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indüksiyonu ile ilişkili iki olgu sunumunu sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Dergimize yaptığınız katkılar ile daha da güçleniyor, bundan sonraki sayılarımızda da bilgi 
birikiminizi yansıtacak desteklerinizi bekliyoruz. 

        Dr. Y. M. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi





Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 3 • Temmuz 2019 (79-82)

79

Mikrobiyom Modülasyonunda Kişiselleştirilmiş
Probiyotik İhtiyacı

Aycan Gündoğdu

Öz
Belli bir habitattaki mikroorganizmalar ile birlikte, mikroorganizmaların genomlarını ve genom 
ürünlerini inceleyen bilim dalı olarak adlandırılan Mikrobiyom, Metagenomik yaklaşımların 
ortaya çıkışıyla kapsamlı olarak incelenebilir hale gelmiştir. Mikrobiyom çalışma çıktılarının 
kişisel tıptaki potansiyel uygulamalarından biri olarak, tedavi ya da korunma amaçlı mikrobiyom 
manüpülasyonunda probiyotikler önemli yer tutmaktadır. Günümüzde probiyotikler tek 
başına ya da gıda takviyesi şeklinde hekim önerisiyle ve/veya kişisel tercih olarak yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Fakat, son zamanlarda yapılan farklı bilimsel çalışmalar ile 
probiyotik kullanımının faydaları kadar, etkisiz olduğu hatta zararlı olabileceği yönünde 
raporlar yayımlanmıştır. Probiyotik kullanımı ile ilgili çelişki verilerin varlığı, mikrobiyom 
modülasyonunda kişinin ihtiyacına cevap verecek suşların kullanılması ve uygulama öncesi/
sonrası mümkün olduğu kadar söz konusu suşların tutunması bakımından mikrobiyom içeriğinin 
test edilmesi gerekliliğinin elzem olduğu ön görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyom, Probiyotikler, Metagenomik, Kişisel tıp

The need For Personalized Probiotics in Microbiome Modulation

Abstract
Microbiome which is the study of genomes and genome products of microorganisms along 
with the microorganisms in a certain habitat, has become feasibly applicable by the emergence 
of metagenomic approaches. As one of the potential applications of microbiome deliverables 
in personal medicine, probiotics play an important role in microbiome manipulation for the 
prevention and/ort he treatment of certain diseases. Nowadays, probiotics are extensively used 
either as stand alone intake or as a food supplements, following a physician’s recommendation 
and / or as a personal preference. However, recent scientific studies have indicated that the use 
of probiotics could be ineffective or even harmful. The existence of controversial results on 
the use of probioticsimply that the use of strains that will respond to the individual’s needs in 
microbiome modulation, and the need to test the microbiome content before the application of 
these strains should be essential considerations.

Keywords: Microbiome, Probiotics, Metagenomics, Personalized medicine
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Mikrobiyota, bir habitata kommensal olarak 
yerleşmiş ve fonksiyonel bir ekolojik dengeye 
(homeostazis) sahip mikrobiyal komüniteye, 
mikrobiyom ise bu komünite ile birlikte 
mikroorganizmaların genomlarını ve genom 
ürünlerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir 
(1). Metagenomik yaklaşımların ortaya çıkışıyla, 
mikrobiyota/mikrobiyom kapsamlı olarak 
incelenebilir hale gelmiştir. Metagenomik, 
mikroorganizmaların laboratuvar ortamlarında 
kültür edilmesi aşamasını atlayan, özellikle 
kültürü şu anki şartlarda mümkün olmayan 
mikroorganizmaları analiz etmeye yarayan ve 
kullanılabilirliği her geçen gün artan moleküler 
yöntemlerdir (2-3). Mikrobiyolojide paradigma 
kaymasına sebep olduğu kabul edilen metagenom 
çalışmaları, çevresel örneklerden nükleik asitlerin 
direk izolasyonu temeline dayanarak ilgili çevrenin 
ekolojisinin ortaya çıkarılması, karşılaştırılması, 
ortamdaki mikrobiyal topluluklarının metabolik 
profillerinin keşfedilmesi ve yeni biyomoleküllerin 
bulunmasında etkinliği ispat edilmiş moleküler 
tekniklerdir (4-5). 

İnsanla simbiyotik bir yaşam sürdüren 
mikrobiyotamızın binlerce farklı türden 
oluşmasının yanında, popülasyon büyüklüğü 
insan hücre sayısını aşan büyük bir komünite 
olduğu bilinmektedir (6). Yeni nesil DNA dizileme 
teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla geçtiğimiz 10 
yılda insan mikrobiyomunu ve sağlığa etkilerini 
keşfetmeye yönelik çalışmalar, İnsan Mikrobiyom 
Projesi öncülüğünde yaygınlaşmıştır (7-8). İnsan 
mikrobiyomunun büyük bir kısmını oluşturan 
bağırsak mikrobiyomu, insan ve çevresel faktörler 
(örn. besin, patojenik organizmalar, toksinler 
vb.) arasında bir arayüz oluşturarak çok sayıda 
metabolik faaliyette konağına ortaklık etmektedir. 
Besin sindirimi (9), vitamin biyosentezi (7), 
davranış yanıtı (10), patojenlere karşı savunma (11) 
ve daha bir çok fonksiyonun (12) mikrobiyoma 
dayanabileceği çalışmalar ile gösterilmiştir. 
Yakın zamandaki araştırmalar, insan-mikrobiyota 
birlikteliğindeki homeostatik denge bozukluğunun 
(disbiyozis) birçok kompleks hastalıkla ilişkili 
olduğunu ortaya koymuştur (13). Mikrobiyota 
disbiyozisinin belli hastalıkların patogenezinde (14) 
ve prognozunda (15) rol aldığının gösterilmesiyle, 

geniş bir klinik spektrumunda, hastalık tanı ve 
tedavisine yönelik keşfedilmemiş imkanları 
barındıran yeni bir bilimsel alan doğmuş, hastalık 
konteksinde mikrobiyota/mikrobiyom çalışmaları, 
yüksek potansiyelli translasyonel çıktıları olan bir 
öncelikli alan haline gelmiştir.

Kompleks hastalıklar konteksinde mikrobiyota 
disbiyozisinin hastalığın kötü prognozuna, 
hatta patogenezine sebebiyet verebildiğinin 
gözlemlenmiş olması, mikrobiyota homeostazisinin 
tekrar sağlanmasının veya güçlendirilmesinin 
terapötik bir müdahale olacağı fikrini ortaya 
çıkarmıştır (8,16-17). Mikrobiyom biliminin 
bu yönde bir translasyonel yansıması olarak, 
hastalığın tedavisinde ve/veya korunmada fekal 
transplantasyon, hedefe yönelik bakteriyofaj 
kullanılması, prebiyotik, probiyotik, simbiyotik, 
postbiyotik kullanımı ve diyet, mikrobiyom 
manüpülasyonunda kullanılan ya da potansiyel 
kullanımı öngörülen başlıca metodlardır (18-20). 
Bunların her biri kendi içerisinde üstünlükleri 
ve zayıflıkları olan yaklaşımlar olmakla birlikte, 
probiyotikler günümüzde kolay erişilebilirliği/
kullanım kolaylığı, güvenirliliği gibi sebepler ile en 
çok tercih edilen yaklaşımdır. Genel olarak “yeterli 
miktarda alındığında konakçıya yarar sağlayan 
canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlanan 
probiyotiklerin, bağırsaktaki total bakteri yükünün 
yanında Bifidobacteria ve Lactobacilli gibi cinsleri 
arttırmasıyla bağırsaktaki bakteri dengesini 
düzenlediği bilinmektedir (21-22). Bu düzenlemelere 
dayanarak, sağlıklı yaşam, hastalıktan korunma 
ya da belli hastalıklara karşı tedavi amacıyla 
probiyotikler sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat, 
probiyotiklerin gastrointestinal sistem hastalıkları 
başta olmak üzere farklı hasta gruplarında olumlu 
etkilerini gösteren çalışmaların yanında, hiçbir 
etkiye sebep olmadığını gösteren karşıt raporlar 
da yayınlanmaktadır (23-25). Özellikle Suez J. ve 
arkadaşları tarafından geçtiğimiz yıl, antibiyotikle 
disbiyozise uğramış bağırsak mikrobiyomunun 
eski haline dönmesini probiyotik kullanımının 
geciktirdiği yönünde raporun yayımlaması bilim 
dünyasında büyük yankı uyandırmıştır (26). 
Günümüzde piyasada yaygın olan ürünlerin büyük 
çoğunluğunda birkaç türe ait suşlar bulunmakta ve 
herhangi bir analiz/ön test yapılmadan bu ürünler 
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üzerinden tüm kullanıcılar için jenerik fayda 
sağlanılmaya çalışılmaktadır. Buradaki temel sorun, 
her bir kullanıcının bağırsak mikrobiyomunda 
ihtiyaç duyulan suş/metabolik yolak araştırılmadan 
standart probiyotikler ile mikrobiyomun 
düzenlenmeye çalışılmasıdır (27). Oysa ki, insan 
mikrobiyomunun fonksiyonel olarak yakınsayan, 
ancak bireyler arasında taksonomik olarak 
büyük çeşitliliğe sahip olan ekosistemler olduğu 
bilinmektedir (28). Bu sebeple, farklı insanlar 
probiyotik kolonizasyonunu kabul eden veya 
direnç gösteren farklı metabolik fonksiyonlara ve 
mikrobiyal çeşitliliğe sahip olabilirler. Bu profil ise 
ancak metagenom temelli bir ön tarama ile ortaya 
konabilir. Farklı araştırmacılar tarafından yapılan 
çalışmaların birbinden farklı sonuçlar vermesinin 
temel sebebi de bu ön çalışma eksikliği ile 
açıklanabilir. Öyleyse, mikrobiyom modülasyonu 
ya da manüpülasyonunda kişiye özgü yaklaşımların 
uygulanması ve uygulama öncesinde ve sonrasında 
mümkün olduğu kadar metagenomik temelli 
yaklaşımlar kullanılarak mikrobiyom içeriğinin test 
edilmesi gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.
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Kanıta dayalı Tıp (KdT)
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Öz
Kanıta dayalı tıp (KDT) , en iyi bilimsel kanıtları hekimin klinik deneyimi ve hastanın değerleri 
ile entegre ederek klinikte uygulanabilir hale getirmesidir. KDT kavramı, en iyi bilimsel 
kanıtların belirli yöntemler kullanılarak elde edilmesini gerektirmektedir.
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Evidence Based Medicine

Abstract
Evidence based medicine (EBM) is the integration of the best clinical evidences , clinical 
experience of the physician and the medical data of the patient , then the application of the 
integration results to the patient. EBM necessitates best evidences must be obtained using 
special methods.
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Kanıta dayalı tıp, en iyi bilimsel kanıtları hekimin 
klinik deneyimi ve hastanın değerleri ile entegre 
ederek uygulanabilir hale getirmesidir. Kanıta 
dayalı tıbbın temelini oluşturan çalışmalar A. 
Cochrane tarafından 1972 ve I. Chalmers tarafından 
1989’da ortaya konmuştur. Bu konudaki yöntemler, 
D. Sackett ve G. Guyatt tarafından geliştirilmiştir 
(1). KDT Kanada, A.B.D. ve İngiltere ağırlıklı 
olmak üzere bazı ülkelerin başlıca tıp fakültelerinde 
mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde yer 
verilen bir klinik tıp uygulama yöntemidir.

Günümüzde, tüm mesleki uygulamaların kanıta 
dayalı olması prensibi temel alınmaktadır. Çağdaş 
tıp uygulamaları da bilimsel yöntemlerle yapılmış 
gözlem ve deney sonuçlarına yani kanıtlara 
dayanmaktadır. KDT kavramı, tıp uygulamalarının 
kanıt temel alınarak daha sistemli ve kendine özel 
kurallara göre uygulanmasını ifade etmektedir.

KDT uygulamalarında en temel kural, en 
uygun ve geçerli kanıtların elde edilmesidir. 
Son yıllarda tıpta kanıtların elde edilmesi çok 
artmıştır ve hızlanmıştır. Bunun yanı sıra kanıtları 
açıklayan yayınlara erişim, internet sayesinde 
çok kolaylaşmıştır. Ancak hekimlerin çözmek ile 
görevli oldukları günlük tıbbi sorunlar (hasta yükü) 
da artmaktadır. Bu nedenle, her hekimin kendi 
uğraşı alanındaki kanıtları içeren yayınların hepsini 
izlemesi mümkün değildir. Bu durumda kanıtların 
doğrudan birincil bilgi kaynaklarından (bilimsel 
makaleler ve bilimsel yazılar) elde edilmesi yerine 
ikincil bilgi kaynaklarından (sistematik inceleme, 
derleme, meta-analiz, tanı ve tedavi rehberleri) elde 
edilmesi için yöntemler geliştirilmiştir. Bu konuda 
çalışan uzmanlar hem birincil bilgi kaynaklarındaki 
yayınların bilimsel değerlerini belirlemekte ve hem 
de aynı konudaki yayınları karşılaştırmalı olarak 
inceleyerek sistematik inceleme, meta-analiz, tanı ve 
tedavi rehberleri gibi entegre kanıt kapsayan ikincil 
bilgi kaynaklarını oluşturmaktadırlar. Böylece 
hekimler, belli tıbbi sorunlar için güncel ve geçerli 
entegre kanıtlara kısa sürede erişebilmektedirler.

