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Tıp Fakültelerinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı İşlevi

Osman Ata UYSAL

Öz
Tıp Fakülteleri’nde Tıp Eğitimi Anabilim Dalları, yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de en 
son kurulan anabilim dalları arasındadır. Bu nedenle işlevleri yaygın olarak bilinmemektedir. 
Bu derlemede, tıp eğitimi tarihçesi kısaca verilerek bu konudaki gelişmelere değinilmiş ve 
günümüzde Tıp Eğitimi Anabilim Dalları’nın ülkemizdeki güncel işlevi açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, Tıp eğitimi anabilim dalı

The Function of Division of Medical Education

Abstract
Divisions of Medical Education in Medical Schools have been established recently in our 
country and abroad. So their functions and academic subjects have not been known clearly and 
widely. In this review, brief history and developments of Divisions of Medical Education has 
been given and their main topics of work have been explained.

Keywords: Medical education, Division of medical education
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Giriş

Tıp Eğitiminin Kısa Tarihçesi (1)
Tıp eğitiminin bir okul yapısına ulaştığı ve yazılı 
bilginin oluşmaya başladığı ilk dönem olarak Eski 
Yunan dönemi kabul edilmektedir. Bu dönemde öne 
çıkan yapılar sağlık tanrısı ya da hekimlerin tanrısı 
olarak bilinen Asklepios için yapılan tapınaklar yani 
Asklepion’lardır. Asklepion’lar hem ilk hastaneler, 
hem ilk tıp okulları hem de tapınaklardır. 

Asklepionların en ünlüleri MÖ 5-6. yüzyıllarda 
Epidaurus, Kos, Knidos (bugünkü Datça, Muğla) 
ve Bergama’da (bugünkü İzmir) kurulmuştur. 

Modern tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat, 
Kos adasında MÖ 460 tarihinde doğmuş ve 
çalışmalarını temel olarak buradaki Asklepion’da 
gerçekleştirmiştir.

Orta Asya’da Sincan bölgesinde (Turfan) yapılan 
kazılarda Türkçe tıp literatürünün yedinci yüzyıldan 
itibaren varolduğu belirlenmiştir.

Razi (870-926), İbni Sina (980-1037), Beyruni 
(Biruni) (973-1048) ve daha yüzlerce Türk-İslam 
hekimi bu dönemde tıp bilimine önemli katkılar 
getirmişlerdir. İbni Sina’nın yazdığı Kanun-u-fit-
Tıbb adındaki kitap, ortaçağ boyunca Avrupa’da ve 
doğuda tıp öğretiminin temeli olmuştur. 

Cundişapur (Nişabur) hastanesi ve tıp okulu 
Selçuklu Sultanı Alparslan’ın (1063-1072) 
veziri Nizamülmülk tarafından (bugünkü İran 
coğrafyasında) açılmıştır.

Bugünkü bilgilerimize göre Anadolu’da kurulan 
ilk tıp kurumu Niksar’da 1070 yıllarında açılan 
Danişmendoğlu Darüşşifası’dır. Anadolu’da yazılan 
ilk Türkçe tıp eseri 11.yüzyıl başında Amasya’da 
Hekim Bereket tarafından kaleme alınan Hülasa 
adlı eserdir.

Avrupa’da Salerno Tıp Okulu 1096’da (bugünkü 
İtalya’da) çalışmaya başlamıştır. Bunu izleyen 
yıllarda Avrupa’da dört tıp okulu daha kurulmuştur: 
Montpellier (1137, bugünkü Fransa’da), Bologna 
(1150, bugünkü İtalya’da), Padua (1222, bugünkü 
İtalya’da) ve Paris (1280, bugünkü Fransa’da).

Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp 
Medresesi (Çifte Medrese) 1205 yılında 
Anadolu Selçukluları tarafından Anadolu’da 
inşa edilen ilk hem tıp eğitim ve hem de tıp 
hizmet tesisleridir. Osmanlı döneminde ilk tıp 
eğitimi, Bursa’da 1399 yılında kurulan Yıldırım 
Bayezit Darüşşifası içinde açılan Darültıp’ta 
verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u 
fethettikten sonra 1470 de Fatih Külliye’sini 
inşa ettirmiştir. Buradaki Fatih Darüşşifası, 
İstanbul’da tıp öğretiminin başlangıcı olarak 
kabul edilmektedir.19. yüzyıla kadar Anadolu’da 
tıp eğitiminde hekim adayı, bir hekim yanında 
onun uygulamalarını gözlemekte, onun 
kütüphanesinden yararlanmakta ve onun 
hastalarının teşhis ve tedavisinde yer almakta, 
böylece yeterince tecrübe kazandıktan sonra 
‘’hekim’’ ünvanını almaktadır. Bu devirde tıp 
eğitimi ‘’usta-çırak’’ ilişkisi niteliğindedir. 

19.yüzyılda İstanbul’da Tıphane-i Amire ve 
Cerrahhane, Sultan II.Mahmut zamanında 
kurulmuş ve 14 Mart 1827’de eğitime başlamıştır. 
18472de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane adı verilmiş 
ve 1903’te Haydarpaşa’da yapılan yeni binasında 
eğitime devam etmiştir ve 1908’de Darülfünun Tıp 
Fakültesi adını almıştır.

1933 Üniversite Reformu, İstanbul Darülfünunu 
olarak bilinen yapılandırmayı sonlandırmış ve 
İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Tıp fakültesi de 
Avrupa yakasına taşınmıştır. 1933 reformu sadece 
tıp eğitimini değil, tüm bilimsel hayatı ve üniversite 
yapılanmasını değiştiren bir girişimdir. Bu süreçte 
çoğunlukla Alman tıp ve bilim adamları Türkiye’ye 
davet edilmiş ve bu reformda görev almışlardır. 

ABD’de ilk tıp okulu, 1750 yılında Philadelphia’da 
Benjamin Franklin ve Thomas Bond’un kurduğu 
Pennsylvania Hastanesinde ve iki Edinburg Tıp 
okulu mezunu Shippen ve Morgan tarafından 1765 
yılında kurulmuştur. Pennsylvania Tıp Okulu, 
Avrupa’daki örneği gibi usta-çırak ilişkisine 
dayalı, klinik ağırlıklı bir eğitim programıyla yola 
çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda ABD’de birçok tıp 
okulu açılmıştır. 
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A. Flexner 1910’da ABD’deki tıp okullarını 
incelemiş ve değerlendirmiştir (2). A. Flexner’in 
hazırladığı rapora göre bu tıp okullarında önce 
temel fen bilimleri, sonra temel tıp bilimleri ve son 
olarak klinik bilimler öğretilmektedir. Bu bilim 
disiplinleri birbirinden ayrıdır, her bilim disiplini 
kendi konularını öğretmektedir ve konular birbiriyle 
bağlantılı değildir.

1984’te Dr. Harden çağdaş tıp eğitiminin ana 
bileşenleri konusunda bir model önermiş ve buna 
SPICES modeli ismini vermiştir (3). Bu modelde 
S ile öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci 
merkezli tıp eğitimi, P ile ezbere dayalı eğitim 
yerine probleme dayalı tıp eğitimi, I ile disiplin 
temelli eğitim yerine entegre tıp eğitimi, C ile 
hastaneye dayalı eğitim yerine topluma dayalı 
tıp eğitimi, E ile tüm eğitim programının zorunlu 
derslerden oluşması yerine bazılarının seçmeli 
olması, S ile usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı 
klinik beceri eğitimi yerine standart bir klinik beceri 
eğitimi önerilmektedir.

Özet olarak Flexner modelinden Harden modeline 
olan değişim, eğitici ağırlıklı yerine öğrenci 
ağırlıklı tıp eğitimi, bilgi aktaran yerine problem 
çözücü tıp eğitimi, geleneksel eğitim yerine 
entegre tıp eğitimi, hastane ağırlıklı eğitim yerine 
topluma dayalı tıp eğitimi, standart müfredat 
yerine seçmeli müfredatlı tıp eğitimi, usta-çırak 
yöntemi yerine sistematik yöntemli tıp eğitimi 
niteliğindedir.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalları’nın Kısa Tarihçesi (1)
Günümüzde de tıp eğitiminde öncülük yapan 
ABD’deki Case Western Reserve Üniversitesi, 
1958’de ilk Tıp Eğitimi birimini kurmuş ve tıp 
eğitiminde biyopsikososyal yaklaşımı gözeten 
ve aktarılan bilgileri organ sistemleri temelinde 
entegre eden, ülkemizde “entegre tıp eğitimi” diye 
bilinen yenilikçi bir yaklaşımla ortaya çıkmıştır. 
Öğrencilerin sağlık sorunları üzerinden temel 
ve klinik bilgileri entegre biçimde ele almalarını 
sağlamıştır. Türkiye’de bu yaklaşım ilk kez 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 
uygulanmış ve daha sonra birçok fakülte tarafından 
benimsenmiştir.

Yirminci yüzyılda seksenlerin sonrasında giderek 
ivmelenen ABD ve İngiltere’nin başını çektiği yeni 
bir tıp eğitimi gündeme gelmiştir (4,5,6). Bu eğitim 
yaklaşımı öğrenci-merkezlidir, yeterliliklere ve 
kazanımlara odaklanmıştır. Bu bağlamda sağlığın 
sosyal, psikolojik ve çevresel belirleyicilerini de 
irdelemektedir. Bu yeni ve yenilikçi tıp eğitimi 
yaklaşımı hekimlerin yeterli tıp bilgisi ve becerileri 
yanısıra etik, iletişim becerileri, ekip davranışı 
ve liderlik gibi alanlarda da yetkinleşmesini 
öngörmektedir. Yeterliliğe-dayalı tıp eğitimi 
olarak adlandırılan bu yaklaşım, müfredatın 
yeterlilikler çerçevesinde tanımlanmasını 
gerektirmektedir. Bu bağlamda, mesleksel beceri 
eğitimleri yapılandırılarak mesleksel beceriler 
laboratuvarları kurulmaktadır ve öğrencilerin tıbbi 
becerileri hastalarda uygulamadan önce maketlerde 
standart protokoller izleyerek deneyim kazanması 
önerilmektedir. Öğrencilere yapılandırılmış bir 
yaklaşımla bilim-araştırma konularına eğilmeleri 
sağlanmaktadır. Bu eğitim yaklaşımının bir diğer 
önemli unsuru topluma-dayalı tıp eğitimidir. 
Sosyal tıp yaklaşımının geliştirilerek sürdürüldüğü 
bu yaklaşımda öğrencilerin sadece 3. basamak 
üniversite hastanelerinde değil eğitimlerinin en 
az %10’luk bir bölümünde alandaki farklı sağlık 
kuruluşlarında çalışarak bilgi, beceri ve kavrayış 
sağlamaları hedeflenmektedir.

Bütün bu faktörleri gören ve analiz eden Dünya 
Sağlık Teşkilatı 2001 yılında yaptığı bir açıklamada 
“dünyanın her yerinde yeni tıp eğitimi birimleri 
kurulmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda 
liderlik yapmalıdır” demiştir (7). 2005 yılında 
Avrupa Tıp Eğitimi Derneği AMEE (Association 
for Medical Education in Europe) tarafından 
deklare edilen “Eğitim Rehberi-No: 28’de tıp 
eğitimi anabilim dallarının kurulması tavsiye 
edilmiştir ve koruyucu hekimlik konusunda yetkin, 
yüksek sorumluluk anlayışına sahip, daha fazla 
hekim adayına neyi nasıl öğretelim sorularına yanıt 
bulmak üzere tıp eğitimi anabilim dallarının görev 
alması gerektiği üzerinde durulmuştur (7,8).

Tüm dünyada tıp eğitimi anabilim dalları, 
araştırma, eğitim, danışmanlık ve akademik gelişim 
fonksiyonları olan, tıp eğitimine hem mezuniyet 
öncesi, hem mezuniyet sonrası hem de yaşam 



Tıp Fakültelerinde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı İşlevi

4

boyu eğitim (sürekli mesleki gelişim/ sürekli tıp 
eğitimi) katkıları sunan bir anabilim dalıdır (7,8). 
Dünyada tıp eğitimi anabilim dalları bu katkılarını 
multidisipliner bir takımla sunmakta, bu takımın 
yöneticisinin de fakülte ve üniversite yönetimi 
ile sıkı ilişkide olmasına özen gösterilmektedir. 
Bu uluslararası görüşler çerçevesinde Türkiye 
genelinde eğitici eğitimleri giderek yayılmış ve tıp 
eğitimi anabilim dalları kurulmuştur.

