksek 
olabilmektedir (14).  Schuh ve arkadaşları 
genel komplikasyon oranını %19.9 olarak 
bildirmişlerdir (15). Bizim çalışmamızda, 9 
Sudeck atrofisi, 6 transfer metatarsalji, 2 selülit ve 
1 yara hattında hipoestezi olmak üzere toplam 
62 ayaktan 18 tanesinde (%29) komplikasyon 
tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, klinik skorlamalar, hasta tatmin 
düzeyleri ve komplikasyon oranları belirgin 
farklılık göstermemesine rağmen; DCO birinci 
metatars uzunluğunda daha yüksek oranda 
kısalmaya ve bununla bağlantılı olarak iki 
kat daha fazla transfer metatarsaljiye sebep 
olmaktadır.  
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ÖZ

Edinsel faktör inhibitörleri çoğunlukla kan pıh-
tılaşma proteinlerini direk olarak engelleyen 
antikorlardır. Bu antikorlar; hemofili A’daki an-
tikor gelişimi, post partum dönem, çeşitli im-
münolojik hastalıklarla ilişkili olan durumlar, 
çeşitli kanserlerle ilişkili olan durumlar ve yaşlı 
hastalar gibi birçok klinik durumda görülür. 
Önemli oranda mortalite ve morbiditeye neden 
olan edinsel hemofili A (AHA); öz geçmiş ve soy 
geçmişinde kanama hastalığı olmayan, kanama 
ve uzamış aPTT’si olan hastalarda ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. Edinsel hemofilinin tedavi stra-
tejisi hakkında henüz bir görüş birliği yoktur. 
Biz burada; immünsupressif tedavi ile başarılı 
bir şekilde tedavi edilen post partum edinsel 
(AHA)’lı bir vaka bildirdik.

ANAHTAR KELİMELER: Edinsel, hemofili A, in-
hibitör.

ABSTRACT

Acquired factor inhibitors are antibodies that 
inhibit directly blood clotting proteins. These 
are seen in many clinical situations such as inhi-
bitors in hemophilia A, postpartum, in older pa-
tients, in association with various immunologic 
disorders and various malignancies. Acquired 
hemophilia A which can cause a considerable 
proportion of mortality and morbidity, should 
be taken in consideration as a differentional di-
agnosis in patients who have prolonged aPTT 
and bleeding without a personal or family his-
tory of bleeding disorder. There is no consensus 
about the treatment strategy of acquired he-
mophilia A yet. We reported a case of postpar-
tum acquired hemophilia A who was treated 
with immunosupressive therapy.

KEYWORDS: Acquired, hemophilia A, inhibitor. 
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INTRODUCTION

Acquired inhibitors of blood coagulation, also 
known as circulating anticoagulants, are anti-
bodies in blood that directly inhibit blood clot-
ting proteins. These inhibitors arise secondary 
to transfusion of plasma proteins in patients 
with hereditary bleeding disorders or de novo 
in patients with previously normal hemosta-
tic mechanism such as various immunologic 
disorders, various malignancies, in older pa-
tients without any associated disorders and in 
the postpartum period. The gender incidence 
is approximately equal, and almost 60% of the 
patients are older than 60 years of age.  In ap-
proximately 13,5% of cases, the disorder has 
occured during the postpartum period. Overall 
mortality is 22%. Factor VIII inhibitors can usual-
ly occur during the postpartum period and ra-
rely during pregnancy. Most often, the inhibitor 
occurs after the birth of the first or second child. 
The course in these patients is variable, but the 
inhibitor disappears spontaneously in many 
patients after 12–18 months. In a review of 51 
patients with postpartum inhibitors, the survi-
val rate was 97% at 2 years, and Kaplan-Meier 
analysis revealed a probability of complete re-
mission of almost 100%. The median time to 
complete remission was 11 months, an interval 
shortened with immunosuppressive drugs (1). 
Acquired Factor VIII inhibitor can cause signifi-
cant morbidity and mortalitiy. Therefore treat-
ment should be started whenever the patient 
is diagnosed with acquired Hemophilia A. The 
aim of the management is to control the ble-
eding and suppression of inhibitor. Control of 
the acute bleeding is the priority because of the 
high early mortality rates (2).

Here we report a case of acquired hemophilia A 
(AHA) developed at third months after delivery 
and successfully treated with immunosuppres-
sive therapy.

CASE REPORT

A 23 years old female patient admitted to our 
clinic with complaints of ecchymosis in hands 
and legs, bilateral swelling in elbows and right 
ankle. In her physical examination, everything 
was normal except ecchymosis and edema in 
right arm and forearm, edema and ecchymo-

sis in bilateral ankles and inability to move in 
right elbow and bilateral ankles. In her perso-
nal history, we learned that three months af-
ter she had given birth to her first child with 
vaginal delivery, swelling, pain and erythema 
occured in both legs and she was admitted to 
cardiovascular surgery clinics. Venous doppler 
ultrasonographic imaging of legs revealed th-
rombophlebitis in the right popliteal vein. Oral 
antibiotics, acetylsalicylic acid and enoxopa-
rin 6000 IU/L two times a day were prescribed. 
However, with treatment no regression in her 
complaints occurred, besides painful swelling 
in her right elbow and both ankles and ecchy-
mosis in both legs and arms took place. She was 
admitted to an emergency service in a hospital 
with these complaints where she was given a 
non-steroidal antiinflammatory drug intramus-
cularly. She developed an erythematous swel-
ling in her hip just after intramuscular injection 
of the drug. Doppler ultrasonographic imaging 
of right arm and right hip and MR imaging of 
joints revealed hematoma in muscles and int-
raarticular bleeding in corresponding joints, 
respectively. So the patient was hospitalized 
to explore the underlying bleeding pathology 
as she did not have a relative having bleeding 
diathesis. Complete blood count results reve-
aled Hgb:8,25g/dl, HCT: 25,5%, MCV:81,7fL, 
Plt:342000/mm3, WBC:7210/mm3, Neu:4810/
mm3. Her renal function tests and transamina-
se levels were within normal limits. Prothrom-
bin time (PT) was 12 seconds INR:0.93,  acti-
vated partial thromboplastin time (aPTT) was 
prolonged (70.6 sec). So factor VIII and factor IX 
levels and tests for detection of inhibitors if any 
were ordered. Factor VIII level was 1%, factor IX 
level was 69% . Mixing test detected inhibitor 
with a level of 16 Bethesta Units (BU). According 
to these results she was diagnosed as acquired 
hemophilia A. In order to investigate the pro-
bable autoimmune diseases which can give rise 
to inhibitor formation, a series of tests were or-
dered (ANA, dsDNA, anticardiolipin antibodies, 
etc.) revealing no underlying autoimmune di-
sease. All these results suggested postpartum 
acquired hemophilia A. Meanwhile, we gave 
her recombinant factor VIIa 90 microgram/kg 
every 2 hour until stabilization of hemoglobin 
levels. In accordance with literature, we deci-
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ded to give her immunosuppressive therapy. At 
that time we measured the level of inhibitor as 
a control before the start of immunosuppressi-
ve therapy revealing inhibitor with a level of 40 
BU. We started methylprednisolone at a dosage 
of 1mg/kg/day and cyclophosphamide 150mg/
day per orally. 2 weeks after the start of therapy 
aPTT and inhibitor level decreased to 48.1 se-
conds and 12 BU/ml, respectively and factor VIII 
level increased to 10%. So, we continued immu-
nosupressive therapy at the same dose. At the 
first month of therapy, aPTT and inhibitor levels 
decreased to 31.6 sec and 0.36 BU/ml, respecti-
vely. Factor VIII level increased to 37%. Hence, 
the dosage of methylprednisolone was decrea-
sed gradually while keeping the cyclophospha-
mide dosage at the same level. Six weeks after 
the start of the therapy, aPTT (27.1 sec) and fa-
ctor VIII level (117%) were within normal limits 
and inhibitor level decreased to 0.05 BU/ml. We 
decreased the dosage of methylprednisolone 
to 8mg/day. At the 2nd month visit, aPTT was 
29.6 sec, factor VIII level was 109% and inhibitor 
level was still 0.05 BU/ml. We stopped methy-
lprednisolone therapy. We decided to continue 
cyclophosphamide at a dose of 100 mg/day un-
til disappearance of inhibitor. Changes in aPTT, 
factor VIII and inhibitor levels during immuno-
supressive therapy are shown in Figure 1. 

DISCUSSION

Acquired hemophilia A is a rare disease, chara-
cterized by autoantibodies against circulating 
coagulation factor VIII. Therefore, the factor VIII 
activity is decreased. These antibodies may in-

duce spontaneous bleeding in a patient without 
an existing history of a bleeding disorder. In up 
to 50% of patients with acquired hemophilia 
A, an underlying medical disease can be iden-
tified. These underlying diseases include auto-
immune diseases, solid tumors, lymphoprolife-
rative malignancies and pregnancy (3). Patients 
with acquired hemophilia A mostly have soft 
tissue and systemic bleeding attacks. However, 
intraarticular bleedings are rare, unlike in con-
genital hemophilia. Major bleeding occurs in a 
majority of patients and is either spontaneous 
or secondary to trauma or surgery. Acquired 
hemophilia A associated with pregnancy or 
postpartum period counts up to 13,5 % of total 
reported cases (2, 4).  Mortality rate with AHA 
patients has been reported 9,7–33% in different 
series (5). 

