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Üreme Sağlığı ve Probiyotikler

Seval ZEREN GÜNGÖR, Banu KUMBAK AYGÜN

Öz
Kadın üreme sistemi mikroorganizma florası, üreme sağlığı, gebelik ve yenidoğan sağlığı 
yönünden önemlidir ve son yıllarda mikrobiyom projesi kapsamında araştırılmaktadır. Üreme 
sistemi mikrobiyomu çok çeşitli ve aktiftir. Sadece vajinanın değil endometrial kavitenin, fallop 
tüplerinin ve ovaryan foliküler sıvının da mikrobiyal florası olduğu gösterilmiştir. Bireyin 
mikrobiyomunun tanımlanması önemlidir, mikrobiyomdaki değişiklikler kadın genital sistem 
sağlığı, fertilite, gebelik ve yenidoğan sağlığı üzerinde olası potansiyel etkilere sahiptir. Genital 
organlarda polimikrobiyal çeşitliliğin azaltılması ve Laktobasil egemenliğinin sağlanması 
amaçlanmalıdır. Bu yönde yapılacak yeni tedavi uygulamalarının mevcut tedavilere eklenmesi 
ile üreme sistemi hastalıklarının tedavisinin etkinliği artabilir.

Anahtar Kelimeler: Üreme sistemi mikrobiyotası, Disbiyozis, Mikrobiyom, Vajina, 
Endometrium

Reproductive Health and Probiotics

Abstract
Female reproductive system bacterial flora is important in terms of reproductive health, 
pregnancy and neonatal health and has been investigated in the context of microbiome project 
in recent years. The microbiome of the reproductive system is very diverse and active. It has 
been shown that not only the vagina, but also the endometrial cavity, fallopian tubes and ovarian 
follicular fluid have their own microbial flora. It is important to define the microbiome of the 
individual, the changes in microbiome have potential effects on female genital health, fertility, 
pregnancy and neonatal health. The aim should be to decrease the polymicrobial diversity in 
genital organs and to ensure the dominance of Lactobacillus species. By adding new treatment 
modalities with probiotics to the existing therapies, efficacy of the treatment of reproductive 
system diseases might be increased.

Keywords: Reproductive tract microbiota, Dysbiosis, Microbiome, Vagina, Endometrium 
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İnsan vücudundaki mikrobiyal floranın sağlıklı 
bir yaşam sürdürülmesinde çok önemli olduğu 
artık bilinmektedir. Mikrobiyotanın kişiyi 
patojen ajanlardan koruduğu, bağışıklık sistemini 
desteklediği, bazı besinlerin sentezinde yer aldığı 
ileri sürülmektedir. İnsan mikrobiyotası çok 
çeşitlidir; bakteriler, mantarlar ve virüslerden 
oluşan, 10 trilyonu geçen sayıda olduğu ifade 
edilmektedir. Bu sayı vücudumuzun hücrelerinin 
100 katı kadardır. Mikrobiyota çalışmalarının 
çoğunluğu gastrointestinal sistem ile ilgilidir. Kadın 
üreme sistemi mikrobiyotasının intrauterin hayatta 
ve vajinal doğum esnasında fetüsü etkilediği 
düşünüldüğünden son yıllarda vajina, uterus, fallop 
tüpleri ve ovaryan mikrobiyota araştırılmakta ve 
konu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ürogenital 
sistemdeki bakteriler toplam insan mikrobiyotasının 
%9’unu oluşturmaktadır (1). Kadın üreme sistemi 
mikrobiyotası da çok çeşitlidir. Çalışmalar 
çoğunlukla vajinal mikrobiyota ile ilgili olsa da 
uterus, fallop tüpleri ve overlerin steril olmadığı ve 
bir mikrobiyal florası olduğu gösterilmiştir. 

Vajinal mikrobiyota ilk olarak 2002’de 
tanımlanmıştır (2). Normal vajinal mikrobiyota 
probiyotik özelliği olan ve diğer bakterilerin 
üremesini engelleyen Laktobasillerin 
hakimiyetindedir (3,4). Vajinal mikrobiyota sadece 
hücre kümelerinden oluşmamaktadır, biyofilm 
yapılar oluşturur ve koruyucu örtü görevi yapar. 
Yapılan çalışmalarda sağlıklı kadınların vajina 
girişi, orta vajina ve posterior forniksinden örnekler 
alınmış ve aynı kişiden farklı zamanlarda alınan 
örnekler arasında farklılık gözlenmemiştir (3). Yine 
farklı kişilerden alınan örnekler arasında da belirgin 
farklılıklar bulunmamıştır (3). Vajinanın farklı 
bölgelerinde farklı mikrobiyota olmadığı, dominant 
olan türün Laktobasiller olduğu görülmüştür (3). 
Vajinal mikrobiyota çalışmalarında kültür ile 
değil genetik dizilimler kullanılarak mikrobiyom 
araştırmaları yapılmıştır (5).   

Öte yandan vajinal mikrobiyota adet döngüsünün 
farklı safhaları, gebelik, kontraseptif kullanımı, 
cinsel ilişki sıklığı, duşların ve deodorantların 
kullanımı, antibiyotik kullanımı ile değişiklik 
gösterebilmektedir (6). Menopoz sonrası 
östrojen azalması ve vajinal atrofi nedeniyle 

Laktobasil türlerinde azalma olur ve diğer 
mikroorganizmalar yönünde çeşitlilik artar. Vajinal 
mikrobiyal florada dominant olan Laktobasiller 
genitoüriner enfeksiyonlardan korunmada önemli 
rol oynamaktadır (7). Laktobasiller bakterilerin 
üremesini çeşitli yollarla engeller; 1. Patojenlerin 
vajinal epitele yapışmasını engeller (8), 2. Hidrojen 
peroksit üretir (9), 3. Glikozun fermentasyonu 
yoluyla laktik asit üreterek vajinal pH’yı düşürür 
(pH≤4.5) ve enfeksiyonlara karşı önemli bir 
savunma mekanizması olan asidik vajinal ortamı 
sağlar (10). 

Vajinada Laktobasil miktarının azalması ve 
Laktobasil olmayan polimikrobiyal ajanların yer 
alması vajinal disbiyozis olarak bilinmektedir 
(4). Vajinal disbiyozis için en güzel örnek 
Bakteriyel Vaginosis (BV)’dir. BV’de Gardnerella 
Vaginalis gibi anaeroblar sayıca artar ve normalde 
Laktobasillerin egemen olmasına bağlı asidik olan 
vajinal ortam değişir (11). BV; pelvik enflamatuvar 
hastalık, endometrit, preterm doğum, abortus ve 
infertilite ile ilişkilidir (12). BV tedavisinde sadece 
antibiyoterapinin nükslere yol açtığını, Laktobasil 
içeren probiyotik suşların tedaviye eklenmesinin 
ve bu şekilde yapılan uzun süreli tedavinin sağlıklı 
Laktobasil dominansını tekrar sağlayacağını ileri 
süren çalışmalar mevcuttur (11). Benzer şekilde 
HPV pozitif kadınlarda HPV negatif kadınlara 
göre Laktobasil düzeyleri daha düşük, vajinal 
mikrobiyal çeşitlilik yüksek bulunmuştur. Vajinal 
mikrobiyotadaki çeşitlilik HPV persistansı ve CIN 
gelişimi ile de ilişkili bulunmuştur (13). 

Üst genital sistem servikal mukusun bariyer 
oluşturma özelliğinden dolayı steril olarak 
değerlendirilmekte iken yapılan çalışmalar uterin 
kavitede bakterilerin varlığını ortaya koymuştur 
(14). İnsanda bir endometrial mikrobiyota vardır 
ve hormonal regülasyondan bağımsızdır (15). 
Endometrial mikrobiyotadaki bakterilerin serbest 
değil vajinadaki gibi biyofilm oluşturduğu, 
yani tabaka şeklinde olduğu ileri sürülmüştür 
(5). Histerektomi olan vakaların uterin kavite 
mikrobiyotasını inceleyen bir çalışma, endometrial 
kavitenin steril olmadığını, endometrial bakteri 
konsantrasyonunun vajinanınkinden daha düşük 
olmakla birlikte mevcut olduğunu ve uterusta 
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bakteri varlığının patolojik olmadığını göstermiştir 
(14). Sağlıklı ve asemptomatik kadınlarda 
vajinal mikrobiyota gibi, uterin mikrobiyota da 
Laktobasillerin hakimiyetindedir (15). Endometrial 
mikrobiyotanın değiştiği en belirgin patoloji kronik 
endometrittir. Yine bazı çalışmalar, endometriozis 
hastalığının nedeni olarak endometriumun 
bakteriyel kontaminasyonuna işaret etmiştir 
(16). Endometrial enflamasyon disperistalsis ve 
bozulmuş uterin kontraktiliteye neden olarak 
ektopik endometrial yayılıma yol açabilir (17). 
Endometrial mikrobiyota ve üreme ilişkisi üzerine 
yapılan çalışmalarda Laktobasil dominansı olmayan 
olgularda üremenin olumsuz etkilenebileceği, 
polimikrobiyal endometrial mikrobiyotanın 
implantasyon başarısızlığı ya da gebelik kayıplarına 
yol açabileceği ileri sürülmüştür (15). 

Üreme sisteminin devamlılığı olan bir sistem 
olduğu bilgisinden yola çıkarak fallop tüplerinin 
de mikrobiyomu için çalışmalar yapılmıştır. 
Profilaktik salpenjektomi yapılan hastalarda patoloji 
olmadığı halde fallop tüplerinin polimikrobiyal bir 
mikrobiyotası olduğu gösterilmiştir (18). 

Overdeki foliküler sıvının mikrobiyomunu 
inceleyen çalışmalar da yapılmıştır. Vajinal 
yoldan ya da laparoskopik olarak aspire edilen 
foliküler sıvının mikrobiyotasının vajinanınkine 
benzer olduğu gösterilmiştir (19). Folikül 
sıvısında Laktobasil dominansı olan olgularda 
IVF sonuçlarının daha iyi olduğu ileri sürülmüştür 
(19). Ovaryan mikrobiyotanın foliküler gelişim 
ve gonadotropin cevabında etkili olabileceği 
düşünülmektedir. Foliküler mikrobiyomun önemi 
ve taranması konusu ile ilgili çalışmalar sürmektedir. 
Metagenomik yaklaşım ile yapılan mikrobiyom 
çalışmaları klinik uygulamalarda yararlı olabilir. 
Mikroçevreyi manipüle edebilmek klinik sonuçları 
iyileştirmeye yarayabilir. 

Üreme sistemi mikrobiyotasını desteklemek için 
probiyotiklerin kullanımı ile ilgili farklı çalışmalar 
mevcuttur. Örneğin tekrarlayan vulvovajinitlerde 
antibiyoterapiye Laktobasil içeren probiyotiklerin 
eklenmesi ile nüks riskinin 7 kat azalabildiği 
gösterilmiştir (20). Vajinal mikrobiyotayı 

desteklemek için kullanılacak probiyotiklerin 
dolaylı olarak üst genital sistemi de olumlu 
etkileyeceği, komşuluk ve asendan yol ile olumlu 
bir etkinin oluşabileceği ileri sürülmüştür. Fakat 
kullanılacak ajan, uygulama dozu ve uygulama yolu 
yani oral, intramusküler ya da vajinal uygulama 
tercihi için çalışmalar heterojen ve klinik bir fayda 
oluşturmada henüz yetersizdir. 

Özetle, kadın üreme sistemi mikrobiyotası kadın 
genital sistem sağlığı, üreme, gebelik ve bebeğin 
sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler 
gösterebilir. Mikrobiyota ve üreme sistemi arasındaki 
ilişkide hastalığın mı mikrobiyal flora değişimine 
yol açtığı yoksa mikrobiyal flora değişikliğinin mi 
hastalığa neden olduğu konusu henüz net değildir. 
Gelinen noktada genital organlarda polimikrobiyal 
çeşitliliğin azaltılması ve Laktobasil egemenliğinin 
sağlanması amaçlanmalıdır. Bu yönde yapılacak 
yeni tedavi uygulamalarının mevcut tedavilere 
eklenmesi ile üreme sistemi hastalıklarının 
tedavisinin etkinliği artabilir. Şimdilik vajinal 
mikrobiyom desteklendiğinde komşuluk yolu 
ile üst genital mikrobiyotanın da olumlu yönde 
etkileneceği ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu 
katkı da göz önüne alınarak özellikle infertilite 
olgularında probiyotiklerin faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. 

KAYNAKLAR

1. González A, Vázquez-Baeza Y, Knight 
R. SnapShot: the human microbiome. 
Cell 2014;158(3):690-690.

2. Pavlova SI, Kilic AO, Kilic SS et al. Genetic 
diversity of vaginal lactobacilli from women 
in different countries based on 16S rRNA gene 
sequences. J Appl Microbiol 2002;92(3):451-9.

3. Human Microbiome Project Consortium. 
Structure, function and diversity of the healthy 
human microbiome. Nature 2012; 486(7402): 207-
14. 

4. Ravel J, Gajer P, Abdo Z et al. Vaginal microbiome 
of reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci 
USA 2011; 108 Suppl 1: 4680-7. 



Üreme Sağlığı ve Probiyotikler

126

5. Swidsinski A, Verstraelen H, Loening-Baucke 
V et al. Presence of a polymicrobial endometrial 
biofilm in patients with bacterial vaginosis. PloS 
One 2013;8(1);e53997. 

6. Schwebke JR, Richey CM, Weiss2 HL. Correlation 
of behaviors with microbiological changes in 
vaginal flora. J Infect Dis 1999;180(5):1632-6. 

7. Borges S, Silva J, Teixeira P. The role of 
lactobacilli and probiotics in maintaining vaginal 
health. Arch Gynecol Obstet 2014;289(3):479-89. 

8. Machado A, Salgueiro D, Harwich M et 
al. Quantitative analysis of initial adhesion 
of bacterial vaginosis-associated anaerobes 
to ME-180 cells. Anaerobe 2013;23:1-4.  
9. Mastromarino P, Brigidi P, Macchia S et 
al. Characterization and selection of vaginal 
Lactobacillus strains for the preparation of vaginal 
tablets. J Appl Microbiol 2002;93(5):884-93.

10. Boskey ER, Cone RA, Whaley KJ et al. 
Origins of vaginal acidity: high D/L lactate ratio is 
consistent with bacteria being the primary source. 
Hum Reprod 2001;16(9):1809-13.

11. Machado D, Castro J, Palmeira-de-Oliveira A 
et al. Bacterial vaginosis biofilms: challenges to 
current therapies and emerging solutions. Front 
Microbiol 2016;6:1528.   

12. Uslu Yuvacı H, Cevrioğlu AS. Kadın üreme 
sistemi mikrobiyotası. J Biotechnol and Strategic 
Health Res 2017;1 (Special issue):95-103. 

13. Mitra A, MacIntyre DA, Lee YS et al. CIN disease 
progression is associated with increased vaginal 
microbiome diversity. Sci Rep 2015;5:16865. 

14. Mitchell CM, Haick A, Nkwopara E et al. 
Colonization of the upper genital tract by vaginal 
bacterial species in nonpregnant women. Am J 
Obstet Gynecol 2015;212(5);611. e1-9. 

15. Moreno I, Codoner FM, Vilella F et al. Evidence 
that the endometrial microbiota has an effect 
on implantation success or failure. Am J Obstet 
Gynecol 2016;215:684-703. 

16. Khan KN, Kitajima M, Hiraki K et al. E coli 
contaminaiton of menstrual blood and effect of 
bacterial endotoxin on endometriosis. Fertil Steril 
2010;94:2860-3.e1-3. 

17. Pinto V, Matteo M, Tinelli R et al. Altered uterine 
contractility in women with chronic endometritis. 
Fertil Steril 2015;103(4):1049-52. 

18. Pelzer ES, Willner D, Huygens F et al. Falopian 
tube microbiota: evidence beyond DNA. Future 
Microbiol 2018;13;1355-61. 

19. Pelzer ES, Allan JA, Waterhouse MA et al. 
Microorganisms within human follicular fluid: 
effects on IVF. PloS One 2013;8(3):e59062. 

20. Hilton E, Isenberg HD, Alperstein P et al. 
Ingestion of yogurt containing Lactobacillus 
acidophilus as prophylaxis for candidal vaginitis. 
Ann Intern Med 1992;116(5):353-7.