KDT kavramı, literatürde birincil ve ikincil 
kaynaklardaki kanıtları, hekimin mesleki deneyimi 
ile hastanın sorununa göre uygulamasını temel 
alır. Bunun gereği olarak hekim, hastanın tıbbi 
sorunları ile ilgili sorular (problemler) belirler, 
bunlara uygun ve geçerli kanıtlar arar, bulduğu 
kanıtlara göre hastalarında uygulamayı sağlar ve 

sonucu değerlendirir. Bu sürecin uygulanabilmesi 
için hekimin yeterli teknik donanıma (internet 
erişimi) ve yeterli bilgiye (internette uygun bilgi 
kaynaklarını bulmak) ve yeterli zamana gereksinimi 
vardır.

KDT 5 aşamalı bir süreçtir (Tablo 1) (2): 
Birinci aşama: Yanıtlanabilir bir klinik problem 
(soru) belirlenir.
İkinci aşama: Tıp literatüründe önce ikincil 
kaynaklar ve sonra birincil kaynaklar araştırılır ve 
en uygun kanıtlar bulunur.
Üçüncü aşama: Bulunan kanıtlar geçerlilik, 
uygulanabilirlik, yanlılık, vb. yönlerinden araştırılır.
Dördüncü aşama: Karşılaşılan tıbbi sorun ile ilgili 
bilgiler, bulunan en uygun kanıtlarla karşılaştırılarak 
tıbbi soruna en uygun cevap bulunur ve uygulanır.
Beşinci aşama: Karşılaşılan tıbbi sorun için 
yapılan uygulamalardan alınan sonuçlar etkinlik ve 
verimlilik yönünden değerlendirilir.
Birinci aşamada tıbbi problem (soru) 
oluşturulmasında dört özellik önemlidir: a- hasta, 
b- işlem, c- karşılaştırma, d- sonuç (çıktı) 

Tablo 1. Kanıta Dayalı Tıp Uygulaması (2)

KAnITA dAYALI TIP uYGuLAMASI

ADIM 1

Yanıtlanabilir klinik soru (problem) 
oluştur:
Bileşenleri:
•	Hasta
•	 İşlem (Entervasyon)
•	Karşılaştırma
•	Sonuç (çıktı)

ADIM 2
Literatürü tara ve en iyi kanıtı bul:
•	 İkincil kaynaklar
•	Birincil kaynaklar

ADIM 3

Bulunan kanıtı değerlendir:
•	Geçerli mi?
•	Önemli mi?
•	Yardımı olabilir mi?

ADIM 4

Karar ver ve uygula:
•	Hastaya ne kadar yardımı olacaktır?
•	Amaca ve değerlere uygun mu?
•	Ekonomik mi?

ADIM 5
Performansı değerlendir:
•	Daha iyi nasıl yapılabilirdi?
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Soru tipine göre kanıt aranacak araştırma tipi farklılık gösterir (Tablo 2) (2):

Tablo 2. Soru tipine göre kanıt aranacak araştırma tipi (2)

Soru Tipi İnceleme Amacı Araştırma Tipi
Etiyolojik Hastalığın nedeni ile ilgili araştırmalar Vaka-kontrol, kohort
Tanı Semptomlar, belirtiler, tanı için testler Tanı geçerlilik
Prognoz Zaman süresi içinde hastalığın olası gidişatı Başlangıçtan kohort
Tedavi Hastanın değerleri ile uyuşan etkin tedavinin seçimi Rastgele klinik
Maliyet Etkinliği Maliyet etkinliği yönünden daha iyi işlemin seçimi Ekonomik değerlendirme
Yaşam kalitesi Hastanın yaşam kalitesi ne olacak? Kalitatif (nitel)

İkinci aşamada tıbbi problem (soru) ya en uygun kanıtı bulmak için ikincil ve/veya birincil kaynaklar 
internetten taranır, bu amaçla anahtar kelimeler ve/veya kavramlar ve/veya filtre kelimeler kullanılır. (Tablo 
3, Tablo 4) 

Tablo 3. İkincil elektronik medikal bilgi kaynakları

Tablo 4. Birincil elektronik medikal bilgi 
kaynakları

Tablo 5. En iyi kanıtı bulmak için izlenecek yol 
haritası (2)

En İYİ KAnITI BuLMAK İÇİn İZLEnECEK 
YoL HARİTASI

•	Veri tabanlarını, indeksleri, kılavuzları ve 
arama motorlarını tekrar gözden geçiriniz.
•	Gerekirse bir kütüphane görevlisinden 
danışmanlık alınız.
•	Mutlaka bir plan yapınız. Sonra taramaya 
başlayınız.

•	Tarama stratejisini belirleyiniz.
•	Kavramları ve sözcükleri kararlaştırınız.

•	Öncelikle ikincil kaynakları tarayınız.
•	Sonra birincil kaynakları tarayınız.

•	Kavramları ve kelimeleri birleştiriniz.

•	Doğru tip araştırmayı bulmak için filtre 
kelimeleri kullanınız.

Üçüncü aşamada bulunan kanıtların 
değerlendirilmesi için biyoistatistiksel yöntemler 
uygulanır. Ayrıca hangi konu için kanıt aranması 
yapılmış ise o konuya göre farklı değerlendirme 
yapılmalıdır. Bu bakımdan sistematik inceleme, 
tanılama, etyoloji/risk/yarar/zarar, prognoz, tedavi, 
kalitatif araştırma, klinik uygulama kılavuzları, 
medikal ekonomi konularındaki kanıtların 
değerlendirilmeleri farklıdır (2).

Bu aşamada literatür taraması ile elde edilen 
kanıtların bulunduğu yayınlar farklı bilimsel 
değerde olabilir. Bunun için klinik kanıtın kalite 
düzeyini belirleyen derecelendirme listeleri 
yapılmıştır (2,3,4,5,6).
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Tablo 6. Kanıt Güven Düzeyleri-I (2)

düZEY 1a

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar:
Rastgele klinik araştırmaların (kontrol gruplu ya da kontrol grupsuz) homojen sistematik incelemeleri*

Prognoz:
Başlangıçtan kohort araştırmaların homojen sistematik incelemeleri ya da geçerliliği çeşitli toplumlarda 
denetlenmiş Klinik Uygulama Kılavuzları

Tanılama:
Birinci düzey tanılama araştırmalarının homojen sistematik incelemeleri ya da değişik kliniklerin 1b 
araştırmalarının Klinik Uygulama Kılavuzları

*Homojen sistematik inceleme, bağımsız bireysel araştırmalar arasında kaygı verici düzeyde heterojenlik 
olmaması anlamında kullanılmıştır.

Eğer araştırmalar arasında kaygın verici düzeyde heterojenlik varsa güven derecesinin önüne “-“ (eksi 
işareti) konulmalıdır.

düZEY 1b

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar:
Rastgele klinik araştırmalar (kontrol gruplu ya da kontrol grupsuz) (güven aralığı dar olmalı)

Prognoz:
Başlangıçtan kohort araştırmalar (%80 üzeri işlem oranına sahip olanlar) ve bir toplumda geçerliliği 
denetlenmiş Klinik Uygulama Kılavuzları

Tanılama:
İyi bir standart test kullanımı ile geçerliliği test etmek için yapılan kohort araştırmaları (hastaların tümüne 
hem test hem de standart test uygulanmış olmalı)

1. Geçerlilik çalışmaları belirli bir tanılama testi kullanılmadan önce kalitesini test etmek için yapılır.

2. İyi standart test; testten (ilaçtan) bağımsız, geçerliliği bilinen ve tanı testinin (yeni ilacın) 
karşılaştırılmasında kullanılan test ya da ilaçtır. Tüm bireylere körlemeli uygulanır.

düZEY 1c

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar
Hepsi ya da hiçbiri*

Prognoz:
Hepsi ya da hiçbiri (olgu serileri)

Tanılama:
Tam seçicilik ve duyarlılık **

*Hepsi ya da hiçbiri şu anlama gelmektedir : tedavi var olmadan (bilinmeden) önce tüm hastaların öldüğü 
fakat şimdi bazılarının yaşadığı ya da tedavi var olmadan önce tüm hastaların öldüğü fakat şimdi hepsinin 
yaşadığı (ölmediği) tedavi etkinliğidir.

**Tam seçicilik, seçiciliğin çok yüksek olduğu ve pozitif sonucun dikkate alındığı durumdur. Tam duyarlılık 
ise duyarlılığın çok yüksek olduğu ve negatif sonucun bir etkisinin olmadığı durumdur.
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Tablo 7. Kanıt Güven Düzeyleri-II (2)

düZEY 2a

Tedavi / Koruyucu / Etiyolojik / Zarar:
Kohort araştırmaların homojen sistematik incelemeleri

Prognoz:
Vaka-kontrol araştırmaların homojen sistematik incelemeleri veya kontrol gruplu rastgele klinik 
araştırmaların işlem görmemiş kontrol grubu çalışmaları

Tanılama:
Düzey 2 ve daha büyük tanılama araştırmalarının sistematik incelemeleri

düZEY 2b

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar:,
Kohort araştırmalar (düşük kalite %80 den az izlemeli), kontrol gruplu rastgele klinik araştırmalar

Prognoz:
Vaka-kontrol araştırmaları veya kontrol gruplu rastgele klinik araştırmaların işlem görmemiş kontrol 
grubu çalışmaları veya geçerliliği test edilmemiş Klinik Uygulama Kılavuzları

Tanılama:
İyi standart kullanılarak yapılan açıjklayıcı kohort araştırmalar veya split-sample kullanılarak yapılan 
geçerliliği denenmiş Klinik Uygulama Kılavuzları

düZEY 2c

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar:
Sonuç (Çıktı) araştırmaları , ekolojik araştırmalar

Prognoz:
Sonuç (Çıktı) araştırmaları

Tablo 8. Kanıt Güven Düzeyleri-III (2)

düZEY 3a

Tedavi / Koruyucu / Etyoloji / Zarar:
Vaka- kontrol araştırmalarının homojen sistematik incelemeleri

düZEY 3b

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar:
Vaka-kontrol araştırmalarının incelemeleri

Prognoz:
-------------

Tanılama:
Bağımsız, körlemeli veya objektif karşılaştırmalar (hastalara standart referans uygulanmamış araştırmalar)
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Tablo 9. Kanıt Güven Düzeyleri-IV (2)

düZEY 4 

Tedavi / Koruyucu / Etiyoloji / Zarar:
Düşük düzeyli kohort, vaka-kontrol araştırmaları ve olgu sunumları

Prognoz:
Düşük düzeyli kohort, vaka-kontrol araştırmaları ve olgu sunumları

Tanılama:
Standart referans test; objektif, körlemeli veya bağımsız değildir.
Pozitif veya negatif testler değişik referanslarla doğrulanmıştır.

Tablo 10. Kanıt Güven Düzeyleri-V (2)

düZEY 5

Klinik görüşler, klinik değerlendirme yapılmamış veya fizyolojiye dayanmayan araştırmalar, 
anekdotlar, olgu sunumları

Tablo 11. Kanıt Güven Düzeyleri Sınıflandırması (2)

 düzey 1a - 1c: A Düzey kanıtlar
 düzey 2a - 3b: B Düzey Kanıtlar
 düzey 4: C Düzey kanıtlar
 düzey 5: D düzey kanıtlar 

Ayrıca değişik çeşit yayınların bilimsel değerini belirleyen ölçekler de geliştirilmiştir (7, 8, 9, 10).

Dördüncü aşamada elde edilen kanıtlara göre yapılacak uygulama için değerlendirme yapılarak şu sorular 
cevaplanır: 
a- Kanıt uygulanacak hastalar, kanıtın elde edildiği araştırmadaki hastalara benzerlik gösteriyor mu ?
b- Kanıta göre önerilen tıbbi işlemin uygulanması gerçekçi mi?

Beşinci aşamada yapılan uygulama sonrası hastadan alınan sonuç değerlendirilir.
a- Önceki dört basamakta hekim uygun davranışı sergilemiş midir?
b- Müdahale istenilen sonucu vermiş midir? 
c- Benzer olgular için hekim bir yönetim planı oluşturabilmiş midir? 

Hasta ile karşılaşan hekim için, kanıt yokluğunda birçok alternatif vardır. Bu durum, tıbbı hem bilim hem 
de sanat yapar (11). 