In our patient, we observed soft tissue and int-
raarticular bleeding instead of a life-threate-
ning bleeding mimicking congenital hemophi-
lia. In patients, like our patient who don’t have 
a pre-existing bleeding disorder and have aPTT 
elongation, acquired hemophilia A should be 
considered. Mixing test which is performed by 
mixing the patients’ and a healthy controls’ se-
rum in order to search for inhibitor existence 
should be ordered.  If the mixing test results are 
positive designating the existence of an inhibi-
tor, factor VIII and factor IX levels should be me-
asured to diagnose either acquired hemophilia 
A or B (2, 3, 6). In our patient we determined an 
inhibitor neutralizing the effects of factor VIII. 
As the patient had grade 2 anemia due to soft 
tissue bleeding, we transfused fresh frozen plas-
ma and recombinant factor VIIa in accordance 
with literature to maintain hemostasis. The in-
hibitor level was > 5 BU, therefore we chose re-
combinant factor VIIa as the hemostatic agent 
(1, 7). Our patient was ordered an analgesic via 
an intramuscular route in a local medical centre 
and this is the reason why she had gluteal he-
matoma leading to grade 2 anemia. Abstaining 
from intramuscular injections in patients with 
coagulation disorders like our patient should 
be emphasized. We started immunosupressi-
ve therapy in order to eradicate inhibitors of 
factor VIII in addition to hemostatic therapy in 
our patient. We gave methylprednisolone and 
cyclophosphamide together. In literature, it’s 
emphasized that though corticosteroid can be 

Figure 1: Changes in aPTT, factor VIII and inhibitor levels 
during immunosupressive therapy. 

*: aPTT: activated partial thromboplastin time, BU: Bet-
hesta Units.



given solely as immunosuppressive therapy, 
remission rates are higher when corticosteroid 
and cytotoxic therapy are used together. In a 
study conducted by Spero et al, it is found that 
prednisolone at 1mg/kg/day results in inhibi-
tor abolition in approximately 30% of acquired 
hemophilia patients (8). Meanwhile, the results 
of a study conducted by Green et al suggests 
the addition of cyclophosphamide at 50-100 
mg/day can increase the response rate as the 
remission rates in patients taking both pred-
nisolone and cyclophosphamide came out to 
be 60-70% (9). Along with cyclophosphamide; 
other agents that have been used are azathi-
oprine, vincristine, mycophenolate mofetil and 
2-chlorodeoxyadenosine. There are some case 
reports in literature pointing out successful tre-
atment strategies with plasmapheresis, immu-
noadsorption with staphylococcal protein A, 
intravenous immunoglobulin, cyclosporin  and 
anti-CD20 monoclonal antibody (10).

Our patient’s coagulation tests became normal 
after 4 weeks of therapy and in the meantime 
factor VIII level increased to 37% and inhibitor 
level decreased to 0.36 BU/ML. After 4 weeks of 
therapy to abstain from the side effects of cor-
ticosteroid therapy we gradually decreased the 
dosage of methylprednisolone and stopped 
after 2 months of therapy. Meantime, we conti-
nued cyclophosphamide treatment. At the 2nd 
month visit, inhibitor level was still 0.05 BU/ml. 
and we decided to continue cyclophosphamide 
at a dose of 100 mg/day until disappearance of 
inhibitor. In literature, median time to response 
is reported to be 3-6 weeks, but it’s cited that 
some patients may have a prolonged response 
time of months (10, 11). The time to response in 
our patient is in accordance with literature. 
 
In conclusion, acquired hemophilia A which can 
cause a considerable proportion of mortality 
and morbidity, should be taken in considera-
tion as a differential diagnosis in patients who 
have prolonged aPTT and bleeding without a 
personal or family history of bleeding diathesis. 
In such a patient the treatment plan should be 
to maintain hemostasis while eradicating the 
inhibitor. We hereby reported a case of postpar-

tum acquired hemophilia A who was success-
fully treated with immunosupressive therapy.
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ÖZ

Gastrointestinal tüberküloz en sık görülen eks-
trapulmoner tüberküloz tiplerindendir. Klinikte 
karın ağrısı, kilo kaybı, ateş, halsizlik, bulantı, 
iştahsızlık, kusma, distansiyon, gece terlemesi, 
diare, kabızlık gibi nonspesifik semptom ve bul-
gular gösterir. İleoçekal bölgede kitleye bağlı 
akut karın sendromuna yol açması nadirdir. 
Hasta akut perfore apandisit ön tanısıyla ope-
re edildi, fakat apandisitin ileoçekal tüberküloz 
kitlesine bağlı geliştiği görüldü ve sağ hemiko-
lektomi ve ileotransversostomi uygulandı. Pos-
toperatif dönemde bir sorun gelişmedi.

ANAHTAR KELİMELER: Karında kitle, tüberkü-
loz, akut karın.   

ABSTRACT

Gastrointestinal tuberculosis is the most com-
mon type of extrapulmonary tuberculosis. 
Clinically, abdominal pain, weight loss, fever, 
fatigue, nausea, loss of appetite, vomiting, 
bloating, night sweats, diarrhea, constipation, 
shows non-specific symptoms and signs. The 
ileocecal region on the mass as a result of me-
chanical intestinal obstruction is rare cause of 
acute abdominal syndrome. We present a case 
with mechanical obstruction due to ileocecal 
mass which is almost so rare. We aimed to in-
vestigate this case with performing right hemi-
colectomy and ileotransversostomi. Postopera-
tive course was uneventful.

KEYWORDS: Abdominal mass, tuberculosis, 
acute abdomen.
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GİRİŞ

Tüberküloz (Tbc) periton ve pankreatikobiliyer 
sistemi de içine alan gastrointestinal sistemin 
herhangi bir kısmında görülebilir (1). Abdo-
minal tbc endemik bölgelerde morbidite ve 
mortaliteye sebep olan yaygın bir problemdir. 
Abdominal tbc en sık görülen ekstrapulmoner 
tbc tiplerinden biridir. Gastrointestinal bölgede 
tutulum en sık (% 85- 90) ileoçekal bölgede gö-
rülür (2). Gastrointestinal tbc’ nin tipik bir klinik 
belirtisi yoktur (3).  

Çalışmamızda ileoçekal bölgede görülen tbc 
kitlesinin neden olduğu akut karın sendromu-
nun incelenmesi amaçlandı. 

OLGU SUNUMU

Altı aydır dispeptik şikayetleri olan 38 yaşında-
ki erkek hasta iki günlük karın ağrısı, kusma ve 
gaz gaita çıkaramama şikayeti ile acil servise 
başvurdu.  Fizik muayenesinde barsak sesleri 
hiperaktifti, sağ alt kadranda hassasiyet, defans 
ve rebaund vardı. Laboratuvar bulgusunda: 
CRP düzeyinde yükselme (11.09 mg/dL), albü-
min (2.7 g/dL), demir (7 μg/dL) ve kalsiyum (7.7 
mg/dL) düzeylerinde düşme görüldü. Ayakta 
direkt karın grafisinde (ADKG) hava-sıvı seviyesi 
görüldü. Karın ultrasonografisi (USG) akut per-
fore apandisit ile uyumlu olarak değerlendirildi. 
Hasta akut perfore apandisit ön tanısıyla acil 
olarak opere edildi. İnce barsak anslarında di-
latasyon, ileoçekal bölgede yaklaşık 10x10 cm 
çapında kitle ve kolon mezenterinde çok sayıda 
lenf nodları görüldü. Apandiks tübüler yapıda, 
hiperemik görünümlü ve mezenterinde infla-
masyon artışı görüldü (Şekil 1-2). Hastaya sağ 
hemikolektomi ve ileotransversostomi yapıldı. 

Postoperatif takiplerinde bir problem yaşanma-
dı. Biyopsi materyalinin histopatolojik incelen-
mesinde; ince ve kalın barsakta transmural tu-
tulum gösteren yaygın granülomatöz enterit ve 
kolit ile flegmenöz apandisit olarak rapor edildi.  
Apendiks ve perikolik yağlı dokudan diseke edi-
len 28 adet lenf düğümünün tamamında non-
nekrotizan granülomatöz reaksiyon izlendi. Ya-
pılan Erlich-Ziehl-Neelsen (EZN) boyamasında 
basil izlenmemekle birlikte morfolojik bulgu-
lar ön planda tüberkülozu düşündürmekteydi. 
Hastanın göğüs tomografisinde bir özellik izlen-
medi. Hastaya toplam 9 ay boyunca dörtlü an-
titüberküloz tedavi protokolü başlanarak takibe 
alındı. Çalışma öncesi hastaya bilgi verilerek ya-
zılı  ve  sözlü  onamları alındı.  