Hakan DEMİRCİ

Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 4 • Ekim 2019 (127-129) 127

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu

Hakan DEMİRCİ

Öz
Bağırsak mikrobiyotası, insan sağlığı ve birçok hastalık açısından kilit rol oynamaktadır. Fekal 
mikrobiyota transplantasyonu (FMT-Gaita nakli) disbiyozisli hastalarda faydalı bakterilerin daha 
uygun bir mikrobiyom ile değiştirilmesini sağlamaktadır. FMT, hastanın bağırsak mikrobiyotasını 
onarmak amacıyla sağlıklı donörden alınan gaitanın çeşitli işlemlerden geçirilerek mikrobiyota 
kısmının hasta kişinin bağırsaklarına verilmesi işlemidir. Klinik kılavuzlar FMT’yi, refrakter 
veya tedaviye yanıtsız Clostridium difficile enfeksiyonu tedavisinde önermektedirler. FMT’nin, 
inflamatuvar bağırsak hastalığı (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı), irritable bağırsak sendromu, 
konstipasyon ve otizm gibi disbiyozisle ilgili diğer birçok hastalıkta da potansiyel klinik 
faydaları olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fekal mikrobiyota transplantasyonu, Disbiyozis, Clostridium difficile 
enfeksiyonu, İnflamatuvar bağırsak hastalığı

Fecal Microbiota Transplantation

Abstract
The gut microbiota plays a significant role in human health and many diseases. Fecal microbial 
transplantation (FMT) provides to replace beneficial bacteria with more favorable microbiomes 
in recipient with dysbiosis. FMT refers to the administration of fecal material containing gut 
microbiota from a healthy donor to a recipient to repair the gut microbiota of the patient. Clinical 
guidelines have recommended FMT for the treatment of relapsed or refractory Clostridium 
difficile infection. FMT has also been shown potential clinical benefits in many other diseases 
related to dysbiosis, including inflammatory bowel disease (Ulceratice Colitis, Crohn’s Disease), 
irritable bowel syndrome, constipation and autism.

Keywords: Fecal microbial transplantation, Dysbiosis, Clostridium difficile infection, 
Inflammatory bowel disease
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Giriş
Fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT), tıbbi 
literatürdeki diğer isimleriyle fekal bakteriyoterapi, 
gaita transplantasyonu veya fekal transfüzyon, 
sağlıklı donörden alınan gaitanın, alıcının 
gastrointestinal sistemine (GİS) yerleştirilmesi 
işlemidir. Modern tıpta ilk olarak 1958 yılında, 
Eiseman ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır 
(1).

Vücudumuzda yaklaşık olarak 1014 kadar 
mikroorganizma bulunmaktadır ve bu sayı, 
vücudumuzdaki toplam hücre miktarından 10 
kat daha fazladır. Mikroorganizmalar en çok 
GİS, deri, genitoüriner sistem ve solunum 
sisteminde yer almaktadır. Kolon, vücudumuzdaki 
mikroorganizmaların %70’ini bünyesinde 
barındırmaktadır. Gastrointestinal sistemde 400’ün 
üzerinde bakteri türü kültüre edilmiştir. GİS 
mikrobiyotası yenidoğanda çeşitli türler içermesine 
rağmen, 1-2 yıl sonrasında ve yaşamın sonuna dek 
çoğunlukla sabit kalmakta olup dört major tür içerir. 
Bunlar; Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria 
ve Proteobacteria’ dır. FMT’de temel amaç, 
hastanın bozulmuş mikrobiyotasını sağlıklı bir flora 
ile tamir etmek ve bunun devamını sağlamaktır. 
FMT işleminde, alıcının GİS’ine yerleştirilen insan 
gastrointestinal mikrobiyotasını, bir doku olarak 
düşünmek gerekmektedir (2).

FMT işleminde alıcı ve donör nasıl 
hazırlanmalıdır? 
FMT yoluyla alıcının yeni bir hastalığa maruz 
bırakılmaması için donörlerin ayrıntılı incelenmesi 
gerekmektedir. Donörlerin,

1. Endemik ishal bölgesine seyahat hikayesi, 

2. Cinsel yaşantısı, 

3. Daha önce geçirilmiş operasyon hikayesi, 

4. Kan transfüzyonu, 

5. Donörün ailesinde otoimmün ve metabolik 
hastalık varlığı, 

6. Birinci ve 2. derece akrabalarda malignite varlığı 
olup olmadığı sorgulanmalıdır (3). 

Donör seçimi tamamlandıktan sonra, taramada 
Amsterdam protokolü uygulanmalıdır (4,5). 
Anamnezde ayrıntılı şekilde sorgulanması gereken 
en önemli konular aşağıda maddeler halinde 
sıralanmıştır. 

1. Vücut kitle indeksi normal (18-25 kg/m²) değerde 
mi? 

2. Son 3 ay içerisinde antibiyotik ve düzenli olarak 
proton pompa inhibitörü kullanmış mı? 

3. Son 3 ayda dövme, piercing yaptırmış mı? 

4. Son 3 ayda cezaevi yaşamı olmuş mu? 

5. Son 3 ayda yüksek riskli kişilerle seks ve 
intravenöz ilaç kullanımı olmuş mu? 

 6. İrritabl bağırsak sendromu, inflamatuvar barsak 
hastalığı (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit), tip 1 
Diabetes Mellitus, Hashimato hastalığı, Graves 
hastalığı, romatoid artrit, çölyak hastalığı var mı? 

7. Kronik diyare /konstipasyon, kolorektal polip ve 
kanser var mı? 

8. İmmünkompromise mi ? (İmmünsüpresif veya 
kemoterapi var mı?) 

9. Kronik yorgunluk sendromu var mı? 

10. Atopi, gıda alerjisi var mı? 

Ayrıca donörün hem gaitası hem de kanı detaylı bir 
şekilde incelenmelidir. Donör gaitasında; Clostridium 
difficile toksin, Cryptosporidium, Helicobacter 
pylori antijen, Yersinia, Campylobacter, Shigella, 
Salmonella, Enteropatojenik Escherichia coli, 
Rotavirus, Adenovirüs, Enterovirüs, Parechovirüs, 
Sapovirüslar, Norovirüslar, Astrovirüslar ve 
Giardia araştırılmalıdır. Donör kanında ise 
karaciğer fonksiyon testleri, HIV-1 ve HIV-2 
antikorları, Human T-Lenfositik virüs, Hepatit A, B 
ve C virüsleri, Sitomegalovirüs, Epstein-Barr virüs, 
Strongyloides, Amebiasis, Syphillis ve tam kan 
testleri yapılması gerekmektedir.

Fekal transplant materyali nasıl hazırlanmalıdır? 
Bu konuda dünya üzerinde farklı görüşler 
olmasına rağmen çoğunlukla Amsterdam 
protokolü kullanılmaktadır. Bu protokole göre 
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serum fizyolojik ile hazırlanan solüsyon, elle ya 
da mutfak mikseri yardımıyla karıştırılır ve büyük 
partikülleri (gaitanın posa kısmı) ayırmak için 
süzgeç kullanılarak süspansiyon haline getirilir. 
Böylece gaitanın posa kısmı ayıklanmış ve 
tedavide kullanılacak olan mikrobiyota kısmı elde 
edilmiş olur. Mikrobiyota içeren süspansiyonlar 
50 mL’lik enjektörlere konulur. Transplantasyon 
için fekal materyal çeşitli yollardan vücuda infüze 
edilebilir. En çok tercih edilen yol kolonoskopi 
olmakla beraber nazogastrik tüp, nazoduodenal 
yol, üst GİS endoskopisi ve retansiyon enema ile 
transplantasyon yapılabilmektedir (6). Ancak, 
hastalığın anatomik lokalizasyonu saptanarak, 
uygulanacak transplantasyon yöntemi seçilirse en 
etkili sonuç alınmaktadır.

Endikasyonları nelerdir?
Günümüzde çok sayıda amaçla kullanılabilen 
FMT’nin sık endikasyonları, C. difficile’ye bağlı 
psödomembranöz enterokolit, inflamatuvar 
bağırsak hastalıkları, irritabl bağırsak sendromu, 
kronik diyare/konstipasyon ve kronik yorgunluk 
sendromudur. Nadir endikasyonları ise, 
diyabet, obezite, insülin rezistansı, idiyopatik 
trombositopenik purpura, ateroskleroz, 
kolelitiyazis, ailevi akdeniz ateşi, otizm, miyoklonik 
distoni, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, 
hepatik ensefalopati, çölyak hastalığı ve Hashimato 
tiroididir.

Fekal mikrobiyota transplantasyonu güvenli 
midir? Etkinliği Nedir?
FMT güvenliğini ve etkinlğini değelendirmek 
için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylamış 
endikasyon olan Clostridium difficile’ye bağlı 
psödomembranöz enterokolit nedeniyle, FMT 
yapılmış 77 hasta, 3 ay takip edilmiş ve primer kür 
oranı %91 olarak saptanmıştı, ikinci ve üçüncü FMT 
ile başarı elde edilememiştir. Antibiyotik tedavisi 
ilave edilmiş olanlarda ise kür oranı %98 olarak 
değerlendirilmiştir. Ülseratif kolitli hastalarda 
yapılan bir çalışmada, hastaların %43.3’ünde tam 

remisyon, %26.7’sinde klinik cevap sağlanmıştır, 
%30 hastada ise FMT yanıtsız olarak saptanmıştır 
(7). FMT’nin uzun dönemdeki sonuçları ile ilgili 
veriler henüz yeterli düzeyde değildir, daha çok 
plasebo kontrollü çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle, FMT ile enfeksiyon, inflamasyon ve 
malignite konularında bilgi birikiminin yetersiz 
olduğu düşünülmektedir.
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Gaita Örneklerinde Entamoeba Histolytica ile Entamoeba 
Dispar Ayrımında PCR ve ELISA Yöntemlerinin 

Değerlendirilmesi

Eda OKAYGÜN KURT1, Özer AKGÜL2, Filiz AKYÜZ3, Yaşar Ali ÖNER2

Öz
Amaç: Amibik infeksiyonlar, barsakta kolonizasyonun yanı sıra, karaciğer, akciğer ve beyin gibi 
konak dokularda da invazyon ve hasara neden olabilen ciddi paraziter hastalıklardır. Rutinde 
amebiyaz tanısı, dışkının mikroskopik incelemesinde Entamoeba histolytica (E. histolytica) kist 
ve trofozoitlerinin görülmesiyle konulmaktadır. Ancak E. histolytica’ya benzer morfolojide olup 
non-patojen olan Entamoeba türlerinin de olduğu anlaşılmış, Enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) ve son yıllarda Polimerase Chain Reaction (PCR) tanıda kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu çalışmada, E. histolytica ve E. dispar ayrımını yapmak için multipleks PCR 
yöntemi kullanılmış ve sonuçlar ELISA ile mikroskopi verileri ile kıyaslanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya kronik inflamatuar barsak hastalığı olan ve mikroskopisinde 
Entamoeba kistleri görülen toplamda 83 hastanın dışkı örneği dahil edilmiştir. Örneklerdeki 
Entamoeba türlerinin varlığı mikroskopi ile değerlendirilmiş ve tür ayrımında ELISA ve PCR 
yöntemleri üretici firmanın önerileri doğrultusunda uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 83 hastanın 48 tanesi (% 58) E. histolytica açısından PCR ile 
pozitif olarak bulunmuştur. PCR ile pozitif olarak bulunan 48 örneğin 40 tanesinde (% 48) E. 
histolytica II antijeni ELISA ile pozitif olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Mikroskopik tanı yöntemi ile E. histolytica’nın diğer Entamoeba türleri ile kolaylıkla 
karışabileceği bilinmektedir. ELISA ile kıyaslandığında Entamoeba DNA’sını saptayan PCR 
yönteminin duyarlılık ve özgüllüğünün ise daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Evaluation of PCR and ELISA Methods in Entamoeba Histolytica
and Entamoeba Dispar in Stool Samples

Abstract
Objective: Amebic infections are serious parasitic diseases that can cause invasion and damage to host 
tissues such as liver, lung and brain as well as colonization in the intestine. Routine amebiase diagnosis 
is made by the presence of Entamoeba histolytica (E. histolytica) cysts and trophozoites in microscopic 
examination of faeces. However, Entamoeba species, which are similar to E. histolytica, have non-
pathogenic morphology. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and Polymerase Chain Reaction 
(PCR) have been used for diagnosis in recent years. In this study, multiplex PCR method was used to 
differentiate E. histolytica and E. dispar and the results were compared with microscopy data by ELISA.
Materials and methods: Fecal specimens of 83 patients with chronic inflammatory bowel disease and 
Entamoeba cysts on microscopy were included in the study. The presence of Entamoeba species in the 
samples was evaluated by microscopy and ELISA and PCR methods were applied according to the 
recommendations of the manufacturer.
Results: 48 (58%) of 83 patients included in the study were positive for E. histolytica by PCR. E. histolytica 
II antigen was found to be positive by ELISA in 48 (48%) of 48 samples that were positive by PCR.
Conclusion: It is known that E. histolytica can be easily mixed with other Entamoeba species by microscopic 
diagnosis. Compared to ELISA, sensitivity and specificity of the PCR method which detected Entamoeba 
DNA was found to be higher.

Keywords: Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, ELISA, PCR

Giriş
Amipler, özgür olarak yaşayan birkaç tür dışında, 
genelde çeşitli canlılarda sığıntı veya parazit olarak 
yaşayan geniş bir grubu oluşturmaktadır. Bu grup 
elemanları arasında Entamoeba genusundan; E. 
histolytica, E. dispar, E. moshkovskii, E. coli, E. 
hartmanni, E. polecki, E. gingivalis türleri ve 
Endolimax nana ve Iodamoeba butschlii gibi 
insanda yerleşebilmesi açısından tıbbi önemi olan 
türler bulunmaktadır. Entamoeba, Endolimax 
ve Iodamoeba türleri morfolojik olarak farklı 
nukleus yapıları ile birbirlerinden ayırt edilebilen 
üç türdür. Entamoeba cinsi küçük nukleusu, ortada 
veya ortaya yakın karyozomu ve nukleusun iç 
yüzünde yer alan periferik kromatin tanecikleri 
ile karakterizedir. Endolimax cinsinde nukleus 
içindeki karyozom büyük ve düzensiz olup 
periferik kromatin tanecikleri bulunmamaktadır. 
Iodomoeba cinsinde ise büyük merkezi, akromatik 
ve koyu boyanmayan taneli bir tabaka ile çevrili 
karyozomlu nukleus karakeristiktir (1). E. 
histolytica ‘nın başlıca konağı insandır. Ana geçiş 
yolu kronik olarak infekte insandır. Parazitin 
kistik formlarıyla enfekte dışkı, su ve yiyecekleri 

kontamine edebilir. Diğer bir geçiş yolu ise oral-
anal seksüel ilişkidir (2). Zoonotik geçişle ilgili 
iddialar olmasına rağmen kesinlik kazanmamıştır 
(3). E. histolytica ile köpekler, kediler, ratlar, 
maymunlar ve diğer deney hayvanları ile deneysel 
infeksiyonlar oluşturulmuştur. İnfekte kistlerin 
yayılımında hamam böcekleri ve sivrisineklerin 
nadiren rol oynadığı bildirilmiştir (2). Mikroskopik 
olarak E. histolytica içindeki sindirilmiş 
eritrositleri görmek, bu amip için hala tanısal 
olarak kabul görmektedir. Bu görüntü E. histolytica 
ve E. dispar ayrımını yapmak için kullanılabilir. 
Ama genellikle kronik amebik infeksiyonda 
eritrofagositoz görülmez. Trofozoitler sıklıkla 
kanlı ve mukuslu dışkıda gözlenmektedirler. Lam-
lamel arası direkt mikroskopi preparatlarında 
trofozoit nukleusu kolay görülememektedir. 
Dejenere olmuş eozinofil kalıntıları olan Charcot-
Leyden kristalleri ve kümelenmiş eritrositler 
görülür. Taze hazırlanmış preparatlarda hareketli 
görülebilir. Dışkı hemen incelenmeyecekse 
polivinil alkol gibi bir fiksatif kullanılmalı veya 
+4oC’de saklanmalıdır. Trofozoitler bu koşullarda 
4 saat sonra bile hareketli görülebilirken, fikse 
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edilmeden bekletilmiş dışkı örneklerinde hızla 
parçalanırlar (4). Kültür mikroskopiden daha az 
duyarlılığı olan bir yöntemdir. Bakterilerin aksine 
protozoon kültürü tanı laboratuvarları için hem zor 
hem de uzun zaman alan işlemler gerektirmektedir. 
Sonuç olarak, Entamoeba kültürü tanıdan çok 
araştırma için kullanılabilecek bir yöntemdir (5). 
E. dispar da xenic kültürlerde E. histolytica kadar 
kolay ürerken, monoksenik kültürlerde zayıf 
üreme gösterir. Bu durum iki amipin ayrımında 
kültürün faydasız olduğunu göstermektedir. 
Amip kültürünün bir başka sorunu da özellikle 
Blastocystis hominis gibi istenmeyen parazitlerin 
üremesi ve bu üremelerin E. histolytica’yı 
gölgelemesidir. Unutulmamalıdır ki, kültürde 
üremenin olmaması E. histolytica infeksiyonunu 
ekarte ettirmez (5). Patojen ve nonpatojen 
formları birbirlerinden ayırmak için amibik 
kültür lizatlarından izoenzim analizi yapılması 
yaygın kullanılmış bir yöntemdir. Yirmibiri insan 
E. histolytica ve E. dispar izolatlarından, 3’ü 
deneysel amebik kültür izolatlarından elde edilen 
24 farklı zimodem tanımlanmıştır. Bu zimodemler 
malik enzim, hekzokinaz, glikoz fosfat izomeraz 
ve fosfoglikomutaz enzimlerinin elektroforetik 
paternlerini içerirler. Zimodem analizi, E. 
histolytica ve E. dispar’ın ayrımını, farklı genetik 
özellikler gösteren hekzokinazlara sahip olmaları 
özelliğine dayanarak yapar (6). Zaman alıcı ve 
uygulanması zor bir yöntem olmasına rağmen, 
biyokimyasal özellikler kullanılarak farklı 
zimodemlerin tanımlanması, endemik bölgelerde 
epidemiyolojik durumu ortaya koymak açısından 
faydalıdır (6).

