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Diabetes Mellitus Tip 2 ve Egzersiz

Nilay ERGEN1

Öz
Egzersiz, metabolizma üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Vücudun egzersiz tarafından uyarılan 
değişikliklere adapte olması, kas kasılması ve fizyolojik fonksiyonlar için gerekli enerjisinin 
sağlanabilmesinin temelidir. Egzersizin yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak, enerji elde etmek 
ve homeostatik kontrol için farklı mekanizmalar devreye girer. Akut egzersiz sırasında ortaya 
çıkan akut değişiklikleri ayırt etmek mümkündür. Düzenli egzersiz ise, kronik adaptasyonlarla 
egzersiz kapasitesini artırabilir ve Tip 2 diyabetik hastalarda enerji metabolizmasını etkileyebilir. 
Düzenli egzersiz antrenmanları, iskelet kası insülin hassasiyetini artırabilir ve Tip 2 diyabetin 
önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu derleme, haftada en az 
150 dk veya daha fazla, orta-şiddetli egzersiz yapması gereken Tip 2 diyabetik yetişkin 
hastalara odaklanmıştır. Egzersizler haftada en az 3 gün, 2 ardışık gün ara vermeyecek şekilde 
uygulanmalıdır. Yüksek şiddette veya aralıklı antrenman süreleri (minimum 75 dk/hafta) 
daha genç ve fiziksel olarak uygun bireyler için yeterli olabilir. Diyabetik hasta, arka arkaya 
olmayan günlerde 2-3 seans/hafta direnç egzersizine katılmalıdır. Diyabetli yaşlı yetişkinler 
için esneklik eğitimi ve denge eğitimi 2-3 kez/hafta önerilir. Esnekliği, kas gücünü ve dengeyi 
artırmak için bireysel tercihlere göre yoga ve tai chi eklenebilir. Ayrıca diyabetin uzun dönem 
komplikasyonlarının varlığında egzersiz reçete edilmesi konusunda da önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus Tip 2, düzenli egzersiz, egzersiz reçetelendirilmesi

Diabetes Mellitus Type 2 and Exercise

Abstract
Exercise has a powerful impact on metabolism. Adaptation of the body to the changes that are 
induced by exercise is fundamental to be able to provide the energy required for muscle contraction 
and physiological functions of vital tissues. Depending on the intensity and duration of the exercise, 
different mechanisms are called on to make energy available and under homeostatic control. 
We can distinguish acute changes induced by an acute exercise session. Regular exercise may 
induce chronic adaptations, improving exercise capacity and affecting energy metabolism 
in Type 2 diabetic patients. Exercise training may improve muscle insulin sensitivity and is 
considered a key tool in the prevention and treatment of type 2 diabetes. This review focuses on 
the adult patients with type 2 diabetes who should engage in 150 minutes or more of moderate-
to-vigorous intensity physical activity per week, spread over at least 3 days/week, with no 
more than 2 consecutive days without activity. Shorter durations (minimum 75 min/week) of 
vigorous-intensity or interval training may be sufficient for younger and more physically fit 
individuals. Adults with diabetes should engage in 2–3 sessions/week of resistance exercise on 
nonconsecutive days. Flexibility training and balance training are recommended 2–3 times/week 
for older adults with diabetes. Yoga and tai chi may be included based on individual preferences 
to e flexibility, muscular strength and balance. Suggestions were also made for prescribing 
exercise for complications in the presence of specific long-term complications of diabetes.

Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, regular exercise, prescribing exercise
1 Dr. Nilay ERGEN, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. 
Yazışma Adresi: İstanbul Aydın Üniversitesi, Beşyol Mahallesi İnönü Cad. No: 38, 34295 Küçükçekmece/İstanbul.
Tel: 444 1 428, e-posta: nilayergen@aydin.edu.tr
Geliş Tarihi: 10 Temmuz 2018; Kabul Tarihi: 10 Eylül 2018
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Giriş
Diabetes Mellitus Tip 2, hiperglisemi, glikozüri 
ve buna eşlik eden birçok klinik ve laboratuvar 
bulgusu ile seyreden kronik bir hastalıktır. Klinik 
bulguları, klasik olarak poliüri (çok idrara çıkma), 
polifaji (aşırı yemek yeme), polidipsi (çok su 
içme) ve zayıflama gibi semptomlardır. Kronik bir 
metabolizma hastalığı olan Tip 2 diyabette, akut 
metabolik komplikasyonların yanı sıra, kronik 
mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar, 
hastalığa bağlı morbidite ve erken mortalitenin en 
önemli nedenidir. 

Diyabet tedavisinde ve komplikasyonların 
önlenmesinde, kan şekerinin düzenlenmesi, 
hastalığın başından itibaren, çok iyi yapılmalıdır. 
Bu amaçla; tıbbi beslenme, diyabet eğitimi 
ve ilaç tedavisi ile birlikte, hastaya düzenli 
hareket alışkanlığının kazandırılması, tedavinin 
vazgeçilmez ayağını oluşturmaktadır (1).

Vücuttaki en önemli kan glukozu kullanıcılarından 
biri, iskelet kaslarıdır. Vücut ağırlığının yaklaşık 
yüzde kırkını oluşturduğu düşünüldüğünde, bu 
önem daha da artmaktadır. Egzersiz sırasında çalışan 
kaslarda, enerji gereksinimdeki artış, glukozun ve 
yağların kullanımını da artırmaktadır (2).

Diyabet yönetiminde ‘’HAREKET’’ iki önemli 
kavramı kapsamaktadır:

1-Fiziksel aktivite: Günlük yaşam içerisinde kas 
ve eklemlerimizi kullanarak, enerji harcanmasını 
sağlayan hareketleri içeren genel bir kavramdır ve 
diyabet yönetiminin önemli bir parçasıdır. 

2-Egzersiz: Sistematik, tekrarlayıcı, iskelet 
kasını düzenli olarak çalıştıran, fiziksel kapasiteyi 
geliştiren, dinlenim enerji ihtiyacından daha fazla 
enerji tüketimini sağlayan, fiziksel aktivite olarak 
tanımlanmaktadır. 

Kan Şekerinin Düzenlenmesinde
Egzersizin Etkileri 
Akut etkiler: Dinlenim ve egzersiz sırasında, kan 
şekerinin normal düzeyde tutulması, sempatik sinir 
sistemi ile endokrin sisteminin koordinasyonuna ve 
entegrasyonuna bağlıdır. Egzersiz sırasında kasılan 

kasın enerji gereksinmesini karşılamak için, kandan, 
iskelet kasına glukoz girişi artarken, glikojenoliz ve 
glikoneojenez ile sağlanan glukoz, karaciğerden 
kana verilir. Diyabetik hastada, egzersiz sırasında 
glukoz ve yağ asitleri enerji sağlamak için 
kullanılırken, kan şekeri de dengelenmiş olur.

Dinlenim halinde enerji kaynağı olarak çoğunlukla 
yağ asitleri tercih edilirken, fiziksel aktiviteye 
başlayınca enerji kaynağı, glukoz ve glikojen 
tarafına kayar. Egzersiz yoğunluğu ve şiddeti 
arttıkça, daha büyük oranda glukoz kullanılır. 
Dinlenme ve postprandiyal dönemde ise kasa 
glukoz alımı, insüline bağımlıdır ve öncelikli hedef, 
egzersiz sırasında boşalan kas glikojen depolarını 
doldurmaktır. 

İskelet kasına glukoz taşınması, glukoz taşıyıcı 
proteinleri ile özellikle GLUT 4 ile sağlanır. 
Kas kasılması, hem insülin aracılığıyla, hem de 
insülinden bağımsız olarak hücre zarına GLUT 
4 taşınmasını sağladığından, egzersiz sırasında 
hücreye glukoz girişi artar. Akut egzersiz, insülinle 
uyarılan mikrovasküler perfüzyonu koordine 
bir şekilde çoğaltarak kasın insülin duyarlılığını 
arttırır. İnsülin, hücre zarına GLUT 4 taşınmasını, 
kompleks hücre içi sinyalizasyon kaskadı 
aracılığıyla gerçekleştirir. Bu nedenle egzersiz, 
bir yandan insülinin reseptöre ilgisini artırıp, öte 
yandan hücre içi insülin sinyalizasyonunu aktive 
ederek kan şekerini düşürücü etkisini gösterir. 
Öte yandan kas kasılması, insülinden bağımsız 
olarak 5′-AMP’nin- aktive ettiği protein kinazlar 
(AMPK) aracılığı ile hücre zarına daha fazla GLUT 
4 taşınmasını sağlar. Bu etkilerin hem aerobik hem 
de anaerobik egzersizde ortaya çıktığı, yapılan 
çalışmalarla gösterilmiştir (3, 4, 7, 8, 9, 10). 

Kronik etkiler: Diyabetin önlenmesi ve yönetimi 
için reçete edilen aerobik egzersize başlandıktan 
1 hafta sonra, Tip 2 DM’li kişilerde tüm vücut 
insülin duyarlılığının arttığı gösterilmiştir. Düzenli 
antrenmanların, glukoz metabolizması ve insülin 
sinyalizasyonuna katılan proteinleri aktive ederek, 
iskelet kaslarının insüline yanıtını artırdığı, yapılan 
çalışmalarla ortaya konulmuştur (5). Tip 2 diyabetik 
hastalarda, insülin aracılığıyla gerçekleşen glukoz 
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taşınımı bozulduğu için, düzenli egzersizin, 
insülinden bağımsız olarak hücreye gIukoz girişini 
sağlaması, kan şekeri düzenlenmesi açısından çok 
önemlidir. Ayrıca diyabetik hastalarda düzenli 
antrenmanlarla kasların lipid depolama ve yağ 
oksidasyon kapasitesinin de arttığı; bunun yanı 
sıra, diyabetik hastalarda direnç egzersizlerinin kan 
şekerini düşürdüğü ve insülin etkinliğini artırdığı 
gösterilmiştir. Randomize kontrollü bir çalışmada, 
16 hafta süreyle haftada 2 kez gittikçe artan şiddette 
direnç egzersizlerinden sonra, insülin etkinliğinin 
%46,3 arttığı ve açlık kan şekerinin %7,1 düştüğü 
ve visseral yağlanmanın azaldığı saptanmıştır (6, 
38). 

Ayrıca düzenli egzersizin, Tip 2 diyabetik kişilerde 
mitokondriyal fonksiyonu iyileştirdiği ve metabolik 
esnekliği artırdığı da gösterilmiştir.

Diyabetik Hastalarda Düzenli Egzersizin Klinik 
Etkileri 
1-Egzersizin kan şekeri üzerine etkileri: 
Egzersiz, iskelet kasına glukoz girişini artırarak kan 
şekerini düşürür ve HbA1c düzeylerinde anlamlı bir 
azalma sağlar. Tip 2 diyabetik hastalarda sekiz hafta 
süreyle yaptırılan düzenli egzersizin, beden kitle 
indeksinde önemli bir değişiklik olmaksızın HbA1c 
düzeyini %0,66 oranında düşürdüğü görülmüştür 
(3). Daha yüksek seviyede egzersiz şiddetinin, 
HbA1c seviyelerinde ve fiziksel fitnessta daha 
fazla iyileşme yaptığı gözlenmiştir (4). Ayrıca 
düzenli egzersiz, bozulmuş glukoz toleransının 
diyabete dönüşümünü engelleyip geciktirebilir. Öte 
yandan egzersiz, hiperinsülinemiyi azaltır. Sedanter 
bireylere göre egzersiz yapan bireylerde aynı kan 
şekeri düzeyinde daha düşük insülin salgılanır (11, 
12, 22). 

2-Egzersizin kilo kontrolü üzerine etkileri: 
Metabolizma üzerine birçok düzenleyici etkisi 
olan iskelet kaslarını düzenli çalıştıran bir 
egzersiz programının, obezite ve beraberinde 
getirdiği kardio-metabolik hastalıklara önemli 
klinik etkisi vardır (13). Fiziksel aktivite yeniden 
kilo alınmasının önlenmesi açısından da çok 
önemlidir. Obez hastaların fiziksel etkinliklerini 
artırırken amaç, yaşam biçimlerini kalıcı olarak 

değiştirebilmek, daha az sedanter ve daha aktif 
bir yaşam sağlayabilmek olmalıdır. Ancak 
fiziksel etkinliği artırmanın kilo verme ile birlikte 
yağlanmanın tetiklediği hastalıkların önlenme 
ve tedavisinde önemli etkileri vardır (14, 23, 24). 
Diyabetik hastalarda düzenli aerobik egzersiz 
sonucu;

-İstirahat metabolik hızı artar, serbest yağ asitleri 
daha iyi kullanılır. Bu durumda kilo ve yağ kaybı 
sağlanırken, yağsız doku korunmaktadır. 

-Kasa oksijen transfer eden sistem daha etkin 
duruma geçer.

-Karbonhidrat rezervlerinin yerine, yağ depoları 
daha iyi kullanılır.

-Uzun süreli mekanik iş, yağ dokusunun 
azalmasını sağlar.

-Abdominal yağ dokusu azalır.

3-Kalp damar sistemi üzerine etkileri: Düzenli 
egzersiz, koroner arterlerde daralma ve tıkanma 
riskini azaltır. Bu damarların esnekliğini ve 
kollaterallerin sayısını artırır. Kalbin kasılma 
gücünü artırır ve kalp hızını azaltır. Kardiyovasküler 
ve genel mortalitede anlamlı azalma sağlar. Kan 
dolaşımını artırır. Dokuların daha iyi beslenmesini 
sağlar. Düzenli egzersizin, diyabetik kişilerde 
kardio-vasküler riski azalttığı da gözlemler 
arasındadır (21, 33).

Egzersiz sırasında sistolik kan basıncı hafifçe 
yükselirken diastolik kan basıncı düşer. Düzenli 
antrenmanlar baroreseptör duyarlılığını artırırken, 
sistolik ve diastolik kan basıncını düşürür (25).

4-Lipid profilini üzerine etkileri: Total kolesterolü 
ve trigliseritleri düşürür, HDL kolesterolü yükseltir 
(15, 16, 26). 

5-Ruhsal durumu üzerine etkileri: Sinir 
uçlarından endorfin salgılanmasını artırarak 
kişilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağladığı 
ve kronik hastalığa bağlı depresyonu önlediği 
gösterilmiştir (28).
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6-Alzheimer ve unutkanlık üzerine etkileri: Tip 
2 diyabet ile birlikte görülme sıklığı giderek artan 
alzheimer hastalığında egzersizin;

1-Adaptif hücresel stres yanıtını düzenlediği, 
oksidatif stress ve inflamasyona karşı savunma 
mekanizmalarını aktive ettiği,

2- Sinaptik plastisite ve nörojenez sinyalizasyonunu, 
sinaptik aktiviteyi, nörotrofik faktörlerin üretimi ve 
salınımı artırdığı gözlenmiştir.

Bu nedenle diyabetik hastalarda düzenli egzersizin, 
alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde 
etkili olduğu ortaya konulmuştur (29). 

7-Böbrek üzerine etkileri: Düzenli aerobik 
egzersiz, diyabetik hastada mikroalbüminüriyi 
azaltır (27).

8-Karaciğer üzerine etkileri: Düzenli egzersiz, 
karaciğerin insülin duyarlılığını artırır ve 
karaciğerden glukoz çıkışını azaltır. Karaciğer 
yağlanmasını önleyerek tedavi eder.

9-Kemik ve eklemler üzerine etkisi: Kemik 
dokuyu güçlendirir ve osteoporozun önlenmesinde 
ve tedavisinde etkilidir. Eklemlerin esnekliğini ve 
fonksiyonlarını korur. Duruşu düzenler. Bel ağrıları, 
disk sorunları tedavisinde destekleyicidir.

Diyabetin Tedavisinde ve Önlenmesinde Egzersiz 
Reçetelendirilmesi
Her insanın metabolizması ve ihtiyaçları farklıdır. 
Özellikle fazla kilolu ve obez diyabetik bireylerde 
egzersiz doğru reçetelendirilmiş olmalıdır. 
Diyabetik hastalarda egzersiz reçetesi düzenlerken 
egzersizin tipi, süresi, sıklığı ve şiddeti hastanın 
vücut ağırlığına ve komplikasyonlarına uygun 
olmalıdır. Ayrıca kişisel gereksinmeler, sınırlamalar 
ve kişisel performansa göre egzersizi bireylere özgü 
düzenlemek önerilmektedir. Egzersizin risklerini 
azaltmak için, egzersiz öncesinden başlayarak, 
egzersiz sırasında ve sonrasında güvenlik ilkelerine 
dikkat edilmelidir (30, 40).

Egzersiz ile kan şekerindeki değişimini görmek için 
glukoz takibi yapılır. Kan şekerinin izlenmesi insülin 
veya insülin salgılatıcı ilaç kullanan diyabetlilerde 
hipoglisemiden kaçınmak için gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlar. Vücut aktivitesi ve ısısının 
artması, insülin etkisini artırır. Hastanın yanında kan 
şekeri düzeyini hızla yükseltebilecek karbonhidrat 
kaynakları (glukoz tabletleri, glukoz jelleri, kesme 
şeker, meyve suyu) bulunmadıkça, özellikle insülin 
etkisinin en yüksek seviyede olduğu zamanlarda, 
egzersizden kaçınmak gerekir. Egzersiz öncesi 
insülin dozunun azaltılması gerekebilir. Egzersiz, 
kan şekeri düzeylerini 24 saate kadar düşürebilir. 
Kan şekeri 250 mg/dl ve keton (+) ise, keton 
kayboluncaya kadar egzersiz yapılmamalıdır. 

Diyabetik hastalarda egzersiz tipi:
Diyabetik hastalarda ADA ve AHA bildirisine 
göre enerji kullanım yollarına göre ağırlıklı olarak 
aerobik ve kontrendikasyon yok ise anaerobik 
(direnç) egzersiz modelleri önerilmektedir. 

1-Aerobik egzersiz: Oksijen varlığında 
karbonhidrat ve yağların, su ve karbondioksite 
kadar parçalanması ile enerji elde edilir. Uzun 
süreli ve orta şiddette egzersizlerdir. Enerji kaynağı 
olarak glukoz, yağlar ve proteinler kullanılır. 
Kardiyovasküler sistemi, solunum sistemini ve 
iskelet kaslarını geliştirir. Dayanıklılığı artırır (18, 
19). Aerobik egzersiz örnekleri:

-Hızlı tempolu yürüyüş,

-Düşük tempolu koşu,

-Bisiklete binme,

-İp atlama,

-Merdiven inip çıkma,

-Yüzme,

-Su jimnastiği,

-Dans etme,

-Masa tenisi.
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2-Anaerobik egzersiz: Oksijen kullanılmadan 
enerji sağlanır. Enerji kaynağı olarak kandaki glukoz 
ve depo glikojen kullanılır. Kısa süreli şiddetli 
egzersizlerdir. Patlayıcı gücün ve iskelet kaslarının 
gelişimi sağlanır (14, 17, 20). Anaerobik egzersiz 
örnekleri : (Morbid obez bireylere önerilmez)

-Ağırlık antrenmanları (direnç egzersizleri),

-Hızlı tempolu koşu,

-Basketbol, voleybol gibi takım sporları,

-Yelken, sörf gibi su sporları.

Direnç egzersizleri serbest ağırlıklarla veya 
makinelerle yapılabilir. Her oturumda büyük 
kas gruplarını içeren beş veya daha fazla direnç 
egzersizi 2-4 set ve 8-10 tekrar önerilmektedir. 
Güçlü kanıtları olan klinik çalışmalarda, diyabetik 
hastalarda aerobik ve anaerobik egzersizlerin birlikte 
yapılmasının ek yarar sağladığı gösterilmiştir.