TARTIŞMA

Primer tüberküloz toplumda yaygın olmakla 
birlikte ekstrapulmoner bölge olarak sıklıkla 
gastrointestinal sistemi tutmaktadır. İleoçekal 
bölge ile yakın ilişkisi olan çekum, apendiks ve 
ileumun terminal kısmında anatomik ve fizyo-
lojik özellikleri nedeniyle intestinal tüberküloz, 
crohn hastalığı, kanser, lenfoma, izole ileoçekal 
ülser, leiomyoma, yersinia enterokolitika, apen-
disit ve amebiazis gibi hastalıklar görülebilmek-
tedir. Tanıda crohn hastalığı, amebiazis, kolon 
karsinomu ve histoplazmozisden ayrılması ol-
dukça zordur (4, 5).  Crohn hastalığında mikro-
organizmanın olmaması dışında diğer bulgular 
benzerdir. Yersinia enterokolitika mezenterik 
lenfadenopati yapabilir fakat anamnezi kısadır 
ve spontan düzelebilir. İntestinal tutulumları 
çok az da olsa sifiliz, lenfogranuloma venerum, 
intestinal histoplazmozis ve Behçet hastalığı da 
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Şekil 1: Sağ hemikolektomi piyesi.                                                                                                             

Şekil 2: İleoçekal bölgede barsak duvarındaki kalınlaşma                                                                                                     
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ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Hastalar genel-
de otuz ile elli yaş aralığında değişmektedirler. 
Erkeklerde kadınlara göre sıklığı daha fazladır. 
Gastrointestinal tüberküloz vakalarında spesi-
fik bir semptom ve bulgusu yoktur. Karın ağrısı, 
kilo kaybı, ateş, halsizlik, bulantı, iştahsızlık, kus-
ma, distansiyon, gece terlemesi, diare, kabızlık, 
gibi nonspesifik abdominal semptomlar olabilir 
(6, 7).

Yemek yemekle artan, kusma ve defekasyonla 
azalan karın ağrısı; kramp veya kolik tarzda olup 
genellikle sağ alt kadranda görülür. Abdomi-
nal tbc endemik olarak görüldüğü Hindistan’da 
akut obstrüksiyon ve acil laparatomi vakaların 
%25 inde ilk semptomu oluşturmaktadır (8). 
Karın muayenesinde sağ alt kadran hassastır ve 
% 25’inde palpabl kitle vardır.  Gastrointestinal 
tbc için spesifik laboratuvar bulguları bulunma-
maktadır. Ancak anemi, sedimantasyon yüksek-
liği, lenfositoz, trombositoz ve hipoalbüminemi 
görülebilir (9-11). Hastamızda CRP yüksekliği, 
albümin, demir ve kalsiyum düzeylerinde düş-
me görüldü. Ultrasonografi tanıda ek bilgiler 
sağlayabilir. Mezenterin 15 mm’den daha kalın 
olması, mezenter ekojenitesinde artış olması ve 
mezenterik lenfadenopati abdominal tbc’nin 
erken belirtileri olduğu ileri sürülmektedir (12). 
Hastamızın karın ultrasonografisinde bu bulgu-
lara rastlanmadı. Makroskopik olarak en erken 
bulgular terminal ileum ve çekumdaki dağınık 
nodüllerdir ve sıklıkla üzerlerinde minimal ülse-
rasyon görülür. Histolojik olarak granülom gö-
rülür, kazeasyon ise her zaman görülmeyebilir 
(Şekil 3-4). Ancak bölgesel lenf ganglionların-
da kural olarak kazeasyon vardır (2). Yapılan ça-
lışmalarda hastaların % 66’sında tanı, histopato-
lojik olarak konulabilmektedir (13). Tedavi diğer 

tbc tipleriyle aynıdır, ana tedavi en az 9-12 aylık 
standart üçlü antitüberküloz ilaç tedavisidir. 
Cerrahi tedavi; obstrüksiyon, perforasyon, fistül 
ve striktürler ile sınırlıdır (3). Malignite ile karı-
şabileceğinden bazı vakalara eksploratuar lapa-
ratomi ve sağ hemikolektomi yapılabilmektedir.

Sonuç olarak abdominal tüberküloz nadir gö-
rülen bir durum olmakla beraber akut karın 
sendromuna yol açma sebebi genelde peritonit 
geliştirmesi sonucudur. Nadiren de olsa ileo-
çekal bölgede kitle oluşumuna neden olabilir. 
Kitlenin bası etkisi ve intestinal rüptürüne  bağlı 
olarak akut karın sendromuna neden olabilir. 
Tüberküloz insidansının yüksek olduğu ülkemiz 
gibi bölgelerde intestinal veya abdominal bir 
patoloji varlığında; klinik, radyolojik, histopato-
lojik ve bakteriyolojik incelemelerin birlikte de-
ğerlendirilmesi önerilir.
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ÖZ

AMAÇ: Bu çalışma yaşlılık dönemi psikolojik özellikleri 
ve moral hakkında yayınlanmış çalışmaların gözden 
geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sis-
tematik biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştiril-
miştir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışma, Ocak 1994 - Aralık 
2012 tarihleri arasında konuyla ilgili yayınlar tarana-
rak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla internet erişim ağı 
üzerinden yaşlılık, moral, psikoloji anahtar kelimeleri 
kullanılarak Pubmed, Türk Atıf Dizini ve Türk Psikiyatri 
Dizini arama motorlarında tarama yapılmış ve konuyla 
ilgili ulusal ve uluslararası 26 yayın araştırma kapsa-
mında değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Yapılan inceleme sonunda Türkiye’de 
yaşlanma sürecinin diğer dünya ülkelerine göre daha 
hızlı olduğu saptanmıştır.  Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK)’in verilerine göre 2023 yılına gelindiğinde 65 
yaş ve üzeri nüfus sayısı 8,6 milyon kişiye ulaşacaktır. 
Nüfusun bu derece yüksek olması konunun önemini 
vurgulamaktadır. Hem bireyin hem de toplumun refa-
hını korumak için yaşlılık sürecinin en yüksek düzeyde 
iyi geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaç için bazı değiş-
kenler önemlidir. Moral de yaşlılık dönemi boyunca 
bireyin fizyolojik ve psikolojik durumunu etkileyen bir 
kavramdır. Bu alanda yapılan birçok çalışmada, yaşlılık 
döneminde bireylerin fizyolojik sorunlarından daha 
fazla ruhsal ve moral durumları gibi psikolojik sorun-
ların yaşam kalitelerini etkilediği ifade edilmektedir. 
Yaşlılık dönemi boyunca moral düzeyleri yüksek olan 
yaşlılar yaşlanmanın olumsuz yönlerinden daha az 
etkilenmekte, daha aktif ve sosyal bir yaşam sürmek-
tedirler. Yapılan çalışmalarda aile ve akraba desteği-
nin, komşu ve arkadaş ilişkilerinin, aktif yaşam şekli-
nin; yaşlıları duygusal ve moral yönden desteklediği 
görülmektedir. Bu etkenler yaşlı bireyin fizyolojik ve 
psikolojik durumuna olumlu katkılarda bulunmakta; 
saygınlık, kendine güven, işe yarama duygusu, yaşam 
kalitesi ve problemlerle baş etme gibi alanları pozitif 
yönde etkilemektedir. 

SONUÇ: Yaşlılık dönemi, kronolojik, biyolojik, psiko-
lojik ve sosyal olmak üzere bir çok alanda bireyi, ülke 
ekonomisini ve sosyal hayat düzenini etkileyen kaçı-
nılmaz bir durumdur. Moral değişkeninin de yaşlılık 
dönemini etkileyen önemli bir faktör olduğu düşünül-
mektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Yaşlılık Dönemi, Moral, Psiko-
loji

ABSTRACT

OBJECTIVE: This study was conducted to review 
pub-lished studies about psychological 
characteristics of elderly period and morale and in 
order to examine the data obtained from this studies. 

MATERIALS AND METHODS: This study was 
condu-cted by scanning the relevant publications 
between January 1994 - December 2012. For this 
purpose; old age, morale, psychology keywords 
were scanned via internet access at search engine 
which PubMed, Tur-kish Citation Index and Turkish 
Psychiatry Index and national and international 26 
publications were eva-luated related to subject.

RESULTS: In the examination result of the aging pro-
cess in Turkey it is determined to be faster compared 
to the other the countries of the world. According to 
the data of Turkey Statistical Institute (TSI), the num-
ber of the population of 65 years and over will reach 
8.6 million people by 2023. This extremely high po-
pulation indicates the significance of the issue. The 
aging process must be well controlled to the highest 
level in order to maintain the welfare of both these 
individuals and the society. For this purpose, some va-
riables are important. Morale is a concept that affects 
the physiological and psychological state of the indi-
vidual during the period of old age as well. At many 
studies conducted in this field state that psychologi-
cal problems such as mental and moral condition of 
individuals affect their quality of life more than the 
physiological problems in old age. Elderly people who 
have high levels of morale throughout the old age are 
less affected by the negative aspects of aging and live 
a more active and social life. Studies show that the 
support of family and relatives, relations with neigh-
bors and friends, and an active lifestyle support the 
elderly people in terms of emotional and moral aspe-
cts. This factors contribute to physiological and psy-
chological condition of elderly people positively, and 
affects areas such as dignity, self-confidence, a sense 
of work, quality of life, and coping with problems in a 
positive way.