Tıp eğitiminde amaç, Tıp Eğitimi Dünya 
Federasyonu’na göre tüm insanların sağlıklı 
yaşamalarını sağlamak için hekim yetiştirmek, 
Dünya Tabipler Birliği’ne göre yetenekli ve yeterli 
hekimler yetiştirmektir.

Ulusal tıp eğitimindeki bu ivmenin doğal 
sonuçlarından biri ulusal çekirdek eğitim 
programının (UÇEP) belirlenmesidir. Yakın 
dönemde güncellenen UÇEP, tıp eğitiminde 
ele alınması gereken olmazsa olmazları 
tanımlamaktadır ve tıp eğitimin standardizasyonu 
için kritik bir adımdır. UÇEP 2002’de YÖK 
Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir ve 
sonra 2014’de güncellenmiştir. Tıp fakültelerinin 
müfredatlarını oluştururken UÇEP bağlamında 
kendi yeterliliklerini oluşturmaları istenmektedir 
(9).

UÇEP-YÖK’e göre Türkiye’de tıp eğitiminin 
amacı, Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen 
ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden 
gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, 
birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve 
yöneticilik yapabilecek, mesleğini etik kuralları 
gözeterek uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı 
olan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, 
uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde 
hekimler yetiştirmektir (7).

Yirmibirinci yüzyılın başından itibaren bilgisayar 
teknolojilerindeki büyük gelişmelere koşut 
olarak teknolojinin tıp eğitiminde giderek 
yaygınlaştığı görülmektedir. Görsel materyallerden, 
simulasyonlara, ağ-tabanlı eğitim materyallerinden 
Google glass ® teknolojisine kadar birçok yenilik 
tıp eğitiminin hizmetine girmektedir.

Tıp Eğitiminde Kullanılan Modeller (7)
•	 Klasik eğitim: Bilim disiplini temelli eğitim
•	 Entegre eğitim: Sistem/organ temelli eğitim
•	 Aktif eğitim:
−	 Probleme dayalı eğitim
−	 Yeterliğe dayalı eğitim
−	 Topluma dayalı /yönelimli eğitim
−	 Çıktıya dayalı eğitim
−	 Kavrama dayalı eğitim

•	 Karma ( Hibrid ) eğitim

Klasik Tıp Eğitiminin Sorunları (4,5,6,7)
•	 Bilgi yükü öğrenci kapasitesini aşmıştır.
•	 Temel bilimler klinik uygulamalarla, 
klinik bilimler ise temel sağlık sorunlarıyla 
ilişkilendirilmeden öğretilmektedir.
•	 Sağlık alanına çok dar bir pencereden 
bakmaktadır.

Tıp Eğitiminde Neler Yapılmalıdır? (4,5,6,7)
•	 Daha az bilgi yüklenmelidir,
•	 Daha çok aktif eğitim/öğrenme sağlanmalıdır,
•	 Genel kuralların aktarımı yapılmalıdır,
•	 Kişinin kendi yeterliğini sağlaması: Nasıl 
öğreneceğini öğretmelidir.

Tıp eğitiminde yeni eğilimler nelerdir? (4,5,6,7)
•	 Eğitim müfredatı değişimi
•	 Yeni teknolojilerin eğitimde kullanımı
•	 Yeterliliğin değerlendirilmesi
•	 Tıp eğitiminde profesyonelizm

Yeni teknolojilerin tıp eğitiminde kullanılma 
yöntemleri nelerdir? (10,11,12,13)
•	 Simülatörlerin kullanımı: 
−	 Klinik beceri eğitiminde kullanımının yararları: 
etkili geribildirim alınması, tekrarlanabilir olması, 
güçlüğünün ayarlanabilmesi, çoklu öğrenim 
stratejilerinin kullanımı, değişik klinik durumların 
kullanımı, kontrollü eğitim ortamı, kişisel öğrenme
•	 E- öğrenme: bilişim ve iletişim araçlarının 
kullanımı
•	 Web ortamlı eğitim
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Medikal Simülasyon Tarihçesi
Medikal simülasyon için kullanılan ilk simülatör 
örnekleri olarak Çin’de MS 1026 yıllarında 
akapunktur (deriye iğne batırarak tedavi) eğitimi 
için kullanılan insan görünümündeki ve üzerinde 
belli yerlerde iğne için delikler bulunan maketler 
kabul edilmektedir.

Rönesans’ta İtalya’da insan görünümlü ve benzer iç 
organları olan maketler tıp eğitiminde kullanılmıştır.

Modern medikal simülatörlerin ilk örneği olarak 
1969 da Dr. Abrahamson ve Dr. Denson tarafından 
yapılan ve eğitimde kullanılan SimOne kabul 
edilmektedir (10).

Günümüzde kullanılan başlıca simülasyon 
yöntemleri şunlardır (10):
I.  İleri teknoloji içermeyen simülasyonlar:

1- Üç boyutlu organ modelleri
2- Temel plastik mankenler
3- Hayvan modelleri
4- İnsan kadavraları
5- Simüle hasta görüşmeleri

II. İleri teknoloji içeren simülatörler:
1- Görüntüye dayalı simülatörler
2- Gerçekçi, yüksek girişimsel simülatörler 
(parça görev eğiticileri)
3- Gerçekçi üst teknolojili interaktif hasta 
simülatörü
4- Sanal gerçeklik simülatörleri ve dokunmatik 
(haptik) simülatörler 

Tıp Eğitiminde maket/simülatörler ile beceri 
eğitimi neden gereklidir? (10,11,12,13)
•	 Eğitimle ilgili sebepler:
- Beceri eğitimi uygulamada istenmeyen sonuçları 
önlemektedir.
- Maket/simülasyonda başarılı öğrenci genelde 
klinikte de iyi olmaktadır.
•	 Politik sebepler:
- Hasta beklentileri,
- Standartlar,
•	 Hizmetle ilgili sebepler:
- Hastalar daha kısa süreli yatırılmaktadır.
- Hastalar güvenilir sağlık hizmeti talep etmektedir.

Tıp eğitiminde maket/modellerle “beceri eğitimi” 
şu amaçlarla yapılmaktadır (10,11,12,13):
- Yeni becerileri deneme: maket üzerinde 
öğrenme ve deneyimleme,
- Pekiştirme: bilgilerini kalıcı duruma getirme,
- Yenileme: komplikasyonların önemini tartışma, 
- Yeniden tasarım: eğitimi geliştirme,
- Risk azaltma: herkesin aynı standart eğitimi 
almasını sağlama,
- Düzenleme: yeterlilik standartlarını belirleme 
ve değerlendirme
- Araştırma: en etkili yöntemi bulmak için 
araştırma yapma.

2014’te AAMC (Amerikan Tıp Okulları Birliği)’nin 
yaptığı bir incelemeye göre Amerikan tıp okullarında 
simülasyon şu amaçlar için kullanılmaktadır 
(10): tıp bilgisi, hasta bakımı, iletişim becerileri, 
profesyonelizm, uygulama temelli öğrenme, sistem 
temelli öğrenme, psikomotor görevler, liderlik, 
takım eğitimi, karar verme-kritik düşünme, genel 
kullanım.

Aynı araştırmaya göre kullanılan simülasyon 
ekipmanı şunlardır: standardize hastalar, tam-
boyutlu maketler, parça-görev-eğiticileri, ekran-
temelli simülasyon, standardize hastalar.

Sonuç:
- Her Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
kurulması önerilmektedir.
- Her Tıp Eğitimi Anabilim Dalı için Simülasyon 
Merkezi kurulması önerilmektedir.

Teşekkür
İAÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekan görevini bana 
vererek modern bir Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı’nın kurulmasını sağlayan başta 
Mütevelli Heyet Başkanı’mız Dr. Mustafa Aydın 
olmak üzere Rektör’ümüz Prof. Dr. Yadigar 
İzmirli’ye ve daha sonra Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı’nın gelişmesi için desteklerini veren Rektör 
Yardımcı’mız Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’a, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Orhan Canbolat’a, 
İAÜ Tıp Fakültesi önceki Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Yakup Tuna’ya ve Dekan’ımız Prof. Dr. Özgün 
Enver’e teşekkürlerimi sunarım.
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Meme Kanseri Tedavisinde Güncel Yaklaşım

Burak KANKAYA, Süleyman BÜYÜKAŞIK, Selin KAPAN, Halil ALIŞ

Öz
Amaç: Yeni kurulan Tıp Fakültesi hastanemizde yaklaşık 18 aylık süreçte meme kanseri 
tanısıyla cerrahi uygulanan olgularımızın sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Mayıs 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında meme kanseri tanısıyla cerrahi 
uygulanan 35 olguya ait demografik özellikler, ameliyat öncesi uygulanan tedavi, uygulanan 
cerrahi yöntem, histopatolojik bulgular retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 55.8 (28-86) idi. Olguların tamamı kadın idi. Çalışmaya 
dahil edilen olguların 33’ünde (94.3%) ilk başvuru şikayeti ağrısız ele gelen kitle idi. Olguların 
22’sine (62.8%) meme koruyucu cerrahi uygulandı. Sentinel lenf nodu biyopsisinde aksiller 
metastaz saptanan 5 olguya (14.3%) aksiller diseksiyon yapıldı. Ameliyat sonrası hiçbir olguda 
morbidite ve mortalite izlenmedi.
Sonuç: Meme kanseri tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olup son 
yıllarda tedavisinde minimal invaziv yöntemler öne çıkmaktadır. Meme kanseri tedavisinde 
erken tanı ve multidisipliner yaklaşım tedavi başarısını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Erken tanı, Meme koruyucu cerrahi

Current Management in Breast Cancer

Abstract
Objective: We aimed to share our breast cancer surgery experience for approximately 18 months 
at the newly established university hospital general surgery clinic.
Material and methods: The breast cancer surgery cases between May 2017 - December 2018 
were retrospectively analysed. Demographic characteristics, preoperative treatment, surgical 
methods, histopathological findings were examined. 
Results: Average age of the patient group (n=35) was 55.8 (28-86 years), and all cases were 
women. 94.3% of cases’ first symptoms were painless lump. Breast conserving therapy was 
performed in 22 (62.8%) patients. Complete axillary dissection was performed in 5 (14,3%) 
patients with axillary metastases by sentinel lymph node biopsy. Postoperative complications 
were not observed.
Conclusion: Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. In recent years, 
minimally invasive methods have gained importance. Early diagnosis and multidisciplinary 
approach in the treatment of breast cancer improves prognosis after treatment.

Keywords: Breast cancer, Early diagnosis, Breast conserving surgery
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Giriş
Meme kanseri tüm dünyada kadınlar arasında en sık 
görülen kanser türü olup her yıl dünyada 1,7 milyon 
kadın meme kanseri tanısı almaktadır (1). Her sekiz 
kadından birinde hayat boyunca meme kanseri 
olma riski mevcuttur (2). Meme kanseri için majör 
risk faktörleri, kadın cinsiyet, yaş, aile öyküsü, 
erken menarş, geç menopoz, nulliparite, otuz 
yaşından sonra ilk doğum olup her biri bağımsız 
birer risk faktörüdür (3). Emzirme bağımsız olarak 
meme kanseri riskini düşürmekte olup ayrıca 
süresinin uzunluğu ile de riskin daha fazla azaldığı 
gösterilmiştir (4). Aşırı kilo ve obezite menopoz 
sonrası görülen meme kanseri riskini arttırmaktadır 
(5). Son kırk yılda, erken teşhis ve tedavideki 
gelişmelerle meme kanseri sağ kalım oranları en az 
%30 oranında iyileştirmiştir (6). 

Bu çalışmamızda yeni kurulan Tıp Fakültesi 
hastanemizde yaklaşık 18 aylık süreçte meme 
kanseri tanısıyla cerrahi uygulanan olgularımızın 
sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem
Mayıs 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında yeni 
kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde meme kanseri 
tanısıyla cerrahi uygulanan 35 olguya ait veriler 
retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 
demografik özellikleri, ameliyat öncesi uygulanan 
tedavi, uygulanan cerrahi yöntem, histopatolojik 
bulguları incelendi.