Ribozomal E. histolytica’nın spesifik yüzey 
proteinlerine dayalı immunoblot ve ELISA 
yöntemleri, extraluminal amibiyaziste kullanılan 
hızlı latex aglütinasyon testleri ve E. histolytica’nın 
serumda Gal/GalNAc lektin antijenini tesbit eden 
serolojik testler ve PCR yöntemleri mevcuttur. E. 
histolytica ve E. dispar’ın dışkı örneklerinde sadece 
mikroskopiye dayanarak ayrımının yapılması 
mümkün değildir. E. histolytica kolit ve karaciğer 
absesine neden olur, ama E. dispar böyle bir klinik 
oluşturmaz. Ayrıca E. moshkovskii’nin de insanlarda 
kolonize olabildiği ve görünüş olarak E. histolytica 

ve E. dispar’a benzediği unutulmamalıdır (7). E. 
histolytica ve E. dispar’ın ayrımının yapılabilmesi 
için birçok moleküler yöntem bulunmaktadır. 
Amebik antijen ve DNA saptayan enzyme 
immunoassay (EIA) ve PCR kullanılabilir. E. 
histolytica ve E. dispar’ın ayırt edilmesi ve 
E. histolytica’nın erken teşhisi ve tedavisiyle 
toplumu tehdit eden büyük bir sağlık problemini 
engellemek mümkündür (7). Hastaların % 90’ında 
E. histolytica’nın asemptomatik kolonizasyonu 
vardır. E. histolytica’nın invaziv infeksiyon 
yapmasına neden olan faktörler henüz yeterince 
anlaşılamamıştır. Sistein proteaz, Gal/GalNAc-
inhibitable lectin ve amebopor gibi pekçok olası 
virülans faktörleri vardır (4). Doku invazyonunu 
E. histolytica’nın kollajenaz ve nötral proteaz 
gibi proteolitik enzimleri ve sistein proteazlarının 
kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Amibin 
yüzeyinde nöraminidaz ve ß-glikozaminidazı da 
içeren karmaşık bir enzim topluluğu bulunduğu 
bilinmektedir (6). E. histolytica’nın virülansı ile 
elektron-yoğun granülleri arasında bir korelasyon 
vardır. E. histolytica patogenezi için gerekli 
olan komponentler kalsiyum bağlayan protein 
ve kalmodulin bağımlıdırlar (4). İnfeksiyon dört 
nukleuslu E. histolytica kistlerinin oral-fekal yolla 
alınması ile başlar. Ekskiste dönem geçtikten 
sonra trofozoitler kalın barsakta kolonize olurlar. 
E. histolytica trofozoitleri parazitin Gal/GalNAc-
inhibitable lektini ile konağın buna yüksek afinitesi 
olan glikoproteinlerinin bağlanması sayesinde 
barsak epiteline yapışır. Gal/GalNAc-binding lektin 
hedef hücreye yapışmayı, kompleman direncini 
ve sitotoksisiteyi sağlar. Lektine karşı oluşmuş 
monoklonal antikorlar hem in vitro tutunma, 
hem de sitotoksisiteyi azaltır. Gal/GalNAc lektin, 
disülfid bağlarıyla bağlanmış ağır (170 kDa) ve 
hafif (31-35 kDa) alt üniteleri ve nonkovalent 
olarak bağlanmış bir ara alt ünitesi (150 kDa) 
olan 260 kDa ağırlığında bir heterodimerdir. Ağır, 
orta ve hafif alt üniteler farklı genler tarafından 
kodlanırlar. E. histolytica ve E. dispar farklı yapıda 
olan ve farklı fonksiyonları olan Gal/GalNAc 
lektinlere sahiptirler. E. dispar’ın lektini daha sınırlı 
yapışma, bağlanma ve temas bağımlı sitotoksisite 
kapasitesine sahiptir. İki ağır ve dört hafif alt 
ünitesi vardır (4). Yapılan son çalışmalar, sadece 
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Gal/GalNAc lectin değil, lipofosfopeptidoglikan 
ve serin-treonin-izolösinden zengin proteinin de 
adhezyon ve sitotoksisiteden sorumlu olduğunu 
göstermektedir (8). Amebiyazın laboratuvar 
tanısı mikroskopik yöntemler ve ELISA, indirekt 
hemaglütinasyon (IHA) ve lateks aglütinasyon 
gibi serolojik yöntemlere dayanmaktadır. Son 
10 yılda moleküler biyolojik tanı yöntemlerinin 
hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu, kesin tanı 
sadece dizanteriyi önlemek için değil, gelişmekte 
olan ülkelerdeki kötü sanitasyon şartlarından 
kaynaklanan yaygın asemptomatik kist 
taşıyıcılığına da engel olabilmek açısından çok 
önemlidir (2). E. histolytica tanısı yakın zamana 
kadar sadece protozoon morfolojisinin direkt 
mikroskopik incelenmesine dayanıyordu. Fakat 
daha sonra benzer morfolojik yapılar arasında tür 
ayrımı yapmanın olanaksız olduğu anlaşılmıştır. 
Konvansiyonel mikroskopik yöntemlerle tek bir 
dışkı örneğinde amipi saptamak ve tür ayrımı 
yapmak duyarlılığı ve özgüllüğü oldukça düşük 
bir çalışmadır. İntestinal amip infeksiyonu için 
endemik bölgelerdeki birçok insan E. histolytica’ya 
defalarca maruz kalır. Vakaların çoğunda semptom 
görülmez. Eski ve yeni infeksiyon farkını ortaya 
koyamayan antikor tayini kesin tanı için yetersizdir. 

Bu çalışmada, E. histolytica ve E. dispar’ın 
saptanması ve tür ayrımında PCR ve ELISA 
yöntemleri kullanılarak E. histolytica ve E. 
dispar ayrımı yapılarak gereksiz antibiyotik 
kullanımını sınırlamak ve bu gereksiz tedavinin 
komplikasyonlarının engellenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Fonu tarafından T-775/27122005 
numarası ile desteklenmiştir. İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 
Polikliniği’nden Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı’na gönderilen 
ve dizanteri tablosu olduğu bilinen hastalara 
ait dışkı örneklerinin, yapılan mikroskopisinde 
Entamoeba kisti görülen 83 dışkı örneği çalışmaya 
dahil edilmiştir. Bu örneklerde, E. histolytica ve E. 
dispar ayrımını sağlamak amacıyla ELISA ve PCR 
yöntemleri çalışılmıştır.

Mikroskopi
2.4 mL %10 tamponlanmış formol içeren düz tüp 
içine, 0.6 mL eter ve 1-1.5 g taze dışkı konulmuştur. 
Dışkı örneği eküvyon çubuğu ile süspanse edilmiş 
ve ağzı sıkıca kapatılarak vortekslenmiştir. Önce 
süzgeç ve santrifuj tüpü, süzgeç aparatı düz 
tüpün içine girecek şekilde monte edilmiştir. Bu 
kapalı sistem çökelti kısmı üstte kalacak şekilde 
ters çevrilip, 1000xg, 2 dakika santrifuj edilerek 
süzülmüştür. Santrifüj sonrası en alttaki çökelti 
tabakasından 2 lam üzerine bir miktar çökelti 
aktarılmıştır. Bir tanesi üzerine lam kapatılıp 
incelemeye alınırken, diğer örnek lugol damlatılıp 
boyama yapıldıktan sonra incelenmiştir. 

ELISA
E. histolytica II, bir monoklonal ELISA testidir ve 
adhezine karşı oluşturulmuş antikorları kullanır. 
Kuyucuklar E. histolytica/dispar adhezinine 
bağlanan poliklonal antikorlarla kaplanmıştır. 
Konjuge, E. histolytica adhezini için spesifik bir 
monoklonal antikor-peroksidaz konjugedir. Eğer 
örnekte E. histolytica adhezini varsa inkübasyon 
periyodu sırasında konjugeye ve poliklonal antikora 
bağlanır. Bağlanmamış materyal yıkama basamakları 
sırasında uzaklaştırılır. Substrat eklendiğinde 
enzim-antikor-antijen kompleksi oluşmuşsa 
renklenme olur. Şekilli dışkının 0.15-0.20 g’ı, sulu 
dışkının 400 µL’si 400 µL diluentle vortekslenerek 
iyice karıştırılmıştır. Her bir kuyucuk bir hasta için, 
birer kuyucuk da negatif ve pozitif kontroller için 
kullanılmıştır. Her kuyucuğa bir damla (50 µL) 
konjuge eklenmiştir. Pozitif kontrolden 50 µL, 
negatif kontrolden 100 µL ve diluentle karıştırılmış 
dışkı örneklerinden 200’er µL konjuge damlatılmış 
kuyucuklara eklenmiştir. Plağın üstü plastik bir 
kapakla kapatılıp 2 saat oda ısısında bekletilmiştir. 
% 5 oranında sulandırılmış yıkama solüsyonu ile 4 
kez yıkandıktan sonra 100 µL substrat eklenmiş ve 
10 dk oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. 50 µL stop 
solüsyonu eklenince mavi rengin sarıya döndüğü 
görülmüş, spektrofotometrede 450-620 nm optik 
dansitede (O.D.) okunmuştur. Pozitif kontrolün 
0,500 O.D.’den büyük ve negatif kontrolün 0.150 
O.D.’den düşük absorbans vermesi gerekliliği 
göz önünde bulundurulmuştur. 0.050’den düşük 
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O.D.’deki örnekler negatif, 0.050’den büyük 
O.D.’deki örnekler pozitif olarak kabul edilmiştir.

PCR
DNA ekstraksiyon kiti (QIAamp, Qiagen, CA) 
yardımıyla, DNA dışkı mini kiti protokolü kullanarak, 
referans suşlardan ve hasta örneklerinden, parazit 
DNA’sı saptanmış ve elde edilen ürünlerin türe özgü 
primerler kullanılarak Multipleks PCR yöntemi ile 
tür düzeyinde tanısı yapılmıştır. Türe özgü PCR 
protokolünde, E. histolytica ve E. dispar için 
(EhP1:5’-CGATTTTCCCAGTTAGAAATTA-3’, 
EhP2:5’CAAAATGGTCGTCGTCTAGGC-3’) 
(EdP1:5’-ATGGTGAGGTTGTAGCAGAG3, 
EdP2: 5’-CGATATTGGATACCTAGTACT-3’) 
özgü genleri tanımlamak için, elde edilen DNA 
örnekleri 10xBuffer (Biolab, 10xDyNAzyme 
II Hotstart Reaction Buffer), dNTP, Taq DNA 
polimeraz (Biolab, DyNAzyme II Hotstart DNA 
polimeraz) ve primerler karıştırılarak toplam hacim 
50 µL oluncaya kadar distile su ilave edilmiştir. PCR 
döngüsü üretici firmanın önerileri doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürünler için % 4’lük 
agaroz jel hazırlanıp, soğumadan önce 5 mg/mL’lik 
etidyum bromür eklenmiş PCR ürünlerinden 5 µL 
alınıp 2 µL yükleme tamponu ile karıştırılmıştır. Jel 
üzerindeki kuyucuklara konan bu karışım, 1xTBE 
tamponu bulunan elektroforezde 100 volt altında 
45 dakika yürütülmüş, DNA bantları UV altında 
incelenip, görüntülenmiştir.

Bulgular
Çalışmaya, mikroskopisinde Entamoeba kisti 
görülm,üş, dizanteri tanısı olan toplamda 83 
hastaya ait dışkı örneği dahil edilmiştir. Dışkılarda, 
PCR yöntemiyle E. histolytica (EhP1 ve EhP2) 
ve E. dispar’a (EdP1 ve EdP2) spesifik primerler 
kullanılarak parazit DNA’sı aranmıştır. 48 örnek, E. 
histolytica (118 bp) açısından, 30 örnek E. dispar 
(151 bp) açısından pozitif olarak değerlendirilmiştir. 
5 örnek, her iki türe ait primerlerle de negatif 
olarak tanımlanmıştır (Şekil 1-2). PCR ile E. 
histolytica açısından pozitif olarak tanımlanan 
dışkı örneklerinde, Techlab E. histolytica II ELISA 
kitiyle, adhezin aranmış, 40 örnekte E. histolytica 
antijeni pozitif olarak bulunmuştur. 

Şekil 1. E. histolytica bant sonuçları.
(M: Moleküler standart – 100 bp, PC: Pozitif kontrol, 
NC: Negatif kontrol, 1 ve 2: Hasta örnekleri)

Şekil 2. E. dispar bant sonuçları.
(M: Moleküler standart - 100 bp, PC: Pozitif kontrol, 
NC: Negatif kontrol, 1 ve 2: Hasta örnekleri)
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Tartışma
E. histolytica tüm dünyada oldukça yaygın ve 
her yıl 100.000’den fazla ölüme yol açan önemli 
bir parazittir. Başlangıçta sadece mikroskopiye 
dayalı tanı yöntemleriyle identifiye edilmiş ama 
zamanla patojen tanındıkça mikroskopik olarak 
aynı görünümde olan türlerin de tanısının yapılması 
önem kazanmıştır. Patojen olan form, asemptomatik 
taşıyıcılarda bile tedavi edilirken, patojen olmayan 
form tedaviye ihtiyaç duymamaktadır. Son 
yıllarda mikroskopinin yanı sıra antijen saptama 
yöntemleri ve PCR gibi E. histolytica ve E. dispar 
ayrımını yapabilen yöntemler yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. PCR yöntemi, özgüllük 
ve duyarlılığının oldukça yüksek olması sebebiyle 
son yıllarda antijen saptayan ELISA kitleri kadar 
yaygınlaşmıştır. Rosmaria ve ark. Meksika’da 
PCR yöntemiyle semptomatik çocuk hastalardan 
aldıkları mikroskopisi pozitif 120 dışkı örneğinin 
13 tanesinde E. histolytica, sadece bir tanesinde 
E. dispar’a rastlamışlardır (9). Lebbad ve ark. (10) 
İsveç’te 207 hastaya ait 228 dışkıyı mikroskopi ve 
PCR ile incelemişlerdir. Mikroskopisi pozitif 161 
örneğin 151’i PCR ile E. dispar olarak bulunurken, 
yalnızca 10 tanesinin E. histolytica olduğu 
görülmüştür. Mikroskopisi negatif 46 örneğin ise 14 
tanesinin E. dispar olduğu PCR ile ispatlanmıştır. 
Çalışma Kanada ve Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin 
sonuçlarıyla kıyaslanmış ve pozitif hasta oranının 
az olması endemik olmayan ülkeler olmalarıyla 
bağdaştırılmıştır. Ayrıca hastaların tamamının 
sanitasyon koşullarının kötü olduğu bölgelere 
seyahat öyküsü olduğu da belirtilmiş, hastalıktan 
korunmada sanitasyonun önemi vurgulanmıştır. 
Negatif örnek sayısının çok olmasının bir başka 
nedeni olarak da hemen hemen her hastadan tek 
dışkı örneği alınmış olması gösterilmiştir. E. 
histolytica/dispar kistlerinin intermitant atılımının 
yalancı negatif sonuçlara sebep olabileceği birden 
fazla örnek alınan hastalarda örneklerin yalnızca 
birinin pozitifliğiyle ispatlanmıştır.

Calderaro ve ark. (11), 108 hastaya ait 166 örneği 
E. histolytica ve E. dispar’ın görülme sıklığını 
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, sonuçları 
sırasıyla % 5.6 ila % 8.3 olarak bulmuşlardır. 

Araştırıcılar mikroskopi, kültür ve seroloji ile 
tanısı konmuş hastalarda PCR testiyle doğrulama 
yapmak gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı çalışmada 
kullanılan real-time PCR yöntemi ise tanı amaçlı 
kullanılabilecek daha pratik bir yöntem olarak 
tanımlanmıştır. Nohynkova ve ark. (12), Çek 
Cumhuriyeti’nde yılda toplam 40-50 E. histolytica/
dispar infeksiyonu bildirildiğini belirtmişler ve E. 
histolytica/E. dispar oranını belirlemek amacıyla 
multipleks nested PCR kullandıkları 68 hastalık 
bir çalışma yapmışlardır. Bu hastalardan 65 tanesi 
(% 95.6) E. dispar olarak belirlenmiş, yalnızca 3 
tanesi (% 4.4) E. histolytica olarak tanımlanmıştır. 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre, araştırıcılar Çek 
Cumhuriyeti’nde E. histolytica oranının çok düşük 
olduğu ve E. histolytica/E. dispar infeksiyonlu 
hastaların tanısında PCR kullanılarak tür ayrımı 
yapılması gerekliliğini belirtmişlerdir.