Tıpta bilim, literatürde ve klinisyenin uygulama becerisindedir; tıpta sanat ise hastaya hangi literatürün 
uygulanacağının belirlenmesi ve sonuçların hastayla ilişkilendirilmesidir (12).
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Effects of Short-term High Glucose on nIH/3T3 Fibroblast 
Proliferation, Apoptosis, and Collagen Type I Production

Tuğba SoYdAŞ1,2, Elif YAPRAK SARAÇ3, Suzan ÇInAR4,
Güven YEnMİŞ5, Sibel doğAn3, Seyhun SoLAKoğLu3,
Matem TunÇdEMİR2, Gönül KAnIGüR SuLTuYBEK1 

Abstract
objective: To investigate the mechanisms of in vitro high glucose induced model of liver 
fibrosis.
Material and methods: The effects of high glucose concentration on fibroblast proliferation 
were investigated by BrdU immunostaining. Apoptosis and necrosis levels were analyzed by 
flow cytometric assay. The content of collagen type I was measured by Collagen Estimation 
Assay through ELISA.
Results: A high glucose medium not only increased NIH/3T3 fibroblast proliferation, but also 
increased type I collagen synthesis, showing a similar condition to the fibrosis. Moreover, the 
high glucose caused an increased level of cellular apoptosis and necrosis.
Conclusions: High glucose modulates the fibrosis in NIH/3T3 fibroblast cells via inducing the 
production of type I collagen while maintains the homeostasis by inducing the apoptosis and 
necrosis of cells.

Keywords: High glucose, Collagen, NIH/3T3 fibroblast, Apoptosis

Kısa Süreli Yüksek Glikoz uygulamasının nIH/3T3 Fibroblastlarında 
Proliferasyon, Apoptoz ve Kollajen Tip I üretimi üzerine Etkileri

Öz
Amaç: Yüksek glikoza bağlı karaciğer fibrozis mekanizmalarını in vitro model kullanarak 
araştırmak amaçlanmıştır. 
Gereç ve yöntem: Yüksek glikoz konsantrasyonunun fibroblast proliferasyonu üzerindeki 
etkileri BrdU immünositokimya tekniği ile incelenmiştir. Apoptoz seviyeleri ve nekroz akım 
sitometri analizi ile tespit edildi. Kollajen tip I içeriği, ELISA ile ölçüldü.
Bulgular: Yüksek glikoz düzeyi sadece NIH/3T3 fibroblast proliferasyonunu arttırmadı, aynı 
zamanda fibrozise benzer bir durumun göstergesi olarak tip I kollajen sentezini de arttırdı. 
Ayrıca yüksek glikoz, apoptoz ve nekroz seviyelerinin artmasına da neden olmuştur.
Sonuç: Yüksek glikoz, NIH/3T3 fibroblast hücrelerinde fibrozisi, tip I kollajen üretimini 
indükleyerek modüle ederken, hücrelerin apoptoz ve nekrozunu indükleyerek homeostazı korur.
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Introduction
Hyperglycemia-induced inflammation and fibrosis 
have important roles in the pathogenesis of diabetic 
nephropathy and cardiomyopathy. Fibrosis is a 
significant pathological property of liver diseases, 
which involves in the abnormal accumulation of 
extracellular matrix (ECM) proteins, particularly the 
collagens (1,2). In fibrotic liver, ECM components 
are mainly produced by hepatic stellate cells 
(HSCs) and fibroblasts. During fibrogenesis, it is 
known that HSC undergoes a process of activation, 
developing a myofibroblast-like phenotype 
associated with increased proliferation and ECM 
production, especially type I collagen synthesis (3). 
Type I collagen is the predominant component of 
ECM during liver fibrosis. Its production involve 
two processes: the intracellular synthesis including 
gene transcription, translation and modification to 
form procollagen, and the secretion of procollagen 
alpha chains to the outside of cell to form helix 
collagen by sorting and alignment etc. In the study, 
it was aimed to investigate whether the high glucose 
modulates type I collagen production through an 
intracellular synthetic process (4,5). 

The fibrogenic cells have two major features: one 
is to be active in cell proliferation, which led to 
increase in cell number, another is strong fibrogenic 
ability per cell, which led to accumulation of ECM 
(6,7). The mouse NIH/3T3 fibroblasts also shared 
the features of active HSC presented, such as 
remarkable proliferation and substantial production 
of collagen, and stable cell line. Moreover, NIH/3T3 
fibroblast is often used as a desirable cell model for 
investigation of antifibrotic drugs (8). In order to 
investigate the mechanism by which high glucose-
induced liver fibrosis, we observed the effects of 
high glucose on NIH/3T3 fibroblast proliferation, 
apoptosis, necrosis, and collagen type I protein 
production.

Material Methods

Cell line and treatment
NIH/3T3 fibroblast cells obtained from the 
American Type culture Collection were cultured 
in DMEM medium, supplemented with 10% fetal 
bovine serum, 100 U/mL penicillin, and 100 g/mL 
streptomycin at 37°C in 95% humidified air with 5% 

CO2. Cells were subcultured on every 3rd day using 
trypsin for harvesting cells. NIH/3T3 fibroblast 
cells were grouped into two as a control (Ctrl, 5.5 
mM/L glucose) group and high glucose group (HG, 
25mM/L glucose).

Cell proliferation assay 
Analysis with 5-Bromo-2’-Deoxyuridine (Br-dU) 
(Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Germany) was 
performed according to our previous protocol. 
HRP/AEC (ABC) Detection IHC Kit (Abcam, 
ab93705, USA) was used for immunocytochemical 
staining. A mouse monoclonal Br-dU Antibody 
(Santa Cruz Biotechnology Inc., sc-20045) was 
used as the primary antibody (1:200, overnight). 
Aminoethylcarbazole (AEC) (Invitrogen, Calsbad, 
USA) was used as the chromogen. BrdU was 
detected by visual colorimetric staining. Br-dU-
labeled cells were assessed by two researchers and 
Br-dU index (number of positively stained cells in 
total number of cells counted) was calculated by 
evaluating at least 100 viable and nonviable cells. 
The ratios of Br-dU positive cell nuclei and the total 
numbers of cells were calculated for all doses.

Collagen Estimation Assay
The protein level of collagen Type I was determined 
using a commercially available ELISA kit for 
collagen type I (Shanghai Sunred Biological 
Technology Co., Ltd., China) according to the 
manufacturer’s guideline.

Apoptosis Assay
Apoptosis was measured using an Annexin V-FITC 
apoptosis detection kit I (BD Pharmingen, San 
Diego, USA) and analyzed by flow cytometry. 
Stained cells were acquired by using BD FACS 
Calibur system and obtained data were analyzed 
by using CellQuest Prosoftware. Briefly, NIH/3T3 
fibroblasts were treated with different concentrations 
of high glucose (5.5 mM and 25 mM) for 24 h. 
Apoptotic index was calculated by means of all five 
repeated experiments and given as percentage.

Statistical analysis 
Statistical analyses of the data were performed 
using GraphPad InStat Software (Version 3.06). 
Results are presented as means ± standard error 
mean (SEM) and compared by unpaired t test 
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with Welch correction. *P<0.05 was accepted as 
statistically significant.

Results 

Effects of high glucose concentration on 
proliferation in nIH/3T3 fibroblasts 
To determine whether high glucose concentration 
affect the proliferation of fibroblasts, we added 
5.5 mM and 25 mM concentrations of glucose to 
the culture medium. As determined by the BrdU 
staining assay, 25 mM of glucose significantly 
increased the proliferation of NIH/3T3 fibroblast, 
as compared with 5.5 mM/L glucose (p<0.05) (See 
Figure1-2).

Figure 1. Representative live micrographs of 3T3 
fibroblast cells incubated in normal (5.5 mM) and high 
glucose (25 mM) for 24 and 48 hours (h). Original 
magnification, × 40

Figure 2. Representative micrographs of anti-BrdU 
immunohistochemical staining of NIH/3T3 fibroblast 
cells incubated in two dosage of glucose (5.5 mM 
and 25 mM HG). Original magnification, X40. 
Statistical analysis of distribution of BrdU expression 
in NIH/3T3 fibroblast cells. *p<0.05 vs control. Bars 
represent mean ± SEM. 

Figure 3. Effects of 25 mM high glucose treatment 
on collagen I protein level (ng/ml) of NIH/3T3 
fibroblasts. Values are the mean ± SD of protein levels 
from three trials. *p < 0.05 vs control group.

*

Effects of high glucose concentration on collagen 
type I production in nIH/3T3 fibroblasts
Confluent NIH/3T3 fibroblasts treated with high 
glucose (25mM) for 24 h showed increased 
production of collagen type I. The amount of 
collagen I protein was 17.67 ± 3.37 ng/ml for the 
control group and 18.02 ± 0.86 ng/ml for the high 
glucose group without a statistically significant 
difference (p=0.64) (See Figure 3).

Effects of high glucose concentration on 
apoptosis/necrosis of nIH/3T3 fibroblasts 
Figure 3 presents the evidence for apoptosis and 
necrosis. The high glucose-induced apoptosis was 
examined by the annexin V method. Annexin V binds 
to those cells that express phosphatidylserine on the 
outer layer of the cell membrane, a characteristic 
feature of cells entering apoptosis. This allows for 
live cells (unstained with either fluorochrome) to 
be discriminated from apoptotic cells (stained only 
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with annexin V). To check this, NIH/3T3 cells were 
treated for 24 hours with two concentrations of 
glucose and then stained with annexin V–FITC. The 
late apoptosis and necrosis percentage of fibroblasts 
was increased considerably in 25 mM HG compared 
with control group (p<0.05) (See Figure 4).

A complex molecular mechanism playing various 
important roles in regulating the fibroblast 
apoptosis, have been shown to be closely related 
to the occurrence of fibrosis. Apoptotic cells act as 
the drivers of fibrotic process, it may act directly on 
fibroblasts, enhancing the cellular proliferation and 
profibrotic phenotypes. High levels of apoptosis 
are either initiators or perpetuators of the fibrotic 
response seen in lung fibrosis, liver fibrosis, and 
chronic myocardium fibrosis accompanied by 
deposition of extracellular matrix, synthesis of 
collagen, and fibroblast proliferation (16-18). High 
glucose also induced the process of apoptosis in 
fibroblasts, in which oxidative stress is the key 
inducement. The major mechanisms of oxidative 
stress-induced apoptosis may be based on (19) 
the increased level of ROS leading to nuclear 
factor kappa B (NF-κB) activation. The light-
chain-enhancer of NF-κB in activated B cells was 
shown to be involved in the control of a large 
number of cellular processes, such as immune 
and inflammatory responses, cellular growth and 
development, and apoptosis (20-22). In the present 
study, we observed that the high glucose content 
increased the proliferation index in a liver fibroblast 
model. Moreover, our findings showed that the 
apoptosis and necrosis rate of NIH/3T3 fibroblasts 
was increased obviously when cultured with high 
glucose medium. 

In summary, high glucose modulates the fibrosis 
in NIH/3T3 fibroblast cells via inducing the 
production of type I collagen while maintains the 
homeostasis by inducing the apoptosis and necrosis 
of cells. Thus, increased rates of apoptosis, necrosis, 
and collagen type I production may be determining 
factors in a progression of fibrosis.
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Postmenopozal Kadınlarda Saptanan Endometriyal 
Kalınlaşmanın değerlendirilmesinde ofis Histeroskopi ve 

Sonuçları

Elif Ganime AYdEnİZ1,2, Talat umut Kutlu dİLEK2

Öz
Amaç: Bu çalışmada hiç semptomu olmayan veya en az bir kez kanama şikayeti yaşamış 
postmenopozal hastaların klinik ve histopatolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve yöntem: Retrospektif olarak Özel Bağlar Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
kliniğine başvuran 99 adet kadın değerlendirilmeye alınmıştır. Bu hastaların hepsi en az 2 
yıldır menopozda olup semptom olarak menopozal süreçte ya kanama yaşamamış veya en az 
bir kez kanama geçirip hastaneye başvurmuşlardı. Endometrial kalınlaşma 5 mm ve üzerinde 
endometrium dokusu olarak kabul edilmiştir. Biyopsi işlemi direkt kaviteyi görerek ofis 
histeroskopi eşliğinde soğuk mikro makas ve punch biyopsi aleti ile yapıldı.
Bulgular: Yapılan histopatolojik değerlendirmede hastaların kanaması olmasa dahi kalın 
endometriumun değerlendirilmesinin önemli olduğu sonucuna varıldı. Kanamanın büyük bir 
bölümünü atrofik endometrium (n:46) oluşturup, kanaması olmayan kalın endometriumlu 
hastalar ağırlıklı olarak polip (n:19) histopatolojik tanısı almışlardı.
Sonuç: Postmenopozal kanama ile başvuran kadınlarda endometrial atrofi başta gelen neden 
olsa da ihmal edilmeden histopatolojik tanıya gidilmelidir. Benzer şekilde asemptomatik kalın 
endometriumu olan kadınlarda da ofis histeroskopi ve histopatolojik tanıya gidilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Endometrial biyopsi, Histeroskopi, Postmenopozal.

office Hysteroscopy in the Evaluation of Endometrial Thickening detected in 
Postmenopausal Women

Abstract
objective: The aim of the study was to evaluate the clinical and histopathological aspects of 
postmenopausal patients who had no symptoms or bleeding at least once.
Material and methods: The study designed retrospectively with 99 women who admitted the 
gynecology clinic in, Baglar Private Hospital. All of these patients admitted the hospital at 
a menopausal period in 2 years, and they have not had any bleeding or have had one time 
bleeding. Endometrial thickening was accepted as endometrium over 5 mm or more. A biopsy 
was performed by cold micro knife and punch biopsy instrument with office hysteroscopy.
Results: It was concluded that the evaluation of the thick endometrium is important even if the 
patients do not bleed in the histopathological evaluation. Patients with thick endometrium who 
had no bleeding histopathologic results were atrophic endometrium (n:46) and polyps (n:19).
Conclusion: Histopathological diagnosis should be made without neglecting postmenopausal 
hemorrhage even if atrophic compared to other studies. If the endometrium is thick in patients 
who do not have bleeding, they should be diagnosed.