3- Esneklik ve denge egzersizleri: Özellikle orta 
ve ileri yaştaki diyabetik bireylere haftada 2-3 kez 
esneklik ve denge egzersizleri önerilmektedir. Yoga 
ve tai-chi gibi aktivitelerin esnekliği ve kas kuvvetini 
artırdığı ve dengeyi sağladığı bilinmektedir. 

Diyabetik Hastalarda
Egzersizin Süresi ve Sıklığı: 
Haftada en az 150 dk orta şiddette aerobik egzersiz 
(örneğin haftada beş gün, günde yarım saat) veya 
en az haftada 75 dk şiddetli aerobik egzersiz 
veya her ikisinin kombinasyonu önerilmektedir. 
Egzersize üst üste iki günden fazla ara verilmemesi 
gerekir. Hastalar sedanter yaşama biçiminden 
yavaş yavaş fiziksel olarak aktif bir yaşam 
biçimine geçmeye özendirilmelidir. Son kanıtlar 
özellikle bilgisayar başında çalışanlar ve uzun 
süre televizyon seyredenlerin 90 dakikadan fazla 
hareketsiz kalmamalarını ve ayağa kalkıp kısa 
süreli yürüyüşler yapmalarını önermektedir. Tolere 
edebilecek hastalar için daha yüksek yoğunlukta 
egzersiz yapmanın yüksek fitness yararları 
sunabileceği yönünde çalışmalar vardır (1, 3).

Kontrendikasyon yoksa haftada en az iki veya daha 
fazla majör kas gruplarını içeren 60 dakika ağırlık 
antrenmanı önerilmektedir (Özellikle aşırı obez 
olmayan ve kas zayıflığı olan hastalarda).

Diyabetik Bireylerde Egzersizin Şiddeti: Orta 
şiddette (Maksimum oksijen kullanımının (VO2max) 
%40-60’ı veya maksimum kalp hızının (HT 
max) %50-75’i olacak şekilde aerobik egzersiz 
reçetelendirilebilir (Maksimal kalp hızı = 220 - yaş). 

Egzersiz sırasında hastanın kendi kalp hızını 
izlemesi konusunda eğitim yapılmalıdır. İstirahat 
kalp hızına, yaşa ve kondüsyon düzeyine göre 
egzersiz kalp hızı bireysel olarak ayarlanabilir. 
Ağırlık antremanları 2-4 set ve 8-10 tekrar, çoklu ve 
büyük kas gruplarını hedefleyen çalışmalar olarak 
planlanmalıdır. Bir defa kaldırabileceği en yüksek 
ağırlığın (Repetitation maximum) %70–84’i olacak 
şekilde önerilmektedir (20, 31, 32).

Diyabetik Hastalarda Egzersizin Volümü: 
Total enerji harcanmasının önemli göstergesidir. 
Dakika veya MET değeri kullanılır. Diyabetik 
bireyde ağırlık kaybı hedefleniyorsa, haftalık 2000 
kalori, ağırlık kaybı hedeflenmiyorsa 1000 kalori 
düzeyinde enerji harcanması planlanır (1, 3).

Diyabetik Hastada Egzersizin Zamanlaması: 
Egzersizin çok aç karnına veya yemekten hemen 
sonra yapılması sakıncalıdır. Günün hangi saatinde 
yapılacağı, hastanın koşullarına göre belirlenebilir. 
Akşam yemeğinden 1 saat sonra yapılacak egzersiz, 
hem tokluk kan şekerini düşürmede etkili olacağı 
için, özellikle Tip 2 diyabetli hastalarda yararlı 
olabilir. Sabah aç karnına egzersiz önerilmemektedir.

Egzersiz Reçetesi Örnekleri:

Örnek hasta: 1
Tip 2 diyabetik kadın hasta,
Komplikasyon gelişmemiş,
İlaç kullanıyor,
İnsülin kullanmıyor,
Eğitim düzeyi lise,
BMI= 26  kg/m2 (Fazla kilolu).
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Egzersiz reçetesi:1
Günaşırı bir saat tempolu yürüyüş yapılabilir. 
Yürüyüş sırasında 15 dakikada bir durup nabız 
sayılmalıdır. Kalp atım hızı 108-144/dakika 
olmalıdır. Yürüyüş yemekten bir saat sonra 
yapılmalıdır. Yürüyüşten gelince, 15 dakika 
1,5-2 kg’lık kum torbaları ile kollar ve bacaklar 
çalıştırılabilir.

Örnek hasta: 2
Tip 2 diyabetik kadın hasta, 72 y
Mikrovasküler komplikasyon gelişmemiş,
Koroner kalp hastalığı var, 
Oral antidiyabetik kullanıyor,
Eğitim düzeyi lise,
BMI= 40 kg/m2,
Düzenli egzersiz yapmıyor.

Egzersiz reçetesi: 2 
Kondisyon Bisikleti ile egzersiz (ısınma 5 dk). 
Süre 20 dk- 60 dk. Soğuma 10 dk. Haftada 5-7 gün. 
Egzersiz şiddeti, level 2. RPM 55/dk. Kendi ağırlığı 
ile direnç egzersizler yapıyor (Egzersize haftada 
üç kez 20 dk VOmax’ın %40-60 olacak şekilde 
başlatılabilir. Süre yavaş artırılarak birkaç hafta 
sonra bir saate çıkarılabilir).

Diyabet kimliği: Özellikle ev dışında yapılan 
aktivitelerde hastanın diyabetli olduğunu belirtir bir 
takı (bilezik, kolye vb.) kullanması veya kimlik kartı 
taşıması ve bunların görünür olması sağlanmalıdır. 

Egzersizin bırakılması: Şu bulgular varsa, 
egzersiz hemen bırakılmalıdır: Aşırı yorgunluk, baş 
dönmesi ve sendeleme, göğüste sıkıntı, dolgunluk, 
ağırlık hissi veya ağrı, ciddi nefes darlığı, bulantı ve 
görme bulanıklığı.

Diyabetik hastalarda egzersiz öncesi 
değerlendirme nasıl olmalıdır? 
1- Hastanın yaşına bakılmaksızın, kronik 
komplikasyonların varlığı araştırılır.

2- Beden kitle indeksi hesaplanır ve obezite 
sınıflandırması yapılır.

3- Glisemik kontrol acısından açlık kan şekeri ve 

HbA1c düzeyine bakılır.

4-Kan basıncı takibi yapılır.

5-Kardiyovasküler muayene yapılır. Aşağıdaki 
gruplara dahil diyabetlilere efor testi yapılır.

-35 yaşından büyük bütün diyabetik hastalara,

-25 yaşından büyük ve 10 yıldan uzun süreli Tip 
2 diyabetik hastalara,

-15 yıldan uzun süreli Tip 1 diyabeti olan kişilere,

-Koroner arter hastalığı risk faktörleri bulunan 
diyabetlilerde,

-Periferik damar hastalığı, mikrovasküler 
hastalığı veya otonom nöropatisi olan kişilerde. 

6-Nörolojik ve kas iskelet sistemi muayenesi,

7-Ayak muayenesi,

8-Fundoskopik göz muayenesi yapılır.

Diyabete bağlı komplikasyonlar geliştikten 
sonra egzersiz reçetelendirilmesinin kuralları

Koroner kalp hastalığında egzersiz 
reçetelendirilmesi: Diyabet ile birlikte koroner 
kalp hastalığı olan bireylere aerobik kapasiteyi 
artırmak, efora karşı kan basıncı ve kalp hızı yanıtını 
dengelemek için, egzersiz reçetelendirilmesi 
önemlidir. Koroner kalp hastalığı olan diyabetik 
hastalarda egzersize başlamadan kardiyak stres test 
yapılması önerilmektedir. Orta şiddette aerobik 
egzersiz ve hafif ağırlıklarla veya kendi vücut 
ağırlığı ile direnç egzersizleri, güvenli egzersiz 
modelidir. Egzersizin şiddeti VO2max’ın %55’i 
düzeyinde tutulmalıdır. Egzersize yavaş şiddetle 
başlanır ve hafif orta şiddette sürdürülür. Amaç, 
kalbin iş yükünü birden artırarak daralmış kalp 
damarları nedeniyle miyokard enfartüsü geçirmesini 
önlemektir. 

Koroner kalp hastası olan diyabetik hastalarda 
şiddetli aerobik egzersiz ve kan basıncını ve göğüs 
içi basıncı yükseltecek şiddetli direnç egzersizleri 
önerilmez. Koroner kalp hastalığında egzersiz 
reçetelendirilmesi yapılırken dikkat edilmesi 
gerekenler;
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- Egzersiz, ısınma ve soğuma dönemlerini 
içermelidir.

- 5-10 dk ısınma-esnetme egzersizleri yapıldıktan 
sonra antrenmana geçilmelidir. 

- Egzersiz, yavaş yavaş sonlandırılmalıdır. Kalp 
krizi riskinin en çok olduğu zaman egzersizden 
sonraki 5-10 dk olduğu için, soğuma önemlidir. 
Egzersiz şiddeti yavaş yavaş azaltılarak 
sonlandırılan soğuma dönemi, aynı zamanda 
egzersiz sonrası ritm bozukluğu riskini de azaltır.

-Koroner kalp hastalığında da yeni başlayanlar 
için egzersiz seansına 5-10 dk ile başlanmalıdır.

Hedeflenen süre iki ayrı seans halinde yapılabilir. 
Egzersize haftada en az üç kez 20 dk VO2max’ın 
%40-60 olacak şekilde başlatılmalı ve süre yavaş 
artırılarak bir kaç hafta sonra bir saate kadar 
çıkarılmalıdır. Sıvı alımı egzersiz öncesinde, 
sırasında ve sonrasında çok önemli bir faktördür. 
Egzersizin ilk seansları, egzersiz fizyolojisi 
uzmanı kontrolünde yapılmalı ve devamında yalnız 
olmaması tercih edilmelidir (34, 37).

Diyabetik nefropatide egzersiz reçetelendirilmesi: 
Diyabetik nefropati gelişmiş hastalara kan 
basıncını yükselten şiddetli aerobik egzersiz ve 
ağırlık antrenmaları önerilmemelidir. Orta şiddette 
aerobik egzersiz güvenlidir. Ektopik yağlanma ve 
böbrek disfonksiyonu ilişkisi nedeniyle abdominal 
yağı azaltan büyük kas gruplarını içeren aerobik 
egzersizler önerilmektedir. Kendi vücut ağırlığı ile 
kuvvet egzersizleri önerilebilir. Diyabetik nefropati 
gelişmiş hastalarda egzersiz öncesi, sırasında ve 
sonrasında sıvı alımı çok önemlidir.  

Periferik nöropatide egzersiz 
reçetelendirilmesi:
Periferik nöropatisi olan diyabetik hastalarda, kas-
iskelet sistemi yaralanmaları ve infeksiyonlara 
karşı koruyucu rolü olan protektif duyusal kayıp 
söz konusudur. Bu nedenle yaralanmaları en 
aza indirecek ağırlık bindirmeyen aktiviteler 
önerilmektedir. Periferik nöropati gelişmiş 
hastalarda, spor sırasında ayakkabı seçimi ve 
ayakların değerlendirilmesi çok önemlidir. 

Hastalara spor öncesinde ve sonrasında ayaklarını 
kontrol etmelerini önermeli ve yaralanmalarla 
ilgili eğitim sık sık pekiştirmelidir. Otonom 
nöropatili hastalarda egzersize kardiyak cevap 
azalması, postüral hipotansiyon, bozulmuş 
termoregülasyon, bozulmuş papiller reaksiyon 
nedeniyle gece görme engeli ve hipoglisemiye 
daha fazla yatkınlık nedeniyle, egzersize bağlı 
yaralanma veya advers etki riski artmıştır 
(35, 36). Kardiyovasküler otonomik nöropati 
aynı zamanda bir kardiyovasküler ölüm ve 
sessiz miyokard iskemisi için bağımsız risk 
faktörüdür. Bu nedenle, diyabetli otonomik 
nöropatili hastalara, egzersize başlanmadan önce 
kardiyolojik inceleme önerilmektedir (Tablo 1).

Tablo 1: Protektif duyuların azaldığı diyabetik 
nöropatili hastalarda egzersiz

Kontrendike olan 
egzersizler Önerilen egzersizler

Koşu bandında yürüme 
veya koşma Yüzme

Uzun yürüyüşler Bisiklet

Jogging Kürek çekmek

Step egzersizleri Sandalye egzersizleri

Kol egzersizleri Diğer yük bindirmeyen 
egzersizler

Diyabetik retinopatide egzersiz 
reçetelendirilmesi: Proliferatif veya şiddetli 
nonprofileratif diyabetik retinopati gelişmişse 
şiddetli aerobik veya direnç egzersizleri vitreus 
kanamasına ve/veya retina dekolmanına yol 
açabileceği için önerilmemektedir (39) (Tablo 2).
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Tablo 2: Diyabetik retinopatili hastalarda egzersiz

Diabetik retinopatinin 
düzeyi

Önerilen
Aktiviteler

Kontrendike
olan aktiviteler Göz Muayenesi

Retinopati yok Diyabete uygun egzersiz - Yılda bir

Hafif NPDR Diyabete uygun egzersiz - 6-12 ay

Orta NPRD Diyabete uygun egzersiz

Kan basıncını dramatik olarak 
artıran egzersizler

(ağırlık antrenmanları; valsalva 
manevrası)

4-6 ay

Şiddetli NPRD Diyabete uygun egzersiz

Kademeli olarak kan basıncını 
artıran egzersizler (valsalva 
manevrası,hızlı koşu, hücum 

egzersizleri,boks,ağır yarışmalı 
sporlar

2-4 ay

PDR
Düşük düzeyde kardiovasküler 

egzersizler (yüzme, yürüme, hafif 
aerobic)

Kuvvet egzersizleri (valsalva 
manevrası, hızlı koşu, dövüş 

sanatları)
1-2 ay
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Erkek Gonadda Primordiyal Kök Hücrelerin
Spermatozoaya Dönüşümü

Gülnaz KERVANcıoğLu1, Elif K. DEMiRci2

Öz
Erkek üreme hücreleri embriyonal, fetal, post natal ve pubertal dönemlerden geçerek olgun 
spermatozoaya dönüşene kadar çok karmaşık bir süreçten geçmektedir. Üreme kök hücrelerinin 
erken embriyonal dönemde gonadlara göçü, seminifer tubulusların oluşması, kök hücrelerin 
tubuluslar içindeki yolculuğu olarak ve fetal dönem, doğum sonrası, prepubertal dönem 
ve puberte dönemlerinde farklılıklar göstermektedir. Üreme hücreleri farklı dönemlerde 
değişen morfoloji ve hücre aktiviteleri nedeniyle farklı isimlerle anılmaktadır. Hücrelerdeki 
değişikliklerle birlikte seminifer tübülüsler içindeki yerleşimleri de farklılıklar göstermektedir.

Erken embriyonal dönemde primordiyal germ hücreleri; sırasıyla gonositlere, gonositlerde 
seminifer tübülüs bazal membranına yerleştikten sonra spermatogonyuma dönüşür. 
Spermatogonyum, spermatogonyal kök hücrelerin prekürsörü ve spermatogenik serinin ana 
hücresidir. Üreme kök hücrelerinin morfoloji ve aktivite farklılıkların fertilite restorasyonunda 
da etkili olabileceği araştırılacak bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu derlemede, 
kök hücreler farklı dönemlerdeki isimlendirilmeleri, yerleşimleri, gösterdikleri morfolojik 
özellikleriyle ilgili makaleler taranarak değerlendirilmiştir. Prepubertal dönemde onkoloji 
tedavisi görecek erkek çocuklarda bu hücrelerin saklanması gerektiği için hücreler burada 
detaylı olarak irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gonosit, Spermatogonyal kök hücre, Prepubertal testis, Seminifer tübülüs

Transformation of Primordial Stem cells to Spermatozoa in Male Gonad

Abstract
Male reproductive cells pass through several complex processes from embryonal, foetal, 
postnatal and pubertal periods to mature spermatozoa. The migration of reproductive stem cells 
to gonads differ in the early embryonic period as the formation of seminiferous tubules and 
as the migration of stem cells to the tubules, and the fetal, postnatal, prepubertal and puberty 
periods. Reproductive cells are referred to by different names due to their varying morphology 
and cell activities at different time intervals. Alterations in the cells also indicate differences 
in the locations of them within the seminiferous tubules. In the early embryonic period, the 
primordial germ cells derive into gonocytes, and thereafter gonocytes are placed in the basal 
membrane of the seminiferous tubules as spermatogonium. Spermatogonium is the precursor 
of spermatogonial stem cells and the maternal cell of the spermatogenic series. It remains to 
be investigated that the morphology and the activity differences of the reproductive stem cells 
may also be effective in the restoration of fertility. In this review, stem cells were evaluated by 
examining the articles related to their naming, localization, morfological properties at different 
terms. These cells are discussed in detail here since they must be preserved in prepubertal boys 
who will receive oncological therapy.

Keywords: Gonocytes, Spermatogonial stemcells, Prepubertal testis, Seminifer tubules
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Giriş 
Erken embriyonal dönemde oluşan primordiyal germ 
hücreleri, erişkin insandaki olgun spermatozoayı 
oluşturana kadar son derece karmaşık ve uzun 
bir değişim sürecinden geçmektedir. Çocukluk 
çağında onkoloji tedavisi görecek çocukların 
üreme kök hücrelerinin kriyoprezervasyonu söz 
konusu olmaktadır. Gonadotoksik tedavilerden 
sonra erişkin yaşa gelen erkek çocukların 
fertilitelerinin korunması için bu kök hücrelerin 
saklanması tek çözüm olarak gözükmektedir. Aynı 
zamanda bu hücrelerin gelişimlerinin irdelenmesi, 
erişkin erkeğe bağlı infertilite nedenlerinin de 
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle üreme 
kök hücrelerinin, erken embriyonal dönemde, fetal 
dönemde ve doğumdan sonraki dönemde testisteki 
yolculuğu ile geçirdikleri değişimin incelenmesi 
önem kazanmaktadır. Derlememizde, erkek üreme 
kök hücrelerinin ve testisin erken embriyonal 
dönemden başlayarak fetal, post natal, pubertal 
dönem ve erişkinde olgun spermatozoa oluşana 
kadar olan yolculuğu gözden geçirilmiştir.

Embriyonal ve fetal dönemde testis gelişimi ve 
primordiyal germ hücreleri
Testisler embriyolojik olarak posterior abdominal 
duvarı döşeyen mezodermal epitel, bunun 
altındaki embriyonik bağ dokusu ve primordiyal 
germ hücreleri olmak üzere üç kaynaktan 
köken almaktadır. Erkek gonadı somatik hücre 
prekürsörleri, Sertoli hücreleri, Leydig hücreleri 
ve peritübüler miyoid hücreleri oluşturur. Sertoli 
hücreleri, testis yüzey mezodermal epitelinden 
gelişir (1). Kemirgenlerde Sertoli hücreleri, fetal 
dönemdeki proliferatif aktivitelerini yeni doğanda 
da sürdürür ve birkaç gün içinde bu aktivite giderek 
azalır. Bu dönem gonositlerde, yeni doğanda G0 
fazından çıkıp proliferasyon göstermeye başladığı 
sürece karşılık gelmektedir (2).

İnsan embriyosunda, gonadların gelişimi beşinci 
haftada mezonefrozun medialinde mezotelin 
kalınlaşarak gonadal kabartıları oluşturmasıyla 
başlar. Epitelyal gonadal kordonlar parmak 
şeklinde alttaki mezenkim içine doğru ilerler. 
Farklılaşmamış gonad taslağında dışta korteks, 
içte medulla oluşur. Medullanın gelişmesiyle 
testis oluşur. Gonadal kordonlar, seminifer tübül 
primordiyumlarına farklılaşırlar. Seminiferöz 

kordonlar da seminifer tübüllere, tubuli rekti ve rete 
testise farklılaşır. Seminifer tübüller, interstisyel 
doku ile birbirlerinden ayrılır (1). 