E. histolytica/E. dispar ayrımı yapmak için 
PCR ve antijen saptama deneylerini kıyaslamak 
amacıyla da çalışmalar yapılmıştır. Gonin ve ark. 
(13) 95 dışkı örneğini mikroskopta incelemişler, 
E. histolytica II test kiti ile antijen aramışlar 
ve PCR uygulamışlardır. 51 hastada ELISA, 
mikroskopi ve PCR sonuçları pozitif çıkarken, 
9 hastada PCR ve mikroskopi, 4 hastada sadece 
PCR pozitif çıkmıştır. Bu çalışmanın sonucu E. 
histolytica - E. dispar ayrımını yapmada ELISA’nın 
duyarlılığının düşük olduğu şeklinde yorumlanmış, 
PCR kullanılması önerilmiştir. Ülkemizde Kurt ve 
ark. (14) 2047 hastadan aldıkları dışkı örneklerinin 
59 tanesinin (% 2.9) mikroskopi veya kültür 
incelemesini E. histolytica/E. dispar açısından 
pozitif olarak bulmuşlardır. Pozitif örneklerin 14 
tanesi (% 23.7) PCR ile, 5 tanesi (% 8.5) antijen 
spesifik ELISA ile pozitif olarak bulunmuştur. E. 
dispar PCR ile 31 hastada (% 52.5), ELISA ile 
52 hastada (% 88.1) pozitif olarak bulunmuştur. 
Dağcı ve ark. (15) 7 dışkı örneğini E. dispar/E. 
histolytica primerleri kullanarak PCR yöntemiyle 
incelediklerinde, örneklerin tamamının E. dispar 
olduğunu göstermişlerdir. Mengeloğlu ve ark. (16) 
Kasım 2006 ile Eylül 2007 tarihleri arasında direkt 
mikroskopi ile incelenen 1720 dışkı örneğinin 
44‘ünde (% 0.37) amip kistleri görmüş olup, kist 
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görülen örneklerde ELISA ile E. histolytica spesifik 
antijen araştırmışlardır. Örneklerin 26’sında (% 
59.1) spesifik antijen varlığı saptanmıştır. Amebiyaz 
şüphesi olan hastalarda tanıyı doğrulamak için, 
direkt mikroskopi duyarlılığının düşük olmasından 
dolayı, ELISA metodunun uygulanmasının hastaya 
verilecek tedavinin belirlenmesi veya hastanın 
gereksiz tedavi almasının önlenmesi açısından 
uygun olduğunu belirtmişlerdir. ELISA yöntemi 
ile dışkıda antijen aranması, mikroskopiye göre 
daha duyarlı bulunmuş, ELISA ile antijen arama 
yönteminin rutin laboratuvarlarda mikroskopi 
yerine kullanılması önerilmiştir. Araştırmamızda, 
Gastroenteroloji Polikliniği’nde takip edilen, 
kronik inflamatuar barsak hastalığı bulunanlar 
çalışma grubuna alınmış ve bu araştırmalar bir adım 
ileriye götürülerek mikroskopi, ELISA ve PCR 
yöntemlerinin kıyaslandığı en kapsamlı çalışma 
olmuştur. 

Çalışmamızda, mikroskopi ile pozitif olarak 
yorumlanan, kronik inflamatuar barsak hastalığı 
olan 83 hastanın dışkı örneklerinden 48 tanesinin 
(% 51.8) PCR yöntemi ile pozitif olarak bulunması 
mikroskopik tanı yönteminde E. histolytica’nın 
diğer Entamoebalarla kolaylıkla karıştırabileceğini 
göstermektedir. Hem E. histolytica, hem de E. 
dispar açısından negatif olarak bulunan 5 örnek, 
E. moshkovskii’ye spesifik primerler kullanılarak 
tekrar değerlendirilmelidir. PCR yöntemiyle 
E. histolytica açısından pozitif olarak bulunan 
48 örneğin 40’ının (% 83.3) E. histolytica II 
antijen saptama testi ile pozitif olarak bulunması, 
bu testlerin duyarlılıklarının PCR’a göre daha 
düşük olduğunu göstermektedir. Dışkının direkt 
mikroskopisi ile patojen ve nonpatojen Entamoeba 
türlerini ayırmak mümkün olmamaktadır. PCR, 
E. histolytica tanısı için, hızlı bir yöntem olması 
açısından kültürden ve duyarlılık ve özgüllüğünün 
yüksek olması açısından ise mikroskopi ve antijen 
saptama deneylerinden daha güvenilirdir. Gereksiz 
antibiyotik kullanımının engellenmesi ve bunların 
doğuracağı yan etkilerden mümkün olduğu kadar 
kaçınılması için, PCR gibi özgüllüğü yüksek bir 
yöntemle tür tayininin yapılmasının gerekli olduğu 
sonucuna varılmıştır.
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Dispepsili Hastalarda H. pylori ve Histopatolojik Bulguların 
Değerlendirilmesi

Silva POLAT SARI1, Aliye SOYLU2, Kıvanç Derya PEKER2,
Hakan YIRGIN3, Özer AKGÜL4, Burcu SAPMAZ4,

Gökhan Tolga ADAŞ2, Yaşar Ali ÖNER4, Zeynep Çiğdem KAYACAN4, 
Reyhan ÇALIŞKAN4

Öz
Amaç: Çalışmamızda, dispepsi tanısı almış hastaların biyopsi materyallerinde Sydney Sınıflama 
Sistemine göre H. pylori ve histopatolojik değişikliklerin tespit edilmesi ve bu parametrelerin H. 
pylori ile birlikteliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Dispeptik şikayetlerle başvuran ve endoskopi endikasyonu olan 88 hastadan 
antrum ve korpus biyopsi örnekleri alınarak gastrik mukozada meydana gelen değişiklikler 
Sydney sınıflama sistemine göre (H. pylori, kronik enflamasyon, PNL aktivitesi, atrofi, intestinal 
metaplazi) değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan biyopsi örneklerinde H. pylori 88 hastanın 46’sında (%52,3) pozitif 
iken, 76’sında (%86.3) kronik enflamasyon, 54’ünde (%61.3) PNL aktivasyonu, 8’inde (%9.1) 
atrofi, 12’sinde (%13.6) intestinal metaplazi saptandı. Çalışmaya alınan H. pylori ile enfekte 
olan 46 hastadan 45’inde (%97.8) kronik enflamasyon, 42’sinde (%91.3), PNL aktivasyonu, 
6’sında (%13) atrofi ve 8’inde (%17.4) intestinal metaplazi görülürken, H. pylori ile enfekte 
olmayan 42 hastanın 31’inde (%73.8) kronik enflamasyon, 12’sinde (%28.6) PNL aktivasyonu, 
2’sinde (%4.8) atrofi ve 4’ünde (%9.5) intestinal metaplazi saptandı.
Sonuçlar: H. pylori ve mide kanseri ilişkisinde hastalığın öncüsü olabilen bu lezyonların erken 
dönemde tanımlanmasının hastalığın takip ve tedavisi açısından önemli olduğu bilinmektedir. 
Bu nedenle, ülkemizde yaygın olarak bulunan H. pylori enfeksiyonunun Sydney sınıflaması 
ile saptanan pre-kanseröz değişikliklerle birlikte değerlendirilmesinin önemli olabileceği 
düşünülmüştür.
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Evaluation of H. pylori and histopathological findings in patients with dyspepsia

Abstract
Objective: The aim of this study was to determine H. pylori and histopathological changes in the biopsy 
materials of patients with dyspepsia according to the Sydney classification system and to evaluate the 
association of these parameters with H. pylori.
Materials and Methods: Antrum and corpus biopsy from 88 dyspeptic and having endoscopy indications 
patients were included in this study. The possible changes in gastric mucosa were evaluated according 
to Sydney classification system in terms of H. pylori, chronic inflammation, PNL activity, atrophy and 
intestinal metaplasia.
Results: Forty-six (52.3%) biopsy specimens were detected positive for H. pylori. Chronic inflammation, 
PNL activation, atrophy and intestinal metaplasia were found in 76 (86.3%), 54 (61.3%), 8 (9.1%) and 12 
(13.6%) patients, respectively. Furthermore, chronic inflammation, PNL activation, atrophy and intestinal 
metaplasia were found in 45 (97.8%) and 31 (73.8%); 42 (91.3%) and 12 (28.6%); 6 (13%) and 2 (4.8%); 8 
(17.4%) and 4 (9.5%) in 46 H. pylori positive and 42 H. pylori negative patients, respectively.
Conclusions: Early diagnosis of H. pylori and gastric cancer related lesions is known to be important for 
the prognosis of the disease. Therefore, it is thought that it may be important to elucidate the prevalence of 
H. pylori infection with pre-cancerous changes by Sydney classification system.

Keywords: Sydney classification system, H. pylori, Dyspepsia

Giriş
Helicobacter pylori (H. pylori) mide mukozasına 
yerleşen hareketli, spiral şekilli, mikroaerofilik Gram 
negatif bir çomaktır. Genellikle erken çocukluk 
döneminde kazanılan ve yaşam boyu devam eden 
H. pylori enfeksiyonu dünya nüfusunun yarısından 
fazlasında g,örülür. Midedeki asidik ortam ve kalın 
müsin tabakasına rağmen flajella, üreaz enzimi 
ve çeşitli adhezinleri sayesinde H. pylori midede 
antrum ve korpusta ayrıca duodenumda kolonize 
olur. Bu kolonizasyon sonucunda H. pylori özellikle 
gastrit, gastrik ve duodenal ülser, gastrik kanser 
ve MALT lenfomaya neden olur ve Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından 
sınıf I karsinojen olarak sınıflandırılmıştır (1, 2).

1990 yılında mide biyopsilerinin histopatolojik 
değerlendirilmesine standart bir yaklaşım sağlamak 
açısından Sydney Sınıflama Sistemi geliştirilmiştir. 
Bu sisteme göre; gastrik mukozada görülebilen 
kronik enflamasyon, polimorf nüveli lökosit (PNL) 
aktivasyonu, atrofi, intestinal metaplazi ve H. 
pylori yoğunluğu gibi beş ana histopatolojik özellik 
derecelendirilmiştir (3). Normal gastrik mukoza, 
yalnızca tek tek dağılmış birkaç mononükleer 
enflamatuar hücre içerirken lamina propriada 

plazma hücrelerinin ve lenfositlerin artışı kronik 
enflamasyonun göstergesidir. Nötrofil yoğunluğu 
ise H. pylori enfeksiyonunun yoğunluğu ve mukozal 
hasarın genişliği ile koreledir. Gastrik mukozanın 
atrofisi, ciddi mukozal hasarın sonucu oluşur 
ve glandular dokunun kaybı olarak tanımlanır. 
İntestinal metaplazi ise atrofi gelişen mide mukoza 
epitelinin intestinal epitel ile yer değiştirmesidir ve 
kronik gastritlerde yaygın olarak görülür (4).

Yapılan çeşitli çalışmalarda H. pylori’ye bağlı 
gelişen kronik gastritin gastrik karsinomanın öncülü 
olarak kabul edilen intestinal metaplazi ve atrofik 
gatrite doğru ilerlediği, intestinal metaplazi ve 
displazi görülme sıklığının arttığı gözlemlenmiştir 
(5). Kronik H. pylori enfeksiyonu olan kişilerde 
aktif gastrit esnasında asit sekrete eden bezlerde 
zaman içinde gelişen atrofi yerini fibrozise ve 
intestinal metaplaziye bırakarak bu ortamda displazi 
ve kanser gelişir (6).

Çalışmamızda, dispeptik şikayetleri olan 
hastalarda Sydney Sınıflamasına göre H. pylori 
ve histopatolojik değişiklikler tespit edilerek 
bu parametrelerin H. pylori ile birlikteliğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Gereç ve Yöntem
Mayıs 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında T.C. 
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma 
Hastanesi Gastroenteroloji birimine dispeptik 
şikayetlerle başvuran ve endoskopi endikasyonu 
olan hastalar arasından; 18 yaş ve üzeri, mide 
operasyonu geçirmemiş, H. pylori eradikasyon 
tedavisi almamış, son 2 hafta içerisinde herhangi 
bir antibiyotik ya da antisekretuvar ilaç, bizmut 
tuzları veya sükralfat kullanmamış olan, kanama ve 
pıhtılaşma bozuklukları hikayesi olmayan hastalar 
çalışmaya dahil edildi. Endoskopi sırasında antrum 
ve korpus biyopsi örnekleri alınarak histopatolojik 
tanı için 10 mL %10 formalinde tespit edildi. Rutin 
doku takip işlemleri yapıldıktan sonra parafin 
blok haline getirilen dokulardan mikrotom ile 
4-6µm’lik kesitler alındı. Kesitlerin histopatolojik 
bulguları ve H. pylori varlığını değerlendirmek 
üzere hematoksilen-eozin ve Giemsa boyaları ile 
boyandı. PNL aktivasyonu, H. pylori aktivitesi, 
kronik enflamasyon, intestinal metaplazi, atrofi 
varlığı Sydney sınıflamasına göre derecelendirildi 
(Tablo 1).

Çalışma protokolü, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Klinik Araştırmalar Etik Değerlendirme Kurulu 
tarafından 2019/82 Karar No ile onaylandı ve tüm 
hastalar çalışmaya onam verdi.

Araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesi Biyokimya 
ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan 
öğrenci uygulamalarında 2017-2018 ve 2018-2019 
yılları arasında kullanılan kimyasal ve medikal sarf 
malzeme miktarları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
Çalışmaya alınan hastaların yaşları 18 ile 77 
arasında değişmekte idi. Çalışma grubunda bulunan 
88 hastanın 53’ü (%60.2) kadın, 35’i (%39.8) 
erkek idi. Alınan biyopsi örneklerinde H. pylori 
88 hastanın 46’sında (%52.3) pozitif iken, kadın 
hastaların 25’inde (%47.2), erkek hastaların ise 
21’inde (%60) pozitif olarak bulundu. Hastaların 
tamamında histopatolojik bulgular incelendiğinde 
88 hastanın 76’sında (%86.3) kronik enflamasyon, 
54’ünde (%61.3) PNL aktivasyonu, 8’inde (%9.1) 
atrofi, 12’sinde (%13.6) intestinal metaplazi 
saptandı (Tablo 2).

Tablo1. Sydney Sınıflaması

Özellik Tanımlama Derecelendirme

Kronik 
inflamasyon

Lamina propriada plazma 
hücrelerinin ve lenfositlerin 
artışı

Hafif, orta veya şiddetli artış

PNL aktivitesi Lamina propriada nötrofilik 
infiltrasyon

Yüzey epiteli ve çukurlarda nötrofil 
infiltrasyonu 1/3’den daha az ise hafif, 1/3-2/3 
ise orta, 2/3’den fazla ise şiddetli 

Atrofi Antrum veya korpustan doku 
kaybı Hafif, orta, şiddetli

İnstestinal 
metaplazi Epitelin intestinal metaplazisi Dokunun 1/3’ünden daha az ise hafif, 1/3-2/3 

ise orta, 2/3’den fazla ise şiddetli

H.pylori H.pylori yoğunluğu

Mukoza yüzeyinin 1/3’ünden daha azında tek 
tek ya da gruplar halinde ise hafif, 
1/3-2/3 ise orta, 
2/3’den daha fazla büyük gruplar halinde ise 
şiddetli kolonizasyon
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Tablo2. Sydney Sınıflamasına Göre Histopatolojik Bulgular

H.pylori PNL Aktivitesi Enflamasyon Atrofi İntestinal Metaplazi

Pozitif 46 
(%52.3)

54 
(%61.3)

76 
(%86.3)

8 
(%9.1)

12 
(%13.6)

Negatif 42 
(%47.7)

34 
(%38.7)

12 
(%13.7)

80 
(%90.1)

76 
(%86.4)

Toplam 88 88 88 88 88

Çalışmaya alınan H. pylori ile enfekte olan 46 
hastadan 45’inde (%97.8) kronik enflamasyon, 
42’sinde (%91.3) PNL aktivasyonu, 6’sında (%13) 
atrofi ve 8’inde (%17.4) intestinal metaplazi 
görülürken, H. pylori ile enfekte olmayan 42 hastanın 

31’inde (%73.8) kronik enflamasyon,12’sinde 
(%28.6) PNL aktivasyonu, 2’sinde (%4.8) atrofi 
ve 4’ünde (%9.5) intestinal metaplazi saptandı. 
H.pylori varlığı ve histopatolojik bulgular Tablo 
3’de gösterilmiştir.