Keywords: Endometrial biopsy, Histeroscopy, Postmenopausal.
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Giriş

Postmenopozal dönemdeki bir kadında jinekoloji 
polikliniklerine olan başvurular içinde genital 
kanama başta gelen şikayetlerden biridir. Yaklaşık 
%60’a ulaşan bir bölümü endometrial atrofiye 
bağlı olsa da polip, endometrial hiperplazi, 
maligniteler ve ilaç etkisi de diğer önemli nedenler 
içinde sayılabilir (1,2). Kanama ile başvuran 
bir postmenopozal dönemdeki bir kadında ilk 
başvurulan görüntüleme yöntemi, transvajinal yolla 
yapılan ultrasonografidir ve eş zamanlı yapılan 
endometrial kalınlık ölçümüdür. Ultrasonografinin, 
kliniğe başvuruda fizik muayene sonrasında 
ilk değerlendirmede yer alması, ucuz ve kolay 
ulaşılabilir olması başta gelen tanı aracı olmasına 
sebep olmuştur. Postmenopozal hastaların yıllık 
düzenli takibi ile asemptomatik endometrial 
kalınlaşmalar ultrasonografi ile kolayca tespit 
edilebilir (3). Gelişmiş ülkelerde en sık görülen 
genital trakt kanseri endometrium kanseridir 
(1). Türkiye’deki endometrial kanser insidansı 
yaklaşık olarak 8.4/100.000’dir (1,2). Endometrial 
adenokanserler postmenopozal kanamaların 
%10’unu oluşturur (3). Tanıda endometrial biyopsi 
altın standart olsa da biyopsi öncesinde yapılan 
klinik değerlendirme sırasında gerek endometrial 
kalınlık gerekse endometrial sonografik görünüm 
klinik değerlendirme sürecindeki ilk yol gösterici 
olmaktadır (3). Endometrial duvarda olan 
kalınlık artışı sadece malign nedenlerden değil 
hiperplazi, myom, polip gibi diğer patolojilere 
de bağlı olabilir (4). Endometrial kalınlığın 5 
mm üzerinde olduğu postmenopozal olgularda 
semptomatik olsun veya olmasın endometrial 
biyopsi önerilmelidir (5). Asemptomatik olgularda 
eğer endometrium 11 mm ve üzerinde ise kanser 
riski %6.7’dir. 11 mm ve altında ise kanser 
riski asemptomatik hastalarda çok düşüktür (6). 
Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde 
keskin küretaj, pipelle biyopsi gibi değerlendirme 
yöntemleri olmasına rağmen, en ideali özellikle 
fokal lezyonlarda görerek biyopsi alma olanağı 
sağlayan histeroskopidir. Tanı ve tedavinin beraber 
yürütülebilmesi önde gelen avantajıdır (7-9). 
Postmenopozal kadınların %4-14’ünde yapılan 
transvajinal ultrason değerlendirmesi ile kavite 
içinde tesadüfen saptanan sıvı koleksiyonu izlenir 
(10,11). Bazı çalışmalar bu sıvı koleksiyonunun 
servikal stenoz ile ilişkili olduğunu savunmakta 

ise de bazı çalışmalar endometrial kanseri predikte 
etmede faydalı olabileceğini belirtmektedir (12).

Bu çalışmada semptom veren veya vermeyen, ancak 
yapılan rutin jinekolojik muayenelerde endometrial 
kalınlığı artmış olarak değerlendirilen hastaların 
tıbbi kayıtlarını gözden geçirerek endometrial 
kalınlığı 5 mm üzerinde olan postmenopozal 
kadınlarda ofis histeroskopi ve eş zamanlı biyopsi 
sonrası histopatolojik değerlendirme sonuçlarını 
gözden geçirdik.

Gereç ve Yöntem

Bu retrospektif çalışmada 2013-2014 yılları arasında 
Özel Bağlar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Polikliniğine başvuran asemptomatik veya en az bir 
kez kanama şikayeti ile gelen ve ofis histeroskopi 
uygulanan 99 olgunun klinik kayıtları retrospektif 
olarak gözden geçirildi. Çalışma kapsamına 
menopozdan itibaren en az 1 yıl ve üzerinde süre 
geçen olgular alındı. Olguların yaş aralığı 45-85 
yaş arasında değişmekteydi. Hastaların kanaması 
olsun ya da olmasın endometrial kalınlığın 5 mm 
üzerinde olması biyopsi için kesin endikasyon 
olarak kabul edildi. Hastalarda eksojen ilaç kullanan 
ve adneksiyel kitle tanısı alanlar çalışma kapsamı 
dışında bırakıldı. Tüm olgulara histeroskopi öncesi 
4-9 MHz çalışma frekansına sahip transvaginal 
sonografi (General Electric, Voluson 730 pro, 
IC 5-9 H transvaginal prob, ABD) yapıldı. Sınır 
myometriuma kadar alındı ve kesme (cutoff) değeri 
>5mm olarak kabul edildi (13).

Histeroskopi (Karl Storz, Tuttlingen, Almanya) 
işlemi, 3 mm çap ve 30 derece optik ile irrigasyon 
sıvısı olarak izotonik NaCl kullanılmak suretiyle 
sedoanaljezi altında yapıldı. Tüm işlemlerde 
görerek biyopsi alınmıştır. Biyopsi işlemi soğuk 
mikro makas ya da punch biyopsi aleti optik 
üzerinde yer alan çalışma kanalları kullanılarak 
uterin kaviteye ulaştırıldı. Endometrial bulgular: 
Normal, atrofik, polip, myom, hiperplazi ve 
kanser olarak sınıflandırıldı (14). Hiperplazi veya 
adenokanser için histerokopide endometriumun 
irregüler görüldüğü, fokal veya diffüz kalınlaşma, 
vaskülarite azalması, interglandüler boşluklarda 
azalma, uterin kavitede kistik formasyon şeklinde 
uzantılar, dilate superfisiyal damarlar ve nekroz 
gibi bulgular da dikkate alınmıştır (15-17). 
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Tablo 1. Postmenopozal kanama kliniğine göre ve histopatolojik sonuçlar

Histopatoloji Postmenopozal Kanama Var Postmenopozal Kanama Yok Toplam

Atrofik Endometrium 46 2 48 (%48.5)

Proliferatif Endometrium 2 1 3 (%3)

Skuamöz Hücreler 1 0 1 (%1)

Endometrial Hiperplazi 9 3 12 (%12.1)

Polip 13 19 32 (%32.3)

Endometrial Adenokanser 3 0 3 (%3)

Toplam 74 (% 74.7) 25* (% 25.3) 99 (%100)
*p<0,001: Kanaması olan hastalara göre.

Tablo 2. Yaş, endometrial kalınlık ve vajinal kanama arasındaki dağılım

Postmenopozal Kanama Yaş Endometrial Kalınlık

Var 58.2±7.9 (47-80 yaş) 5.69±1.27 (4-11)

Yok 61.2±8.89 (46-76 yaş) 5.68±1.26 (4-10)

İstatistiksel analizde, MedCalc (versiyon 12.3.0) 
ile sürekli değişkenler için dağılım ölçütleri 
belirlendikten sonra kategorik değişkenler için 
Ch-Square testi yapıldı. p<0.05 olan sonuçlar 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışma, Acıbadem Üniversitesi Etik Kurul 
Komisyonunun 2018-20/12 karar numarası ile etik 
onayı alınarak yapılmıştır. Araştırmamız 99 hastanın 
toplam 74 tanesinde postmenopozal kanama olup 25 
tanesi kanamasız olarak polikliniğe başvurmuştur. 
Hastalarda ortalama yaş 58.95±8.25 yıl (47-80 
yaş aralığında) tespit edildi. Medyan endometrial 
kalınlık ise 5±1.28 mm (5-11 mm aralığında) 
olarak hesaplandı. Hastaların klinik bulguları ve 
histopatoloji sonuçları tablo 1’de belirtilmiştir. 
Tablodaki p değeri, semptom vermeyip anormal 
histopatolojik tanı almış olan hasta grubu verilerini 
göstermektedir ve sonuç istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edilmiştir (p<0.001). Aslında klinik olarak 
ihmal edilme ihtimali en çok bu hasta grubundadır. 
Bizim çalışmamızda da istatistiksel anlam çıkan 
hasta sayısı çalışmanın %25’ini oluşturup tamamen 
semptom vermeyen hasta grubundan oluşmaktadır. 
(Şekil 1). Kanaması olmayan hastaların ortalama 

yaşı 61.2±8.89 (46-76 yaş), ortalama endometrium 
kalınlığı 5.68±1.26 mm (4-10) ölçülmüştür (Tablo 
2). Kanamasız hastalar tamamen detaylı araştırma 
sonucu teşhis edilmiştir. Kanama olanların ortalama 
yaşı 58.2±7.9 (47-80 yaş) olup endometrial kalınlığı 
5.69±1.27 mm (4-11) olarak ölçülmüş olup 48’i 
atrofik endometrium, 3’ü proliferatif endometrium 
ve 1’i skuamöz hücreler histolojik tanısı almıştır 
(Şekil 2, 3 ve 4). Yaklaşık %52 hastada patoloji 
sonucu benign olup cerrahi tedavi gerektirmeyen, 
farmakolojik tedavi başlanan veya izlenen hastalar 
bu grupta yer almaktadır. Tüm seride, 12 hastada 
endometrial hiperplazi, 32 hastada polip, 3 hastada 
da endometrium kanseri tespit edilmiştir. Olguların 
birinde, hasta postmenopozal kanama şikayeti ile 
başvurmuş, ultrasonografide endometrium 5 mm 
ölçülmüş, buna rağmen histeroskopi yapıldığında 
arkuat konfigürasyonda olan uterusta sol tubaya 
komşu 3 mm boyutunda atipik görünümlü alandan 
biyopsi alınmış ve adenokanser ile uyumlu olarak 
raporlanmıştır.

Tüm seri dikkate alındığında histeroskopi %22.5 
civarında tesadüfen saptanan ve ileride semptomatik 
olarak başvurabilecek patolojik sonucu olan vakayı 
ön görebilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 1. Postmenopozal kanaması olmayan hastada 
endometrial kalınlık ilişkisi