Olguların tamamı ameliyat öncesi genel cerrahi, 
medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji 
ve patoloji uzmanlarından oluşan multidisipliner bir 
onkoloji konseyi tarafından değerlendirildi. Meme 
kanseri tanısı alan tüm hastaların sistemik taraması 
yapıldı. Klinik olarak uygun tüm hastalara meme 
koruyucu cerrahi planlandı. İleri evre hastalara 
neoadjuvan tedaviler planlandı. Klinik olarak 
aksillar nod negatif tüm hastalara metilen mavisi 
ile sentinel lenf nodu biyopsisi ameliyat sırasında 
uygulandı. Ameliyat sonrası patoloji sonuçları 
tekrar onkoloji konseyinde değerlendirildi ve 
sonraki tedavileri planlandı. 

Bulgular
Çalışmaya 35 olgu dahil edilmiştir. Olguların yaş 
ortalaması 55.8 (28-86) idi. Olguların tamamı 
kadın idi. Çalışmaya dahil edilen olguların 33’ünde 
(94.3%) ilk başvuru şikayeti ağrısız ele gelen 
kitle idi. 1 olgu (2.8%) daha önce meme kanseri 
tanısıyla cerrahi uygulanmış ve takibinde nüks kitle 
saptanması üzerine tarafımıza refere edilmişti. Bir 
olgu (2.8%) ise şikayeti olmamasına rağmen yapılan 
tarama mamografisinde şüpheli kitle saptanarak tanı 
aldı. Olguların 22’sine (62,8%) meme koruyucu 
cerrahi uygulandı. Sentinel lenf nodu biyopsisinde 
aksiller metastaz saptanan 5 olguya (14.3%) aksiller 
diseksiyon yapıldı. Sekiz olguya (22.8%) modifiye 
radikal mastektomi, dört olguya (11.4%) mastektomi 
+ sentinel lenf nodu biyopsisi ameliyatları yapıldı. 
Nüks kitle ile başvuran bir olguya ise kitle 
eksizyonu ile birlikte aksiller disseksiyon yapıldı. 
Modifiye radikal mastektomi ameliyatı yapılan 
5 olguya neoadjuvan tedavi uygulandı. Ayrıca 
modifiye radikal mastektomi ameliyatı yapılan 1 
olgu, mastektomi + SLNB ameliyatı yapılan bir 
olgu daha önce diğer memede kanser nedeniyle 
ameliyatlı olan hastalardı. Ameliyat sonrası hiçbir 
olguda morbidite ve mortalite izlenmedi. 

Tartışma
Meme kanseri, hem gelişmekte olan hem de 
gelişmiş ülkelerdeki en yaygın kadın malignitesi 
olup dünya genelinde kadınlar arasında başlıca 
mortalite nedenidir. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca 
meme kanserinden mortalite oranlarında görülen 
düşüşlere rağmen, insidansı artış göstermektedir 
(7). Mamografinin tarama yöntemi olarak 
kullanılması ve tedavideki ilerlemeler son yıllardaki 
mortalite oranlarındaki düşüşün sebebi olarak 
düşünülmektedir (6).

Son yıllarda meme cerrahisi alanında da minimal 
invaziv yöntemlere doğru eğilim olmuştur. 
1980’li yıllara kadar genellikle Halsted prosedürü 
(radikal mastektomi) ya da Patey veya Madden 
prosedürleri (modifiye radikal mastektomi 
ameliyatları) hastalığın evresinden bağımsız 
olarak tüm hastalara uygulanmaktaydı. Sonrasında 
radyoterapinin gelişimiyle beraber meme koruyucu 
cerrahi kavramı ilerlemeye başladı (8). Sonrasında 
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yapılan çalışmalarda meme koruyucu cerrahinin 
uygun hastalarda hem lokal tümör kontrolünde 
hem de hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalımda 
mastektomi kadar etkili olduğu gösterilmiştir (9).

Doksanlı yıllarda sentinel lenf nodu kavramı ortaya 
çıkmış ve sonrasında yapılan çalışmalarda erken 
evre meme kanseri tanısı alan hastalarda sentinel 
lenf nod negatif ise aksiller disseksiyon yapılmaması 
durumunda sağ kalımda anlamlı farklılık olmadığı 
gösterilmiştir (10).

Multidisipliner çalışmanın, kanser hastalıklarının 
tedavisinde sağ kalım üzerine etkisini inceleyen 
çalışmalarda meme kanserinin 5 yıllık mortalitesinde 
18% azalma olduğu görülmüştür (11).

Her kadının meme kanseri riskini belirlemek zor 
bir durum olup risk faktörlerinin çoğu modifiye 
edilebilir değildir. Yaşam tarzında yapılacak bazı 
değişiklikler meme kanseri riskinde azalmaya 
neden olabilir. Düzenli mamografi çekilmesi ile 
meme kanseri gelişimi açısından yüksek risk 
grubundaki bazı kadınlarda anlamlı bir risk azalması 
sağlanamasa bile, meme kanserine bağlı ölümlerde 
azalma elde edildiği görülmüştür (12).

2009 yılında ülkemizde yapılan bir araştırmada 
erken tanının önemi toplum ve özellikle hedef 
kitle tarafından bilinmedikçe, erken tanı ve 
tarama programlarının başarılı olmasının mümkün 
olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, kadınların 
eğitimi ve kanser farkındalığının oluşturulmasının 
gerekliliği vurgulanmıştır (13).

2008 yılında topluma dayalı ücretsiz mamografik 
tarama projesi başlatılan İstanbul Bahçeşehir’de 
yapılan bir araştırmada, daha önce meme kanseri 
tanısı almamış her dört kadından üçü, Türkiye’de 
kadınlar arasında en sık görülen kanserin meme 
kanseri olduğunu bildiği ve görüşülen kadınların 
tamamı meme kanserinin mamografi ile erken 
tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık 
olduğunu duyduğu veya okuduğu görülmüştür (14).

Tüm dünyada ve ülkemizde minimal invaziv 
cerrahiye doğru eğilim hızla artmakla birlikte meme 
koruyucu cerrahinin uygulanabilmesi ve aksiller 

disseksiyon yapılmaması için erken tanı şarttır. 
Tanı konulduğu andan itibaren kliniğimizde olduğu 
üzere multidisipliner yaklaşım gereklidir. Erken 
tanı ile tedavi başarısı ve hastalıksız hayatta kalma 
şansı artmakta ve yapılacak olan cerrahi tedavinin 
boyutu azalmaktadır. 
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Aseptik Femur Kaynamamalarının Tedavisinde 
Çivi Değişimi Tedavisi ve Sonuçları

Umut YAVUZ1, Barış ÖZKUL2, Yavuz ARIKAN2,
Osman LAPÇİN1, Mehmet Selçuk SAYGILI2,

Seçkin BASILGAN2

Öz
Amaç: Femur kırığı sonrası ilk tedavisi kanal içi çivi implantı ile yapılmış fakat buna rağmen 
kaynamama gelişen hastalarda daha kalın çivi ile yapılan çivi değişimi tedavisinin radyolojik ve 
fonksiyonel etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Daha önce kanal içi çivi ile tedavi edilmiş, aseptik kaynamama gelişen 
ve en az bir yıl takibi olan 22 (15 erkek, 7 kadın) hasta çalışmaya alındı. Ortalama yaş 48 
(dağılım: 22-86) yıl idi. Tüm hastalara en az 1 mm daha fazla kalınlıkta olmak üzere proksimali 
ve distali kilitli kanal içi oymalı çivi yapıldı. Takipler sırasında çekilen radyografiler üzerinden 
üç kortekste kaynama varlığı değerlendirildi. Hastaların fonksiyonel değerlendirmesi açısından 
son takiplerinde desteksiz yürüme zamanı sorgulandı ve VAS (Vizüel analog skala) skalası ile 
ağrı varlığı değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama takip suresi 29 (12-47) aydı. İlk ameliyat göz önüne alındığında 
ortalama çivi değişim zamanı 16 (9-22) aydı. Çivi çapı değişim miktarı ortalama 2.8 (1-6) mm 
idi. Tüm hastalar desteksiz yürüyebiliyordu, tam solid kaynama vardı ve ortalama radyolojik 
kaynama suresi 7 ( 4-13) aydı. Ek cerrahi gerektiren komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Çivi tedavisi sonrası aseptik femoral kaynamama gelişen hastalarda çivi değişimi tedavisi 
yüksek kaynama oranı ve fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanan etkin bir tedavi yöntemidir. 
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Exchange Intrameduller Nailing Treatment and Results in Aseptic Femoral Nonunions

Abstract
Objective: To evaluate the radiological and functional efficiacy of exchange intramedullary nailing 
treatment in the patients with nonunion who were previously treated with intramedullary nailing.
Material and methods: Twenty two patients (15 males, 7 females) with a minimum follow up period of 
12 month and with aseptic nonunion of the femur who were treated with a previos intramedullary nailing 
operation were enrolled in the study. The mean age was 48 (22-86) years. In all patients, an intramedullary 
nail which is at least 1 mm thicker than the previous one was applied. During the follow up, unification was 
evaluated according to the presence of the signs of unification in at least 3 cortices in direct radiographies. 
For functional evaluation, weight-bearing was questioned and pain was evaluated according to VAS (visual 
analogue scala).
Results: The mean follow up period was 29 (12-47) months. The mean period between the first and the 
second surgery was 16 (9-22) months. The mean increase in the nail diameter was 2.8 (1-6) mm. During 
the last follow up, all patients were walking without support and solid unification was observed. The mean 
period for unification was 7 (4-13) months. There was no complications which required additional surgical 
intervention.
Conclusion: Exchange intramedullary nailing surgery is an effective technique in the patients with aseptic 
nonunion following intramedullary nailing, in terms of unification and functional results.

Keywords: Femur, Aseptic, Pseudoarthrosis, Intramedullary nailing revision

Giriş
Aseptik femur kaynamamalarında çivi değişimi 
tedavisi yüksek başarı oranları ile birlikte 
verilmiştir (1,2). Çivi değişimi, çivi çapını artırdığı 
için mekanik stabiliteyi artırmanın yanında oyma 
ile birlikte biyolojik aktiviteyi de artırmaktadır (3). 

Çivi değişimi sırasında amaç, daha geniş çivi 
koymak için medullayı daha geniş oyarak hem 
stabiliteyi artırmak hem de vasküler etkilerden 
dolayı kaynamama bölgesinde biyolojik 
aktiviteyi artırmaktır. Ayrıca kaybolan endosteal 
dolaşım periosteal dolaşımı artırarak kemik 
iyileşmesini hızlandırmaktadır (4-8). Bu etkiler 
göz önüne alındığında çivi değişimi tedavisi 
femur kaynamamalarında etkin bir tedavi olarak 
bilinse de uygun endikasyon, cerrahi zamanlama 
ve sınırlamalar konusunda tam bir fikir birliği 
oluşmamıştır.

Çalışmamızda aseptik femur kaynamaması olan 
hastalarda çivi değişimi tedavisinin etkinliğini 
geriye dönük olarak değerlendirerek fonksiyonel 
ve radyolojik iyileşme üzerine olan etkisini 
değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem
Aseptik femoral kaynamama tanısıyla kliniğimizde 
çivi değişimi tedavisi uyguladığımız ve en az bir yıl 
takibi olan 22 (15 erkek, 7 kadın) hasta çalışmaya 
alındı. Tüm hastalarda tek taraflı tutulum vardı 
(10 sağ, 12 sol) (Tablo 1). Tüm hastaların geçmiş 
hikayeleri, klinik (eski veya yeni fistül ağzı, ısı 
artışı, akıntı) ve laboratuvar bulguları (hemogram, 
sedimantasyon, CRP) açısından değerlendirildi 
ve enfeksiyon olmadığı gözlenince çivi değişimi 
tedavisi uygulandı. Aseptik olarak değerlendirilen 
hastalar endikasyon açısından radyolojik olarak 
değerlendirildi ve %50< kortikal teması olan ve 1 
cm> defekti olan hastalara çivi değişimi ameliyatı 
uygulandı. 

Radyolojik ve klinik bulgular medikal kayıtlar 
üzerinden değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, kaynamama 
yeri ve tipi, açık kırık hikayesi ilk cerrahiden 
sonra geçen zaman, çivi değişim çapı, kaynama 
zamanı ve komplikasyonlar kayıt altına alındı. Son 
takiplerindeki radyolojik kaynama değerlendirildi 
ve en az üç planda kallus olan hastalar kaynama 
kabul edildi. Klinik değerlendirme açısından VAS 
skoru ve desteksiz yürüyebilme varlığı araştırıldı.
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Tablo 1: Hastaların cerrahi öncesi ve sonrası bulgularının genel dağılımı.