Tablo 3. H. pylori pozitif ve negatif olan hastalarda histopatolojik bulgular

PNL aktivitesi Enflamasyon Atrofi İntestinal Metaplazi

H. pylori +
(n=46)

42
(% 93.4)

45
(% 97.8)

6
(% 13)

8
(% 17.4)

H. pylori –
(n=42)

12
(% 26.2)

31
(% 73.8)

2
(% 4.8)

4
(% 9.5)

Toplam 54 76 8 12

Tartışma
Helicobacter pylori’nin gastrik mukozadaki 
persistan kolonizasyonu kronik aktif gastrit, peptik 
ülser, gastrik kanser ve MALT lenfoma gelişmesinde 
primer risk faktörüdür (7). H. pylori’nin enfekte 
ettiği pek çok kişide asemptomatik enfeksiyon 
şeklinde de görülebilir. Bu nedenle gastrik kanser 
gelişmesinde sadece bakterinin virülansı yeterli 
olmaz, konağın genetik yatkınlığı, immün yanıt, 
enfeksiyonun edinilme yaşı, beslenme, çevresel 
faktörler birlikte rol alır (8,9). 

H. pylori ile ilişkili gastroduodenal hastalıkların 
oluşmasındaki mekanizma net olmamakla birlikte 
kemoatraktan ve proenflamatuar sitokinlerin 
etkisiyle dokuda enflamasyon ve hasar gelişmesi 
en önemli faktör olarak rol alır (10). H. pylori 

enfeksiyonuyla birlikte lamina propriada T 
lenfositlerin, plazma hücrelerinin, makrofajların, 
mononükleer fagositlerin ve nötrofillerin gastrik 
mukozaya infiltrasyonu olarak proenflamatuar 
sitokinlerin ve kemokinlerin indüklenmesi 
ile inflamatuar yanıt aktive olur. İnflamatuar 
hücrelerden salınan reaktif oksijen radikalleri H. 
pylori enfeksiyonu sonucunda meydana gelen 
patolojik değişikliklere neden olan gastrik epitel 
hasarına yol açar (11,12). 

H. pylori’nin gastrik mukozaya persistan 
kolonizasyonuna bağlı olarak gastrit ve ülser 
gelişirken, aynı zamanda hastaların % 1’inde 
süperfisyel atrofik gastrit gelişerek lökositlerin 
lamina propriya üzerinde birikmesi sonucu 
hücrelerde hasar oluşur ve zamanla mide kanseri 
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gelişir (9). H. pylori’nin cagPAI ve vacA genleri 
gastrik mukozaya kolonizasyonun ardından gastrik 
patolojilerin ortaya çıkmasında önemli rol alır (13). 
Özellikle cagPAI’yi taşıyan kökenlerin gastrik 
enflamasyonu indüklemesi ve hücre iskeletinde 
değişiklikler ile gastrik mukozada metaplazi ile 
ilişkili olarak gastrik karsinogenezde güçlü bir risk 
faktörü olduğu bilinir (14). 

Gastrik hücrelerde gelişen enflamasyon ve 
değişikliklerin histolojik olarak yorumlanabilmesi 
için kullanılan Sydney sınıflama ve derecelendirme 
sistemine göre 5 ana histolojik özellik (kronik 
enflamasyon, nötrofil aktivitesi, glandüler atrofi, 
intestinal metaplazi ve H. pylori yoğunluğu) 
değerlendirilir (15, 16). Çalışmamızda H. pylori 
ile enfekte ve enfekte olmayan gastrit tanılı 
hastaların gastrik biyopsi örnekleri Sydney sistemi 
ile değerlendirilerek H. pylori ile histopatolojik 
bulgular karşılaştırıldı. Sydney sınıflamasındaki 
ana özelliklere göre H. pylori %52.3, kronik 
enflamasyon %86.3, aktivasyon %61.3 atrofi %9.1 
ve intestinal metaplazi %13.6 oranında saptandı. 
H. pylori ile enfekte olan ve olmayan hastalarda 
bu özelliklerin varlığına bakıldığında; H. pylori ile 
enfekte olan hastalarda kronik enflamasyon %97.8, 
PNL aktivasyonu %91.3, atrofi %13 ve intestinal 
metaplazi %17.4 oranında görülürken, H. pylori 
ile enfekte olmayan hastalarda kronik enflamasyon 
%73.8, PNL aktivasyonu %28.6, atrofi %4.8 ve 
intestinal metaplazi %9.5 oranında belirlendi.

2012 yılında Bursa’dan bildirilen bir çalışmada 
kronik gastritli hastalarda H. pylori %24.7, kronik 
enflamasyon %100, akut enflamasyon %26, 
atrofi %70, intestinal metaplazi %30 oranında 
bildirilimiştir (17). Yılmaz ve ark’nın dispeptik 
şikayetleri olan hastalarla yaptıkları çalışmasında 
ise H. pylori %76.7, atrofik değişiklikler %41.1, 
intestinal metaplazi %43.8 oranında bildirilirken, 
H. pylori pozitif olan hastalarda intestinal metaplazi 
%44.6 ve atrofi %35.7 iken, H. pylori negatif 
hastalarda intestinal metaplazi %23.5 ve atrofi 
%58.8 oranında saptanmıştır (18). Aygün ve ark’nın 
dispeptik şikayetleri olan hastalarla yaptıkları 
çalışmalarında; hastaların %66.7’sinde Helicobacter 
pylori saptanırken, kronik gastrit %78.6, atrofi 

%3.4, intestinal metaplazi ise %11.5 oranında 
bildirilmiştir. Helicobacter pylori enfeksiyonu olan 
hastalarda intestinal metaplazi %9.8 ve atrofi %3 
iken, Helicobacter pylori enfeksiyonu olmayan 
hastalarda intestinal metaplazi %1.7 ve atrofi %0.4 
oranında saptandığı bildirilmiştir (19).

2018 yılında Bandırma’dan bildirilen bir çalışmada 
H. pylori %46.5, enflamasyon %99.8, nötrofil 
aktivitesi %50, atrofi %4.6, intestinal metaplazi 
%18.7 oranında bildirilmiştir (20). Araştırmacılar 
H. pylori ile bu parametrelerin ilişkisini 
değerlendirerek H. pylori pozitif hastalarda 
enflamasyonu %100, nötrofil aktivitesini %79.9, 
atrofiyi %3.8, intestinal metaplazi %21.7 oranında 
saptamışlardır (20). Üreyen ve ark’nın 2018 yılında 
yaptıkları çalışmalarında H. pylori saptadıkları 
hastaların %45.9’unda kronik gastrit, %40.5’inde 
kronik aktif gastrit, %5.4’ünde intestinal 
metaplazi bildirilmiştir (21). Çalışmamızdan elde 
ettiğimiz veriler ülkemiz genelinde bildirilen 
oranlarla uyumluluk gösterirken, farklılıkların 
bölgesel olarak değişebilen yemek kültürü ve 
beslenme alışkanlıkları, H. pylori enfeksiyonu ve 
kökenleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olabileceğini 
düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak; H. pylori ve mide kanseri ilişkisinde 
hastalığın öncüsü olabilen bu lezyonların erken 
dönemde tanımlanmasının hastalığın takip ve 
tedavisi açısından önemli olduğu bilinmektedir. 
Bu nedenle, ülkemizde yaygın olarak bulunan 
H. pylori enfeksiyonunun Sydney sınıflaması 
ile saptanan pre-kanseröz değişikliklerle 
birlikte değerlendirilmesinin önemli olabileceği 
düşünülmüştür.
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Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Sarf Edilen 
Malzemelerin İki Yıllık Değişimleri

Sevilay ZORA1, Melike ÖZDEMİR2

Öz
Amaç: Bu çalışmada üniversitenin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında sağlık eğitimi 
için kullanılan kimyasal ve medikal sarf malzemelerin iki yıl boyunca yüzde değişimlerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmada, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarını kapsayacak 
şekilde üniversitemiz öğrencilerinin uygulama derslerinde kullanılan sarf malzemelerin yüzde 
değişimleri analiz edildi. Malzeme miktarlarına ait veriler BoysWeb2 malzeme takip sisteminden 
yıllık olarak alındı. Bir önceki yılın, sonraki yıla göre yüzde azalma değerleri hesaplandı.
Bulgular: Biyokimya laboratuvarında kullanılan 12 malzemenin miktarının değişmediği, 
37 malzemenin miktarında artış olduğu ve 112 malzemenin miktarının ise azaldığı bulundu. 
Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan 2 malzemenin miktarının değişmediği, 46 malzemenin 
miktarında artış olduğu ve 13 malzemenin miktarının ise azaldığı bulundu.
Sonuçlar: Sürekli değişen eğitim içeriklerine bağlı olarak öğrencilerin başarılarının artması 
için uygulamaları bizzat kendilerinin yapması ve uygulamalara aktif olarak katılmaları 
gerekmektedir. Bu nedenle kullanılan malzeme miktarlarının artması, insan sağlığı gibi önemli 
bir alanda hizmet verecek olan sağlık çalışanı adayı bireylerin niteliğinde artış sağlayacaktır.
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Giriş
İnsan yaşamında büyük bir yer tutan sağlığın, 
tüm ülkelerde ayrı bir önemi bulunmaktadır (1). 
Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi, hastalıkların 
anlaşılması ve tedavi edilebilmesi için diğer tıbbi 
bilimlerin yanında biyokimya bilgisi gerekir (2). 
Klinik biyokimya, hastalıkların tanısı ve seyri 
bakımından vücudun çeşitli sıvıları, doku parçalarını 
inceleyen bir bilim dalıdır. Klinik biyokimyadan 
elde edilen sonuçlar, hastalığın tanısına destek ve 
yol gösterici olabilir. Bu sebeplerden dolayı klinik 
biyokimya laboratuvarları hastalara güvenilir, 
doğru ve kaliteli sonucu en kısa sürede verilmesi 
hedeflenen birimlerdir (3). Sağlık hizmetlerinin en 
önemli klinik laboratuvarlarından biri biyokimya 
laboratuvarıdır. Bu laboratuvarın yapılan analizlerle 
test sonuçlarını doğru vermemesi hekimlerin 
yanlış teşhis koymasına ve tedavi sağlamasına yol 
açacaktır (4).

Günümüzde yoğun çevre kirliliğinin yaşanması 
ve doğal kaynakların hızla tükenmesi nedeniyle 
mikrobiyoloji uygulamalarının önemi artmaktadır. 

Biennial Changes of Medical Consumables in Biochemistry
and Microbiology Laboratories

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the percentage changes of chemical and medical 
comsumables used for health education in the biochemistry and microbiology laboratories of the university 
for two years.
Material and methods: In this study, the percentage changes of consumables used in the application 
courses of our university students were analyzed to cover the 2017-2018 and 2018-2019 academic years. 
Data on material quantities were obtained from BoysWeb2 material tracking system annually. Percentage 
reduction values of the previous year compared to the following year were calculated.
Results: It was found that the amount of 12 materials used in the biochemistry laboratory did not change, 
the amount of 37 materials increased and the amount of 112 materials decreased. It was found that the 
amount of 2 materials used in the microbiology laboratory did not change, there was an increase in the 
amount of 46 materials and the amount of 13 materials decreased.
Conclusion: In order to increase the success of the students due to the ever-changing educational contents, 
the students themselves have to make the applications themselves and actively participate in the applications. 
Therefore, increasing the amount of materials used will provide an increase in the quality of individuals 
who will serve in an important area such as human health.

Keywords: Biochemistry, Microbiology, Laboratory consumables

Mikroorganizmalar, gözle görülemeyen, oldukça 
küçük ve tek hücreli canlılardan oluşur. Bu canlılar 
bakteriler, mayalar, küfler, algler ve protozoaları 
içerir. Dünyada 500.000 - 6.000.000 arasında farklı 
türde mikroorganizma olduğu düşünülmektedir. 
Mikroorganizmalar, insanlar, hayvanlar, bitkilerle 
bir bütün halinde yer alırlar ve yerleştikleri vücut 
bölgelerinde flora veya mikrobiyotayı oluştur. 
Ayrıca bu canlılar yaşanılan çevrede de yaygın 
olarak bulunurlar (5, 6).

Klinik mikrobiyoloji kan, idrar, gaita, boğaz, burun, 
yara ya da enfekte olan diğer vücut bölgelerinden 
alınmış örnekleri incelemektedir. Bu amaçla kültür 
örneğinden etkenin izolasyonu (ayrılması) ve 
identifikasyonu (tanımlanması ve isimlendirilmesi) 
yapılmaktadır. Bunun yanında, çeşitli yöntemlerle 
mikroorganizmanın belirlenmesi sağlanmakta ve 
izole edilen mikroorganizmanın hangi antibiyotiğe 
ne kadar duyarlı olduğu antibiyotik duyarlılık 
testleri ile belirlenmektedir. Klinik mikrobiyolojik 
incelemelerden elde edilen veriler, hastalığın 
tanımlanmasında yardımcı olmaktadır. Doğru 
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mikrobiyolojik sonuçların verilmemesi hastalıkların 
teşhis ve tedavi süreçlerinin yanlış olmasına sebep 
olmaktadır (5, 6).

Bu çalışmada üniversitenin biyokimya ve 
mikrobiyoloji laboratuvarlarında sağlık eğitimi için 
kullanılan kimyasal ve medikal sarf malzemelerin 
iki yıldaki yüzde değişimlerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesi Biyokimya 
ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan 
öğrenci uygulamalarında 2017-2018 ve 2018-2019 
yılları arasında kullanılan kimyasal ve medikal sarf 
malzeme miktarları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Eldesi ve İstatistiksel Hesaplamalar
Verilerin tümü üniversitenin malzeme yönetim 
sistemi olan BoysWeb (Bimser, Türkiye) 
sisteminden alındı (7). Verilerin tanımlayıcı 
istatistikleri SPSS 15.00 (Leadtools, USA) programı 
kullanılarak yapıldı (8).

Bir önceki yılın, sonraki yıla göre yüzde azalma 
değerleri hesaplanırken aşağıdaki formül kullanıldı 
(9):

% azalma = (Bir önceki yılın değeri / Sonraki yılın 
değeri) - 1) × 100

Malzemelerin kullanıldığı üniversitemiz 
laboratuvar ve depoları:
Biyokimya laboratuvarı
Yaklaşık 400 yataklı bir hastanenin laboratuvar 
tetkiklerinin  yapılabileceği  kapasiteye 
sahip İstanbul Aydın Üniversitesi Biyokimya 
Laboratuvarı, 1. Örnek Kabul, 2. Çözelti Hazırlama, 
3. Klinik Biyokimya Laboratuvarı, 4. Kimyasal 
ve Soğuk hava deposu olmak üzere 4 kısımdan 
oluşmaktaydı.

1. Örnek Kabul: İdrar, kan ve semen örneklerinin 
kabul edilerek kaydedildiği kısımdır.

2. Çözelti Hazırlama Laboratuvarı: Öğrenciler 
tarafından elle kimyasal çözeltilerin hazırlandığı, 
cam malzemelerin kullanımının öğretildiği, 

spektrofotometrik ölçümlerin alındığı kısımdır. 
Bunlara ek olarak kullanılan malzemelerin 
temizlenmesi ve otoanalizörde çalışılamayan 
biyokimyasal testler bu bölümde yapılmaktadır.

3. Klinik Biyokimya Laboratuvarı: Öğrenciler 
tarafından alınan kan ve idrar örneklerinin santrifüjle 
yoğunluklarına göre ayrıştırılması yapılmaktadır. 
Ayrıştırma sonrası biyokimyasal analizler, hormon 
testleri, idrar analizleri, koagülasyon testleri, kan 
gazlarının ve elektrolit ölçümlerinin çalışıldığı 
kısımdır.

Bu laboratuvarda, kullanılan teknolojilerin 
çalışma prensiplerinin tartışılması, cihazlarda 
çalışılan testler, çalışma örneklerinin alınması, 
saklanması, cihaza yüklenmesi, raporlandırılması 
ve değerlendirilmesi, preanalitik hata sebepleri vb. 
gibi çalışmalar da yapılmaktadır.

4. Kimyasal ve Soğuk Hava Deposu: Biyokimyasal 
kitlerin ve kimyasal malzemelerin uygun koşullar 
altında saklandığı kısımdır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İstanbul Aydın Üniversitesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı, 1. Mikroskobi Laboratuvarı, 2. 
Sterilizasyon Laboratuvarı, 3. Mikroorganizma 
İdentifikasyon Laboratuvarı, 4. Kimyasal ve Soğuk 
hava deposu, 5. İmmün Floresans Mikroskobi 
Laboratuvarı, 6. Kültür Laboratuvarı, 7. Besiyeri 
Hazırlama Laboratuvarı olmak üzere 7 kısımdan 
oluşmaktadır.