Primordiyal germ hücreleri, embriyonal dönemde 
kemirgenlerde ilk haftada, insanda dördüncü 
hafta başında allantoisin başlangıç yerine yakın 
epiblasttan göç eden hücrelerle oluşur (1,3). 
Primordiyal germ hücreleri, arka bağırsağın dorsal 
mezenteri boyunca gonadal kabartılara göç eder. 
Parmak şeklinde yüzeyel mezodermal epitelin 
alttaki mezenkim dokusu içine girerek oluşturduğu 
gonadal kordonlara dahil olur. 

Embriyonal dönemde gonad taslaklarına göç 
eden primordiyal germ hücreleri, testiküler 
kordonları oluşturan Sertoli hücre öncülleri ve 
peritübüler myoid hücrelerin etkisiyle gonositlere 
dönüşür. Seminifer tübülüsler morfolojik olarak 
fetal dönemde ve doğumda solid görünümdedir. 
Tübülüs lümeni, puberteden itibaren gelişir. 
İnsanda interstisyel alanda bulunan leydig hücreleri 
8. haftadan itibaren androjenik hormonları 
salgılamaya başlar. Androjen mezonefrik kanalların 
ve dış genital organların erkek yönde farklılaşmasını 
uyarır.

Yeni doğanda germ hücreleri;
gonositler-spermotogonyumlar
Gonositler, germ hücreleri serisinin fetal ve 
yenidoğan dönemindeki formunu ifade etmektedir. 
Bu dönemde testiküler kordonların merkezinde bazal 
membrandan uzağa yerleşmiştir. Kemirgenlerde 
gonositler kısa bir proliferasyon sürecinden geçer, 
sonra G0 fazına girerek doğuma kadar sessiz kalır 
(3,4,5). Doğumdan sonraki beşinci güne kadar 
gonosit şeklinde olan kök hücreler, bu günden 
itibaren spermatogonyumlara (SG) dönüşmektedir. 
İnsanda da embriyonal dönemin yedinci haftasına 
kadar primordiyal germ hücreleri mevcuttur. 
Yedinci haftadan sonra primordiyal germ hücreleri 
seminifer tübülüs içine dahil olarak gonositlere 
dönüşmektedir. Gonosit dönemi fetal dönemin 20. 
haftasına kadar sürmektedir (6).

Yenidoğanda ve immatür testis dokusunda 
gonositler, seminifer tübülüslerin merkez bölgesinde 
yerleşimlidir. Tübülüs lümeninde bulunan yuvarlak 
şekilli iri hücrelerdir (Şekil 1). Daha sonra bazal 
membrana doğru göç etmeye ve aynı zamanda da 
prolifere olmaya başlar (7,8,9).
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Şekil 1: Yeni doğan (0. gün) sıçanda testis yarı 
ince kesit.

Kemirgenlerde, doğum sonrası 4-5. günde bazal 
membrana göç etmeye başlar. Bazal membrana 
doğru göç ederken sitoplazma, ilerleyeceği yöne 
doğru uzayıp psödopod oluşturarak hareket eder. 
7-8. günde bazal membrana yerleşmeye başlar 
(Şekil 2). 

Şekil 2: 7-8 günlük prepubertal sıçanda testis yarı 
ince kesit.

Bazal membrana yerleşen hücreler artık 
SG’leri oluşturur. SG’ler mitoz bölünmelerle, 
kendini yenileme ve farklılaşma yeteneğine 

sahip spermatogonyal kök hücreleri (SKH) 
oluşturmaktadır (2,9,10,11,12,13). İnsanda ise 2 
yaş civarında, spermatogonyal süreç başlamakta ve 
puberteye kadar sürmektedir (6).

Gonositler göç esnasında A tek (As) veya izole (Ais) 
da denilen SG’ye dönüşür (9). Sıçanda gonositler 
bir hafta içinde yaklaşık 9 mitoz bölünme geçirir. 
Ancak henüz As SG’nin, proliferasyon gösteren 
SG’ye farklılaşmasının ya da kök hücre olarak 
kalıp kendisini yenilemesinin hangi mekanizma ile 
gerçekleştiği bilinmemektedir (14). As SG mitoz 
geçirerek birbirlerine hücreler arası köprü ile bağlı 
iki yavru A çift (Apr) SG’ye dönüşür. Bu hücreler 
de tekrar iki veya üç kere bölünerek A sıralı (Aal) 
SG’lere dönüşür ve bir hücre zinciri oluşturur. As, 
Apr, Aal SG’ler A farklılaşmamış (Aund) SG’yi 
oluşturur. Aund SG’ler proliferatif SG’lerdir. 
Doğumdan sonra 8. günde farede Aund SG 
hücrelerinin sayısı erişkindeki hücre sayısına ulaşır. 
Aal SG mitoz geçirmeden A1 tip SG’ye dönüşür. 
A1 tip SG altı kere mitoz bölünme geçirerek, 
A2, A3, A4 ve ara tip (In) SG’ler ve daha sonra 
B tip SG’lerı oluşturur, bu hücreler farklılaşmış 
SG’lerdir. 10-12 günlük farede SKH kolonisi 
en yüksek seviyeye ulaşır. B tip SG bölünerek 
spermatositleri oluşturur ve mayoz süreci başlar 
(9), B tip SG, spermatogonyal fazın son hücresidir.

Rutin ışık mikroskopi incelemelerinde, 
nükleoplazmaları koyu ya da açık renk görünen 
A SG’ler mevcuttur. Koyu renkli SG’ler insan ve 
maymunda Ad koyu renkli SG olarak isimlendirilir. 
A SG’ler kendi içinde bu özellikleriyle birbirlerinden 
ayırt edilebilir. B tip SG’lerde de nükleus zarının iç 
yüzeyi boyunca yayılmış, değişen büyüklüklerde 
kromatin granülleri görülür. Merkezi yerleşimli 
nükleolusun etrafında da kromatin granülleri 
bulunur. A ve B tip SG’lerin sitoplazmaları 
farklılık göstermez, ancak nükleus özellikleriyle 
birbirinden ayırt edilir (15). SG nükleuslarının 
histolojik özelliklerine göre insan SG’leri üç grupta 
değerlendirilmektedir:

1- Ad (koyu renkli) tip SG: Seminifer tübülüslerin 
kök hücreleri olarak değerlendirilmektedir. Koyu 
renkli, yoğun bazofilik, ince granüler kromatinli 
ovoid nükleuslu SG’lerdir. Belirli aralıklarla 
bölünerek ya kök hücre olarak kalmaya devam 
eden Ad SG çiftini oluşturur ya da Ap SG çiftini 
oluşturur.

Seminifer Tubulüsün ( ) orta bölgesinde bulunan 

Gonositler (     ), Sertoli hücreleri ( ) 

 

Bazal membrana yerleşmiş 
Spermatogonyum ( ), Sertoli hücreleri ( ) 
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2- Ap (açık renkli) tip SG: Açık renkli hafif 
boyanan, ince granüler kromatinli ovoid nükleuslu 
SG’lerdir. Ap SG farklılaşarak spermatozoayı 
üretir. Ayrıca mitoz bölünmeler geçirerek kendini 
yenileyip sayısını artırabilir (12). 

Gerektiği durumlarda Ad ve Ap SG’lerın karşılıklı 
olarak birbirine dönüşebilme özelliği vardır (16,17) 
(Şekil 3). 

Şekil 3: Spermatogonyal kök hücrelerin 
farklılaşması (17).

3- B tip SG: Nükleus yuvarlak olup, kaba kromatin 
yapısı vardır. Kromatin nükleus membranı boyunca 
ve merkezi nükleolus etrafında yoğunlaşmış olarak 
görülür (12). 

Rezolüsyon gücü yüksek ışık mikroskobu 
kullanılmasıyla SG alt tiplerinin ayırt edilmesi ve 
böylece hücrelerin biyolojisini anlamak mümkün 
olmuştur (18,19). 

Prepubertal ve pubertal dönem; kan testis 
bariyeri 
Prepubertal testiste, Sertoli hücreleri seminifer 
tübülüslerde SG’lerin bazala yerleşmesini sağlar. 
Sertoli-Sertoli arasında bazolateral yüzeyde, 
SG’lerin tamamen bazal membrana yerleşmesinden 
sonra sıkı bağlantılar gelişir. Bu sıkı bağlantılar 
bazal ve adluminal kompartman arasında kan-testis 
bariyerini oluşturur. Spermatogenez başladığında 
preleptoten spermatositlerin, bazal kompartmandan 
adluminal kompartmana geçişi esnasında sıkı 
bağlantılar (20) geçişe izin vererek üçüncü 
bir kompartman olan geçici ara (intermediate) 
kompartmanın oluşmasını sağlar. İntermediate 
kompartman hücre geçişi esnasında oluşur. Sıkı 

bağlantıların geçişe izin verme mekanizması henüz 
tam olarak aydınlatılamamıştır. Kan-testis bariyeri, 
kan ve lenf sıvısında bulunan toksik maddelerin 
tübülüs lümenine geçişini engeller. Aynı zamanda 
immunolojik bir bariyer fonksiyonuyla da oto-
antikorların geçişini engeller. Sertoli hücrelerinin, 
sıkı bağlantı noktalarının üst kısmında kalan 
yüzeylerinden salgılanan sıvı adlüminal 
kompartmanda toplanır. Doğumda mevcut olmayan 
tübülüs lümenini o dönemde Sertoli hücrelerinin 
sitoplazması doldurur. Sertoli hücrelerinden 
salgılanan sıvının geriye doğru akarak bazala 
geçişini kan-testis bariyeri engeller. Adluminal 
kompartmanda kalan sıvının basıncı seminifer 
tübülüs lümeninin oluşmasını sağlar. Seminifer 
tübülüs lümeninin gelişmesi, sıkı bağlantıların 
oluşması ile doğrudan ilişkilidir. Salgılanan bu 
sıvı spermatozoanın genital kanallardan geçişini 
kolaylaştırır (14).

Erişkin testis; spermatogenetik seri ve sertoli 
hücreleri 
Testis en dışta kalın sıkı bağ dokusundan oluşan 
tunika albuginea çevrilidir. Kapsülün iç kısmı tunika 
vaskülosa gevşek bağ dokusundan oluşur. Buradan 
bezin içine doğru fibroz uzantılar yaparak testiste 
yaklaşık 250 adet testiküler piramidal bölmeleri 
oluşturur. Her bölmede 1-4 adet olmak üzere her 
testiste yaklaşık 250-1000 adet seminifer tübülüs 
yer alır. Seminifer tübülüsler arasında interstisyel 
alan bulunur. İnterstisyel alanda bulunan Leydig 
hücreleri polihedral hücrelerdir. Genellikle tek, 
bazen çift nükleusu bulunur (21,22). 

Erişkin testis dokusunda seminifer tübülüsler, 
bazal membran, myoid hücreler ve lenfatik epitelin 
oluşturduğu sınırlayıcı doku ile interstisyumdan ve 
lenfatik alandan ayrılır. Düz kas özelliğindeki yassı 
myoid hücreler bazal membran boyunca kasılarak 
seminifer tübülüslerde spermatozoa ve sıvının 
hareket etmesini sağlar. 

Seminifer tübülüslerde, Sertoli hücreleri ve 
spermatogenik seri hücreler olmak üzere iki tip 
hücre bulunur. Sertoli hücreleri tübülüsta bazal 
membran (yüksekliği yaklaşık 90μm) üzerine 
dizilmiş destek hücrelerdir. Seminifer tübülüslerin 
yapısal organizasyonunu sağlar. Tübülüslerin 
kalınlığını oluşturur. Sertoli hücreleri vasküler alan 
ile germ hücreleri arasında köprü vazifesi gördüğü 
için “köprü hücreleri” olarak da isimlendirilir. 
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Rutin hematoksilen eozin boyası ile Sertoli hücre 
sınırları görülmez. Sertoli hücrelerinin nükleusları, 
9-12μm çapında, açık renk, genellikle ovoid şekilli, 
nukleolusu merkezi yerleşimli ve hücrenin bazale 
yakın bölgesinde yerleşimlidir. Sertoli hücrelerinin 
yan yüzlerinde boylu boyunca spermatogenik 
seri hücreleri bulunur. Germ hücrelerini 
destekleyerek beslenmelerini sağlar ve aktif olarak 
spermatogenezde önemli rol oynar, spermatogenezi 
yönetir (Şekil 4). Sertoli hücrelerinin fonksiyonları, 
fertilitenin korunması ve infertil testisin hücre 
transplantasyonuyla tekrar restorasyonunda oldukça 
önemli bir role sahiptir (12,14,15). 

Şekil 4: Testis intratübüler hücrelerin yapısı (12).

Spermatogenetik seri hücreleri seminifer tübülüste 
4-8 tabaka halinde sıralanır. Pubertede ya da 
cinsel olgunlaşma başladığında SG’ler mitoz ve 
mayoz bölünmeler geçirerek spermatogenezi 
başlatır, olgun spermatozoayı oluşturur (14). SG, 
spermatositogenez ve spermiyogenez fazlarından 
geçerek olgun spermatozoayı oluşturur (12,14). Bu 
fazların toplamı spermatogenezi oluşturmaktadır. 
Spermatogenez süreleri türlere göre farklılıklar 
gösterir. Spermatogenez süresi, farklı sıçan 
cinslerinde 10-13 gün, Wistar cinsi sıçanlarda 13 
gün, farede 12 gün (14), insanda net olmamakla 
birlikte 72 gün olarak kabul edilmektedir. 

SG’ler diploid (2n) hücrelerdir. Mitoz bölünmeler 
geçirerek primer spermatositleri oluşturur. Primer 
spermatositler, mayoz bölünme geçirerek sekonder 

spermatositleri oluşturur. Sekonder spermatositler 
kısa ömürlüdür, seminifer epitelde görmek zordur. 
Ancak kromozomlar replikasyon göstermeden 
süratle ikinci mayoz bölünmeyi geçirerek haploid 
(n) spermatidleri oluşturur. Spermatogenezde 
mitoz ve mayoz esnasında nükleus bölünür, ancak 
sitoplazmada modifiye bir bölünme gerçekleşir. 
Yeni oluşan iki hücre arasında sitoplazmik bir 
bağlantı kalır. Hücreler birbiriyle bu köprüler 
aracılığıyla ilişkidedir. Bu bağlantı, hücrelerin 
senkron aktivite göstermesini sağlar. 

Mayoz bölünme sonucu oluşan spermatidler, 
küçük, yuvarlak hücrelerdir. Tek bir A SG’den 
gelişen spermatidler, birbirleriyle sitoplazmik 
köprülerle bağlı küçük hücre grubu halinde, tübülüs 
lümenine yakın kısımda bulunur. Spermatidler 
spermiyogenezde golgi, akrozomal ve matürasyon 
fazlarını geçirerek olgun spermatozoayı oluşturur. 
Spermatozoa Sertoli hücreleri tarafından tübülüs 
lümenine salınır (spermiyasyon) (22).

Sonuç
Erken embriyonal dönemde primordiyal germ 
hücreleri, sırasıyla gonositlere, gonositler 
de seminifer tübülüs bazal membranına 
yerleştikten sonra spermatogonyuma dönüşür. 
Spermatogonyum, spermatogonyal kök hücrelerin 
prekürsörü ve spermatogenik serinin ana hücresidir. 
Başlangıçta iri yuvarlak olan kök hücreler pubertede 
spermatogenezin başlamasıyla küçük kuyruklu 
olgun spermatozoaya dönüşmektedir. 
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Membran Fosfolipidlerinden Sfingozin-1-Fosfat ve
Reseptörlerinin Erektil Disfonksiyondaki Rolü

Didem TuRGuT coŞAN1, ibrahim uğur ÇALıŞ1,
Gülcan KALENDER GÜLEÇ2

Öz
Erektil disfonksiyon (ED), erektil dokuya kan akışındaki değişimin en sık neden olduğu bir 
dizi dinamik olayın sonucu olarak oluşur. ED’ye sebep olan Kavernozal fibrozis, diyabet, 
hipertansiyon, radikal prostatektomi, Peyronie hastalığı, kastrasyon ve kavernozal sinir hasarı 
gibi durumlarda ortaya çıkan önemli bir patolojik durumdur. Birçok faktörün yanında, bu 
hastaların plazmasında sfingozin-1-fosfat (S1P)’ın yüksek seviyede bulunması, bu mekanizma 
üzerinde potansiyel bir belirleyici olabileceği görüşünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Sfingolipitler olarak adlandırılan büyük lipit metabolitleri ailesinin bir üyesi olan sfingozin-
1-fosfat (S1P), vasküler tonusu düzenleyen maddelerin en son belirlenenlerindendir. İnsan 
korpus kavernozumda S1P’nin reseptörlerinden S1P1, S1P2 ve S1P3’ün varlığı bildirilmiştir. 
Reseptörleri aracılığıyla, S1P’nin düz kaslar üzerindeki etkisi vasküler yanıtın oluşmasını 
sağlar. Erektil disfonksiyonda S1P ve ona bağlı çeşitli sinyal yolakları terapötik hedeflerin 
oluşturulması bakımından önemlidir. Bu konu hakkında mevcut bilginin kısıtlı olması nedeniyle, 
hem mekanizmaların ortaya konması hem de özel tedavilere odaklanılması açısından daha ileri 
araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, Sfingozin-1-fosfat, Sfingozin-1-fosfat reseptörleri

The Role of Sfingozin-1-Phosphate and Receptors from the Membrane 
Phospholipides in Erectile Dysfunction

Abstract
Erectile dysfunction (ED) occurs as a result of a series of dynamic events most commonly caused 
by alterations in the blood flow to the erectile tissue. Cavernous fibrosis that causes ED is an 
important pathological condition which arises in diabetes, hypertension, radical prostatectomy, 
Peyronie’s disease, castration, and cavernous nerve injury. In addition to many factors, the high 
level of sphingosine-1-phosphate (S1P) in the plasma of these patients has led to the emergence 
of the idea that suggests it may be a potential determinant on this mechanism. Sphingosine-1-
phosphate (S1P), a member of the family of major lipid metabolites, called sphingolipids, is 
one of the recently determined substances that regulate the vascular tone. It has been reported 
that S1P1, S1P2 and S1P3 receptors from S1P receptors are present in the human corpus 
cavernosum. The effect of S1P on the smooth muscles allows vascular response to occur through 
its receptors. S1P and various signal pathways associated with it are important in designating 
therapeutic targets in erectile dysfunction. Due to the limited current information on this subject, 
it seems that further research is needed in terms of both revealing the mechanisms and focusing 
on specific treatments.

Keywords: Erectile dysfunction, Sphingosine-1-phosphate, Sphingosine-1-phosphate receptors
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Giriş
Penil ereksiyon, periferik ve merkezi sinir sistemi 
düzeyinde koordine edilen bütünleşik fizyolojik 
ve biyokimyasal olayların rol aldığı karmaşık bir 
dizinin bileşenidir. Erektil süreçte, penil erektil 
doku, özellikle kavernöz düz kaslar, arterioller 
ve arter duvarlarının düz kasları önemli rol 
oynar. Temel olarak, cinsel uyarım üzerine penil 
ereksiyon, büyük ölçüde erektil dokuya yeterli 
kan akışına bağlıdır. Bu durum, koordine arteryel 
endotel bağımlı vazodilatasyon ve sinüzoidal 
endotel bağımlı düz kas gevşemesini gerektirir 
(1). 