Hasta Yaş Cins Taraf

Çivi
değişimine

kadar 
geçen

süre (ay)

Kaynamama
tipi

Anatomik 
bölge

Çivi
yönelimi

Açık
kırık

Çivi 
çapı

değişim 
miktarı 
(mm)

Kaynama
süresi 
(ay)

VAS
skoru

1 0 K sağ 18 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 3,5 6 3

2 22 K sağ 9 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 4 4 2

3 27 E sol 18 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 3 10 2

4 64 E sol 22 Hipertrofik Diyafiz Antegrad 6 13 4

5 40 E sağ 15 Hipertrofik Diyafiz Antegrad 2 4 0

6 63 E sol 21 Oligotrofik Diyafiz Retrograd 4 12 3

7 40 E sol 19 Hipertrofik Diyafiz Antegrad + 3 8 1

8 34 E sol 11 Oligotrofik Proksimal Antegrad 5 7 2

9 70 E sağ 10 Atrofik Diyafiz Retrograd 2 11 4

10 46 K sağ 9 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 3 5 2

11 33 E sağ 13 Hipertrofik Diyafiz Antegrad 1 6 3

12 86 K sol 21 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 4 9 2

13 40 E sol 11 Oligotrofik Diyafiz Antegrad + 3 6 2

14 26 K sol 16 Oligotrofik Diyafiz Retrograd 2 5 0

15 42 E sağ 20 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 3 11 3

16 68 K sağ 20 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 2 13 3

17 43 E sol 11 Oligotrofik Proksimal Antegrad + 1 6 2

18 59 E sol 16 Atrofik Diyafiz Antegrad + 3 10 4

19 41 E sağ 19 Oligotrofik Diyafiz Antegrad 4 8 2

20 40 K sol 22 Oligotrofik Diyafiz Retrograd 1 6 0

21 67 E sağ 22 Hipertrofik Proksimal Antegrad 3 6 2

22 40 E sağ 9 Hipertrofik Diyafiz Retrograd 1 5 1
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Resim 1: 40 yaşında bayan hasta. Sol femur distal diyafizde antegrad çivileme sonrası kaynamama 
görüntüsü (a-c). Retrograd çivi uygulaması sonrası 12. aydaki femurun kaynamış görüntüsü (d-e)

 a    b   c    d   e 

Bulgular
Hastaların ortalama takip süresi 29 (12-47) aydı. 
Ortalama cerrahi yaşı 48 (22-86) yıldı. Kaynamama 
tipi değerlendirildiğinde altı hastada hipertrofik, 14 
hastada oligotrofik kaynamama, iki hastada atrofik 
kaynamama tespit edildi. Kaynamanın femurdaki 
yeri değerlendirildiğinde 17 hastada orta diyafiz, 
3 hastada proksimal ve 2 hastada distal diyafiz 
seviyesinde idi. 

Çivi yönelimleri değerlendirildiğinde 17 
hastada antegrad (Resim 1a-e, Resim 2a-f) 
5 hastada retrograd çivi uygulanmıştı. Retrograd 
çivi uygulanan hastaların ikisi distal diafizde 
kaynamama olan hasta iken diğer üç tanesi 
daha önce retrograd çivi uygulanmış orta diafiz 
kaynamaması olan hastaydı. Çivi değişim ortalama 
çapı 2.8 (1-6) mm idi. Üç hastada üniversal çivi 
çapları yeterli gelmeyeceği hesaplanarak kişiye 
özel çivi yaptırıldı (15-17-18 mm). Tüm hastalar 
bir kez opere edilmişti. Desteksiz yürüme zamanı 
ortalama 5 (dağılım: 3-9) aydı. Son kontrol VAS 
skoru ortalama 2 (dağılım: 0-4) idi. Tüm hastalarda 
proksimal ve distale en az bir statik vida uygulaması 
yapılmış olup ortalama vida sayısı 4 (dağılım:3-6) 
idi. Greft uygulanan hasta olmadı. 

Cerrahi sırasında ve sonrasında ek cerrahi gerektiren 
komplikasyon olmadı. Cerrahi sonrası hastalarda 
dinamizasyon ihtiyacı olmadan kaynama sağlandı. 
Tüm hastalara ameliyat sonrası yatak içinde kalça 
ve diz hareketleri başlandı. Ayrıca ameliyat sonrası 
birinci günde koltuk değnekleri ile kısmi yük 
(ağırlığın %25’i) verilerek hastalar mobilize edildi. 

Basarken uygulanacak basınç artımı radyolojik 
takiplere bakılarak karar verildi. Ortalama 5 (3-9) 
ayda hastalar desteksiz yürür hale geldi.

Radyolojik kaynama son takip radyografileri 
üzerinden değerlendirildi. Tüm hastalarda 
radyolojik kaynama mevcuttu ve ortalama kaynama 
süresi 7 (4-13) ay olarak kaydedildi. Son kontrol 
sırasında tüm hastalar desteksiz yürüyebiliyordu ve 
klinik değerlendirme açısından VAS skoru ortalama 
2 (0-4) olarak kaydedildi.

Tartışma
Femur kırıkları yüksek enerjili travma ile meydana 
gelirler ve çoğunlukla kapalı redüksiyon ve kanal içi 
çivi ile tedavi edilmektedirler (7,8). Çivi tedavisi ile 
yüksek kaynama oranları bildirilse de kaynamama 
oranı %6-12 arasında değişmektedir (1,8). Bu 
tip kaynamamalarda çivi değişimi güncel tedavi 
şekillerinden en sık uygulananı olmakla birlikte 
endikasyonlar, teknik ve hasta seçimi konusunda 
hala tartışmalar devam etmektedir (3,9-12). 

Çivi değişimi uygulanacak hastalarda hasta 
seçimi tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. 
Literatüre baktığımızda kortikal çapın % 30-50 
sini geçen kemik kaybı olduğunda ve 2 cm den 
fazla devamsızlık olan hastalarda çivi değişimin 
yetersiz kaldığı belirtilmektedir (13-15). Ayrıca 
basit transvers ve oblik kırıklarda iyi sonuçlar 
alınırken parçalı kırıklarda genellikle ek ameliyatlar 
gerektiğini belirten çalışmalar mevcuttur (11,16). 
Çalışmamızdaki hastaların hiç birisinde parçalı kırık 
hikayesi yoktu ve 1 cm’yi geçen defekt gözlenmedi. 
Yüksek kaynama oranımız göz önüne alındığında 
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defekt miktarı 1 cm > az ve kortikal kemik kaybı 
% 50> olan hastalarda çivi değişimi başarılı sonuç 
vermektedir.

Çivi değişimi ameliyatında başarı için en az 1 mm 
çap artırılması önerilmekle birlikte tam bir fikir 
birliği yoktur (2,3,14,17-19). Bazı yazarlar en az 2 
mm ve üstünde çivi çapının artırılması gerektiğini 
savunmuşlar ve çivi kalınlığı arttıkça malzemenin 
sertliğini ve gücünü artırmanın yanında oluşan 
stabilitenin iyileşmeye katkı sağlayacağını iddia 
etmişlerdir (2,14,19). Bunun yanında çivi değişimi 
sırasında medulla daha geniş oyulmakta bu da kırık 
hattında greft etkisi yanında periosteal kanlanmanın 
artmasını sağlamaktadır (4-6,19). Çalışmaya alınan 
hastalarda çivi genişliği en az 1 mm artırılmış ve 
kaynama oranımızın artmasında yeterli katkıyı 
sağlamıştır.

Çivi değişimi tedavisinde vida uygulama 
yöntemi açısından fikir birliği olmamakla birlikte 
statik ya da dinamik kilitleme veya kilitsiz çivi 
uygulamanın başarılı olduğunu bildiren çalışmalar 
mevcuttur (3,9,14,16-18). Dinamik kilitli çivi 
uygulaması yapanlar kırık hattında oluşan 
kademeli kompresyonun kaynamayı uyardığını 
savunurken statik kilitli çivi uygulaması yapanlar 
ise akut kompresyon ve vidalama sonrası sağlanan 
stabiliteninin etkin olduğunu savunmuşlardır 
(3,14,19,20). Çalışmamızda greft uygulaması veya 
dinamizasyon yapmaksızın tüm hastalarda akut 
kompresyon, proksimal ve distalden statik vida 
uygulaması yaptık ve yüksek kaynama oranı elde 
etmemizde etkin olduğuna inanıyoruz.

Çalışmamızın geriye dönük olması ve kontrol 
grubunun olmaması çalışmanın zayıf yönleridir. 
Bunun yanında literaratürle karşılaştırıldığında 
yeterli hasta sayısı ve takip süresi ile birlikte tedavi 
yöntemi olarak homojen bir grubun sonuçlarını 
değerlendirmesi çalışmanın pozitif yönleridir.

Çivi değişimi tedavisi parçalı olmayan aseptik 
femur diyafiz kaynamamalarında etkin bir 
tedavi yöntemidir. Çalışmamızı genel olarak 
değerlendirdiğimizde tüm hastalarda kaynama elde 
etmemizde hasta seçiminin, en az 1 mm geniş çivi 

Resim 2: 42 yaşında erkek hasta. Sağ femur orta 
diyafizde kaynamama (a-c). Çivi değişimi sonrası 
14. aydaki femurun kaynamış görüntüsü (d-f).

  2a   2b

  2c   2d

  2e   2f

kullanmamızın ve statik kilitlemenin etkin olduğu 
kanaatindeyiz. Bunula birlikte atrofik vakalar 
dahil akut kompresyon yapmamızın otogreft 
kullanmadan ya da revizyon cerrahisi gerekmeden 
kaynamanın oluşmasında etkin olduğunu gördük. 
Sonuç olarak aseptik femur kırığı kaynamaması 
olan hastalarda çivi değişimi tedavisi doğru hasta 
seçiminin yanında kurallarına uygun yapıldığında 
radyolojik ve fonksiyonel açıdan oldukça yüksek 
başarı sağlayan etkin bir yöntemdir.
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Detection of Five Parasites in Renal Transplantation Patients 
by Molecular Methods
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Abstract
Objective: Intestinal parasitic infections are among the prominent public health concerns in 
patients with suppressed immune function.
Material and methods: Here we examined stool specimens by microscopy and polymerase 
chain reaction (PCR) to evaluate the infection of five principal protozoans (Cryptosporidium 
spp., Giardia spp., Entamoeba histolytica, Blastocystis spp. and Dientamoeba spp.) among 90 
renal transplant recipient patients (RTP) in comparison with 90 healthy individuals (HI) from 
Turkey. 
Results: The overall frequency of any parasites was 17.2% (31/180) with microscopy and 
51.7% (93/180) with PCR. Because of its high sensitivity, PCR was compared with microscopy 
in terms of the accuracy of detecting intestinal parasites, and the agreement was found to be 
inadequate (κ= 0.217; p<0.001). Multiparasitism (90.9%), Cryptosporidium spp. (84.6%) and 
Giardia spp. (74.1%) were the most frequent agents in RTP, respectively (p<0.001).
Conclusions: This is the first study performed in Turkish reporting the prevalence of five 
intestinal parasites with PCR techniques among this group and seeks to provide a basis for 
future studies.
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Introduction
Intestinal parasitic infections are still major health 
problem in worldwide, especially in developing 
countries. Intestinal parasites could be transmitted 
by personal contact, fecal contamination of food, 
water or environmental surfaces. These infections 
represent the socioeconomic and hygiene status 
of a society (1). Moreover, intestinal protozoan 
infection agents (especially Cryptosporidium spp., 
Giardia spp. and Entamoeba spp.) are among 
the major cause of gastrointestinal conditions in 
developing countries (2). In healthy individuals, 
intestinal parasitic infections generally self-
limiting, but it may cause severe complications 
(such as persistent diarrhea and/or malabsorption) 
in patients with immunocompromising conditions 
(such as, undergoing chemotherapy, renal 
transplantation and AIDS) (3). Routinely, the 
detection of intestinal parasites has performed by 
microscopic examination. However, many authors 
in current studies suggest that the use of molecular 
methods, such as PCR (Polymerase chain reaction) 
to increase the efficacy in diagnosis of intestinal 
parasites especially in immunocompromised 
patients (4). Currently, the role of the parasites in 
gastrointestinal symptom is unclear, partly because 
the prevalence of the parasites varies considerably 

between studies owing to differences in diagnostic 
approaches, small sample sizes, and lack of control 
groups (5). 

