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I

ÖN SÖZ

Değerli Meslektaşlarım,
Sağlık bilimleri alanındaki araştırmalar, doğası gereği disiplinler 

arası bir çalışmalardır. Bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin 
paylaşılması ve sağlık sorunlarının çözümüne katkısı, içinde bulunduğumuz 
bilim çağının gereğidir. “Dahili Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi 
Yöntemleri-II” kitabı, cerrahi bilimler alanında güncel konulardaki 
derlemelerden oluşan bir kitap olup hem akademisyenler hem de bu alanlarda 
çalışan araştırmacılar için bir kaynak oluşturacaktır. Bilim insanları, özellikle 
klinik branşlarda çalışanlar, Covid 19 salgın günlerinde hastalarına sağlık 
hizmeti sunmaya çalışırken bir yandan da bilimsel araştırmalar yapmaya ve 
kendi alanlarındaki bilimsel verileri bilim camiasıyla paylaşmaya 
çalışmaktadırlar. Yüz yüze eğitimin ya da bir araya gelerek bilgi paylaşımının 
mümkün olmadığı bu günlerde, online ya da yazılı metinler aracılığıyla 
eğitim ön plana çıkmaktadır. Böyle bir zaman diliminde bu kitaba katkıları için 
tüm çalışma arkadaşlarıma ve yayınevine teşekkür ederim.

Doç. Dr. Savaş Karyağar
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B Ö L Ü M  1

PRENATAL TANIYA  
GENETİK YAKLAŞIMLAR
Genetic Approaches to Prenatal Diagnosis

Abdussamed Yasin Demir
(Dr. Öğr. Üyesi), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,  

Erzincan, Türkiye
e-mail: ayasindemirr@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0420-5017

1.  Giriş

Prenatal tanının amacı, çiftleri fetüste olabilecek doğum kusurları 
veya genetik bozukluklar konusunda bilgilendirmek ve bu riski nasıl 
yönetecekleri hakkında eşlerin bilinçli seçimler yapabilmelerini 

sağlamaktır (1). Etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riskinin yüksek olduğu 
bilinen çiftlerden bazıları, çocuk sahibi olmaktan vazgeçebilmektedir. Prenatal 
tanı, fetüste bilinen anomalinin var olup olmadığının incelenmesine imkan 
sağlamakta ve çiftlerin sağlıklı bir hamilelik yapmalarına izin vermektedir. 
Ciddi genetik hastalığı olan bir çocuğa sahip olma riski taşıyan kadın veya 
çiftler gebeliğe karar verip prenatal tanı aracılığıyla sağlıklı çocuk sahibi olabilir 
veya fetüsün etkilenmiş olduğu durumlarda gebeliği sonlandırmayı seçebilirler 
(2). Bazı durumlarda, özellikle yüksek risk grubundaki çiftlerde prenatal tanı 
bireylere güven sağlar ve endişelerini azaltır. Diğer bazı durumlarda ise prenatal 
tanı, doktorların genetik bir hastalığı veya doğum defekti olan bir fetüsün 
doğum öncesi tedavisini planlamasına izin verir. Prenatal tedavinin mümkün 
olmadığı durumlarda, gebelik döneminde tanı konulması çiftleri ve hekimleri 
bilgilendirir ve etkilenmiş bir çocuğa sahip olacak ailenin psikolojik hazırlığı, 
doğum yönetimi, postnatal bakım açısından uygun yönetimi planlayabilmeleri 
konusunda uyarır (3).
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Prenatal tanı, genetik bir hastalık yönünden artmış risk altında olduğu 
bilinen bir fetüsün söz konusu hastalık ile etkilenip etkilenmediğini belirlemek 
amacıyla incelenmesi anlamına gelmektedir (1). Söz konusu yüksek risk 
genellikle; önceki çocukta hastalık olması, ailede hastalık öyküsü, pozitif 
parental taşıyıcılık testi veya prenatal tarama testlerinde artmış risk ile belirlenir. 
Prenatal tanı sıklıkla, fetal veya amniyotik hücrelerin analizini gerçekleştirmek 
amacıyla koryonik villus örneklemesi (CVS), amniyosentez ve kordosentez gibi 
invazif bir işlem gerektirir (2).

Bu bölümün amacı prenatal tanıda kullanılan çeşitli yaklaşımları gözden 
geçirmektir.

2.  Prenatal Tanı Yöntemleri
Prenatal tanıda kullanılan invazif ve noninvazif yöntemler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
CVS, amniyosentez ve kordosentez düşük fetal kayıp riskine sahip invazif 
işlemlerdir. Bu nedenle, bu yöntemlerin kullanımı daha önce belirtildiği gibi prenatal 
tanı kriterlerini karşılayan gebelerin düşük bir yüzdesinde endikedir (1). Bunun 
yanı sıra, ultrasonografi düşük riskli bazı gebeliklerde fetüsün değerlendirilmesi 
için noninvazif ve risksiz bir prenatal tanı aracı olarak kullanılabilir (4).

Tablo 1: Prenatal tanı yöntemleri

İnvazif Yöntemler
•  Koryonik villüs örneklemesi
•  Amniyosentez
•  Kordosentez
•  Preimplantasyon genetik tanı
Noninvazif Yöntemler
•  Ultrasonografi

Kaynak: Nussbaum R, McInnes R, Willard H. Thompson &  
Thompson Genetics in Medicine. Ed 8, Canada, Elsevier Inc. 2016:349-367

2.1. İnvazif Yöntemler

2.1.1. Koryonik Villüs Örneklemesi

CVS, koryon villus dokusundan (gelişmekte olan plasentanın bir kısmı) 
transabdominal veya transservikal olarak yapılan biyopsi işlemidir (Şekil 1) 
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(1). Biyopsi ile elde edilen hücreler kültüre edilerek sitogenetik çalışmalarda 
veya fetüse ait genetik materyal elde edilerek moleküler genetik çalışmalarda 
kullanılabilir. CVS işlemi genellikle gebeliğin 10-13. haftaları arasında 
yapılır. Gebeliğin erken dönemlerinde sonuç alınması, belirsizlik süresinin 
azalması ve böylelikle gerekli görülen durumlarda birinci trimesterde gebeliğin 
terminasyonuna imkan sağlaması bu yöntemin avantajıdır (5).

Şekil 1: Koryonik villus örneklemesi (CVS) (1)

Bu yöntemin en önemli komplikasyonu fetal kayıp riskidir. Karşılaştırıldığında, 
bazal fetal kayıp riskinden hafi fçe yüksek olup yaklaşık 300-500’de 1 oranındadır. 
CVS çalışmalarında %1 oranında kromozomal mosaisizm gözlemlenebilir. 
Böyle durumlarda, fetüsün anomaliye sahip olup olmadığını netleştirmek 
amacıyla amniyosentez yapılarak değerlendirilmesi önerilir (1).

2.1.2. Amniyosentez

Amniyosentez, amniyon kesesine bir iğne ile transabdominal şekilde girilmesi 
ve tanısal çalışmalarda kullanmak amacıyla bir miktar amniyotik sıvı örneğinin 
alınması işlemidir (Şekil 2). Amniyon sıvısındaki hücreler kültüre edilerek 
sitogenetik çalışmalarda veya fetüse ait genetik materyal elde edilerek moleküler 
genetik çalışmalarda kullanılabilir. Ayrıca, amniyon sıvısında bulunan alfa-
fetoprotein (AFP) konsantrasyonu fetüsün nöral tüp defekti (NTD) açısından 
değerlendirilmesinde kullanılabilir. Amniyosentez işlemi genellikle gebeliğin 
16-20. haftaları arasında gerçekleştirilir (6).
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Şekil 2: Amniyosentez (1)

Amniyosentez işleminin en büyük komplikasyonu bazal fetal kayıp riski (%1-2) 
üzerine 300-500’de 1 düşük riskinin eklenmesidir (1).

2.1.3. Kordosentez

Gebelik sırasında bebeğin göbek kordonundan 21G spinal iğne ile 1-2 
cc fetal kanın aspire edilmesi işlemidir (Şekil 3). Fetal karyotip, fetal 
hematolojik bozuklukların hızlı değerlendirilmesi ve fetal enfeksiyonun 
belirlenmesi için endikedir (7). Amniyosentezden sonuç alınamadığında veya 
yorumlanamadığında uygulanır. Genellikle 18. gebelik haftasından doğuma 
kadar olan sürede gerçekleştirilebilir.

Şekil 3: Kordosentez
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Kordosentez işleminin komplikasyonu girişime bağlı olarak yaklaşık %2 fetal 
kayıp riskine sahip olmasıdır (7).

2.1.4. Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon genetik tanı (PGD), in vitro fertilizasyon (IVF) sırasında uterusa 
transfer edilmeden önce belirli bir genetik defekti içermeyen embriyoların 
seçilmesi amacıyla yapılan testi ifade eder. Bu yöntem, çocuklarında belirli 
bir genetik bozukluk veya anöploidi açısından artmış risk altında olan çiftlere 
kürtaja alternatif bir seçenek sunmak amacıyla geliştirilmiştir (8).

Bu amaçla, blastomer biyopsisi ve blastosist biyopsisi olmak üzere iki 
temel yaklaşım kullanılmaktadır. Blastomer biyopsisinde fertilizasyondan 3 gün 
sonra (8-16 hücre evresi) embriyodan tek hücre alınır. Blastosist biyopsisinde 
ise döllenmiş yumurtadan blastosist gelişene kadar (5-6 gün) kültür işlemi 
gerçekleştirilir ve trofoektodermden (plasentayı oluşturacak kısım) yaklaşık 5 
hücre alınır. Elde edilen bu hücreler polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), fl oresan 
in situ hibridizasyon (FISH) ve kromozomal mikrodizin yöntemleri kullanarak 
bilinen genetik bir bozukluk açısından değerlendirilir. Bilinen genetik bozukluk 
açısından etkilenmediği tespit edilen embriyolar uterusa implante edilir. 
Etkilenmiş olan embriyoların ise implantasyonu gerçekleştirilmez (Şekil 4) (1).

PGD, düşük de olsa yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuç verebilmesi ve etkilenmiş 
embriyoların yaşamasına izin verilmeden kürtaja benzer şekilde uzaklaştırıldığı için 
ortaya çıkan etik kaygılar gibi bazı soru işaretleri ile karşı karşıyadır (8).

Şekil 4: Preimplantasyon genetik tanı (1)
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2.2. Noninvazif Yöntemler

2.2.1. Ultrasonografi

Fetüse ait anomalilerin saptanmasında ultrasonografik tarama prenatal tanı aracı 
olarak kullanılabilir (9). Ultrasonografik muayene sonucunda fetüste bir anomali 
tespit edildiğinde veya şüphelenildiğinde detaylı ultrasonografi (üç veya dört 
boyutlu) gerçekleştirilebilir. Yüksek çözünürlüğe sahip bu yöntem aracılığıyla 
birinci trimester sonlarında saptanabilen bazı yapısal fetal anomaliler Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Ultrason değerlendirmesinde gözlenen bu malformasyonların 
trizomiler (13,18,21), monozomi X (45,X) ve diğer kromozomal anöploidiler 
ile ilişkili olduğu bilinmektedir (1).

Tablo 2: Prenatal tanısal ultrasonografi ile teşhis  
veya ekarte edilebilen fetal anomaliler

Tek Gen Bozuklukları
•  Holoprosensefali
•  İnfantil polikistik böbrek hastalığı
•  Meckel-Gruber sendromu
Genellikle Multifaktöriyel Olduğu Düşünülen Bozukluklar
•  Yarık dudak ve yüz malformasyonları
•  Konjenital kalp hastalığı
•  Nöral tüp defektleri
Bir Sendromun Göstergesi Olabilecek Anomaliler
•  Anormal genitalya
•  Kistik higroma
•  Polidaktili
•  Omfalosel

Kaynak: Nussbaum R, McInnes R, Willard H. Thompson &  
Thompson Genetics in Medicine. Ed 8, Canada, Elsevier Inc. 2016:349-367

Fetüsün tek gen bozuklukları yönünden değerlendirilmesinde ultrasonografi 
prenatal tanı aracı olarak kullanılabilir (9). Tek gen kusurlarını incelemek 
amacıyla DNA ve biyokimyasal testlerin kullanılabildiği fakat bu çalışmaları 
gerçekleştirebilmek için uygun numunelerin bulunmadığı durumlarda alternatif 
bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Otozomal dominant geçiş gösteren 
TBX5 genindeki değişimin neden olduğu konjenital kalp defekti ve ekstremite 
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anomalisi ile karakterize Holt-Oram sendromunun ultrasonografi aracılığıyla 
değerlendirilmesi örnek olarak verilebilir (Şekil 5) (1).

Şekil 5: Holt-Oram sendromlu fetüs  
(üç parmak ve anormal bir başparmak anomalisi) (1)

Benzer şekilde, multifaktöriyel bozuklukların tanısında da ultrasonografik 
inceleme prenatal tanı aracı olarak kullanılabilmektedir. Ailelerde tekrarlayabilen, 
multifaktöriyel kalıtım paterni gösterdiği düşünülen ve konjenital kalp hastalığı, 
yarık dudak ve nöral tüp defektlerini içeren anomaliler ultrasonografi aracılığıyla 
tanımlanabilir (Tablo 2) (1).

Bilindiği üzere ultrason değerlendirmesi ile gebeliğin 13. haftasından 
itibaren fetüsün cinsiyeti belirlenebilmektedir. Bu yaklaşım aracılığıyla, X’e 
bağlı resesif bozukluklar açısından taşıyıcılık öyküsü veya artmış risk sahibi olan 
gebelerde fetüsün söz konusu genetik hastalık açısından etkilenip etkilenmediği 
değerlendirilebilir (1).

3. İnvazif Testler İçin Prenatal Tanı Endikasyonları
Prenatal tanı önceki dönemlerde genellikle ileri maternal yaş sebebiyle yapılırdı. 
İleri maternal yaşın bir neticesi olarak özellikle trizomi 21 ve yanı sıra trizomi 
13 ve trizomi 18 sıklığında görülen artış invazif prenatal tanı için yaygın görülen 
endikasyonlardır (1, 10). Klinik bulgular doğrultusunda invazif prenatal tanı 
için iyi kabul görmüş endikasyonlar;

 - Önceki çocukta de novo kromozomal anöploidi veya diğer genomik 
dengesizlik bulunması
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 - Ebeveynlerden birinde yapısal, kromozomal veya genomik anomali 
bulunması

 - Ailede biyokimyasal veya DNA analizi ile teşhis edilebilen veya ekarte 
edilebilen genetik bir bozukluk öyküsünün bulunması

 - Ailede spesifik bir prenatal tanı testi olmayan X’e bağlı bir bozukluk 
öyküsünün bulunması

 - Nöral tüp defekti (NTD) riski bulunması
 - Maternal serum taraması, ultrason değerlendirmesi ve hücresiz DNA’nın 

analizi gibi noninvazif prenatal tarama testlerinde artmış risk bulunması 
olarak sıralanabilir (1).

4.  Prenatal Tanıda Laboratuvar Çalışmaları
4.1. Sitogenetik Analizler

CVS, amniyosentez ve kordosentez işlemlerinden elde edilen fetüse ait hücreler 
kültüre edilerek karyotip analizi gerçekleştirilir. CVS çalışmaları kısa ve uzun 
süreli kültürler olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Kısa süreli kültür ile 
daha hızlı sonuç elde edilebilmesine rağmen detaylı analiz gereken durumlarda 
preparatlardaki bant çözünürlüğü yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, CVS veya 
amniyosentez çalışmalarında sıklıkla yüksek bant çözünürlüğü sağlayan uzun 
süreli kültürler tercih edilir. Uzun süreli kültürde kromozomların eldesi ve 
analizi ortalama 7-10 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir (1).

Hızlı anöploidi testi endike olduğunda CVS veya amniyosentezden sonra 
FISH yöntemi ile interfaz çekirdeklerinin trizomiler, X ve Y kromozomlarında 
sık görülen anöploidiler yönünden değerlendirilmesi mümkündür. Bu yöntem ile 
1-2 gün içerisinde prenatal moleküler sitogenetik analizler gerçekleştirilebilir (1).

Karyotip analizinin çözünürlüğünün yetersiz kaldığı durumlarda CVS, 
amniyosentez ve kordosentez sonucu elde edilen fetal hücreler delesyon, 
duplikasyon gibi kopya sayısı değişikliklerini değerlendirmek amacıyla daha 
yüksek bir çözünürlüğe sahip kromozomal mikrodizileme (microarray) yöntemi 
ile analiz edilir (11).

Özellikle CVS çalışmalarında maternal hücre kontaminasyonu olasılığı 
sebebiyle kültürde mozaisizm (birey-doku örneğinde iki veya daha fazla hücre 
hattının bulunması) gözlemlenebilir. Böyle durumlarda fetüsün gerçekten 
mozaik olup olmadığı netleştirilmelidir. Gerekli görüldüğü durumlarda çiftlere 
ikinci bir karyotip analizi için amniyosentez önerilmelidir (12).
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Sitogenetik çalışmalarda kültürlerde üreme başarısızlığı gözlemlenebilir. 
Böyle durumlarda çiftlere en kısa zamanda bilgi verilmesi ve alternatif 
yaklaşımların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, CVS kültüründe 
bir üreme başarısızlığı meydana geldiğinde amniyosentez yaklaşımı göz önünde 
bulundurulabilir. Amniyosentez kültüründe de üreme başarısızlığı meydana 
geldiğinde gebelik haftası göz önünde bulundurularak ya tekrar amniyosentez 
ya da kordosentez önerilebilir (12).

4.2. Moleküler Genetik Analizler

Bilindiği üzere, genetik temeli ve tanımlanmış mutasyonların sebep olduğu 
bilinen bir hastalık DNA analizi ile teşhis edilebilmektedir. Mutasyonların 
araştırılmasında kullanılan herhangi bir tekniğin prenatal tanı için de kullanılması 
mümkündür (1). CVS veya amniyosentez örneklerinden elde edilen fetal DNA 
materyali ile gen düzeyinden tüm ekzom-genom dizilemeye kadar analizler 
gerçekleştirilebilir (13). Bu yaklaşımla, 5000’den fazla genetik hastalığın 
prenatal tanısı Sanger sekans veya yeni nesil sekanslama (Next-Generation 
Sequencing/NGS) ile gerçekleştirilebilmektedir (14). Gelişen teknolojiler 
sayesinde DNA dizileme maliyetinin oldukça düşmesine rağmen tüm ekzom 
veya genom dizileme henüz rutin olarak uygulanan bir yöntem değildir. Fetüsün 
bu tüm genom analizi ile ortaya çıkan bazı etik kaygılar mevcuttur. Bilinen bir 
tedavisi olmayan hastalığın prenatal dönemde tanısının getireceği soru işaretleri, 
bireyin toplumsal olarak damgalanması, ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiye 
zarar verebilmesi, dizileme ile ortaya çıkan anlamsız varyant sayısındaki artışın 
yorumlanmasındaki zorluklar bu kaygılara örnek olarak verilebilir (1).

5.  Prenatal Tanı ve Genetik Danışma
Prenatal tanı endikasyonu ile başvuran çiftlerden kapsamlı bir aile öyküsü 
alınmalı ve ait olduğu etnik köken göz önünde bulundurularak daha önce 
şüphelenilmemiş diğer genetik hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerekip 
gerekmediği belirlenmelidir (15). Çiftlerin etnik kökeni, pozitif bir aile öyküsü 
olmasa bile prenatal tanı testlerinden önce ebeveynlerde taşıyıcılık testlerinin 
gerçekleştirilmesine ihtiyaç olduğunu gösterebilir. Bu doğrultuda, herhangi bir 
nedenle başvuran bir çiftte, çeşitli etnik gruplarda yüksek frekansta gözlenen 
otozomal resesif bozukluklar (talasemi, orak hücre anemisi) yönünden taşıyıcılık 
testleri göz önünde bulundurulmalıdır (16).
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Prenatal tanıda kullanılabilen testlerin çeşitliliği, test sonuçlarının 
yorumlanmasının hassasiyeti ve karar verme sürecinde etik, dini, kişisel 
ve sosyal yönlerin ele alınması gerekliliği nedeniyle prenatal danışma 
genetik danışmanlar için zor bir hale gelebilir (17). Prenatal tanı 
yaptıracak adaylara verilen genetik danışmanlık genellikle aşağıdaki 
hususları ele alır;

-  Fetüsün etkilenmiş olma riski
-  Spesifik problemin doğası ve olası sonuçları
-  Kullanılacak prosedürlerin riskleri ve kısıtlılıkları
-  Bir raporun düzenlenebilmesi için gereken süre
-  Girişimin başarısız olması durumunda tekrarlanan bir prosedüre muhtemelen 

ihtiyaç duyulması (1).

Genellikle prenatal tanıdan elde edilen sonuçlar normaldir ve çiftler bebeklerinin 
araştırılan durum açısından etkilenmemiş olduğuna dair güvence alırlar. Ne 
yazık ki, bazı durumlarda fetüsün ciddi bir kusura sahip olduğu sonucu elde 
edilebilir. Böyle durumlarda, çoğu hastalık için etkili prenatal tedavi yöntemi 
bulunmadığından dolayı ebeveynler gebeliği sonlandırmayı seçerler. Gebeliği 
sonlandırmayı düşünmeyen çiftler ise, genetik bozukluğu olan bir çocuğun 
doğumu ile ilgili psikolojik hazırlık, doğum ve bakım yönetimi gibi konularda 
kendilerini hazırlayabilme imkanı bulurlar (1).

Bilinen bir aile öyküsü veya artmış risk altında bulunan ebeveynlere, çocuk 
sahibi olmak istedikleri zaman preimplantasyon genetik tanı (PGD) yöntemiyle 
daha risksiz gebeliklerde bulunabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir.

En önemlisi, prenatal tanı sonucunda bir anormallik tespit edilmesi 
durumunda ebeveynlerin hamileliği sonlandırmakla yükümlü olmadıkları 
ve prenatal tanının asıl amacının fetüsün söz konusu bozukluktan etkilenip 
etkilenmediğini belirlemek olduğu çiftlere net bir şekilde ifade edilmelidir.
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Polikistik over sendromu (PCOS) kadınlar arasında infertiliteye sebep 
olan en önemli nedendir. Bu sendromu kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanlık alanına sınırlamak ise yapılabilecek en büyük hatalardan biri 

olur.
Adolesan dönemde adet düzensizliği, akne ve hirsutizm ile kendini hafif 

hafif belli etmeye başlar. Kilo almada kolaylık, özellikle santral obeziteye 
yatkınlık, insülin direnci 20’li yaşlarda genç kızların sorunu oluverir. Ne yazık 
ki bir aparmanın kat kat yükselmesi gibi eski bulgular devam ederken yenileri 
üstüne eklenmektedir. Evlilik çağına gelinip çocuk istendiğinde en azından 
ovulasyon indüksiyonu ama genelde invitro fertilizasyon (IVF) e kadar giden 
dolambaçlı bir yola girilir. Hamile kalmayı başaran anne adayı hele de biraz 
kilolu hamile kalmışsa gebelik şekeri PCOS’lu anne adaylarında 3 kat fazla 
görülür. Bu yetmezmiş gibi bu anne adayları hipertansiyon ve preeklampsi 
açısından 3 kat, hipertansiyon açısından risk taşımaktadırlar. (1)

Yaş 30’ları geçince insülin direnci(IR) bozulmuş glikoz toleransına (IGT) 
hatta Tip 2 DM kapıyı çalar. (2) Hipertansiyonun eşlik etmesi kalp damar 
sisteminin zedelenmesinin erken habercisidir. Kırklı-ellili yaşlarda bu kadınlar 
kalp hastalıkları ile uğraşmaya başlarlar. Menopoz döneminde bu kalp hastalığı 
riski iyice artarken bir de düzensiz adetler ile yapısı bozulmuş olan endometrium 
nedeni ile rahim kanseri riski artar. (3)

İşte tüm bu nedenlerden dolayı tüm branşlardaki hekimler tarafından 
bilinmesi ve kendisine risk faktörlerinin anlatılması gereken bir kadın 
topluluğudur PCOS’lu bayanlar. Hele de tüm kadınların %10-15 ‘inin PCOS 
olduğunu düşünürsek önleyici hekimlikle ne çok can kurtaracağımızı düşünmek 
çok yararlı olacaktır.
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*Oligo-anovilasyona bağlı adet düzensizliği
*Klinik ve/veya biyokimyasal olarak andojen fazlalığının gösterilmesi
*Overlerin polikistik görünümü.
Saptanması ve bütün bunları yapabilecek diğer tanıların ekarte edilmesi 

ile konulur. Ama tanı kriterlerinin yaşa göre değişiklik gösterebilmesi de tabii ki 
mümkündür. Tablo-1 de bu durum özetlenmektedir.(1)

Tablo -1

Başla nedenle açıklanamayan aşağıdaki bulguların kombinasyonu

1. Ovulasyon disfonksiyonunun göstergesi olarak mesntrüel düzensizlik

Yaşa veya kemik yaşına uyumlu olmayan bir mens siklusu

Bu bulguların bir seneden uzun süredir devam etmesi

2. Hiperandrojeneminin klinik ve/veya biyokimyasal bulguları

Orta veya şiddetli hirsutizm androjen yüksekliğinin göstergesidir.

Sabah erken saatte alınan kan örneklerinde serbest ve total testosteron yüksekliği

PCOS’un etyolojisi tam olarak belli değildir. Genetik veya genetik dışı 
intrauterin veya doğum sonrası pek çok neden ile PCOS gelişebilir. PCOS’ta 
overler aşırı androjen üretiminin ana kaynağıdır. Overlerdeki fonksiyon 
bozukluğu over hücrelerinden kontrolsüz ve aşırı üretilen androjenlere bağlıdır. 
İnsülin direncinin etyolojideki yeri ise tartışmasızdır.