Erkek cinsel organının cinsel birleşme için 
gereken sertliğe ulaşamaması durumu olan 
erektil disfonksiyon (ED), erektil dokuya kan 
akışında azalmaya neden olan bir dizi dinamik 
olayın bir sonucu olarak oluşur (1,2). ED’ye 
sebep olan birçok faktörün yanında, bu hastaların 
plazmasında sfingozin-1-fosfat (S1P)’ın yüksek 
seviyede bulunması, bu mekanizma üzerinde 
potansiyel bir belirleyici olabileceği görüşünün 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
ED’de, S1P ve ona bağlı yolaklar terapötik bir 
hedef olarak düşünülmüştür. Yapılan çeşitli 
çalışmalarda, S1P ve reseptörlerinin bazı cinsel 
işlev fonksiyonlarındaki rolleri gösterilmiştir (2). 

Penil ereksiyon çoğunlukla, kuvvetle kasılmış 
durumda olan korpus kavernozumun düz kasının 
gevşemesini içeren bir nörovasküler olaydır. 
Benzer şekilde, ED için mevcut olan başlıca 
terapötik tedaviler, özellikle nitrik oksit (NO)/
döngüsel guanozin monofosfat (cGMP) yolağını 
hedefleyerek, korpus kavernozumun düz 
kasının gevşeme yollarını araştırmak üzerinedir. 
Sfingolipitler olarak adlandırılan büyük lipit 
metabolitleri ailesinin bir üyesi olan S1P, vasküler 
tonusu düzenleyen «vazoaktif” maddelerin en son 
belirlenenlerindendir (3). 

S1P, sfingozinin ATP’ye bağlı fosforilasyonunu 
katalizleyen sfingozin kinazlar (SphK) 
tarafından üretilir (3). Sfingozini fosforile 
ederek S1P üretimini sağlayan enzimlerden biri 
sfingozin kinaz 1 (SphK1), diğeri ise sfingozin 

kinaz 2 (SphK2)’dir (4). S1P, bu izoenzimler 
tarafından sentezlenen biyoaktif bir molekül 
olup, reseptörlerine bağlanarak önemli bazı 
hücresel fonksiyonları düzenlemektedir. Hücre 
yüzey reseptörlerinden bağımsız olarak hücre 
büyümesi ve hücrenin sağ kalımı gibi fonksiyonlar 
üzerinde etkili olurken, endotel hücrelerin 
hareketini sağlamak ve tüp oluşumunu uyararak 
anjiyogenezi teşvik etmek gibi bazı fonksiyonları 
da etkileyebilmektedir (5). SphK1 ağırlıklı olarak 
sitozolik ve sağ kalım için (pro-survival) iken, 
SphK2 esas olarak endoplazmik retikulumda işlev 
görür ve apoptozu uyarır, ancak rolleri hâlâ tam 
olarak anlaşılamamıştır. 

S1P uyarımı, vazodilatasyona veya 
vazokonstriksiyona neden olup olmadığı, damar 
yolunun durumu, S1P konsantrasyonları, S1P 
reseptör alt tiplerinin ekspresyon profili, canlı 
türleri ve hastalık durumları gibi çoklu deneysel 
değişkenlere bağlı olabilir. Genel olarak, yüksek 
S1P konsantrasyonu, mezenterik, serebral 
ve koroner arterler gibi dirençli damarlarda 
vazokonstriksiyona neden olmakla birlikte, aort, 
karotis ve femoral arterler gibi kanal damarları 
üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur. 
S1P dirençli arterler dışında, idrar torbası, uterus, 
gastrointestinal sistem ve bronşiyal tüpteki düz 
kaslarda kasılma yapabilir (3). Reseptörleri aracılığı 
ile S1P, adenilat siklaz, fosfolipaz C, tirozin kinaz, 
Ras-MAPK, fosfatidilinozitol 3-kinaz ve Akt/PKB 
gibi hücredeki önemli fonksiyonları tetikleyen 
birçok molekül ve sinyal yolunu aktive etmektedir 
(6).

S1P, vazoaktif potansiyelinin yanı sıra, hücre 
çoğalması, göç, hayatta kalma, farklılaşma gibi 
birçok biyolojik süreci düzenleyebilir. Bu hücresel 
tepkilerin birçoğu, S1P’nin, beş G proteini ile 
bağlanmış S1P-5 reseptörlerine bağlanması ve aktive 
edilmesi ile başlatılır (3). S1P reseptörleri sadece 
hücre yüzeyinde değil, hücre sitoplazmasında ve 
çekirdekte de bulunur. Düşük konsantrasyonlarda 
bile olsa S1P reseptörlerine bağlanabilir, ancak 
sfingozin, seramid, sfingomiyelin gibi sfingolipit 
ailesinin diğer üyeleri bu reseptörlere bağlanamaz 
(7-9). Memelilerde, S1P1, S1P2 ve S1P3 tüm 
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dokularda bulunurken, S1P4 lenfoid dokular 
ve akciğer, S1P5 beyin ve deride bulunur. Kan 
damarlarında, vasküler endotel hücreleri ve 
düz kas hücreleri vasküler tonusu modüle eden 
S1P için spesifik reseptörler bulunur. Özellikle, 
vazorelaksasyon, endotel hücrelerde S1P1 
reseptörleri yoluyla endotelyal nitrik oksit sentaz 
(eNOS) yolaklarıyla elde edilirken, düz kastaki 
S1P2 ve S1P3 reseptörleri, Rho-kinaz yolaklarının 
aktivasyonuyla düz kas vazokonstriksiyon 
yanıtlarını ortaya çıkarır (3). 

S1PR1, G protein üzerinden Ras/ERK, PI3-
kinaz/Akt yollarını uyararak hücrenin hayatta 
kalmasını, PI3K/Rac yolunun aktivasyonu ile 
de hücre göçünü ya da kemotaksisi düzenler. 
Ayrıca yine G protein aracılı fosfolipaz C 
(PLC) ve kalsiyum (Ca2+) mobilizasyonunu da 
aktive edebilir (10). Düz kaslardaki S1PR2 ve 
S1PR3 reseptörleri, RhoA/ROCK yolaklarının 
aktivasyonu yoluyla vazokonstriksiyon 
tepkilerini ortaya çıkarabilir. Aort gibi dirençli 
arterler haricinde, bronşiyal tüp, idrar torbası, 
uterus, gastrointestinal ve trakeal düz kaslarla S1P 
etkileşime girebilir. İnsan korpus kavernozumda, 
S1P1, S1P2 ve S1P3 reseptörlerinin varlığı 
bildirilmiştir. Reseptörleri aracılığıyla, S1P’nin 
düz kaslar üzerindeki etkisi, vasküler yanıtın 
oluşmasını sağlar (11-13). 

S1P1 reseptörü, NO aracılı düz kas gevşemesi ile 
ilişkilidir (3). NO sentaz (NOS) L-arginin’den NO 
üretimini kataliz etmektedir. NO, nonadrenerjik, 
nonkolinerjik nöronlar ve sinüzoidal endotelyum 
tarafından, cGMP yolu boyunca fonksiyonel düz 
kasları gevşetmek için salgılanan başlıca periferik 
nörotransmiterdir. Nöronal NOS (nNOS) ve 
endotelyal NOS (eNOS), penis ereksiyonuna 
aracılık eder. nNOS ve eNOS tarafından üretilen 
NO, penil ereksiyonu tetiklemede ve sürdürmede 
merkezi bir rol oynar. İnsan dokusunda S1P, 
eNOS’un tetiklediği kalsiyumdan bağımsız yolun 
aktivasyonu için olası aday gibi görünmektedir. 
Normalde temel enzimlerin aktivasyonu için Ca2+/
kalmodulin kompleksinin oluşması gereklidir. 
Yapılan bazı çalışmalar, eNOS’un kalsiyumdan 
bağımsız bir şekilde aktive olabileceğini 

göstermiştir. Fosfatidilinozitol 3-kinaz (PI3K), 
protein kinaz B’yi fosforile eder ve bu da 
eNOS’u, NO oluşturmak üzere fosforile eder. 
Bu yolun önemi, sıçanlarda in vivo çalışmalarla 
da gösterilmiştir. Vazorelaksan ajanın kavernöz 
sinir veya intrakavernozuma enjeksiyonuyla 
oluşan elektriksel uyarının, Akt fosforilasyonu 
ile eNOS aktivasyonuna neden olduğu ve 
erektil yanıt verdiği gösterilmiştir. Böylece, 
eNOS kalsiyumdan bağımsız bir mekanizma 
ile kavernozal doku gevşemesinin başlamasına 
neden olabilir. Bu olay tam ereksiyonun elde 
edilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunur. 
Son zamanlarda, membran fosfolipitleri, özellikle 
de S1P üzerinde yoğunlaşılmıştır. S1P reseptörleri, 
adenilat siklaz, fosfolipaz C, PI3K/protein kinaz, 
Akt ve mitojenle aktive edilmiş protein kinazlar 
ile birlikte Rho ve Ras’a bağlı yolakları içeren 
farklı hücre içi ikinci mesajcı sistemlerine 
bağlanır. S1P, vasküler endotelyal hücrelerde 
Akt›ın, G proteinine bağlı aktivasyonunu içeren 
sinyal yolunda kuvvetli ve güçlü bir şekilde 
eNOS’u aktive eder. İnsan korpus kavernozumu, 
S1P reseptörlerine sahiptir. Farmakolojik 
modülasyon çalışmaları ile S1P’nin insan korpus 
kavernozumun düz kasının asetilkolin kaynaklı 
gevşemesini güçlü bir şekilde artırdığı ve bu 
etkiyi eNOS’un artan fosforilasyonu ile yaptığını 
bildirmektedir (1,3). 

Kastrasyon, alfa adrenerjik agonistlere 
aşırı duyarlılık, düz kastaki artmış miyozin 
fosforilasyonu ve düz kastaki miyozin izoform 
bileşiminin değişiminin yanı sıra, RhoA/ROCK 
yolağının aktivasyonu da korpus kavernozumun düz 
kasındaki kasılma sürecini artırır. Bununla birlikte 
korpus kavernozum düz kası, diğer birçok düz kasın 
aksine, çoğunlukla kasılabilir haldedir ve yalnızca 
erektojenik uyaranları aldıktan sonra gevşer. 
Kastrasyon, serum S1P konsantrasyonunu artırarak 
S1P2-3 reseptörlerinin ekspresyonunu artırırken, 
mRNA seviyesinde korpus kavernozumda 
S1P1 reseptörünün ekspresyonunu azaltır (3). 
Androjenler, hem ereksiyon hem de anti-erektil 
sinyal yollarını kontrol ederek ereksiyon sürecinde 
çift yönlü rol oynarlar (3). Her ne kadar kanıtlar 
androjenlerin erektil fonksiyon üzerinde merkezi 
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olmayan önemli bir etkisi olduğunu gösterse de, 
bu kavram oldukça tartışmalıdır (14). Testosteron, 
penil ereksiyonu indükleyen NO ve onu üreten NOS 
enzimini modüle eder. Korpus kavernozum düz 
kasında kasılmayı düzenleyen androjenlerin daha 
iyi anlaşılması, korpus kavernozum düz kasının 
gevşeme mekanizması üzerindeki modülasyonları 
kadar önemlidir (3). 

Kavernozal fibrozis, ED’ye yol açan önemli 
bir patolojik durumdur. Kavernozal fibrozisin 
etiyolojisi, radikal prostatektomi, hipertansiyon 
ve Peyronie hastalığı, Diabetes Mellitus, 
kastrasyon ve kavernozal sinir hasarıdır. Çeşitli 
etiyolojilere ait ED ile ilişkili kavernozal 
fibrozisin gelişiminden birkaç sinyal yolunun 
sorumlu olduğu görülmektedir (14,15). 
Prostatektomi sonrası ortaya çıkan ED’ye, cerrahi 
sırasında kavernöz sinire hasar verilmesi ve 
birleşik fibrozun gelişmesi olduğu bilinmekle 
birlikte, neden olan moleküler mekanizmalar 
yeterince anlaşılamamıştır. Sinir hasarına yanıt 
olarak düz kasta kollajen miktarı artar. Önceki 
çalışmalar, kavernöz sinir hasarının, kollajen 
sentezini destekleyen Transforme Edici Büyüme 
Faktörü-β alt tipi 1 (TGF-β1)’in ekspresyonunun 
artmasına yol açtığını göstermiştir. Kavernöz 
sinir yaralanmasına bağlı olarak gelişen 
nöropraksi, korpus kavernozumda geçici veya 
kalıcı hipoksiyi indükleyebilmektedir. Birçok 
çalışma hipoksi ve kavernozal fibrozis arasında 
bir ilişki olduğunu bildirmekte ve hipoksinin 
TGF-β1’in artmasına neden olabileceğini öne 
sürmektedir. TGF-β1, korpus kavernozumda 
fibrojenik bir sitokin adayıdır. TGF-β, hem 
Smad sinyalizasyonunu hem de Smad olmayan 
yolları doğrudan aktive etmektedir. TGF-β, 
hücre içi Smad sinyal yolu aracılığıyla vasküler 
fibrozu uyarmaktadır. İki taraflı kavernöz sinir 
ezilmesi modeli oluşturulan sıçanlarda yapılan 
bir çalışmada, TGF-β1 ve Smad gibi bir fibrotik 
aktivatörün artışı ile ilişkili olarak hayvanlarda 
azalmış erektil durum olduğu bildirilmiştir. 
Bununla birlikte Smad sinyal yolunun yanı sıra, 
Smad olmayan yollar da vasküler fibroziste yer 

almaktadır. RhoA/ROCK sinyal yolu TGF-β 
tarafından aktive edilmekte ve böylece çeşitli 
hücre sistemlerinde, hücre iskeletindeki yeniden 
düzenlemelere katkıda bulunmaktadır. Bu 
durum çeşitli fibrotik koşulların patofizyolojik 
bir özelliği olan fibroblasttan miyofibroblast 
dönüşümüne neden olmaktadır. Büyüme faktörü 
ile uyarılmış sfingozin kinaz (SphK) tarafından 
üretilen S1P, fibroblastlar dahil olmak üzere 
çok sayıda hücre tipinin işlevini düzenlediği 
gösterilmiştir. Fibroblastlar üzerindeki S1P2 
reseptörlerinin aktivasyonu, fibröz için gerekli 
olan migrasyon ve proliferasyon tepkilerine 
aracılık etmektedir. TGF-b1 SphK1i aktive 
etmekte ve sonuçta meydana gelen S1P, S1P2 
reseptörü yoluyla, RhoA/ROCK1 yolağının 
aktivasyonuna yol açmaktadır. Bu durumun 
ezilme ile kavernöz sinir hasarı oluşturulan 
sıçan modelinde, birleşik fibrozise yol açtığı 
öngörülmektedir. Fibrozis TGF-bTGF-is TGF-l 
a/ROCK1 yollar1n1n aktivasyonu ile ili_kili 
olabilmektedir. Yapılan bir çalışma, kısmi sinir 
hasarından sonraki erken dönemde, S1P veya 
RhoA/ROCK1 sinyal yolaklarını hedef alan 
terapötik yaklaşımlara ve bilateral kavernöz sinir 
transeksiyonu veya kavernöz sinirin ezilmesi 
yoluyla tetiklenen doku değişiklikleri konusu 
üzerinde odaklanılabileceğini öngörmektedir 
(16). Yapısal fibrozu önlemek ve korpus 
kavernozumu korumak için, RhoA/ROCK1 
yolunu hedeflemeye yönelik yaklaşımların 
artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Erektil disfonksiyonda, S1P ile ona bağlı yolaklar 
terapötik hedef oluşturmaktadır (3). Çeşitli 
etiyolojilere ait ED ile ilişkili kavernozal fibrozisin 
gelişiminden birkaç sinyal yolunun sorumlu olduğu 
görülmektedir (15). Bu sinyal yollarının bazılarında 
S1P ve reseptörlerinin önemli role sahip olduğu 
görülmektedir. Hayvan modellerinde bazı terapötik 
başarılar sağlanmıştır, ancak konu hakkında mevcut 
bilginin kısıtlı olması nedeniyle, mekanizmaya özel 
tedavilere odaklanan daha ileri araştırmalara ihtiyaç 
olduğu görülmektedir. 
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Siklooksijenaz-2 (coX-2) G-765c Gen Polimorfizminin
Böbrek Hücreli Karsinom ile ilişkisi

 

canan KÜÇÜKGERGiN1, ilknur BiNGÜL1, Selçuk ERDEM2,
Öner ŞANLı2, Şule SEÇKiN1 

Öz
Amaç: Böbrek hücreli karsinom (BHK) dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin %3’ünü 
oluşturan önemli bir hastalıktır. Genetik ve çevresel faktörlerin BHK oluşumu ve gelişimi üzerinde 
etkili olduğu ileri sürülmekle birlikte risk faktörleri yeterince bilinmemektedir. Siklooksijenaz-2 
(COX-2) prostoglandinlerin sentezinde rol alan bir enzimdir. Normal dokuda genellikle 
bulunmazken, yapılan çalışmalarda COX-2 düzeylerinin çeşitli kanser türlerinde arttığı ileri 
sürülmektedir. Çalışmamızda, Türk toplumunda COX-2 geninin promoter bölgesindeki -765 
G/C polimorfizmi ile BHK’nin oluşumu ve gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemeyi planladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2015-2017 yılları arasında klinik ve histopatolojik olarak 
BHK tanısı konan 88 hasta ile kontrol grubu olarak sistemik hastalığı bulunmayan 157 sağlıklı 
kişi dahil edildi. Hasta ve sağlıklı kişilerden elde edilen DNA örneklerinde polimeraz zincir 
reaksiyonu- restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi tekniği (PZR-RFUP) ile COX-2 
G-765C gen polimorfizmi incelendi. Elde edilen sonuçlar Mann-Whitney U, Pearson ki-kare 
testleri ve lojistik regresyon analizi yapılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Türk toplumunda, COX-2 G-765C gen polimorfizminde GG genotip dağılımı ve G 
allel sıklığı daha yüksek bulundu. COX-2 G-765C gen polimorfizminde genotip dağılımı ve 
allel sıklığı bakımından BHK’li hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. 
Buna ek olarak, hastalığın derece ve evreleri açısından incelendiğinde COX-2 G-765C gen 
polimorfizminde genotip dağılımı ve allel sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmadı. 
Sonuç: Türk toplumunda COX2 G-765C gen polimorfizminin BHK oluşumu ve gelişimi için 
bir risk faktörü olmadığı ileri sürülebilir. 
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Giriş 
Böbrek hücreli karsinom (BHK), erişkin 
kanserlerinin yaklaşık %2-3’ünü oluşturmakta, 
genitoüriner tümörler içerisinde ise 3. sıklıkta 
yer almaktadır (1). BHK’nin insidansı, gelişmiş 
ülkelerde yüksek seyretmekte ve her 100.000 
kişiden 4’ü hastalıktan etkilenmektedir (1,2). 

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda hipertansiyon, 
obezite, sigara kullanımı ve çeşitli kimyasallara 
maruz kalma gibi faktörlerin BHK oluşumunda rolü 
olabileceği belirtilmektedir (24). Ancak bu faktörler 
ile karşılaşmamış bireylerde de hastalığın gelişmesi, 
BHK’nin etyolojisinde genetik faktörlerin de etkili 
olabileceğini düşündürmektedir (2-4). 