Şekil 2. Postmenopozal kanamada histopatolojik 
sonuç dağılımı

Şekil 4. Postmenopozal kanaması olan hastaların 
yaş dağılımı

Şekil 3. Postmenopozal kanaması olan hastada 
endometrial kalınlık ilişkisi

Şekil 5. Postmenopozal tesadüfen saptanmış 
vakaların yaş ve sıklık dağılımı

Tartışma
Postmenopozal kadınlarda kanama ile başvuran 
veya rutin muayene sırasında endometrial 
kalınlığın 5 mm üzerinde olduğu olgularda ileri 
tanısal değerlendirme gereklidir. Postmenopozal 
kanama veya tesadüfen ultrasonografide saptanan 
endometrial kalınlık olgularında, gerek tanı gerekse 
tedavi için ofis histeroskopiden yararlanılabilir 
(18). Genel olarak ultrasonografi ve histeroskopi 
yapılma anında ilk klinik gözlem ile histopatolojik 
bulgular arasında uyum vardır. Pipelle ile veya 
dilatasyon küretaj ile de teşhis konulabilir ancak 
histeroskopi ile lezyonu görerek yapılan biyopsi 
her zaman altın standart olacaktır. Görerek alınan 
örnekler ile alınan materyalin histopatolojik 
incelemesinin kör biyopsiye göre tanı koyma 
etkinliği daha yüksektir (19). Histeroskopi tek 
başına fokal malign ve premalign lezyonları 
ayırt etmede yeterli olmayabilir (20). Birçok 
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yayında normal histeroskopi bulgusu olsa bile 
postmenopozal kalın endometriumda ya da ince 
fakat kanamalı olan endometriumda mutlak biyopsi 
alınması gerektiği savunulmaktadır (19-23). Bazı 
çalışmalarda, histeroskopik değerlendirme normal 
olsa dahi kalın endometriumlu postmenopozal 
hastalarda histopatolojik değerlendirme ile 
yapılması önerilmektedir (16,17,22,23). Bu nedenle 
fokal lezyon izlenmeyen ve histeroskopi yapılan 
hastalarda kavitenin değerlendirilmesi sonrasında 
işlem sonrası full küretaj biyopsi yapılması da 
faydalı olacaktır. Çalışmamızda histeroskopi yapılan 
ve endometrial kavitede fokal lezyon izlenmeyen 
tüm hastalarda da bu işlem uygulanmıştır. 
Semptom vermeyen kalın endometrium literatür 
eşliğinde zaten değerlendirilmiştir ve buna 
dayanarak postmenopozal anormal histopatolojik 
tanı açısından hastalar asemptomatik de olsa, 
mutlaka dikkatle değerlendirilmelidir (24). 
Histeroskopinin malignite şüphesinde tanısal 
amaçla kullanımından çekimser kalınmasının 
başlıca sebebi malign hücrelerin peritoneal boşluğa 
ekilmesi şüphesidir. Aslında çoğu çalışma uterin 
kavitenin irrigasyonu ve distansiyonu sonucunda 
endometrial kanserli hastalarda malign hücrelerin 
batın içine yayıldığını savunmaktadır (25-27). 
Ancak Avusturya’da bir hastanede yapılan 1996-
1997 yıllarında yapılan retrospektif bir çalışmada 
araştırıcılar, histeroskopinin intraabdominal 
yayılımı arttırdığını savunmuş olup bu çalışmadaki 
113 endometrium kanseri tanısı alan hastada, 
tümör derinliği myometriumun iç yarısı ve daha 
azını tutmaktadır. Pozitif peritoneal sitoloji sonucu 
gelen hastaların en belirgin yönü histeroskopi 
öyküsüdür (28). Arikan ve ark. da 24 tane evre 
1a-1b endometrium kanserine histeroskopi 
yapmışlar ve transtubal sıvı yayılımı %83’ünde 
olmuş ve bu hastaların %42’sinde yayılan tümör 
hücreleri canlı olarak bulunmuş (29). Creasman ve 
Lukeman ise yayılımda yıkama sıvısı ile transtubal 
pasaj kadar diğer yolların da etkili olabileceğini 
belirtmiş ve inceledikleri endometrial kanserli 44 
hastanın 1 tanesinde bilateral salpenjektomi ve iki 
hastada da bilateral tuba ligasyonu histerektomi 
öncesinde bildirmişlerdir (30). Tüm bunlara 
rağmen, endometriumun premalign açıkçası kötü 
fokal lezyonlarının tespitinde histeroskopinin tanı 

doğruluğu geleneksel dilatasyon ve küretajdan 
(D&C) çok daha yüksek olduğuna şüphe yoktur 
ve tümör yayılımına da D&C’den daha fazla sebep 
olmaz (31). 

Sonuç
Sonuç olarak kanaması olmadan ve endometriumda 
fokal değişiklik izlenmeden kalın gördüğümüz 
ve histeroskopi yaptığımız 1 hastada (%3) 
hiperplazi yakalanmıştır buna karşılık endometrial 
adenokanser ise hiç yakalanmamıştır. Ancak 
kanaması olan hastalardan 9 (%12) tanesinde 
endometrial hiperplazi, 3 (%3) tanesinde endometrial 
adenokanser tespit edilmiştir. Histeroskopi yapılan 
daha önceki çalışmalarda endometrial hiperplazi 
için sensitivitesi %60, spesifitesi %100’dür. 
Endometrium kanserinde ise sensitivite ve spesifite 
%100’dür (32).

Histeroskopi, postmenopozal dönemde anormal 
uterin kanama ile başvuran ancak endometriumu 
ince veya asemptomatik tesadüfen ultrasonografide 
endometriumun 5 mm ve üzerinde olduğu 
kadınlarda, benign veya malign histopatolojik 
değişiklikleri tespit etmede faydalı ve kolay bir tanı 
yöntemidir. Her ne kadar ultrasonografide atrofik 
olarak izlenen ve değerlendirilen endometriumda 
biyopsi işleminden kaçınılsa da ofis histeroskopi 
ile görerek yapılan değerlendirme başta atrofik 
zeminde gelişen endometrial adenokanserler dahil 
sıra dışı tanıların konulmasında yardımcı olabilir.
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The Effects of Thyroid Hormones on Glucokinase Enzyme 
Activity in diabetic Rat Liver Tissues

duygu ŞAHİn1, nilgün ALTAn2, Aylin SEPİCİ-dİnÇEL2, Atilla EnGİn3

Abstract
objective: We aimed to investigate the effects of insulin and various doses of thyroid hormones 
with combine treatment on glucokinase (GK) enzyme activity, which is the one of the key 
enzyme in carbohydrate metabolism, diabetes and hypothyroidism. 
Material and methods: Rats were assigned to eight groups: Group 1: control, Group 2: diabetes 
(DM), Group 3: DM + insulin, Group 4: thyroidectomized control, Group 5: thyroidectomized + 
DM, Group 6: thyroidectomized + DM + insulin, Group 7: thyroidectomized + DM + insulin + 
thyroid hormone (TH) (2.5μg/kg), Group 8: thyroidectomized + DM + insulin + TH (5 μg/kg). 
Glucose concentration, HbA1c and thyroid hormone levels were measured in blood samples and 
GK enzyme activities were determined in liver tissue samples. 
Results: Our results showed that the glucokinase enzyme activities were significantly decreased 
in diabetic rat liver tissues compared to control group. Moreover it was observed that the enzyme 
activities were slightly regulated by insulin. It is demonstrated that decreased GK enzyme 
activity in thyroidectomized diabetic rat liver was regulated by insulin and various doses of 
thyroid hormones. 
Conclusion: As a result the possible contribution of thyroid hormones to insulin effect to 
normalize diabetic induced changes in liver tissue has been shown. 

Keywords: Glucokinase, Thyroid hormone, Diabetes Mellitus, Rat liver

Tiroid Hormonlarının diyabetik Rat Karaciğer Glikokinaz Enzimi
üzerine olası Etkileri

Öz
Amaç: Karbonhidrat metabolizması, diyabet ve hipotiroidizmde anahtar enzimlerden biri olan 
glikokinaz (GK) enzim aktivitesi üzerine insülin ve çeşitli tiroid hormon dozlarının birlikte 
tedavi ile etkilerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Ratlar 8 gruba ayrıldı: Grup 1: Kontrol, Grup 2: Diyabet (DM), Grup 3: 
DM + insülin, Grup 4: Tiroidektomi, Grup 5: Tiroidektomi + DM, Grup 6: Tiroidektomi + 
DM + insülin, Grup 7: Tiroidektomi + DM + insulin + tiroid hormonu (TH) (2.5μg/kg), Grup 
8: Tiroidektomi + DM + insulin + TH (5μg/kg). Serum örneklerinde glikoz konsantrasyonu, 
HbA1c ve tiroid hormon düzeyleri ölçüldü, karaciğer doku örneklerinde GK enzim aktivitesi 
tayin edildi.
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Introduction
Diabetes Mellitus (DM) is a group of metabolic 
diseases characterized by chronic hyperglycemia 
resulting from defects in insulin metabolism 
and impaired function in carbohydrate, lipid 
and protein metabolism that leads to long-term 
complications (1). The enzyme glucokinase (GK) 
(E.C. 2.7.1.2) has a low affinity for glucose and 
largely expressed in liver and pancreatic beta-cells, 
playing a key ‘glucose sensing’ role to regulate 
hepatic glucose balance and insulin secretion, it is 
also the principle glucose-phosphorylating enzyme 
in the parenchymal liver cells of mammals. The 
expression of glucokinase in the rat liver is under 
multihormonal control. It is induced by insulin at 
the transcriptional level (2,3) and supressed by 
glucagon through its second messenger cAMP at a 
pre-translational level (3-6). After food withdrawal 
and subsequent refeeding a maximal response in 
glucokinase activity is only achived in the presence 
of glucocorticoids and thyroid hormones (7-9). 

Induction of diabetes by streptozotocin (stz) has 
been shown to produce a hypothyroid state in 
experimental animals (10,11). In different studies 
it was mentioned that thyroid hormones contribute 
to the regulation of blood sugar by accelerating 
the turnover of glucose (12). The mechanism 
by which thyroid hormones stimulate the rate of 
glucose utilization in the liver was determined by 
investigating the effect of different thyroid states 
on the expression of the glucokinase gene, a key 
enzyme of glycolysis (13-15). Circulating levels 
of triiodothyronine are observed with increased 
carbohydrate consumption, which stimulates the 
induction of glucokinase activity (9). Moreover, 
phosphorylation of glucose is the first step in 
glycolysis and a prerequisite for the conversion of 

Bulgular: Diyabetik ratların karaciğer dokusunda, glikokinaz enzim aktivitesinde kontrol grubuna göre 
anlamlı bir azalma gözlendi (p<0,05). İnsülin tedavisinden sonra bu değişikliklerin bir miktar düzeldiği 
izlendi. Ayrıca, tiroidektomize diyabetik rat karaciğerinde azalmış GK enzim aktivitesinin insülin ve çeşitli 
dozlarda tiroid hormonları tarafından düzenlendiği gösterildi.
Sonuç: Çalışmamız sonuçlarına dayanarak, diyabetik rat karaciğer dokusunda, glikokinaz enzim 
aktivitesinde meydana gelen değişikliklerin insülin tedavisi ile normale dönüşünde tiroid hormonlarının 
olası etkilerinin olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Glikokinaz, Tiroid hormonu, Diyabet, Rat karaciğeri

glucose into fatty acids, GK may also be viewed as 
a lipogenic enzyme. It is well known that, one of 
the functions of thyroid hormones in the regulation 
of intermediary metabolism in liver is the induction 
of a set of enzymes involved in lipogenesis (16-
19). Therefore, an effect of thyroid hormones on 
the induction of GK could be expected. Indeed, the 
regulation of the expression of this gene by insulin is 
modulated by thyroid hormones. To sum up, in our 
study, we aimed to investigate that combine effects 
of thyroid hormones and insulin in the regulation 
of impaired glucokinase enzyme activity in liver 
tissues of streptozotocin diabetic, thyroidectomized 
and insulin and thyroid hormone treated rats.

Material and Methods
The study protocol was reviewed and approved by 
the Animal Care Committee and Surgical Research 
Center of Gazi University Faculty of Medicine 
(GUDAM). Guiding principles for experimental 
procedures found in the Declaration of Helsinki of 
the World Medical Association regarding animal 
experimentation were followed in the study. In 
this study male Sprague-Dawley rats, weighting 
200-250 g were maintained with 12 hours of light 
and dark cycle, controlled humidity, temperature 
and free access to standard diet and tap water for 
7 days prior to experiment. Rats were assigned to 
eight groups: Group 1: control, Group 2: diabetes 
(with stz 55mg/kg, intraperitoneally), Group 
3: diabetes + insulin (after diabetes induction, 
rats were treated with insulin for five weeks (7-
10 U/kg/day, Insulatard-HM® Penfill®, Novo 
Nordisk, 100 IU/ml NPH, subcutaneously), Group 
4: surgically thyroidectomized control, Group 
5: thyroidectomized + diabetes (diabetes was 
induced 3 weeks after thyroidectomy), Group 6: 
thyroidectomized + diabetes + insulin (after diabetes 
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inductions, rats were treated with insulin for five 
weeks (7-10 U/kg/day, subcutaneously), Group 7: 
thyroidectomized + diabetes + insulin + thyroid 
hormone (after diabetes induction, rats were treated 
both with insulin (7-10 U/kg/day, subcutaneously) 
and thyroid hormone levothyroxin sodium, 2.5 µg/
kg, Tefor® (Organon) for five weeks, Group 8; 
thyroidectomized + diabetes + insulin + thyroid 
hormone (after diabetes induction, rats were treated 
both with insulin (7-10 U/kg/day, subcutaneously) 
and thyroid hormone levothyroxin sodium, 5 µg/kg 
for five weeks. 

Blood glucose concentrations were immediately 
determined by glucose oxidase enzymatic assay 
with an Ames Glucometer (Miles Laboratories 
Inc., Elkhart, IN, USA). The free T3 (FT3), free T4 
(FT4), total T3 (T3), and T4 (T4) concentrations were 
measured in serum samples by otoanalyzer which 
were a competitive enzyme immunoassay (TOSOH 
AIA-21, TOSOH Bioscience, N.V., Tessenderlo, 
Belgium).