İş bir ergene tanı koymakla başlanacaksa bu oldukça zor olur. Çünkü 
tanı kriterlerinden anovulasyona bağlı adet düzensizliği ergenlikte oldukça sık 
görülür ve erken ergenlikte normal olabilir. Hirsutizm ise zamanla gelişen bir 
sorun olduğundan ergenlikte başlarda çok şikayetçi olunan bir sorun değildir. 
Akne sık görülen bir hiperandrojenemi belirtisi sayılabilir. Androjenlerin de 
ölçümü kafa karıştırıcı olabilir çünkü herhangi bir nedenle (ki rutinde tamamen 
normal bir kadında yılda 1-2 siklus yumurtlamasız geçebilir) anovulasyon 
olduğunda, folliküler fazda androjen yüksekliği görülür. (2)

Adolesanlarda PCOS tanısı koyulmasındaki bunca zorluk pek çok eksperin 
bir araya geldiği toplantılarda konsensüs kriterlerinin oluşması ile biraz da olsa 
bu karmaşaya açıklık getirmiştir. (4) Yine de bir adet düzensizliğini düzensizlik 
kabul edebilmek için en az bir yıl devam etmiş olması gerekir çünkü ergenlerde 
overlerin tam olgunlaşmaması nedeni ile normalden sık anovulatuar sikluslar 
görülebilir.yinede menarjdan 1-2 yıl sonra hala adet düzensizlikleri var ise 
PCOS açısından riskli kabul edilmeye başlanmaları gerekir.
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Adolesanlarda yaş ilerledikçe hirsutizm şikayeti ile doktora başvuran genç 
kızların sayısı artar. Bu dönemde insülin direncinin de etkisi ile yaşıtlarına göre 
daha kolay kilo artışı oluşmaya başlar. Ama PCOS tanılı hastaların yarısının 
obez olmadığı da unutulmamalıdır. (2)

PCOS’un Cilt Bulguları: 
Hirsutizm: tanım itibarı ile erkek paterninde anormal çoğalan kıllar olarak tanımlanır. 
Ferriman-Gallwey sistemi hirsutizmi derecelendirmek için en sık kullanılan 
yöntemdir. Bu skalaya göre 8 ve üstünde puan almak hirsutizm kabul edilir. 

Buradan anlaşılması gereken her hastanın kafasına taktığı ve kendine göre 
aşırı gördüğü kıllanma gerçek hirsutizm olmayabilir. 

Unutulmaması gereken bir ayrıntı da androjen seviyeleri tamamen normal 
iken ve mens siklusları tamamen normal iken de görülebilir. Bu tür hirsutizm 
genelde daha hafif seyrettiği için, kıllanmanın daha yoğun izlendiği genç kızlar 
PCOS açısından daha detaylı değerlendirilmelidir.

Akne: Akne Vulgaris androjen fazlalığı nedeniyle oluşan bulgudur. 
İnflamatuar yanıtın ve lezyon sayısının fazlalığı PCOS delili kabul edilmelidir.(5)

Saç dökülmesi görülebilir.erekek tipi olabileceği gibi kadın tipi saç 
dökülmesi de görülebilir. (6)

Virilizasyon ise PCOS’ta rastlanmayan bir bulgudur.

Over Bulguları:
Anovulasyon: uzun ve dikkatli bir takiple konulması gereken bir tanıdır çünkü 
gençlerde adet düzensizliği görülebilir. Ama 19 günden sık ya da 90 günden 
uzun olan bir adet düzensizliğibaştan anormal kabul edilir. Yumurtalıklar 
olgunlaştıktan sonra 21-38 gün arasında değişen bir düzende oluşur. Ergenlik 
döneminde yumurtlama olmaması ve progesteron yetersizliği sık görülür.

Bir ergende anovulatuar adet düzensizliği düşünmek için:

•  Primer Amenore: 15 yaşına gelmiş olmasına rağmen (kemik yaşı olarak da) 
hala mens sikluslarının başlamaması

•  Sekonder Amenore: normal bir adet düzeni varken birden 90 günü geçen 
adet görmeme periyodunun oluşu.

•  Oligomenore: menarjdan sonraki 5 yıl içinde oligomenoreyi tanımlayabilmek 
içim:
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* Menarjın ilk yılında yılda 6 dan az mens siklusu olması.
* Menarjın 1-3 yılında yılda 8 den az mens siklusunun olması
* Menarjın 3 yılından menepoza kadar ise 9dan az mens siklusu oluşması 

oligomenore olarak tanımlanır.

Aşırı uterin kanamalar PCOS tanılı kadınlarda daha çok görülür. Anovulasyon 
nedeni ile progesteron ile dengelenmemiş hiperplastik endometriumun dışarı 
atılması oldukça ciddi kanamalara neden olabilir. İşte bu sürekli hiperplastik 
hale gelen endometrium ileriki yaşlarda PCOS’lu kadınları Uterus Kanseri riski 
ile karşı karşıya bırakır. 

Polikistik Overler: genelde asemptomatiltirler pek karın ağrısı da görülmez. 
Her PCOS tanısında polikistik överler olmayabileceği gibi her polikistik over de 
PCOS nedeni ile oluşmaz.(7)

Metabolik problemler:
Obezite: insülin direnci bulguları ve obezite PCOS tanılı hastaların %50 sinde 
görülür. İnsülin direncinin klinik bulguları akantozis nigrikans, metabolik 
sendrom, uyku problemleri, yağlı karaciğer olarak sıralanabilir. İnsülin 
rezistansınıon PCOS patofizyolojisinde overlerin androjen üretimini arttırması 
nedeni ile temel bozukluklar arasında sayılır. (8)

Obezite: PCOS hastalarının yaklaşık yarısı değişen derecelerde obezite 
mevcuttur. Özellikle santral ( android ) obezite daha sık görülür hatta Cushingoid 
görünüm bile oluşabilir.

İnsülin direncinin bulguları: insülin direnci obeziteye bağlı gelişmez. 
Ama Obeziteye yatkınlık yapar obezite arttıkça da insülin direnci artar. Bir kısır 
döngü oluşur. Bu genç kızların 40 yaşından önce tip 2 DM olması olasılığı en 
iyi ihtimalle %10 dur.(9)

Metabolik sendrom ergenlikte hafif olarak başlayıp yıllar içinde bütün 
komponentleri belirgin hale geldikçe PCOS’lu kadınlar kalp hastalığına gittikçe 
daha yatkın hale gelirler. (7)

Uyku solunum bozuklukları:Obez PCOS hastalarında uyku apnesi sık görülür.
Yağlı Karaciğer: visseral yağlanma ve androjen fazlalığı ile ilişkili olarak 

görülür. 
Psikolojik Sorunlar: genellikle depresyona yatkınlık, yeme bozuklukları, 

anksiyete bozuklukları görülebilir.(10)
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Ayırıcı Tanı:
Fizyolojik ergenlik anovulasyonu
Virilizan veya virilizan olmayan Konjenital Adrenal Hiperplazi (otozomal 

resesif geçişli kortikosteroid sentezindeki bir enzimin eksikliği sonucu oluşur)

Cushimng sendromu
Virilizan Tümörler. 
Hiperprolaktinemi 
İnsülin rezistans sendromları.
Hipotiroidi
Bazı ilaçların kullanımı

Tanı:
Anamnez ve fizik muayene: hiperandrojenizmin klinik bulgularının incelenmesi 
ile başlanır. Akne veya hirsutizm hastaların 2/3 ünde bulunur. Detaylı menstrüel 
düzen değerlendirilmeli oligo veya anovulasyon değerlendirilmelidir. (1)

Hirsutizm düzeyi değerlendirilmeli
Akne şiddeti kaydedilmeli 
Vücut kitle endeksi kaydedilmeli ve izlenmelidir.
Kullanılan ilaçlar mutlaka kaydedilmelidir.
Galaktore sorgulanmalıdır. (1)

Laboratuvar Bulguları:
Androjen Düzeyinin Test Edilmesi: folliküler fazda sabah 9 dan önce alınan 
kanda Folliküler stimulan hormon (FSH), Lüreinaz Hormon(LH), prolaktin, 
TSH, serbest testosteron, 17 hidroksiprogesteron (17-OHP), DHEAS, sex 
hormonu binding globülin (SHBG) ölçümleri gonadal fonksiyonlar için detaylı 
bilgi verir. Serbest androjen indexi (FAI) son zamanlarda tanı kriteri olarak 
eklenmeye çalışılmaktadır ama hassasiyetinin düşük olduğu düşünüşür.

Metabolik parametreler için: Kan şekeri, insülin, SGOT, SGPT, lipid 
profili yararlı olacaktır.

Biokimyasal androjen yğksekliğinin ana kaynağı överlerdir, sürrenalin ve 
periferik dokuların katkısı çok azdır.
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Androjenler arasında serbest testosteron ölçümü en hassas olanıdır. Ama 
ölçümü her zaman mümkün olamadığından serbest androjen indeksi (FAI) diye 
bir formül oluşturulup başarı olarak kullanılır olmuştur.

 FAI= (total testoseronX100)/SHBG 
Hastalarda hafif yükselmiş LH düzeyleri ve düşük FSH düzeyleri tipiktir. 

FSH ‘da belirgin yükseklik bulunursa primer gonadal yetmezlik, LH düşüklüğü 
de sekonder hipogonadizm tanısı düşündürmelidir.

Prolaktin yüksekliği gonodotropinlerin dengesizliği sonucu oluşur ama 
genelde galakrore yapacak düzeylere ulaşmaz. (7)

Ultrason bulguları: PCOS morfolajisi çapları 2-9 mm arasında değişen 
kistlerin (olgunlaşmamış yumurtalar) ve kendi normal volümü de artmış olan 
(>10ml) overleri çepeçevre bir inci kolye gibi sarmasıdır. (11)

PCOS tanısını doğrulama ve diğer olası tanıları ekarte etmek için:
Sabah erken almış olduğumuz 17-OHProgesterone (17-OHP preovulatuar 

dönemde en yüksek olur). 17-OHP>5 mmol/L olması nonklasik konjenital 
adrenal hiperplazi (NCCAH).

Bu tarama testindeki yüksekli NCCAH tanısı koymak için mutlaka 
cosyntropin (ACTH) uyarı testinin de pozitif olması gereklidir.(12)

Serum kortizolü santral obezitesi olan obez PCOS hastalarında yapılmalıdır. 
Ama bazal değer genellikle yüksek çıkacağından sonradan 1 mg dexametazone 
baskılama testi ile Cushing sendromunu ekarte etmeye çalışacağınız çok 
muhtemeldir.

PCOS tanısı konulduktan sonra metabolik işleyişi incelemek de çok 
önemlidir. İnsülin direnci ölçülmeli ve metabolik sendrom tanı kriterleri 
incelenmelidir çünkü ne yazık ki PCOS’lu ergenlerin ¼ ü bu tanıları alır. 
Ayrıca psikoloji sorunlarla da ilgilenilmelidir çünkü depresyon ve vücut algı 
bozuklukları çok sık görülür.

Obez ve Diabetes Mellitus riski olan gençlerde (insülin direnci saptanan, 
ailesinde çok diyabet bulunan fazla kilolu PCOS hastaları) OGTT ve HbA1c 
değerlerinin bakılması çok değerlidir çünkü bu riskleri ne kadar erken fark 
edersek vücuttaki tahribat o kadar az olmuş olur.

Metabolik inceleme her PCOS hastası bayanda yılda 1 tekrarlanmalıdır 
çünkü gelişimi yavaş, simsi ve yıllara yayılmış olabileceğinden özel ilgi 
gösterilmez ise gözden kaçabilir.(13)
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Erişkin dönemde PCOS
Yıllar geçip PCOS’lu ergenler erişkin yaşa ulaştıkça dikkat edilmesi gereken 
şeyler, tanı için kullanılacak kriterler ve tabii ki karşılaşacakları sorunlar değişir.

Adet düzensizliği tabii ki karşımıza çıkan ilk şikayettir. Ama bu dönemde 
başlangıçta on-bez olan PCOS hastalarının iyi bir program ile kilo verdiklerinde 
menstrüel siklusları normale gelmiş olabilir.

Gonadotropin düzeylerindeki dengesizlik iyice belirginleşmiştir LH 
düzeyinde yükseliş, FSH düzeyinde ise bir düşüş artık hastaların çoğunda ortaya 
çıkmıştır. FSH/LH oranı tersine dönmüş olur. Ama bu değerleri incelerken ve 
tanıda kullanırken hastaların doğum kontrol ilacı (OC) Vücut kitle endeksleri 
(VKI)dikkate mutlaka alınmalıdır.(14)

Rahim kanseri riski: endometriumun östrojenle sürekli karşılaşırken 
bunu dengeleyecek progesteronun etkilerinden mahrum kalmaları endometrial 
hiperplaziye ve erken dönemde rahim kanserine neden olabilir. Bu olasılık 
dehşete kapılacak kadar yüksek olmasa da (%2-3) önlenebilir bir kanseri baştan 
umursamamak yapılabilecek çok büyük bir hata olacaktır. PCOS’lu b ir kadında 
endometrium kalınlığı 7mm’i geçtiğinde endometrial histopatolojik inceleme 
düşünülmeye başlanmalıdır.

Polikistik over Morfolojisi: USG incelemelerinde akılda tutulması gereken 
önemli bir faktör PCOS tanı olsun yada olmasın, kadınlarda yaş ilerledikçe 
overlerin volüm kaybına uğradığı ve follikül sayılarının azaldığı bir gerçektir. 
Tanı için eşik değer 20 follikül/overin gözenmesi ve transvajinal USG’de over 
çapının 10 mm den fazla ölçülmesidir.(11)

Foliküler Gelişme: folikül gelişiminin erken evrelerinde duraklamalar 
izlenir. Folliküler sıvıda östrojen düzeyi düşük iken androjen seviyesi yüksek 
saptanmıştır. Bu folliküllerin çapları olgunlaşmış boyuta ulaşamadan 5-8 mm 
arasında duraksama gösterir.

Anovulatuar İnfertilite: PCOS’lu kadınların ovulasyonları oldukça seyrek 
olması nedeni ile spontan olarak hamile kalma olasılıkları düşüktür ama 
yok değildir!! PCOS kadınları bebek sahibi olmak istediklerinde ovulasyon 
indüksiyonu bebek sahibi olmalarına yardımcı olabilecek sık kullanılan bir 
yöntemdir. Gebe kaldıklarında ise özellikle obez PCOS hastalarında erken bebek 
kaybı riski yüksektir bu nedenle riskli gebe olarak izlenmeleri faydalı olacaklardır.

Spontan abortus ihtimali normal bir gebeye göre 20-30 kat artmıştır!! 
Ayrıca hamilelikleri bıyunca hipertansiyon, gestasyonel DM, preeklampsi ve 
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erken doğum riskleri de oldukça yüksektir. Yani karşınızda PCOS’lu bir gebe 
varsa takibini çok daha özenle yapmalısınız demektir. Özellikle metabolik 
komplikasyonlar için bir endokrinoloji uzmanı ile bir kadın doğum uzmanının 
beraber çalışması çok faydalı olacaktır.(15-16)

Metabolik sorunlar:
Obezite ve insülin direnci: zayıf ya da şişman olsun tüm PCOS kadınları yaş, boy 
ve kilo uyumlu kontrollerine göre daha yüksek bir insülin direncine sahiptirler.

Hiperandrojeneminin insülin direncini arttırıcı etkisi pek gözlenmezken 
bunun tam tersi insülin direnci overlerde androjen üretimini belirgin olarak 
arttırır. İnsülin direncini kilo kaybı ve çeşitli insülin direnci giderici ilaçlarla 
düzeltmek tedavide çok yararlı olacaktır.

Yağlı Karaciğer: Özellikle obez olanlarda daha fazla olmak üzere insülin 
direnci bulunan tüm PCOS hastalarında insülin direnci ile orantılı olarak 
yağlı karaciğer görülür. Kilo kaybı tedavide iyi bir yöntemdir. Metformin ve 
thiazolidonlar tedavide yararlı bulunmuşlardır (17).

Metabolik sendrom: PCOS tanılı kadınlarda yaş ve kilo uyumlu normal 
kontrollere göre metabolik sendrom görülme sıklığı 2 kat artmıştır.

IGT/Tip II DM: PCOS tanılı kadınlar, hele de birinci derecede akrabalarında 
tip II DM tanılı kişiler de varsa hayatlarının bir döneminde mutlaka DM ile 
tanışırlar. Bu kadınları gençliklerinden itibaren bilinçlendirmek, sağlıklı bir 
beslenme alışkanlığı, düzenli spor alışkanlığı ve gereken dozda metformin ile 
bu korkutucu sonucu engellemek mümkündür. İşte koruyucu tıbbın önemi ve 
mucizesi buradadır

Dislipidemi: HDL düşüklüğü ve TG yüksekliği çok sık karşılaşılır. Bu 
kadınlarda görülen özel küçük ve yoğun yapılı LDL tipi kalp hastalığı riskini 
daha da arttırır.

Koroner arter hastalığı: insülin direnci, metabolik sendrom, lipid profili 
koroner kalp hastalığı için olabilecek en uygun alt yapıyı oluştursa da her PCOS 
hastasında risk ayrı değerlendirilmeli ve önlemler bulgulara göre alınmalıdır.(18)

CRP: kardiyovasküler hastalığın bir biyokimyasal prediktörü kabul 
edilebilir ve CRP PCOS tanılı kadınlarda genellikle yüksek bulunur. Kronik 
inflamasyonun erken yaşlanmayı ve otoimmun pekçok sorunu tetiklediğinin 
tartışılmaya başlandığı son yıllarda PCOS tanılı kadınların bu konuda 
desteklenmesi önemlidir. (19)
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Reproduktif yaşlanma/menepoz: PCOS tanılı -kadınlar ilginç olarak 
yıllar geçtikçe daha düzenli adet görmeye başlarlar. Bunun yaşa bağlı adrojen 
üretiminin azalmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Bu hastaların 
menepoza geçişi ve menepoz dönemleri ile ilgili detaylı bilgileri inceleyecek 
yayınlara ihtiyaç olduğu kesindir. Şu an elimizdeki veriler postmenepozal 
dönemde serum androjen düzeyleri normale inse bile hirsutizm şikayetlerinin 
devam etmesi sık görülür. (20-21)

PCOS tanılı kadınların menepoz sonrası koroner damar hasralığı riskleri 
ile ilgili daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır

TEDAVİ
Adolesan dönemde:
Her hastanın tedavisi kendine özel olmalıdır çünkü hastanın metabolik profili, 
androjen düzeyleri ve klinik bulguları birbirinden farklıdır.

Adet düzensizliğini ve hiperandrojeninin klinik bulgularını düzeltmesi 
nedeni ile oral kontraseptifler (OC) ilk tercih ilaç grubudur. Düşük hormon 
içerikli olanlar tercih edilir. (Ethinyl estradiol 30 mcg+ drospirenone=jazz veya 
yasmin). Oral kontraseptiflerin yan etkileri PCOS tanılı kadınlarda özellikle 
kilolu olanlarda daha sık görülür. Bu nedenle seçim yaparken hormon içeriğinin 
en düşük olması yanında içindeki progesteronun antiandrojenik etkilerinin 
olmasına dikkat edilmelidir. Eğer bu hirsutizmi kontrol etmeye yetmezse 
kozmetik tedbirler devreye girecektir.

PCOS tanılı genç kızlarda yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı beslenme, spor 
ve metformin kullanımı mutlaka düşünülmelidir. 

Ergenlik dönemi bittiğinde PCOS tanısını kesinleştirmek için bir dönem 
OC kesilip bulgular ve biyokimyasal veriler mutlaka değerlendirilmelidir.(22)

Oral konrtaseptiflerin kullanıldığı kişilerde venöz tromboembolizmin 
riskinin arttığı unutulmamalı hastalar bu nedenle uyarılmalı, hatta obez olan 
bireylere düşük doz aspirin başlanmalıdır (23).

Ergenlik geçtiğinde adetleri düzenlemek için yalnız başına progesteron 
kullanılabilir. Özellikle obezite şikayeti olan PCOS tanılı bayanlarda siklik 
progesteron kullanımı oldukça yararlı olacaktır. Mikronize progesteron (kendi 
vücudumuzun ürettiğinin birebir aynısıdır) yumurtlama döneminde başlanıp 
7-10 gün kullanılmalıdır. Ama bu yöntem seçildiğinde hastalara progesteron 
kullanımının bir doğum kontrol yöntemi olmadığı özellikle anlatılmalıdır.(24) 
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Hirsutizm çok şiddetli ise antiandrojenik tedaviler düşünülmelidir.
Siproteron asetat: güçlü antiandrojenik etkileri olan bir sentetik 

progesterondur. Kullanım sırasında hepatotoksisite riski bulunması ve hayat 
boyu meningiom oluşum riskini arttırır.(25)

Sipronolakton: antiandrojenik olarak kullanılan ilaçlar içinde en masumu 
olarak bilinir. Genel kabul edilen kullanılabilecek en yüksek dozda kullanmaya 
başlanması (kilo durumuna göre 100-200 mg) ve en az 9-12 ay süreyle aralıksız 
kullanılması gerekir. Ancak bir yıldan sonra doz yavaş yavaş azaltılır ve 
hirsutizm izlenmelidir. Aniden kesim hirsutizmde rebound etkisi yapacaktır.
Uzun dönem kullanımı ilgili önemli bir risk faktörü yoktur ama arada potasyum 
düzeyleri ve karaciğer fonksiyon testleri kontrol edilebilir.(26)

Finasteride: 5-alfa-reduktaze tip 1 i inhibe ederek etki gösterir. 
Sipronolaktone a göre etkisi biraz daha azdır. Günlük doz 5 mg’dır.(27)

Obezite ve insülin rezistansı: 
Obezite: Kilo problemi olan PCOS hastalarında yukarıdaki tüm tedavilerden 
önce başlanması gereken ve belki de en etkilisi olan sağlıklı kilo kaybının 
düzenlenmesidir. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının edinilmesi gençlik döneminde 
yeterli endokrinoloji, beslenme ve psikoloji desteği ile oluşturulabilirse bu 
hastaların hayatları temelden değişmiş olur. Kilo kaybı sırasında yüksek proteinli 
diyet, karbonhidrat kısıtlı diyet, glisemik indeksi düşük indeks veya aralıklı oruç 
diyeti hiçbir özel etki yapmaz. Sağlıklı ve uzun dönem sürdürülebilen beslenme 
alışkanlığı en önemli kazanımdır.

İnsülin direncinin ağır olduğu vakalarda 2x1000 mg a kadar çıkılabilen 
metformin desteği kilo kaybını da , insülin direncini düşürmede ve diyabet 
riskini azaltmada en büyük yardımcımızdır.(28)

Miyo- ve chiro-inositol ile diyet takviyesi deneysel bir aşamadadır. Miyo-
inositol, inositolfosfoglikan formunda, insülin sinyallemesinde yer alan ikinci bir 
haberci olan bir insülin duyarlılaştırıcıdır(29). Yetişkinlerde yapılan çalışmalar, 
PCOS’un insülin direnci için tedaviye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Hiçbir şekilde çözülemeyen ve morbid obezite düzeyinde kilo sorunu 
yaşayan PCOS hastaları bariatrik cerrahiye yönlendirilmelidir.

Polikistik over sendromu ömür boyu süren bir problem olduğu için hastanın 
takibinin bırakılmaması menepozla sorunların bittiği düşünülmemelidir. 
Hastaları bu konuda bilinçlendirmek tedavideki önemli amaçlardan biri 
olmalıdır (30).
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Giriş

Hastaneden taburcu olma anne ve bebeğin iyi olması durumuna 
bağlıdır. Anne ve bebeğin doğumdan sonra tüm bakım ve izlemleri 
tamamlanmış olup bütün bebeklerin taburcu olmadan önce izlem 

programları belli olmalıdır.
Yenidoğan bebeklerin çoğu ekstraüterin yaşama başarılı bir şekilde geçer 

ve doğumdan hemen sonra sadece rütin bakımı gerektirir Doğum sonrası bebek 
odasında ilk değerlendirmenin ardından rütin bakımları (vucüt ölçümleri, k vitamini, 
göz profilaksisi, hepatit B aşısı) yapılan bebekler giydirilip, doğuma ait bilgileri 
yenidoğan dosyasına eksiksiz ve doğru bir şekilde girilerek geçiş sürecinde izlem 
ve bakım için anne yanında takiplerine devam edilir. Anne ve bebeğin hastanede 
tüm bakım ve izlemleri tamamlandıktan sonra taburculuğa engel tıbbi bir durum 
olmadığı zaman bebeğin taburculuğu ve izlem programları planlanır.

Taburculuk Kriterleri ve Aile Eğitimi:
Doğum sonrası anne ve bebekte sorun yok ise vajinal doğumlar 48. saatte, 
sezeryan doğumlar 72-96. saatte taburcu edilmelidir. Ancak doğumun yapıldığı 
sağlık kuruluşlarının şartlarına göre bu süre erken olabilir.

Doğum sonu erken taburculuk:
Genel olarak, doğumdan sonra 48 saat ya da daha erken süre hastanede yatma 
erken taburculuk olarak ifade edilir. Doğum şekline göre ise; normal vajinal 
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doğumdan sonra 6-24 saat ve sezaryen doğumdan sonra 48-72 saat içinde 
olan taburculuklar erken taburculuk olarak nitelendirilir. Postpartum erken 
taburculuğun güvenli olabilmesi için, doğum sonu dönemde hem anne hem de 
bebeğin önceden belirlenen bazı ölçütleri taşı- ması gerekir. AAP (American 
Academy of Pediatrics-Amerikan Pediatri Akademisi) ve ACOG (American 
College of Obstetricians and Gynecologists-Amerikan Kadın Doğum ve 
Jinekoloji Uzmanları Birliği) postpartum dönemde erken taburcu edilebilecek 
anne ve bebeklerin taşıması gereken temel ölçütlerini belirlemişlerdir. Bu ölçütler;

•  Anne normal ve termde bir gebeliği takiben komplikasyonsuz bir vajinal 
doğum yapmış olmalı ve postpartum dönemde de herhangi bir sorun 
yaşamamış olmalıdır.

•  Anne ve bebek için gerekli görülen laboratuar testlerinin değerleri normal 
sınırlarda olmalıdır, yatış gerektiren medikal bir problem olmamalıdır.