Siklooksijenazlar (COX) araşidonik asitten 
prostanoid, prostaglandin ve tromboksan sentezini 
sağlayan enzim sınıfıdır (5). Oluşan bu aktif 
ürünler inflamasyon, immün fonksiyon, hücre 
çoğalması, anjiogenez ve apoptoz gibi pek çok 
biyolojik sürecin önemli düzenleyicileridir (5-
7). Siklooksijenazların COX-1 ve COX-2 olarak 

bilinen iki izoformu bulunmaktadır. COX-1 birçok 
hücre tipinde sentez edilir ve çeşitli fizyolojik 
fonksiyonların homeostazından sorumludur. 
COX-2 ise hücrelerde sınırlı düzeylerde bulunan, 
proinflamatuvar ve mitojenik uyaranlarla sentezi 
indüklenen bir formdur (5-7). Yapılan deneysel ve 
klinik çalışmalarda COX-2 enziminin aktivitesinin 
oral (5), akciğer (6), prostat (7), kolorektal (8), 
mesane (9), over (10) ve BHK (11- 13) gibi 
kanser türlerinde arttığı ileri sürülmektedir. COX-
2 enziminin aktivitesinin artışının, apoptozun 
baskılanmasına, hücre çoğalmasında artışa, 
immün cevabın kronik olarak aktivasyonuna ve 
anjiogeneze yol açarak kanser gelişimine katkı 
sağladığı bildirilmektedir (5,11). 

Kanser gelişimi hücresel yolaklar ve ilgili genlerde 
meydana gelen komplike değişiklikler ile ilişkili 
çok basamaklı bir süreçtir. İnsan COX-2 geninin 
1. kromozomunun uzun kolunda (1q25.2q25.3) 
bulunduğu, yaklaşık 8 kb uzunluğunda ve 10 
ekzondan oluştuğu bilinmektedir (5,6). COX2 geni 
promoter bölgesindeki -765 G/C polimorfizminin 

The Evaluation of cyclooxygenase-2 Gene Polymorphism in Renal cell carcinoma 

Abstract 
objective: Renal cell carcinoma (RCC) accounts for nearly 3% of all cancer-related mortalities worldwide, 
however the risk factors for the initiation and development of RCC have not been fully elucidated yet. 
Cyclooxygenase-2 (COX-2) is an inducible enzyme for the synthesis of prostoglandins. Typically, COX2 
is often undetectable in normal tissue whereas overexpression of COX2 has been observed in a variety 
of human cancers. The aim of the present study is to investigate the possible association between COX2 
G-765C gene polymorphism and RCC risk in Turkish population. 
Materials and Methods: 88 patients diagnosed with clinically and histopatologically confirmed RCC 
and 157 healthy subjects were enrolled in the present study between the years of 2015-2017. The DNA 
samples obtained from these patients and controls were analyzed for COX2 G-765C gene polymorphism 
using polymerase chain reaction-restriction fragment length techniques (PCR-RFLP). Mann-Whitney U 
test, Pearson Chi-square test and logistic regression test were used for statistical analysis of the results. 
Results: In Turkish population, GG genotype distribution and G allele frequency were higher in COX-2 
G-765C gene polymorphism. There was no significant difference in the genotype distribution and allele 
frequency of COX2 G-765C gene polymorphism between patients with RCC and controls. In addition, the 
genotype distribution and allele frequency was also studied according to tumor grade and clinical stage, and 
no association were found.
conclusion: Our results suggest that COX2 G-765C gene polymorphism may not influence the initiation 
and development of RCC in Turkish population. 

Keywords: Renal Cell Carcinoma, COX2, Turkish population, Polymorphism 
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gen ekspresyonu düzeyinde değişiklik oluşturarak 
bireylerde BHK gelişimine sebep olabileceği 
belirtilmektedir (11). COX-2 G-765C gen 
polimorfizminin genellikle kanser riskini 
arttırdığı ileri sürülmekle birlikte, farklı etnik 
gruplarda yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar 
bulunmaktadır (13-15). 

Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda, Türk toplumunda 
COX-2 G-765C gen polimorfizmi ve BHK oluşumu 
ve gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemeyi planladık. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışma grupları 
2015-2017 yılları arasında İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalı’na başvurarak parsiyel/
radikal nefrektomi ameliyatı olan ve sonrasında 
BHK tanısı konan 88 kişi çalışma grubuna dahil 
edildi. Ayrıca aynı bölüme çeşitli ürolojik şikâyetler 
ile başvuran, herhangi bir sistemik hastalığı veya 
malignitesi bulunmayan 157 kişi kontrol grubu 
olarak belirlendi. Hastaların WHO/ISUP grade ve 
klinik T evreleri belirlendi. Grade 1-2 olanlar düşük 
dereceli tümör ve grade 3-4 olanlar yüksek dereceli 
tümör olarak T evresi T1 ve T2 olanlar düşük evre, 
T3 ve T4 olanlar ise ileri evre olarak kaydedildi. 
Çalışmamızda, BHK düşük dereceli (Grade1-2) 
ve yüksek dereceli hastalar (Grade 3-4) sırasıyla 
55 (%62.5) ve 33 (%37.5) olarak; düşük T evresi 
(T1 ve T2) ve yüksek T evresi (T3 ve T4, Mo veya 
M1) ise sırasıyla 52 (%59.1) ve 36 (%40.9) olarak 

bulunmaktadır. Çalışmamız, İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. 

DNA izolasyonu 
Kontrol ve hastaların periferik kan örnekleri EDTA 
içeren tüplere alındı. High Pure PCR Template 
Preparation Kit (Roche, Mannheim, Germany) 
kullanılarak örneklerden total genomik DNA 
izolasyonu yapıldı. Elde edilen DNA örnekleri 
çalışmalar yapılıncaya kadar -20 °C’de muhafaza 
edildi. 

coX-2 G765c Gen polimorfizminin analizi 
COX-2 G-765C gen polimorfizmi polimeraz 
zincir reaksiyonu-restriksiyon fragman uzunluk 
polimorfizmi (PZR-RFUP) tekniği ile incelendi. 
Elde edilen DNA örnekleri COX-2 G-765C 
(rs20417) bölgesine özgün primer dizileri 
kullanılarak çoğaltıldı (Tablo 1). PZR karışımımız 
100 ng DNA, 10 X PCR tamponu (pH=8.8), her 
bir primerden 5.0 pmol, 1.5mM MgCl2, her bir 
dNTP’den 200 mM ve 1.0U Taq DNA polimeraz 
(MBI Fermentas) içermektedir. PZR koşulları 
95 ºC’de 45 sn denatürasyon, 55 ºC’de 45 sn 
bağlanma, 72 ºC’de 45 sn uzama olacak şekilde 
35 döngü olarak gerçekleştirildi. PZR ürünleri 
AciI restriksiyon enzimi ile 37 ºC’de 2 saat inkübe 
edilerek kesildi. 10µL kesim ürünü etidyum 
bromid içeren %3’lük agaroz jele uygulandı ve 
elektroforez işlemi ile ayrılan bantlar UV ışık 
altında incelendi. 

Tablo 1: PZR ve RFUP prosedürleri ile COX-2 G-765C gen ürünleri

 Primer Dizileri 
 PcR Ürünü Restriksiyon 

Enzimi 
Restriksiyon 

Ürünü 

coX-2 G-765c 
(rs20417) 

F: 5’-AGG CAG GAA ACT TTA 
TAT TGG- 3’ 309 bp Acil cc: 309 bp 

 

 

R:5’-ATG TTT TAG TGA 
 
CGA CGC TTA- 3’ 

 

 

GG: 209 bp, 100 bp 
Gc: 309 bp, 209 bp, 
100 bp 
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istatistiksel analizler 
İstatistiksel analizler SPSS 21 paket programı 
kullanılarak gerçekleştirildi. Klinik parametrelerin 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi 
kullanıldı. Kontrol ve hasta grupları arasındaki 
genotip dağılımları ve allel sıklığı, ki kare testi 
kullanılarak incelendi. Gruplar arası anlamlılığın 
belirlenmesi için lojistik regresyon analizi yapılarak 
OR ve %95 CI (yaş, cinsiyet, VKİ ve sigaraya göre 
ayarlandı) değerleri verildi. 

Tablo 2: Kontrol ve böbrek hücreli karsinomlu hasta gruplarının klinik özellikleri (ort±SD) 

 Kontrol (n=157) Hasta (n=88) p 

Yaş (yıl) 57.31±7.62 54.98±10.40  0.064  

Cinsiyet (%) (kadın/erkek) 15.3/84.7 19.3/80.7 0.417 

VKİ (kg/m2) 27.24±2.72  27.61±6.63 0.115  

Sigara Kullanımı (%)
(kullanan/kullanmayan) 

 28.2/71.8 32.0/68.0 0.540 

Tümör Derece (düşük/yüksek)   55/33  
Düşük Dereceli (Grade 1-Grade2)  55 (%62.5)  
Yüksek Dereceli (Grade3-Grade4)  33 (%37.5)  

Evre   52/36  

Düşük Evre (T1-T2)  52 (% 59.1)  

İleri Evre (T3-T4)  36 (%40.9)  

Sonuçlar 

Kontrol ve hasta gruplarının klinik değerleri 
Kontrol grubu ile BHK’li hasta grubu arasında yaş, 
cinsiyet, VKİ ve sigara kullanımı açısından anlamlı 
bir farklılık saptanmadı (Tablo 2). 

coX-2 genotip dağılımı ve BHK arasındaki 
ilişki 
Çalışmamız, kontrol ve hasta grubunda, COX-2 
G-765C polimorfizmi açısından Hardy-Weinberg 
denklemine uygunluk gösterdi (p=0.439). Türk 

Düşük ve yüksek dereceli tümör açısından 
incelendiğinde, COX-2 G-765C gen 
polimorfizminde genotip dağılımı ve allel 
sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmadı (Tablo 4). COX-2 G-765C gen 
polimorfizminde genotip dağılımı ile tümörün düşük 
ve yüksek klinik T evresi açısından incelendiğinde, 
genotip ve allel sıklıkları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 4). 

toplumunda, COX-2 G-765C gen polimorfizminde 
GG genotip dağılımı ve G allel sıklığı daha yüksek 
bulundu. Kontrol grubunda GG genotipi %58.6, 
GC %38.2 ve CC %3.2; hasta grubunda ise genotip 
dağılımı sırasıyla %63.6, %34.1 ve %2.3 olarak 
saptandı. Bulgularımıza göre, COX-2 G-765C gen 
polimorfizminde genotip dağılımı ve allel sıklığı 
bakımından BHK’li hasta ve kontrol grubu arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 3). 
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Tablo 3: Kontrol ve böbrek hücreli karsinomlu hasta gruplarında COX-2 G-765C gen polimorfizminin 
genotip dağılımı ve allel sıklığı.

 Kontrol
n (%) 

Hasta
n (%) 

oR(95% cı) p 

coX-2 G-765c 
GG 92 (58.6) 56 (63.6) Referans 

 

 
GC 60 (38.2) 30 (34.1) 0.61 (0.29-1.26) 0.185 
CC 5 (3.2) 2 (2.3) 0.65 (0.12-3.50) 0.483 
GC+CC 65 (41.4) 32 (36.4) 0.80 (0.47-1.38) 0.439 
Allel 
G 244 (77.7) 142 (80.7) Referans 
C 70 (22.3) 34 (19.3) 0.83 (0.32-1.32) 0.439 

Tablo 4: Böbrek hücreli karsinomlu hasta grubunda COX-2 G-765C gen polimorfizmi ile tümör derece 
ve evresi arasındaki ilişki.

Düşük  Dereceli
 n (%)

Yüksek  Dereceli
n (%) oR (95% cı) p 

coX-2 G-765c 
GG 35 (63.6)  21 (63.7)  Referans 

 
 

GC 19 (34.5) 11 (33.3) 1.08 (0.28-4.18) 0.909 
CC 1 (1.9) 1 (3.0) 1.66 (0.09-28.0) 0.720 
GC+CC 20 (36.3) 12 (36.3) 1.00 (0.40-2.45) 1.000 

Allel 
G 89 (80.9)  53 (80.3) Referans 

 
 

C 21 (19.1) 13 (19.7) 1.04 (0.48-2.24) 0.921 
 
 

Düşük Evre
n (%) 

Yüksek Evre 
n (%)   

GG 29 (55.8) 27 (75.0) Referans  
GC 22 (42.3) 8 (22.2) 0.34 (0.07-1.57) 0.328 
CC 1 (1.9) 1 (2.8) 1.07 (0.064-8.0) 0.960 
GC+CC 23 (44.2) 9 (25.0) 0.42 (0.16-1.06) 0.065 
Allel 
G  80 (76.9)  62 (86.1)  Referans 
C 24 (23.1) 10 (13.9) 0.53 (0.23-1.20) 0.129 

OR (Odds oranı) ve CI (95% güven aralığı) yaş, cinsiyet, VKİ ve sigara kullanımına göre ayarlandı.

Düşük dereceli tümör: 1-2; Yüksek dereceli tümör; 3-4; OR: Odds oranı; CI: %95 güven aralığı;
Düşük evre: T1-T2; Yüksek evre: T3-T4. 
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Tartışma 
Son yıllarda COX-2’nin karsinogenezde 
önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. COX-
2 ekspresyonunun hücreler arası adezyonu 
ve apoptozu azalttığı, anjiyogenez ve hücre 
proliferasyonunu arttırdığı ileri sürülmektedir (16-
20). 

Proinflamatuvar medyatörler, büyüme faktörleri 
ve sitokinler tarafından aktivitesi indüklenebilen 
COX-2, araşidonik asitten prostaglandin H2 
(PGH2) oluşumunu katalizleyen hız sınırlayıcı 
bir enzimdir. PGH2, tromboksan, PGE2 ve PGI2 
gibi proinflamatuvar moleküllerin prekürsörü 
olarak bilinmektedir. Buna bağlı olarak, COX-
2 aktivitesinin hücrede fazla miktarda olması, 
proinflamatuvar medyatörlerin artışına neden 
olarak immün cevabı düzenlediği ve değişik 
mekanizmalarla tümörün gelişimine aracılık ettiği 
ileri sürülmektedir (20-22). 

(Güçer ve ark. 2009) çalışmasında, BHK’li 
kişilerde COX-2 ekspresyonu ile klinikopatolojik 
parametreler arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
(Yoshimura ve ark. 2004) bu çalışma da, COX-2 
ekspresyonu ve tümör derece ve evresi arasında 
bir korelasyon olmadığını öne sürmektedirler. 
(Cho ve ark. 2005) ise, BHK oluşumunda COX-2 
ekpresyonunun sadece tümör büyüklüğü ile ilişkili 
olduğunu, ancak gelişimi için etkili bir faktör 
olamayacağını belirtmektedirler. 

COX-2 geninin promoter ve intronik 
bölgelerinde çeşitli polimorfizmleri saptanmış 
olup, bunlar deneysel ve/veya epidemiyolojik 
çalışmalarda böbrek dahil farklı kanser tipleriyle 
ilişkilendirilmiştir (7-14). COX-2G-765C gen 
polimorfizmi, COX-2 geninin promoter bölgesinde 
-765 pozisyonunda guaninin sitozine değişmesi 
sonucu meydana gelmiş olan fonksiyonel bir 
tek nükleotid polimorfizmidir. Bu polimorfizm, 
genin transkripsiyonel aktivitesini etkileyerek, 
ekspresyonunun değişmesine yol açmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda, bu genin transkripsiyonunun 
stimülatuvar protein 1 (Sp1)’in COX-2 geninin 
-766 ile -761. pozisyonları arasındaki guaninden 
zengin promoter bölgeye bağlanmasıyla 
oluştuğu belirtilmektedir. COX-2 geninde -765. 
pozisyondaki guanin yerine sitozin gelmesiyle 
Sp1’in buraya bağlanamadığı ve onun yerine 
repressör özellikte stimülatuvar protein 3 (Sp3)’ün 

bağlanarak Sp1-aracılı transkripsiyonun bozulduğu 
ileri sürülmektedir (26-28). 

COX-2 G-765C polimorfizminin çeşitli kanser 
türleri ile ilişkisi birçok epidemiyolojik çalışmada 
incelenmiş, ancak çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. 
COX-2 G-765C gen polimorfizminin sırasıyla oral, 
akciğer, prostat, kolorektal ve mesane gibi çeşitli 
kanser türleri için risk faktörü olduğu (5-9), ancak 
mide (16), kolorektal adenom (29) ve karaciğer 
kanseri (15,30) için bir risk faktörü olarak rol 
oynamadığı ileri sürülmektedir. 

Bilebildiğimiz kadarıyla, literatürde BHK’li 
hastalarda COX-2 G-765C polimorfizmini 
inceleyen yalnızca bir çalışma mevcuttur. (Chang 
ve ark. 2014) Tayvan’da yapılan bu çalışma, 92 
BHK’li hasta ve 580 sağlıklı gönüllü içermektedir. 
BHK’li hasta grubunda GC genotipine sahip 
bireylerin GG genotipi taşıyanlara kıyasla BHK 
oluşumu için 0.34 kat oranında daha düşük risk 
taşıdığı belirtilmektedir (p= 0.0082). 

Bizim çalışmamızda ise, BHK’li hasta grubunda 
CC genotipi taşıyanların GG genotipi taşıyanlara 
göre 0.65 kat daha düşük risk içerdiği, ancak bu 
riskin anlamlı olmadığı bulundu (p=0.483). Buna 
ilaveten, GC+CC genotipinin ileri evre oluşumu 
açısından da incelendiğinde BHK gelişimi için 
düşük risk taşıdığı, ama bu riskin anlamlı olmadığı 
saptandı (p=0.065). Çalışmamızda hasta sayısının 
nispeten düşük olması kısıtlayıcı bir faktör olarak 
düşünülebilir. Bu nedenle daha yüksek örneklem 
sayısı ile çalışmalar yapılarak sonuçlarımızın 
istatistiksel gücü arttırılabilir. 

COX-2G-765C gen polimorfizmi ile çeşitli kanser 
türleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda 
çelişkili sonuçların elde edilmesi etnik köken, 
kontrol grubunun kriterleri ve örneklem 
büyüklüğündeki farklılıklar ile açıklanabilir. 

Bulgularımıza göre Türk toplumunda COX-
2 G-765C gen polimorfizminin BHK oluşumu 
ve gelişimi için bir risk faktörü olmadığı ileri 
sürülebilir. 

Teşekkür 
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje 
No:26154. 
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Tiroid Papiller Kanseri Gerçekten Söylendiği Kadar 
Sık mı Görülmektedir?

Burak KANKAYA1, Süleyman BÜYÜKAŞıK1, Ergun ESKioğLu1, 
Selin KAPAN1, Halil ALıŞ1 

Öz
Amaç: Yeni kurulan üniversite hastanesi genel cerrahi kliniğinde bir yıllık tiroidektomi 
operasyonu sonrası papiller kanser insidansını inceleyip paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem : Temmuz 2017-Temmuz 2018 tarihleri arasında tiroid bezi hastalığı tanısı ile 
başvurup, tiroid cerrahisi uygulanan olguların demografik özellikleri, ameliyat öncesi tanıları, 
uygulanan cerrahi yöntem, histopatoloji bulguları, morbidite ve mortalite oranları retrospektif 
olarak incelendi.
Bulgular: Olguların (n=11) yaş ortalaması 36.72 (22-63) olup, %54.5’i erkekti. Ameliyat 
öncesi yapılan iğne aspirasyon biyopsilerinde 6 (%54.5) olguda papiller karsinom izlendi. 10 
(%90.9) olguya total tiroidektomi ameliyatı yapıldı. Tiroidektomi spesimenlerinin histopatolojik 
incelemesinde 7 (%63.6) olguda papiller karsinom, 3 (%27.3) olguda papiller mikrokarsinom 
izlendi. Ameliyat sonrası kalıcı komplikasyon izlenmedi.
Sonuç: Son yıllarda tiroid kanser insidansının tüm dünyada artması ve özellikle kadınlarda en 
sık görülen kanser türlerinden birisi olması nedeniyle, başvuran hastalara gereklilik durumunda 
mutlaka boyun ultrasonografisi ile değerlendirme yapılıp, şüpheli nodül varlığında ince iğne 
aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, papiller karsinom, ince iğne aspirasyon biyopsisi 
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Does Thyroid Papillary carcinoma ıncidence occur as High as it is Reported?