In worldwide, various groups of immunocompetent 
people have been studied regarding intestinal 
parasites. On the other hand, immunocompromised 
patients including having cancer and/or renal 
transplantation are still poorly evaluated. Hence, the 
main aim of this case-control study was to detect the 
intestinal parasites (Cryptosporidium spp., Giardia 
spp., Entamoeba histolytica, Blastocystis spp. and 
Dientamoeba spp.) with molecular methods in renal 
transplant recipient patients (RTP) in comparison 
with healthy individuals (HI) in Turkey.

Material and Methods
The present cross-sectional study was conducted 
among 90 HI and group of immunocompromised 
patients, including 90 RTP in Istanbul University 
Istanbul Medical Faculty from 2016 to 2017. 
Total of 180 individuals were included in this 
study and all participants were negative for 
human immunodeficiency virus – 1 (HIV – 1). 
Immunocompromised 90 RTP patients were selected 
through the transplantation patients and those are 
unable to tolerate immunostimulant treatment. 

Renal Transplantasyon Hastalarında Beş Parazitin Moleküler Yöntemler ile Tespiti

Öz
Amaç: Paraziter intestinal infeksiyonlar, immün sistemi baskılanmış hastalardaki halk sağlığı sorunları 
arasındadır.
Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, Türkiyedeki 90 renal transplantasyon (RTP) hastasından alınan dışkı 
örnekleri beş önemli protozoan (Cryptosporidium spp., Giardia spp., Entamoeba histolytica, Blastocystis 
spp. ve Dientamoeba spp.) varlığı açısından mikroskopi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 90 
sağlıklı bireyle (HI) karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmada saptanan genel parazit prevalansı mikroskopi yöntemi ile % 17.2 (31/180); PCR 
yöntemi ile % 51.7 (93/180) olarak belirlenmiştir. Sahip olduğu yüksek duyarlılık oranı nedeniyle 
PCR, intestinal parazit saptama doğruluğu açısından mikroskopiyle karşılaştırılmış ve iki yöntem arası 
uyum yetersiz bulunmuştur (κ = 0.217; p <0.001). RTP grubunda sırasıyla, multiparazitizm (% 90.9), 
Cryptosporidium spp. (% 84.6) ve Giardia spp. (% 74.1) en sık saptanan etken olarak belirlenmiştir (p 
<0.001).
Sonuç: Bu çalışma, Türkiyedeki RTP grubunda PCR yöntemi ile beş intestinal parazit prevalansını bildiren 
ve yapılacak ileri çalışmalar için temel oluşturmayı amaçlayan ilk araştırma niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: İntestinal Parazitler, Transplantasyon, PCR, Mikroskobi
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This study was approved by Istanbul University 
Istanbul Medical Faculty Clinical Research Ethics 
Committee with 1160 protocol number in terms of 
the study methods and protocols. Moreover, data 
collection was started after an informed consent 
form was signed by each patient. Demographic data 
and socioeconomic profile were recorded in patient 
and control group by interview.

Two stool samples were collected from each of the 
180 cases that included in the study. From each 
specimen, 250 mg of feces was stored at -20°C 
for subsequent DNA extraction and the remainder 
of each specimen was processed by an in-house 
formol ethyl-acetate concentration technique 
(FECT) to determine the existence for Giardia 
spp., Blastocystis spp. and Entamoeba histolytica. 
Ziehl-Neelsen staining was performed to enable the 
detection of Cryptosporidium spp. and trichrome 
staining was performed to enable the evaluate the 
presence of Dientamoeba spp. Fecal concentrates 
obtained by FECT were independently evaluated in 
duplicates (with and without iodine) for ova, (oo)
cysts, larvae, also Ziehl-Neelsen and trichrome 
preparations by two skilled microscopists.

Second sample was used for molecular detection 
of these 5 intestinal parasites. For this purpose, the 
DNA of parasites was extracted using the QIAamp 
DNA Stool Mini Kit (Qiagen GmbH, Hilden, 
Germany). The extracted DNA was quantified by 
a spectrophotometer by Nanodrop. The appropriate 
extracts were performed by LightCycler® 
480 II multiplex PCR (Roche Diagnostics 
GmbH, Mannheim, Germany) according to the 
manufacturers’ instructions and the presence of 
parasites was evaluated according to Cp (Crossing 
Point) values.

Compliance with the normal distribution of age 
variable has checked with Shapiro-Wilk test. 
Homogeneity of groups’ variances has checked 
by Levene’s test. Parametric test assumptions 

were available so Student’s t test was used for 
comparison of two gender groups’ age means. 
Immunocompromised patients groups and 
healthy individuals groups’ age means were 
compared by oneway ANOVA. Chi-squared 
test has used to analyze distributions of parasite 
detection rate between the immunocompromised 
patients and healthy individuals. When the 
expected frequency was less than 5, Likelihood 
ratio test has applied instead of chi-square test. 
Cohen’s Kappa statistics has used as a measure 
of agreement between the PCR and microscopy 
methods. Data analyses were performed using 
the Statistical Package for the Social Sciences, 
version 19.0 (6). A p value of ≤0.05 was 
considered statistically significant.

Results
A total of 180 people were recruited, including 90 
renal transplant recipient patients and 90 healthy 
individuals. Stool samples were collected all 
participants. The 90 RTP comprised 46 males and 
44 females and their mean (± SD) age was 30.9 (± 
19.4) years. Among the 90 HI, 57 were male and 33 
were female and their mean (± SD) age was 31.3 (± 
11.9) years. There were no statistically significant 
difference with regard to gender distribution (p= 
0.180) and age means between the gender groups 
(p=0.159).

The accuracy of the techniques was analysed based 
on the parasites that showed the frequency. It is well 
known that the use of FECT-microscopy alone for 
general, routine parasitological diagnosis in Turkey 
has limited diagnostic value. Thus, in the detection 
of parasites, the accuracy of the microscopy 
technique was analysed in comparison to that of 
the PCR technique. This analysis revealed that the 
PCR technique presented the highest accuracy and 
Kappa statistics (κ) and percent values of parasite 
detection showed below average to poor agreement 
between microscopy and PCR techniques (p<0.001) 
(Table 1).
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Table 2: Intestinal parasitic infections of RTP and HI study participants

Methods Parasite species Renal transplant 
recipient

Healthy 
individuals Total p value

M
ic

ro
sc

op
y,

n 
(%

)

Absence 70 (47%) 79 (53.0%) 149 (100.0%)

0.191

Blastocystis spp. 10 (83.3%) 2 (16.7%) 12 (100.0%)

Cryptosporidium spp. 0 (0.0%) 2 (100.0%) 2 (100.0%)

Dientamoeba spp. 2 (40.0%) 3 (60.0%) 5 (100.0%)

Entamoeba histolytica 4 (66.6%) 2 (33.3%) 6 (100.0%)

Giardia spp. 3 (60.0%) 2 (40.0%) 5 (100.0%)

Multiparasitism 1 (100.0%) 0 (0.0%) 1 (100.0%)

PC
R

,
n 

(%
)

Absence 25 (28.7%) 62 (71.3%) 87 (100.0%)

<0.001

Blastocystis spp. 1 (16.7%) 5 (83.3%) 6 (100.0%)

Cryptosporidium spp. 22 (84.6%) 4 (15.4%) 26 (100.0%)

Dientamoeba spp. 0 (0.0%) 5 (100.0%) 5 (100.0%)

Entamoeba histolytica 2 (28.6%) 5 (71.4%) 7 (100.0%)

Giardia spp. 20 (74.1%) 7 (25.9%) 27 (100.0%)

Multiparasitism 20 (90.9%) 2 (9.1%) 22 (100.0%)

The overall frequency of any intestinal parasites 
was 17.2% (31/180) with microscopy and 51.7% 
(93/180) with PCR technique. The presence of 
intestinal parasites in RTP was 22.2% (20/90) and 
72.2% (65/90), in HI was 12.2% (11/90) and 31.1% 
(28/90) with microscopy and PCR techniques, 
respectively. The multiparasitism (infected with 

Table 1: Comparison of PCR and microscopy for detection of intestinal parasites in stool samples

PCR, n (%) Kappa value 
(κ) Asym. SD p value

Absence Presence

Microscopy,
n (%)

Absence 82 (94.3%) 5 (5.7%)
0.217 0.053 <0.001

Presence 67 (72.0%) 26 (28.0%)

two or more species concurrently) was detected in 
90.9% (20/22) in RTP and 9.1% (2/22) in HI groups. 
The obtained data differences between study groups 
and absence, presence and species of intestinal 
parasites was statistically highly significant in 
terms of detection with PCR technique (p<0.001) 
(Table 2).
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Discussion
The data herein indicates that intestinal parasitic 
infections (especially Cryptosporidium spp. and 
multiparasitsm) were highly prevalent among 
Turkish immunocompromised patients, and this 
prevalence was significantly higher compared 
with the burden of these infections in HI groups. 
In a previous Turkish retrospective study, 36 
patients with common variable immune deficiency 
were included and intestinal parasites were found 
in 50% of these populations with microscopic 
examinations. Furthermore, the authors indicate 
that Cryptosporidium spp. was found as the 
major cause of parasitic intestinal infection in 
this patient population and special methods are 
needed to identification of intestinal parasites in 
immunocompromised patients with diarrhea (7). 
In a study from Iran, which is our geographical 
neighbours, the prevalence of intestinal parasitic 
infections were determined in different groups 
of immunocompromised patients, including 
haemodialysis patients, renal transplant recipients, 
cancer and AIDS patients in comparison with 
healthy individuals, the overall infection rate was 
found as 11.7% (31/265) in patient groups and 0% 
(0/120) in healthy individuals, and the authors note 
that the importance of periodic stool examinations 
for screening of intestinal parasitic infections 
should be included as a part of routine medical care 
in these patients (8).

In our study, the prevalence of Blastocystis spp., 
Dientamoeba spp., Entamoeba histolytica and the 
absence for intestinal parasitic infections were 
more common in HI with PCR. An epidemiological 
study reported a frequency of the overall rate of 
intestinal parasites was 63.1% in cancer patients. 
In this study, Cryptosporidium parvum was found 
the major parasite with 30.1% positivity followed 
by G. lamblia with 18.0% and then Cyclospora 
cayetanensis with 5.3%. Besides, Blastocystis 
hominis and Entamoeba histolytica/dispar were 
detected in 4.9% and 2.4% respectively. In this 
local study, Al-Qobati et al. used microscopic 
techniques for determining the intestinal parasites 
and indicated that diarrhea was associated with 
higher risk of cryptosporidiosis and giardiasis (9).

Diarrhea is a frequent complication in renal transplant 
recipients. Chronically loose stool is often counted 
by clinicians and patients to be an unavoidable part 
of transplant everyday life, accounting for both a 
lack of attention from clinicians and incomplete 
reporting by patients (10). Posttransplant diarrhea, 
abdominal pain and fever are associated with 
reduced quality of life, accelerated decline of 
graft function and higher mortality (11). The lack 
of a clear description of posttransplant diarrhea, a 
condition typically self-reported by patients, has 
led to significant confusion in the clinical practice. 
To improve the consistency of literature and the 
resulting clinical conclusions, investigators should 
use the World Health Organization approved 
definition of diarrhea: the passage of 3 or more loose 
or liquid stools per day, or more frequently than is 
normal for the individual. It is usually a symptom of 
gastrointestinal infection, which can be caused by 
a variety of bacterial, viral and parasitic organisms 
(12). A pathogen is easily detected in 20% to 30% 
of cases of posttransplant diarrhea when assessed 
with conventional methods and in up to 70% with 
molecular techniques (13). The burden of infectious 
causes increases with time posttransplant, whereas 
drug toxicity dominates early posttransplant period 
(14). When compared with healthy individuals, 
renal transplant recipients are in general more 
susceptible to opportunistic intestinal pathogens 
(15). In transplanted patients, cryptosporidiosis may 
lead to profuse and persistent diarrhea sometimes 
leading to malabsorption, profound dehydration 
and life-threatening complications (16). The global 
prevalence of cryptosporidiosis in renal transplant 
recipients has been reported as 18.8% – 34.8% 
(17). A study on renal transplant recipients in India 
determined cryptosporidial diarrhea in 16.6% of 
cases (18). Cryptosporidiosis has also been reported 
in pediatric patients with liver transplantation 
(19). In contrast, in a study carried out on renal 
transplant recipients in Brazil, S. stercoralis (11/16) 
was the most frequent helminthic infection (20). 
The diagnosis of Cryptosporidium spp. infection 
is made primarily by the presence of oocysts in a 
modified stool acid-fast staining. However, standard 
microscopy based techniques have some limitations 
to detect intestinal parasites, so advanced and current 
molecular based methods are required especially in 
patients at risk for intestinal parasitic infections. In 
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the present study, the overall presence of intestinal 
parasites in renal transplant recipient patients was 
18.2% (6/33) and 57.6% (19/33) with microscopy 
and PCR techniques, respectively. When only PCR 
technique was considered, Cryptosporidum spp 
was found the most detected pathogen with 30.8% 
followed by multiparasitsm with 22.7% in RTP.