•  Bebek ilk 24 saatte idrar, ilk 48 saatte mekonyumunu yapmış olması,vital 
bulguları normal aralıkta olmalı ve bunu en son 12-24 saattir sürdürüyor 
olmalıdır.

•  Bebek sünnet olmuşsa,sünnet bölgesinde en az iki saat boyunca aşırı kanama 
olduğuna dair bir kanıt olmamalıdır.

•  İlk hepatit B aşısı,işitme tarama testi,kritik konjenital kalp hastalığı ve 
metabolik taraması yapılmış olmalıdır.

•  Taburculuğu takip edecek ilk 1-2 gün anneye destek olacak bir birey 
olmalıdır.

•  Anne olası komplikasyonların farkında olmalı ve gerektiğinde hekimi 
uyarmak için eğitilmiş olmalıdır.

•  Taburculuk sonrası anne ve bebekte oluşabilecek sorunları saptayabilmek 
için sağlık kurumunun bazı olanakları olmalıdır (örneğin; evde bakım 
hizmetleri, telefon destek hizmetleri vb.).

•  Sezaryenle doğum yapan anneler için yukarıdaki ölçütlere ek olarak; 
yenidoğanın vital bulguları stabil olmalı, ısı dengesi sağlanmış olmalı, 
güçlü bir şekilde emebilmeli, güçlü bir şekilde ağlayabilmeli, emme, arama, 
yakalama gibi refleksleri olmalı ve boşaltımını yapmış olmalıdır.

AAP ve ACOG bu kriterleri taşıyan anne ve bebeklerinin erken taburcu 
edilebileceğini, ancak taburculuktan sonraki 24 saat içinde evlerinde ziyaret 
edilmelerini ve değerlendirilmeleri gerektiğini önermektedirler. Diğer yandan 
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anne ve bebekler postpartum dönemde belirli ölçütleri taşıyarak taburcu edilseler 
bile, özellikle taburculuğu takip eden ilk haftada birçok problem açısından risk 
altında olabilmektedir. Postpartum dönemde anneler sıklıkla epizyotomi, meme 
dolgunluğu, sezaryan ya da hemoroide bağlı ağrı, konstipasyon, yorgunluk, 
psikolojik problemler ve destek sistemi eksikliği gibi sorunlar yaşayabilirler.

Bebeklerde ise etkisiz emme, aşırı ağlama, sarılık ve enfeksiyon (göz, 
göbek, ağız enfeksiyonu vb.) gibi problemlere sık olarak rastlanmaktır. Bazı 
çalışmalarda erken taburcu edilen yenidoğanların yaşamın ilk bir yılındaki ölüm 
risklerinin arttığını, postpartum dönemde tekrar hastaneye yatış oranlarının 
doğum sonrası daha uzun süre hastanede kalan bebeklere oranla yüksek olduğu 
bildirilmektedir. Bundan dolayı normal doğum yapan kadınların en az iki gün 
hastanede kalmaları, ancak daha erken taburcu olmak isteyen ailelere anne ve 
bebeğin durumu uygun ise izin verilebileceğini önerilmektedir.

İlk 48 saat içinde taburcu olan bebekler iki gün içinde, daha geç taburcu 
olanlar ise ilk hafta içinde mümkünse evlerinde görülmeli, ya da mutlaka kontrole 
çağrılmalıdır. Kontrole çağrılma zamanı ve sıklığı taburcu olma zamanı dışında; 
bebeğin hastalığına, hastanede kalış süresi ve uygulanan tedaviye, beslenme 
şekline, doğum ağırlığına, gebelik yaşına, anne ve bebek kan gruplarına ve 
ailenin deneyimine bağlı değişiklik gösterir.

Geç Prematüre Bebeklerin Taburculuğu:
Bu bebekler, doğumda ve doğum sonrasında, term bebeklere nazaran, uterus 
dışındaki ortama daha fazla uyum sorunu yaşarlar. Taburculuk sonrası 48 saat 
içinde tekrar hastaneye yatma oranları yüksektir.

Daha küçük prematüre bebeklere nazaran daha büyük göründükleri için 
term bebekler gibi değerlendirilmeleri bu bebeklerde oluşabilecek sorunların 
kolaylıkla gözden kaçmasına neden olabilir. Doğumda term bebeklere göre daha 
fazla solunum problemi, yetersiz vücut ısısı kontrolü ve hipoglisemi iriskleri 
vardır. İlk haftalarda sarılık, sepsis, apne, uykuya eğilim ve beslenme sorunları 
açısından daha yakın izlenmeleri gerekir. Tüm bebekler taburcu edilmeden önce 
anne ayrıntılı bilgilendirilmeli ve aşağıda belirtilen konularda eğitim, beceri ve 
özgüvenini kazanmış olmalıdır.

1.  Emzirmenin önemi ve faydaları 
2.  Doğru ve etkili emzirme yöntemleri
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3.  Bebeğin idrar ve gaita çıkışının sıklığı ve görünümü
4.  Yenidoğanda sık görülen sarılık, enfeksiyon, infantil kolik gibi hastalık 

bulgularını tanıyabilme 
5.  Cilt, genital ve göbek kordonu bakımı, banyosu
6.  Ani bebek ölümü sendromu riski
7.  Bebeklerin ve ev ortamının güvenliği (yatış pozisyonu, dikkatli tutuş, araba 

koltuğu) 
8.  Sigara kullanmama
9. Kontrol günleri ve önemi hakkında bilgilendirilmelidir.

TABURCULUK EPİKRİZ ÖRNEĞİ
Bebek adı: Cinsiyeti:
Doğum Tarihi: Saat: Taburculuk tarihi: Saat:
Risk Faktörleri: Tanı:
DOĞUM HİKAYESİ:
Anne Yaşı: G:    P:     A:     Ö:     Y:

Doğum Şekli: Doğum ağırlığı: Gebelik haftası:

SAT: APGAR 1.dk: 5.dk:

Postnatal 1. dk O2 satürasyonu: Postnatal 1. dk Kalp Tepe Atımı:

Doğduktan sonra:

Solunum sıkıntısı: Morarma : Kuvöz ihtiyacı :

Mekonyum bulaşma: Aspirasyon : Resüsitasyon :

MATERNAL HİKAYE
İVF gebelik : Düzenli gebelik takibi : Amniosentez :

İkili test : Üçlü test : Doppler USG :

OGTT : Anne Kan Grubu: İlaç Kullanımı:

GBS : HbsAg: TORCH-S:

Diabetus mellitus: Hipertansiyon: Preeklampsi :

İdrar yolu 
enfeksiyonu:

Koryoamniyonit: RHOGAM:

Antenatal Steroid: Ailede Sarılık: Ailede Önemli Hastalık:

Erken Dönemde Kaybedilen Bebek: Akrabalık: DİĞER:

Taburculuk sırasında fizik muayenesi:
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PATOLOJİK BULGULAR
TANI:
Taburculuk tarihi ve saati: Taburculuk VA:
Taburculuk Bil: Saat: Vitamin K : Mekonyum:
Taburculuk Sağ el SpO2 (%): Taburculuk Ayak SpO2 (%):
Anne sütü ile beslenme: İdrar çıkışı : Hepatit B aşısı:

Öneriler:
1. 2-3 saatte bir emzirme önerilmeli.
2. Taburcu olur olmaz D vitamini 1x3 damla ağızdan 1 yaşına kadar 

kullanmalıdır
3. Bebek sırt üstü yatırılmalıdır.
4. Bebek bezi göbeği örtmeyecek, göbek kuru tutulmalıdır.
5. 10 günlükken ASM’de topuktan yenidoğan tarama testi yeniden yapılmalıdır.
6. Aşıların Aile Hekimi tarafından yapılıp takip edilmesi gerekmektedir.
7. İşitme testi yapılmayan bebekler, birkaç gün içerisinde Yenidoğan İşitme 

Taraması testini ilgili bölümde yaptırmalıdır.
8. Bebek 4 haftalık olduğunda ASM’de kalça çıkığı açısından kontrol edilmeli, 

gerekli görüldüğünde kalça USG yapılması planlanmalıdır.
9. Taburculuk sonrası planlanan gün ve saat içinde ilgili bölüme kontrole 

gelmesi veya aile sağlığı merkezine başvurulması gerekmektedir.
10. Acil durumlar anlatılması; beslenme, kusma, ateş, morarma, sararma, 

göbeğinde akıntı veya kanama, hareketlerinde azalma veya 6-7 saat boyunca 
uyanamama gibi şikayetler olduğunda en yakın acile başvurulması gerektiği 
anlatılmalıdır.
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Giriş

LHH genellikle tek ya da birden fazla kemikte litik lezyonlar, deride 
döküntüler ile kendisini gösteren nadir bir hastalıktır. Kemik iliğindeki 
miyeloid progenitör hücrelerden köken alır. 1868 yılında Paul 

Langerhans 1868 yılında Langerhans hücrelerini ilk defa tanımlamıştır. Birbeck 
granülleri 1973’ de gösterilmiştir. Birbeck granülleri, MHC Class II molekülleri, 
CD 207 (Langerin) ve CD 1A glikoproteinleri en karakteristik özellikleridir. 

LHH’ nin 15 yaşın altındaki çocuklardaki insidansı milyonda 2-10 vakadır. 
Erkek / kadın oranı 1.3-1 arasındadır. Her yaşta görülebilmekle birlikte en sık 
1-4 yaş arası görülür. Tanı anındaki ortanca yaş 2,5 tur. Monozigotik ikizlerde 
artmış konkordans vardır. Erişkin yaşta akciğer tutulumu olan vakalarda sigara 
ile artmış risk mevcuttur. 

Patoloji ve Patogenez
Histopatolojik tanı için, granülomatöz soluk stoplazmalı çok çekirdekli dev dendritik 
hücreler görülür. LHH’ nin kesin tanısı için, immünohistokimyasal olarak hücre 
yüzeyinde CD1a, CD207 (Langerin) nin Langerhans hücre antijen ekspresyonu 
gösterilmelidir. Elektron mikroskobu ile Birbeck granüllerinin gösterilmesi tanıyı 
destekler. MAPK sinyal iletim yolağı anahtar role sahiptir. Başlangıçta lezyonlar 
genellikle proliferatiftir. Daha sonraki aşamalarda daha fibrotik hale gelebilir.

LHH, olgunlaşmamış bir dendritik hücreden kaynaklanan bir klonal 
neoplazm olarak düşünülebilir. Klonal Langerhans hücre proliferasyonu 
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neoplastik süreci başlatır. İnflamatuvar miyeloid neoplazi ve immünolojik 
bozukluklar patogenezde sorgulanmaktadır. Vakaların %50-60’ında 
BRAF V600E mutasyonları görülmüştür. Bu mutasyonların yaş ile ilişkisi 
görülmemiştir. Tek sistem tutulumu veya multisistem tutulumu olan düşük riskli 
hastalarda BRAF V600E negatif iken, multisistem tutulumu olan yüksek riskli 
hastaların bir kısmında pozitiftir.

LHH Tutulum Bölgelerine Göre Klinik Özellikler
1-  Kemik tutulumu: LHH’ ın en sık tutulum yeri kemiklerdir (%80). Aktif 

kemikleri etkileyen ağrılı kemik lezyonları görülür. Bunların yarısı tek kemik 
tutulumu şeklindedir. Radyografik olarak litik ve bazen litik alan içinde 
sklerotik lezyonlar mevcuttur. En sık kafa kemikleri, pelvis, vertebralar, 
ekstremitelerde (en sık femur), orbitada görülür. Kafatasında delinmiş litik 
lezyonlar görülebilir. Mandibula ve maksilla ve yumuşak doku tutulumu 
ile diş eti ve diş kaybı olabilir. Omurga tutulumu vertebral çökmeye, uzun 
kemiklerin lezyonları kırıklara neden olabilir. Kemik lezyonlarının üzerini 
örten yumuşak doku infiltrasyonuna bağlı olarak sıcaklık artışı, ödem 
meydana gelir. Kemik sintigrafisi veya PET ile tümör bölgesinde lokalize 
tutulum görülür. Sternum, el ve ayak kemiklerinde nadiren gözlenir. Ayırıcı 
tanıda, osteomiyelit, kemik kistleri, malign kemik tümörleri bulunur. 

2- Cilt tutulumu: LHH’ nin deri tutulumu özellikle küçük bebeklerde görülür. 
En yaygın olarak seboreik egzamaya benzeyen yaygın papüler kabuklanmış 
lezyonlar mevcuttur. Peteşi ve purpura, ksantomatöz ve granülomatöz 
ülseratif lezyonlar görülebilir. Yenidoğanda LHH cilt tutulumunda spontan 
iyileşme görülebilir ancak yakın izlem gerektirir, çünkü vakaların %40’ ında 
diğer sistem tutulumları ortaya çıkabilir. 

  

Resim 1-2. LHH cilt tutulumu



Dahili Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri-II  ¨  ¨  35

3-  Akciğer tutulumu: Akciğer tutulumu, çocuklarda daha nadir olarak görülür, 
yetişkinlerde sigara içme ile birlikte görülme sıklığı artar. Öksürük, taşipne, 
dispne, siyanoz, pnömotoraks, plevral efüzyon görülebilir ve pulmoner 
disfonksiyona neden olabilir. Radyolojik olarak yaygın kistik değişiklikler, 
nodüler infiltrasyonlar veya yaygın fibrozis saptanabilir.

    

Resim 3. LHH Pulmoner tutulum    Resim 4. LHH Kemik tutulumu

4-  Karaciğer tutulumu: Ödem, asit, hiperblirubinemi, hipoproteinemi (toplam 
protein <5.5g/dl, albümin <2.5g/dl) nedeni ile karaciğer büyüyebilir. 
Karaciğer biyopsisinde portal tridit, fibrohistiyositik infiltratlar, safra kanalı 
proliferasyonu saptanır. Sklerozan kolanjit, fibrozis ve karaciğer yetmezliği 
gelişebilir ve karaciğer nakli gerekebilir.

5-  Hematopoetik sistem tutulumu: Hematopoetik disfonksiyonu hipersplenizme 
veya kemik iliğinin Langerhans hücreleri ve reaktif makrofajlar tarafından 
doğrudan tutulumuna bağlı olabilir. Anemi (Hemoglbin<10 g/dl), lökopeni 
(Wbc<1500/mm3), trombositopeni (<100.000/mm3) görülür. Yüksek riskli 
hastalarda Hemafagositosik Lenfohistiyositoz (HLH) benzeri hemafagositoz 
görülebilir.

6-  Lenf nodu: En sık servikal lenfadenopati görülür. Mediastinal, lenf 
nodu tutulumu ve timik tutulum görülebilir ve lenfoma ya da astım ile 
karışabilir.

7-  Endokrin sistem: Sistemik LHH’ li çocukların %40’ ında boy kısalığı 
görülür. Kronik hastalık ve steroid tedavisi etyolojide rol oynar. Bununla 
birlikte ön hipofiz tutulumuna bağlı olarak büyüme hormonu eksikliği de 
sebep olabilir. Arka hipofiz tutulumuna bağlı Diapedes İnsipidus (Dİ) LHH 
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için karakteristik bir bulgudur. Hiperprolaktinemi, hipotalamik infiltrasyona 
bağlı hipogonadizm, pankreas ve tiroid tutulumu da bildirilmiştir.

8-  Gastrointestinal Sistem: Hastaların %2-13’ ünde biyopsi ile kanıtlanmış 
gastrointestinal tutulum mevcuttur. Nadiren izole gastrointestinal tutulum 
vardır, genellikle multisistemik hastalık varlığında görülür. Hematokezya, 
diyare, konstipasyon, perianal fistül, malabsorbsiyon yaygın belirtilerdir.

9-  Santral Sinir Sistemi (SSS): SSS hastalığı geliştiren LHH olguları genellikle 
multisistemik hastalık ile beraberdir ve kafatası kemiklerinin tutulmuş 
olma ihtimali, orbital tutulum, Dİ, endokrinopati birlikteliği ihtimali 
yüksektir. Klinik olarak dört hasta grubu görülür. Hipotalamik hipofiz 
sistemi tutulumu ile başvuran hastalar; baş ağrısı ve baş ağrısına yol açan 
yer kaplayan lezyona bağlı nöbet gibi semptomlar gösteren hastalar; ataksi, 
hidrosefali, dizartri görülen nörolojik disfonksiyon gösteren hastalar ve bu 
hasta gruplarında belirtilen semptomların örtüşmesi ile başvuran hastalardır. 
SSS lezyonlarının histopatolojisi hiperplastik proliferatif, granülomatöz, 
ksantomatöz ve fibroz olmak üzere dört aşamada ilerler.

Hipotalamik Hipofiz Tutulumu: LHH’ ın SSS tutulumunun en yaygın bölgesidir. 
Ön hipofiz tutulumunda büyüme bozukluğu, erken veya geç puberte, amenore, 
hipotiroidizm görülür. Arka hipofiz tutulumunda ise DI, poliüri, polidipsi 
mevcuttur. Dİ görülme sıklığı %5-35 arasındadır. Tanıdan sonraki 4 yıl içinde 
ortaya çıkar. 

Yer Kaplayan Merkezi Sinir Sistemi Lezyonları: Bu lezyonlar çoğunlukla 
bitişik kemik lezyonlarından, beyin meninkslerinden veya koroid pleksustan 
kaynaklanır. Kafa içi basıncının artmasının semptomlarına yol açar. Bulgular 
bulunduğu yere ve kitlenin büyüklüğüne bağlıdır. Baş ağrısı, kusma, papilödem, 
optik atrofi, nöbetler ve diğer fokal semptomlar yer alır. LHH kitle lezyonları 
tedaviye iyi cevap verir, genellikle sekel bırakmaz.

Nörodejeneratif Hastalık: Pons, bazal gangliyon ve serebellar pedinkülleri 
tutan lezyonlar görülür. Nörolojik semptomlar bazen LHH tanısından önce 
ortaya çıkar. Semptomlar refleks anormalliği, yürüme bozukluğu veya 
nistagmus ile başlar. Dizartri, disfaji ve diğer kraniyal sinir zedelenmeleri olur 
ve sonuçta ölümcül nörodejenerasyon meydana gelir. Bu sürecin etiyolojisi 
bilinmemektedir, ancak immün aracılı bir paraneoplastik yanıt olduğu 
düşünülmektedir. 
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Klinik Formlar
Klinik belirtiler lezyonların yerine, sayısına ve önemli organların işlevinin ne 
ölçüde etkilendiğine bağlıdır. Eozinofilik granülom, Hand-Schuller-Christian 
hastalığı ve Abt Letterer Siwe hastalığı değişik klinik formlarıdır.

1-  Eozinofilik granülom: Tüm LHH olgularının %60-80’ ini oluşturur. İnsidansı 
5-10 yaş arasında zirveye çıkar. Kemiklerde tekli ya da çoklu tutulum yapar. 
Prognoz iyidir ama rekürrens sık görülür. Uygulanan tedavi genellikle 
küretajdır.

2-  Hand-Schuller-Christian hastalığı: Genellikle anahtar organ disfonksiyonu 
olmayan multisistem LHH formudur. Her yaşta görülebilmekle beraber en 
yaygın olarak 2-5 yaş arası görülür ve bu tür hastaların %15-40’ ıdır. Kemik 
lezyonları, diabetes insipidus (DI) ve orbitadaki tümör kitlesine bağlı olarak 
eksoftalmi mevcuttur. Bazen optik sinir veya orbital kas tutulumuna bağlı 
olarak görme kaybına veya şaşılığa neden olabilir. Kemik lezyonları en 
sık kafatasının düz kemikleri, kaburgalar, pelvis ve kürek kemiğindedir. 
Ağız içi tutulum genellikle diş etlerini ve damağı etkiler ve radyografilerde 
görülen karakteristik yüzen diş ile sonuçlanır. Mandibulanın büyük 
bölümleri tutulmuş olabilir, kemik kaybıyla birlikte boyun yüksekliği azalır. 
Temporalin mastoid ve petröz kısmının tutulumu nedeniyle kronik otitis 
media kemik ve otitis eksterna yaygındır.

3-  Abt Letterer Siwe hastalığı: Vakaların %10’ udur. Tipik olarak 2 yaşın 
altında görülür. LHH’nin en şiddetli şeklidir. Multisistemik tutulum ve 
organ disfonksiyonu görülür. Seboreik dermatit, ekzematöz, bazen purpurik 
döküntü, ülserasyon meydana gelebilir. Kulak akıntısı, lenfadenopati, 
hepatosplenomegali, hepatik disfonksiyon, gastrointestinal tutulum, öksürük 
taşipne gibi pulmoner semptomlar, hematopoietik sistemin tutulması ile 
pansitopeniye neden olabilir.

4-  Pulmoner Sendrom: İzole akciğer tutulumu olur. Pasif içicilik dahil sigara 
ile ilişkilidir. Adölesan ve genç erişkinlerde görülür. Kronik akciğer 
hastalığı oluşturup astım ile karışabilir. Tekrarlayan pnömotorakslar 
görülebilir.

5-  Kutanöz hastalık: İzole cilt tutulumu görülür.
6-  Nodal tutulum: İzole lenf nodu tutulumu görülür.
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LHH ve Diğer Kanserler ile Birlikteliği
Erişkinlerde malign tümörlerle birliktelik %32 oranında birliktelik gösterebilir. 
Çocuklarda bu oran %2,6 olarak daha azdır. Çocuk ve erişkinlerde troid 
kanserleri, erişkin yaşta akciğer kanserleri görülebilir. Eş zamanlı olarak 
Hodgkin lenfoma, Non-Hodgkin lenfoma, akut lenfoblastik lösemi (ALL) 
görülebilir. En sık görülen hematolojik malignite Akut Miyeloblastik Lösemidir 
(AML) ve LHH’dan yıllar sonra görülebilir. ALL ile arasında ortak onkojenik 
mutasyonlar vardır.

LHH’ nin Klinik ve Laboratuvar Değerlendirmesi
Fiziksel muayene: vücut ısısı, boy, kilo, baş çevresi, pubertal durum, döküntü, 
solukluk veya sarılık için deri ve kafa derisi, dış ve orta kulak, yüz, orofarenks, 
dişler, göğüs ve akciğerler, organomegali için karın, ekstremite ve omurga 
incelenmelidir.

Kan tetkikleri: Tam kan sayımı, bilirubin, aspartat aminotransferaz 
(AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve alkalen fosfataz (ALP) dahil olmak 
üzere karaciğer fonksiyon testleri yapılır. Serum elektrolitleri ve kreatinin ile 
birlikte protrombin zamanı bakılır. Albumin ve prealbumin karaciğer hastalığı 
şüphesinde faydalıdır. Gastrointestinal hastalığı olan hastalar için ishal, serum 
immünoglobulin seviyelerine bakmak yararlı olabilir.

İdrar Testi: Özellikle özgül ağırlığı değerlendirmek için rutin bir idrar 
analizi yararlıdır. Düşük ise DI’ yi düşündürür su kısıtlaması testi yapılır. 

Tanısal Biyopsi: Biyopsi yapılan bölge en az morbidite ile ilişkili 
olan yer olmalıdır. En yaygın olarak deri, litik kemik lezyonları, büyümüş 
lenf düğümlerinden biyopsi yapılır. Hepatomegali, hipoalbuminemi ve 
karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda, önemli gastrointestinal tutulumu 
yok ise, LHH veya sklerozan kolanjit varlığını değerlendirmek için 
karaciğer biyopsisi yapılabilir. İzole pulmoner tutulumu olan hastalar için, 
bronkopulmoner lavajdan karakteristik patolojik hücreler elde edilemez ise 
kesin tanı için akciğer biyopsisi gerekli olabilir. Gastrointestinal tutulumu 
göstermek için için endoskopi/kolonoskopi gerekli olabilir. CD1a ve 
CD207 ekspresyonu için immünohistokimyasal boyama ile birlikte rutin 
histoloji yapılmalıdır. BRAF V600E mutasyonu dikkate alınmalıdır. Sebebi 
açıklanamayan sitopenileri değerlendirmek için kemik iliği aspirasyonu ve 
biyopsisi yapılmalıdır. 
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Radyoloji: Akciğer ve kafatası grafileri ile iskelet incelemesini tamamlayıcı 
bir çalışma yapılmalıdır. Kranial bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, kraniyal 
lezyonları daha detaylı gösterebilir. Akciğer grafisinde tutulum gözleniyorsa 
hem tutulumu hem de tedaviyi yanıtı değerlendirmek açısından Toraks BT 
önemlidir. 18F-FDG PET taraması, hastalığın derecesini değerlendirmek 
için özellikle yararlıdır. Magnetik Resonans (MR) taraması, hipotalamik, 
parankimal tümörleri ve meningial tutulumu tespit edererek SSS hastalığının 
tespiti için önemli bir rol oynar. Hastaların yaklaşık %30’unda meningeal ve 
koroid pleksus tutulumu olduğu düşünüldüğünde MR görüntülemesi ihmal 
edilmemelidir. Nörodejeneratif hastalık düşünülen vakalarda, serebellar 
pedinküllerin, beyin sapının ve bazal ganglionların bilateral tutulumu gibi 
karakteristik bulgular MR ile görüntülenebilir. MR-kolanjiyogram, sklerozan 
kolanjit.tanısının değerlendirilmesinde faydalı olabilir. Ultrasonografi 
özellikle hepatosplenomegali ve sklerozan kolanjitin değerlendirmesinde rol 
oynayabilir.

Radyolojik Takip: Akciğer tutulumu olan hastalarda her ay, olmayanlarda 
ise altı ayda bir göğüs grafisi çekilmelidir. İskelet sistemi tutulumunda 6 ayda 
bir görüntüleme ile takip gerekir.