Abstract
objective: We aimed to share our one-year thyroidectomy experience at the general surgery clinic of a 
newly established university hospital regarding thyroid papillary carcinoma.
Material and Methods: The thyroid surgery cases between July 2017 and July 2018 were retrospectively 
analyzed. Demographic characteristics, preoperative diagnoses, surgical methods, histopathological 
findings, morbidity and mortality rates were examined.
Results: Average age of the patient group (n=11) was 36.72 (22-63 years), and 54.5% of the cases were men. 
Preoperative needle aspiration biopsies revealed 6 (54.5%) papillary carcinoma cases. Total thyroidectomy 
was performed in 10 (90.9%) patients. The histopathological examination of the thyroidectomy specimens 
revealed papillary carcinoma in 7 (63.6%) cases and papillary micro-carcinoma in 3 (27.3%) cases. 
Postoperative complications were not observed.
conclusion: In recent years, the incidence of thyroid cancer has been increasing all over the World. In 
women thyroid carcinoma is one of the most common types of cancer in patients whom neck ultrasound 
examination revealed a nodular thyroid gland.  In any suspected nodule fine needle aspiration biopsy 
(FNAB) should be done to rule out malignancy.

Keywords: Thyroid nodule, Papillary carcinoma, Fine needle aspiration biopsy

Giriş
Tiroid kanser insidansı, son 40 yılda tüm dünyada 
artış göstermiştir (1). Tiroidin en yaygın malign 
tümörü, papiller kanserdir. Klasik olarak papiller 
görünümü ile karakterize olan papiller tiroid 
kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %80’ini 
oluşturur (2). Ülkemizde tiroid kanseri insidansı, 
kadınlarda kanserler arasında meme kanserinden 
sonra ikinci sıklıkta yer almaktadır (3). Tiroid bezi 
hastalıklarında cerrahi endikasyona göre bezin 
tek taraflı ya da tamamen çıkarılması kullanılan 
yöntemlerdir (4). Güncel kılavuzlarda kesin kanser 
tanılı, mikrokarsinom dışındaki özellikle 2 cm›den 
büyük lezyonu olan olgularda, total tiroidektomi 
ve ipsilateral profilaktik santral boyun diseksiyonu 
önerilmektedir (5).

Cerrahi diseksiyon esnasında paratiroid bezlerinin 
ve reküren laringeal sinirlerin görülüp korunması, 
düşük komplikasyon oranları için gerekliliktir (6). 
Günümüzde reküren laringeal, sinirlerin audio-
vizüel monitörizasyonu yardımcı yöntem olarak 
kullanılabilmektedir (7).

Bu çalışmamızda yeni kurulan Tıp Fakültesi 
Hastanemizde ilk bir yıllık süreçte tiroid cerrahisi 
uygulanan olgularımızın sonuçlarını paylaşmayı 
amaçladık.

Gereç ve Yöntem
Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 
yeni kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, tiroid 
bezi hastalığı tanısı ile başvurup tiroid cerrahisi 
uygulanan 11 olguya ait veriler, retrospektif olarak 
değerlendirildi. Olguların demografik özellikleri, 
ameliyat öncesi tanıları, uygulanan cerrahi yöntem, 
histopatoloji bulguları, morbidite ve mortalite 
oranları incelendi.

Ameliyat öncesi tüm hastaların tiroid fonksiyon 
testleri yapıldı. Boyun ultrasonografisinde (US) 
görülen şüpheli ya da dominant lezyona, ince iğne 
aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı. Ameliyat 
sırasında tüm olgularda reküren laringeal sinirlerin 
audio-vizüel monitörizasyonu kullanıldı. Olgular, 
ameliyat sonrası birinci gün kalsiyum değerlerine 
bakılarak taburcu edildi. Olgular ameliyat sonrası 
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birinci hafta ve birinci ayda kontrole çağrıldı. 
Sonrasında olgular takip için Endokrinoloji 
Polikliniği’ne yönlendirildi. Olguların ameliyat 
sonrası takip süreleri ortalama 7.09 (2-12) ay 
arasında değişmektedir.

Bulgular
Çalışmaya 11 olgu dahil edilmiş olup, yaş ortalaması 
36.72 (22-63) idi. Olguların 6’sı (%54.5) erkek idi. 
Ameliyat endikasyonu konulan olguları ince iğne 
aspirasyon biyopsilerinde 6 olguda (%54.5) papiller 
kanser, bir olguda (%9.1)  foliküler neoplazi, 3 
olguda (%27.3) şüpheli ve bir olguda da (%9.1) 
benign bulgular görüldü. On olguya (%90.9) total 
tiroidektomi ameliyatı yapıldı. Bir olguya bilateral 
santral ve lateral boyun disseksiyonu, bir olguya 
da santral boyun diseksiyonu yapıldı. Tiroidektomi 
spesimenlerinin histopatolojik incelemesinde, 
7 olguda (%63.6) papiller kanser, 3 olguda 
(%27.3) papiller mikrokarsinom ve bir olguda 
(%9.1) benign nodüler adenom izlendi. Kanser 
tanısı kadın ve erkeklerde eşit oranda izlendi. 
Ameliyat öncesi yapılan ince iğne aspirasyon 
biyopsisinde benign bulgular görülen bir olguda, 
tiroidektomi spesimeninde papiller kanser saptandı. 
Ameliyat öncesi yapılan ince iğne aspirasyon 
biyopsisinde önemi belirsiz atipi, izlenen bir 
olguda da tiroidektomi spesimeninde papiller 
mikrokarsinom izlendi. Boyun diseksiyonuna 
gerek görülmedi. Postoperatif erken dönemde 
hastalarda hipokalsemi, ses kısıklığı ya da nefes 
darlığı gibi bir komplikasyon gelişmedi. Beş olgu, 
ameliyat sonrası tümör konseyinde karar alındıktan 
sonra, radyoaktif iyot tedavisi aldı. Olguların 
ameliyat sonrası takip süreleri ortalama 7.09 (2-
12) ay arasında değişmekte olup, bu süre zarfında 
hastalarda herhangi bir problem ile karşılaşılmadı.

Tartışma ve Sonuç
Tiroid nodüllerinin klinik önemi yaş, cinsiyet, 
radyasyona maruz kalma öyküsü, aile öyküsü ve 
diğer faktörlere bağlı olarak %7-%15 arasında 
görülen tiroid kanserini dışlama ihtiyacına 
dayanmaktadır (8). Papiller ve foliküler kanseri 
içeren diferansiye tiroid kanseri, tiroid kanserlerinin 
büyük çoğunluğunu (>% 90) oluşturur (9). Bizim 
çalışmamızdaki olgularda papiller karsinom 

oranı, genel popülasyona göre fazla olmasına 
rağmen, tiroid kanserleri arasındaki sıklığı ile 
uyumlu bulunmuştur. Olgularımızdaki karsinom 
tanısı oranının yüksek olması, dış merkezde tanı 
alıp, tiroidektomi endikasyonu ile tarafımıza 
yönlendirilen olgularla ilişkilendirilmiştir.

Genel olarak, iyi diferansiye tiroid kanseri, uzun 
süreli sağ kalım gösteren solid karsinomlardan 
biridir. Diğer karsinomları aksine, bölgesel lenf 
nodu metastazları lokal nüks ile ilişkili olup, sağ 
kalım ile direk korelasyon göstermemektedir (10). 
ATA (American Thyroid Association ) ve ESES 
(European Society of Endocrine Surgeons), ileri 
evre primer tümörlere (T3 veya T4) veya klinik 
olarak lateral boyun düğümlerine (cN1b) sahip, 
klinik olarak negatif santral boyun lenf nodları 
(cN0) olan papiller tiroid kanseri olgularına, 
profilaktik santral boyun diseksiyonu önermektedir 
(5,11). Kliniğimizde güncel kılavuzlar eşliğinde 
seçilmiş iki olguda santral boyun diseksiyonu, 
ayrıca bir olguda da lateral boyun diseksiyonu 
yapılmıştır. Ameliyat öncesi yapılan ince iğne 
aspirasyon biyopsilerinde önemi belirsiz atipi ve 
benign bulgular izlenen iki ayrı olguda ameliyat 
spesmeninde papiller kanser izlenmiş olup, total 
tiroidektomi uygulanmış olduğundan ve lenf nodu 
diseksiyon kriterleri olmadığından, tekrar cerrahi 
işlem uygulanmamıştır. Literatür incelendiğinde 
sadece total tiroidektomi yapılarak olguların 
çoğunluğu tedavi edilebilmektedir.

Tiroidektomi sırasında ve sonrasında en sık 
görülen komplikasyonlar kanama, enfeksiyon, 
reküren laringeal sinir yaralanması, süperior 
laringeal sinirin eksternal dalının yaralanması, 
trakea yaralanması, özofagus yaralanması ve 
hipokalsemidir (6,12). Hipokalsemi, tiroidektomi 
sonrası en sık görülen komplikasyon olup, %0.32-
%22,7 oranında görülür; total tiroidektomilerde ise 
bu oran daha da yükselmektedir (13). Tiroidektomi 
sonrası hastayı fonksiyonel açıdan en zora sokan 
ve yaşam kalitesini en çok etkileyen komplikasyon 
ise, reküren laringeal sinir hasarı olup, geçici veya 
kalıcı ses kısıklığı veya solunum problemleri 
ile sonuçlanabilir. Tiroidektomi sonrası görülen 
reküren laringeal sinir hasarı, literatürde %0-5.2 
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arasında görülmektedir (14). Kliniğimizde de 
rutin olarak kullandığımız reküren laringeal sinirin 
audio-vizüel monitörizasyonunun, komplikasyon 
oranlarını azaltmak için günümüzde kullanımı 
giderek artmaktadır. Serimizde olgu sayısı kısıtlı 
olmakla birlikte olguların hiçbirinde kalıcı 
komplikasyon izlenmemiştir. 

Son yıllarda tiroid kanser insidansının tüm dünyada 
artması ve özellikle kadınlarda en sık görülen kanser 
türlerinden birisi olması nedeniyle, boyunda şişlik 
ya da tiroid hastalıkları semptomlarından birisiyle 
başvuran hastalara mutlaka boyun ultrasonografisi 
ile değerlendirme yapılıp, şüpheli nodül varlığında 
ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalıdır 
(15). Muhtemel tiroid kanseri olguları tanı 
konulmadığında, bölgesel lenf nodu metastazları ya 
da uzak organ metastazları ile karşımıza geleceği 
unutulmamalıdır. 
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Hayati Tehlike oluşturacak Düzeyde Derin Metabolik Asidoz 
ile Seyreden Metformin İntoksikasyonu 

 

Ayşegül KuŞKu1

Öz
Metformin hem karaciğerdeki endojen glukoz üretimini baskılayarak hem yağ ve kas dokusu 
gibi periferik dokularda insülinin duyarlılığını artırarak özellikle insülin direncinin ön planda 
olduğu Tip 2 Diabetes Mellitusta kullanılan biguanid türevi bir antidiyabetik ilaçtır. Nadir 
görülse de Metforminin en önemli yan etkisi laktik asidoz geliştirmesidir. Metabolik asidoz 
bazen hayati tehdit edecek düzeyde olabilir. Tedavisinde mekanik ventilasyon desteği ve renal 
replasman tedavileri gibi ileri düzey tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bu yazıda suisid amacı ile 
yüksek doz metformin alımı sonrası yoğun bakım ünitesinde takip edilen 20 yaşındaki bir olgu 
tartışılmıştır. Hasta, ilaç alımı sonrasında acil servise getirilmiştir. Derin metabolik asidoz ve 
solunum sıkıntısı ile yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Kan gazı örneklerinde pH:6.93 düzeyine 
kadar gerilemiş, laktat düzeyi ise 22 mmol/L’ye kadar yükselmiştir. Hastanın destek tedavilere 
ek olarak uzun süre mekanik ventilasyon desteği ve renal replasman tedavisine ihtiyacı olmuştur. 
Olgu, 8 günlük yoğun bakım tedavisi sonrasında sağkalım ile taburcu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metformin, laktik asidoz, Diabetes Mellitus Tip 2

A case of Metformin ıntoxication Presenting With Severe Life Threatening 
Metabolic Acidosis 

Abstract
Metformin is a biguanide-derived antidiabetic drug that is used in Type 2 Diabetes Mellitus, 
especially in the insulin resistance frontline, by suppressing endogenous glucose production in 
the liver and increasing insulin sensitivity in peripheral tissues such as fat and muscle tissue. 
Although it is rare, the most important side effect of metformin is lactic acidosis. Metabolic 
acidosis can sometimes be life-threatening. Advanced treatment such as mechanical ventilation 
support and renal replacement therapy may be needed in treatment. We present a 20 years 
old patient who is followed up in intensive care unit after a suicide attempt through high 
dose metformin intake. The patient was admitted to the emergency service after taking the 
medication. She was hospitalized in intensive care unit due to deep metabolic acidosis and 
respiratory distress. In arterial blood gas samples, the pH was decreased to 6.93 and the lactate 
level was increased to 22 mmol / l. In addition to supportive care, the patient needed long-term 
mechanical ventilation support and renal replacement therapy. The patient was discharged with 
survival after 8 days of intensive care. 

Keywords: Metformin, Lactic acidosis, Diabetes Mellitus type 2
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Giriş
Biguanidler 1950’lerin sonlarına doğru 
kullanılmaya başlanmış, buformin ve fenformin 
toksik olduklarından dolayı kullanımdan 
kaldırılmıştır. Metformin de bir biguanid derivesi 
olup N’, N’-dimetil biguaniddir. Ortalama %60’ı 
bağırsaktan emilir, plazma yarılanma süresi 1.5-4 
saat olup, oral alımdan 1-3 saat sonra plazmada pik 
yapar. Metabolize olmaz, proteine bağlanmaz. 24-
36 saat sonra idrarla atılır. Yarılanma süresi böbrek 
yetmezliğinde uzar.

Metformin temel etkisi bazal hepatik glukoz 
yapımını baskılaması, postprandial plazma glukoz 
konsantrasyonunu azaltmasıdır. Metformin periferik 
glukoz uptake’ini arttırır. Bazı çalışmalarda 
insülin reseptör sayısının arttığı ve insülin 
duyarlılığının iyileştiği bildirilmiştir. Hipoglisemiyi 
tetiklememesi, kilo kaybına sebep olmaması, insülin 
salınımını uyarmaması (dolayısıyla hiperinsülinemi 
yapmaması), kan lipid düzeylerini düşürmesi 
sülfonilürelere karşı belli başlı üstünlükleridir (1). 
Bu avantajlı özelliklerinden dolayı metformin tip 2 
diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır (2-4).

Metformin en sık yan etkisi diyare, bulantı, kusma 
gibi semptomları içeren gastrointestinal sistem yan 
etkileridir (5). Laktik asidoz ise çok daha seyrek 
görülen ama bir o kadar da mortal seyreden nadir 
bir yan etkisidir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon 
bozukluğu gibi komorbid durumların varlığında 
daha sık görülmektedir (6). Laktat, hepatik 
glikoneojenez için bir substrattır, metformin 
kullanımında laktatın karaciğere alımı azalır. 
Sağlıklı kişilerde bu hafif artış böbrek atılımı ile 
temizlenmekte ve kan laktat düzeyinde anlamlı 
bir yükselme olmamaktadır (7). Renal fonksiyon 
bozukluğunda hem metformin klirensi hem laktat 
klirensi azalmakta ve her ikisinin de kan seviyeleri 
yükselmektedir, dolayısıyla laktik asidoz gelişme 
riski artmaktadır. Bu çalışmada suisid amacı ile 
yüksek doz metformin alımı sonrası ciddi laktik 
asidoz gelişen bir hastanın yoğun bakım süreci 
irdelenmiştir.

olgu Sunumu
Yirmi yaşında önceden bilinen sistemik ek bir 
hastalığı olmayan, depresyon tanısı ile bir süre 
ilaç kullanmış, fakat düzenli tedavi almamış 
kadın hasta, suisid amaçlı miktarı belli olmayan 
metformin (Glikofen 850 mg tb) almış ve bilinç 
değişiklikleri oluşunca, ilaç alımından yaklaşık 
2-3 saat sonra yakınları tarafından acil servise 
getirilmiştir. Hasta, acil serviste tarafımızca 
değerlendirilmiştir. Yakınları banyoda suisid amacı 
ile Metformin tb aldığını, ilaçların bir kısmını yutup 
bir kısmını kanalizasyona atmaya çalıştığını, tam 
olarak ne kadar ilaç aldığını tesbit edemediklerini 
ifade etmişlerdir. Hastanın yapılan ilk fiziki 
değerlendirmesinde bilinç konfüze, oryantasyon 
ve kooperasyonu sınırlı idi. Pupiller izokorik ışık 
refleksleri pozitif idi. Hasta spontan solunumda 
dispneik, hiperventilasyon durumunda idi. Kalp 
taşikardik (tepe atımı 125 atım/dakika), kan basıncı 
165/100 mmHg idi. Batın muayenesi normal, cilt 
hiperemik idi. Kan şekeri kontrolünde kan glukoz 
düzeyinin 42 mg/dL, kan gazı analizinde pH: 7.22, 
pCO2: 30.8 mmHg, pO2: 75.7 mmHg, laktat: 10.6 
mmol/L, baz açığı: -13.9 mmol/L, HCO3

-: 13.8 
mmol/L olarak tespit edildi. Diğer laboratuvar 
incelemelerinde WBC: 13.13x103 olup, başka bir 
patolojik bulgu yoktu. Hasta acil servisteki ilk 
değerlendirilmesi sonrasında yakın takip ve tedavi 
amacı ile genel yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Yoğun bakımda gerekli tedavisi düzenlenip takibine 
başlanan hastanın yatışının ikinci saatinde analiz 
edilen kan gazı tekrarında pH: 6.94, pCO2: 31.2 
mmHg, pO2: 155 mmHg, laktat: 22 mmol/L, baz 
açığı: -25 mmol/L olarak bulundu. 

Hastanın metabolik asidozunun hızlıca derinleşmesi 
üzerine, hasta sedatize edilerek entübe edildi. 
Mekanik ventilasyon desteğine başlandı. Sağ 
juguler venden diyaliz katateri yerleştirildi. Hastaya 
Nefroloji konsültasyonu sonrası sürekli venovenöz 
hemodiyafiltrasyon (CVVHDF) tedavisi başlandı. 
Ek olarak saatlik kan şekeri takibi ile intravenöz (İV) 
%10 dekstroz replasmanına başlandı. Laboratuvar 
analizleri tekrar edildi. Analizde anlamlı bir 
değişiklik tesbit edilmedi. Kan gazı analizleri ve 
kan şekeri takibi sıklaştırılarak hastanın tedavisine 
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devam edildi. Yatışının 24. saatinde remifentanyl 
infüzyonu ile sedatize, mekanik ventilasyon 
ve CVVHDF desteği ile takibine devam edilen 
hastanın kan gazı incelemesinde pH: 6.93 pCO2: 
24.4 mmHg, pO2: 147 mmHg, laktat: 21 mmol/L, 
baz açığı: -26.5 mmol/L olarak görüldü. Kan şekeri 
düzeyi normoglisemik aralıkta olacak şekilde İV 
dekstroz tedavisine devam edildi. Karaciğer, böbrek 
fonksiyon testleri ve koagülasyon parametreleri 
normal sınırlar içinde tesbit edildi. İdrar çıkımı 
normal sınırlar içinde idi. Hasta sık kan gazı 
analizleri ve karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının 
yakın takibi ile izlenmeye devam edildi. Takibinin 
48. saatinde tüm destek tedavilere rağmen pH: 7.10, 
pCO2: 39.3 mmHg, pO2: 215 mmHg, laktat: 20 
mmol/L baz açığı: -16.9 mmol/L idi. 