Each liver tissue was washed with ice-cold 
physiological saline and weighed. In order to ensure 
standard processing, the left lobe was marked and 
covered with aluminium foil, frozen under liquid 
nitrogen and kept at -80 oC until processing. GK 
enzyme activitiy was determined in liver tissue 
samples according to the spectrophotometric method 
of Walker and Parry (20) and modifications by Di 
Pietro and Wienhouse (21). Due to this method, 
glucose which is phosphorylated by glucokinase, 
is converted to glucose-6-phosphate. After this 
reaction glucose-6-phosphate is reduced by glucose-
6-phosphate dehydrogenase to use NADP. Reduced 
NADP+ is measured at 340 nm and the increase in 
enzyme activity corresponds to glucokinase activity 
of 1 μmol glucose phosphorylated per minute 
when only 1 mole of NADP+ is reduced per mole 
of glucose phosphorylated. One unit of activity is 
defined as that amount of enzyme catalyzing the 
phosphorylation of 1 μmol of glucose per minute 
at 28 oC. Specific activity is expressed as units 
per milligram of protein. The protein levels were 
measured by a method of Lowry et al. (22). Tissue 
GK activity was stated as mU/mg protein.

Statistical analysis
Statistical analysis was performed using statistical 
software SPSS for Windows, version 17.0, (SPSS 
Inc., USA). The p values <0.05 were considered 
statistically significant for all analyses. All values 
presented in tables were expressed as mean ± 
SD. The Kruskal–Wallis (non-parametric) test 
was applied to evaluate differences among all the 
groups, while differences between pairs of groups 
were evaluated by means of the Tukey’s post-hoc 
test. 

Results
After two or three days of stz administration, rats 
demonstrated polyphagia, polydipsia, polyuria and 
stable hyperglycemia for 5 weeks which determined 
by measuring blood glucose levels for every 3 days 
(> 400 mg/dL) and these symptoms of Diabetes 
Mellitus were supported by increased levels of 
HbA1c. Blood glucose concentrations, HbA1c 
levels and thyroid hormones concentrations [Free 
T3 (FT3), free T4 (FT4) total T3 (T3) and total T4 (T4)] 
were given in the previous manuscript (23) and also 
were shown in Table 1, 2. 

GK enzyme activity significantly decreased in 
groups 2 compared to group 1 (p<0.05), but 
increased in groups 7, 8 compared to group 1. 
Enzyme activities were increased (p<0.05) in group 
6, 7 and 8 compared to group 2 and 5 (Table 3). 
Enzyme activity of GK was decreased significantly, 
however this activity was normalized slightly by 
the treatment of insulin. While insulin treatment 
surged considerably enzyme activity of GK in 
trioidectomized diabetic rats, the administiration 
of thyroid hormones at different doses seemed to 
substantially rise this effect, especially in high 
dose group. Because of the GK activity reduced 
significantly in the absence of insulin, however in 
the absence of thyroid hormone declined activity 
of GK was not significant. This situation suggests 
that the primary control of GK activity is achieved 
by insulin, but thyroid hormone presence may 
mediates insulin effect.
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Groups  Body Weight (g) Blood Glucose 
Concentration (mg/dL) HbA1c (%)

Group 1 (n=10) Control 235.0 ± 35.3 109.5 ± 4.6 4.82 ± 0.30
Group 2 (n=10) DM 159.0 ± 32.2ac 424.0 ± 22.8a 12.11 ± 0.60ac

Group 3 (n=7) DM+Insulin (I) 232.1 ± 48.5bc 108.0 ± 18.2bc 4.24 ± 0.07abc

Group 4 (n=10) Thyroidectomized (Thy) 285.0 ± 34.7abc 115.8 ± 20.1bc 4.64 ± 0.20bc

Group 5 (n=8) Thy+DM 235.0 ± 22.7b 487.4 ± 35.7a 6.01 ± 0.80ab

Group 6 (n=9) Thy+DM+I 239.5 ± 32.9b 109.2 ± 9.6bc 5.38 ± 0.80ab

Group 7 (n=4) Thy+DM+I+TH
(T4, 2.5µg/kg) 225.0 ± 5.7b 92.7 ± 4.0bc 4.76 ± 0.15bc

Group 8 (n=6) Thy+DM+I+TH
(T4, 5µg/kg) 232.3 ± 2.6b 92.7 ± 3.1bc 4.92 ± 0.13bc

n=number of rats 
a: significant compared to Group 1, control (p<0.05) 
b: significant compared to Group 2, DM (p<0.05) 
c: significant compared to Group 5, Thy+DM (p<0.05)

Table 1. Changes in the body weight, blood glucose concentration and HbA1c of all groups (values 
represent mean ± SD) (23)

Table 2. Serum thyroid hormone levels of all groups (values represent mean ± SD) (23)

Groups FT3 (pg/mL) FT4 (pmol/L) T3 (ng/mL) T4 (nmol/L)

Expected Reference 
Interval for kit 2.1-3.8 9.67-19.86 0.78-1.59 51.6-141.9

Group 1 (n=10) Control 3.87 ± 0.63 bc 19.84 ± 2.15 bc 0.64 ± 0.02 bc 40.11 ± 3.30 bc

Group 2 (n=10) DM 1.39 ± 0.35 a 7.54 ± 3.17 a 0.28 ± 0.07 a 19.47 ± 7.23 ac

Group 3 (n=7) DM+I 4.33 ± 0.77 bc 28.73 ± 4.15 abc 0.41 ± 0.11 abc 35.38 ± 4.06 abc

Group 4 (n=10) Thy 1.46 ± 0.08 a 9.14 ± 2.06 ac 0.29 ± 0.09 a 15.54 ± 4.15 ac

Group 5 (n=8) Thy+DM 1.39 ± 0.26 a 4.20 ± 2.31 ab 0.28 ± 0.05 a 6.54 ± 0.01 ab

Group 6 (n=9) Thy+DM+I 2.63 ± 0.98 abc 7.56 ± 2.12 a 0.26 ± 0.05 a 20.06 ± 5.24 ac

Group 7 (n=4) Thy+DM+I+TH
(T4, 2.5µg/kg) 5.10 ± 0.83 abc 26.52 ± 3.00 abc 0.46 ± 0.02 abc 46.27 ± 6.81 bc

Group 8 (n=6) Thy+DM+I+TH
(T4, 5µg/kg) 7.05 ± 1.95 abc 21.07 ± 9.48 bc 0.64 ± 0.12 bc 41.78 ± 15.80 bc

n=number of rats
a: significant compared to Group 1, control (p<0.05) 
b: significant compared to Group 2, DM (p<0.05) 
c: significant compared to Group 5, Thy + DM (p<0.05)
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Table 3. Changes in glucokinase enzyme activities of all groups (values represent mean ± SD)

Groups   GK enzyme activities 
 (mu/mg protein) 

Group 1 (n=10) Control 20.91 ± 4.46 b

Group 2 (n=10) DM 10.89 ± 2.89 a

Group 3 (n=7) DM+I 14.69 ± 3.21 

Group 4 (n=10) Thy 16.59 ± 4.00 

Group 5 (n=8) Thy+DM 17.74 ± 5.33 

Group 6 (n=9) Thy+DM+I 30.58 ± 4.54 b,c

Group 7 (n=4) Thy+DM+I+TH (T4, 2.5µg/kg) 33.86 ± 9.01 a,b,c

Group 8 (n=6) Thy+DM+I+TH (T4, 5µg/kg) 62.29 ± 15.87 a,b,c

n=number of rats
a: significant compared to Group 1, control (p<0.05) 
b: significant compared to Group 2, DM (p<0.05) 
c: significant compared to Group 5, Thy+DM (p<0.05)

discussion
We designed our study to observe the possible 
effects of thyroid hormones on GK enzyme activity 
of thyroidectomized and stz-induced diabetic 
rat liver tissues. Between the eight groups of our 
study, we observed many alterations in GK enzyme 
activities that we concluded our study suggested the 
close interactions between thyroid hormones and 
insulin and glucokinase enzyme activities. 

In different studies in humans, animal models, and 
isolated hepatocytes have established that hepatic 
GK exerts a very strong influence on glucose 
utilization and glycogen synthesis (12,14,24). 
Moreover, complementary studies in primary 
hepatocytes have shown that GK overexpression 
elevates intracellular G6P which triggers an increase 
in both glycolysis and glycogen synthesis (12,24). 

The results of different studies mentioned GK 
in pancreatic islet tissue and proposed that GK 
functions as the molecular glucose sensor element 
in the insulin-producing pancreatic-cells in addition 
to its established function as the high-capacity 
enzymatic step initiating the storage of glucose in 
the form of glycogen in the liver (2,25-27). 

The expression of GK in the rat liver is under 
multihormonal control (13,28). It can be induced by 
insulin at the transcriptional level (2,3) and suppressed 
by glucagon through its second messenger cAMP at 
a pretranslational level (3-6,13). The limitation of 
our study was not to work on mRNA expression 
of glucokinase however we had recorded increases 
in GK enzyme activity in the liver tissue after the 
insulin treatment in group 3 and 6 compared to 
untreated diabetic groups. 

Furthermore, in different studies after food 
withdrawal and subsequent refeeding a maximal 
response in GK activity was only achieved in the 
presence of glucocorticoids and thyroid hormones 
(3-6,9,28,29) in which glucocorticoids and thyroid 
hormones were found to be essential factors for the 
rapid insulin-mediated induction of GK synthesis 
in vivo. The multiple hormonal regulations can be 
suggest in GK enzyme activity. However in our 
study, without thyroid hormone and with half dose 
of thyroid hormone treatment together with insulin 
treatment were able to increase the GK enzyme 
activity but doubled the increasing activity of GK 
in group 8 after the insulin treatment with full dose 
treatment of thyroid hormone. 
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Subphysiological concentrations of T3 also led to 
considerable increases in GK gene expression, 
suggesting an important role of thyroid hormones 
at their physiological circulating concentrations 
in the modulation of this gene and thereby in the 
regulation of glucose utilization. T3 exerts its action 
on glucokinase gene expression exclusively at the 
level of transcription (13,29). Only a few studies 
have investigated the effect of thyroid dysfunction 
and its recovery by thyroid hormone treatment 
on glucose metabolism, and the results have been 
controversial (30-33). It is not clear whether thyroid 
hormone replacement is effective for restoring the 
insulin secretion. In our study GK enzyme activity 
decreased in thyroidectomized group. Additionally 
we think that diabetes-induced hypothyroidism 
may contribute to decreased GK activity.

In our study, we tried to observe the complete 
outcomes of diabetes, hypotyroidism and 
treatments with insulin or two different doses of 
thyroid hormones or both. Insulin by itself not 
sufficient to alter the GK enyzme activities in 
thyroidectomized groups, but depending on the 
combined treatments with different doses of thyroid 
hormones, we observed appropriate GK enyzme 
activities. This suggests that the prolonged absence 
of one hormone can modulate the cellular responses 
to other hormones. As a result we can conclude 
that the normalised diabetic induce changes in liver 
tissues of glucokinase enzyme activities after the 
insulin treatment may the depend on the possible 
contributions of thyroid hormones.
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Propofol İnfüzyonu ile İlişkili Yeşil İdrar

Bengü ÖZüTüRK, ülkü Aygen TüRKMEn, Melike TEZdÖnEn

Öz
Biz bu olguda, yoğun bakım ünitesinde propofol infüzyonu sonrası yeşil idrar gelişen 16 yaşında, 
travmatik beyin hasarı olan bir erkek hasta sunuyoruz. Olgumuzda propofol infüzyonunun 
yaklaşık 80. saatinde hastanın idrar rengi yeşile döndü. Yeşil renk değişiminin propofole bağlı 
olduğuna karar verildiğinde infuzyon kesildi. İdrardaki yeşil renk değişimi 24 saat içinde düzeldi. 
Propofolün bilinen yaygın yan etkileri dışında yeşil idrar gibi nadir rastlanan bir yan etkisi 
de bulunmaktadır. Propofolün ana metabolik yolu karaciğerde sitokrom P450 ile oksidasyon, 
redüksiyon, hidroliz ve glikuronid konjugasyondur. Suda çözünebilen, inaktif, nefrotoksik 
olmayan, böbreklerden atılan ve iyi huylu olan “quinol” olarak bilinen bu propofol metabolitleri 
yeşil idrarın ana nedeni olabilir. Yeşil idrarın genellikle yüksek doz ve uzun süreli propofol 
infüzyonu sonrası görüldüğü bildirilse de indüksiyon için kısa süreli uygulama sonrasında da 
bildirim yapılmıştır. Bizim olgumuzda da idrarda yeşil renk değişikliği düşük doz propofol 
infüzyonu sonrasında gelişti. İdrardaki yeşil renk değişikliğinin propofol metabolitlerinden 
kaynaklandığına ve bozulmuş enterohepatik dolaşıma bağlı olarak böbreklerdeki ekstrahepatik 
glikuronidasyonun artışı ile ilişkili olduğu düşünüldü. Bu olguda, propofolun nadir görülen, 
iyi huylu bir yan etkisine dikkat çekmek istiyoruz ki bu, klinisyenler tarafından bilinmediği 
takdirde, sıkıntıya ve ilgisiz incelemelere yol açacaktır.