Özel Durumlar: Emilim bozukluğu, açıklanamayan kronik ishal veya 
gelişme geriliği varlığında biyopsi; görsel, nörolojik ve hormonal anormallikleri 
olan hastalarda MR; oral mukoza tutulumunda, her 6 ayda bir mandibula 
ve maksillanın panoramik radyografileri; omurilik kompresyonundan 
şüphelenilen hastalarda omurga MR; solunum semptomları veya akciğer 
grafisinde belirgin mediastinal genişlemesi olan hastalarda HRCT; vena kava 
sendromu düşünülürse kontrastlı BT; servikal lenfadenopati var ise BT veya 
boyun MR, kulak ve temporal kemik tutulumunda BT, hepatosplenomegali 
için batın USG, yumuşak doku tümörlerinde MR yardımcıdır.Sintigrafi ile 
erken agresif kemik lezyonları tespit edilebilir. PET hem yumuşak doku 
hem de iskelet lezyonlarını tespit etmek ve değerlendirmek için hassas bir 
yaklaşımdır.

Ayırıcı Tanı
Seboreik dermatit, döküntülü hastalıklar, osteomiyelit, akut otit, maligniteler 
(lösemi, lenfoma, ewing sarkom, osteosarkom), hipofiz adenomu, 
kraniofarengioma, , tüberküloz, mastositozlar ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
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LHH Tedavisi
LHH’ li hastaların başlangıç   tedavisi için en az toksik olan miktarda tedavi tercih 
edilir. Yaşamı tehdit eden durumlarda ise kök hücre nakli dahil agresif tedavi 
seçenekleri düşünülmelidir. Son yıllarda sağ kalım süresinde belirgin iyileşme 
görülmektedir ve tedavideki en önemli hedef hastalık reaktivasyonlarını 
önlemektir. 

Soliter Kemik Lezyonları: Radikal cerrahi endike değildir, küretaj yapılır. 
İntralezyonel steroidler kullanılabilir. Lezyona steroid tedavisi verilemediği 
durumlarda veya optik sinir, omurilik gibi hayati yapılarda tutulum varsa 
radyoterapi tedavide düşünülebilir. 

Birden fazla kemik tutulumu: Vinblastin ve steroid kombinasyonu 6-12 ay 
süre ile verilir. BU tedavi ile Dİ gelişme riski de azalır.

Lokalize Cilt Tutulumu: Spontan gerileme ihtimali olduğu için öncelikle 
izleme alınır. İyileşme gözlenmezse topikal steroid uygulanır. Deri ve multisistem 
hastalığı olanlarda sistemik steroidler verilir. Talidomid de kullanılan ilaçlar 
arasındadır.

Şiddetli veya Refrakter Cilt Hastalığı: %20 nitrojen mustard, psoralen ve 
ultraviyole ışınlama, topikal takrolimus, elektron radyoterapisi, kemoterapi ile 
sistemik tedavi (çocuklarda vinblastin, prednizon) seçenekler arasındadır.

İzole lenf nodu tutulumu: Eksizyonel biyopsi yapılarak hasta takibe 
alınmalıdır.

Bölgesel lenf düğümü tutulumu: Vinblastin ve prednizon ile sistemik tedavi 
uygulanmalıdır.

Beyin parankimi ve meningeal tutulum: Sistemik tedavi uygulanmalıdır.
Multisistemik tutulum: Uygun riske uyarlanmış tedavi için, multisistemik 

hastalığı olanlar gruplandırılır.
Multisistem Hastalığı: Uygun riske uyarlanmış tedavi için, multisistem 

hastalığı olan hastalar gruplandırılır:

•  Grup 1: Multisistemik tutulumlu risk grubu: Birden fazla riskli organ 
tutulumu olan hastalar (Karaciğer, dalak, akciğer, hematopoetik sistem)

•  Grup 2: Multisistemik düşük riskli hastalar: Birden fazla organ tutulumu 
olan, ancak riskli organ tutulumu olmayan hastalar.

•  Grup 3: Tek sistem multifokal kemik hastalığı veya lokalize özel bölge 
tutulumu
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 Histiocyte Society tarafından desteklenen LCH I, II ve III randomize 
çalışmaları ile bazı tedavi prensipleri türetilmiştir.

•  LCH-I, ilk yanıtın hızının prognozla ilişkili olduğunu gösterdi. Viblastin/
Etoposid ile monoterapi şeklinde tedavi verildi.

•  LCH-II çalışmasından elde edilen sonuçlar, tedaviye etoposid eklemenin 
hayatta kalma veya nüks sıklığı açısından önemli bir avantaj olmadığını 
göstermektedir. Riskli organ tutulumu olan multisistemik hastalığı olan 
vakalarda vinblastin, etoposid ve prednizon ile tedavinin tedaviye yanıt 
oranını artırdığı görülmüştür. 

•  LCH-III çalışması, tedaviye cevap oranını iyileştirme ve tekrarlayan 
hastalık sıklığını azaltma girişiminde, metotreksat, prednizon ve vinblastin 
ile tedavide genel sonucun 6 veya 12 aylık devam tedavisi kullanılarak daha 
düşük nüks olasılığını araştırmış ve tedaviye metotreksat eklemenin hiçbir 
avantajı olmadığını göstermiştir.

Tekrarlayan veya Refrakter Hastalık
Tekrarlayan ve / veya dirençli hastalığı olan hastalar için alternatif tedavi 
standardize edilmemiştir. Bazı çalışmalar, tekrarlayan ve refrakter LHH’ de 
kladrabini etkili bulmuştur. Kladrabin (5mg/m2/gün) ve yüksek doz sitarabin 
kombinasyonu dirençli hastalarda kullanılmıştır. Nükseden, refrakter hastalığı 
olan hastalara iki kür kladrabin verilmiştir. Tedaviye yanıt iyi ise, toplamda 
6’ dan fazla olmamak kaydı ile 2-4 kez daha Kladribin kürü verilebilir. İki 
kürden sonra tedaviye cevap zayıf ise veya yaygın hastalığı olan hastalarda 
kladrabin kombinasyonu 9 mg/m2/gün dozunda verilebilir. Tedavide kök hücre 
transplantasyonu düşünülebilir. Bazı çalışmalrda hem yeni tanı almış hem 
de tekrarlayan hastalığı olan vakalar için vinkristin, düşük doz sitarabin ve 
prednizon kullanılmıştır. Tek ajan olarak düşük doz sitarabin de bildirilmiştir ve 
özellikle yetişkinlerde diğer rejimlerden daha iyi tolere edilebilir. Tekrarlayan 
veya refrakter hastalarda TNF inhibitörlerinin kullanıldığı çalışmalar vardır. 
İskelet lezyonları için bifosfonatlar. BRAF V600E inhibitörleri de denenmiştir.

Prognoz
Tanı yaşı önemlidir, özellikle 24 ayın altındaki çocuklarda %60 mortalite 
görülür. Tedavinin ilk 6-12 haftasına verilen yanıt ise prognoz açısından 
daha çok belirleyicidir. Tutulan organ sayısı arttıkça mortalitede artış görülür. 
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1-2 organ tutulumunda mortalite görülmezken, 3-4 organ tutulumunda %35, 
5-6 organ tutulumunda %60, 7-8 organ tutulumunda %100 mortalite vardır. 
Akciğer, karaciğer, kemik iliği gibi organlarda disfonksiyon var ise mortalite 
%66 iken, organ disfonksiyonu yok ise mortalite %4 lerde kalır. 6-12 ayda 
hastalık progresyonu görülmez ise mortalite yoktur, organ disfonksiyonu 
olmayan progresif hastalıkta %20 mortalite görülürken, hastalık seyrederken 
organ disfonksiyonu görülen hastalarda mortalite oranı %100 dür.

Konjenital spontan iyileşen histiyositoz: Yenidoğan döneminde cilt 
lezyonları ile ortaya çıkar. Kemik lezyonu varlığından bağımsız olarak pulmoner 
nodüller vardır. Bu lezyonlar kendiliğinden geriler ve tedavi gerektirmez. 

Komplikasyonlar
Orbital, sfenoid, mastoid, temporal kemiklerdeki lezyonu olan hastalarda 
komplikasyon oranı yüksektir. 

Solunum: Progresif fibrozis, pulmoner kist, pnömotoraks görülebilir. Bu 
komplikasyonların etkili tedavisi yoktur. Solunum yetmezliğine ilerleme yaygın 
olarak görülür.

Karaciğer: Sklerozan kolanjit, sekonder biliyer siroz, portal hipertansiyon, 
karaciğer yetmezliği görülebilir. Tek başarılı tedavi karaciğer naklidir.

Nöropsikiyatrik: Öğrenme güçlüğü, ataksi, davranış değişiklikleri ile 
kendini gösterebilir. 

Endokrin: DI ve büyüme geriliği en sık görülen komplikasyonlardır. 
Hipotalamik lezyonların bir sonucu olarak kilo alımı da meydana gelebilir.

Ortopedik: Omurga deformiteleri uzun vadeli sakatlıklara neden olabilir.
Diş: Diş kaybı ve çene anormallikleri meydana gelebilir
İşitme: Mastoid ve orta kulak tutulumu olan hastalarda kalıcı işitme kaybı 

gelişebilir.
Maligniteler: Radyasyon tedavisi ile ilişkili maligniteler arasında 

astrositom, medulloblastoma, meningioma, hepatom, kafatasının osteosarkomu 
ve tiroid karsinomu sayılabilir. Kemoterapi ve özellikle kladrabin kullanımı ile 
AML ortaya çıkabilir.
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1.Giriş

Yenidoğan döneminde bağışıklık sisteminin tam anlamıyla 
gelişememesine bağlı enfeksiyöz hastalıklara maruz kalma riskinin 
yüsek olması ve neonatal immünolojiyi anlama konusundaki  

 ilerlemeler sayesinde aşılamaya verilen önem artmıştır. Aşılama 
ile önlenebilir hastalıklar zamanında doğmuş bebeklerde olduğu kadar bu 
bebeklerden daha da fazla oranda- prematüre ve/veya düşük doğum ağırlıklı 
bebekler için ölüm, sakatlık ve hastane yatış oranlarını azaltmaktadır. Bununla 
beraber ailelerin bebeklerin hassasiyetlerinden kaynaklı kaygıları, hekim 
tarafından yetersiz bilgilendirilmeleri, olası yan etki beklentisi ve takip eden 
hekimin immün cevap oluşturulması konusunda güvensizlikleri neticesinde 
yetersiz aşılama ve uygunsuz zamanlama söz konusu olabilmektedir (1). 
Prematüre bebeklerin aşılanmasında kronolojik yaş baz alınmalı ve böylece 
aşılama programında gecikmenin önüne geçilmelidir. 

2. Hepatit B
Hepatit B virüsü (HBV), gebelik sırasında akut hepatit bulunan veya hepatit 
B yüzey antijeni (HBsAg) taşıyıcı durumu bulunan annelerden vertikal olarak 
aktarılabilir. Perinatal maruziyet riski %70 ila %90 arasında değişmektedir. Tüm 
annelerin, doğumdan önce veya doğum sırasında HBsAg’ne bakılmalıdır (2). 
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Hepatit B aşısı, HBV enfeksiyonunu önlemede > % 90 etkilidir ve çok az yan 
etkisi vardır (3). Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm bebeklerin aşılanması 
önerilmektedir (4).

HBsAg-pozitif anne veya diğer HBV enfeksiyon kanıtı olan annelerden 
doğan bebekler;

•  Kas içi tek antijenli HepB aşısının ilk dozu intramusküler (IM)
•  HBIG (HBV immünglobülini) 0,5 mL IM

HepB aşısı ve HBIG, gebelik sırasında yüksek hepatit B viral yükleri için doğum 
ağırlığı veya maternal antiviral tedaviden bağımsız olarak farklı anatomik 
bölgelerde uygulanmalıdır. Uygun immünoprofilaksi alan bebekler doğumdan 
hemen sonra emzirilebilir.

Sonraki dozlar için program, bebeğin doğum ağırlığına bağlıdır;

•  Doğum ağırlığı ≥2 kg olanlara ikinci ve üçüncü dozlar sırasıyla bir ve altı 
aylıkken verilmelidir.

•  Doğum ağırlığı <2 kg olanlara üç ek doz verilmelidir (bir, iki ila üç ve altı 
aylıkken veya iki, dört ve altı aylıkken).

İkinci HBV aşısı birinciden en az dört hafta, üçüncü HBV aşısı ilkinden en 
az onaltı hafta, ikincisinden en az sekiz hafta sonra yapılmalıdır. HBsAg ve 
HBsAg’ye karşı antikor testinin ise 9 ila 12 aylıkken yapılması uygundur.

HBsAg-negatif anneden doğum ağırlığı ≥2 kg doğan bebekler (5);

•  İlk doz - doğumdan sonraki 24 saat içinde
•  İkinci doz - 1 ila 2 aylıkken
•  Üçüncü doz - 6 ila 18 aylıkken

HBsAg-negatif anne, doğum ağırlığı <2 kg doğan bebekler bebekler (6); tıbbi 
olarak stabil ise, bebek bir aylıkken veya taburculuk bir aylıktan önce olursa 
taburcu olurken hastanede aşılanır.

Annenin HBsAg durumu bilinmiyor ve doğum ağırlığı >2 kg üzerinde 
olan bebekler; 

•  HBV aşısı, annenin HBsAg durumunu belirlemek için test edilirken 
doğumdan sonraki 12 saat içinde uygulanmalıdır (7). Kalan HBV aşısı 
dozları ve HBIG ihtiyacı annenin HBsAg durumuna bağlıdır. HBsAg-pozitif 
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bulunursa, bir hafta içinde HBIG 0,5 mL verilmelidir. Maternal durum bir 
hafta içinde bilinemiyorsa 0,5 mL HBIG uygulanıp garanti edilebilir (6). 

Annenin HBsAg durumu bilinmiyor, doğum ağırlığı <2 kg üzerinde olan 
bebekler; 

•  Bebeğin doğum ağırlığı <2 kg ise, bebeğe doğumdan sonraki 12 saat 
içinde tek antijen-HepB aşısı ve HBIG 0.5 uygulanmalıdır. Doğumdan 12 
saat sonra uygulanan HepB aşısının dozu sayılmaz; bebek aşılama serisini 
tamamlamak için üç ek doz HepB aşısı gerektirecektir. Üç dozun programı 
ve sonraki yönetim, annenin HBsAg durumuna göre değişir. Annesinin 
HBsAg durumu süresiz olarak bilinmeyecek olan terkedilmiş bebekler anne 
HBsAg-pozitifmiş gibi yönetilmelidir.

3. BCG
Deri içine uygulanan bu aşının uygulanmasında 34 haftadan sonra doğan 
bebeklerde kronolojik dikkate alınır. 0-3. aylar arasında yapılabilmekler beraber 
ilk doz genellikle 2. ayda uygulanır. Aşı uygulaması öncesi ilk 3 ay içinde 
PPD deri testi yapılması gerekmez. Bebek üçüncü aydan sonra aşılanacaksa 
öncesinde PPD deri testi yapılır, test negatifse aşısı yapılır, pozitifse aşılanmaz 
ve tüberküloz enfeksiyonu açısından tetkik edilir (8). Gebelik yaşı 34. hafta 
ve altındaki prematüre bebekler ise postnatalde postkonsepsiyonel 34 haftayı 
doldurduktan ve kronolojik yaşı en az 60 gün olduktan sonra ve 2000 grama 
ulaşmış ise aşılanır (9).

4. Difteri, Aselüler boğmaca, Tetanoz, İnaktif polio ve 
Hemofilus influenza tip b aşısı (DaBT-IPV-Hib aşıları)

Zamanında doğmuş bebeklerde 2 aylıktan itibaren bir veya iki ay aralıklarla 
3 enjeksiyon yapılır, 2. yaşta ise tek bir hatırlatma doz enjeksiyonu uygulanır. 
Prematüre bebeklere ise takvim yaşları doğum haftası ve doğum ağırlığı göz 
önünde bulundurulmaksızın 60 günlük olduklarında genel durumları ve büyüme 
hızları iyi olması halinde tam doz kombine aşı ile aşılanırlar (10). Kombine 
aşı uygulamasından sonra apne riski olması nedeniyle 28 haftadan önce doğan 
bebeklerde ilk doz aşılama yataklı ünitede yapılarak, 24 saat gözlenmesi 
uygundur. İlk aşılamadan sonra apne tespit edilmesi durumunda ikinci aşı dozu 
sonrası yataklı ünitede 2-3 gün gözlem altında tutulması gerekmektedir. 28-32 
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hafta 1000 gr altında doğan prematüre bebeklerin aşıları yataklı ünitede 24 saat 
gözlenmek suretiyle yapılması uygundur. 28-32 hafta ve üzerinde 1000 gr’dan 
fazla doğan sağlıklı pretermler ise rutin izlem ile aşılanırlar. Bronkopulmoner 
displazisi veya siyanotik konjenital kardiyak hastalığı olan bebekler ise aşılama 
sonrası aile hekimliklerinde 6 saat süreyle gözlenmelidir (11,12).

5. Oral Polio Aşısı (OPA)
Canlı poliovirüs aşısı OPA ülkemiz aşılama programında 2 doz olarak beşli karma 
DaBT-IPV-Hib ile eş zamanlı olarak uygulanır. Bu bebeklerin kendilerinde 
immün yetmezlik ya da malignite tedavisi alması veyahut ailesinde immün 
yetmezlik olması halinde OPA yapılması önerilmez (13).

6. Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) ve Suçiçeği 
Kızamık (Edmonston-Enders aşı suşu), kabakulak (Jeryl-Lynn aşı suşu) ve 
kızamıkçık (Wistar RA 27/3 aşı suşu) içeren KKK canlı zayıflatılmış bir aşıdır. 
Doğum haftası ve kilosuna bakılmaksızın postnatal 12. ayda ilk dozu ve 48. 
ayda ise rapel dozu uygulanır (13,14).

Bir başka canlı aşı olan suçiçeği aşısı ise gebelik haftası ve doğum ağırlığı 
göz önüne alınmaksızın ülkemizde takvim yaşına göre 12. ayda bir kez 
uygulanır (15). Deri altına yapılması önerilir.

7. Konjuge pnömokok aşıları (KPA)
Pnömokok enfeksiyonları ölümle sonuçlanabilen pnömoni, menenjit ve ensefalit 
gibi hastalıklara yol açabilmektedir (16). Konjuge ve polisakkarit olmak üzere iki 
çeşidi olmakla birlkte ölü aşıdır. Çocuklarda konjuge formu uygulanır. Yaşamın 
ilk 6 haftasından itibaren uygulanabile KPA doğum haftası ve doğum kilosu 
dikkate alınmaksızın postnatal 60. Günden itibaren yapılır (13). Çocuklarda 
ülkemiz aşı programına göre son güncelleme ile KPA-13 postnatal 2. ve 4. ayda 
primer aşılama 12. ayda ise tek doz rapel olarak uygulanır (14). 

8. İnfluenza Aşısı
İnfluenza, influenza A veya B nadiren influenza C virüslerinin neden olduğu 
akut bir solunum yolu hastalığıdır ve her yıl özellikle kış mevsimlerinde 
dünya çapında salgınlara sebep olur. İnfluenza virüs enfeksiyonları çocuklarda 
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kendi kendini sınırlayan bir hastalık olsa da küçük çocuklarda daha ağır bir 
klinikle seyredebilmekte ve diğer bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarına 
zemin hazırlayabilmektedir (17). İnfluenza enfeksiyonundan korunmanın en 
önemli ve etkili yollarından biri aşılanmadır. Aşının burun içine uygulanabilen 
hücre kültürü ve rekombinan hemaglütinin temelli canlı güçsüzleştirilmiş, 
intramusküler ve intradermal uygulanan inaktif formları mevcuttur. Ülkemizde 
4 bileşenli >6 ay üstüne ruhsatlı intramusküler form bulunmaktadır.

Henüz ülkemiz aşı programında yer almayan influenza aşısı her yıl eylül 
ve nisan ayları arasında uygulanabilir, ancak influenza mevsimi başlangıcı 
olan eylül-ekim aylarında yapılması daha uygundur. İnfluenza enfeksiyonun 
muhtemel daha ağır seyrettiği bronkopulmoner displazisi olan preterm bebeklere 
ve immün yetmezliği olan bebeklere postnatal 6. aydan sonra aşı özellikle 
önerilir. Kronolojik olarak 6 aydan küçük bebeklerin bakıldığı evlerde ise diğer 
aile bireyleri aşılanmalıdır. 

Aşılamanın ilk kez yapılacağı 6ay-8 yaş arası çocuklarda 1 ay ara ile 2 kez 
sonraki yıllarda 1 kez; 8 yaş sonraki ilk aşılamada yalnızca 1 kez aşı uygulanır. 
36 aya kadar çocuk dozunda aşı yani ülkemizde çocuk aşısı olmadığı için- yarım 
doz (0,25ml) erişkin aşısı; 36 ay üstü yaşlara ise tam doz erişkin aşısı (0,5ml) 
kullanılır (14,18).

9. Hepatit A Aşısı
Hepatit A aşısı kas içi uygulanan ölü bir aşıdır. Ülkemiz aşı programına göre 
doğum haftası ve doğum kilosu göz önüne alınmaksızın postnatal 18 ve 24. 
aylarda 2 kez aşılama yapılmaktadır(15). 

Bununla birlikte 12 aylıktan sonra tüm yaşlarda aşılanmamış veya 
enfeksiyonu geçirmemiş olan bireylere 6ay arayla iki kez uygulanır. 18 yaşa 
kadar çocuk dozu uygulanır.

10. Rotavirüs aşısı
Rotavirüs tüm dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş 
altı viral gastroenteritleriden sorumlu en yaygın ajandır (19). Dünya literatürüne 
benzer şekilde üklemizden yapılan çalışmalarla ayaktan ya da yatırılarak izlenen 
çocukluk çağı viral gastroenteritlerinde önemli bir etkendir (20). Rotavirüs 
enfeksiyonları önemli oranda mortalite ve morbidite sebebi olmamasına karşın 
hastane yatışı gereksinimleri ve hastalık yükünü azaltmaya yönelik olarak 
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ailelerin isteği doğrultusunda aşı yapılabilir. Yaşıtlarını demografik anlamda 2 yaş 
civarında yakalayabilen prematüreler için de ilk bir yaşa kadar gastroenteritler 
sık görülmektedir bu nedenle ailelere önerilmesinde sakınca yoktur.

Canlı bir aşıdır ve oral verilir. Genel durumu iyi olan prematüre bebeklerle 
matür bebeklerde uygulanışı aynıdır. Aşının ilk dozu kronolojik olarak doğum 
sonrası 42-104 gün (6 hafta-14 hafta 6 gün) aralığında yapılmalıdır. Bebek 8. 
ayını doldurmadan aşı dozları tamamlanmış olmalıdır. 

 Ortalama 34 hafta olmak üzere düzeltilmiş 32 hafta ve üzeri yaştaki prematüre 
bebeklere term bebeklerle aynı şekilde insan rotavirüs aşısı (RotaTeq®) 2, 4. ve 
6. Aylarda, insan rotavirus aşısı (Rotarix®) ise 2.ve 4. ayda aşılama yapılabilir 
(13). Amerikan Pediatri Akademisi yenidoğan yoğun bakımda yatmakta olan 
bebeklerin gayta ile virüs atılımı ve diğer hasta bebeklerin enfekte olma riskine 
karşılık aşılamayı taburculuk sonrası önermektedir (21). Taburculuk sonrası 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine tekrar yatışı olan bebeklerin diğer hastalara 
bulaştırıcılığı açısından temas izolasyonuna dikkat edilmelidir.

11. İnsan Papilloma Virüs (HPV) Aşısı
İnsan papilloma virüsü, erkeklerde ve kadınlarda anogenital ve orofaringeal 
hastalığa neden olan, cinsel yolla bulaşan bir patojendir. Yüksek riskli HPV 
genotipleriyle kalıcı viral enfeksiyon, neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerine 
neden olur. Yüksek riskli HPV genotipleri 16 ve 18, dünya çapındaki tüm rahim 
ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70’inden sorumludur. 31, 33, 45, 52 ve 58 
türleri ise geriye kalan yüzde 20’lik kısımdan sorumludur. HPV tip 16 ve 18 
ayrıca anal kanserlerin yaklaşık yüzde 90’ına ve orofaringeal kanser, vulvar ve 
vajina kanserinin ve penis kanserinin önemli bir kısmının sebebi iken, HPV tip 
6 ve 11, anogenital siğillerin yaklaşık yüzde 90’ına neden olur (22).

Bir ölü aşı olan ve intramusküler uygulanan HPV aşısı Food and Drug 
Admistration tarafından onaylanmış olup 4 bileşenli HPV aşısı (Gardasil), 
(HPV tip 6, 11, 16 ve 18), 9 valanslı aşı (Gardasil 9), [dört değerlikli aşı (6, 11, 
16 ve 18) ile aynı HPV tiplerini ve ayrıca 31, 33, 45, 52 ve 58] ve 2 bileşenli 
(Cervarix) (HPV tip 16 ve 18) ‘i hedefleyen 3 aşıdan HPA2 ve HPA4 ülkemizde 
bulunmaktadır.

Ülkemiz aşı programında yer almayan HPV aşısı hem erkek hem de kadınlar 
için önerilmektedir. 9 yaşından başlayarak 26 yaşına kadar uygulanabilmesine 
rağmen rutin olarak 11- 12 yaşlarında yapılır. 0,1-2 ve 6. Aylarda uygulanır. 
15 yaş ve üzerinde HPV ile aşılanmaya başlayanlara, birinci dozdan 1-2 ay 
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sonra ikincisi, ilk dozdan 6 ay sonra üçüncüsü olmak üzere üç dozluk bir seri 
uygulanmalıdır (23). Aileler bu konuda bilgilendirilmelidir.

12. Meningokok Aşısı
Erişkinlerde ve çocuklarda menenjit ve sepsisin en sık etkenleri arasında yer 
alan bir enfeksiyon ajanı olan Meningokok (Neisseria meningitidis) epidemilere 
yol açabilmektedir (24). İnvaziv meningokok hastalığı durumunda ise %10-
15 olguda mortalite dahası hayatta kalanların %40’na yakınında konvülsiyon, 
psikolojik rahatsızlıklar, işitme ve görme kaybı, nörolojik bozukluklar, 
ekstremite amputasyonları gibi önemli sekeller görülebilir (25). 