1. Mikroskobi Laboratuvarı: Otuz adet mikroskop 
ve bir adet kamera bağlantılı mikroskop ile 
donatılmış olan laboratuvarda, her öğrenci 
bireysel olarak çalışmaktadır. Laboratuvarda 
yer alan monitöre kameralı mikroskopta 
bulunan görüntü alanı yansıtılarak, öğrencilerin 
kendi mikroskoplarında aynı alanı görmesi 
hedeflenmektedir. Mikroskobun temel özellikleri ve 
mikroskopu kullanma eğitiminin yanı sıra, alınan 
ya da gelen örneklerin kültür işlemleri yapılmakta 
ve mikrobiyolojik preparatlar hazırlanarak çeşitli 
boyama yöntemleri ile boyanmaktadır.
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Malzeme Adı 2017-2018 2018-2019 Birim Yüzde 
Değişim 

Nişasta (Starch) 1.5 9.85 Kg %55 
1-naftol 0.2 25 Gram %12400 
4-nitrofenilfosfat disodyum tuz hegzahidrat 13 0 Tablet -%100 
Aseton  300 0 mL -%100 
Asetik asit 60 305 mL %408 
Askorbik asit (L+) 5 3.9 Gram -%22 
Teknik hidroklorik asit  80 893 mL %1016 
Fosforik asit 10 0 Gram -%100 
Sulfanilik asit 2 1 Gram -%50 
2,3,5-trifenil tetrazolyum klorid 0 19 mL %100 
4-dimetilamino benzaldehit  0 4 Gram %100 
Hidroksilamin hidroklorik asit 0 8 Gram %100 
Nitrik asit 0 60 Gram %100 
Salisilik asit 0 3 Gram %100 
Sülfirik asit 230 288.3 mL %25 
Aktivator 24 0 mL -%100 
Amonyum klorür 0.5  Gram -%100 
Alfa tokoferol 0 4 Gram %100 
Amonyum heptamolibdate tetrahidrat  2 0 Gram -%100 
Kan alma bandı 3 97 Adet %3133 
Amonyum asetat 0 166 Gram %100 
Baryum klorür 55 6 Gram -%89 
Bovin serum albumın 8 23 Gram %188 
Benzen 0 24 mL %100 
HbA1c kalibratör 3 2 mL -%33 
Kırmızı yemek boyası 0 3.5 Gram %100 
Kalsiyum karbonat 0 15 Gram %100 
Kloroform 400 400 mL %0 
Cleancell M 2 2 Litre %0 
Kalsiyum klorür 0 2.25 mL %100 
Bakır (II) asetat monohidrat 3 10 Gram %233 
Coomassie parlak mavi (R-250) 0 500 mL %100 
%99 Bakır klorür  0.5 14 Gram %2700 
Kan gruplama jel kartı (Diaclon ABD 
confirmation) 49 1 Kart Test -%98 

Galaktoz (D+) 0 1.2 Gram %100 
Çarpraz gruplama jel kartı (Diaclon ABO-D) 55 23 Kart Test -%58 
Çapraz eşleşme testi (Diaclon Crosmatch) 5 10 Kart Test %100 
Disodyum hidrojen fosfat  23 67 Gram %191 
Difenilamin 0 3 Gram %100 

2. Sterilizasyon Laboratuvarı: Uygulama ve 
araştırmalarda kullanılan (sterilize edilebilir) 
kontamine malzemelerin sterilizasyonu, basınçlı 
buhar cihazı olan otoklav ve kuru ısı veren Pastör 
fırını kullanılarak burada yapılmaktadır.

3. Mikroorganizma İdentifikasyon Laboratuvarı: 
VITEK-MS (BioMérieux S.A., Fransa) otomatik 
mikrobiyal tanımlama sistemi kullanılarak kültür 
örneğinden izole edilmiş etkenin identifikasyon 
işlemi yapılmaktadır.

4. Kimyasal Depo ve Soğuk Oda: Kimyasal 
malzemelerin bulunduğu depo ve +40C ile +80C 
arasında saklanması gereken sarf malzemelerin 
bulunduğu soğuk odayı kapsamaktadır.

5. İmmün Floresans Mikroskobi Laboratuvarı: 
Mikroorganizmaların veya hücrelerin bölümlerinin 
incelenmesinin yapılabileceği laboratuvar kısmıdır.

6. Kültür Laboratuvarı: Bu laboratuvarda 
yer alan çeker ocaklar ile çalışmayı yapanı ve 
yapılan çalışmayı sağlığa zararlı maddelerden, 
mikroorganizmalardan, patojenlerden vb. korumak 
amaçlanmaktadır.

7. Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı: 
Mikroorganizmaları üretmek için gerekli ortamların 
(besiyerleri) hazırlanması bu laboratuvarda 
gerçekleştirilmektedir. 

Bulgular
Biyokimya laboratuvarında kullanılan malzemelerin 
değişimleri incelendiğinde 12 malzemenin 
miktarının değişmediği, 37 malzemenin miktarında 
artış olduğu ve 112 malzemenin miktarının ise 
azaldığı bulundu (Tablo 1).

Naftol miktarı en çok artan malzemeydi. Nişasta, 
asit asetik, teknik hidroklorik asit, kan alma bandı, 
bovin serum albumin, bakır (II) asetat monohidrat, 
%99 bakır klorür, disodyum hidrojen fosfat, steril 
olmayan eldiven (orta), %96.9 etanol, %99.8 
etanol, Hücre süspansiyonu hazırlama solüsyonu 
(ID-Diluent 2), ISE internal standart gen.2, idrar 
kabı, CFAS kalibrator (Calibrator for Automated 
Systems), metanol, neokuproin, pamuk, pastör 
pipeti (3mL), mavi pipet ucu, sarı pipet ucu, 
potasyum dihidrojen fosfat, potasyum iyodür, 
precicontrol universal, precicontrol varia, sodyum 
hidrojen karbonat, sodyum nitrit, sodyum sülfat, 
sodyum tiyosülfat, pH stripi (0-14), alkollü swap, 
hematokrit tüpü, yesil kapaklı tüp (heparinli), 
8.5 mL sarı kapaklı jelli tüp, mavi kapaklı tüp 
(sitratlı) ise miktarlarında %100’den fazla artış olan 
malzemelerdi. Aseton, 4-nitrofenilfosfat (disodyum 
tuzu, hegzahidrat), fosforik asit, aktivatör (Bio-
Roche), amonyum klorür, amonyum heptamolibdat 
tetrahidrat, hitergent solüsyonu, NaOH-D kaset 
(cobas c501), manuel trigliserid kiti, kurşun (II) 
asetat trihidrat, civa (II) iyodür, metil kırmızısı, 
çoklu temizleme solüsyonu, potasyum sodyum 
tartarat, rezorsinol, SMS asit yıkama solüsyonu, 
hücre yıkama solüsyonu (NaOH-D), Koagülasyon 
kontrol (STA Compact), çinko asetat dihidrat 
ise miktarı en çok azalan malzemelerdi. %100 
ile %0 arasında azalan malzemeler ise sülfürik 
asit, steril olmayan eldiven (küçük ve büyük), 
glikoz monohidrat, idrar tüpü 16x100 ve biüret 
solüsyonuydu (Tablo 1).
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Malzeme Adı 2017-2018 2018-2019 Birim Yüzde 
Değişim 

Nişasta (Starch) 1.5 9.85 Kg %55 
1-naftol 0.2 25 Gram %12400 
4-nitrofenilfosfat disodyum tuz hegzahidrat 13 0 Tablet -%100 
Aseton  300 0 mL -%100 
Asetik asit 60 305 mL %408 
Askorbik asit (L+) 5 3.9 Gram -%22 
Teknik hidroklorik asit  80 893 mL %1016 
Fosforik asit 10 0 Gram -%100 
Sulfanilik asit 2 1 Gram -%50 
2,3,5-trifenil tetrazolyum klorid 0 19 mL %100 
4-dimetilamino benzaldehit  0 4 Gram %100 
Hidroksilamin hidroklorik asit 0 8 Gram %100 
Nitrik asit 0 60 Gram %100 
Salisilik asit 0 3 Gram %100 
Sülfirik asit 230 288.3 mL %25 
Aktivator 24 0 mL -%100 
Amonyum klorür 0.5  Gram -%100 
Alfa tokoferol 0 4 Gram %100 
Amonyum heptamolibdate tetrahidrat  2 0 Gram -%100 
Kan alma bandı 3 97 Adet %3133 
Amonyum asetat 0 166 Gram %100 
Baryum klorür 55 6 Gram -%89 
Bovin serum albumın 8 23 Gram %188 
Benzen 0 24 mL %100 
HbA1c kalibratör 3 2 mL -%33 
Kırmızı yemek boyası 0 3.5 Gram %100 
Kalsiyum karbonat 0 15 Gram %100 
Kloroform 400 400 mL %0 
Cleancell M 2 2 Litre %0 
Kalsiyum klorür 0 2.25 mL %100 
Bakır (II) asetat monohidrat 3 10 Gram %233 
Coomassie parlak mavi (R-250) 0 500 mL %100 
%99 Bakır klorür  0.5 14 Gram %2700 
Kan gruplama jel kartı (Diaclon ABD 
confirmation) 49 1 Kart Test -%98 

Galaktoz (D+) 0 1.2 Gram %100 
Çarpraz gruplama jel kartı (Diaclon ABO-D) 55 23 Kart Test -%58 
Çapraz eşleşme testi (Diaclon Crosmatch) 5 10 Kart Test %100 
Disodyum hidrojen fosfat  23 67 Gram %191 
Difenilamin 0 3 Gram %100 

Tablo 1. Biyokimya laboratuvarında iki yıl boyunca sağlık eğitimi için kullanılan medikal malzemelerin yüzde 
değişimleri
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Malzeme Adı 2017-2018 2018-2019 Birim Yüzde Değişim 
Steril olmayan eldiven (orta)  20 46 Paket %130 
Steril olmayan eldiven (küçük)  25 39 Paket %56 
Steril olmayan eldiven (büyük)  20 37 Paket %85 
% 96.9 Etanol  195 9620 mL %4833 
% 99.8 Etanol  200 820 mL %310 
Glikoz monohidrat 2 3 Gram %50 
Fehling A solüsyonu 0 170 mL %100 
Fehling B solüsyonu 0 160 mL %100 
Hitergent 413  mL -%100 
%30 Hidrojen peroksidaz  370 370 mL %0 
Ferritin kalibratör  1 mL %100 
Formaldehit  360 mL %100 
Fruktoz  3.2 Gram %100 
Serbest T3 (FT3) kalibratör  2 mL %100 
Serbest T4 (FT4) kalibratör  2 mL %100 
Hücre süspansiyonu hazırlama solüsyonu (ID-
Diluent II) 7 20 mL %186 

İdrar tüpü 16x100 151 167 Adet %11 
Vacutainer İğne ucu 21G x1.5" 887 754 Adet -%15 
İdrar ölçme çubuğu  100 Adet %100 
ISE internal standart gen2 1800 4800 mL %167 
ISE referans elektrot 5x300 900 600 mL -%33 
Inülin  0 3 Gram %100 
İyodin monoklorür  2 Gram %100 
İdrar kabı 24 128 Adet %433 
NaOH-D kaset (Cobas c501) 198  mL -%100 
Manuel trigliserit kiti 6  mL -%100 
Kurşun (II) asetat trihidrat 3  Gram -%100 
CFAS kalibrator 2 6 mL %200 
Lipit kalibrator 2 1 mL -%50 
Kan grubu takımı 2 2 Adet %0 
Karbon tetra klorür  620 Gram %100 
Demir bağlama kiti  60 Test %100 
Ürik asit kiti  70 Test %100 
aPTT kiti (manuel) 2 4 mL %100 
PT (Protrombin zamanı) kiti (manuel) 2 4 mL %100 
Liss coombs 40 11 Test -%73 
Magnezyum klorür hegzahidrat 70 40 Gram -%43 
Civa (II) iyodür 10  Gram -%100 
Metanol 100 1570 mL %1470 
Kristal viyole toz  1 G Gram %100 
Laktoz  3.2 Gram %100 

Malzeme Adı 2017-2018 2018-2019 Birim Yüzde Değişim 
Maltoz monohidrat  3.2 Gram %100 
Metil oranj (orange) 4 1.3 Gram -%68 
Metil kırmızısı 1  Gram -%100 
Neokuproin 0.3 3.5 Gram %1067 
Çoklu temizleme solüsyonu 177  mL -%100 
Pamuk 41 760 Gram %1754 
Pastör pipeti (3mL) 88 1245 Adet %1315 
Nitroblue tetrazolyum  30 Gram %100 
Mavi pipet ucu 171 478 Adet %180 
Sarı Pipet ucu  105 226 Adet %115 
Peroksidaz tip II  10 mg %100 
Petrolyum eter  24 mL %100 
Potasyum dihidrojen fosfat 23 135 Gram %487 
Potasyum iyodür 7.5 58.5 Gram %680 
Potasyum klorür  2 Gram %100 
Potasyum dikromat  1 Gram %100 
Potasyum iyodat  8 Gram %100 
Potasyum nitrat 4.1 3.5 Gram -%15 
Potasyum sodyum tartarat 50  Gram -%100 
Potasyum fosfat  20 Gram %100 
Preclean M 1200 1200 mL %0 
Precicontrol multi 1 15 15 mL %0 
Precicontrol multi 2 20 20 mL %0 
Procell M 2 2 Litre %0 
Precicontrol HbA1c normal 1 1 mL %0 
Precicontrol HbA1c patojen 1 1 mL %0 
Precicontrol universal 2 6 mL %200 
Precicontrol varia 2 6 mL %200 
Durulama solüsyonu (Radiometer ABL800) 600 600 mL %0 
Rezorsinol 3  Gram -%100 
Sodyum asetat 61 46.14 Gram -%24 
Sodyum klorür 150 142 Gram -%5 
Sodyum hidrojen karbonat 8 25 Gram %213 
Sodyum asetat trihidrat  100 Gram %100 
Sodyum benzoat  10 Gram %100 
Sodyum karbonat  56 Gram %100 
Sodyum hidroksit 334 265 Gram -%21 
Sodyum siyanür  5 Gram %100 
Sodyum nitrit 2.2 7 Gram %218 
Sodyum sülfat 1 8 Gram %700 
Sodyum tiyosülfat 8 90.7 Gram %1034 
Biüret solüsyonu 375 450 mL %20 
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Malzeme Adı 2017-2018 2018-2019 Birim Yüzde Değişim 
Maltoz monohidrat  3.2 Gram %100 
Metil oranj (orange) 4 1.3 Gram -%68 
Metil kırmızısı 1  Gram -%100 
Neokuproin 0.3 3.5 Gram %1067 
Çoklu temizleme solüsyonu 177  mL -%100 
Pamuk 41 760 Gram %1754 
Pastör pipeti (3mL) 88 1245 Adet %1315 
Nitroblue tetrazolyum  30 Gram %100 
Mavi pipet ucu 171 478 Adet %180 
Sarı Pipet ucu  105 226 Adet %115 
Peroksidaz tip II  10 mg %100 
Petrolyum eter  24 mL %100 
Potasyum dihidrojen fosfat 23 135 Gram %487 
Potasyum iyodür 7.5 58.5 Gram %680 
Potasyum klorür  2 Gram %100 
Potasyum dikromat  1 Gram %100 
Potasyum iyodat  8 Gram %100 
Potasyum nitrat 4.1 3.5 Gram -%15 
Potasyum sodyum tartarat 50  Gram -%100 
Potasyum fosfat  20 Gram %100 
Preclean M 1200 1200 mL %0 
Precicontrol multi 1 15 15 mL %0 
Precicontrol multi 2 20 20 mL %0 
Procell M 2 2 Litre %0 
Precicontrol HbA1c normal 1 1 mL %0 
Precicontrol HbA1c patojen 1 1 mL %0 
Precicontrol universal 2 6 mL %200 
Precicontrol varia 2 6 mL %200 
Durulama solüsyonu (Radiometer ABL800) 600 600 mL %0 
Rezorsinol 3  Gram -%100 
Sodyum asetat 61 46.14 Gram -%24 
Sodyum klorür 150 142 Gram -%5 
Sodyum hidrojen karbonat 8 25 Gram %213 
Sodyum asetat trihidrat  100 Gram %100 
Sodyum benzoat  10 Gram %100 
Sodyum karbonat  56 Gram %100 
Sodyum hidroksit 334 265 Gram -%21 
Sodyum siyanür  5 Gram %100 
Sodyum nitrit 2.2 7 Gram %218 
Sodyum sülfat 1 8 Gram %700 
Sodyum tiyosülfat 8 90.7 Gram %1034 
Biüret solüsyonu 375 450 mL %20 
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Malzeme Adı 2017-2018 2018-2019 Birim Yüzde Değişim 
İSE temizleme solüsyonu 200 150 mL -%25 
SMS asit yıkama solüsyonu 264  mL -%100 
Kalibrasyon 1 solüsyonu  100 mL %100 
Kalibrasyon 2 solüsyonu  200 mL %100 
Hücre yıkama solüsyonu (NaOH-D) 3.6  Litre -%100 
Koagülasyon kontrol (STA Compact) 1  Kutu -%100 
pH stribi (0-14) 16 95 Adet %494 
Alkollü swap  295 748 Adet %154 
2.0 mL Mor kapaklı tüp (EDTAlı) 165 162 Adet -%2 
Hematokrit tüp 10 23 Adet %130 
Yeşil kapaklı tüp (Heparinli) 2 7 Adet %250 
8.5 mL sarı kapaklı jelli tüp 187 550 Adet %194 
5 mL sarı kapaklı jelli tüp  104 Adet %100 
Mavi kapaklı tüp (Sitratlı) 91 208 Adet %129 
Kırmızı kapaklı jelsiz tüp  7 Adet %100 
Kan gazı kapiller tüp  20 Adet %100 
Çinko asetat dihidrat 3  Gram -%100 
Granül boyası (Stromatolyser-4DS)  43 mL %100 
Alkalin fosfataz (ALP)   72 Test %100 
Alanin aminotransferaz (ALT)  72 Test %100 
Demir (Fe)  80 Test %100 
Gama-glutamil transferaz (GGT)  72 Test %100 
Laktat dehidrojenaz (LD)  72 Test %100 
Tiroid uyarıcı hormon (TSH)  90 Test %100 
Direkt bilirubin   72 Test %100 
Ferritin  60 Test %100 
Serbest T3 (FT3)  80 Test %100 
Serbest T4 (FT4)  80 Test %100 
Gaita gizli kan   21 Test %100 
HbA1c gen3   10 Test %100 
Helicobacter pylori antijen   20 Kart Test %100 
Kreatinin  70 Test %100 
Total bilirubin   72 Test %100 
Total kolesterol  60 Test %100 
Üre   70 Test %100 
Tiroid uyarıcı hormon kalibratör  2 mL %100 
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Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan 
malzemelerin değişimleri incelendiğinde 2 
malzemenin miktarının değişmediği, 46 malzemenin 
miktarında artış olduğu ve 13 malzemenin 
miktarının ise azaldığı bulundu (Tablo 2).