Conventional microscopy-based techniques are 
still the most frequently used diagnostic procedure 
in routine clinical parasitology laboratories (21). 
In spite of the effortless of the conventional 
microscopy-based methods for the detection of 
intestinal parasitic infection, these methods require 
the observation of intact cysts or trophozoites in 
fecal specimens and, therefore, the deformed cysts/
trophozoites may not be detected. Moreover, the 
number of cysts in chronic infections are highly low 
and cysts are excreted discontinuously, therefore, 
the conventional microscopy-based methods can 
only detect up to one-third of chronic infections 
when performed on a single specimen (22). Three 
consecutive stool microscopy examinations can 
detect up to 90% of parasites, but it is considered 
labor intensive and not applicable in areas in which 
human intestinal parasites are endemic. Furthermore, 
techniques such as using the duodenal fluid aspirates 
obtained by esophagogastroduodenoscopy for 
trophozoites, entero-test or biopsy of the small 
intestine offer more sensitive methods of diagnosis, 
but are rarely used because economic situation 
and invasive in nature (23,24). Therefore, different 
techniques have been evaluated to overcome 
limitations of the conventional diagnostic methods 
in order to achieve more accurate and specific 
diagnosis. In recent years there has been greater 
attention given to DNA-based diagnostic approaches, 
including conventional and real-time PCR-based 
diagnostic techniques (25). However, stool-
based PCR assays require specialized equipment, 
developed diagnostic laboratories, specialized 
training and skilled staff. These impediments, 
combined with higher rates of false positives, 
make PCR-based assays of limited practicality for 
basic routine parasitology laboratories, especially 
in developing and non-developed countries (26).

In conclusion, intestinal parasites are the most 
prevalent agents that effect numerous patients 

who have a suppressed or deficient immune 
system. Critical digestive and gastrointestinal 
problems in patients with immunocompromising 
conditions can occur with these agents. Thus, 
periodic fecal examinations should be considered 
in immunocompromised patients via more sensitive 
and DNA-based diagnostic approaches in reference 
laboratories and/or transplantation departments of 
hospitals.
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Kolon Kanseri ve Adrenal Lenfoma Birlikteliği

Metin KAPAN, Turgut İPEK, İrfan BAŞOĞLU, Fatih Göksel SEÇKİN

Öz
Metastatik kolon kanserinde metastaz yerine ve sayısına göre primer cerrahi ya da neoadjuvant 
tedavi seçenekler arasındadır. Karaciğer metastazlarında senkron cerrahi ya da iki aşamalı 
cerrahi yapılabilir. Adrenal metastaz kolorektal kanserde genellikle yaygın hastalık belirtecidir. 
Bu yazıda ön tanı olarak karaciğer ve adrenal metastazı olan obstrüksiyona neden olmuş inen 
kolon kanserinde cerrahi sonrası adrenal lenfoma tanısı alan hasta sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Metastatik kolon kanseri, Adrenal metastaz, Adrenal lenfoma

Coexistence of Colon Cancer and Adrenal Lymphoma

Abstract
Primary surgical approach or neoadjuvant therapy can be the oprtions in metastatic colon 
carcinoma regarding site and number of metastatis. In hepatic metastasis synchronous surgical 
therapy or two stage approach can be applied. Adrenal metastasis is rare in colon cancer, and 
suggests systemic disease. In this report we presented a patient with prediagnosis of hepatic and 
adrenal metastasis of an obstructive left colon cancer, diagnosed as primary B cell lymphoma of 
adrenal gland after pathological examination. 

Keywords: Metastatic colon carcinoma, Adrenal metastasis, Adrenal lymphoma
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Giriş
Kolorektal kanserler dünyada kadınlarda ikinci 
sıklıkta, erkeklerde ise üçüncü sıklıkta görülen 
kanserlerdir (1). Her yıl dünyada 1.4 milyon yeni 
vaka tanınmaktadır. Karaciğer en sık metastaz olan 
organdır. Kolorektal kanser tanısı alan hastaların 
%25’inde senkron karaciğer metastazı görülürken 
yaklaşık %60’ında da takipler sırasında karaciğer 
metastazı gelişir. Bunun yanında karaciğer dışı 
organlarda da metastaz görülebilir. Senkron 
karaciğer metastazlı hastalarda hepatik rezeksiyon 
kombine ya da iki aşamalı olarak yapılabilir (2). 
Adrenal bez akciğer, karaciğer ve kemikten sonra 
metastaz gelişen dördüncü organdır (3). Sıklıkla 
akciğer, kolorektal kanser ve renal kanserler 
adrenal beze metastaz yapar (4). Adrenal bezde 
primer lenfoma ise nadir görülen bir tutulum 
şeklidir ve non-Hodgkin lenfomaların %3’ünden 
azında görülür (5). Bu olgu sunumunda karaciğer 
metastazlı bir kolon kanserinde önce metastaz 
olarak değerlendirilen ancak patolojisi adrenal 
bezde B hücreli lenfoma şeklinde gelen bir 
hastamızı sunduk. 

Olgu sunumu
Altmışaltı yaşındaki erkek hasta iki ay önce 
başlayan karın ağrısı ve rektal kanama şikayeti ile 
başvurdu. Yapılan karın bilgisayarlı tomografisinde 
karaciğerde sol lob medialde sağ lob anterior 
segmente uzanan 63x50x35 mm (Resim 1), sağ lob 
posteriorda 19 mm, sağ lob anteroinferiorda 12 mm 
çaplı muhtemel metastaz ile uyumlu solid kitleler, 
inen kolon distalinden sigmoid kolon proksimaline 
uzanan 6 cm.lik segmentte duvar kalınlaşması ve 
çevrede lenf nodları, sol sürrenalde 9 mm çaplı 
muhtemel metastaz ile uyumlu lezyon saptandı. 
Yapılan kolonoskopide anal kanaldan itibaren 55-
60. cm’de lümeni tamamen oblitere eden ülsere 
kitle lezyon saptandı, proksimale geçilemedi, 
biyopsiler alındı. 

Biyopsi sonucu adenokarsinom ile uyumlu geldi. 
Çekilen PET görüntülemede karaciğerde (Resim 
2), kolonda (Resim 3) ve adrenal bezde (Resim 4) 
tutulum saptandı. Metastatik kolon kanseri olarak 
değerlendirilen hastaya Onkoloji konseyinde 

iki aşamalı tedavi planlandı. İlk aşamada kolon 
rezeksiyonu planlanıp onkolojik tedavi sonrasında 
karaciğer için girişim planlanmasına karar 
verilen hasta Ekim 2018’de opere edildi. Hastaya 
yapılan eksplorasyonda karaciğerdeki metastatik 
kitleler görüldü, inen kolon distalinde serozaya 
ulaşmış yaklaşık 8 cm çapında kitle görüldü. 
Sol hemikolektomi yapıldı, yakın komşuluktaki 
ve muhtemel metastaz olarak düşünülen sol 
adrenal beze eksizyon yapıldı. Eş zamanlı 
kemoterapi portu takılan hasta operasyon günü 
Yoğun Bakım ünitesinde geçirdikten sonra ilk 
gün servise alındı. Postoperatif dönemi sorunsuz 
geçen hasta yedinci günü taburcu edildi. Hastanın 
patolojik değerlendirmesinde sigmoidde 5x5x1.5 
cm düşük ve orta derece diferansiye, seroza 
invazyonu olan sigmoid kolon adenokarsinomu 
şeklinde geldi (pT4a). Çıkartılan toplam 24 
lenf düğümünde metastaz saptanmadı. Sol 
sürrenalektomi piyesinde ise bir kaç odak haline 
difüz büyük B hücreli lenfoma saptandı. Bunun 
üzerine karaciğerdeki lezyonlardan hangisinin 
metastazı olduğunu ortaya koymak için trucut 
biyopsi yapıldı ve adenokarsinom metastazı ile 
uyumlu geldi. Sonrasında hasta onkolojik tedavi 
için Medikal onkolojiye yönlendirildi. Onkolojik 
tedavi sonrasında karaciğerdeki metastazları 
tekrar değerlendirilerek ameliyat için uygun olup 
olmadığının değerlendirilmesi planlandı. 

Resim 1: Karaciğerde 6 cm metastatik kitlenin BT 
görüntüsü
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Tartışma
Kolorektal kanser tüm dünyada kadın ve erkekte çok 
sık görülen ve ölümlere yol açan kanserlerdendir. 
Tanı aldığında hastaların %25’inde metastaz 
mevcuttur. En sık metastaz karaciğere olup ikinci 
sıklıkta akciğer metastazları yer alır. Diğer organ 
metastazları daha nadirdir (1,2). Metastatik 
kolorektal kanserlerde periton yayılımı en kötü 
sürviye sahipken izole karaciğer veya akciğer 
metastazlarında sürvi daha iyidir (6). 

Metastatik kolon kanserinde tedavi esas olarak 
sistemik olsa da seçilmiş vakalarda cerrahi 
tedavinin sürviyi artırdığı gösterilmiştir. Karaciğere 
veya akciğere sınırlı metastazlarda sürvi daha 
iyidir. Rezektabl karaciğer metastazlarında 5 yıllık 
sürvi %37-58 arasındadır (7). Adrenal bez akciğer, 
karaciğer ve kemikten sonra metastaz gelişen 
dördüncü organdır (3). Sıklıkla akciğer, kolorektal 
kanser ve renal kanserler adrenal beze metastaz 
yapar (4). Adrenal metastaz sistemik venöz, portal 
venöz, lenfatik ve akciğerler aracılığıyla hematojen 
yolla olur (7). Bu olguda gerek PET tutulumu, 
gerek BT görüntüsü nedeniyle adrenal bezdeki 
tutulum da metastaz lehine değerlendirlmişti 
ancak patolojik inceleme sonucu adrenal bezde eş 
zamanlı lenfoma saptandı. Lenfomaların çoğunluğu 
lenf nodlarından köken alsa da dörtte birinde 
ekstranodal tutulum görülür (5). Bunların arasında 
primer adrenal lenfomalar çok nadir olup tüm non 
Hodgkin lenfomaların %3’ünü oluştururlar ancak 
vakaların %70’inde bilateral tutulum şeklindedirler. 
Çoğunluğu difüz B hücreli lenfoma şeklindedir ki 
bizim olgumuzda da histopatoloji benzer şekilde 
idi. Adrenal lenfomada yaş, tümör büyüklüğü, 
adrenal yetmezlik varlığı, LDH seviyesi ve hasta 
performansı prognozu etkileyen faktörlerdendir. 
Ancak bizim olgumuzda prognozu etkileyecek olan 
faktör metastatik kolon kanseri şeklindedir. 

Metastatik kanserlerde adrenal kitle saptandığında 
özellikle tek tarflı ise adrenal lenfoma da akılda 
tutulmalıdır. 

Resim 2: Karaciğer metastazı PET tutulumu

Resim 3: Kolon kanseri PET tutulumu

Resim 4: Adrenal bez PET tutulumu
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Geç Başvuru ve Geç Tanı ile Mortal Seyirli Wernicke 
Ensefalopatisi

Erdal ATİÇ, Güray DEMİR

Öz 
Wernicke Ensefalopatisi Tiamin eksikliği sonucu ortaya çıkan çeşitli semptomları olan 
nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Sıklıkla kronik alkolizme bağlı olarak görülmekle birlikte tiamin 
alım veya emilim eksikliğine neden olan her türlü durumda ortaya çıkabilir. Uzamış kusma 
ve açlık, gastrointestinal cerrahiler, uzun süreli parenteral beslenme ve bu sırada multivitamin 
desteğinin yetersiz yapılması non alkolik grubun nedenleri arasında sayılabilir. Hastalık 
belirtilerinin çeşitliliği nedeniyle tiamin eksikliği olabilecek tüm hastalarda ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. Bu yazıda geçirilmiş sleeve gastrektomisi ve bipolar bozukluğu olan bu nedenle 
hastaneye başvuru ve tanı konması gecikmiş mortal seyirli wernicke ensefalopatisi tanısı alan 
olgu sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Wernicke ensefalopatisi, Tiamin eksikliği

A Case of Mortal Wernicke Encephalopathy with Delayed Diagnosis

Abstract
Wernicke’s encephalopathy is a neuropsyciatric disorder caused by thiamine deficiency. It 
generally occurs in chronic alcoholism leading to decreased thiamine intake or absorption. Non 
alcoholic causes include inadequate multivitamin replacement in cases of prolonged vomiting 
and starvation, gastrointestinal surgery, long term parenteral nutrition. In this report we present 
a case with delayed diagnosis of Wernicke’s encephalopathy due to previous sleeve gastrectomy 
and bipolar disease leading to mortal prognosis. 