Anahtar Kelimeler: Propofol, İlaç yan etkisi, Yeşil idrar

Green urine Related to Propofol Infusion

Abstract
In this case, we present a 16-years-old man with a traumatic brain injury, who excreted green 
urine after propofol infusion in the ICU. In our case, approximately 80th hour of the propofol 
infusion; patient’s urine colour turned to green. As we decided that green urine was related to 
propofol, we stopped the infusion. The green discoloration of urine resolved spontaneously 
in about 24 hours. Besides common side-effects, propofol has a rare side-effect such as green 
discoloration of urine. The main metabolic pathway of propofol is oxidation, reduction and 
hydrolysis with cytochrome P450 and glucuronate conjugation in liver. The metabolites of 
propofol, known as “quinol”, which is water soluble, inactive, not nephrotoxic and benign, are 
then excreted via the kidneys and this may be the main cause of the green urine. Even though; 
green urine was reported mostly after high dose and long term propofol infusion; green urine 
after short duration of propofol for induction also reported. In our case; green discoloration of 
urine occurred even with low dosage propofol infusion. We believe that the green discoloration 
of the urine was caused by propofol metabolites and was related to increasing the extrahepatic 
glucuronidation in the kidneys due to impaired enterohepatic circulation. In this case, we want 
to highlight a rare benign side effect of propofol, which if not known to the clinicians, would 
lead to distress and irrelevant investigations.

Keywords: Propofol, Drug side effects, Green urine
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Giriş
Propofol; genel anestezi indüksiyonu ve 
idamesinde sıklıkla kullanılan sedatif ve hipnotik 
bir ilaçtır (1). Nöroprotektif, antiepileptik bir ajan 
olması ve kafa içi basıncını düşürmesinin yanısıra 
hızlı başlayan etkisi ve kısa etki süresine sahip 
olması nedeniyle de özellikle sık nörolojik durum 
değerlendirilmesi gereken kritik hasta gruplarında 
sedasyon uygulamalarında sıklıkla tercih 
edilmektedir. Propofolün; enjeksiyon bölgesinde 
ağrı, hipotansiyon, apne ve miyoklonus gibi daha 
sık karşılaşılan yan etkileri dışında idrarda yeşil 
renk değişikliği gibi nadir görülen bir yan etkisi de 
bulunmaktadır (2). Biz bu bildiride, kafa travması 
nedeniyle yoğun bakımda takip edilirken sedasyon 
amacıyla propofol infüzyonu uygulanan ve buna 
bağlı yeşil idrar gelişen bir olgu sunduk.

olgu Sunumu
16 yaşında, erkek hasta, motosiklet kazası sonrası 
kafa travması ile acil servise başvurdu. Hastanın 
ilk gelişte bilinç konfüze, oryantasyon kısıtlı, 
hemodinamik açıdan stabil olarak değerlendirildi. 
Beyin tomografisi sonucunda hastada travmatik 
subdural hematom ve epidural hemoraji izlendi. 
Beyin cerrahisi tarafından operasyona alındı. 
Hastaya operasyon sırasında 1 ünite eritrosit 
süspansiyonu replasmanı yapıldı. Hasta operasyon 
sonrası yoğun bakım ünitesinde mekanik 
ventilasyon desteği altında takibe alındı. Hastaya 
kafa içi basıncını azaltmak ve mekanik ventilatör 
uyumu sağlamak amacıyla sedasyon uygulamak 
için propofol (0.5 mg/kg/saat) ve remifentanil 
(0.4 µg/kg/dk) infüzyonu başlandı. Hastanın 
yoğun bakımda ilk 24 saatteki kan tetkiklerinde 
hemogram; normal, biyokimya sonuçları; albümin: 
2.0 g/dL, diğer değerler normaldi (Tablo 1). 

Tablo 1. Hastanın biyokimya değerleri

ÜRE KREATİNİN AST ALT SODYUM POTASYUM TOTAL 
BİLİRUBİN

DİREKT 
BİLİRUBİN

24. SAAT 33 mg/dL 0.70 mg/dL 31 U/L 9 U/L  134 mmol/L 4.97 mmol/L 0.61mg/dL 0.27 mg/dL
48. SAAT 31 mg/dL 0.64 mg/dL 26 U/L 8 U/L 137 mmol/L 4.19 mmol/L  0.28mg/dL 0.09 mg/dL
72. SAAT 28 mg/dL 0.48 mg/dL 25 U/L 9 U/L 143 mmol/L 3.87 mmol/L  0.26mg/dL 0.09 mg/dL
96. SAAT 35 mg/dL 0.51 mg/dL 19 U/L 9 U/L 140 mmol/L 3.47 mmol/L  --  --

Spot idrar analizinde pH:7.0, ürobilinojen: normal, 
bilirubin: negatif, keton: negatif, lökosit: negatif, 
eritrosit: negatif, protein: negatif saptandı. Hastaya 
hipoalbuminemi nedeniyle saf insan albümini 
(%20) solüsyonu replasmanı yapıldı. Takibinin 2. 
gününde idrar kültürü gönderildi.

Takibinin 4. gününde, propofol infüzyonunun 
yaklaşık 80. saatinde hastanın idrarının yeşil renk 
aldığı görüldü (Resim 1). 

Resim 1. Hasta İdrarı

Hastada ön planda “pseudomonas” etkenli üriner 
sistem enfeksiyonu düşünülmesine rağmen idrar 
kültüründe üreme olmadı. Hastada yeşil idrara 
yol açan etkenin propofol infüzyonu olabileceği 
düşünülerek yaklaşık 98. saatinde infüzyon 
durduruldu, sedasyona midazolam ve remifentanil 
ile devam edildi. Propofol infüzyonu kesildikten 
yaklaşık 24 saat sonra idrar rengi açılarak normale 
döndü. Takibinin 8. gününde sedasyonu kesilerek 
mekanik ventilatörden ayrılan hasta, yatışının 11. 
gününde servise taburcu edildi.
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Tartışma
İdrarda renk değişikliği yaptığı bilinen birçok 
faktör ve ilaç bulunmaktadır. Örneğin; rifampisin 
veya fenazopiridin hidroklorid turuncu, 
metilen mavisi mavi, fenitoin, metronidazol, 
nitrofurantoin kahverengi, porfiria koyu mor, 
hemoglobinüri ve miyoglobinüri de idrarda 
kırmızı renk değişikliğine yol açmaktadır (3). 
İdrarda yeşil renk değişikliği ise nadir görülen 
bir durumdur. Bazı enfeksiyonlar, ilaçlar veya 
boyalar buna neden olabilir (4,5) (Tablo 2).

Propofolün ana metabolizması; karaciğerde 
sitokrom P450 yolu ile oksidasyon, redüksiyon, 
hidroliz ve mikrozomal enzimler yoluyla 
glukronik asit konjugasyonudur (6). Propofol 
karaciğerin yanısıra bağırsaklar ve böbreklerde 
de glukronidasyona uğrar. Bu ana metabolizma 
sonrasında propofol; toplam metabolit miktarının 
yaklaşık %62’si olan propofol-glikuronid ve 
yaklaşık %38 metaboliti olan “quinol” derivelerine 
dönüşür (7). Oluşan bu metabolitler böbreklerden 
atılır. İdrardaki yeşil renk değişikliğine ise bu 
quinol deriveleri yol açmaktadır (8). Bu deriveler; 
böbrek fonksiyonlarını etkilemez ve değiştirmez 
(2). Propofolün başlıca albümin olmak üzere, 
serum albümini ve eritrositlere sıkıca bağlanabilme 
özelliği vardır. Saf insan albümin çözeltilerinin ise 
%95’ine bağlanabilir. Propofolün enterohepatik 
sirkülasyonunu bozan kabızlık, bozulmuş 
peristaltizm gibi durumlarda veya ihtiyaç nedeniyle 
dışarıdan saf albümin solüsyonu veya konsantre 
eritrosit replasmanı yapılması durumlarında 
glukronidasyon böbreklerde baskın hale gelir (9).

Tablo 2. İdrarda yeşil renk değişikliği nedenleri

Enfeksiyon Pseudomonas

İlaçlar
Propofol, Amitriptilin, 
İndometazin, Simetidin, 
Metoklopramid, Metokarbamol

Boyalar
Metilen mavisi, İndigo-blue, 
İndigo-carmin, Karbolik asit, 
Flavin deriveleri

Bu vakada da yeşil idrar gelişmeden önceki 
dönemde hastaya hipoalbuminemi nedeniyle saf 
insan albümin çözeltisi ve anemi nedeniyle de 
eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılmıştır. Bu 
replasmanın; propofolün dağılım kapasitesinde 
artışa ve glikuronidasyonunun böbreklerde baskın 
hale gelmesine yol açtığı, bu durumun da idrarda 
renk değişikliğine neden olduğu düşünülmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan bildiriler idrarda renk 
değişikliğine yol açan propofolün dozu ve infüzyon 
süresi hakkında yeteri kadar bilgi vermemektedir. 
Daha sıklıkla uzun süren infüzyonlarda ve yüksek 
doz uygulama sonrasında yeşil idrar geliştiği 
bildirilse de kısa süreli infüzyonlarda hatta anestezi 
indüksiyonu sırasında tek doz propofol uygulaması 
ile de yeşil idrar görüldüğü bildirilmiştir (10). Bu 
olguda da hastaya düşük doz propofol infüzyonu 
uygulanmış olmasına rağmen idrarda yeşil renk 
değişikliği gelişmiştir.

Sonuç
Propofol metabolitlerinin yeşil idrara yol açtığı ve 
propofol metabolizmasını etkileyebilen endojen 
veya ekzojen etkenlerin bu yan etkinin oluşmasına 
neden olabileceği düşünülmüştür. Bu olgu sunumu 
ile propofolün, klinisyenleri tedirgin edebilen ve 
etkeni saptamak için ileri tetkik harcamalara neden 
olabilecek, nadir görülen ve benign bir yan etkisi 
olan “yeşil idrar”a dikkat çekmek istedik.
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Trakea Lümenini Tamamen Tıkayan dev Sekresyon

Erdal ATİÇ, Güray dEMİR

Öz
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda solunum yolları sekresyonlarının temizlenmesi 
büyük öneme sahiptir. Herhangi bir sebeple kendi başına sekresyonlarını çıkaramayan hastalarda 
mekanik olarak temizlik işlemi yapılmalıdır. Yeterince temizlenemeyen sekresyonlar veya 
mukozal hemorajiler akciğerlerin periferinde atelektazilere yol açmakta, ekstübasyonda uzamaya 
neden olmakta, sekonder enfeksiyonlara yol açmaktadır. Ana bronşlarda veya trakeada oluşan ve 
yeterince temizlenemeyen sekresyonlar daha ciddi problemlere yol açabilmekte, mortalite ile 
sonuçlanabilmektedir. Bu yazıda trakea ve ana bronşların girişini tamamen tıkayan ve cerrahi 
olarak çıkarılarak hastanın hayatta kalmasının sağlanabildiği dev sekretuvar kurutlu olgu 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, Trakeal krut
 

A Giant Secretion Which is Completely Closed Trakea

Abstract
Clearance of respiratory secretions is of great importance in patients hospitalized in intensive 
care units. Mechanical cleaning should be performed in patients who cannot remove their 
secretions for any reason. Secretions or mucosal hemorrhages that cannot be cleared enough 
cause atelectasis in the periphery of the lungs, cause prolongation of the intubation and lead to 
secondary infections. Secretions that occur in the main bronchi or trachea that are not cleared 
enough can cause more serious problems and may result in mortality. In this paper, we present 
a case of giant secretory dryness that completely occluded the entrance of the trachea and main 
bronchi and surgically removed to allow the patient to survive.
 