Lanset en çok artan malzemeydi.

Eküvyon çubuğu, falkon tüp, kuru swap, lamel, 
salmonella-shigella agar, triptik soy broth, hazır 

koyun kanlı agar ise %100’den fazla artış gösteren 
malzemelerdi.

Nutrient broth, petri kabı (90x15), tıbbi atık poşeti 
(65x80) ise en çok azalan malzemelerdi. %100 
ile %0 arasında azalan malzemeler ise kanlı agar, 
disposable öze, 2.0 mL Mor kapaklı tüp (EDTAlı), 
endo agar, hematokrit tüp, lugol çözeltisi, muller 
hinton agar, petri kabı (90x15), rodajsız lam, 
sabouraud dekstroz agar, vacutainer iğne ucu 
21Gx1.5” şeklindeydi (Tablo 2).

Tablo 2. Mikrobiyoloji laboratuvarında iki yıl boyunca sağlık eğitimi için kullanılan medikal malzemelerin 
yüzde değişimleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Adı 2017-2018  2018-2019  Birim Yüzde Değişim 

Alkollü swap 0 103 Adet %100 
APİ 20 e 0 40 Adet %100 
APİ staph 0 18 Adet %100 
Kanlı agar  100 39.5 Gram -%61 
Dekolizer 0 1 Litre %100 
Tek kullanımlık öze 500 270 Adet -%46 
2.0 mL Mor kapaklı tüp (EDTAlı) 85 45 Adet -%47 
Eküvyon çubuğu 12 54 Adet %350 
Endo agar  620 102.5 Gram -%83 
Enjektör (10 mL) 0 16 Adet %100 
Enjektör (5 mL) 0 10 Adet %100 
Escherichia coli standart suş 0 1 Adet %100 
%99 Etanol  2.5 5 Litre %100 
Falkon tüp (13 mL) 6 20 Adet %233 
Fikol 0 16 mL %100 
Fuksin çözeltisi 1310 1650 mL %26 
Giemsa boya 0 50 mL %100 
Hayem solüsyonu 0 110 mL %100 
Hazır koyun kanlı agar 0 637 Adet %100 
Hematokrit tüpü 100 66 Adet -%34 
Yesil kapaklı tüp (heparinli) 0 7 Adet %100 
İdrar kabı 0 4 Adet %100 
İdrar tüpü (16x100) 0 23 Adet %100 
İmmersiyon yağı 55 100 mL %82 
Kalaycı pamuğu 1 1 Top %0 
Kan kültürü şişesi (mavi) 0 2 Adet %100 
Kan kültürü şişesi (pembe) 0 3 Adet %100 
Kırmızı kapaklı jelsiz tüp 0 5 Adet %100 
Kuru swap 108 469 Adet %334 
Kurutma kağıdı 0 2 Adet %100 
Lamel (22x22 mm) 50 399 Adet %698 
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Malzeme Adı 2017-2018  2018-2019  Birim Yüzde Değişim 
Lanset 1 96 Adet %9500 
Lökosit reaktifi 0 30 mL %100 
Lügol çözeltisi 1230 980 mL -%20 
MacConkey agar 0 110.5 Gram %100 
May grünwald agar 0 20 mL %100 
Steril olmayan eldiven (büyük) 13 21 Kutu %62 
Steril olmayan eldiven (orta) 20 30 Kutu %50 
Steril olmayan eldiven (küçük) 18 26 Kutu %44 
Nutrient broth 25 0 Gram -%100 
Pamuk 100 150 Gram %50 
Pastör pipeti (3 mL) 0 88 Adet %100 
Petri kabı (60x15 mm) 110 0 Adet -%100 
Petri kabı (90x15 mm) 990 450 Adet -%55 
Pseudomonas aeruginosa standart suş 0 1 Adet %100 
Retikülosit boyama solüsyonu 0 25 mL %100 
Rodajlı lam 0 257 Adet %100 
Rodajsız lam 1186 1096 Adet -%8 
Sabouraud dekstroz agar  100 30 Gram -%70 
Salmonella-shigella agar  20 100 Gram %400 
5 mL sarı kapaklı jelli tüp 0 2 Adet %100 
Sıvı kristal viole 1030 1930 mL %87 
Staphylococcus aureus standart suş 0 1 Adet %100 
Suspansiyon medium (2 mL) 0 75 Adet %100 
Suspansiyon medium (5 mL) 0 31 Adet %100 
Tıbbi atık kutusu 10 10 Adet %0 
Tıbbi atık poşeti (65x80) 1 0 Adet -%100 
Tıbbi atık poşeti (80x110) 15 25 Adet %67 
Üçlü şeker-demir agar  0 106.25 Gram %100 
Tryptic soy broth 10 25 Gram %150 
Vacutainer iğne ucu 21G x1.5" 219 32 Adet -%85 

 
 Tartışma

Biyokimya ve Mikrobiyoloji derslerine ait 
laboratuvar uygulamaları İstanbul Aydın 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi, Beslenme Diyetetik Bölümü, Eczane 
Hizmetleri Bölümü, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
Bölümü vb. gibi sağlık alanının farklı bölümlerinin 
eğitimlerinde zorunlu hale getirilmiştir. Bu 
sebepten dolayı Biyokimya ve Mikrobiyoloji 
Laboratuvarını kullanan bölüm ve öğrenci sayısında 
belirgin bir artış olmuştur. Yapılan bir araştırma 
biyolojik bilimler içinde en çok mikrobiyoloji 
ve bunu takiben biyokimya çalışanı olduğunu 
göstermektedir (10). Verilen bu laboratuvar 
eğitimleriyle, öğrencinin bilgi düzeyinin ve 
becerisinin artması, mezuniyet sonrası nitelikli 
ve donanımlı bir sağlık personeli yetiştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bunun tersi olursa hastalıkların 
teşhis ve tedavisinin yanlış olacaktır (4,5).

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarlarında 
teknoloji ve uygulamalardaki gelişmeler göz önüne 
alınarak laboratuvar uygulamaları için oluşturulan 
föyler sürekli güncellenmektedir. Her dönem sonu 
yapılan uygulamaların konusuna bakılarak ya 
içerikler değiştirilmekte ya da yeni laboratuvar 
uygulamaları eklenmektedir. Bu faktörlerin 
malzemelerin sayısındaki artış ya da azalışa etkili 
olduğu gözlenmektedir (Örn. Sodyum tiyosülfat, 
sodyum asetat trihidrat vb.).

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
bünyesindeki öğrencilerin büyük çoğunluğu sağlık 
alanında eğitim vermeyen liselerden mezundur. 
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Bu öğrenciler laboratuvar uygulamalarında 
zorlanmaktadır. Bundan dolayı laboratuvar 
hocası tarafından yaptıkları uygulamalar kontrol 
edilmektedir. Başarısız denemeler tekrarlandığı 
için malzeme kullanım miktarında artış olmaktadır. 
Öğrencilerin en çok hata yaptıkları alanlardan biri de 
matematiksel hesaplamalara bağlı uygulamalardır. 
Bu durumda 2018-2019 döneminde malzeme 
tüketimini arttırmıştır. Ancak 2019-2020 Eğitim 
Öğretim döneminde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 
programı için yeni eklenen “Teknikerler için 
Hesaplama Yöntemleri Dersi” katkısıyla hatalı 
hesaplama ve malzeme tüketimi azaltılmıştır.

Üniversitemizde sağlık alanında eğitim verilen 
bölümlerin ortak derslerinden olan Mikrobiyoloji 
ve Biyokimya için bunların laboratuvarlarının 
kullanım sıklığı fazladır. Bazı bölümlerin 
laboratuvar eğitimlerinden öğrencilerin grup 
çalışması yapması sağlanarak kullanılan malzeme 
miktarının azaltılması hedeflenmektedir.

Bazı uygulamalar sırasında kullanılacak olan kan, 
idrar, balgam, dışkı vb. gibi örnekler gönüllülük 
rızasına bağlı olarak öğrencilerden temin 
edilmektedir. Örnek temininde zorluk yaşandığı 
zaman kullanılan malzeme miktarında (vacutainer 
iğne ucu 21G *1.5” vb.) azalışlar olmaktadır. 

Laboratuvar uygulamalarına hazırlıksız gelen 
öğrenciler deneyi yanlış yaptıklarında aynı 
deneyi tekrar etmek zorundadırlar. Bundan dolayı 
kullanılan malzeme miktarında artış olmaktadır 
(rodajlı/rodajsız lam, kuru swap vb.)

Uygulama öncesi hesaplama yapılması gereken 
durumlarda her öğrenci kendi hesaplamasını 
yapıp solüsyonlarını hazırlayarak uygulamaya 
geçmektedir. Yanlış hesaplamalarda kullanılan 
malzemelerin miktarını artış ya da azalış yönünde 
etkilemektedir (Sodyum hidroksit potasyum. 
dihidrojen fosfat vb).

Mikrobiyoloji Laboratuvarı uygulama eğitimlerinde 
kullanılan kanlı agar gibi bazı malzemelerin hazır 
olarak alınmaya başlanmasından dolayı kullanılan 
malzeme miktarında azalış olmuştur.

Sonuç
Sürekli değişen eğitim içeriklerine bağlı olarak 
öğrencilerin başarılarının artması için uygulamaları 
bizzat kendilerinin yapması ve uygulamalara aktif 
olarak katılmaları gerekmektedir. Bu nedenle 
kullanılan malzeme miktarlarının artması, insan 
sağlığı gibi önemli bir alanda hizmet verecek olan 
sağlık çalışanı adayı bireylerin niteliğinde artış 
sağlayacaktır.
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Successful Use of Low Dose Combined Spinal-Epidural 
Anesthesia During Cesarean Section in Eisenmenger Syndrome
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Abstract
Cardiac diseases are among the most important causes of mortality and morbidity during 
pregnancy. It is recommended that those with pulmonary hypertension (PH), cyanotic heart 
diseases, severe mitral stenosis (MS), aortic stenosis (AS) and patients with functional class 
3-4 according to the New York Heart Association (NYHA) not become pregnant. In these 
situations, a multidisciplinary approach including cardiologist, gynecologist, anesthesiologist 
and neonatologists is necessary. Cesarean section (CS) in pregnant cases with Eisenmenger 
syndrome represents a high risk for anesthesia. General anesthesia, spinal anesthesia, epidural 
anesthesia and combined spinalepidural anesthesia (CSEA) techniques may be used for CS of 
pregnant cases with severe cardiac diseases. There is no proven superiority for any of these 
techniques. We wished to share our experience of CSEA administered successfully to two high-
risk pregnant cases during cesarean sections.
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Introduction
Appropriate management and delivery strategies 
for pregnant patients with congenital or acquired 
heart disease are very important for clinicians. A 
variety of anesthesia methods administered for 
cesarean section can cause different hemodynamic 
responses related to the cardiac status of the patient. 
Though mostly diagnosed and treated in the 
childhood period, still some cases with Eisenmenger 
syndrome may present in the adulthood. The triad 
of systemic to pulmonary congenital cardiovascular 
communication [Atrial septal defect (ASD) and 
ventricular septal defect (VSD) etc.], pulmonary 
arterial disease, and cyanosis is called Eisenmenger 
Syndrome. Initial left to right shunt leads to excessive 
increase in right heart volume and pressure and 
elevated pulmonary vascular resistance resulting in 
reversal of shunt (1). The physiological changes in 
pregnancy cause the right to left shunt to become 
more severe leading to serious maternal and fetal 
complications. Increased right to left shunting 
during systemic vasodilatation is associated with 
worsening of cyanosis and increased maternal, 
fetal, neonatal mortality and morbidity in the 
peripartum period (2). Though pregnancy is not 
recommended in pulmonary hypertension (PH), 
there are many cases reports in the literature (3,4). 
The aim during anesthesia maintenance is to ensure 
appropriate anesthesia and analgesia for the surgical 
intervention while reducing pulmonary vascular 

resistance and reducing the risk of developing 
myocardial depression to a minimum.

Case report
Both of our patients included in the highest-risk 
group by the cardiology. The patients and relatives 
were informed before Cesarean section (CS) and 
written consent was obtained. 

Case I: The patient presented to the emergency 
room due to respiratory distress during her first 
pregnancy. The patient was 21 years old. Her 
history revealed that she has had symptoms since 
childhood, such as occasional palpitations and 
exertional dyspnea which increased and worsened 
during pregnancy. However, she had no diagnosis of 
cardiac disease. In the 32nd week of an unmonitored 
pregnancy, the patient found to have bilateral 
crackles and cardiac murmur on auscultation. 
Additionally, the patient had cyanotic appearance 
and spoon nails were noteworthy. Transthoracic 
Echocardiographic (TTE) assessment identified 3 
cm peri-membranous VSD, severe right-left shunt 
(140 mmHg peak gradient), and severe PH (mean 
PAP, pulmonary arterial pressure, 85 mmHg). 
Patient’s functional status was New York Heart 
Association (NYHA) Class 4. The patient was 
operated under emergency conditions. Before the 
CS the patient had blood pressure (BP) measured 
as 90/50 and 500 mL colloids were administered. 

Eisenmenger Sendromunda Sezaryen Sırasında 
Düşük Doz Kombine Spinal-Epidural Anestezi Kullanımı

Öz
Kardiyak hastalıklar, hamilelik sırasında en önemli mortalite ve morbidite nedenleri arasındadır. New York 
Kalp Birliği’ne (NYHA) göre pulmoner hipertansiyon (PH), siyanotik kalp hastalıkları, ağır mitral darlık 
(stenoz) (MS), aort darlığı (AS) ile fonksiyonel sınıf 3-4 olan hastaların hamile kalmamaları önerilmektedir. 
Bu gibi durumlarda, kardiyolog, jinekolog, anestezi uzmanı ve neonatologları içeren multidisipliner bir 
yaklaşım gereklidir. Eisenmenger sendromlu gebe olgularda sezaryen (CS), anestezi için yüksek risk 
oluşturur. Genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi ve kombine spinalepidural anestezi (CSEA) 
teknikleri, ciddi kalp hastalığı olan gebelerin CS’lerinde kullanılabilir. Bu tekniklerin hiçbirinde kanıtlanmış 
bir üstünlük yoktur. Bu yazıda sezaryen sırasında başarılı bir şekilde yönetilen CSEA tecrübemizi iki yüksek 
riskli gebe vakasına paylaşmak istedik.

Anahtar Sözcükler: Kombine spinal-epidural anestezi, Sezaryen, Eisenmenger sendromu
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In the operating room patient had heart rate (HR): 
120 beats/min, BP: 121/62 mmHg and SpO2: 56 
(on room air). Then CSEA was administered in the 
L2-3 intervertebral space. Low dose of 1 cc 0.5% 
hyperbaric bupivacaine (Marcaine® spinal heavy, 
0.5%, Astra Zeneca) and 10 µg fentanyl were 
administered over 10 seconds into the subarachnoid 
space. Later an epidural catheter was inserted and 
a total of 7 cc 0.5% isobaric bupivacaine and 3 cc 
pulmonary stenosis (PS) was administered into the 
epidural space divided into 3 cc doses. To avoid 
hypotension after CSEA 5 µg/kg/min dobutamine 
was begun. BPe was very closely monitored and 
dobutamine was increased to 8 µg/kg/min and later 
stopped postoperatively when no longer required. 
During the CS, no serious hemodynamic variations 
were observed and a 2850 g live male neonate 
was born successfully. With 1-min APGAR score 
of 5 and 5-min APGAR score of 8. After the CS 
the mother was transferred to the intensive care 
unit with stable general condition. Afterwards, she 
was transferred to the cardiology ward on the 1st 
day. During monitoring on the ward, the patient’s 
general status suddenly worsened and the patient 
died due to cardiac pathologies present on the 3rd 
postoperative day. 