Keywords: Wernicke’s encephalopathy, Thiamin deficiency
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Giriş
Wernicke ensefalopatisi tiamin eksikliği sonucu 
ortaya çıkan çeşitli semptomları olan nöropsikiyatrik 
bir hastalıktır. Sıklıkla kronik alkolizme bağlı 
olarak görülmekle birlikte tiamin alım veya emilim 
eksikliğine neden olan her türlü durumda ortaya 
çıkabilir. Uzamış kusma ve açlık, gastrointestinal 
cerrahiler, uzun sureli parenteral beslenme ve bu 
sırada multivitamin desteğinin yetersiz yapılması 
non alkolik grubun nedenleri arasında sayılabilir 
(1-5). Hastalık belirtilerinin çeşitliliği nedeniyle 
tiamin eksikliği olabilecek tüm hastalarda ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir. Ensefalopati, trunkal 
ataksi ve oftalmoparezi hastalığın karakteristik 
triadı olarak bilinir. Ancak bu bulguların üçünün 
bir arada bulunması nadirdir (%17); bazen üçü 
de bulunmayabilir (%11). Konfüzyon ve diğer 
bilinç değişiklikleri en sık görülen belirti iken 
(%82), ataksi %23, okülomotor bozukluklar %29, 
polinöropati %11 oranında görülür (6). Bu yazıda 
yoğun bakım ünitemize lityum intoksikasyonu 
nedeniyle sevk edilmiş hastanın aslında Wernicke 
ensefalopatisi olduğu ve mortal seyri anlatılmıştır. 

Olgu sunumu
Kırksekiz yaşında bipolar bozukluğa bağlı lityum 
ve ketiapin kullanan hasta 112 tarafından lityum 
intoksikasyonu tanısı ile yoğun bakım ünitemize 
getirildi. Hastanın özgeçmişinde 1 yıl önce 
sleeve gastrektomi ameliyatı olduğu dört aydır 
kontrole gitmediği, 6 ay önce bipolar bozukluk 
tanısı aldığı ve düzensiz olarak lityum ve ketiapin 
kullanımı olduğu öğrenildi. Son dört aydır vitamin 
takviyesi almayan hastada 15 gündür oral alım 
eksikliği, sürekli uyku hali ve bilinç bulanıklığı 
da ailesi tarafından ifade edildi. Hasta hastaneye 
başvurusundan üç gün önce başlayan yürüyememe, 
dalgalı bilinç durumu ve oral alım azlığı şikayetleri 
ile dış merkez acil servise getirilmişti. Acil serviste 
tam kan sayımı, serum üre, kreatinin, AST, ALT, 
INR parametreleri normal değerlendirilmişti. 
Difüzyon MR’ı çekilen hastada difüzyon kısıtlılığı 
olmadığı tespit edilmişti. Bilinç bulanıklığı olan 
hastaya lityum intoksikasyonu tanısı konulmuş 
ve 112 hasta nakil sistemi ile hastanemiz Yoğun 
Bakım Ünitesi’ne transferi sağlanmıştı. Hastanın 
Yoğun Bakım Ünitemize geliş bulguları: Bilinç 
konfüze, yer zaman oryantasyonu kısıtlı idi. Ortam 
havasında spontan solunumda olan hastanın akciğer 

sesleri doğaldı. Kalp tepe atımı 65/dakika, tansiyon 
arteryel: 115/70 mmHg idi. Karın muayenesi 
doğaldı, geçirilmiş operasyon skarı mevcuttu. 
Ekstremite muayenesinde üst ekstremite flask kas 
gücü, sağda: 3/5 solda: 3/5 alt ekstremite paraplejik 
idi. Hasta yakınlarından alınan anamneze göre 
hastanın bir yıl önce sleeve gastrektomi olduğu son 
dört aydır kontrole gitmediği ve vitamin takviyesi 
almadığı, 6 ay önce bipolar bozukluk tanısı aldığı 
lityum ve ketiapin tedavisini düzensiz aldığı, son on 
beş gündür oral alım eksikliği olduğu, son iki gündür 
yürüyemediği ve bilinç durumunda dalgalanma 
olduğu öğrenildi. Hastadan serum lityum düzeyi 
çalışıldı, terapötik aralığın altında olduğu 
görüldü (0.51 mmol/L) olduğu görüldü. Nöroloji 
konsültasyonu yapıldı. Kranial MR çekildi. Kranial 
MR’da her iki taraf mamiller body düzeyinde ve 
forniksi kısmen içine alan bununla birlikte medial 
talamus seviyesinden devam ederek mezensefalon 
seviyesinde kollikulus düzeyinde tutulum gösteren 
özellikle T2AS ve FLAIR sekanslarda belirgin 
hiperintens sinyal özelliğinde lezyon alanı tespit 
edildi (Resim 1, 2). MR bulguları Wernicke 
ensefalopatisi ile uyumlu olarak değerlendirildi. 
Bu bulgularla hastanın Lityum intoksikasyonu 
olmadığı Wernicke ensefalopatisi olduğu saptandı.

Serum tiamin düzeyi çalışıldı, 14 µg/L olarak 
ölçüldü. Referans aralığı 28-85 µg/L, sonuç 
beklenmeden intravenöz tedaviye başlandı. İlk gün 
500 mg/intravenöz tiamin replasmanı sonraki beş 
gün 200 mg/intravenöz tiamin takviyesi yapıldı. 
Replasmanın başlamasından iki gün sonra hastanın 
bilinci açıldı, yer zaman oryantasyonu gelişmeye 
başladı. Kas gücü üst ekstremitede sağ: 4/5 sol: 
4/5, alt ekstremite yatak içinde hareketli hale geldi. 
Tedaviye intravenoz 50 mg tiamin ve enteral 250 
mg tiamin ile devam edildi. Yedinci gün kontrol 
tiamin düzeyi 108 µg/L olarak ölçüldü, tedaviye 
enteral günlük 250 mg tiamin ile devam edildi. On 
beşinci gün tiamin düzeyi 93µg/L saptandı. Hastanın 
onbeşinci gün bulguları bilinç açık yer zaman 
oryantasyonu kısıtlı idi, kas gücü üst ekstremitede 
4/5 alt ekstremite plejik durumdaydı. Hastanın 
takibinde nörolojik bulgularında ilerleme olmadı, 
idrar kültüründe panrezistan Klebsiella pneumoniae 
üreyen hastada ürosepsis gelişti. Mekanik ventilator 
desteği başlandı. Takibinin 38. gününde ürosepsis 
sonrası multiorgan yetmezliği sonrası kaybedildi. 
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Resim 1: Kranial MRI Flair kesitlerinde hiperintens lezyon bulguları

Resim 2: Kranial MRI T2 kesitlerinde hiperintens lezyon bulguları

Tartışma
Wernicke ensefalopatisinin klinik tanısında 
Wernicke tarafından tanımlanan oküler bulgular 
(nistagmus, bilateral lateral rektus paralizisi), bilinç 
değişikliği ve ataksiden oluşan klasik triad yer 
almaktadır. Ancak hastaların yarısından azında bu 
triad gözlemlenebilir ve bu nedenle klinik olarak 

Wernicke ensefalopatisi tanısı atlanabilmektedir 
(7). Konfüzyon ve diğer bilinç değişiklikleri en sık 
görülen belirti iken %82, ataksi %23, okülomotor 
bozukluklar %29, polinöropati %11 oranında 
görülür (6). Bizim olgumuzda literatürle uyumlu 
mental bozukluk mevcuttu ancak hastanın bipolar 
bozukluk tanısı olması hem yakınları tarafından 
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hastaneye geç başvuruya neden olmuştu, hem de 
acil serviste bu durum lityum intoksikasyonu olarak 
değerlendirilmişti. Bipolar bozukluk nedeniyle öz 
bakımı yetersiz olan hastanın kas güçsüzlüğünün 
erken tespiti yakınları tarafından yapılamamış, 
alt ekstremiteler tamamen hareketsiz olduktan 
sonra hastaneye başvurusu gerçekleştirilmişti. 
Tanısı konulup yüksek doz intravenöz tiamin 
replasmanı başlamamıza rağmen bilişsel 
fonksiyonlarında iyileşme gözlenmiş ancak alt 
ekstremitedeki polinoropati gerilememiştir. Tipik 
görüntüleme bulguları arasında en sık medial 
talamus tutulumu yer alır. Bu bölgedeki sinyal 
değişiklikleri neredeyse her zaman hastalığın 
diğer tipik bulgularıyla birlikte gözlenir (8). Bizim 
hastamızda da literatür ile uyumlu olarak medial 
talamus seviyesinde T2 ve FLAIR kesitlerinde 
hiperintens lezyon alanı tespit edildi. Sağlıklı 
bir insanın vücudunda yalnız 30-50 mg tiamin 
bulunur. Günlük tiamin ihtiyacının 1-2 mg/gün 
olduğu düşünülürse, herhangi bir nedenle enteral 
beslenemeyen herkes 3-4 hafta içinde bütün tiamin 
rezervini tüketecek ve WE belirtileri göstermeye 
başlayacaktır (8). Bizim vakamızda hem tiamin 
emilimini azaltan sleeve gastrektomi operasyonu 
mevcuttu, hem de bipolar bozukluğu, tedavi 
uyumsuzluğu, özbakım eksikliği gibi sebeplerle 
oral alım eksikliği vardı. Tüm bu sebepler hem 
tiamin eksikliği oluşmasına hem de tedaviye geç 
başlanmasına neden olmuştu.

Tiaminin vücutta eser miktarda bulunması 
ve rezervinin düşük olması nedeniyle kısa 
sürede eksikliği oluşabilmektedir. Artan sayıda 
obezite cerrahisi operasyonları özellikle vitamin 
eksiklikleri gibi kalıcı hasarlara neden olabileceği 
için operasyon sonrası hastaların takibinin önemine 
vurgu yapmak isteriz. 
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Aksiller Aksesuar Memede Fibroadenom
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Öz
Aksesuar meme normal popülasyonda %2-6 oranında görülmekle beraber en sık %60-70 
oranında aksiller bölgede görülmektedir. Normal meme dokusunun tüm benign ve malign 
hastalıklarının olabileceği göz önünde bulundurularak takibi ve tedavisi önerilmelidir. Bu 
olgumuzda 40 yaşında bilateral aksiller aksesuar meme dokusu ve sol tarafta aksesuar memede 
1.5 cm’lik fibroadenomu olan bir hastamızı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Aksesuar meme dokusu, Eksizyon, Fibroadenom

Axillary Accessory Nozzle Fibroadenoma

Abstract
Accessory breast tissue occurs in 2-6% of normal population with 60-70% especially occurring 
şin axillary region. Regarding the fact that benign and malign diseases of breast tissue may 
occur as well in accessory breast tissue, regular follow ups and treatment should be considered. 
In this report we presented a 40 years old woman with bilateral accessory breast tissue with a 
1.5 cm fibroadenoma in the left side. 

Keywords: Accessory breast tissue, Excision, Fibroadenoma
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Giriş 
Aksesuar meme memenin konjenital anomalileri 
arasında olup görülme sıklığı %2-6 arasındadır 
(1). Aksesuar meme dokusu aksilladan inguinal 
bölgeye kadar uzanan embriyojenik süt çizgisinin 
hizasında herhangi bir alanda meydana gelebilir 
(2). Aksesuar meme başı da olgulara eşlik edebilir. 
En sık görülen aksesuar meme dokusu aksiller 
memedir ve görülme sıklığı %60-70 civarındadır 
(3). Normal meme dokusunda gelişebilecek bütün 
patolojiler aynı zamanda aksiller meme dokusunda 
gelişebileceği için aksesuar meme dokusunun 
tanımlanması ve takibi önemlidir.