CONCLUSION: In many aspects, including 
chrono-logical, biological, psychological and social 
aspects, the old age affects individuals, the country 
economy and social life inevitably. The morale 
variable is thou-ght which is an important factor 
affecting the elderly.

KEYWORDS: Old Age Period, Morale, Psychology
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GİRİŞ

Son yıllarda hem sağlık alanındaki gelişmeler, 
hem de sosyoekonomik koşullardaki iyileşme-
ler, azalan doğum oranları ve benzeri faktörler 
nedeniyle insan ömrü uzamıştır ve tüm dünya-
da yaşlı nüfusu artmaya başlamıştır (1,2). De-
mografik istatistiklere göre gelişmiş toplum-
larda 2030 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfusa 
oranının %64,6’ya yükseleceği öngörülmüştür 
(3). 

Ülkemiz de diğer birçok dünya ülkesi gibi yaş-
lanma sürecinin hızlı olduğu ülkeler arasındadır.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’in verilerine 
göre demografik göstergelerdeki mevcut eği-
limler devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu 
hızla yaşlanmaya devam edecektir. 2012 yılında 
yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerin-
deki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nü-
fusa oranı %7,5 iken, 2023 yılına gelindiğinde 
bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye 
yükselecektir. 2023 yılında Türkiye nüfusunun 
yarısı 34 yaşın üzerinde olacaktır (4). 

YAŞLANMA NEDİR?

Yaşlılık dönemi, kronolojik, biyolojik, psikolojik 
ve sosyal yönleri olan kaçınılmaz bir süreçtir (5). 
Yaşlılık sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış 
yaşın etkilerini gösterme hali olarak tanımlan-
maktadır. Canlılar için biyolojik işlevler yönün-
den erişkin konuma ulaştıktan sonra, yani üre-
me döneminin bitiminden ölüme kadar geçen 
zaman dilimindeki değişim ve dönüşüm süreci-
dir (6). 

Yaşlılığın psikolojik yönü, genel olarak, bilişsel 
beceriler ve ruhsal davranış değişimleriyle il-
gilidir. Bilişsel beceriler zeka, dikkat, öğrenme, 
bellek, dil, görsel-uzamsal yetiler, akıl yürütme 
ve bilişsel esneklik gibi alanlardaki değişiklikle-
ri; ruhsal davranış değişimleri ise duygudurum, 
güdülenimler ve baş etme becerileri gibi çeşitli 
nitelikleri içermektedir (7,8).

 Yaşlı bireyin fiziksel kayıpları ile birlikte meyda-
na gelen davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa 
bağlı değişimler psikolojik yaşlanmayı oluşturur 
(9,10).

Yaşlı kişilerin bilişsel becerilerinde ve ruhsal 
özelliklerinde meydana gelen değişimlere iliş-
kin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştır-
malardan elde edilen sonuçlar, yaşlı insanların 
bilişsel becerileriyle ilgili birçok değişim yönü 
olduğunu göstermektedir (8,11). Örneğin Blum, 
Jarvik, Clark, Gren ve Schaieve Neugarten gibi 
araştırmacılar zihinsel açıdan yaşlılığın bütü-
nüyle bir “gerileme dönemi” olmadığı, tecrübe 
ve öğrenmeye dayalı “birikimli zeka”nın yaş iler-
ledikçe arttığı yönünde tespitlerde bulunurken 
(11); bazı araştırmalarda da dil kullanma yete-
neği, bellek, dikkat ya da konsantrasyon gibi 
alanlarda yaş ilerledikçe işlev bozuklukları ol-
duğu ve özellikle yaratıcılık gerektiren alanlarda 
ilerleyen yaşlara rağmen halen temel yaratıcılık 
yeteneklerini korusalar da çok kaliteli ürünler 
vermede yaşlıların zorlandığı belirtilmektedir 
(8). 

Yaşlıların iç dünyalarına kapanmaları ve içe dö-
nük bir yaşam sürmeleri, yaşlı bireyleri benmer-
kezci davranmaya yönlendirebilmektedir (12). 
Bu durumda, yaşlı bireylerin paraya ve maddi 
şeylere karşı olan düşkünlüğü artabilmekte, 
geçmişte var olan ancak kontrol edebildikleri 
cimrilik, tutuculuk gibi kişisel özellikleri nük-
sedebilmektedir (13). Diğer yandan yaşlının 
çevresindeki eş, aile ve arkadaşlarından oluşan 
sosyal destek, yaşlı bireyin fiziksel ve psikolojik 
sağlığını olumlu yönde etkileyerek; saygınlık, 
moral artışı, yaşamdan memnun olma ve stres 
verici olaylarla baş etme gibi olumlu duyguların 
oluşmasına katkıda bulunmaktadır (14). 

YAŞLILIK VE MORAL

Günümüzde uzun yaşamanın yanında daha kali-
teli bir yaşam sürme ve bunu etkileyen faktörler 
önemli hale gelmiştir (15). Yaşlılık döneminde 
moral önemli bir belirleyicidir. Moral hem iyilik 
halinin hem de yaşlılıkta göz ardı edilen yaşam 
kalitesinin önemli bir belirleyicisidir (1,16-18). 
Yaşlılıkta moral ve duygusal aktarımlar, karşılıklı 
ilişkilerin sürdürülmesi, dayanışma, aile-akraba-
lık ve komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesiyle iliş-
kili görünmektedir. Sosyal ilişkilerin miktarı ve 
kalitesi yaşlıları psikolojik olarak etkilemektedir. 
Araştırmalarda, yaşlılıkta fiziksel kapasitedeki 
azalmanın ve sağlığın bozulmasının önemin-
den çok, yaşlı birey için ruhsal ve moral duru-
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mun yaşamı sürdürmede daha etkili olduğu 
ifade edilmektedir (19). Yaşlının çevresindeki eş, 
aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal ağ, birey-
lerin sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba 
ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerini kar-
şılar. Fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yön-
de etkiler. Sosyal destek sonucu ortaya çıkan 
saygınlık, moral artışına ve yaşamdan duyulan 
memnuniyete, stres verici olaylarla baş etmeye 
olumlu katkılarda bulunmaktadır (20,21). 

Konuyla ilgili yurt dışında yapılmış bir çalışmada 
sosyal destek yetersizliğinin bireylerde mortali-
te riskini yükselttiği, sosyal anlamda destek alan 
bireylerde ise iyileşme ve sağlık davranışlarında 
artma olduğu belirtilmiştir (22). 

Von Heiden Wagert ve arkadaşları (23) İsviçre’de 
85 yaşın üzerindeki yaşlı bireylerde moral düze-
yini etkileyen faktörleri incelediklerinde; olgu-
ların depresyon semptomlarının olmamasının, 
bakımevinde değil de sıradan bir evde yaşıyor 
olmalarının, yalnızlık hissetmemelerinin, sosyal 
aktivitelerde bulunmalarının ve sağlığını mü-
kemmel görmelerinin, yüksek moral düzeyini 
sağladığını saptamışlardır.

Sigstad ve arkadaşlarının (24) 55 hastada umut/
moral, baş etme gücü ve yaşam kalitesi kavram-
larını karşılaştırdıkları çalışmada, yaşam kalitesi 
düşük olan hastaların umut ve baş etme güçle-
rinin düşük olduğu, yaşam kalitesi yüksek olan 
hastaların ise umut ve baş etme güçlerinin yük-
sek olduğu bulunmuştur. İspanya’da yapılan bir 
çalışmada düşük moral düzeyinin mortalitenin 
bağımsız bir belirleyicisi olduğu belirlenmiştir 
(1). 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde 
miyokart enfarktüsü geçiren hastalarda geriat-
rik moral ölçeği kullanılarak yapılan bir çalışma 
sonucunda olguların %56.4’ünün düşük moral 
düzeyine sahip oldukları bulunmuştur (25). 

Kalaycıoğlu ve Rittersberger’in (26)  araştırma-
sında da ailenin yaşlı ve genç kuşakları arasında-
ki moral ve duygusal aktarım ve kültürel destek-
lerin, hem yaşlılar için bir işe yarama duygusu 
oluşturduğu hem de sosyal güvencenin yanı 
sıra hastalığında bakılabilme, sağlığında yalnız 
kalmama gibi olumlu etkilerinin olduğu belirtil-

mektedir. Ebeveynlere çocuklar tarafından veri-
len moral ve duygusal desteğin stratejik açıdan 
büyük önem taşıdığı, bireylere manevi destek 
sağlanırken zihinsel sağlıklarının da korunduğu 
belirtilmektedir (26).

Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada yaşlı-
ların aile bireyleri ile olan ilişkilerinin onların 
toplumla bütünleşmesinde ve yaşamdan aldık-
ları tatminin artmasında önemli olduğu belirtil-
mektedir (27). Çocukları, torunları, akrabaları ve 
komşuları tarafından sıkça aranmak, karşılıklı zi-
yaretlerde bulunmak yaşlı bireylerde kaygı dü-
zeyini düşürür ve onları olumlu yönde etkiler. 
Toplumsal ilişkileri geniş olan yaşlılar yaşlanma-
nın olumsuz yönlerinden daha az etkilenmekte, 
moralleri daha yüksek olmaktadır (28). 

Yine ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada 
yaşlı bireylerde depresyon düzeyinin ve moral 
durumunun, mobilite ve günlük yaşam aktivi-
telerini olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur. 
Huzurevinde yaşayan yaşlıların evde ailesi ile 
beraber yaşayan yaşlılara göre daha fazla oran-
da depresif semptomlara sahip oldukları, moral 
durumlarının kötü olduğu ve bununla ilişkili 
olarak fonksiyonel olarak daha kısıtlı oldukları 
bulunmuştur (29). Aile üyeleri ya da yakınları ile 
birlikte yaşayan yaşlı bireylerin huzurevlerinde 
kalan yaşlılara göre daha az karamsar ve daha 
fazla üretken olduğu ifade edilmektedir (30).

Toplumsal ilişkilerin genişliği yaşlıların kendile-
rine güven duygularının, sosyal yeterliliklerinin 
güçlenmesine yardımcı olan destek mekaniz-
malar durumundadır. Aile, akraba, arkadaş ve 
komşu ilişkilerinin güçlü olması yaşlılarda ya-
şam doyumunu arttırıcı bir etki yaratmaktadır 
(31). Toplumsal ilişkiler başarılı ve zor yaşlılığın 
anlamını oluşturmada önemli bir faktör olarak 
ortaya çıkmaktadır. Toplumsal ilişkileri geniş 
olan yaşlılar yaşlanmanın olumsuz yönlerinden 
daha az etkilenmekte, moralleri daha yüksek ol-
maktadır (28).  

Bugün için bilim adamlarının üzerinde durdu-
ğu konu uzun yaşamanın değil “sağlıklı ve ba-
şarılı yaşlanmanın” önemli olduğudur. Başarılı 
ve sağlıklı yaşlanma; aktivite ve ilişkilerimizle 
yakından ilgili, kontrolümüzde olan birçok fak-
törü içermektedir. Başarılı yaşlanma; yalnızca 



sağlık yönünden değil, aynı zamanda psikolojik 
ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinin varlığı-
nı işaret eden bir kavramdır (32). Bu bağlamda 
başarılı yaşlanma; bireyin kendini yaşlılığa ha-
zırlama sürecinde sosyal çevresini ve ilişkilerini 
canlı tutmak, sağlık sorunlarını en aza indirmek 
için koruyucu önlemler almak, bellek ve fiziksel 
işlevlerini geliştirici çabalar içinde olmak ve ya-
şama pozitif bakmasını becerebilmek anlamına 
gelmektedir (33).  

Toplumsal ilişkileri geniş olan yaşlılar yaşlanma-
nın olumsuz yönlerinden daha az etkilendiği, 
sosyal anlamda olumlu ilişkilerin moral düze-
yini etkilediği görülmektedir (34). Bu nedenle 
sağlıklı ve başarılı bir yaşlılık süreci için sosyal 
izolasyonun önlenmesi, yaşlı bireyin güç ve 
yeterliliğine uygun aktivitelerin planlanması, 
mümkün olduğu kadar aktif bir yaşam biçimi-
nin sağlanması ve sosyal ilişkilerin canlı tutul-
ması önerilmektedir.
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ÖZ

Diyabetik makula ödemi, diyabet hastalarında görme kaybının 
başlıca sebeplerinden biridir. Lazer fotokoagülasyon tedavisi 
çok uzun yıllardır standart tedavi olmasına rağmen, önemli 
bir grup hastada lazer fotokoagülasyon tedavisine yanıt 
alınamamaktadır. Vasküler endotelyal büyüme faktörü inhibitörü 
ilaçların intravitreal olarak uygulanması diyabetik makula ödemi 
tedavisinde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diyabetik 
retinopatide de artan vasküler endotelyal büyüme faktörü 
sonucunda retinal vasküler geçirgenlik artar ve bu da kan-retina 
bariyerinin yıkılmasına ve retinal ödeme neden olmaktadır. 
Bugüne kadar diyabetik makula ödemi tedavisinde ranibizumab, 
bevasizumab, pegabtanib sodyum gibi çok sayıda farklı vasküler 
endotelyal büyüme faktörü inhibitörü üzerinde çalışılmıştır. 
Pegaptanib sodyum,  sentetik olarak üretilmiş, vasküler endotelyal 
büyüme faktörü-A 165 izomerine bağlanan bir ribonükleik asit 
aptameridir. Seçici olarak vasküler endotelyal büyüme faktörü-
A’nın heparin bağlama alanına bağlanarak ve vasküler endotelyal 
büyüme faktörü-A 165 ve daha büyük izomerlerin vasküler 
endotelyal büyüme faktörü reseptörüne bağlanmasını engeller. 
Vasküler endotelyal büyüme faktörü için yüksek seçicilik gösterir. 
Bevasizumab ve ranibizumab vasküler endotelyal büyüme faktörü 
A’nın tüm izoformlarına karşı etki eden rekombinan insanlaştırılmış 
antikorlarıdır. Daha sonraları, vasküler endotelyal büyüme faktörü 
A ve B’nin tüm izoformlarına bağlanan ve inhibe eden rekombinan 
füzyon proteini olan aflibersept kullanıma sunulmuştur. T üm 
vasküler endotelyal büyüme faktörü proteinlerini bloke ettiği için 
vasküler endotelyal büyüme faktörü tuzağı olarak da bilinmektedir. 
Vasküler endotelyal büyüme faktörü mesajcı RNA’sını azaltmak 
ve inaktif hale getirmek üzere tasarlananan bevasiranib ve 
yine vasküler endotelyal büyüme faktörü tarafından tetiklenen 
anjiogenez gibi büyüme faktörü ilişkili sinyalleri birleştiren bir 
kinaza etki ederek faaliyet gösteren sirolimus da son dönemlerde 
kullanılmaya başlanmıştır.Bu derlemede, günümüzde diyabetik 
makula ödemi tedavisinde uygulanan intravitreal enjeksiyon 
uygulamaları ve sürekli ilaç salınım sistemleri tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: Diyabetik Makula Ödemi, Bevasizumab, 
Ranibizumab, Aflibersept

ABSTRACT

Diabetic macular edema is the leading cause of vision loss in 
diabetic patients. Although laser photocoagulation is used for 
standart therapy for many years, it is unresponsive in a significant 
group of patient. Nowadays, intravitreal injection of vascular 
endothelial growth factor inhibitors has been widely used in 
diabetic macular edema treatment. As a result of the increase in 
vascular endothelial growth factor in diabetic retinopathy, retinal 
vascular permeability increases and this leads to destroy of blood-
retina barrier and retinal edema.  Many vascular endothelial 
growth factor inhibitors such as bevacizumab, ranibizumab and 
pegabtanib sodium are studied on the treatment of diabetic 
macular edema. Pegabtanib sodium is a ribonucleic acid aptamer 
which binds to the vascular endothelial growth factor A 165 
isomer. It binds selectively to the heparine binding area of vascular 
endothelial growth factor A and inhibits the binding of vascular 
endothelial growth factor A 165 and greater isomers to the 
vascular endothelial growth factor receptor. Pegabtanib sodium 
demonstrates a great selectivity for vascular endothelial growth 
factor A. Bevacizumab and ranibizumab are humanized anticor 
which effect on all isomers of vascular endothelial growth factor A. 
More recently, aflibercept a recombinant fusion protein binds and 
inhibits to all isoforms of vascular endothelial growth factor A and 
B aflibercept was presented for usage.  It is also known as vascular 
endothelial growth factor-trap for blocking the whole vascular 
endothelial growth factor proteins. Bevasiranib is designed for 
reducing and inactivating vascular endothelial messanger RNA 
and sirolimus effects by growth factor induced angiogenesis 
related with combining signals effect of kinase activity are also 
used recently. In this review, current use of intravitreal injection 
applications and sustained drug delivery systems in diabetic 
macular edema is discussed.

KEYWORDS: Diabetic Macular Edema, Bevacizumab, 
Ranibizumab, Aflibercept
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GİRİŞ

Diyabetik makula ödemi (DMÖ), diyabetik has-
talarda görme kaybının sık nedenlerinden biri-
sidir. Sistemik risk faktörlerinin ve glisemik kont-
rolün sağlanması tedavide ilk basamak olsa da 
çoğu zaman DMÖ’nün ilerlemesinde yetersiz 
kalmaktadır (1). Diyabetik Retinopati İçin Erken 
Tedavi Çalışma Grubu (ETDRS) göstermiştir ki 
fokal ya da grid lazer ile retinal fotokoagülasyon 
uygulanması 3 yıl içinde orta dereceli görme 
kaybı riskini % 50 azaltmaktadır. Bu çalışma so-
nucu ile lazer fotokoagülasyon tedavisi DMÖ’de 
standart tedavi kabul edilmiştir. Ancak önemli 
bir hasta grubunda lazer fotokoagülasyon teda-
visine rağmen ilerlemenin devam ettiği görül-
müştür (2).