Ülkemiz aşı programına 2008’den sonra Haemophilus influenzae tip b 
aşısı ve konjuge pnömokok aşısının eklenmesi ile meningokoklar bakteriyel 
menenjitte önde çıkan patojenler haline gelmiştir (26). Meningokok nedenli 
hastalıkların profilaksisinde polisakkarid ve konjuge aşılar vardır, polisakkarit 
aşılar iki yaşından küçük çocuklarda zayıf immün yanıta neden olduklarından 
kullanılmazlar. Konjuge aşılar [Men ACYW (Menactra®, Menveo®, 
Nimenrix®), Men B (Bexsero®)] ülkemizde 2 yaştan sonra kullanılmak 
üzere onaylıdırlar (13). Ülkemizde meningokok aşısı rutin aşı takviminde 
bulunmamaktadır. Men ACWY ve MenB aşıları rutin çocukluk çağı aşılarının 
çoğuyla birlikte aynı anda uygulanabilir. 

13. Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) profilaksisi
RSV, yenidoğanda görülen en sık solunum yolu hastalıklarından biridir (27). 
Tek sarmallı, negatif duyarlı bir RNA virüsüdür ve Paramyxoviridae ailesinin 
bir üyesidir. Çoğu salgında aynı anda iki alt tip olan A ve B bulunur ve alt 
tip A tipik olarak daha ciddi hastalığa neden olur. Yenidoğan klinik belirtileri 
rinore, konjesyon, öksürük gibi hafif üst solunum semptomlarından mekanik 
ventilasyon gerektirebilen veya ölümle sonuçlanabilen pnömoni de dahil olmak 
üzere ciddi alt yol hastalığına kadar değişir (28).

Taburcu olduktan sonra, prematüre, konjenital kalp hastalığı, kronik akciğer 
hastalığı veya bronkopulmoner hastalık öyküsü olan ve / veya immün yetmezliği 
olan bebekler, ciddi RSV enfeksiyonları (yani, alt solunum yolu hastalığı) geliştirme 
riski altındadır ve immünoprofilaksi almalıdır. Her ülkenin RSV prevelansındaki 
farklılıklar esas alınarak belirlenen ulusal programa göre Türk Neonatoloji Derneği 
(TND) RSV Çalışma Grubu 2020 RSV profilaksisi önerileri (29); 
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1.  Palivizumab etken maddeli ilaç; RSV sezonu boyunca (Ekim ile Mart ayları 
arasında) çocuk alerjisi, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk 
enfeksiyon hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk kardiyolojisi veya 
neonataloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli 
uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı 
ve hastalıkları uzman hekimlerince en fazla 5 doz ve maksimum 2 yaşa 
kadar reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. 

2. Yüksek risk taşıyan bebeklerde RSV’ün neden olduğu ciddi alt solunum 
yolu hastalığının önlenmesinde; 

•  RSV aşılama döneminde kronolojik yaşı 90 gün ve altında gestasyonel yaşı 
29 0/7-31 6/7 hafta arası olan prematüre bebeklerde veya

•  RSV aşılama döneminde kronolojik yaşı 12 ayın altında gestasyonel yaşı 
29 0/7 haftadan daha az veya doğum kilosu 1000 g altında olan prematüre 
bebeklerde veya 

•  RSV aşılama dönemi başlangıcına kadar olan 6 ay süresinde kronik akciğer 
hastalığı için oksijen, bronkodilatatör, diüretik veya steroid tedavilerinden 
minimum bir tedaviyi alan 24 ayın altındaki bebeklerde veya,

•  RSV aşılama dönemi başlangıcında 24 ayın altında; konjenital siyanotik 
kardiyak defekti, konjestif kalp yetmezliği tedavisi almayı gerektiren 
konjenital asiyanotik kardiyak defekti olan bebekler, cerrahi sonrası devam 
eden hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi 
alan bebekler, sistemik basıncın %50’sinden fazlasına denkgelen ciddi 
pulmoner tansiyon yüksekliği olan bebekler ve hemodinamik bozukluk 
sebebiyle tedavi alan kalp kası hastalığı olan bebeklerde kullanılması 
önerilir.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde aşılama ile ilgili ilkeler;

•  Aşıların dozları bölünmez, tam doz verilir.
•  Prematüre bebeklerin kas kitlelerinin az olmasından dolayı küçük çaplı iğne 

uçları tercih edilmelidir.
•  Canlı virüs aşıları –süresi gelmesi halinde ailenin isteği doğrultusunda 

rota virüs aşısı hariç- yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki yatışı süresince 
yapılmamalıdır.
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•  Steroid kullanımı >2mg/kg ve 2 haftayı geçen sürede kullanılması halinde 
canlı aşılar en az 1 ay geciktirilir. Bunun haricindeki steroid kullanımları 
aşılama programını değiştirmez.

•  Hepatit B ve BCG aşıları hariç doğum haftası ve doğum ağırlığı aşılamanın 
süresini ve dozunu değiştirmez. 
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1. Giriş

Akut kolanjit, safra yollarında staz ve enfeksiyon sonucu gelişen ateş, 
sarılık ve karın ağrısı ile karakterize acil klinik bir sendromdur. İlk 
olarak Charcot tarafından tanımlanmıştır; ateş, ağrı, sarılık Charcot 

triadı olarak belirtilmiştir (1).

2. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Akut kolanjitli hastalarda saptanan en sık biliyer obstrüksiyon nedenleri; 
safra taşı (%28-70), benign safra darlığı (%5-28) ve malignitelerdir (%10-57) 
(2). Malign obstrüksiyona neden olan maligniteler, safra kesesi, safra kanalı, 
ampulla, duodenum veya pankreastan kaynaklanabilir. Benign safra darlıkları 
doğuştan, enfeksiyon sonrası veya enflamatuar (örn., Primer Sklerozan Kolanjit) 
olabilir. Akut kolanjit ayrıca endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi 
(ERCP) (%0,5-1,7) sonrası, postoperatif safra kanalı yaralanması veya daralmış 
biliyer-enterik anastomoz sonrası görülebilir. Nadiren, safra enterik anastomozu 
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(Sump sendromu) olan hastalarda distal ana safra kanalı yiyecekler, taşlar veya 
debris ile tıkanabilir.

Akut kolanjite yol açan diğer nadir tıkanma nedenleri arasında duodenal 
periampuller divertikül (Lemmel sendromu), akut pankreatite sekonder 
enflamatuar durum, safra kesesinin sistik kanalında veya boynunda (Mirizzi 
Sendromu) taş nedeniyle safra kanalının ekstrinsik basısı bulunabilir. Yine 
literatürde kan pıhtıları ve parazitik enfeksiyonlara (esas olarak karaciğer 
parazitleri ve Ascaris) bağlı kolanjit vakaları bildirilmiştir.

3.  Patogenez
Akut kolanjit, esas olarak safra stazı olan bir hastada bakteriyel enfeksiyondan 
kaynaklanır. Organizmalar tipik olarak duodenumdan asendan yolla gelir. Portal 
venden hematojen yayılım nadir bir enfeksiyon kaynağıdır (3).

Gastrointestinal sistemde bakterilerin safra yoluna girmesini önlemek 
için mekanizmalar mevcuttur. Bunlar duodenal reflü ve asendan bakteriyel 
enfeksiyon için etkili bir mekanik bariyer görevi gören Oddi sfinkteridir. 
Ek olarak, safranın sürekli yıkama etkisi ve safra tuzlarının bakteriyostatik 
aktivitesi, safra sterilitesinin korunmasına yardımcı olur. Biliyer mukoza ve Ig 
A salgısı muhtemelen bakteriyel kolonizasyonu önleyen anti-adherans faktörleri 
olarak işlev görür. Bakteriler, normal bariyer mekanizmaları bozulduğunda safra 
yoluna girebilir. 

Bu durum, endoskopik sfinkterotomi, koledokal cerrahi veya biliyer 
stent yerleştirildikten sonra ortaya çıkabilir. Biliyer tıkanıklık intrabiliyer 
basıncı arttırır ve safra kanallarının geçirgenliğinin artmasına neden olur, bu 
da bakterilerin ve toksinlerin portal dolaşımdan safra yoluna translokasyonuna 
izin verir (2). Yüksek basınç ayrıca bakterilerin safradan sistemik dolaşıma 
geçmesini ve septisemi riskini arttırmaktadır. Bunun yanında, artan biliyer 
basınç, Kupffer hücreleri, safra akışı ve IgA üretimi de dahil olmak üzere bir dizi 
konakçı savunma mekanizmasını olumsuz yönde etkiler (3). Bakteriler ayrıca 
oddi sfinkterinden az sayıda kendiliğinden geçebilir. Taş veya stent gibi yabancı 
bir cismin varlığı daha sonra bakteriyel kolonizasyon için bir odak görevi 
görebilir. Tıkanıklığı olmayan hastalardan alınan safra sterildir. Buna karşılık, 
safra taşı olan tüm hastaların yaklaşık %70’inde safrada bakteri olduğuna dair 
kanıtlar mevcuttur. Koledok taşı olan hastalarda, safra kesesi veya sistik kanalda 
taşı olanlara göre safra kültürü pozitifliği daha yüksektir (4).



Dahili Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri-II  ¨  ¨  57

Safra kültürü, duktal taşı veya tıkanmış biliyer stenti olan akut kolanjit 
vakalarının %90’ından fazlasında pozitiftir ve gram-negatif ve gram-pozitif 
bakterilerin kombinasyonunu içerir. İzole edilen en yaygın bakteriler kolon 
kökenlidir (5). E. coli, en çok izole edilen gram-negatif bakteridir (%25-
50), ardından Klebsiella (%15-20) ve Enterobacter türleri (%5-10) gelir. En 
yaygın gram-pozitif bakteriler Enterococcus türleridir (%10-20). Bacteroides 
ve Clostridia gibi anaeroblar genellikle mikst bir enfeksiyonun parçası olarak 
bulunabilir ancak standart kültür teknikleri ile düşük sıklıkta saptanırlar. 

4.  Klinik Bulgular
Akut kolanjitin klasik prezentasyonu ateş, karın ağrısı ve sarılıktır (Charcot 
Triadı) ancak akut kolanjitli hastaların sadece %50-75’i bu üç bulguya sahiptir 
(6). Akut kolanjitin en sık görülen semptomları, hastaların yaklaşık %80’inde 
görülen ateş ve karın ağrısıdır. Sarılık hastaların %60-70’inde görülür (7). 
Ateş, karın ağrısı ve sarılığa ek olarak, şiddetli (süpüratif) kolanjitli hastalar 
hipotansiyon ve bilinç değişiklikleri (Reynolds Pentadı) ile prezente olabilir. 
Akut kolanjitli hastalar ayrıca hepatik apse, sepsis, çoklu organ disfonksiyonu 
ve şok gibi bakteriyemiden kaynaklanan komplikasyonlarla da ortaya çıkabilir.

5.  Tanısal Yaklaşım
5.1.Klinik Şüphe ve Değerlendirme: 

 Ateş, karın ağrısı ve sarılık olan hastalarda akut kolanjitden şüphelenilmelidir.
Ateş, karın ağrısı, sarılık (Charcot triad) ve anormal karaciğer testleri 

olan hastalarda, tanıyı doğrulamak ve biliyer drenaj sağlamak için doğrudan 
endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografiye (ERCP) geçiyoruz.

Akut kolanjit şüphesi olan diğer tüm hastalarda, koledok dilatasyonunu 
veya taşları göstermek için transabdominal ultrasonografi yapıyoruz. Karın ağrısı 
olan ve normal abdominal ultrason saptanan akut kolanjit şüpheli hastalarda 
abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) yapılır.

Akut kolanjit şüphesi olan bir hastada transabdominal ultrason ve BT 
normal ise, manyetik rezonans kolanjiyopankreatografiyi (MRCP) kullanırız 
(8). MRCP yapılamayan ancak safra tıkanıklığını düşündüren konjuge 
hiperbilirubinemi olan hastalar için ERCP ile devam edilir. Karaciğer testleri 
normalse yada hasta hamileyse veya ERCP’den kaynaklanan komplikasyonlar 
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için yüksek risk altındaysa, safra kanalı taşlarının veya tıkanıklığını göstermek 
için endoskopik ultrason uygularız. ERCP veya EUS sonuçları safra yolu 
hastalığı için negatif ise, alternatif etiyolojiler düşünülmelidir.

5.2.Laboratuvar Testleri: 

Tanı ve hastalık ciddiyet derecesini belirlemek için laboratuvar değerlendirmesi, 
tam bir kan sayımı, elektrolitler, kapsamlı metabolik panel, koagülasyon 
testlerini içerir. Doğurganlık çağındaki tüm kadınlarda gebelik testi yapılmalıdır. 
Kolanjitin doğrudan antibiyotik tedavisine yardımcı olabileceğinden 
şüphelenilen tüm hastalarda kan kültürleri alınmalıdır. Ayrıca endoskopik 
retrograd kolanjiyopankreatografide çıkarılan safra veya stentlerden de kültür 
elde edilmelidir (9).

Kolanjit hastasında yapılan laboratuar testlerinde, tipik olarak nötrofil 
hakimiyeti ile artmış bir lökosit sayımı ve serum alkalen fosfataz, gama-
glutamil transpeptidaz ve bilirubin (ağırlıklı olarak konjuge) konsantrasyonunda 
yükselmelerle birlikte kolestatik bir karaciğer testi anormalliği paterni ortaya 
koymaktadır (7). Bununla birlikte, aminotransferazların 2000 IU / L kadar 
yüksek olabileceği bir akut hepatosit nekrozu paterni görülebilir (10). Bu patern 
karaciğerde mikroabse oluşumunu yansıtır.

5.3.Görüntüleme

5.3.1.Abdominal Ultrason:

Akut kolanjiti düşündüren özellikler arasında biliyer dilatasyon veya altta yatan 
etiyolojinin kanıtı bulunur. Abdominal ultrason, safra kanalı dilatasyonu ve safra 
kanalı taşları için yüksek bir özgüllüğe sahiptir (%94-100), ancak dilate safra 
kanallarının ve biliyer tıkanıklığın saptanması için duyarlılık %38-91 arasında 
değişmektedir (11). Ultrason, kritik hastalarda hasta başı yapılabilecek invaziv 
olmayan bir test olma avantajına sahiptir. Bununla birlikte, operatör bağımlıdır 
ve safra kanallarında sadece küçük taşlar mevcut olduğunda (vakaların %10-
20’sinde görülür) veya safra kanalının henüz genişlemesi için zamana sahip 
olmadığı akut tıkanıklıkda normal olabilir.

5.3.2.Abdominal BT:

BT görüntüleme, safra kanalı dilatasyonunu tanımlamak için yüksek hassasiyete 
sahiptir ve biliyer stenozu (örneğin, biliyer karsinom, pankreas malignitesi veya 
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sklerozan kolanjit) tanımlayabilir ancak konvansiyonel BT, safra kanalı taşları için 
düşük hassasiyete sahiptir (%25-90) (12). Spiral BT, koledokolitiazis için geleneksel 
BT’ye göre, %65-88 duyarlılık ve %73-97 özgüllük ile geliştirilmiş performans 
göstermiştir (13). BT taramasının dezavantajları, radyasyona maruz kalma ve 
abdominal ultrason ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir maliyet içermesidir.

5.3.3.Manyetik Rezonans Görüntüleme/Manyetik Rezonans 
Kolanjiyopankreatografi (MRI/MRCP): 

MRI/MRCP, abdominal ultrason veya BT’ye rağmen tanı belirsiz olduğunda 
görüntüleme için kullanılır. MRCP, kontrast kullanmadan safra kanalını 
görüntüleyebilir. BT ve abdominal ultrason ile karşılaştırıldığında biliyer 
tıkanıklığın nedenini belirlemede daha yüksek tanısal doğruluğa sahiptir (14). 
Akut kolanjitte görüntüleme bulguları, T2 ağırlıklı görüntülerde safra kanalı 
etrafındaki sinyal yoğunluğunda artış ve kontrastlı T1 ağırlıklı görüntülerde 
safra kanalı duvarının heterojenitesinde artma şeklindedir (15).

5.3.4.Safra Kanallarının Endoskopik Ultrasonu:

EUS bazen MRCP yapılamayan hastalarda şüpheli koledokolitiazisin 
değerlendirilmesi için bir tanı aracı olarak kullanılır.

5.4.Tanı:

Akut kolanjit tanısı, hastanın aşağıdakilerden biriyle sistemik inflamasyon 
belirtileri varsa yapılır:

•  Ateş ve / veya titreme 
•  Enflamatuar bir yanıtın laboratuvar kanıtı (anormal lökosit nötrofil sayısı, 

artmış serum C-reaktif protein veya enflamasyonu düşündüren diğer 
değişiklikler).

ve aşağıdakilerin her ikisi:

•  Kolestaz kanıtı: Bilirubin ≥2 mg / dL veya anormal karaciğer değerleri (yüksek 
alkalen fosfataz, gama-glutamil transpeptidaz, alanin aminotransferaz veya 
aspartat aminotransferaz, normalin üst sınırının >1.5 katına kadar).

•  Görüntülemede biliyer dilatasyon veya altta yatan etiyolojinin kanıtı 
(örneğin, striktür, taş veya stent).
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6. Ayırıcı Tanı
Akut kolanjitin ayırıcı tanısı, sağ hipokondriyumda karın ağrısı ve ateşin 
diğer etiyolojilerini içerir. Akut kolanjit, klinik öyküye, fizik muayene, 
laboratuvar sonuçları, abdominal görüntüleme ve endoskopik retrograd 
kolanjiyopankreatografiye dayanarak bunların çoğundan ayırt edilebilir.

Akut kolesistit kliniğinde hastalar ateş ve karın ağrısı ile gelebilir. 
Bununla birlikte, akut kolesistitli hastalar, kolestaza neden olan ikincil bir 
patoloji olmadıkça, yüksek bilirubin veya alkalen fosfataz içermezler. Ek 
olarak, akut kolesistitte abdominal görüntüleme tipik olarak normal bir 
koledok, safra kesesi duvar kalınlaşması ve Sonografik Murphy işareti ortaya 
koymaktadır. 

Akut pankreatitli hastalar genellikle akut başlangıçlı epigastrik karın 
ağrısı ile gelirler. Bazı hastalarda ağrı sağ hipokondriyumda da olabilir. Akut 
pankreatitli hastalar, serum lipaz ve amilazda normalin üst sınırından üç kat veya 
daha fazla bir artışa ve kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) veya 
Manyetik Rezonans görüntülemede pankreasın fokal veya diffüz genişlemesine 
sahiptir.

Karaciğer apsesi olan hastalar sağ üst kadran ağrısı, transaminit veya 
hiperbilirubinemi ile prezente olabilir. Ultrason ve BT, karaciğer apsesi ve akut 
kolanjit arasında ayrım yapabilir.

7.  Hasta Yönetimi
7.1.Hastalığın şiddetinin değerlendirilmesi

7.1.1.Şiddetli (süpüratif ) Kolanjit:

Akut kolanjit, aşağıdaki organlardan/sistemlerden en azından birinde işlev 
bozukluğu ile birlikte ise:

•  Dopamin ≥ 5 mikrogram/kg/dk veya herhangi bir norepinefrin dozu 
gerektiren hipotansiyon

•  Bilinç bozukluğu
•  PaO2 / FiO2 oranı < 300
•  Oligüri, serum kreatinin > 2.0 mg/dl
•  INR>1.5
•  Trombosit sayısı < 100,000 / mm
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7.1.2. Orta derecede (Moderate) akut kolanjit: 

Akut kolanjit, aşağıdakilerden herhangi ikisi ile ilişkili ise orta derecede olarak 
tanımlanır:

•  Anormal WBC sayısı (>12,000 / mm3, < 4,000/mm3)
•  Ateş 39°C
•  Yaş (≥75 yıl)
•  Hiperbilirubinemi (toplam bilirubin ≥ 5 mg / dl)
•  Hipoalbüminemi

7.1.3. Hafif akut kolanjit:

Hafif akut kolanjit, ilk tanıda orta veya şiddetli kolanjit kriterlerini karşılamayan 
hastalardır.

7.2.Genel önlemler

7.2.1.Destekleyici bakım:

Akut kolanjit tanısı alan hastalar hastaneye yatırılmalıdır. Şiddetine bağlı olarak, 
akut kolanjitli hastalarda intravenöz hidrasyon ve elektrolit bozukluklarının 
düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ek olarak ağrı kontrolü için analjezikler verilebilir. 
Hastalar organ disfonksiyonu ve septik şok için yakından izlenmelidir.

7.2.2.Antibiyotikler: 

Genel olarak, batın kaynaklı enfeksiyonlar için ampirik rejimler, enterik 
streptokoklara, koliformlara ve anaeroblara karşı etkinlik içerir. Antibiyotik 
seçimi, enfeksiyonun toplum kökenli, hastane kökenli olup olmaması ve 
enfeksiyon için hastanın bireysel risk faktörlerine göre düzenlenir.

Tek ajan olarak; Karbapenemler; imipenem (6 saatte, 500 mg), Meropenem 
(8 saatte, 1 gr. ıv) veya ertapenem ( günde 1 gr. ıv) Betalaktam/Betalaktamaz 
inhibitör kombinasyonu; Piperacillin/Tazobactam ( 6 saatte, 3.375-4.5 g. ıv)

Kombine olarak; Metronidazol ( 8 saatte, 500 mg ıv) ve 3.kuşak sefalosporin 
( seftriakson günde 2 gr. ıv, sefotaksim 8 saatte, 2 gr. ıv, seftazidim 8 saatte, 2 
gr. ıv) veya florokinolon (siprofloksasin 12 saatte 400 mg ıv, levofloksasin 750 
mg ıv)

Seçilen antimikrobiyal ajanlar daha sonra mevcut olduklarında kültür 
ve duyarlılık sonuçlarına göre revize edilmelidir. Antibiyotiklerin süresi, 
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enfeksiyon kontrolünün yeterliliğine ve hastanın klinik stabilitesine bağlıdır 
(16). Enfeksiyon kaynağı kontrol edildikten sonra, akut kolanjitli hastalar için 
antimikrobiyal tedaviye 4-5 gün ek bir süre devam edilir. 

7.3.Biliyer drenaj

Akut kolanjitli hastaların %70-80’i antibiyotik ve ıv hidrasyon tedavisi ile ilk 
tedaviye yanıt verir. 

Hafif (mild) kolanjitli hastalar bu tedaviye yanıt vermez ise acil drenaj 
yapılır. Hastaların çoğunda bu gerekmez. Orta derecede ( moderate) kolanjitli 
hastalarda, biliyer drenaj 24-48 saat içinde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalarda 
moderate kolanjitte ilk 48 saat içerisinde yapılan drenajın mortaliteyi azalttığı 
gösterilmiştir (17). 24 saat boyunca konservatif tedaviye cevap vermeyen hafif 
ve orta derecede kolanjitli hastalar ve şiddetli (süpüratif, severe) kolanjitli 
hastalar acil (24 saat içinde) biliyer dekompresyona ihtiyaç duyarlar (17).

7.3.1.Prosedür seçimi: 

Akut kolanjitli hastada 3 tip drenaj seçeneği vardır. Bunlar ERCP (Endoskopik 
Retrograd Kolanjiyopankreatografi), PTK (Perkütan Transhepatik Kolanjiografi) 
ve cerrahi girişimdir. Cerrahi girişimin mortalitesi daha yüksektir.

Drenaj prosedüründe ilk seçenek ve gold standart ERCP’dir ancak ERCP 
ile başarılı olunamaz ise veya yapılamıyorsa alternatif olarak PTK uygulanabilir. 
Ayrıca EUS (Endoskopik ultrasonografi) eşliğinde bilyer drenaj da yeni 
kılavuzlara ERCP ye alternatif bir yöntem olarak girmiştir.

PTK ise intrahepatik safra kanallarına perkütan yolla ince bir iğne ile 
girilip, kontrast madde verilerek safra yollarının görüntülenmesi işlemidir. 
Biliyer dilatasyonu olan hastalarda PTK’nın başarısı %86, bilyer dilatasyon 
yoksa başarı oranı %63 dür.

Cerrahi drenaj, çok nadir kullanılmakla birlikte eğer yapılacaksa işlem 
uzatılmamalı ve T-Tüp gibi drenaja olanak verecek bir prosedür uygulanmalıdır. 
Ayrıca safra kesesi taşı olan hastalarda, ilerideki safra kolik ataklarını ve safra 
taşı hastalığının komplikasyonlarını önlemek için kolanjitin çözülmesinden 
sonra elektif kolesistektomi önerilir.

Son olarak, akut kolanjiti olan gebeler antibiyotik ve safra drenajı ile 
hamile olmayan hastalarla aynı şekilde tedavi edilir. Bununla birlikte, antibiyotik 
seçimleri potansiyel fetal toksisiteyi hesaba katmalıdır. Ayrıca floroskopi 
sırasında fetal koruyucu kullanılmalı ve maruz kalma süresi en aza indirilmelidir.
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8.  Prognoz ve Sonuç
Akut kolanjit için bildirilen ölüm oranları oldukça değişkendir ve %2-65 
arasında değişmektedir (2). 1970’lerde tedavi edilen şiddetli kolanjit hastaları 
ile ilgili yapılan çalışmalar, %50’yi aşan ölüm oranlarını göstermiştir (18). 
Tedavideki yeni gelişmeler ve ilerlemelerle birlikte, kolanjit için ölüm oranı 
düşmüştür. Yeni çalışmalarda mortalite oranları %10-11 düzeyindedir (19). 
Bununla birlikte, şiddetli (severe) akut kolanjiti olan hastalar için ölüm oranları 
halen yüksek seyretmektedir (%20-30) (20).