Biz olgu sunumumuzda 40 yaşında bilateral aksiller 
aksesuar meme nedeniyle opere edilen bir hastayı 
anlattık.

Olgu Sunumu
Kırk yaşında, 3 çocuklu ve 5 yıldan beri her iki 
koltukaltında ele gelen şişlik ve ağrı şikayeti olan 
kadın hastanın son dönemlerde şişlik yerinde ağrı 
şikayeti artması üzerine tarafımıza başvurdu. Her 
iki meme dokusunda ele gelen kitle izlenmedi 
ancak büyük ve pandüle meme dokusu nedeniyle 
hasta estetik cerrahi isteğini de iletti. Yapılan 
muayenesinde bilateral aksiller aksesuar meme ve 
meme başı ile uyumlu yapılar izlendi (Resim 1). 

Resim 1: Operasyon öncesi her iki aksillada meme 
başı da gözüken aksesuar meme dokuları

Ultrasonografi ve mamografide en büyüğü sol 
memede ve 3 cm çapında olmak üzere bilateral 
fibroadenom ile uyumlu kitleler ve sol aksiller 
aksesuar memede 1.5 cm çapında fibroadenom ile 
uyumlu kitle ve bilateral basit kistler saptandı. Daha 
önceki dış merkez tetkiklerinde benzer kitleler 
görülmüş ve sol memedeki 3 cm çapındaki kitleye 
ve sol aksiller aksesuar memedeki 1.5 cm çapındaki 
kitleye yapılan biyopsi sonucu fibroadenom ile 
uyumlu gelmiş olduğu görüldü. Tarafımızca 
yapılan görüntülemeleri eski görüntülemeleri ile 
karşılaştırıldığında kitlelerde büyüme ve malign 
transformasyon izlenmedi. Bundan dolayı tekrar 
biyopsi ile değerlendirilmesine gerek duyulmadı. 
Malign kriterde patoloji izlenmeyen hastanın her 
iki aksilladaki ele gelen kitleleri aksesuar meme 
dokusu olarak değerlendirildi. Ağrı ve kozmetik 
yakınmalar nedeniyle hastaya Plastik Cerrahi ekibi 
ile birlikte cerrahi eksizyon planlandı. Temmuz 
2018’de hastaya bilateral aksesuar aksiller meme 
dokusu eksizyonu ve bilateral santral pediküllü 
mastopeksi yapıldı (Resim 2). Ameliyata bağlı 
komplikasyon olmadı. Eksize edilen dokuların 
patoloji sonucu meme dokusu ile uyumlu olarak 
geldi, aynı zamanda sol aksiller aksesuar memede 
1.5 cm çapında perikanaliküler tip fibroadenom ile 
uyumlu lezyon izlendi. Ameliyat sonrası dönemde 
sıkıntısı olmayan hasta normal meme takibine alındı. 

Resim 2: Bilateral aksesuar meme eksizyonu ve 
santral pediküllü mastopeksi sonrası
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Tartışma
Aksesuar meme dokusu genellikle sporadik 
olmak ile beraber ailesel olgular da bildirilmiştir. 
Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. En sık aksillada 
görülür. Genelde ergenlik dönemi ya da gebeliğe 
kadar bulgu vermezler. Bu dönemlerde hormon 
etkisine bağlı olarak büyüyüp belirginleşip ağrı 
yapabilirler (4). Aksesuar meme dokusunun 
kanserleşme riski ve yaratabileceği kozmetik ve 
psikoloji sorunlar nedeniyle semptomatik olgularda 
cerrahi eksizyon önerilebilir (5). 

Normal meme dokusunda ortaya çıkabilecek 
tüm benign ve malign patolojiler aksesuar 
meme dokusunda görülebileceği için tanı ve 
takip önemlidir. Aksesuar meme dokusunda 
meme başı ve areola sık görülmediği için tanı 
klinik olarak nadiren yapılır (6). Genelde ele 
gelen kitle şikayeti ile başvuran hastaların 
yapılan görüntülemelerinde tanı konur. Bizim 
olgumuzda koltukaltında menstrual dönemde 
büyüyen şişlik ve ağrı şikayeti ile başvuran 
hastanın ultrasonografik ve mamografik 
görüntülemelerinde tanı ortaya kondu. 
Aksesuar meme dokusunda malign ve benign 
tümörler bildirilmiştir. En sık görülen benign 
tümörler adenom ve fibroadenomlardır, en sık 
malign tümörler ise duktal karsinomlar olarak 
bildirilmiştir. Medüller meme kanseri, Paget 
hastalığı, sistosarkoma filloides gibi patolojiler de 
nadir olarak bildirilmiştir (4). Bizim olgumuzda 
fizik muayenede ve görüntülemelerde sol aksiller 
aksesuar meme dokusunda tanımlanmış olan 
kitlenin cerrahi eksizyon sonrası patoloji sonucu 
1.5 cm’lik fibroadenom olarak geldi. 

Aksesuar meme dokusu olan hastalar en sık lipom, 
lenfadenopati şeklinde yanlış tanılar alabilmektedir. 
Bu nedenle hastaların şikayetleri de göz önünde 
bulundurularak yapılacak görüntülemeler ile doğru 
tanı konabilir. 

Semptomatik aksesuar meme dokusu için 
tedavi tercihi cerrahi eksizyondur. Kozmetik 
vakaların çoğunda dokunun çıkarılması fiziksel 
rahatsızlığı gidermekle beraber patolojik olarak 

tanı konabilmektedir. Cerrahi eksizyon esnasında 
lenfatik drenaj hasarı, lenfödem, interkostobrakiyal 
sinir hasarı gibi komplikasyonlar bildirilmiş olup 
asemptomatik vakalarda konservatif tedavi göz 
önünde bulundurulabilir (4). 

Sonuç olarak; klinik olarak tanısı nadir konsa 
da hastaların anamnez ve klinik muayenesi göz 
önünde bulundurularak aksesuar meme tanısı 
akılda tutulmalıdır. Gerekli görüntülemeler 
yapıldıktan sonra aksesuar meme dokusunda 
da normal meme dokusunun tüm benign ve 
malign hastalıklarının olabileceği göz önünde 
bulundurularak takibi ve semptomatik olanlarının 
tedavisi önerilmelidir.
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YAZAR KILAVUZU

1. Kapsam ve Amaç
Tıp Fakültesi Klinikleri dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinin bilimsel içerikli, resmi 
yayınıdır. Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olacak şekilde yayımlanır.

Tıp Fakültesi Klinikleri, tıbbın tüm alanlarında, klinik ve temel bilim orijinal araştırma makaleleri, 
derlemeler, editör görüşleri ve olgu sunumları yazılarının yayımlandığı “çift-kör” hakemlik (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 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.

İstatistik 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-İngilizce 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



Öz

Türkçe öz 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 
it does not undertake the authority to investigate or make a decision regarding the errors.

Abbreviations
The abbreviations used in the article must be internationally valid and must be openly written in the initial 
use with demonstrating the abbreviation of the related concept in parenthesis. While using the names of 
the medicines, the generic names of the medicines must be written in the way they are pronounced in 
Turkish language. The laboratory measurements must be indicated with the International System (Systéme 
International: SI) units.

Statistical Evaluation
Authors are responsible for the compatibility of their articles with bio-statistical rules. All the retrospective, 
prospective and experimental research articles must be evaluated bio-statistically and indicated with a 
suitable plan, analysis and reporting. Articles must provide p values clearly.

Language
The publishing languages of the journal are Turkish and English. Articles written in Turkish language must 
comply with the Turkish Dictionary or Spell Dictionary of Turkish Language Association (www.tdk.gov.
tr). English articles and abstracts must be professionally proofread prior to submission in case considered 
necessary. In addition, our redaction committee makes corrections on the submitted papers with respect to 
their spelling and grammar without editing their content. 

Authors are responsible for the right use of language, grammar and spelling in their articles.

6. Accepted Manuscript Standards 
Medical Faculty Clinics publishes manuscripts in Vancouver style (International Committee of Medical 
Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. New England 
Journal of Medicine, 1997; 336:309-315). The text must be written in Microsoft Word using either Arial 
or Times New Roman font style, double-space and with 3 cm top, 2.5 cm left and bottom and 3.5 cm right 
margin spaces left from each four sides. 
The format of the text are as follows:

1) Title: The title of the article must reflect its content and must be written in bold, 14 point-size and 
centered with only the initial letters capitalized. The title must be followed by 2 blank lines. 

2) Turkish and English Abstracts and Keywords: Expressing the purpose, method and scope of the 
subject clearly, the abstract of the article must be written in 10 point-size using 150-200 words.

3) Text: The text must be written in Microsoft Word using either Arial or Times New Roman font style, 
double-space and with 3 cm top, 2.5 cm left and bottom and 3.5 cm right margin spaces left from each four 
sides.

4) Bibliography and Footnotes:Using the method of numbering, sources must be given at the end of the 
related sentence in parenthesis within the text as well as in the Bibliography section.



5) Table and/or Figures: Tables must be separately numbered in order and have a title; the number of the 
table must be typed in bold whereas the title of the table must be typed in normal style.

The submitted manuscript must include the e-mail address of the correspondent author and indicate the type 
(research paper, review and case report etc.) of the manuscript.

A. Research Papers
These manuscripts are original research texts that are not published previously.

Research papers consist of following sections;

-Turkish and English titles,
-Turkish and English abstracts (not exceeding 500 words)

Turkish Abstract Style:
Amaç
Gereç ve yöntem
Bulgular
Sonuç

English Abstract Style:
Objective
Materials and methods
Results
Conclusion

- Turkish and English keywords,
- Introduction
- Material and method
- Findings
- Discussion
- Conclusion
- Bibliography (30 sources at most)

B. Case Reports
These manuscripts are the texts which indicate the scientific importance of one or more cases with respect 
to clinical evaluation.

Case reports consist of following sections;

-Turkish and English titles,
-Turkish and English abstracts,
-Turkish and English keywords,
-Main text (including Introduction, Case Report and Discussion sections)
-Bibliography (15 sources at most)
-Tables/figures/images

The abstract of the case report is not divided into sections and is limited to 200 words, the main text is 
limited to 1500 words.



C. Reviews
Reviews are the scientific texts that are prepared for Medical Faculty Clinics by authors directly or by those 
who are invited. “Guest Editor” system is used for the issues which are prepared by expertise associations 
or the issues that consist of reviews. 

The reviews consist of the following sections;

-Turkish and English titles,
-Turkish and English abstracts,
-Turkish and English keywords,

The number of authors must not exceed 3, the text itself must not exceed 4000 words and the number of 
sources are limited to 40.

D. Letter to the Editor
These are the texts that not exceeding 500 words, express the different view, experience and questions of 
the readers regarding the articles published in the journal in the last one year. The number of sources for 
these texts are limited to 5 and there is no title and abstract sections. The text must indicate (providing issue 
number and date) to which article it refers to and have the name, institution and the address of the author 
at the end. In case the letter is to be answered by the editor or the authors of the related article, the answer 
will be published in the journal.

E. Bibliography
1. All sources must be indicated within the text in the right order.

2. For the manuscripts which have more than four authors, “et al.” expression must be used following the 
first three names of the authors.

3. The name of the journals must be abbreviated as used in Index Medicus.

Journal: Author A, Author B, Author C. Article Title. Abbreviation of Journal Title Year; Volume: Page(s).

Book: Author A, Author B, Author C. Section Title. In: Editor A, Editor B, Editor C, eds. Book Title. 
Edition Number. Publication Place: Publication House; Year. Page(s).

Examples:

Journals
Journal: 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.

Books
Section from a book: 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.

Book: 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.

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



7. Submission of the Manuscripts
Authors must assuredly check the compatibility of their manuscripts with the editorial guidelines one 
last time before submitting them to the journal. The manuscripts must be submitted by filling the “author 
control list” form that can be obtained from the following web page: http://www.iautipklinikleri.com. The 
manuscripts can be submitted online to the official webpage of Medical Faculty Clinics or via the e-mail 
provided below with the subject “ATK YAZI”. Manuscripts that are delivered by any other means than the 
above indicated will not be taken into consideration.

Correspondence
Medical Faculty Clinics

Editors
Dr. Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

Dr. Selin KAPAN
Istanbul Aydin University, Faculty of Medicine, Florya Campus (Halit Aydın Campus)

Beşyol Mah.Inönü Cad.No: 38
Sefaköy–Küçükçekmece / İSTANBUL

Telephone: +90 444 1 428 / 52003
E-mail: info@iaütipklinikleri.com