Son yıllarda DMÖ’nün moleküler mekanizması 
aydınlatıldıkça kortikosteroidler, anti-vasküler 
endotelyal büyüme faktörü (anti-VEGF) gibi 
intravitreal ilaçların kullanımı yeni farmakolojik 
yaklaşımlardan haberdar olmamızı sağlamıştır. 
Hatta lazer fotokoagülasyon ile kombine bir 
şekilde intravitreal ilaç uygulanması da denen-
miştir (3). Bu derleme, DMÖ tedavisinde farma-
kolojik yaklaşıma ilişkin bir özet sunmayı amaç-
lamıştır. 

Kortikosteroidler
Anti-inflamatuar, anjiostatik ve anti-permea-
bilite özellikleri kortikosteroidlerin DMÖ teda-
visinde büyük ilgi görmesine neden olmuştur. 
Kesin etki mekanizması netlik kazanmamış olsa 
da kortikosteroidler, sitokinler ve büyüme fak-
törü üzerinden etki ederek kan-retina bariyeri-
nin stabilitesini sağlar ve vasküler geçirgenliği 
azaltır (4).

Bugüne kadar birçok çalışma ile kortikostero-
idlerin DMÖ’nün çözülmesini ve görmenin geri 
kazandırılmasını sağladığı gösterilmiştir. Fakat 
göz içi basıncı artışı yapmaları ve katarakt olu-
şumuna neden olmaları maalesef ki önemli yan 
etkilerini oluşturmuştur (5). Günümüzde, 1 ay-
dan 3 yıla kadar değişen aralıkta, farklı süreler 
boyunca etki eden birçok kortikosteroid ilaç ta-
nımlanmıştır (6).

Triamsinolon Asetonid
İntravitreal triamsinolon asetonid (IVTA) teda-

visi ile DMÖ’de morfolojik ve fonksiyonel ola-
rak gelişme sağlandığı birçok klinik çalışma ile 
gösterilmiştir (7). Bu etki süresinin doz bağımlı 
olduğu, 4 mg uygulandığında 2-4 ay süreyle, 20 
mg uygulandığında 6-9 ay süreyle etkinlik gös-
terdiği başka bir çalışmayla desteklenmiştir (8). 
5 yıl süren randomize klinik bir çalışmada ise 5 
ve daha fazla harf artışı ile tanımlanan görme 
artışı, IVTA ile tedavi edilen grupta % 42, kont-
rol grubunda ise % 32 olarak bulunmuştur (9). 
Yine başka bir çalışmada 1 ve 5 mg dozundaki 
IVTA uygulamasının fokal ya da grid lazer ile et-
kinlik ve güvenilirlik yönünden karşılaştırılması 
yapılmış ve sonuç olarak 3 yılın sonunda fotoko-
agülasyonun daha etkin ve daha az yan etkili bir 
yöntem olduğu görülmüştür. Katarakt ilerleme-
si ve intraoküler basınç artışı gibi yan etkiler ise 
en fazla 4 mg IVTA uygulanan hastalarda göz-
lenmiştir (10).   

 Sürekli İlaç Salınım Sistemleri:
Yavaş salınımlı intravitreal cihazlar, vitreus ka-
vitesinde belli oranda ve yeterli konsantras-
yondaki ilacı sağlayarak intravitreal enjeksiyon 
sayısını ve buna bağlı gelişebilecek yan etkileri 
azaltmayı amaçlamıştır. 

1. Deksametazon
Deksametazon DMÖ’de ortaya çıkan inflamatu-
ar mediatörleri azaltmada aktif rol alan güçlü bir 
kortikosteroiddir (11). Ozurdex (Allergan Inc., 
Irvine, Calif., ABD) implantı, pars plana insizyo-
nu ile yerleştirilen göz arkasına sürekli ve yavaş 
olarak 6 ay süresince 0.7 mg deksametazon sağ-
layan  bir sistemdir (12).  Haller ve ark. persistan 
(3 aydan fazla süredir var olan) DMÖ olan 171 
hastada deksametazon implantının 0.35 mg ve 
0.7 mg  dozlarını karşılaştırmışlar ve 90. günde 
0.7 mg doz kullanılan gruptaki hastalarda kont-
rol grubuna kıyasla 10 veya daha fazla harf gör-
me artışı elde edilirken (0. 7 mg uygulana grup 
için % 33, kontrol grubu için % 12),  0. 35 mg 
uygulanan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir 
görme artışı elde edilemediğini bildirmişlerdir. 
(0.35 mg uygulanan grup için %21,  kontrol gru-
bu için %12). Çalışmanın 180. gününde tedavi 
uygulanan gruplarla kontrol grubu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülme-
miştir. Bu da tedavi etkinliğinin bu süreye kadar 
olduğunu göstermiştir (10). Boyer ve ark. tara-
fından yapılan bir çalışmada ise deksametazon 
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implantının DMÖ ve vitrektomili gözlerde de 
etkin olduğunu göstermiştir (11).

2. Fluosinolon Asetonid
Son zamanlarda, DMÖ tedavisinde 3 yıla kadar 
etkinlik gösterebilen, vücutta parçalanması ol-
mayan iki fluosinolon asetonid salınım sistemi 
(Iluvien®, Alimera Sciences, Alpharetta, Ga. , and 
Retisert®, Bausch & Lomb, Rochester, N.Y, ABD)  
geliştirilmiştir. Bu salınım sistemleri vitreus kavi-
tesine 25- kalibrelik iğne ile implante edilmek-
tedir. 

Persistan DMÖ olanlarda kurtarıcı lazer tedavisi 
6 haftadan sonra ve daha sonrasında her 3 ayda 
bir uygulanmıştır. Fluosinolon asetonid grubu-
nun % 35-37’si, kontrol grubunun % 59’u kurta-
rıcı lazer ihtiyacı göstermiştir. 24. ayda fluosino-
lon asetonidin her iki dozu da kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(12). Neredeyse fluosinolon asetonid grubun-
daki tüm fakik hastalarda yüksek doz alanlarda 
% 88.7, düşük doz alanlarda % 81.7 oranında 
katarakt gelişimi görülürken bu oran kontrol 
grubunda % 50.7 olarak bulunmuştur. Glokom 
cerrahisi gerektiren göz içi basıncı yükselmesi 
durumu yüksek doz alanlarda % 8.1 düşük doz 
alanlarda      % 4.8 bulunmuştur. 

ANTİ-VEGF  Tedavisi
Anti-VEGF ajanlar DMÖ tedavisinde devrim 
yaratmıştır. VEGF anjiogeneziste ve vasküler 
sızdırmada büyük rol oynarlar. Bugüne kadar 
DMÖ tedavisinde ranibizumab, bevasizumab, 
pegabtanib, aflibersept gibi çok sayıda farklı an-
ti-VEGF ilaç üzerinde çalışılmıştır (13). Bu ilaçlar, 
bağlanma afiniteleri ve biyolojik aktiviteleri yö-
nünden oldukça farklılık göstermektedirler (14). 

Ranibizumab
Ranibizumab (Lucentis; Genentech ABD Inc., 
Novartis Ophthalmics, Basel, İsviçre) VEGF-A’nın 
tüm izoformlarına karşı çalışan bir insanlaştırıl-
mış rekombinant antikor parçasıdır (14). Intra-
vitreal ranibizumab (IVR) tedavisinin DMÖ teda-
visindeki yararlı etkileri birçok klinik çalışmada 
gösterilmiştir. RESOLVE çalışmasında ranibizu-
mabın farklı 2 dozunun etkinliği karşılaştırılırken 
RESTORE çalışmasında tek başına ranibizumab, 
tek başına lazer ve lazer ile kombine ranibizu-
mab tedavisinin etkinliği kıyaslanmıştır (16,17). 

Bir Faz-2 çalışması olan READ-2’de ise ranibizu-
mabın lazer fotokoagülasyon ve triamsinolon 
ile etkinlikleri karşılaştırılmıştır (17). 151 DMÖ 
hastası ile yapılan RESOLVE çalışmasında 51 has-
taya 0.3 mg IVR uygulanmış 51 hastaya 0.5 mg 
IVR uygulanmış ve 49 kontrol grubu hastasıyla 
karşılaştırılmıştır. On iki ay sonunda IVR grupla-
rında en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) 
ortalama 10.3 harf artışı iken kontrol grubunda 
1.4 harf azalması olduğu görülmüştür (16). IVR 
tedavisi uygulanan hastalarda kurtarıcı lazer ya-
pılma oranı sadece % 4.9 bulunurken, kontrol 
grubunda bu oran % 34.7 bulunmuştur. Oküler 
ve sistemik yan etkiler bakımından her iki grup-
ta bir farklılık saptanmamıştır. 