Günümüzde akut kolanjit iç hastalıkları, gastroenteroloji ve cerrahi 
pratiğinde halen önemini koruyan ciddi bir sendromdur. Gelişen tanı ve 
tedavi yöntemleri ile cerrahi ihtiyacı olan hasta sayısı azalmakta ve ölüm 
oranları gerilemektedir. Buna rağmen klinisyenler akut kolanjit hastası ile 
karşılaştıklarında tanı ve tedavi konusunda dikkatli olmalı, özellikle ciddi 
seyredebilecek vakaları endoskopik veya perkütan drenaj işlemleri açısından en 
yakın merkeze yönlendirebilmelidir.
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GİRİŞ

Kriyobiyopsi, aşırı soğuğun temas ettiği maddelerdeki sıvı içeriğin 
donmasına ve maddenin soğuk kaynağına yapışma (kriyoadezif) 
etkisinden faydalanılarak geliştirilmiş bir tanı yöntemidir(1-3). 

Bronkoskopik yolla ilk kriyoterapi uygulaması, 1968 yılında havayolu darlığına 
neden olan endobronşiyal bir tümöre, rijit bir uygulayıcı yoluyla yapılmıştır(4). 
Kriyoterapi, büyük hava yollarının lümenini tıkayan tümörlere tedavi amaçlı 
veya tümör hacmini azaltma amacıyla kullanılmıştır(4,5). Günümüzde akciğer 
hastalıkları tanısı için endobronşiyal ve transbronşiyal kriyobiyopsi tanı 
yöntemlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır(6,7). 

Kriyobiyopsi Etki Mekanizması ve Ekipmanı
Kriyobiyopsi tekniğinin temelini Joule-Thompson etkisi oluşturur. Bu fiziksel 
etki ile yüksek basınç altında sıkıştırılan gaz, düşük basınçlı bir ortama 
ulaştığında genleşerek ortamda soğumaya neden olur. Canlı dokulara soğuk 
uygulanması ile hücrelerarası ve hücre dışı alanda kristal oluşumu, doku hasarı, 
lokal vazokonstrüksiyon ve trombozisin neden olduğu iskemi ve sonucunda 
immün mekanizmalarla hücre ölümü gerçekleşir(8,9). Kriyoduyarlılığı 
belirleyen sıvı içeriği ve vaskülaritedir. Kriyorezistan dokular; yağ ve kıkırdak 
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dokusu, konnektif ve fibrotik dokular ile sinir kılıfıdır. Deri, müköz membranlar, 
endotel, sinir, tümör ve granülasyon dokusu ise kriyoduyarlı dokulardır(8).

Kriyobiyopsi iki şekilde yapılır. Fleksibl bronkoskopi ile, intravenöz 
anestezi altında entübasyon tüpü içerisinden veya rijit bronkoskopi ile yapılır. 
Kriyobiyopsi uygulamalarında gerekli ekipman; kriyojen ajanın yüksek basınç 
altında saklandığı soğutucu gaz tüpü, akımı kontrol eden konsol, ayak pedalı 
ve gazın dokuya ulaşmasını sağlayan bir probdan oluşur (Resim 1). Rijit 
bronkoskop içinden geçebilen rijit, yarı rijit proplar ile fleksible bronkoskobun 
çalışma kanalından geçebilen fleksible proplar vardır. Tablo 1’de rijid ve fleksible 
kriyoprobların özellikleri verilmiştir. Kriyojen ajan olarak sıklıkla nitrik oksit, 
likit nitrojen ve karbondioksit kullanılır. Sıvı nitrojen toksik veya yanıcı değildir 
ve vakum yalıtımlı konteynerlerde -196o C de saklanır. Uygulama sırasında 
probun ucundan doğrudan dokuya verilir ve beşer saniyelik intervallerle hedef 
doku yüzeyinin yarısından fazlası donuncaya kadar uygulanır, 30 saniye erime 
için beklenir. Yüksek basınçlı tüplerde oda sıcaklığında korunan nitrik oksit 
ise probun ucunu -890C soğutabilen bir gazdır. Serbest bırakıldığında probun 
ucundaki metalin iç kısmını soğutur ve -400C’de dış kısmında hücre ölümüne 
sebep olabilecek sıcaklık olan buz topu oluşturur(10,11).

Resim 1. Kriyocihazı ve kriyoproplar
                    Rijid         Flexible
	Kriyo hızı  ++++ ++
	Aktif erime  +++ -
	Kriyodestrüksiyon  +++ +
	İşlemin süresi  + ++++
	Aspirasyon  kolay  yapılamaz
	Debrisin çıkarılması  kolay  zor
	Prob  sert  esnek

Tablo 1. Rijid ve fleksible kriyoprobların özellikleri
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ENDOBRONŞİYAL KRİYOBİYOPSİ
Endobronşiyal lezyonları saptayıp, lokalize etmeye ve güvenli biyopsi almaya 
imkan sağlayan fiberoptik bronkoskopi (FOB), göğüs hastalıklarında kullanılan 
en temel tanı koyma aracıdır. Periferdeki lezyonlar için ise lezyonun bulunduğu 
segmente ulaşmak ve distalinden biyopsi almak için kullanılmaktadır. FOB ile 
lezyonlardan forseps biyopsi, fırçalama, lavaj, endobronşiyal/transbronşiyal 
iğne aspirasyonu (EBİA/TBİA) gibi farklı tekniklerle patolojik örnekler 
alınmaktadır. Bu tekniklerin tek başlarına tanı oranları düşük iken birlikte 
kullanımlarında tanı başarısı %88’e çıkmaktadır(12,13). Forceps biyopsiyle 
tanı başarısının düşük olmasının en önemli nedeni alınan doku örneklerinin 
küçük olmasıdır. Ayrıca forseps ucuna bağlı mekanik bası ve ezilme hasarları 
patolojik incelemede örnek kalitesini düşürmekte ve tanı zorluklarına neden 
olmaktadır(14). Olması gereken bronkoskopik biyopsi örneği, lezyona 
rahatlıklıkla ulaşabilen, güvenli, hasarsız ve büyük boyutta parça alabilen, ek 
biyopsi tekniklerine ihtiyaç göstermeyen bir teknikle alınmalıdır. Günümüzde 
genetik moleküler çalışmalar için yeterli miktarda doku örneği alınması çok 
önemlidir. Kriyobiyopsi bu özelliklerin tamamına sahip bir yöntemdir(2,15). 
Yapılan çalışmalarda üç saniye donma süresiyle alınan iki adet kriyobiyopsinin 
endobronşiyal akciğer kanseri tanısındaki başarı oranı %89-100 gibi yüksek 
oranlarda bildirilmiştir(Tablo 2).

Çalışmalar Yıl

Hasta 
Sayısı 

n 
KriyoBx 
Sayısı n 

Donma 
Süresi 
Saniye 

KriyoBx 
Tanı 

Değeri %

Forseps 
Bx Tanı 
Değeri 

% p
Aktaş Z3 2010 41 1 20 92,7 78,0 p<0,05
Schumann C1 2010 55 2 3 89,1 65,5 p<0,05
Mobarak İS16 2011 35 2 3 94,3 74,3 p<0,05
Hetzel J2 2012 296 3,24 ± 1,14 3 95,0 85,1 p<0,05
El-Dahdouh S17 2016 25 1 3-5 100,0 80,0 p<0,05

Tablo 2. Endobronşiyal kriyobiyopsi tanı değerleri

Uygulama Tekniği

Kriyobiyopsi, endotrakeal tüp veya rijit bronkoskop içinden total intravenöz 
anestezi altında yapılmaktadır. Endotrakeal tüpün içinden FOB uzatılarak çalışma 
kanalından geçirilen fleksible kriyoprop tümöre ilerletilip dokundurulur ve 
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kriyoterapi cihazının pedalına basılarak 2-3 saniye dondurulur. Pedala basmaya 
devam ederken bronkoskop, kriyopropla birlikte tutularak hafifçe çekilir, donarak 
kriyoprobun ucuna yapışan tümör parçasının ana kitleden ayrılması sağlanır ve 
fleksible bronkoskop, kriyoprop ve ucundaki parça bütünüyle hastadan çıkarılır. 
Dışarıda pedaldan ayak çekilerek donma sonlandırılır, kriyoprop ucu bir kaptaki 
SF içine sokularak ısının hızla düşmesi ve dokunun kriyoprobun ucundan kolay 
ayrılması sağlanır. Tümör parçası %10’luk formalin içine konarak patolojiye 
gönderilir(1-3).

Kontrendikasyonları 

FOB ve forseps biyopsiler için olan kontrendikasyonlar endobronşiyal 
kriyobiyopsiler için de geçerlidir. 

Komplikasyonları

%4-10 oranında görülen kanama, endobronşiyal kriyobiyopsilerin en önemli 
komplikasyonudur(1). Yapılan çalışmalarda kriyobiyopsilerle forseps biyopsiler 
arasında kanama komplikasyonu açısından istatiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır(1-3,16). Forseps biyopsilerde hafif kanama oranı %10, argon 
plazma koagülasyon veya termokoagülasyon gerektiren orta dereceli kanama 
oranı %0,7 ve ciddi kanama oranı %0,02 iken, kriyobiyopsi de bu oranlar sırasıyla 
%62, %4,9, %0,7’lere çıkabilmektedir(1-3) ve sıklıkla APC ve elektokoter gibi 
ek bir yönteme ihtiyaç duyulabilmektedir.

TRANSBRONŞİYAL KRİYOBİYOPSİ
Transbronşiyal akciğer biyopsisi (TBB), ilk kez 1960’lı yıllarda rijid bronkoskop 
kullanılarak diffüz parankimal akciğer hastalıklarının tanısında kullanıma 
girmiştir(21). Fleksibl bronkoskopinin geliştirilmesiyle TBB, daha noninvaziv 
ve güvenli bir yöntem olarak kullanılmıştır(22,23).

Günümüzde TBB endikasyonu, lezyonların bilgisayarlı tomografi 
özelliklerine göre belirlenir(23). Pnömotoraks ve kanama en sık görülen 
komplikasyondur. Olguların %2’sinden azında görülen kanama daha sıklıkla 
bronşiyal arter kaynaklıdır. Hava embolisi, aritmi, akciğer ödemi ve ölüm 
diğer nadir görülen komplikasyonlardır(24). Konvansiyonel TBB’nin tanısal 
başarısı çeşitli parankimal akciğer hastalıkları arasında farklılık gösterir(25). 
Tomassetti ve ark.’ları konvansiyonel TBB’nin usual interstisyel pnömoni 
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(UIP) paterni için yüksek özgüllüğe, diğer paternler (NSIP ve DIP) için çok 
düşük özgüllüğe ve diffüz akciğer hastalıklarında çok düşük duyarlılığa sahip 
olduğunu göstermişlerdir. Bunun sebebini ise endobronşiyal forceps biyopsilere 
benzer şeklide konvansiyonel TBB ile de küçük biyopsi materyalinin alınması, 
ezilme hatalarının fazla olması sonucu yeterli doku sağlanmaması olarak 
bildirmişlerdir(26). Babiak ve ark., TBB ile transbronşiyal kriyobiyopsiyi 
karşılaştırdıkları çalışmalarında; kriyobiyopsiyle önemli ölçüde daha büyük 
örnek elde ettiklerini (5.82 mm² karşın 11.11 mm²) ve iki hastada gelişen 
pnömotoraks dışında komplikasyon saptamadıklarını belirtmişlerdir(6). 
Pajares ve ark.ları kriyobiyopsi ile konvansiyonel TBB’yi karşılaştırdıkları 
çalışmalarında daha fazla tanısal bulgular (c-TBB tanı oranı %51.3 iken, 
konvansiyonel TBB’nin %29) ve yan etki olarak ise istatistiksel olarak anlamlı 
olmayan orta/şiddetli kanama artışı olduğunu bildirdiler(27). Bundan dolayı son 
yıllarda, kriyoprobların kullanımı tanıda gittikçe önem kazanmaktadır. Tablo 
3’te transbronşiyal kriyobiyopsiler ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiştir(27). 
Son dönemde yayınlanan metaanalizlerde tranbronşiyal kriyobiyopsinin tanı 
değeri %74 ile %98 arasında değişmektedir(7).

Transbronşiyal kriyobiyopsi cerrahi akciğer biyopsisine alternatif bir tanı 
yöntemidir. Cerrahi akciğer biyopsisine göre morbiditesinin daha az olması 
nedeniyle endikasyonu daha geniştir. Radyolojik olarak kesin UIP paterni 
olsada maruziyetler ve kollajen vasküler hastalıklar için daha net veriler 
toplamaya imkan sağlar. Pulmoner disfonksiyonu olan kronik fibrozisin geliştiği 
diffüz parankimal akciğer hastalarında (DPAH) cerrahi akciğer biyopsisi 
risklidir. Fibrozisin belirgin olmadığı akut ve subakut dönemde ancak akciğer 
fonksiyonları belirgin azalmış DPAH hastalarında transbronşiyal kriyobiyopsi 
ile tercih edilebilir(41).

Transbronşiyal kriyobiyopsi ile minimum 5 mm çapında doku örneğinin 
alınması tavsiye edilir(41). Casoni ve ark., yaptıkları çalışmada 41.99±14.43 
mm2 ile 28.43±11.66 mm2 doku örneklerini karşılaştırdıklarında ikinci grupta 
tanı oranını daha düşük bulmuşlardır(31). 
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Tablo 3. Tranbronşiyal kriyobiyopsi çalışmalarının özeti
Çalışmalar Tür Hasta

sayısı
Havayolu
tipi

Prop
çapı
(mm)

Donma
süresi

Endobron-
şiyal 
blokera

Biyopsi
Sayısı

Kanamab
(>grade2)

Pnömotoraks
(%)

Ölüm
(%)

Tanı
Oranı
(%) 

Babiak(6) 
2009

Pros. 41 ETI 2.4 4 Yok N/A 0 4.87 0 95

Yarmus (30)
2013

Pros. 17 RB/LVA 1.8 3 Var 5 4.7 4.7 0 N/A

Pajares(27) 
2014

RKÇ 39 ETI 2.4 3-4 Yok >3 56.4 7.7 0 74.4

Casoni(31)
2014

Pros. 41 RB 2.4 5-6 Var 1-6 1.4 28 1.4 93

Griff(32)
2014

Ret. 52 ETI 1.9 3-5 Yok 0 0 0 79

Hernandez(33)
Gonzalez 2015

Ret 33 ETI 1.9 3-4 Var >3 21 12 0 79

Tomassetti(34)
2016 

Ret. 58 RB 2.4 N/A Yok N/A 0 33 1.7 91

Ramaswamy 
(35) 2016

Ret 56 RB 2.4 4-5 Yok 1-4 1.7 19.6 0 80.4

Ravaglia(36) 
2016

Ret 297 RB 2.4 5 Var N/A 0 20 0.3 82.8

Kronborg–
White(37) 
2017

Ret 38 ETI 1.9 5-7 Var 4 15 26 0 80

Ussavarungsi 
(38) 2017

Ret 74 ETI 1.9 3-5 Var <3 12.1 1.4 0 51

Sriprasart 
2017(39)

Ret 74 ETI
/LMA

1.9/2.4 5-8 Yok 3 4 6.7 0 87.8

Ravaglia 
2017(40)

RÇT 46 RB 2.4 5 Var N/A 8.6 16 0 78-96

Kısaltmalar: Pros; prospektif, Ret; retrospektif, ETI;Eendotrakeal entübasyon,  
GA; genel anestezi, LMA;laringeal maske, RB;rijid bronkoskopi, RKÇ;randomize 

kontrollü çalışma, 

a: Endobronşiyal bloker; profilaktik olarak işlem başında ya da kanama olduğunda işlem sırasında
b: Kanama dereceleri: grade 1-2; genellikle soğuk salin ve bronkoskopi ağızlaştırılmasıyla kontrol altına 

alınan, grade 3;endobronşiyal bloker ve fibrin tıkaç kullanımı, grade 4; cerrahi girişim gerektiren, hemodina-
mik instabilite, transfüzyon gerektiren, işlem sonlandırılması ve/veya yoğun bakım ihtiyacı olan kanamalar.

Uygulama Tekniği
Transbronşiyal kriyobiyopsi, derin sedasyon altında entübasyon tüpü içinden 
veya rijit bronkoskop içerisinden kullanılan fleksibl bronkoskop ile yapılır 
(Resim 3). 2.4 mm veya 1.9 mm çaplı kriyoproplar kullanılır. 1.1 mm çaplı 
korumalı kılıf kullanılan çalışmalarda; sadece prop geri çekilerek çıkarıldığından 
kanama olasılığı azdır ancak tanısal başarısı da düşüktür(42). İşlem boyunca 
vital bulgular, EKG ve transkutanöz karbondioksit kısmi basıncı sürekli takip 
edilir. Fleksibl bronkoskopun çalışma kanalından geçirilen kriyoprop floroskopi 
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ile belirlenen segment içinden ilerletilir, floroskopi ile kontrol edilerek plevraya 
1-2 cm uzaklıkta sabitlenir. Büyük kriyoprop (2.4mm) ile üç-dört saniye, küçük 
prop (1.9mm ya da 1.1mm) ile daha uzun (yedi-sekiz saniye) donma işleminden 
sonra proba yapışan doku bronkoskop ile birlikte çekilerek çıkartılır( Donmuş 
örnek serum fizyolojiğe alınır ve formalinde sabitlenir. Genellikle bir lob ve 
aynı segmentten 3-5 adet biyopsi alınması önerilmektedir(41) ancak Ravaglia 
ve ark. yaptıkları çalışmada aynı lob içinde farklı 2 segmentten alınan ikişer adet 
biyopsinin tanı değerini (%96) aynı segmentten alınan 4 biyopsiye göre (%78) 
belirgin şekilde yüksek bulmuşlardır(40).

Transbronşiyal kriyobiyopsi esnasında kanamanın kontrolünde hemostatik 
balonlar kullanılmaktadır. Balon işlem öncesinde biyopsi alınacak segmentin 
yanındaki komşu lobar bronşa şişirilmeden yerleştirilir, parankim biyopsisi 
alındıktan sonra kanama oluşursa şişirilir. Böylece kanamanın o segmentte 
sınırlanması sonucunda kanama kontrolü sağlanmış olur. 

İşlemden üç saat sonra rutin olarak veya pnömotoraks şüphesinde akciğer 
radyografisi veya ultrasonografik değerlendirme yapılır. Konvansiyonel TBB’ye 
göre transbronşiyal kriyobiyopside alınan doku örneği daha büyük ve daha 
sağlamdır. 

 

 Resim 3. Transbronşiyal kriyobiyopsi öncesi hazırlık

Komplikasyonları
Kanama ve pnömotoraks, transbronşiyal kriyobiyopsinin sık görülen 
komplikasyonlarıdır. Pnömotoraks oranı %7,7-20,2(43) arasında değişmekle 
birlikte 15 çalışma ve 994 hastayı içeren bir metaanalizde bu oran %10 olarak 
saptanmıştır(36). Yapılan çalışmalarda kanama komplikasyonu açısından 
forseps biyopsilerle kriyobiyopsiler arasında anlamlı fark yoktur(43). UIP 
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paterni olması, bilgisayarlı tomografide fibrotik retiküler patern hakimiyeti ve 
biyopsilerin plevraya yakın alınması pnömotoraks için risk faktörüdür(41). 
Transbronşiyal kriyobiyopside balon ya da diğer uygulamalar ile kontrol altına 
alınabilir düzeyde kanama gözlenmektedir. 12 çalışma (383 hasta) içeren bir 
metaanalizde 65 hastada orta derecede kanama izlenmiştir (%16.9)(36). Hayatı 
tehdit eden düzeyde kanama bildirilmemiştir. 

Kontrendikasyonları
Transbronşiyal kriyobiyopsi için yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Kanama 
diyatezi varlığı, antikoagülan ve antitrombosit ilaçlarla tedavi ve trombositopeni 
(<50×109/ L) kontrendikasyon oluşturur. Pulmoner hipertansiyon, FVC <% 50 
ve DLCO <% 35 olması göreceli kontrendikasyonlar olarak kabul edilir(41). 
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1. Giriş

Sarkoidoz, etiyolojisi bilinmeyen, dünya çapında tüm bireyleri etkileyebilen
ve patolojik olarak non-kazeifiye granülomların varlığı ile karakterize, 
akciğerlerin yanında çok sayıda oraganı tutan sistemik bir hastalıktır. 

Tipik olarak genç yetişkinleri etkiler ve başlangıçta aşağıdaki anormalliklerden 
biri veya birkaçıyla kendini gösterir (1). Hastaların yaklaşık % 95’inde akciğerler 
etkilenir ve akciğer hastalığı, bu hastalıkla ilişkili morbidite ve mortalitenin ana 
nedenini oluşturur. Yaygın olarak ilgili diğer dokular arasında deri, gözler ve 
lenf nodları bulunur (tablo 1). Tipik olarak genç yetişkinleri (çoğunlukla 20-40 
yaş) etkiler ve kadınlarda 50 yaş üzerinde ikinci bir sık görüme dönemi olur (2). 
Başlangıçta, İki taraflı hiler lenfadenopati, Pulmoner retiküler opasiteler, Deri, 
eklem ve/veya göz lezyonlarının biri veya birkaçıyla kendini gösterir.

2. Epidemiyoloji
Prevalans (10-20/100.000) ve yıllık sarkoidoz insidansı kesin olarak 
bilinmemektedir. Hastalık, coğrafi bölgeler arasında insidans açısından farklılık 
göstermekle birlikte Afrika kökenlilerde daha sıktır (3). Siyah Amerikalılar 
arasında yaşam boyu sarkoidoz riskinin % 2,4 olduğu tahmin edilirken, Beyaz 
Amerikalılarda bu oran % 0,85’ dir (4). Ek olarak, hastanın immünogenetik 
geçmişi sarkoidozun klinik görünümlerinde rol oynayabilir (5). Epidemiyolojik 
çalışmalar, farklı etnik ırk grupları arasında hastalık kliniğinde ve şiddetinde 
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değişimler oluşabileceğini ortaya çıkarmıştır (6,7). Örneğin, Siyah Amerikalılar, 
asemptomatik ve kronik hastalıkla kendini gösterme eğiliminde olan Beyaz 
Amerikalılara göre daha akut ve daha şiddetli olma eğilimindedir (7). Ailevi 
sarkoidoz kümelenmesine ilişkin çok sayıda çalışma vardır. Yapılan çalışmalarda 
en göze çarpan sonuç, kromozom 6’ nın kısa kolundaki MHC içindeki bir 
bölümle bağlantıdır. Birkaç alelin hastalığa duyarlılık sağladığı (HLA DR 11, 12, 
14, 15, 17) ve diğerlerinin koruyucu olduğu (ör. HLA DRI, DR4 ve muhtemelen 
DQ*0202) gösterilmiştir (5). Sarkoidozun görülme sıklığı, tutulum şekilleri ve 
seyri ile ilgili elimizde yeterli veri yoktur. 

3. Etiyoloji
Yapılan araştırmalara rağmen, sarkoidozun kesin etiyolojisi ve patogenezi 
bilinmemektedir. Ancak aile içinde daha sıklıkla ortaya çıkma ihtimali fazla 
olduğu için, kalıtsal olduğundan kuşkulanılmaktadır (8).

4. Fizyopatoloji
Sarkoidoz, çoğunlukla akciğerlerin tutulduğu sistemik bir hastalıktır. Akciğerin 
üst loblarını ve bronkovasküler demetleri diğer akciğer kompartmanlarına göre 
daha fazla tercih etmekle birlikte herhangi bir alanıda etkileyebilir. Akciğer 
tutulumu sıklıkla hiler ve mediastinal lenfadenopati ile ilişkilidir (9,10). 
Genel olarak, bir granülom oluşumu, monositleri makrofajlar veya dendritik 
hücreler gibi antijen sunan hücrelere farklılaşmaları için uyaran yabancı bir 
antijenin varlığı ile başlar. Makrofajlar antijene tepki olarak toplandıklarında 
epiteloid hücrelere dönüşürler. Enflamatuar aracılar tarafından daha fazla uyarı, 
makrofajların ve dendritik hücrelerin çok çekirdekli dev hücrelere füzyonuna 
yol açar. Granülom olgunlaştıkça, bu makrofajlar, epiteloid hücreler ve birkaç 
çok çekirdekli dev hücre sıkı bir merkezi küme oluşturur (10,11). Sarkoidozda 
antijen sunan hücre olarak görev alan alveolar makrofajların işlevinin, 
akciğerlerde ya remisyonu ya da uzun süreli kronik inflamasyonu teşvik ederek 
hastalığın sonucuna etki ettiği düşünülmektedir (12). Sarkoid granülomların 
immünohistokimyasal boyanması, granülom içindeki lenfositlerin çoğunun CD4 
+ Th1 lenfositler olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, granülomun çevresi 
CD4 + ve ayrıca CD8 + T hücrelerinden oluşur (13). Akciğerde granülomlar 
en yaygın olarak alveolar septada, bronşların duvarlarında ve pulmoner arterler 
ve damarlar boyunca bulunur. Sarkoid granülom oluşumunun öncesinde
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muhtemelen interstisyumu alveolar boşluklardan daha fazla tutan ve monositler, 
makrofajlar ve lenfositler dahil olmak üzere inflamatuar hücrelerin birikimi ile 
karakterize bir alveolit   vardır (14). Sarkoidozda bronkoalveolar lavaj (BAL) ile 
elde edilen hücreler akciğer biyopsisinde görülen alveolitin derecesini yansıttığı 
için, BAL alt solunum yolunda bulunan hücresel dağılımı değerlendirmek için 
kullanılmaktadır (15). 