Keywords: Mechanical ventilation, Tracheal secretion
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Giriş

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda 
solunum yolları sekresyonlarının temizlenmesi 
büyük öneme sahiptir. Herhangi bir sebeple kendi 
başına sekresyonlarını çıkaramayan hastalarda 
mekanik olarak temizlik işlemi yapılmalıdır. 
Yeterince temizlenemeyen sekresyonlar veya 
mukozal hemorajiler akciğerlerin periferinde 
atelektazilere yol açmakta, ekstübasyonda 
uzamaya neden olmakta, sekonder enfeksiyonlara 
yol açmaktadır. Ana solunum yollarında biriken 
sekretuvar maddeler obstrüksiyona yol açıp hayatı 
tehdit edebilmektedir. Akciğerlerde yeterli gaz 
alışverişine müsade etmeyen tıkanıklıklar acil 
müdahale gerektirmektedirler. Trakea lümenini 
tamamen tıkanmasına neden olan sekretuvar, 
hemorajik kurutlar mukozaya yapışabilmekte ve 
çıkarılması zor olabilmektedir. Trakea mukozasına 
yapışan kurutlar trakeanın arka duvarının ana 
damarlarla komşuluğu nedeniyle daha dikkatli 
olarak çıkarılmalıdır. Bu yazıda trakea ve ana 
bronşların girişini tamamen kapayan yaşamla 
bağdaşmayan solunum parametrelerine neden olan 
acil olarak cerrahi girişimle çıkarılan dev sekretuvar 
kurutlu olgunun seyri anlatılmıştır.

olgu Sunumu

74 yaşında kadın hasta akut serebrovaskuler olay 
nedeniyle hastanemiz inme merkezine yatırılmıştı. 
Özgeçmişinde Diabetes Mellitus (25 yıl) ve 
hipertansiyonu (18 yıl) vardı. Hastanın bilateral 
oksipitotemporal bölgede ve talamusta multipl 
enfarktları mevcuttu. Hastaya asetilsalisilik asit 100 
mg ve enoksaparin sodyum 0.6 mL başlanıp inme 
merkezinde takip edilmeye başlanmıştı. Yatışının 
94. saatinde solunum parametreleri bozulan hasta 
değerlendirildi. 38.1oC ateş, bol kötü kokulu 
sekresyonları, akciğer tomografisinde bilateral 
plevral efüzyon ve sağ bazalde konsolidasyon 
alanları olan hastada akut faz reaktanları artış 
eğilimindeydi. Hasta bu bulgularla Sağlık 
Hizmetleri ile İlişkili Pnömoni tanısı konularak 
orotrakeal entübe edilip yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı. Hasta mekanik ventilator bağlandı. Trakeal 
aspirat kültürü ve kan kültürü alındıktan sonra 
ampirik olarak piperasilin tazobaktam 3x4.5 gr/gün 
başlandı. İlk alınan kültürlerinde üreme olmadı. 
Uzayan entübasyon ve mekanik ventilator destek 

ihtiyacının devam etmesi üzerine hastaya yatışının 
10. gününde perkütan trakeotomi açıldı. Akciğer 
grafisinde pnömonik infiltrasyonları devam eden, 
bol pürülan sekresyonu olan hastanın yatışının 12. 
günü alınan trakeal aspirat kültüründe Klepsiella 
pneumoniae üredi. Kültür antibiyogramı sonrası 
tedavi meropenem 3x1 gr/gün ve amikasin 1x1 gr/
gün olarak revize edildi. Bol pürülan, hemorajik 
sekresyonları devam eden hastaya yatışının 16. 
günü bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide trakea 
lümeni açık bilateral ana bronşlardan itibaren yoğun 
pürülan, hemorajik sekresyon izlendi. Sekresyonlar 
temizlendi, Bronkoalveolar lavaj (BAL) Kültürü 
alındı. BAL kültüründe de Klepsiella pneumoniae 
üredi. Hastanın yatışının 20. günü dakikalar içinde 
solunum paremetreleri kötüleşti. Hasta PS CPAP 
modunda (Fio2: %40 Peep: 6 cmH2O PSV: 10 
cmH2O TV: 540 mL iken arteryel pH: 7.41, pCO2: 
41mmHg, pO2:109 mmHg. Vital parametreleri; 
KTA: 67/dk, TA: 135/70 mmHg, SpO2: 100) 
mekanik ventilatör desteğinde iken havayolu 
basınçları yükseldi. Kontrollü modda (Dynamic 
Bi Level: FiO2:%100 Peep: 8cmH2O, Plimit: 
50 cmH2O, Fr: 18, PSV: 20 cmH2O, TV: 100 mL 
iken arteryel pH: 7.15, pCO2: 105 mmHg, pO2: 
59 mmHg. Vital parametreleri; KTA: 142/dk, TA: 
180/100 mmHg, SpO2: 52) mekanik ventilator 
desteğine geçildi. Yüksek basınç desteğine rağmen 
yeterli gaz alışverişi sağlanamayan hastanın 
trakeostomi kanülünden aspirasyon işlemi yapıldı 
ancak aspirasyon sondasının sadece 6 cm ilerlediği 
ve gelen olmadığı görüldü. Vital parametreleri 
hızla bozulan hastaya Kulak Burun Boğaz uzmanı 
tarafından fleksibl laringoskop ile trakeotomi 
kanülünden görüntüleme yapıldı. Lümeni tamamen 
tıkayan ve mukozaya yapışmış kurut gözlendi. 
Trakeotomiden aspirasyonla gelmeyen kurut 
materyali cerrahi olarak mukozadan dikkatle disseke 
edildikten sonra tek parça halinde çıkarıldı. Trakea 
lümenini tamamen kapladığı ve ana bronşlara kadar 
izlendiği görüldü (Resim 1-2). Trakea distali aspire 
edildikten sonra hasta tekrar mekanik ventilatöre 
bağlandı. Havayolu basınçlarının düştüğü gözlendi 
vital parametreler normale döndü. Hastanın 
antibiyoterapisi ve mekanik ventilator desteği 
devam ettirildi. Hasta yatışının 32. gününde mekanik 
ventilatörden tamamen ayrıldı, trakeostomi kanülü 
ile ortam havasında spontan solumaya başladı. 
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Yoğun bakım ünitesinde takibinin 38. gününde 
trakeostomize halde ortam havasında spontan solur 
vaziyette noroloji servisine eksterne edildi.

Resim 1

Resim 2

Tartışma
Yoğun bakım hastalarında sağkalımın en önemli 
belirleyicisi yeterli solunum fonksiyonudur. 
Solunum sisteminin normal işlevini engelleyen, 
yeterli bilinç fonksiyonunun olmaması, mukosilier 
aktivitenin kaybı, trakeada yabancı cisim varlığı, 
yeterli kas gücünün olmaması gibi birçok etken 
vardır. Yoğun bakımdaki temel bakım ilkerinden 
biri yeterli sekresyon temizliği ve trakeal açıklığın 
korunmasıdır.

Endotrakeal aspirasyon işlemi, ventilatöre bağlı 
tüm hastalarda hava yolu sekresyonlarının 
uzaklaştırılması amacıyla uygulanmalıdır. 
Aspirasyon işlemi için belirlenmiş standart 
uygulama prosedürleri tanımlanmamıştır. 

Enfeksiyon riskini azaltabilmek için öncelikle 
aspirasyon işlemi sırasında standart enfeksiyon 
kontrol prosedürlerine uyulması gerekmektedir (1).

Aspirasyon süresi ile ilgili bildirilen farklı birçok 
çalışma sonucunda mukozal hasarın önlenebilmesi 
için bu sürenin 10-15 saniyeyi geçmemesi 
önerilmektedir (2).

Mekanik ventilatöre bağlı hemen her hastada 
uygulanan bu işlem hem akciğer dinamikleri ve gaz 
değişimi hem de trakeobronşiyal mukoza üzerine 
olumsuz etkiler yaratabilmekte, yaşamı tehdit eden 
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Mukozal 
yaralanmalarda endotrakeal aspirasyon sırasında 
kullanılan kateterlerin fiziksel özelliklerinin yanı 
sıra (sertliği, boyutu, ucunun künt olmayışı), 
aspirasyon işleminin yapılma sıklığı, kateter 
yerleşme derinliği, uygulama süresi, kullanılan 
vakum basıncı, eşzamanlı salin kullanımı gibi 
uygulama farklılıkları da komplikasyonların 
oluşmasında etkili olabilmektedir (3).

Kateter yerleşme derinliği mukozal hasar 
oluşmasındaki en önemli neden gibi görünmektedir. 
Mukozal hasar yüzeyel aspirasyon işlemi yapılarak 
önlenebilmektedir (4). Aspirasyon yapılma sıklığı 
ile ilgili genel kabul gören görüş aspirasyonun 
rutin aralıklarla yapılmaması, klinik değerlendirme 
sonucunda karar verilerek yapılması gerektiğidir 
(5).

Vakum basıncı ile ilgili olarak yüksek vakum 
basınçlarında potansiyel mukozal hasar ve 
akciğer volüm kaybı oluşacağı ve bu nedenle 
düşük vakum basınçlarının tercih edilmesi 
gerektiği belirtilmektedir (6). Aspirasyon işlemi 
için kullanılacak negatif basınç, sekresyonları 
uzaklaştırabilecek en düşük basınç olmalıdır.

Uzun yıllar boyunca yoğun bakım ünitelerinde 
kateteri kayganlaştırmak, sekresyonları dilüe 
etmek düşüncesiyle endotrakeal aspirasyon 
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uygulamalarında rutin salin kullanılmıştır (7). 
Literatürde yoğun sekresyon durumlarında 0.1-
0.2 mL/kg salinin aspirasyon işlemi öncesinde 
verilmesinin sekresyonların uzaklaştırılmasında 
etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmasına 
rağmen, bu uygulamanın arteryal desatürasyona 
ve kontamine materyalin daha derin alveollere 
taşınmasına neden olabileceğini gösteren karşıt 
görüşler mevcuttur (7-8).

Trakea mukozasında aspirasyon işleminin 
yarattığı travma akut kanama ve lümen daralması 
yapabileceği gibi uzayan entübasyon süresi ile kronik 
olarak havayolu direncinin artmasına, sekonder 
enfeksiyona yatkınlığa, atelektazi gelişimine neden 
olabilir. Turan ve ark. koroner arter bypass cerrahisi 
sonrasında solunum yetmezliği nedeni ile kalp 
ve damar cerrahisi yoğun bakımında 15 gündür 
mekanik ventilasyon desteği ile takip edilmekte 
olan hastanın mekanik vantilatörde pik (tepe) hava 
yolu basıncının artması, yeterli tidal volümün 
sağlanamaması ve P-A akciğer filminde bilateral 
havalanmanın azaldığının görülmesi endotrakeal tüp 
içerisinden aspirasyon sırasında bol miktarda kanlı 
ve kuru mukoid tarzda sekresyon gelmesi üzerine, 
fleksibl bronkoskopi ile trakeobronşiyal ağacı 
değerlendirilmişler. Bu değerlendirmede trakeal 
kanülün ucundan karinaya kadar olan mukozada 
yaygın kanama odakları ve bu odaklar üzerinde 
trakeal lümen açıklığını ciddi düzeyde azaltan ve 
lümene doğru uzanan kurutlar ile karina bölgesinde, 
sağ-sol ana bronş ayrımının hemen üzerinde ciddi 
mukozal hasar olduğunu gözlemişlerdir. Kurutlar 
aspire edilerek temizlenmiş, aspirasyon sonrası 
bu bölge yine değerlendirildiğinde herhangi bir 
girişim gerektirmeyen küçük kanama odakları 
ve trakeal mukozal hasar olduğu görülmüştür. 
Bu hasarın aspirasyon kateterine bağlı olduğu 
düşünülerek, uygulanmakta olan aspirasyon 
protokolünün gözden geçirilip bazı değişiklikler 
yapılmasına karar vermişlerdir. Rutin olarak 
kullanılan aspirasyon kateterleri, daha az travmatik, 
ucu künt ve yumuşak olan 12 F Folley sonda ile 
değiştirilmiş, derin aspirasyon işleminden kaçınılıp 
yüzeyel aspirasyon uygulanmış, aspirasyon 
süresinin 10 saniyeyi ve kullanılan negatif vakum 
basıncının 100 mmHg’yı geçmemesine özen 

gösterilmiş, gereksinim duyulduğu zamanlarda 
sekresyonlar salin kullanılarak dilue edilmiştir. İlk 
işlemden 1 hafta sonra mukozal hasarların durumu 
bronkoskopi ile yine değerlendirilmiş olup hasarlı 
bölgede granülasyon dokusunun oluştuğu ve bir 
önceki bronkoskopiye göre belirgin iyileşmenin 
olduğu gözlenmiştir. Mukoza üzerinde kurut ve aktif 
bir kanama olmadığı da tespit edilmistir. Kontrol 
P-A akciğer grafilerinde bilateral havalanma artışı 
olduğu ve mekanik ventilatördeki parametrelerin 
düzeldiği görülmüştür (9). Bizim hastamızın trakea 
lümeni tamamen tıkanmadan dört gün önce yapılan 
bronkoskopide trakea lümeni açık mukozada 
harabiyet bulgusu olmamasına rağmen bol 
sekresyon mevcuttu. Hastada ani gelişen solunum 
yetmezliği olunca havayolunu tama yakın tıkandığı 
trakeostomiden yapılan fleksibl laringoskopla 
görüldü ve cerrahi olarak çıkarıldı.

Sonuç

Mekanik ventilatöre bağlı yoğun bakım 
hastalarında ani gelişen havalanma azlığı ve tepe 
havayolu basıncı artışlarında gerekli gaz değişimini 
sağlamak zor hatta bazen imkansız olabilmektedir. 
Bu gibi durumda yüksek basınç uygulamak 
pnömotoraks, pnömomediastinum gelişimine neden 
olabilmektedir. Yetersiz ventilasyon da kısa sürede 
hipoksiye neden olup mortal seyredebilmektedir. 
Bu durumlarda doğru tanıyı koyup kısa sürede 
havayolunu açmak hayati öneme sahiptir.
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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.

Yazışma
Tıp Fakültesi Klinikleri

Editör
Dr. Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Florya Yerleşkesi (Halit Aydın Yerleşkesi)

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

Tel: +90 444 1 428 / 52003
E-posta: info@iaütipklinikleri.com



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.
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