READ-2 çalışması lazer fotokoagülasyon ile te-
davi edilen hastalara nazaran IVR tedavisi uygu-
lananların daha iyi görme keskinlikleri olduğu-
nu savunmuştur (18). Bu çalışmada 126 hasta 3 
gruba ayrılmış ve 1. grup 0.5 mg IVR başlangıçta 
ve 1, 3 ve 5. ayda uygulanmıştır, 2.grup hastala-
ra başlangıçta ve eğer gerekliyse 3. ayda lazer 
fotokoagülasyon uygulanmıştır. 3. grup ise 0.5 
mg IVR ve lazer ile başlangıç ve 3. ayda uygulan-
mıştır. 6. ayda EDGK artışı 0.5 mg IVR grubunda 
lazer grubuna göre daha fazla bulunurken, tek 
başına 0.5 mg IVR grubuyla kombinasyon te-
davisi grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. 

READ-2 çalışması lazer fotokoagülasyon ile te-
davi edilen hastalara nazaran IVR tedavisi uygu-
lananların daha iyi görme keskinlikleri olduğu-
nu savunmuştur (18). Bu çalışmada 126 hasta 3 
gruba ayrılmış ve 1. gruba 0.5 mg IVR başlangıç-
ta ve 1, 3 ve 5. ayda uygulanmıştır, 2. grup hasta-
lara başlangıçta ve eğer gerekliyse 3. ayda lazer 
fotokoagülasyon uygulanmıştır. 3. grup ise 0.5 
mg IVR ve lazer ile başlangıç ve 3. ayda uygu-
lanmıştır. 6. ayda en iyi düzeltilmiş görme kes-
kinliği artışı 0.5 mg IVR grubunda lazer grubuna 
göre daha fazla bulunurken, tek başına 0.5 mg 
IVR grubuyla kombinasyon tedavisi grubunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülme-
miştir. 2 yıllık takip sonunda ortalama EDGK ar-
tışı sadece IVR alan grupta 7.7 harf artışı,  lazer 
grubunda 5.1 harf artışı ve kombinasyon teda-
visi alan grupta 6. 8 harf artışı olarak tespit edil-
miştir (18).



RESTORE çalışması fokal ya da diffüz DMÖ olan 
345 hastada tek başına IVR (111 hasta), tek başı-
na lazer (115 hasta) ve IVR ve lazer kombinasyo-
nu (116 hasta) tedavisinin etkinliğini değerlen-
dirmek amacıyla yapılmıştır. 1. yılda tek başına 
IVR tedavisi alan ve kombinasyon tedavisi alan 
hastalarda tek başına lazer tedavisi alan hasta-
lara nazaran EDGK artışı tespit edilmiştir. Tek 
başına IVR ile kombinasyon tedavisi arasında 
bir farklılık görülmemiştir (17). RISE ve RIDE ça-
lışmaları DMÖ ve görme kaybı olan hastalarda 
aylık ranibizumab (hastaların %66’sı) ve plase-
bo (hastaların %33’ü) enjeksiyonlarının karşı-
laştırıldığı prospektif Faz-3 klinik çalışmalarıdır. 
Bütün hastalara 3. ayda kurtarıcı lazer tedavisi 
uygulanmıştır. 24 ay sonunda 15 ve üzeri harf 
artışı çalışmanın hedefini oluşturmuştur. RISE 
çalışmasında 15 ve üzeri harf artışı 0. 3 mg ra-
nibizumab uygulanan grupta %44.8, 0.5 mg uy-
gulanan grupta % 39.2 ve plasebo enjeksiyonu 
yapılan grupta %18.1 olarak bulunmuştur. Ra-
nibizumab grubundaki hastalarda kontrol gru-
buna kıyasla ortalama en iyi düzeltilmiş görme 
keskinliği artışı daha fazla bulunmuştur. Kontrol 
grubunda 2.6 harf artışı sağlanırken, 0.3 mg ra-
nibizumab uygulananlarda 11.9 ve 0.5 mg uy-
gulananlarda 2.6 harf artışı elde edilmiştir. Yan 
etkilere bakıldığında vasküler problemler ya 
da miyokard enfarktüsü oranı kontrol grubun-
da % 4. 9 iken, 0. 3 mg ranibizumab uygulanan 
grupta %2.4 ve 0.5 mg uygulanan grupta % 7.8 
bulunmuştur (19). Bu sonuçlar RIDE çalışması 
ile benzerdir. Bu çalışmada 130 hastaya plasebo 
enjeksiyonu uygulanırken, 120 hastaya 0.3 mg 
ranibizumab ve 127 hastaya 0.5 mg ranibizu-
mab enjeksiyonu uygulanmıştır. 15 ve üzeri harf 
artışı 0.3 mg ranibizumab uygulanan hastalarda 
% 33.6, 0.5 mg ranibizumab uygulanan hasta-
larda % 45.7 ve kontrol grubunda %12.3 olarak 
bulunmuştur. Ortalama EDGK ise kontrol gru-
bunda 2.3 harf, 0.3 mg ranibizumab uygulanan 
grupta 10.9 ve 0.5 mg ranibizumab uygulanan 
grupta 12 harf artışı olarak tespit edilmiştir (20).

Son zamanlarda DMÖ tedavisinde ranibizumab 
kullanımıyla ilgili yayınlanan bir çalışmada sa-
dece klinik olarak anlamlı makula ödemi olan 
hastalara tedavi uygulanması önerilmiştir (20). 
Santrali içeren DMÖ ve görme azalmasıyla be-
raber olan makula ödeminde aylık ranibizumab 
tedavisi aralıklı olarak ve görme keskinliği sta-

bilitesine göre uygulanması önerilmiştir. Sant-
rali içermeyen ve görme keskinliğinde azalma 
ile beraber olmayan klinik olarak anlamlı kabul 
edilmeyen DMÖ tedavisinde de ETDRS kılavu-
zunun önerdiği lazer tedavisi önerilmiştir (20).

Bevasizumab
Bevasizumab (Avastin; Genentech Inc., ABD) 
VEGF-A’nın tüm izoformlarına karşı etki eden 
rekombinan insanlaştırılmış bir antikordur. İnt-
ravitreal bevasizumabın (IVB) DMÖ için ilk dü-
şünüldüğü çalışma geniş bir Faz-2 çalışmasıdır. 
12 hafta süresince değerlendirilen EDGK, IVB 
uygulanan grup ile lazer fotokoagülasyon uy-
gulanan iki grupta karşılaştırılmıştır ve IVB uy-
gulanan grupta daha iyi sonuçlar elde edilmiştir 
(21). Daha sonra Lam ve ark. IVB’nin farklı iki do-
zunu (1.25 mg ve 2.5 mg) 6 ay süreyle takip et-
tikleri hastalarda karşılaştırmışlardır. Her iki do-
zun da benzer sonuçlar gösterdiği görülmüştür 
(22). Sohelian ve ark. kombine IVB (1.25 mg) ve 
IVTA (2 mg) tedavisini tek başına IVB ve tek başı-
na lazer fotokoagülasyon ile karşılaştırmışlar ve 
36 hafta sonunda tek başına IVB uygulanan has-
talarda görme keskinliğindeki artışın tek başına 
lazer ve kombine IVB ve IVTA tedavisine göre 
daha fazla gelişme gösterdiğini belirtmişlerdir 
(23). Yirmi dört ay gibi uzamış takiplerde grup-
lar arasında görme keskinliği düzeyleri arasın-
da anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Fakat bu 
sonuçlar sadece santral retinal kalınlığı 350 μm 
ve üzeri olan hastalarda gözlenmiştir ve bu da 
DMÖ tedavisinde başlangıçtaki santral retinal 
kalınlığın önemini gözler önüne sermiştir (23). 
Son zamanlarda 80 hasta ile yapılan, IVB ve lazer 
fotokoagülasyonun DMÖ tedavisindeki etkinli-
ğinin karşılaştırıldığı BOLT çalışmasında, iki yıl 
sonunda IVB ile görme keskinliğinde ortalama 
9 ETDRS harfi artış sağlanırken, lazer ile 2.5 harf 
artışı sağlanmıştır. On ve daha fazla harf artı-
şı IVB ile %45, lazer ile %7 olarak görülmüştür 
(24). Ancak klinisyenler arasında bevasizuma-
bın kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle ciddi 
tereddütler vardır. Bu nedenle yüksek riskli has-
talarda bevasizumab tedavisinden kaçınılması 
önerilmektedir. 