Sonuç olarak histopatolojide, klasik sarkoid granülomlar, makrofajlar, 
epiteloid hücreler, çok çekirdekli dev hücreler ve CD4 pozitif T lenfositlerden 
oluşan sıkıca paketlenmiş, nekrotizan olmayan merkezi bölge dikkati çeker 
(9,10). Merkezi alanlar, sırayla hyalin kollajen lamel halkalarıyla çevrelenen 
CD8 ve CD4 pozitif T lenfositleri, B lenfositleri, monositler, mast hücreleri 
ve fibroblastlarla çevrilidir. Mevcut olabilecek sarkoid granülomların ek 
histopatolojik özellikleri arasında asteroid cisimler, Schaumann cisimleri ve çift 
kırılmalı kristal parçacıklar (kalsiyum oksalat ve diğer kalsiyum tuzları) bulunur. 
Sarkoidozun immünopatogenezi hakkındaki bilgilerimizdeki ilerlemelere 
rağmen, hastalık sürecini başlatan kesin uyaran hala belirsizdir. Granülomatöz 
inflamasyonun varlığının, bir veya daha fazla tanımlanmamış antijen(ler)
e karşı abartılı hücre aracılı immün yanıttan kaynaklandığı bilinmektedir 
(13,16). Hodgkin hastalığı ve diğer lenfoproliferatif bozukluklar, germ hücreli 
testis tümörleri, meme kanseri, renal hücreli karsinom, leiomiyosarkom ve 
yumurtalık müsinöz kistadenomu gibi neoplastik hastalıkları olan hastaların lenf 
düğümlerinde sarkoid benzeri histopatolojik değişiklikler görülebilir. Bu nedenle, 
hastalar bir lenf nodunda sarkoid benzeri granülomlar ile başvurduğunda, ancak 
sarkoidozun diğer tipik özellikleri olmadığında başvurduğunda dikkatli olmak 
gerekir (Aşağıdaki ‘Ayırıcı tanı› bölümüne bakın.) (17). 

5. Klinik
Sarkoidoz tipik olarak 20 ila 60 yaşları arasındaki hastalarda ortaya çıkar (2). 
Sarkoidozda Lenf bezleri (%90) ve akciğer (%90) tutulumu ön plandadır; 
karaciğer (%60-90), gözler (%25), kalp (%5), iskelet (%25-50), deri (%25) 
ve kemik iliği (%15-40) etkilenebilir. Hastaların yaklaşık yarısında hastalık, 
semptomların gelişmesinden önce rutin bir göğüs radyografisinde radyografik 
anormalliklerle (örn., Bilateral hiler adenopati, retiküler opasiteler) tesadüfen 
tespit edilir. Sarkoidoz en sık akciğerleri tutar, ancak hastaların % 30 kadarı 
sarkoidozun ekstratorasik belirtileri ile başvurur (Tablo 1). En sık tutulan organ 
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akciğerler olduğu için semptom ve bulgularında çoğunluğu akciğer ile ilişkilidir (1). 
Klasik akciğer tutulumu, yaygın intertisyel akciğer hastalığıdır; pnömotoraks, 
plevral kalınlaşma, şilotoraks ve pulmoner hipertansiyon diğer daha nadir 
pulmoner tutulumlardır (18,19). Yaygın görülen solunum semptomları; 
öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. Bunlara sıklıkla yorgunluk, halsizlik, 
kilo kaybı ve ateş eşlik edebilir (20). İleri yaş ( >70 yaş) hastaların, yorgunluk 
ve iştahsızlık gibi sistemik semptomlar gösterme olasılığı daha yüksektir 
(21). Sistemik inflamasyon, kas güçsüzlüğüne ve egzersiz intoleransına 
katkıda bulunabilir (22). Hastalara ayrıca yeni deri lezyonları, kuru gözler/
ağız, parotis büyümesi, çarpıntı, senkop, eklem ağrısı/şişmesi veya kas 
güçsüzlüğü de olabilir. Akciğer parankimini tutulduğu sarkoidoz varlığında 
bile göğüs muayenesinde raller duyulmayabilir. Endobronşiyal tutulum veya 
traksiyon bronşektazisi olduğunda hırıltılı solunum mevcut olabilir. Çomak 
parmak nadirdir ve tipik olarak ilerlemiş pulmoner fibroz ile ilişkilidir (26).

Tablo 1. Teşhisten sonraki altı ay içinde sarkoidozda organ tutulumu (19)

ORGAN TUTULUMU SAYI* YÜZDE

Akciğer 699 95

Deri** 117 15.9

Lenf nodu 112 15.2

Göz 87 11.8

Karaciğer 85 11.5

Eritema nodosum 61 8.3

Dalak 49 6.7

Nörolojik 34 4.6

Parotiroid/tükrük bezi 29 3.9

Kemik iliği 29 3.9

Kalsiyum 27 3.7

Kulak burun boğaz 22 3

Kalp 17 2.3

Böbrek 5 0.7

Kemik/Eklem 4 0.5

Kas 3 0.4

* Toplam Sayı= 736. **Eritema nodosum dışı
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6. Tanı
Sarkoidoz düşünülen tüm hastalarda kapsamlı bir ilk değerlendirme yapılmalıdır. 
Bu ilk değerlendirmenin amacı, alternatif tanıları elerken, sarkoidoz teşhisini 
destekleyen ek veriler elde etmek, pulmoner bozukluğun ciddiyetini belirlemek 
ve biyopsiye uygun olabilecek veya acil tedavi gerektirebilecek ekstrapulmoner 
organ tutulumunu belirlemektir. Değerlendirme aşağıdaki unsurları içerir (24):

•  Mesleki ve çevresel maruziyet dahil olmak üzere geçmiş 
•  Tam fiziksel muayene
•  Laboratuvar testleri
•  Tüberkülin deri testi
•  Posteroanterior göğüs radyografisi ve genellikle yüksek çözünürlüklü 

bilgisayarlı tomografi (YÇBT)
•  Solunum fonksiyon testleri
•  Elektrokardiyogram
•  Oftalmolojik muayene

6.1. Laboratuvar testleri 

Laboratuvar testleri genellikle tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, 
kan üre nitrojeni, kreatinin, glikoz, elektrolitler ve idrar analizini içermektedir. 
Eritrosit sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein, spesifik olmayan inflamasyon 
ölçüleridir. Serum anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) seviyesi ve Kveim 
testleri, aşağıda açıklanacağı gibi sınırlı klinik kullanıma sahiptir (25). 
Sarkoidozlu hastalarda çeşitli laboratuvar anormallikleri görülebilir: Anemi 
nadirdir. Mevcut olduğunda, bazı hastalarda hipersplenizm, kemik iliği 
tutulumu veya otoimmün hemolitik anemi ortaya çıkabilmesine rağmen, 
genellikle kronik hastalık anemisinden kaynaklanır (26). Lökopeni (% 
5-10) (27), eozinofili (% 3) (28) ve trombositopeni (nadir) görülebilir (19). 
Hiperkalsiüri, hiperkalsemiden daha sık görülür. Serum alkalin fosfataz 
konsantrasyonunda orta derecede bir yükselme, diffüz granülomatöz hepatik 
tutulumu gösterir. Hipergammaglobulinemi (% 30-80) ve pozitif romatoid 
faktör mevcut olabilir. Eritrosit sedimantasyon hızı sıklıkla yükselir, ancak 
hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde yararlı değildir. C-reaktif protein 
(CRP), sarkoidozlu hastaların yaklaşık %30-50’ sinde hafifçe yükselir, ancak 
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sarkoidozu diğer inflamasyon nedenlerinden ayırmaz (30). ACE seviyesi, 
tedavi edilmeyen sarkoidozlu hastaların % 75’ inde yüksektir. Bununla birlikte, 
serum ACE’ nin, zayıf duyarlılık (yanlış negatif sonuçlar) ve yetersiz özgüllük 
(neredeyse % 10 yanlış pozitif ) nedeniyle tanısal bir test olarak kullanımı 
sınırlıdır (31). Doku ACE seviyeleri tipik olarak çok yüksektir, ancak klinik 
olarak kullanılmaz. Hastalığın seyrini değerlendirmek için ACE düzeyini 
izlemenin değeri hala belirsizliğini korumaktadır. Sarkoidoz hastalarında 
serum ve bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısında yüksek adenozin deaminaz 
(ADA) seviyeleri bulunabilir. Bununla birlikte, düşük duyarlılık ve özgüllük 
göz önüne alındığında, ADA’nın klinik kullanımıda sınırlıdır (32)

6.2. Kveim testi 

Sarkoidoz hastasının dalağından alınmış ve ısı ile sterilize edilip teste uygun 
duruma getirilmiş örneklerin, test yapılacak kişiye intradermal olarak (tüberkülin 
cilt testine benzer) enjekte edilmesidir. Yaklaşık 3-4 hafta sonra enjeksiyon 
yerine yapılan biyopsi sonucu granülom saptanması ile test pozitif kabul edilir 
(33). Yalancı negatif sonuçlara rastlanması ve ensefalopati risk nedeniyle Kveim 
testi pratikte artık uygulanmamaktadır. 

6.3. Akciğer görüntülemesi: 

Akciğer görüntülemesi, sarkoidoz tanısında çok önemlidir. İlk adım göğüs 
radyografisi ile başlar ve bunu genellikle YÇBT izler. Flor-18-florodeoksiglukoz-
pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET), galyum-67, talyum-201 ve teknetyum 
sestamibi (MIBI-Tc) tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi (SPECT) gibi 
diğer görüntüleme testleri belirli endikasyonlar için kullanılır (29). 

6.3.1. Göğüs radyografisi

Olası sarkoidoz açısından değerlendirilen tüm hastaların bir göğüs radyografisi 
olmalıdır. Bilateral hiler adenopati sarkoidozda klasik bir bulgudur ve simetrik 
olarak genişleyebilir (% 50’ sinde) veya sağ biraz daha belirgin olabilir. Tek taraflı 
lenfadenopati nadirdir (< % 5). Akciğer parankimal bulguları daha çeşitlidir ve 
normal, yaygın retiküler veya buzlu cam opasiteleri, nodüler konsolidasyon ve 
kistik skar oluşumu olabilir. Göğüs radyografik bulguları, akciğer tutulumu 
için anatomik bir kılavuz oluşturan, ancak hastalık aktivitesini veya fonksiyonel 
bozuklukları yansıtmayan aşamalar halinde düzenlenmiştir (29).
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Radyografik aşamalar aşağıdaki gibidir:

• Evre I - Sağ paratrakeal lenf nodunun büyümesinin eşlik ettiği bilateral 
hiler adenopatinin varlığı ile tanımlanır. Etkilenen hastaların % 50’ sinde, 
sarkoidozun ilk bulgusu olarak bilateral hiler lenfadenopati görülür. 
Hastaların % 75’ inde 1-3 yıl içinde hiler lenfadenopatinin gerilemesi, %
10’ unda ise , 10 yıl veya daha uzun süre devam edebilen kronik büyüme 
devam edebilir. Bilateral hiler adenopati eritema nodozum (EN), gezgin 
poliartraljiler ve ateş ile ilişkili olduğunda, Lofgren sendromunun teşhisini 
büyük oranda doğrular.

• Evre II - bilateral hiler lenfadenopati ve retiküler opasitelerden oluşur. Bu 
bulgular, hastaların % 25’inde ilk tanıda mevcuttur. Bu tür hastaların 2/3’ si 
kendiliğinden gerilerken, geri kalanı ya ilerlemeye devam eder ya da 
zamanla çok az değişiklik gösterir. Evre II hastalığı olan hastalar genellikle 
hafif ila orta şiddette semptomlara sahiptir, en yaygın olarak öksürük, nefes 
darlığı, ateş ve/veya kolay yorgunluk görülür.

• Evre III - küçülen hiler lenfadenopatilari olan retiküler opasitelerden oluşur. 
Retiküler opasiteler ağırlıklı olarak üst akciğer bölgelerinde dağılmıştır.

• Evre IV – Ağırlıklı olarak üst akciğer bölgelerine dağılmış olan, hacim 
kaybı ile seyreden retiküler opasitelerle karakterizedir. Ayrıca belirgin 
traksiyon bronşektazisi görülebilir. Kapsamlı kalsifikasyon ve kavitasyon 
veya kist oluşumu da görülebilir (34).

6.3.2. YÇBT taraması

Göğüsün YÇBT’ si tipik olarak bir göğüs radyografisinde görülen anormallikleri 
değerlendirmek veya normal bir göğüs radyografisi olan bir hastada 
açıklanamayan nefes darlığı veya öksürüğü değerlendirmek için kullanılır. 
YÇBT, düz göğüs radyografisinde görülmeyen parankimal ve mediastinal 
anormallikleri tespit edebilir (34).

• Hiler ve mediastinal lenfadenopati
• Bronkovasküler demetlerde boncuklu veya düzensiz kalınlaşma
• Bronşlar, damarlar ve subplevral bölgeler boyunca nodüller
• Bronşiyal duvar kalınlaşması
• Buzlu cam
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• Parankimal kistler veya nodüler konsolidasyon, bazen kavitasyonla 
birlikte

• Parankimal bantlar
• Kistler
• Akciğer yapısında bozulma ve traksiyon bronşektazisine neden olan 

fibrozis

Sarkoidozun karakteristik bir YÇBT özelliği, ağırlıklı olarak peribronkovasküler 
interstisyumda, fissürlerin yakınında ve sentrilobüler bölgelerde perilenfatik bir 
dağılımda küçük nodüllerin varlığıdır. YÇBT de tipik olarak akciğer parankim 
değişiklikleri orta-üst zonlardadır (38).

6.3.3. FDG-PET taraması 

Flor-18-florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) bazen 
biyopsi için akciğer lezyonlarından daha erişilebilir olan gizli lezyonların 
belirlenmesinde ve ayrıca kardiyak sarkoidozun değerlendirilmesinde yardımcı 
olur (26). FDG-PET tüm bu süreçlerde pozitif olabileceğinden, bu test 
sarkoidozu malignite veya enfeksiyondan ayırt etmez.

6.3.4. MRI taraması 

MRI taraması, kardiyak sarkoid ve nörosarkoid gibi ekstrapulmoner 
sarkoidlerin değerlendirilmesinde yararlıdır.

6.4. Pulmoner fonksiyon testi 

Solunum yetmezliğinin ciddiyetini değerlendirmek için pulmoner sarkoidozlu 
hastalarda spirometri, akciğer hacimleri, karbon monoksit difüzyon kapasitesi 
(DLCO) ve altı dakikalık yürüme testi dahil olmak üzere bir dizi solunum 
fonksiyon testlerini (SFT) içerir. Ardışık ölçümlerle hastalığın seyri izlenebilir. 
Bununla birlikte, SFT’ ler akciğer parankimal sarkoidozunu saptamak için 
güvenilir bir araç değildir (YÇBT daha iyidir) ve parankimal hastalığın 
boyutu hakkında doğru bir tahmin sağlamazlar. Ek olarak, klinisyen, akciğer 
tutulumunun doğal seyrini veya tedaviye yanıtı yalnızca bu testlere dayanarak 
tahmin edemez. Evre I sarkoidozlu hastaların yaklaşık % 20’sinde, evre II ve 
IV hastalığı olan hastaların % 40-70’ inde SFT anormaldir (29). Sarkoidozlu 
hastaların çoğunda oksijen saturasyonu ve vital kapasite azalması ile ilişkili 
olarak 6 dakikalık yürüme mesafesi azalmıştır. 6 dakikalık yürüme testinin kas 
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gücü, yorgunluk ve kalp fonksiyonu gibi ekstrapulmoner faktörlerden etkilendiği 
için entegre bir sarkoidoz değerlendirmesi sağladığı düşünülmektedir (36). 

6.5. Bronkoskopi 

Fleksibl bronkoskopi ile BAL, endobronşiyal biyopsi ve transbronşiyal biyopsi, 
sarkoidozun minimal invaziv teşhisi için geleneksel yöntemlerdir.

6.5.1. Bronkoalveolar lavaj

BAL’ın temel amacı, kronik berilyum hastalığı, eozinofilik akciğer hastalığı, 
enfeksiyonlar (örn. Aktinomikoz, mikobakteriler, mantar) ve malignite 
gibi alternatif tanıları dışlamaktır. BAL lenfositozunun ≥% 25 bulgusu 
granülomatöz bir süreci düşündürürken, BAL lenfositozu bulgusu sarkoidoz 
tanısı için ne duyarlı ne de özgüldür. Bir dizi çalışma, sarkoidozdaki lenfosit 
alt kümelerinin modellerini incelemiş ve CD8 hücrelerinin sayısının 
azaldığını, CD4 / CD8 oranının arttığını (>4/1) ve aktive T hücrelerinin, CD4 
hücrelerinin, immünoglobülinlerin ve IgG salgılayan hücrelerin oranlarının 
arttığını bildirmiştir (37,38). Amerikan Toraks Derneği kılavuzları, lenfosit 
alt kümelerinin rutin olarak değerlendirilmesine karşı tavsiyede bulunurken, 
sarkoidoz şüphesi ve % 16 BAL lenfositozu olan hastalar için, 4/1’den büyük 
bir CD4/CD8 oranı sarkoidoz tanısı için destek sağlar. CD4 / CD8 oranı> 4/1, 
lenfosit yüzdesi ≥% 16 ve non-kazeifiye granülomları gösteren bir transbronşiyal 
biyopsi üçlüsü sarkoidoz için en spesifik test gibi gözükmektedir. Bu bulgu 
kombinasyonu, sarkoidozu diğer interstisyel akciğer hastalıklarından ayırmak 
için % 100 pozitif prediktif değer (PPV) ve sarkoidozu diğer tüm hastalıklardan 
ayırmak için % 81 PPV e sahiptir (39).

6.5.2. Endobronşiyal ve transbronşiyal akciğer biyopsisi 

Endobronşiyal ve transbronşiyal biyopsiler, hastanın cerrahi biyopsiden 
kaçınmasını sağlayabilir. Eritem, nodüler, granüler veya kaldırım taşı 
görünümü gibi endobronşiyal lezyonları araştırmak için bronkoskopi ile hava 
yollarına bakılmalıdır. Evre I hastalığı olan hastaların yaklaşık % 40’ında ve 
evre II veya III hastalığı olan hastaların yaklaşık % 70’inde endobronşiyal 
hastalık vardır (40). Genellikle 4-6 adet endobronşiyal biyopsi, tercihen 
mukozanın eritemli göründüğü bir bölgeden veya mukoza normal görünüyorsa 
birinci ve ikincil karinalardan biyopsi anıılır (41). Sarkoidozda, endobronşiyal 
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mukozal biyopsiler sıklıkla pozitiftir ve tek başına transbronşiyal biyopsilere 
kıyasla tanısal olarak daha değerlidir (42). Transbronşiyal akciğer biyopsisi, 
bilateral hiler adenopati veya yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografide 
uyumlu akciğer parankim bulguları (örn., Bronkovasküler demetler boyunca 
boncuklu veya düzensiz kalınlaşma) temelinde sarkoidoz olduğundan 
şüphelenilen hastalar arasında nispeten yüksek tanısal değere (% 50-70) 
sahiptir (43). 

Transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA), pulmoner nodüller ve mediastinal 
düğümlerden biyopsi dokusu elde etmek için transbronşiyal akciğer biyopsisi ile 
aynı prosedür sırasında ve aynı bronkoskopla yapılabilir. Alternatif olarak TBİA, 
ultrason rehberliğinde gerçekleştirilebilir. Daha önce belirtildiği gibi, numuneler 
patolojik ve mikrobiyolojik analiz için gönderilmelidir. Transbronşiyal 
kriyobiyopsi, özel ekipman ve özel eğitim gerektiren transbronşiyal kriyobiyopsi 
(kriyo-TBB), bronşiyal veya transbronşiyal biyopsilerin sonuçsuz olduğu ve 
sonuç alınamadığı durumlarda kullanılabilir (44). Özofagus endoskopik ultrason 
(EUS) veya endobronşiyal ultrason (EBUS) yoluyla intratorasik lenf nodlarının 
endoskopik ultrason rehberliğinde iğne aspirasyonu, mediastinal adenopatisi ve 
klinik sarkoidoz şüphesi olan hastalarda yaklaşık % 80-90 oranında tanısaldır 
(45). 

Özetle Sarkoidoz için kesin bir tanı testi mevcut değildir. Bunun yerine, 
sarkoidoz tanısı için üç unsur gerektirir:

1- Uyumlu klinik ve radyografik belirtiler
2- Benzer şekilde ortaya çıkabilecek diğer hastalıkların dışlanması
3- Çoğu hasta için non-kazeifiye granülomların histopatolojik tespiti

Sarkoidoz şüphesi olan tüm hastalarda bu unsurlar kapsamlı bir değerlendirme 
ile elde edilir. Genel olarak, sarkoidoz teşhisi için birden fazla organ sisteminin 
tutulumu gereklidir (Tablo 2), ancak ikinci bir organda biyopsisi her zaman 
gerekmez. Örnek olarak, bir organdaki (ör., Deri, akciğer) kazeifiye olmayan 
granülomların kombinasyonu ve sarkoidin klinik kanıtı (ör., Hiperkalsemi, iki 
taraflı hiler genişleme) genel olarak bir sarkoidoz teşhisi yapmak için yeterli 
olacaktır (24). 
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Tablo 2. Sarkoidoz teşhisini destekleyen klinik özellikler (45)
Yüksek muhtemel Muhtemel

Hikaye • Löfgren sendromu * • Yedinci kraniyal sinir felci
• Tedaviye yanıt veren böbrek yetmezliği
• Tedaviye duyarlı kardiyomiyopati veya 

atriyoventriküler nod bloğu
• Risk faktörü olmayan spontan /

indüklenebilir ventriküler taşikardi
Fizik Muayene • Lupus pernio

• Üveit
• Optik nörit
• Eritema nodozum

• Makülopapüler, eritemli veya viyolöz
deri lezyonları

• Deri altı nodüller
• Sklerit
• Retinit
• Gözyaşı bezi şişmesi
• Direkt laringoskopide granülomatöz

lezyonlar
• Simetrik parotis büyümesi
• Hepatomegali/ splenomegali

Görüntüleme • Bilateral hiler 
lenfadenopati (CXR, CT 
ve PET)

• Perilenfatik nodüller 
(göğüs BT)

• MRI’da (CNS) 
gadolinyum geliştirme

•  Osteoliz, kistler / punched-out 
lezyon, trabeküler model kemik
(radyografi, BT ve MRI)

• Parotis uptake (galyum ve
PET)

• Üst lobda veya yaygın infiltrasyon
(CXR, CT ve PET)

• Peribronşiyal kalınlaşma (CT)
• İki veya daha fazla büyümüş ekstra

torasik lenf nodu (CT, MRI ve PET)
• Kalpteki artan inflamatuar aktivite

(MRI, PET ve galyum)
• Karaciğer veya dalakta büyüme veya

nodülleri gösteren görüntüleme (CT,
PET ve MRI)

• Kemikte inflamatuar lezyonlar (galyum,
PET ve MRI)

Diğer testler • Anormal D vitamini
metabolizması ile birlikte
hiperkalsemi veya
hiperkalsiüri**

• Risk faktörü olmaksızın düşük sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (eko ve
MRI)

• Yüksek ACE seviyesi ***
• Kalsiyum taşlı nefrolitiyazis, D vitamini

testi yok
• BAL da lenfositoz veya yüksek CD4/

CD8 oranı
• Normalin üst sınırının üç katından fazla

alkali fosfataz
• Genç veya orta yaşlı yetişkinlerde yeni

başlayan, üçüncü derece AV blok
CXR: göğüs radyografisi; BT: bilgisayarlı tomografi; PET: pozitron emisyon tomografisi; MRI: manyetik rezonans görüntüleme; 

CNS: merkezi sinir sistemi; ACE: anjiyotensin dönüştürücü enzim; BAL: bronkoalveolar lavaj; AV: atriyoventriküler.

* Löfgren sendromu, eritema nodozum ve / veya periartiküler artritli bilateral hiler adenopati olarak tanımlanır.

**Anormal D vitamini metabolizması normal/düşük paratiroid hormonu, normal /yüksek 1,25-dihidroksivitamin D ve 

normal/düşük 25-hidroksivitamin D olarak tanımlanır.

***Normalin üst sınırının% 50’sinin üzerine yükselen ACE anormal kabul edilir
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Biyopsiler, en erişilebilir lezyon üzerinde yapılmalıdır; bunlar, kutanöz 
lezyonlar, subkutan nodüller, palpe edilebilen lenf düğümleri, genişlemiş 
parotis bezi, konjonktival lezyonlar, genişlemiş lakrimal bez veya diğer bazı 
oküler lezyonları içerebilir. Bir sonraki biyopsi yeri genellikle radyografik olarak 
büyümüş intratorasik lenf nodlarından veya akciğer parankiminden ince 
iğne aspiratı elde edilebilir. Parankimal akciğer hastalığı olan, ancak 
görünürde mediastinal adenopati veya ekstrapulmoner hastalığı olmayan 
hastalar için (dikkatli bir araştırmadan sonra), transbronşiyal akciğer 
biyopsisi ile torakoskopik biyopsi arasındaki karar, sarkoidoz şüphesinin 
derecesine bağlıdır. Transbronşiyal akciğer biyopsisi sarkoidozda yüksek bir 
verime sahip olduğundan, sarkoidozdan kuvvetle şüphelenilen bir hasta için 
uygun bir seçim olacaktır. Not, eritema nodozum lezyonlarından biyopsi 
yapılmamalıdır, çünkü histopatoloji sarkoidoz olsa bile granülomları değil 
paniküliti gösterecektir (45,46).

6.5.3. Mediasten ve akciğerin cerrahi biyopsisi

Mediastinoskopi yoluyla mediastinal lenf nodu biyopsisi veya daha az 
invaziv testler tanı koyamıyorsa torakoskopi veya torakotomi yoluyla akciğer 
biyopsisi gerekebilir. Servikal mediastinoskopi yoluyla lenf nodu biyopsisi, 
bilateral hiler lenfadenopatisi ve normal göğüs radyografisi olan hastaların % 
90’ından fazlasında pozitiftir. Tüm biyopsi örneklerine histopatolojik analiz, 
mikobakteriler ve mantarlar için özel boyama ve mikobakteriler ve mantarlar 
için kültür uygulanmalıdır (47). 