Karaciğer fonksiyonlarında bozulma başlamıştı. 
AST: 87 IU/L, ALT: 72 IU/L, PT: 31, INR: 
3.00 olarak tespit edildi. Bu tespitler sonrasında 
Gastroenteroloji konsültasyonu yapıldı. İlgili 
uzmanın önerileri doğrultusunda taze donmuş 
plazma verildi, remifentanyl ile sedasyona devam 
edilerek mekanik ventilasyon desteğine devam 
edildi. Filtre yenilenerek CVVHDF desteğine 
devam edildi. 72. saatte ise pH: 7.36, pCO2: 47.2 
mmHg, pO2: 85.3 mmHg, laktat: 8.3 mmol/L, baz 
açığı: 0.9 mmol/L idi. Biyokimyasal incelemede ise 
üre: 85 mmol/L, kreatinin: 2.21 mmol/L, AST: 72 
IU/L, ALT: 59 IU/L, PT: 23.6 sn, INR: 2.11 olarak 
bulundu. Hasta Nefroloji ve Gastroenteroloji uzmanı 
ile tekrar beraber değerlendirilerek sedasyonu 
sonlandırılarak ekstübasyonu planlandı, CVHDF 
tedavisi sonlandırıldı, karaciğer radyolojik olarak 
değerlendirilerek fonksiyon testlerinin takibine 
karar verildi. Sedasyon sonlandırılması üzerine 
hasta yatışının 4. gününde ekstübe edildi. Oral 
beslenmeye başlandı. Takibinin 5. ve 6. günlerinde 
karaciğer ve böbrek fonksiyonları normale dönmeye 
başladı. Hasta, yatışının 8. gününde şifa ile taburcu 
edildi.

Tartışma ve Sonuç
Kronik kullanımda metforminin laktik asidoz yapıcı 
etkisi 100.000 hastada 1-10 arası bulunmuştur. 
Metformin tedavisi sırasında laktik asidoz 
gelişen 49 olguluk bir seride ölüm %45 oranında 

saptanmıştır (8). Metformin yüksek doz alımı ile 
ilişkili olgu sunumları oldukça azdır ve genelde 
ölümle sonuçlanmıştır (9-11). Kliniğimizde tedavi 
alan olgumuz, şifa ile taburcu olmuştur.

İntoksikasyon vakalarında laktik asidozun 
derinliğini doz yanıt ilişkisi taşımadığından tahmin 
etmek güçtür. Laktik asidoz, genelde yüksek 
dozlarda ve renal yetmezlik gibi ilaç atılımının 
güçleştiği hallerde gelişir (12). Olgumuzda 
önceden bilinen karaciğer ve böbrek yetmezliği 
bulunmamasına rağmen yüksek dozda metformin 
alımına bağlı derin laktik asidoz ve buna bağlı 
sonradan gelişen karaciğer ve böbrek yetmezliği 
gelişmiştir.

Laktik asidoz kan pH’ sının 7.35’in altında ve serum 
laktik asit düzeyinin 2 mmol/L üzerinde olması ile 
tanımlanır. İki alt tipi bulunur. Tip A doku hipoksisi 
ile ilişkili form olup daha çok sepsiste görülür. Tip 
B ise hipoksi olmadan gelişen biçimidir. Metformin 
zehirlenmesi Tip B ile ilişkili olan formdur (9-11). 
Olgumuzda düşük kan pH değeri ve yüksek kan 
laktat düzeyi ile Tip B laktik asidoz gözlenmiştir.

Metformin intoksikasyonunda kullanılan spesifik 
bir antidot yoktur (12). Tedavide sıklıkla uygulanan 
yöntemler parenteral NaHCO3 infüzyonu, sürekli 
venovenöz hemodiyafiltrasyon (CVVHF) ya da 
aralıklı hemodiyalizdir (9,10,13). Tedavi rejiminde 
altın standart yöntem konusunda ortak görüşler 
olmasa da, laktik asidozun tedavisinde parenteral 
NaHCO3 tek başına yetersiz kalmaktadır (13). 
Ayrıca NaHCO3 tedavisinin bilinen yan etkileri 
olan hipokalemide derinleşme, ketoanyon 
metabolizmasında aksama ve artmış karbondioksit 
atılımına bağlı hücre içi asidozda derinleşme ve 
santral sinir sisteminde paradoksal asidoz gelişmesi, 
miyokard depresyonu tedavinin bir dezavantajıdır. 
(Baro ve ark. 2012) yaptıkları çalışmada, erken 
başlanan hemodiyafiltrasyonun prognozu olumlu 
yönde etkilediği gösterilmiştir (16) .

Mekanik ventilasyon desteğinin başlıca 
endikasyonlarını; akut solunum sıkıntısı sendromu 
(ARDS), bronş astması, kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı (KOAH) alevlenmesi, göğüs travması, 
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kardiyovasküler cerrahi, ilaç aşırı dozları, ciddi 
nörolojik-nöromusküler fonksiyon bozuklukları, 
kafa travması, ciddi pnömoni, sepsisdir (17-21). Bu 
tür derin asidozlarda da mekanik ventilasyon desteği 
bir gerekliliktir. Hastamızın yoğun bakımdaki 
takibinde tedaviye rağmen hızla derinleşen 
metabolik asidozu, bilinç bozukluğu gelişmesi 
nedeni ile sedatize edilerek mekanik ventilasyon 
desteğine başlandı. Hastaya CO2 atılımını arttırarak 
ciddi seviyelerde olan HCO3 düşüşünü kompanze 
edebilmek amacı ile solunum frekansını yüksek 
tuttuğumuz kontrollü modda, solunum desteği 
veridi.

(Misbin ve ark. 1998), laktik asidoz gelişen 47 
metformin kullanan hastanın değerlendirmesinde; 
%64’ünde önceden var olan kardiyak hastalık 
ve bunların yarısından fazlasında konjestif kalp 
yetmezliği, %28’inde renal yetmezlik, %6’sında 
kronik pulmoner yetmezlik ve hipoksi tespit 
etmişlerdir ve bu hastaların %17’sinin 80 yaşın 
üstünde olduğunu bildirmişlerdir. Sadece %8.5 
olguda predispozan faktör olmadığı belirtilmiştir 
(22).

Metformin ilişkili hepatotoksisite çok nadir 
görülmesine rağmen literatürde birkaç olgu 
bildirilmiştir (17-19). Hastalara daha çok bulantı, 
kusma, zayıflık ve sarılığın eşlik ettiği kan 
transaminazlarının yüksekliği ile tanı konulur. 
Metforminin hepatotoksik patofizyolojisi tam olarak 
anlaşılamamıştır. Metformin tedavisinin kesilmesi 
sonrası transaminazların normal düzeye inmesiyle 
birlikte portal ve parenkimal inflamasyona bağlı 
olduğu düşünülmektedir (20).

Erken dönemde CVVHF veya hemodiyaliz 
başlanan hastalarda sağkalım oranı daha yüksek 
olmaktadır (9,12,13,15). Yüksek volümlü 
CVVHF veya hemodiyaliz bir yandan laktik 
asidozu tedavi ederken bir yandan da dolaşımdaki 
metformini uzaklaştırarak, ileri düzeyde laktik 
asidoz oluşumunu azaltır (13). Bu olguda hızlı 
ve yüksek dozdan başlanan NaHCO3 tedavisine 
rağmen, laktat düzeyinin hızlıca artarak laktik 
asidozun derinleşmesi üzerine, erken dönemde 
CVVHF tedavisi başlanmıştır. Sık kan gazı ve 

diğer biyokimyasal veriler ile asidoz ve laktat 
düzeyi takip edilmiş, CVVHF tedavisine devam 
edilmiştir. Tedavinin etkinliğinin düşmemesi için 
diyaliz filtresi gerekli aralıklarla yenilenmiştir. 
Özellikle laktat gibi büyük moleküllerin kandan 
temizlenmesinde filtrelerin uygun aralıklarda 
yenilenmesi zorunludur. 

Sonuç olarak, metformin zehirlenmesinin ölümcül 
komplikasyonu laktik asidozdur ve tedavisinde 
en önemli ve etkin yöntem CVVHF’dir. Bu 
vakada da bu hususlara dikkat edilerek tedavi 
planlaması yapılmış, hastanın da genç ve eşlik 
eden hastalıklarının olmaması nedeni ile sağkalım 
sağlanmıştır.
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Malherbe Tümörü: Gövdede Bir Pilomatriksoma olgusu

Süleyman BÜYÜKAŞıK1, Devrim ulaş uRuT2, Ergun ESKioğLu1, 
Burak KANKAYA1, Selin KAPAN1, Halil ALıŞ1, 

Öz
Pilomatriksoma veya Malherbe tümörü kıl folikülünün matriksinden köken alan, benign, 
kalsifiye, adneksal bir tümördür. Klinik olarak çeşitli benign ve malign cilt lezyonları ile 
karıştırılabilmektedir. Tümör çıkarıldıktan sonra nüks nadirdir. Bu çalışmada meme kanseri 
hikayesi olan bir hastada mastektomi lojuna yakın alanda görülen ve tipik özellikleri göstermediği 
için meme kanserinin lokal nüksü ön tanısı ile çıkartılan pilomatriksoma olgusu anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malherbe tümörü, pilomatriksoma

Malherbe Tumor: A case of Trunkal Pilomatrixoma

Abstract
Pilomatrixoma or Malherbe tumor is a benign, calcified, adnexal tumor originating from the hair 
follicle matrix cells. Clinically, it is misdiagnosed as other benign and malignant skin conditions. 
Recurrence is rare after complete surgical excision. In this article, a pilomatrixoma case located 
atypically nearby the mastectomy region mimicking a regional breast cancer metastasis is 
presented. 

Keywords: Malherbe tumor, Pilomatrixoma
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Giriş
Pilomatriksoma, deri veya derialtı dokulardan 
gelişen, genellikle sert, yavaş büyüyen, tek, 
ağrısız, normal cilt ile örtülü, subkutanöz veya 
dermal nodül şeklinde asemptomatik benign bir 
tümördür (1). İlk kez (Malherbe ve Chenantais, 
1880) tarafından sebase bezlerden oluşan kalsifiye 
bir tümör olarak tanımlanmıştır (2). (Lever ve 
Griesemer, 1949), tümörün histolojik tanımını 
yaparak, köken aldığı hücrenin kıl folikülü matriksi 
olduğunu göstermişlerdir (3). (Forbis ve Helwig, 
1961), pilomatriksoma tanımını öne sürmüşlerdir 
(4). Tümör kistik veya solid olabilir, genellikle 
hareketlidir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık 
görülmektedir. Çoğunlukla ilk iki dekadda, üst 
ekstremitelerde, baş boyun bölgesinde ve özellikle 
preauriküler bölgede yerleşim göstermektedir. 
Bu çalışmada, yerleşimi atipik olan, hikayesinde 
komşuluğunda meme kanseri operasyonu olduğu 
için metastaz ayırıcı tanısına giren bir Malherbe 
tümörü sunulmuştur.

olgu Sunumu
Elli dokuz yaşındaki kadın hasta, sol infraklaviküler 
bölgede yaklaşık 8 aydır mevcut sert kitle şikayeti 
ile başvurdu. Hastanın hikayesinde, 1999’da sağ, 
2004’de sol meme kanseri nedeniyle bilateral 
mastektomi + sağ aksiller diseksiyon + sol sentinel 
lenf nodu biyopsisi mevcuttu. Sağ memede kas flebi 
ile rekonstrüksiyon yapılmış olan hastanın, lezyonun 
bulunduğu sol memesinde önceki ameliyatı 
sonrası protez ile rekonstrüksiyon yapılmış, ancak 
postoperatif erken dönemde enfekte olması üzerine, 
protezin çıkarılmış olduğu ifade edildi. Fizik 
muayenede bu alanda yaklaşık 10 cm uzunluğunda 
arka duvara yapışık bir insizyon skarı görüldü. 
Bu insizyon skarının yaklaşık 5 cm kaudalinde 
midklaviküler hatta, cilde yapışık 2 cm çapında 
sert, mobil kitle saptandı. Mastektomi lojunda 
ya da aksillada başka kitle veya lenfadenopati 
palpe edilmedi. Dış merkezde onkolojik takipleri 
yapılmakta olan hastanın bir ay önce yapılan 
kontrol görüntülemelerinde nüks ya da metastaz 
lehine bulgu saptanmamış olduğu izlendi. Yapılan 
yeni ultrasonografi sonucunda sol infraklaviküler 
bölgede ciltaltı yağlı dokuda lokalize heterojen iç 
yapıda RDUS incelemede hafif vasküler kodlanma 
gösteren 12x7.5 mm nodüler lezyon tarif edildi 
(Resim 1). 

Resim 1: Lezyonun US görüntüsü

Meme kanseri hikayesi ve mastektomi lojuna 
yakınlığı nedeniyle histopatolojik verifikasyon 
amacıyla kitleye üzerindeki yapışık cilt dokusu ile 
birlikte geniş eksizyon yapıldı (Resim 2). 

Resim 2: Mastektomi insizyonu ile yeni insizyon 
arası mesafe

Histopatolojik inceleme sonucunda lezyonun 
1.5x1x1 cm ölçülerinde, frajil yapıda, sertçe 
kıvamlı nodüler pilomatriksoma şeklinde gelmesi 
üzerine (Resim 3), hastaya rutin onkolojik takibinin 
devamı önerildi.
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Resim 3: Lezyonun histopatolojik görüntüsü

Tartışma ve Sonuç
Genellikle genç yaş grubunda, kadınlarda, üst 
ekstremite ve baş-boyun bölgesinde görülen 
pilomatriksoma ayırıcı tanısında sebase kist, 
kondroma, dev hücreli fibrohistiositik tümör, 
yabancı cisim reaksiyonları, atipik fibroksantom, 
ossifiye hematom, metastatik kalsifikasyon, dermoid 
kist, metaplastik kemik formasyonu, osteoma kutis, 
parotis tümörleri gibi geniş yelpazede tümöral 
oluşumlar göz önünde bulundurulmalıdır (1,2). 
Çoğunlukla benign olmasına rağmen “pilomatriks 
karsinom” veya “Malherbe kalsifiye epitelial 
karsinomu” denilen malign varyantı, ilk defa 
(Lopansri ve Mihm, 1980) tarafından bildirilmiştir 
(5). Malign formu nükslerle seyreden lokal agresif 
tümördür, özellikle akciğere olmak üzere uzak 
metastaz eğilimi vardır. Benign forma nazaran daha 
ileri yaşlarda ve erkeklerde daha sık görülür (6). 

Benign pilomatriksomaların büyük bölümü 4 cm 
çapın altındadır ve literatürdeki geniş serilerde 
yerleşim yeri en sık baş-boyun bölgesi olarak 
bildirilmiştir (1). Daha sonra azalan sıklıkta üst 
ekstremiteler, gövde ve alt ekstermitelerde görülür. 
Genellikle klinik olarak epidermoid kistlere 
benzerler, insidansının 1/500-924 dermatohistolojik 
spesimen şeklinde görüldüğü bildirilmiştir. 

Benign pilomatriksomada tedavi total eksizyondur, 
sonrasında genellikle nüks gözlenmez. Üzerini 
örten cilde yapışık ise rezidü tümör kalmasını 
önlemek için üzerindeki cilt dokusu ile birlikte 
çıkartılmalıdır (1). Tekrarlayan olgularda 
nadiren malign transformasyon gelişebilir. Bizim 
olgumuzda özellikle metastaz ekartasyonu amaçlı 

üzerindeki cildi de içeren geniş eksizyon yapılmıştı. 
Hastanın yaşı, tümörün yerleşimi ve daha önceki 
mastektomi lojuna yakınlığı nedeniyle, öncelik 
ciltte lokal nüks şeklinde düşünülmüştü. 

Benign pilomatriksomaların Gardner sendromu, 
Rubinstein-Taybi sendromu, Sotos sendromu, 
miyotonik distrofi ve Turner sendromu gibi 
genetik durumlarla ilişkili olabileceğine yönelik 
birçok yayın bulunmaktadır. Bu ilişkinin beta-
catenin geninde tekrarlayan mutasyonlar sonucu 
olduğu öne sürülmüştür (6,7).

Sonuçta, pilomatriksoma, nadir görülmemesi, 
klinik özelliklerinin iyi bilinmemesi, 
patognomonik bir bulgusunun olmayışı ve çeşitli 
atipik formlarının bulunması nedeniyle diğer cilt 
lezyonları ile karıştırılabilmektedir. Bu olguların 
tekrarlama ve hatta metastaz riski taşıyan malign 
varyantı akılda bulundurularak total eksizyonunun 
yapılması önemlidir. 
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An unusual complication of ıntrauterine Device

Nurgul uLuSoY1, Hediye DAğDEViREN1

Abstract
We present a case of an unusual complication of intrauterine device (IUD). Uterine perforations 
are among the most serious complications associated with the insertion of an intrauterine device. 
In this case, the perforation involved the cervical wall and it was asymptomatic for a period of 
unknown time. Inadequate pelvic examination before insertion and inexperience of the inserting 
person might be predisposing factors for uterine perforation. We suggest that the patient should 
be counseled on self-maintenance and checking for the threads one month after insertion and 
regularly thereafter.

Keywords: Hysteroscopy, Intrauterine device, Uterine perforation

Rahim içi Araç ile ilgili Nadir Görülen Bir Komplikasyon

Öz
Rahim içi araç,3 ile ilgili nadir görülen bir komplikasyonu sunduk. Rahim içi araç ile ilgili 
en ciddi komplikasyon, uterin perforasyondur. Bu vakada perforasyon servikal kanal duvarına 
doğru olmuş ve ne zaman olduğu bilinmemektedir. Yetersiz pelvik muayene ve işlemi uygulayan 
kişinin yeterince deneyimli olmaması perforasyon oluşma riskini arttırmaktadır. Bizce en önemli 
şey, kadının rahim içi aracı uyguladıktan sonra düzenli aralıklarla kendi kendine muayene ile 
aracı belli aralıklarla kontrol etmesidir.

Anahtar Kelimeler: Histeroskopi, rahim içi araç, Uterin perforasyon
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ıntroduction
An intrauterine device (IUD) should be inserted 
by specially trained personnel, a regular follow-up 
post insertion should be mandatory. The mislocated 
IUD may cause many complications, the most 
important and fatal being uterine perforation. In this 
report, we have presented a case of uterine cervical 
perforation which remained silent for probably a 
couple of years (1-4). 

case Report
A 40-year old nulliparous woman, referred by her 
general practitioner, was presented with a history of 
12-years-old IUD the tail of which does not appear. 
She was using a T shaped intrauterine device 
(TCu 380A) for contraception that was inserted 
12 years previously. This insertion was apparently 
uneventful. Her last cervical smear was eight years 
ago and she had never checked for the threads of the 
IUD. Pelvic examination revealed an 8-week sized 
uterus. The cervical appearance looked healthy but 
the tail of the contraceptive device was not evident. 
Also, during the cervical examination, there was a 
defective area like a hole on the anterior wall of the 
cervix at the localization of eleven a clock. When 
we examined this area with a pair of forceps, we 
pulled out IUD’s tail from this area. However, the 
threads were already in the cervical canal and wall. 
Pelvic ultrasound confirmed uterus and ovaries 
were normal and the IUD was visualized in cervical 
canal and wall partially. It was presumed that 
the IUD had been spontaneously expelled into a 
cervical wall and transmigrated into vagina. The tail 
and threads were penetrating through and extending 
into the cervix (Figure 1).