Pegaptanib
Pegaptanib sodyum (Macugen, Eyetech Inc., 
Cedar Knolls, N. J., USA) seçici olarak VEGF-A 
165 izomerine bağlanan bir ribonükleik asit ap-
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tameridir. Bir Faz-2 çalışması olan Macugen Di-
yabetik Retinopati Çalışması Faz-2, 3 farklı doz 
pegaptanib sodyumu kontrol grubuyla karşı-
laştırmıştır (25). Otuz altıncı haftadaki son kont-
rolde 0.3 mg pegaptanib sodyum enjeksiyonu 
yapılan hastaların en iyi düzeltilmiş görme kes-
kinliği düzeyi ve santral retina kalınlıkları değer-
lendirilmiş ve kontrol grubuna kıyasla daha iyi 
sonuçlar verdiği görülmüştür. Yüksek doz (1 ya 
da 3 mg) uygulanan hastalar önemli bir farklılık 
göstermemişlerdir. Macugen Faz 2-3 çalışma-
sında ise pegaptanib sodyum ile kontrol grubu 
260 hastada 1 yıl süreyle, 207 hastada 2 yıl sü-
reyle takip edilmiştir. Pegaptanib sodyum gru-
bunda 54. haftada görme keskinliğinde 10 ve 
daha fazla ETDRS harf artış sağlama oranı %36.8 
iken kontrol grubunda %19.7 bulunmuştur (26). 
Bu çalışmada EDGK sonucu 2 yıl sonunda elde 
edilmiştir. 

Aflibersept
Aflibersept (VEGF Trap-Eye, Eylea, Regeneron/
Bayer), VEGF-A ve B’nin tüm izoformlarına bağ-
lanan ve inhibe eden rekombinan füzyon pro-
teinidir. Fc kısmı insan immünglobülin G’ye 
bağlanır. VEGF-A izoformlarına diğer tüm an-
ti-VEGF ajanlara nazaran daha yüksek bir afini-
teyle bağlanır. Bunun dışında intraoküler enjek-
siyon sonrası yarı ömrü daha uzundur ve yoğun 
vasküler geçirgenlikten sorumlu olan plasental 
büyüme faktörü 1 ve 2 gibi diğer VEGF üyele-
rine de bağlanır. Aflibersept bu özellikleriyle 
neovaskuler YBMD tedavisinde ranibizumab ile 
aynı sonuçları, üstelik de daha uzun süre etki 
etmesi özelliğiyle sağlamıştır. Randomize kli-
nik Faz-2 DA VINCI çalışması DMÖ tedavisinde 
farklı aflibersept dozlarını karşılaştırmıştır (27). 
Santral DMÖ olan 221 diyabetik hasta , 0.5 mg 
aflibersept her 4 haftada bir, 2 mg her 4 haftada 
bir, 2 mg 3 ay boyunca aylık doz şeklinde ardın-
dan her 8 haftada bir, 2 mg 3 ay boyunca aylık 
doz sonrası gerektiğinde verilmek üzere ve la-
zer fotokoagülasyon grubu olmak üzere 5 gru-
ba ayrılmıştır. EDGK artışı ilk olarak 24. haftada 
elde edilmiş olup bütün aflibersept alan grup-
larda 52. haftada en üst düzeye ulaşmıştır. Yir-
mi dördüncü haftadaki en iyi görme keskinliği 
aflibersept alanlarda 8.5-11.4 harf artışı arasın-
da değişirken, lazer uygulanan grupta 2.5 harf 
artışı düzeyinde kalmıştır. Santral retina kalınlığı 

da aflibersept gruplarında lazer grubuna oran-
la daha fazla azalma göstermiştir. Her 4 haftada 
bir tedavi alan grupla her 8 haftada bir tedavi 
alan grup arasında anlamlı bir farklılık görülme-
miştir. Elli ikinci haftada EDGK 9.7-13.1 harf artış 
gösterirken, lazer grubunda 1.3 harf azalma ola-
rak kaydedilmiştir. Son zamanlarda aflibersept 
Avrupa Birliği tarafından neovasküler YBMD te-
davisinde ve santral retinal ven tıkanıklığı teda-
visinde, FDA tarafından da ileri DMÖ tedavisin-
de önerilmektedir. 

Kombinasyon Tedavisi
Farmakolojik tedavi ile fokal lazer fotokoagü-
lasyon tedavisinin kombinasyonu, sık intravit-
real enjeksiyonun verdiği sıkıntıyı azaltırken, 
tedavinin etkinliğini de arttırmaktadır. RESTO-
RE çalışması göstermiştir ki, IVR ve lazer foto-
koagülasyon kombinasyon tedavisi uygulanan 
hastalarda tek başına lazer tedavisi uygulanan 
hastalara göre EDGK düzeyinde anlamlı bir artış 
kaydedilmiştir (27). Aksi olarak READ 2 çalışma-
sı, kombinasyon tedavisi alan grupta istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını savun-
muştur. Ancak kombinasyon tedavisinin çok 
daha az enjeksiyonla en iyi düzeltilmiş görme 
keskinliğinde artış sağladığı ve DMÖ de ciddi 
bir azalma kaydettiğini göstermiştir (28).  İntra-
vitreal steroidler de kombinasyon tedavisinde 
önemli bir yer tutarlar. Gillies ve ark. yaptığı 2 
yıllık bir çalışma sonucunda DMÖ olan ve IVTA 
ve lazer kombinasyon tedavisi uygulanan göz-
lerin tek başına lazer uygulanan gözlere göre en 
az 10 harf sıra artışı gösterdiklerini bildirmişler-
dir (29). Son yıllarda Lim ve ark. yaptığı başka bir 
çalışmada ise tek başına bevasizumab tedavisi, 
bevasizumab ve triamsinolon asetonid kombi-
nasyonu ve tek başına triamsinolon asetonid te-
davisi karşılaştırılmış olup 12 aylık takip sonrası 
en iyi görme keskinliği düzeyinin her üç grupta 
da hemen hemen benzer olduğu ortaya çık-
mıştır (30). Ozurdex PLACID çalışma grubunun 
yaptığı çalışmada ise 0.7 mg salınımlı deksame-
tazon intravitreal implantı ile lazer fotokoagü-
lasyon kombinasyonu tedavisi, tek başına lazer 
tedavisiyle karşılaştırılmış ve 9. aya kadar EDGK 
düzeyi deksametazon implantı ve lazer kombi-
nasyon tedavisi alan grupta gözlenmiştir. Fakat 
12. ayda her iki grup arasında anlamlı bir farklı-
lık saptanmamıştır (31). 
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Diğer İlaçlar
PF-04523655, kısa etkili, RNA hedefli çalışan 
ve vasküler geçirgenliği azaltan bir ilaçtır. RTP-
801 geni doz bağımlı olarak DMÖ hastalarında 
EDGK düzeyinde artış meydana getirmektedir 
(32).

Bevasiranib, mesajcı RNA’yı inaktif hale getiren 
ve RNA translasyonunu engelleyen küçük bir 
moleküldür. VEGF mesajcı RNA’sını azaltmak ve 
inaktif hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Bir 
Faz-2 çalışmasında 48 göz 3 aylık enjeksiyonlar-
la tedavi edilmiş ve 1 ay süreyle de takip edil-
miştir. 4 ay sonunda hastaların makula kalın-
lıklarında ve ortalama görme keskinliğinde bir 
değişim saptanmamıştır (33).  

Sirolimus, ya da rapamisin, Streptomyces 
hygroscopicus tarafından üretilen bir makrolid 
antibiyotiktir. Özgül olarak FKBP12’ye bağlanır. 
Aktif kompleks VEGF tarafından tetiklenen anji-
ogenez gibi büyüme faktörü ilişkili sinyalleri bir-
leştiren bir kinaza etki eder. Sirolimusun Faz 1 
ve 2 çalışmaları DMÖ hastalarında subkonjonk-
tival ve intravitreal sirolimus enjeksiyonlarının 
güvenilir olduğunu göstermiştir (34).

İntravitreal ilaçların geliştirilmesiyle DMÖ teda-
visinde yeni bir çağ başlamıştır. Lazer fotokoa-
gülasyon tedavisi hala uygulanmasına rağmen 
intravitreal ilaç uygulanması, görme keskinli-
ğindeki artış ve lazer fotokoagülasyon tedavi-
sinin yıkıcı etkilerini kısıtlaması yönünden gü-
nümüzde oldukça desteklenmektedir. Fakat 
bugün hala intravitreal ilaç dozları ve uygulama 
sıklığı net bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu uzun 
dönem sonuçlara varabilmek için çok uzun ta-
kip zamanlı çalışmalar gerekmektedir. Bugün 
intravitreal enjeksiyonların olumsuz yönü, etkin 
tedavi sonuçlarına ulaşmak için tekrarlayan ve 
uzun süreli enjeksiyonların yapılması gerekli-
liğidir.  Bu bilgiler ışığında şu an için en uygun 
tedavi seçeneği yine de kombinasyon tedavisi 
gibi gözükmektedir. En iyi tedavi sonuçlarına 
kişiye özel hastalığın karakteristik özellikleri 
tanımlanarak ulaşılmalıdır. Bu amaçla DMÖ pa-
togenezini çözümleyerek, yeni seçici molekül-
ler üzerinde yapılan çalışmalar gelecekte DMÖ 
tedavisinde yol gösterici olacaklardır. 
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