Case II: A 32 year old female patient with known 
congenital ASD and Eisenmenger Syndrome 
currently was G5P4. Her 4th pregnancy had 
resulted in miscarriage in the 7th week due 
to cardiac problems and she was now 35+5 
gestational weeks. The patient was admitted to the 
cardiology ward in the 27th week of pregnancy. 
Functional capacity was NYHA class 3 and the 
patient was stable in terms of cardiac functions 
but was monitored closely due to early membrane 
rupture and risk of cardiac decompensation. 
TTE revealed EF (ejection fraction) of 50% with 
enlarged right ventricle with right venticule (RV) 
strain findings, interatrial septum had 24 mm 
secondum type ASD, estimated pulmonary artery 
systolic pressure (ePASP) 120 mmHg and mean 
PAP 85 mmHg. Sildenafil 3x20 mg and oksapar 
1x0.4 mL treatment was begun. The patient 
reached 35+5 weeks of gestation and the decision 

was made for a cesarean delivery by cardiology 
and gynecology team due to the decompensation 
risk. CSEA was planned and preoperative HR was 
119, with BP 127/76 and SpO2 96. The patient 
had an epidural catheter inserted in the L2-3 
intervertebral space and a total of 7 cc 0.5% isobaric 
bupivacaine (Marcaine®, 0.5%, Astra Zeneca), 1 
cc lidocaine and 1 cc PS divided into 3 cc doses 
administered into the epidural space. Then for 
spinal anesthesia low-dose 5 mg 0.5% hyperbaric 
bupivacaine (Marcaine®, 0.5%, Astra Zeneca) 
was administered over 10 seconds into the L3-4 
intervertebral space. After this, BP was 104/61, 
HR 126, and SpO2 was 94%. The patient wore an 
oxygen mask and waited for 20 min in slightly left 
lateral decubitus position while inhaled iloprost 
(Ventavist®) was administered. Ten minutes after 
the CS began a 1980 g live male neonate was 
born. The 1 min APGAR score was measured as 8. 
After the baby was born the patient was placed in 
reverse Trendelenburg position. Immediately iv 2 
mg midazolam (Dormicum®) and 25 IU oxytocin 
(Synpitan®) were administered. The patient was 
administered a total of 300 cc Normal saline, with 
50 cc urine output. After the successful CS, the 
patient had HR 88, BP 82/46 and SpO2 98 and 
was transferred to the intensive care unit (ICU) for 
close monitoring.

Discussion
Despite the advancement in the fields of cardiology 
and obstetrics, heart diseases are still the most 
important cause of maternal mortality and morbidity 
(5). Pregnancy in Eisenmenger patients is associated 
with high maternal and intrauterine fetal death risk. 
The maternal mortality is reported up to 50% among 
these patients (6). Linked to arterial vasodilatation 
that results in icreased right to left shunting and 
hypoxemia (7). In these patients the morbidity 
and mortality are correlated with functional status. 
Low functional capacity (NYHA class 3-4) is 
associated with high risk in terms of maternal 
mortality (8). With increased maternal cyanosis in 
pregnancy, the intrauterine fetal loss risk is shown 
to increase and vary from 75 to 85%. Additionally, 
intrauterine growth retardation and early birth rates 
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are frequently reported. Pregnant individuals with 
cardiac disease have a perinatal mortality rate of up 
to 28% (7, 8). Delayed diagnosis and late admission 
to hospital are risk factors for mortality (9). Our 
first case had low socioeconomic level and without 
known diagnosis of cardiac disease. In Eisenmenger 
syndrome, it is still controversial about whether to 
use general anesthesia or regional anesthesia as 
anesthetic method for surgical operations or whether 
pain-free normal vaginal birth is needed. Platzmann 
et al. used extracorpereal membrane oxijenation 
(ECMO) for the first time and reported a patient 
with successful normal birth in the literature (10).

Though general anesthesia is the most commonly-
chosen anesthesia method, reflex response 
developing after intubation during administration 
changes systemic vascular resistance and may 
increase pulmonary artery pressure. Positive-
pressure ventilation reduces venous return and 
may increase pulmonary vascular resistance. There 
are risks such as difficult intubation, aspiration, 
hypertensive response linked to laryngoscopy 
and intubation and cardiac depression after 
induction (11). The principle aim for anesthesia 
management of these patients is to reduce the right 
to left shunt to a minimum to prevent hypoxemia 
worsening. For this, many anesthesiologists 
choose epidural or combined spinal-epidural 
anesthesia administration. In recent years, there 
are publications stating that neuraxial techniques 
(controlled epidural or combined spinal-epidural) 
are safe for pain-free birth and cesarean when 
administered to many pregnant cases with cardiac 
diseases (12). Boukhris et al. (13) successfully 
administered epidural anesthesia and perioperative 
nitric oxide in a case report about anesthesia 
management for CS in a case with single ventricle 
and Eisenmenger syndrome. For both of our 
patients we administered CSEA in a way that 
without hemodynamic instability. Low-dose 
hyperbaric bupivacaine was administered to avoid 
the hypotension effect of spinal anesthesia, and 
both patients were transferred to intensive care 
after the CS without hemodynamic problems. 

During administration of spinal anesthesia 
alone, rapid sympathectomy and rapid reduction 
in systemic vascular resistance may develop. 
Epidural anesthesia causes fewer cardiac problems 
compared to general and spinal anesthesia in 
patients with pulmonary hypertension. In our 
cases, as a result, we have seen that low-dose CSEA 
can be reliably used for severe PH patients. The 
aim of anesthesia management should be to keep 
right ventricular filling at optimum level, avoid 
increases in pulmonary vascular resistance and 
falls in systemic vascular resistance, and preserve 
normal sinus rhythm by avoiding tachycardia (14).

For management of pregnant cases with 
Eisenmenger syndrome, a multidisciplinary 
approach including cardiologist, gynecologist, 
anesthesiologist and neonatologists is needed to 
reduce mortality related to the mother and baby. 
We successfully administered combined spinal-
epidural anesthesia to both of our cases.  
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Nadir Bir Olgu: Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli 
Karsinomu

Ozan AKINCI1, Başar Can TURGUT1, Meral Buğdaycı ÜNER2,
Sefa ERGÜN3 

Öz
Laparoskopik kolesistektomi safra kesesi taşlarının tedavisinde altın standart yöntemdir. 
İnsidental safra kesesi kanserlerinde tanı perioperatif bulgularla veya postoperatif patolojik 
değerlendirme ile konulur. Safra kesesi kanserlerinin büyük çoğunluğu adenokarsinomdur. Safra 
kesesinin taşlı yüzük hücreli karsinomu ise yeni olmayan fakat nadir görülen bir klinik antitedir. 
Bu yazıda insidental taşlı yüzük hücreli safra kesesi karsinomu tanısı koyduğumuz bir vakayı 
inceledik. 

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, Safra kesesi, Taşlı yüzük hücreli karsinom

A Rare Case: Signet Ring Cell Carcinoma of the Gallbladder

Abstract
Laparoscopic cholecystectomy is the golden standard method for the treatment of gall bladder 
stones. Incidentally gall bladder cancer is diagnosed with perioperative findings or postoperative 
pathologic examination. Most of the gallbladder cancers are adenocarcinoma. Signet ring cell 
carcinoma of gallbladder is not a new but is a uncommon clinical antite. In this study we examine 
the case of incidental signet cell carcinoma of gallbladder.

Keywords: Cholecystectomy, Gallbladder, Signet ring cell carcinoma

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Polikliniği, Fatih-İstanbul
2Hacettepe Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara 
3Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Polikliniği, Avcılar-İstanbul
Yazışma Adresi: Dr. Ozan AKINCI, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fatih-İstanbul
e-posta: ozanakinci1987@hotmail.com https://orcid.org/0000-0002-7149-6854
Geliş Tarihi: 12 Temmuz 2019 Kabul Tarihi: 1 Eylül 2019

 Olgu Sunumu - Case Report



Nadir Bir Olgu: Safra Kesesinin Taşlı Yüzük Hücreli Karsinomu

164

Giriş 
Safra kesesi tümörleri tüm gastrointestinal sistem 
kanserleri arasında beşinci sıklıkta görülen kanser 
olup safra yolları tümörleri arasında ise en sık 
olanıdır. Yüksek mortalite oranına sahip olup 5 
yıllık ortalama sağ kalım oranı yaklaşık % 5’tir (1). 
Safra kesesi taşı endikasyonuyla opere edilen ve 
preoperatif kanser şüphesi bulunmayan olgularda % 
0.2-2.1 oranında insidental safra kesesi karsinomu 
saptandığı bildirilmiştir (2, 3). 

Safra kesesi kanserlerinin % 98’ini 
adenokarsinomlar, geri kalanını papiller, müsinöz, 
skuamöz ve adenoskuamöz gibi alt tipleri 
oluşturmaktadır. Safra kesesinin taşlı yüzük 
hücreli karsinomu oldukça nadir görülmektedir. Bu 
çalışmamızda 34 yaşında semptomatik safra kesesi 
taşı endikasyonuyla laparoskopik kolesistektomi 
uyguladığımız, patolojik incelemede taşlı yüzük 
hücreli karsinom saptanan bir olguyu sunmayı 
amaçladık.

Olgu sunumu
34 yaşında kadın hasta, 2 yıldır devam eden üst karın 
ve sırt ağrısı şikayetleri ile İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Polikliniği’ne başvurdu. Geçirilmiş operasyon 
öyküsü ve bilinen hastalığı olmadığı kaydedildi. 
Fizik muayenede ve laboratuvar testlerinde 
özellik saptanmadı. Preoperatif ultrasonografik 
(US) incelemede safra kesesinde en büyüğü 2 cm 
çapında birkaç adet kalkül saptandı. Preoperatif 
üst gastrointestinal sistem endoskopisi doğaldı. 
Hastaya elektif laparoskopik kolesistektomi kararı 
alındı. Peroperatif laparoskopik eksplorasyonda 
safra kesesinin skleroatrofik yapıda ve karaciğer 
yatağına ileri derecede yapışık olduğu gözlendi. 
Hastaya karaciğer yatağını içine alacak şekilde 
laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Preoperatif 
komplikasyon gelişmedi. Hasta postoperatif 
ikinci gün taburcu edildi. Piyesin histopatolojik 
incelemesinde safra kesesi serozasını aşan, 
karaciğer parankimine invazyon gösteren (Evre T3), 
taşlı yüzük hücreli karsinom saptandı (Resim 1A-
D). Hasta ileri merkezde tetkik edildi. Abdominal 
magnetik rezonans görüntülemesinde (MRI) safra 
kesesi yatağında fibrozis ile uyumlu görünüm, 18-F 

fluorodeoksiglikoz pozitron emisyon tomografide 
(FDG-PET) ise karaciğer segment 4b’de 1.2x1x2 
cm boyutunda rezidü tümör şüphesi uyandıran, 
hipodens bir alanda, artmış FDG tutulumu (SUV 
max: 6.67) izlendi. Hastaya adjuvan kemoterapi 
uygulandı. 6 aylık tedavi sonrası çekilen kontrol 
FDG-PET’de, kolesistektomi lojunda önceki PET 
ile kıyaslandığında FDG tutulumu veya metastaz 
bulgusu görülmedi.

Resim 1 
A) Kolesistektomi materyalinde izlenen diffüz 
duvar kalınlaşması; makroskopik değerlendirme. 
B) Makroskopik resimdeki kare ile işaretli alanın 
mikroskobik görünümü müsin gölcükleri ile 
karakterize müsinöz karsinom (H&E; 4X).
C) Neoplazmı oluşturan müsinöz karsinom 
komponenti (sağ alt kısım) ve taşlı yüzük hücreli 
komponent (sol üst kısım) (H&E; 20X).
D) Kolesistektomi materyali karaciğer parankim 
cerrahi sınırında izlenen karaciğer dokusuna 
ilerleyen neoplastik hücre grubu (daire) (H&E; 
10X).

Tartışma
Safra kesesi kanserleri genelde geç tanı konulan, 
agresif tümörlerdir. Amerikan Kanser Ortak 
Komitesi kanser evreleme rehberine göre 5 yıllık 
sağ kalım oranları; Evre 0 için % 80, Evre 1 için % 
50, Evre 2 için % 28, Evre 3 için % 8, Evre 4 için 
ise % 2’dir (5). İnsidental safra kesesi karsinomları, 
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safra kesesinin benign bir hastalığı nedeniyle 
yapılan kolesistektomi esnasında veya sonrasında 
patolojik inceleme ile karsinom saptanması olarak 
tanımlanır. Safra kesesinin taşlı yüzük hücreli 
karsinomu nadir rastlanan bir alt tip olup biyolojisi 
ve davranışları üzerine literatürde yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. 

Safra kesesi kanserlerinde risk faktörleri ileri yaş, 
kadın cinsiyet, Asyalı bireyler, safra kesesi taşı, 
kronik enflamasyon, infeksiyon, primer sklerozan 
kolanjit, obezite, safra kesesi polipleri, safra yolları 
anomalileri ve çevresel faktörler (sigara, nikel, 
kadmiyum, radon gazı, metildopa, izoniyazid gibi) 
olarak bildirilmiştir (1). Olgumuzun kadın olması 
ve safra kesesi taşı bulunması dışında başka bir risk 
faktörü saptanmadı.

Preoperatif değerlendirmede radyolojik 
görüntülemeler cerrahi plan açısından önemli bir 
role sahiptir. US safra kesesi görüntülemesinde 
en ideal tetkik olmakla birlikte uzman radyolog 
deneyimi nedeniyle subjektif niteliktedir. BT ve 
MRI kolanjiografi görüntülemeleri safra kesesi 
karsinomlarında tanı, vasküler invazyon, karaciğer 
invazyonu, uzak organ metastazı, lenf nodu 
tutulumu ve rezektabilitenin değerlendirilmesinde 
yüksek duyarlılık ve spesifisiteye sahiptirler (1). 

Safra kesesi taşlı yüzük hücreli karsinomları kese 
lümeninde kitleden ziyade diffüz duvar kalınlaşması 
şeklinde tutulum yaptığı için cerrah tarafından 
farkedilemeyebilir. Literatürde bu durumun midenin 
taşlı yüzük hücreli karsinomunun linitis plastika 
tipiyle benzerlik gösterdiği bildirilmiştir (8, 9). 
Bu nedenle ciddi patolojik durumlar makroskopik 
olarak normal bir dokuda dahi bulunabileceği 
için tüm safra kesesi piyesleri rezeksiyon sonrası 
mutlaka incelenmelidir. Olgumuzda safra kesesi 
kronik kolesistite benzer şekilde skleroatrofik 
görünümdedir.

Taşlı yüzük hücreli karsinom daha çok mide, meme 
ve kolonda rastlanmakla birlikte tüm organlarda 
ortaya çıkabilir (4). Doku orijininden bağımsız 
olarak taşlı yüzük hücreli karsinomlar sıklıkla 
peritoneal yüzeylere, bölgesel lenf nodlarına, 
overlere ve akciğerlere metastaz yapabilen agresif 

tümörlerdir. Krunic ve ark. cilt, skalp ve perianal 
bölgeye multiple metastazlar yapan, Humeres ve 
ark. ise multiple kemik metastazları yapan safra 
kesesi taşlı yüzük hücreli karsinom olgularını 
literatürde bildirmişlerdir (6,7).

Preoperatif olarak bilinen veya şüphe duyulan safra 
kesesi kanserlerinde laparoskopik kolesistektomi 
kontrendikedir. Laparoskopi esnasında şüphe 
duyulursa tanı frozen kesitlerle doğrulanmalı ve 
sonuç kanser lehine geldiği takdirde açık cerrahiye 
geçilerek radikal cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır 
(2). Ancak cerrahi rezeksiyon kararında en önemli 
unsur tümörün T evresidir. Cerrahi müdahalenin 
amacının teknik olarak mümkün olabilecek bir 
küratif R0 rezeksiyonun sağlanması olduğu 
unutulmamalıdır. Hastalığın ileri evresinde 
kemoterapi veya radyoterapi denenebilir, ancak 
adjuvan veya neoadjuvan kemoradyoterapi 
uygulanmasını destekleyen veriler büyük oranda 
Faz II çalışmalarına dayanmaktadır ve fayda 
sağladığına dair hiçbir kanıt yoktur (10).

Sonuç
Safra kesesinin taşlı yüzük hücreli karsinomu 
nadir görülür. Laparoskopi esnasında cerrahın 
şüphelenmesi durumunda aynı seansta rezeksiyon 
planlanması gerekir çünkü safra kesesi kanserlerinde 
cerrahi tek kür şansı sağlayan tedavi yöntemidir.
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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 
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7. Yazının Yayına Gönderilmesi
Dergiye gönderilecek tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygunluğu mutlaka son bir 
kez kontrol edilmelidir. Yazılar http://www.iautipklinikleri.com web sayfasından temin edilebilecek 
olan “yazar kontrol listesi” tamamlanarak gönderilmelidir. Yazılar, Tıp Fakültesi Klinikleri’ web sayfası 
üzerinden çevrimiçi olarak veya aşağıda belirtilen elektronik posta adresine konu bölümüne ATK YAZI 
ibaresi yazılarak gönderilmelidir. Bu yolların dışındaki vasıtalarla gönderilen yazılar değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
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