In view of these findings, a hysteroscopy was 
performed. The vertical copper-bearing limb of 
the IUD was extruded from the cervical canal 
using hysteroscopy, and the IUD was removed 
completely. Patient was discharged after an 
uneventful postoperative period. 

Discussion
This is a report of an asymptomatic IUD 
transmigration into cervical wall. Incidence of 
mislocated IUD may be affected by the type, the 
timing of the insertion relative to the time from 
the termination of pregnancy (post-abortion or 
postpartum), the position of the uterus, the insertion 
technique and the skill of the individual inserting the 
device (5). In this case, it was a ‘TCU 380A’ IUD 
inserted 12 years ago and the insertion was reported 
to be uneventful. Uterine perforation occurs at the 
time of insertion and is often asymptomatic (6). 
However abdominal pain and vaginal bleeding 
occurring during or shortly after insertion is an 
indication of a possible perforation (6).

In this case, the perforation involved the cervical 
wall and it was asymptomatic for a period of 
unknown time. This was not associated with any 
symptoms and signs. The presence of copper in 
the cervical cavity can lead to adhesion formation, 
abdominal pain, pregnancy with IUD, abnormal 
vaginal bleeding. 

An IUD should be inserted by specially trained 
personnel, a regular 6-week follow-up post 
insertion should be mandatory. The patient should 
be counseled on self-maintenance and checking for 
the threads 1 month after insertion and regularly 
thereafter (6). In cases of missing IUD threads, 
an ultrasound scan alone is a poor predictor of 
location as it is being operator dependent may make 
interpretation more difficult. X-rays can improve 
the probability of IUD location and computer 
tomography can also be used in such cases with 
success (4).

Figure 1: Intrauterine device transmigration into 
cervical wall
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Inadequate pelvic examination before insertion 
and inexperience of the inserting person might be 
predisposing factors for uterine perforation. All 
data suggest that most of the uterine perforations 
by IUDs are initiated during insertion, thus more 
attention should be paid to pelvic examination 
before IUD insertion. If pain or difficulty in 
insertion occurs, the location of IUD should be 
controlled by an ultrasound to be inside the uterine 
cavity. In the following visits, if the string of the 
IUD is missing, USG should be performed to locate 
the IUD. If insufficient, abdominal X-ray may be 
done to reach a definitive diagnosis.
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derlemeler, editör görüşleri ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” danışmanlık (peer-
review) ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nde makale başvuru veya işlem ücreti uygulanmamaktadır. Yayınlanan yazılar için 
herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez.

Dergi; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün 
çalışma, derleme, olgu bildirimleri yayımlamayı hedeflemektedir.

2. Yayın Değerlendirme Politikası
Dergiye gönderilen yazıların, ulusal ya da uluslararası bir dergide yayımlanmamış, yayına kabul edilmemiş 
ya da yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Bu gereklilik bilimsel toplantılarda bildiri 
olarak sunulmuş ve özeti yayınlanmış yazıları kapsamaz ancak bu durumda bildirinin sunulduğu toplantı 
adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut 
ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek 
zorundadır.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nin uluslararası indekslerde ve veritabanında, İngilizce adı “Medical Faculty 
Clinics”dir ve kaynaklarda belirtilirken “Med. F. Clinics” kısaltması ile belirtilmelidir.

Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing 
and Editing for Biomedical Publications (www.icjme.org) kurallarına göre düzenlenmelidir.

Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise İstanbul Aydın Üniversitesi’ne aittir. 
Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın haklarının 
devredildiğini belirten onay belgesini (Yazarlık Katkıları, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-
Kabul İzin Formu) uygun biçimde doldurarak dergi editörlüğüne göndermelidir. Bu forma dergi web 
adresinden (http://www.iautipklinikleri.com) ulaşılabilir. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak 
dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/
veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını 
beyan etmiş sayılırlar. Bu aşamadan sonra makaleye yeni yazar eklenemez veya yazar isim sıralamasında 
değişiklik yapılamaz.

Tıp Fakültesi Klinikleri’nde yayınlanmak amacıyla gönderilen ve Etik Kurul onayı alınması zorunluluğu 
olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Bildirisi’ne uygun Etik Kurul Onay Raporu 
gereklidir https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf

Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://
oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf) yönergesi kapsamında hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve 
kurumlarından Etik Kurul Onay Raporu almalıdır. Etik Kurul onayı ve “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam 
Formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde mutlaka (etik onay numarası ile birlikte) 
belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Değerlendirme sürecinde gerek görülürse editör tarafından Etik Kurul onayının bir örneği yazarlardan 
istenebilir.



Yazılar değerlendirme sürecinde aşırma, yanıltma ve kopya yayın açısından denetlenecek ve etik dışı 
durumların tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanacaktır. Yaptırımlar Committee on Publication Ethics 
(COPE) kuralları kapsamında belirlenecektir. Bunun yanı sıra, intihali önlemek için yayın öncesinde tüm 
yazıların intihal araştırma programları ile taraması yapılmaktadır.

3. Makale Başvurusu
Yazarlar makale gönderimlerini derginin online makale kabul sistemi üzerinden yaparlar (http://www.
iautipklinikleri.com). Bütün başvurularda Yazarlık Katkıları, Yayın Hakkı Devri, Maddi Yardım ve Teşekkür-
Kabul İzin Formu doldurularak gönderilmelidir. Yazarlar onay formunu doldurarak, makalelerinin telif 
hakkını Tıp Fakültesi Klinikleri’’ne bıraktıklarını, bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışmasına 
yol açabilecek mali ya da diğer ilişkilerini açıklamalıdır. Gönderilen yazıda yazışma yapılacak yazar 
elektronik posta adresi ve yazının tipi (araştırma, derleme, olgu sunumu vs.) belirtilmelidir.

Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına 
katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-
araç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlara 
geriye yollanmaz.

4. Hakem Değerlendirmesi
Tıp Fakültesi Klinikleri bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli 
bir yayın organıdır. Editör yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, 
biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, editör ve editör yardımcıları ile en 
az iki danışman (hakem) incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca 
yapıldıktan sonra yayımlanır.

Hakem belirleme yetkisi tamamen editör ve yayın kuruluna aittir. Hakemler belirlenirken derginin ulusal 
veya uluslararası yayın danışma kurulundan isimler seçilebileceği gibi yazının konusuna göre ihtiyaç 
duyulduğunda, yurtiçi veya yurtdışından bağımsız hakemler de belirlenebilir. Yazarlar, yayına kabul edilen 
yazılarda, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör, editör yardımcıları, düzeltme yapmalarını 
kabul etmiş sayılır.

5. Yazım Kuralları
Yazar Sorumluluğu  
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm yazarların gönderilen 
makalede akademik veya bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar(lar) olarak belirlenen isim 
aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

(1) Makaledeki çalışmanın, planlama, fikir, yöntem aşamalarında veya çalışmanın yürütülmesinde görev 
almalı.

(2) Makalenin yazım aşamasında herhangi bir düzeyde katkısı olmalıdır.

(3) Makalenin son halini kabul etmelidir.

Yayın, direkt ya da indirekt ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş 
varsa, yazarlar kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl 
bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır.

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, bu 
dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu 
dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya 
hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.



Kısaltmalar
Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul görmüş şekilleriyle kullanılmalı, ilk kullanıldıkları 
yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. İlaç adları kullanımında 
ilaçların jenerik adları Türkçe okunuşlarıyla yazılır. Laboratuvar ölçümleri Uluslararası Sistem (US; 
Systéme International: SI) birimleri ile bildirilmelidir.

istatistik Değerlendirme
Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm retrospektif, 
prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz 
ve raporlama ile belirtilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir.

Yazım Dili
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü 
veya Yazım Kılavuzuna uygun yazım (www.tdk.gov.tr) geçerlidir.

İngilizce makalelerin ve özetlerin, dergiye gönderilmeden önce gerek duyulduğunda, gramer kuralları 
yönünden profesyonelce gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım 
ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

Makalelerin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

6. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri
Tıp Fakültesi Klinikleri “Vancouver stili” diye anılan kurallara göre düzenlenmiş yazıları yayınlar 
(International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals. New England Journal of Medicine, 1997; 336:309-315).

Yazılar sayfanın üst kenarından 3cm, iç ve alt kenardan 2,5 cm, dış kenardan 3,5 cm kenar boşluğu 
bırakılarak ve çift satır aralıklı “Arial veya Times new roman” yazı formatlarından biri ile Microsoft Word 
ile yazılmalıdır. Yazıların formatı şu şekildedir:

1) Makale Başlığı: Makale başlığı metnin içeriğini yansıtmalı, kelimelerin sadece baş harfi büyük olacak 
şekilde yazılmalı, 14 punto, ortalanmış ve koyu yazılmalı, başlık sonrası 2 satır boşluk konmalı.

2) Türkçe-ingilizce Özet ve Anahtar Kelimeler: Makalenin özeti, konunun amacını, yöntemini ve 
kapsamını net olarak 150-200 kelime ile ifade edecek şekilde 10 punto olarak yazılmalı.

3) Metin: A4 boyutunda üst kenarından 3 cm, iç ve alt kenardan 2,5 cm, dış kenardan 3,5 cm kenar boşluğu 
bırakılarak ve çift satır aralıklı “Arial veya Times new roman” yazı formatlarından biri ile Microsoft Word 
ile yazılmalıdır.

4) Kaynaklar ve Dipnotlar: Kaynaklar metin içerisinde cümle sonunda parantez içi numaralandırma 
yöntemi ile verilmeli ve Kaynaklar bölümünde numaralandırılarak yazılmalıdır. 

5) Tablo ve/veya Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, ayrı ayrı sıra sayısı verilerek 
numaralandırılmalıdır. Tablo numarası kalın, tablo adı ise normal yazılmalıdır. 

A. Araştırma Makaleleri
Bu yazılar daha önce yayınlanmamış, özgün araştırma yazılardır.
Araştırma yazıları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde



Özet

Türkçe özet biçimi:
Amaç
Gereç ve yöntem
Bulgular
Sonuç

İngilizce özet biçimi:
Objective
Materials and methods
Results
Conclusion

- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler,
- Giriş,
- Gereç ve Yöntem,
- Bulgular,
- Tartışma,
- Sonuç
- Kaynaklar (en fazla 30 kaynak gösterilebilir.)
bölümlerinden oluşmalıdır.

B. olgu Sunumları
Bir ya da daha fazla olgunun klinik değerlendirme açısından bilimsel önemini belirten yazılardır.

Olgu sunumları;
- Türkçe ve İngilizce başlık,
- Türkçe ve İngilizce özetler,
- Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler
- Ana metin (Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümlerini içermelidir),
- Kaynaklar (En fazla 15 kaynak gösterilebilir),
- Tablo/şekil/resim bölümlerinden oluşur.

Olgu sunumlarının özeti bölümlere ayrılmış olmayıp 200 kelimeyle, yazının ana metni de 1500 kelimeyle 
sınırlıdır.

c. Derleme
Tıp Fakültesi Klinikleri’’nde doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanan bilimsel yazılardır. 
Uzmanlık derneklerinin hazırladıkları ve derlemelerden oluşan sayılarda “Konuk Editör” sistemi vardır.

Derlemeler Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce 
anahtar bölümlerinden oluşur ve yazar sayısı en fazla üç, metin dosyası en fazla 4000, kaynak sayısı da 40 
ile sınırlıdır.

D. Editöre Mektup
Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını 
içeren en fazla 500 kelimelik yazılar olup kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. 
Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi 
bulunmalıdır. Mektuba cevap verildiği takdirde, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide 
yayımlanarak verilir.



E. Kaynaklar
1. Tüm kaynaklar yazı içinde sıralı olarak belirtilmelidir.
2. Dörtten fazla yazarı olan yazılarda ilk üç isimden sonra “et al.” ibaresi kullanılmalıdır.
3. Dergi isimleri İndex Medicus’da kullanılan biçimde kısaltılmalıdır.
Dergi: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Makalenin başlığı. Dergi adının kısaltılması Yıl; Cilt: Sayfa(lar).
Kitap: Yazar A, Yazar B, Yazar C. Bölüm başlığı. In: Editör A, Editör B, Editör C, eds. Kitabın adı. Kaçıncı 
baskı olduğu. Yayınlanma yeri: Yayınevi; Yıl. Sayfa(lar).

Örnekler:

Dergi Yazıları
Dergi: Knyazev GG, Bocharov AV, Levin EA, Savostyanov AN, Slobodskoj-Plusnin JY. Anxiety and 
oscillatory responses to emotional facial expressions. Brain Res 2008 28;1227:174-88. doi: 10.1016/j.
brainres.2008.06.108.

Kitaplar
Kitap bölümü: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management içinde. 2nd Ed. New York: Raven Press; 
1995. p. 465-478.

Kitap: Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, 
and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2002. p.768.

Web Örneği
Hunzeker CM, Fangman W, Latkowski JM. Folliculotropic mycosis fungoides. Dermatology Online 
Journal. Available at:http://dermatology.cdlib.org/131/.

7. Yazının Yayına Gönderilmesi
Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir 
kez kontrol edilmelidir. Yazılar http://www.iautipklinikleri.com web sayfasından temin edilebilecek 
olan “yazar kontrol listesi” tamamlanarak gönderilmelidir. Yazılar, Tıp Fakültesi Klinikleri’ web sayfası 
üzerinden çevrimiçi olarak veya aşağıda belirtilen elektronik posta adresine konu bölümüne ATK YAZI 
ibaresi yazılarak gönderilmelidir. Bu yolların dışındaki vasıtalarla gönderilen yazılar değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
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1. Aim and Scope
Medical Faculty Clinics is the official publication of Istanbul Aydin University, Faculty of Medicine that 
offers scientific content. It is printed 4 times in a year in the months of January, April, July and October.

Medical Faculty Clinics is an international journal based on peer-review consultation principles publishing 
clinic and basic science, original research articles, reviews, editor views and case reports in every field of 
medicine.

Medical Faculty Clinics does not request application or process fees. Also, it does not pay any kind of 
compensation or fee for the published articles.

The journal aims to publish research, original work, review and case reports that contribute in its field on 
national and international levels in basic medical sciences and clinical branches.

2. Evaluation Policy
The submitted articles must not be published or accepted to be published or in the process of evaluation 
for publication in a national or international journal. This does not include manuscripts that are presented 
as a proceeding in scientific gatherings and the abstracts of which are published, however in these cases 
the name, date and place of the gathering must be indicated. In case there are previously published quotes, 
tables, images etc. in the article, it is required to take the written permissions of the author of the article, 
publisher and other authors and state it within the article.

The English title of this journal in international indexes and databases is “Medical Faculty Clinics” and it 
must be cited in references with the following abbreviation “Med. F. Clinics”.

The submitted articles must be arranged according to the rules of “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications” (www.icjme.org).

The scientific and ethic responsibilities of the manuscripts belong to their respectful authors whereas 
the copyrights belong to İstanbul Aydin University. The content of the manuscripts and the accuracy of 
their sources are in the responsibility of their authors. Authors must fill in the approval form regarding 
the transfer of the publishing rights accordingly (Author Contributions, Publication Copyright Transfer, 
Financial Aid and Appreciation-Approval Permission Form) and submit it to the journal editorship. The 
related form can be downloaded from the website (http://www.iautipklinikleri.com) of the journal. By 
signing and submitting this form, all the authors warrant that the work they have submitted to the Medical 
Faculty Clinics is not published and/or being evaluated for publishing, and acknowledge their scientific 
contribution and responsibilities in the work; new authors cannot be added to the article or the existing 
order of the author names cannot be changed after this point. 

Those experimental, clinical and medication researches that require Ethics Committee Approval require 
Ethics Committee Approval Report in line with the Helsinki Declaration https://www.wma.net/wp-content/
uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf.

As for the experimental works which include animals, authors must declare that they protect animal 
rights within the scope of “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://oacu.od.nih.gov/regs/
guide/guide.pdf) instructions and acquire Ethics Committee Approval Report from their institutions. The 
Ethics Committee Approval and “Informed Volunteer Consent Form” must be necessarily indicated in the 
“Materials and Methods” section of the related work (together with ethics approval number). Authors are 
responsible for the compatibility of the articles with the ethical regulations.

In case considered necessary the editor may request a copy of the Ethics Committee approval from the 
authors during the evaluation process.



The manuscripts will be checked with respect to plagiarism, distortion and copying and sanctions will be 
imposed on the confirmation of unethical cases. The sanctions will be determined within the scope of the 
rules of Committee on Publication Ethics (COPE). In addition, all submitted manuscripts are scanned with 
plagiarism software before publication in order to prevent plagiarism.

3. Application
Authors must submit their articles to the online article submission system of the journal (http://www.
iautipklinikleri.com). Author Contributions, Publication Copyright Transfer, Financial Aid and Appreciation-
Approval Permission Form must be filled and added to each and every submission. Authors must declare 
transferring the copyrights of their articles to Medical Faculty Clinics, their scientific contribution and 
responsibilities and their connections (financial or other) that may result in a conflict of interests. The e-mail 
address of the correspondent author and the type of the manuscript (research, review, case report etc.) must 
be indicated for the submitted article.

It is required that all the related authors consent in the publication of the manuscript with a collective 
signature declaring their scientific contribution and responsibilities and that there is no conflict of interests. 
The names of the institutions, cooperation, medication-material-equipment companies providing partial or 
full financial or in-kind aids for the researches must be indicated with a footnote. The manuscripts which 
are rejected for publication, will not be returned to their authors. 

4. Referee Evaluation
Medical Faculty Clinics is a periodical that is printed within the frame of independent, unbiased and peer-
review referee principles. The editor is entitled to return the manuscripts which do not meet the publication 
requirements, to its author for further proofreading, edit the manuscript in form or reject manuscripts. The 
submitted manuscripts are published after the evaluation of the editor and editor assistants together with at 
least two consultants (referee) and if considered necessary, after being revised by the authors for making 
requested changes.

The selection of a referee is completely up to the editor and editorial board. Referees may be selected among 
the names from the national or international editorial board of consultancy of the journal or independent 
referees may as well be selected locally or internationally upon necessity depending on the subject of the 
manuscript. For the manuscripts that are accepted for publication, authors agree to accept the revisions of 
the editor and editor assistants as long as no basic changes are made on the text.

5. Editorial Policies
Author Responsibility
Authors are responsible for the compatibility of their articles with the scientific rules. All the indicated 
authors must have direct academic or scientific contribution in the submitted article. Author(s) must bear 
the following qualities;

(1) contribute in the planning, idea or method processes of the study in the article or have a part in the 
execution of it.

(2) have a contribution in the writing of the article in any level.

(3) approve the final draft of the article.

In case the publication includes direct or indirect commercial connections or has an institution providing 
material support for the study, authors are required to state clearly whether they are commercially related 
with any of the used commercial product, medication, company etc. or not to the editor on the page 
of presentation. If yes, authors must also indicate what kind of commercial relation (consultant, other 
agreements) they bear.



In case of a possible scientific error and suspicion or allegation of ethics violation, this journal herein 
reserves its right of submitting the related manuscript to the investigation of the supporting institutions or 
other authorities. This journal herein accepts the responsibility of properly following the problem, however 
it does not undertake the authority to investigate or make a decision regarding the errors.

In case of a possible scientific error and suspicion or allegation of ethics violation, this journal herein 
reserves its right of submitting the related manuscript to the investigation of the supporting institutions or 
other authorities. This journal herein accepts the responsibility of properly following the problem, however 
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