7. Ayırıcı Tanı
Alternatif tanıların dışlanması Sarkoidoz teşhisinin önemli bir parçasıdır. 
Örnek olarak, ekstrapulmoner belirtiler, bilateral hiler lenfadenopati veya 
mediastinal lenfadenopati yokluğunda teşhis zor olabilir. Benzer şekilde, HIV 
enfeksiyonunun varlığı, potansiyel mesleki veya çevresel ajanlara (örn. 
Berilyum, zirkonyum, organik tozlar) maruz kalma öyküsü ve / veya 
belirgin sistemik semptomlar tanıyı daha zor hale getirebilir. Belirgin 
sistemik semptomlar (örneğin ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı ve / veya 
yorgunluk) enfeksiyon veya maligniteyi düşündürür (48). Sarkoidozun 
ayırıcı tanısında dikkate alınması gereken granülomatöz akciğer 
hastalıkları:

• Mikobakteriyel enfeksiyon - Biyopsi örnekleri mikobakteriler için özel
boyalarla incelenmeli ve mümkünse kültürler alınmalıdır.
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•  Mantar enfeksiyonu - (örn. Histoplazmoz, blastomikoz, Pneumocystis 
jirovecii) biyopsi örnekleri, mantarlar için özel boyalar ve mümkün 
olduğunca alınan bronkoalveolar lavaj sıvısı kültürleri ile incelenmelidir. 

•  Hipersensivite pnömonisi (HP; eksojen alerjik alveolit olarak da 
adlandırılır), potansiyel antijenlere maruz kalma öyküsü gözden kaçırılırsa 
sarkoidoz olarak yanlış teşhis edilebilir. HP granülomları genellikle solunum 
veya terminal bronşiollerin yakınında bulunurken, sarkoid granülomlar 
bronkovasküler yapılar etrafında lenfatik bir yapıya sahiptir.

•  Pnömokonyoz - Bazı pnömokonyozlar, özellikle kronik berilyum hastalığı, 
sarkoidozu radyografik ve patolojik olarak taklit edebilir. Kronik berilyum 
hastalığının teşhisi, dikkatli bir mesleki geçmişe ve gerektiğinde bir kan 
ve / veya bronkoalveolar lavaj berilyum lenfosit proliferasyon testine 
dayanır.

•  İlaca bağlı aşırı duyarlılık - Granülom ilaca bağlı aşırı duyarlılık sonucu 
oluşabilir. Metotreksat, etanersept, infliksimab, adalimumab, azasitidin, 
oksaliplatin, amoksisilin, sirolimus, fluoksetin ve intraveziküler Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG Calmette-Guerin) dahil olmak üzere bir dizi ajan ile 
tanımlanmıştır (49). 

•  Pulmoner histiyositik bozukluklar - Pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz 
(eozinofilik granülom) ve başka bir histiyositik proliferasyon olan Erdheim-
Chester hastalığı, üst akciğer bölgesi iltihabı ve skarlaşmasının nedenleridir. 
Langerhans hücreleri, boyamada S-100 ve CD1a pozitiftir. Erdheim-Chester 
hastalığı hücreleri histiyosit işaretleyici CD68’ i pozitiftir.

•  Yabancı cisim granülomatozu (YCG)- Yabancı maddelerin aspirasyonu veya 
intravenöz enjeksiyonu neden olabilir. YCG’nin histopatolojisi tipik olarak 
perivasküler fibrozdan ve çok çekirdekli dev hücrelerin ve granülomların 
agregalarından oluşur.

•  Vasküler inflamasyonla ilişkili hastalıklar - Polianjitli granülomatoz, 
polianjitli eozinofilik granülomatoz (Churg-Strauss) ve pulmoner 
lenfomatoid granülomatoz, anjiyosentrik paternleri ve ilişkili vaskülit kanıtı 
ile sarkoidozdan ayırt edilebilir. Serum antineutrofil sitoplazmik antikor 
testinin (ANCA) ölçümü, sistemik vaskülitin belirlenmesinde yardımcı 
olabilir.

•  Bronkosentrik granülomatoz - Peribronşiyal ve peribronşiyolar nekrotizan 
granülomatöz enflamasyon ile karakterizedir. Tüm vakaların yaklaşık yarısı 
astım ve alerjik bronkopulmoner aspergilloz ile ilişkilidir.
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•  Primer immün yetmezlikler - Kronik granülomatöz hastalığı olan hastalar 
tipik olarak enfeksiyöz ajanlara yanıt olarak granülomlar geliştirirler. 
Granülomatöz ve lenfositik interstisyel akciğer hastalığı (GLILD) olarak 
adlandırılan sarkoid benzeri bir bozukluk, yaygın değişken immün 
yetmezliği (CVID) olan hastalarda karaciğer ve akciğerlerin granülomatöz 
infiltrasyonu ve ACE düzeylerinde değişken yükselmelerle ortaya çıkabilir. 
Bu nedenle, hipogamaglobulinemik olan ve tekrarlayan enfeksiyonları olan 
belirgin sarkoidozlu hastalar CVID açısından değerlendirilmelidir.

•  Maligniteye karşı sarkoid benzeri reaksiyon - Neoplastik hastalığı olan 
hastalarda (örn. Meme, akciğer, böbrek ve kolon kanseri ve lenfoma) 
sarkoid benzeri reaksiyonlar tümörün içinde veya çevresinde veya bölgesel 
lenf düğümlerinde bulunabilir (17).

8. Tedavi
Pulmoner sarkoidozlu hastalar genel olarak semptom göstermez, ancak tesadüfen 
çekilen anormal göğüs radyografisi ile tanı alır. Semptomatik olduğunda hastalar 
genellikle nefes darlığı, öksürük veya nonspesifik göğüs ağrısı olabilir. Hastalığın 
kendiliğinden düzelmesi beklenen yaygın bir durumdur, ancak hastaların 
% 10’una kadarında progresif organ yetmezliği ortaya çıkabilir. Sarkoidoz 
tedavisi, granülomatöz enflamasyon yükünü azaltmayı ve geri dönüşü olmayan 
uç organ hasarının (örneğin bal peteği oluşumu ve fibrotik akciğer hastalığı) 
gelişmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Sarkoidozun nedeni bilinmemektedir ve 
klinik çalışma verileri sınırlıdır, bu nedenle tedavi kararlarının çoğu gözleme ve 
uzman görüşüne dayanmaktadır.

8.1. Glukokortikoidler

Sarkoidoz tedavisi için onaylanmış şuan için hiçbir ilaç yoktur. Ancak 
glukokortikoidler pulmoner sarkoidoz tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır. 
Bununla birlikte, sarkoidozlu bazı hastalar glukokortikoidleri tolere edemez veya 
yanıt vermez. İmmünsüpresif, sitotoksik ve antimalaryal ilaçların kullanımı gibi 
çeşitli alternatif yaklaşımlar önerilmiştir Ek olarak, nörosarkoidoz için ışınlama 
kullanılmış ve sarkoidozu komplike eden son dönem karaciğer, böbrek, kalp 
veya akciğer hastalığı için organ nakli başarıyla gerçekleştirilmiştir (50). Ne 
yazık ki, pulmoner sarkoidozun yönetiminde bu yaklaşımların endikasyonları 
ve etkinliği ile ilgili sınırlı veri mevcuttur. 
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Oral glukokortikoidler, hastalığı iyileştirmese bile, oluşabilecek potansiyel 
solunum bozukluğuna bağlı semptomlarının giderilmesi ve kontrolü için en sık 
kullanılan ajanlardır (51). Tedaviye başlamadan önce hastalar, semptomlarına 
katkıda bulunabilen ancak glukokortikoid tedavisine yanıt vermeyen komorbid 
hastalıklar açısından değerlendirilir (örn., Kalp yetmezliği, tromboembolik 
hastalık, pulmoner hipertansiyon). Ek olarak, Mycobacterium tuberculosis 
enfeksiyonu da dışlanmalıdır (52). Aşağıdaki asemptomatik hasta gruplarında 
glukokortikoid tedavisi endike değildir (41); 

•  Evre I radyografik değişiklikleri olan asemptomatik hastalar. Bu tür 
hastaların yaklaşık % 60-80’ i kendiliğinden remisyona sahiptir.

•  Evre II radyografik değişiklikleri ve normal veya hafif anormal akciğer 
fonksiyonu olan asemptomatik hastalar. Bu hastalar, tedaviye başlamadan 
önce hastalığın seyrini görmek için 3-6 ay boyunca izlenir. Tedaviye 
başlamadan önce akciğer fonksiyonunun veya gaz değişiminin progresif 
bozukluğunu belgelemek önemlidir. Çünkü II. Evre radyografik değişiklikleri 
olan tedavi edilmeyen hastaların yaklaşık % 50’si 36 aya kadar radyolojik 
olarak düzelir.

•  Evre III hastalığı ve normal veya hafif anormal akciğer fonksiyonu olan 
asemptomatik hastalar. Bu hastalar ayrıca 3-6 ay boyunca yakından takip 
edilebilir. Bununla birlikte, III. Evre radyografik değişiklikleri olan tedavi 
görmemiş hastaların yalnızca yaklaşık % 33’ü, 5 yıl sonra hastalıkta 
gerileme göstermektedir. 

Sarkoidoz tedavisinde glukokortikoidlerin kesin etki mekanizması 
bilinmemektedir. Özellikle T lenfositler, granülom oluşumunun patogenezinde 
ve ardından interlökin (IL) -1, IL-2, IL-2R, interferon-gama, (TNF) -alfa ve 
granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF) tümör nekroz faktörü 
dahil olmak üzere fibrozun gelişmesinde rol oynamaktadır. Glukokortikoidler, 
sarkoid granülomlar üzerindeki etkilerini, glukokortikoid reseptör hedef 
genlerinin transkripsiyonel regülasyonu yoluyla ve ayrıca lenfositler ve alveolar 
makrofajlarda genomik olmayan sinyal transdüksiyon yolakları yoluyla gösterir 
görünmektedir. Granülomatöz iltihaplanmaya katıldığı görülen yukarıda 
bahsedilen bir dizi sitokin, glukokortikoidler tarafından modüle edilir (51). 

Pulmoner sarkoidoz tedavisinin olağan endikasyonu aşağıdakilerin bir 
kombinasyonudur: 
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•  Rahatsız edici pulmoner semptomlar (örn. Öksürük, nefes darlığı, göğüs 
ağrısı veya rahatsızlık, hemoptizi).

•  3-6 aylık aralıklarla yapılan seri testlerle değerlendirilen akciğer 
fonksiyonunun bozulması: total akciğer kapasitesinde (TLC) % 10 
veya daha fazla düşüş; zorunlu vital kapasitede (FVC) % 15 veya 
daha fazla düşüş; difüzyon kapasitesinde (DLCO) % 20 veya daha 
fazla azalma; egzersiz veya istirahat sırasında kötüleşen gaz değişimi 
(örneğin, nabız oksimetresinde oksijen satürasyonunda % 4 veya daha 
fazla azalma).

•  Radyografik değişiklikler: interstisyel opasitelerde progresyon, bal peteği 
görünümüyle fibrozisin ilerlemesi veya pulmoner hipertansiyon belirtilerinin 
gelişmesi.

Nadiren, hastalar, kanıtlı radyografik veya fizyolojik ilerlemeyi beklemeden 
glukokortikoid tedavisine başlanacak kadar şiddetli başlangıç   hastalığı 
ile başvuracaklardır. Bu hastalar tipik olarak rahatsız edici ve kötüleşen 
semptomlara, FVC değerlerine ve tahmin edilenin % 70’ inin altında bir saniyede 
zorlu ekspiratuar hacme (FEV1), tahmin edilenin % 60’ ının altında bir difüzyon 
kapasitesine ve / veya % 90 veya daha az oksijen satürasyonuna sahip ve yaygın 
radyografik opasiteler. (41,52).

Tedavi genellikle, hastalık aktivitesinin ciddiyetine bağlı olarak günlük 
0.3-0.6 mg / kg ideal vücut ağırlığı (genellikle 20-40 mg / gün) oral prednizon 
ile başlatılır. Eforla nefes darlığı olan ve radyografik opasiteleri yavaş yavaş 
kötüleşen hastalar için, genellikle daha düşük doz yeterlidir. Hızla ilerleyen 
hastalığı ve ciddi bozukluğu (örneğin, oksijene bağımlı) olan hastalar için 
yüksek doz kullanılabilir (53). 

İlk doza 4-6 hafta süreyle devam edilir ve ardından hasta yeniden 
değerlendirilir. Semptomlar, radyografik anormallikler ve solunum fonksiyon 
testleri stabil veya düzelirse, doz azaltılır. Azaltma stratejileri değişebilir, ancak 
yaygın strateji her 4-12 haftada bir 5-10 mg›lık düşüşlerle 0,2-0,4 mg / kg›a 
(yaklaşık 10 ila 15 mg / gün) düşürmektir. İlk dozda 4-6 hafta sonra klinik 
ve fizyolojik parametreler iyileşmezse, bu doza 4-6 hafta daha devam edilir. 
Glukokortikoidlerdeki iyileşmenin çoğu, 3-4 haftalık bir zaman içinde belli olur 
(52). 

Yüksek doz oral glukokortikoid tedavisi (80-100 mg / gün), akut solunum 
yetmezliği veya eşlik eden kardiyak, nörolojik, oküler veya üst hava yolu 
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hastalığı olan hastalarda nadiren gerekli olabilir. Hastalık kontrol altına alınana 
kadar (genellikle 4-12 hafta) devam eder. İyileştirme elde edildiğinde, doz, 
yukarıda tarif edildiği gibi azaltılır (54).

Oral glukokortikoidlerin idame dozu için kesinleşmiş bir veri yoktur. 
Klinik deneyime dayanarak, günde 0.25- 0.4 mg / kg (genellikle 10-15 mg) 
aralığında bir prednizon idame dozu hastalığın kötüleşmesini önleyecektir. 
Öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomların tekrarlaması yaygındır 
(% 60’ında görülür), bu nedenle idame dozunu en az 3-6 ay boyunca sürdürülür 
ve toplam tedavi süresi yaklaşık 1 yıla tamamlanır (50). Hastaların çoğu bir 
yıl sonra sistemik glukokortikoidleri bırakabilir. Bununla birlikte, yaklaşık üçte 
biri bir nüks geliştirecek ve başka bir tedavi süreci gerektirecektir ve az sayıda 
hasta semptomlarını kontrol etmek için daha uzun süreli veya belirsiz idame 
tedavisine ihtiyaç duyacaktır (55). 

İnhale glukokortikoid tedavisi: İnhale glukokortikoidler, pulmoner 
sarkoidoz tedavisi için değerlendirilmiştir, ancak sonuçlar çelişkilidir. İnhale 
glukokortikoidlerin sarkoidozun alveolitini modüle ettiği (56) ve bazı hastalarda 
klinik fayda sağladığı görülmektedir; ancak, akciğer fonksiyonunda önemli 
değişiklikler görülmemiştir. Budesonid (günde iki kez 800-1600 mcg) en sık 
çalışılan inhale glukokortikoid olmuştur (57). İnhale flutikazon propiyonat, 
alternatif tedavi olarak kullanılabilir (örneğin, günde iki kez 500-1000 mcg). 
Destekleyici veriler sınırlı olmasına rağmen, birçok klinisyen aşağıdaki 
durumlarda inhale glukokortikoidlerin denenmesini (örneğin dört ila sekiz hafta 
süreyle) önermektedir:

•  Hava yolu hiperaktivitesi olan veya olmayan öksürük
•  Yalnızca hafif pulmoner semptomların veya akciğer fonksiyon 

anormalliklerinin olduğu Evre I veya II hastalığı 
•  Uzun süreli düşük doz prednizona alternatif olarak kullanın (günde 5-10 

mg) (57). 

Glukokortikoidler dışındaki ajanlardan fayda görebilen sarkoidozlu hastalar 
genellikle aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptir (58).

•  Tahammül edilemeyen glukokortikoid yan etkileri (örneğin, kontrol 
edilmesi güç diyabet, aşırı kilo alımı, miyopati, osteoporoz).
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•  Uzun süreli glukokortikoid tedavisi gerektiren, günde 10-15 mg’ın altına 
düşemeyen ve glukokortikoid toksisitesi ile ilgili en az bir belgelenmiş 
sorunu olan bir hastada glukokortikoid koruyucu ajan ihtiyacı.

•  Hastanın glukokortikoid almayı reddetmesi.

Metotreksat (MTX) en yaygın kullanılan ikinci basamak ajandır, ancak altta 
yatan karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılamaz. MTX’i tolere edemeyen 
veya başarısız olan hastalar, genellikle başka bir ikinci basamak immünosupresif 
ajana geçer. Bazen, MTX ve leflunomid gibi iki ajan kombinasyon halinde 
kullanılır. İkinci seçenek ajanların hiçbiri tek başına veya kombinasyon 
halinde etkili değilse, bir sonraki adım genellikle bir TNF-a antagonistidir, 
genellikle infliksimab veya adalimumabdır. TNF-a antagonist tedavisi sırasında 
ikinci seçenek bir ajanın (örneğin, MTX) kullanılması gerekip gerekmediğini 
belirlemek için veriler yeterli değildir. Kombinasyon tedavisi (örn., MTX ile 
TNF-a inhibitörü), etkinliği artırmak ve TNF-a inhibitörüne karşı antikorların 
gelişme riskini azaltmak için romatoid artritte kullanılmıştır, ancak sarkoidozda 
resmi olarak değerlendirilmemiştir. 

TNF-a antagonisti kontrendike ise (örn., Bilinen hepatit veya aspergillus 
enfeksiyonu) veya başarısız olursa, sonraki adımlar konusu net değildir. Ancak 
hidroksiklorokin veya diğer immünolojik akciğer hastalık türlerinde başarılı 
olan diğer ajanlardan birini içerebilir, ancak mikofenolat, siklofosfamid veya 
rituksimab gibi sarkoidozda yeterli çalışma yoktur.

Yukarıda açıklanan ajanlardan herhangi biri ile tedaviye verilen yanıt, 
pulmoner sarkoidozun glukokortikoid tedavisi için açıklananla aynı şekilde 
değerlendirilir ve semptomlardaki değişikliklerin (örn. Dispne, öksürük, 
hemoptizi, göğüs ağrısı, yorgunluk) takip edilmesi gerekir. Yanıtın parametreleri 
bazen çelişkilidir ve değişikliklerin gerçek kötüleşmeyi mi yoksa gerçek iyileşmeyi 
mi yansıttığını belirlemek için klinik değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Genel 
olarak, diğer parametrelerdeki değişikliklerden daha fazla önemli olan hastanın 
semptomlardaki düzelmedir. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesine ek olarak, 
hastalar sarkoidozun yeni ve akciğer dışı belirtileri için düzenli olarak izlenir (59). 

8.2. Metotreksat

Hem immünsüpresif hem de antiinflamatuar özelliklere sahip bir antimetabolit 
olan metotreksat (MTX), sarkoidoz için en yaygın olarak kullanılan non-
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glukokortikoid immünsüpresif ajandır (53). Klinik deneyim, pulmoner 
sarkoidozlu hastalar arasında metotreksata yanıt oranının % 40-60 olduğunu 
göstermektedir (60). Metotreksat veya azatioprin ile tedavi edilen sarkoidozlu 
200 hastayı içeren bir çalışmada günlük prednizon dozunun ortalama 6,32 mg 
/ yıl azaldığını, FEV1 de 52 mL / yıl , vital kapasitenin 95 mL/ yıl, difüzyon 
kapasitesini (DLCO) % 1.23 / yıl artığını görülmüştür (61). MTX başlamadan 
önce tam kan sayımları (CBC), albümin, aminotransferazlar, alkalin fosfataz, 
bilirubin, kreatinin ve hepatit B ve C viral testi (yani, HBsAg, anti-HBc, anti-
HCV) alınır . Altta yatan karaciğer hastalığı (örn., Normalin üst sınırının iki katı 
üzerinde aminotransferaz düzeyi) veya hepatit B veya C ile kronik enfeksiyonu 
olan hastalar MTX tedavisi için uygun değildir. 30 mL / dakikadan az bir kreatinin 
klirensi, romatoid artritli hastalarda metotreksat için bir kontrendikasyon olarak 
kabul edilir (62). MTX, teratojenik etkiler nedeniyle gebelikte kontrendikedir. 
Planlanmış bir gebelikten en az üç ay önce kesilmeli ve emzirme sırasında 
kullanılmamalıdır (53). 

MTX tedavisinin en ciddi yan etkileri hepatik fibroz (doz 5 g›ı aştığında 
vakaların % 10’ una kadar), lökopeni ve pulmoner fibroz ile sonuçlanan 
interstisyel pnömonidir (60). MTX alan sarkoidozlu hastalarda anormal karaciğer 
fonksiyonunun ayırıcı tanısı geniştir ve ilaç toksisitesini , hepatik sarkoidozu 
ayırmak gerekir. Bunun içinde sıklıkla karaciğer biyopsisi gerekir. Karaciğeri 
tutan sarkoidoz daha yaygın görünmektedir (63). MTX ile indüklenen interstisyel 
pnömoni, sarkoidoza sekonder progresif interstisyel akciğer değişikliklerinden 
ayırt etmek zor olabilir. MTX kaynaklı akciğer hasarının karakteristik özellikleri, 
progresif olmayan öksürük, nefes darlığı ve MTX tedavisinin başlamasından 
sonraki günler ila haftalar içinde başlayan ateşi içerir. Varsa periferik kan da 
eozinofili, sarkoidozdan daha çok MTX’e bağlıdır (64). MTX ile indüklenen 
akciğer hasarının tipik radyografik bulguları arasında yaygın veya yamalı buzlu 
cam opasiteleri, sentrilobüler nodüller ve artmış retiküler opasiteler; plevral 
efüzyon yaklaşık % 10 oranında görülür. Diğer toksisiteler mide bulantısı, 
alopesi ve deri döküntüsünü içerir (60). 

8.4. Azatioprin 

Azatioprin, RNA ve DNA sentezini etkiler, böylece lenfosit proliferasyonunu 
inhibe eder. Hücresel bağışıklık, humoral bağışıklıktan daha fazla inhibe edilir, 
ancak azatiyoprinin sarkoidozu etkileyebileceği kesin mekanizma net değildir. 
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Azatioprin, pulmoner sarkoidoz için ikinci basamak tedavi olarak, genellikle tek 
bir ilaç yerine glukokortikoidlere destek olarak kullanılır. Metotreksat (MTX) 
ile daha fazla klinik deneyim olması nedeniyle, azatioprin genellikle yan etkiler 
veya fayda eksikliği nedeniyle MTX başarısız olan hastalarda kullanılır (65). 
Azatioprinin toksisitesi büyük ölçüde metabolitleriyle ilişkilidir ve tiyopürin-
S-metiltransferaz (TPMT) enziminin genetik polimorfizmlerinin varlığından 
güçlü bir şekilde etkilenir (66).

Azatioprinin olağan başlangıç   dozu, günde tek bir oral doz olarak verilen 
günde 50 mg’dır. Gastrointestinal yan etki olasılığını azaltmak için, istenen doza 
ulaşılana kadar doz her 2-3 haftada bir 25 mg artırılır. Hastada böbrek yetmezliği 
veya daha düşük doz gerektiren bir yan etki olmadıkça, tipik idame dozu 2 mg 
/ kg’dır (maksimum 200 mg / gün’e kadar). Beyaz kan hücresi sayısı izlenir 
ve sayının 4000 / mm3’e düşmesi durumunda azatioprin dozu düşürülür. 
Tedaviye fark edilebilir bir yanıt, hasta 3-6 aylık tedavi görene kadar belirgin 
olmayabilir. Doz artırımı sırasında her hafta ve stabil bir doza ulaşıldıktan sonra 
her 8 ila 12 haftada bir tam kan sayımı (hemoglobin, beyaz kan hücresi sayımı 
ve trombosit sayımı dahil) izlenmelidir. 

8.5. Leflunomide 

Leflunomide, MTX’e benzer bir antimetabolittir, ancak daha az gastrointestinal 
toksisiteye sahiptir. Pulmoner sarkoidoz için leflunomid kullanımının lehine 
ve ekstrapulmoner sarkoidoz vakasında dolaylı fayda kanıtı ile sınırlıdır 
(67). Leflunomid tedavisine başlamadan önce tam kan sayımı, albümin, 
aminotransferazlar, kreatinin ve hepatit B ve C viral testlerine bakılır. Altta 
yatan karaciğer hastalığı (örneğin, normalin üst sınırının iki katının üzerinde 
aminotransferaz düzeyi) veya hepatit B veya C ile kronik enfeksiyonu olan 
hastalar leflunomid tedavisi için uygun değildir (62). Tipik başlangıç   leflunomid 
dozu, yükleme dozu olmaksızın günde 20 mg’dır.. Alternatif olarak leflunomid, 
eğer hasta ilacı tolere ediyorsa, ancak hastalık belirtilerini kontrol edememişse, 
günde 10 mg ile başlanıp ve 20 mg’a çıkarılır (67). Akciğer fonksiyonunda 
herhangi bir iyileşmenin meydana gelmesi 6-12 hafta sürebilir. Leflunomidin en 
yaygın yan etkileri mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, hepatotoksisite, döküntü 
ve periferik nöropatidir. Amerikan Romatoloji Koleji, leflunomid alan hastaların 
ilk üç ay boyunca her 2-4 haftada bir serum albümin ve serum aspartat ve alanin 
aminotransferaz (AST ve ALT) seviyelerinin izlenmesini ve ardından sonraki 
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üç ayda her 8-12 haftada bir izlenmesini önermektedir. Leflunomidin uzun 
yarı ömrü nedeniyle, ALT normalin üst sınırının iki katına çıkarsa, leflunomid 
durdurulmalı ve kolestiramin ile aktif uzaklaştırmaya başlanmalıdır (62). 

8.6. Mikofenolat Mofetil 

Lenfosit proliferasyonunun ve aktivitesinin bir inhibitörü olan mikofenolat 
mofetil (MMF), romatizmal hastalıkla ilişkili çeşitli interstisyel akciğer 
hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bununla birlikte, sarkoidozda 
MMF kullanımına ilişkin veriler sınırlıdır. Daha önce yapılmış bir çalışmada 
MMF ilavesi prednizon dozunda bir azalma (bir yılda 5,6 mg) sağladığı 
görülmüştür (68). MMF tedavisi, toksisiteden kaçınmak için dikkatli 
dozlama ve izleme gerektirir. Nötropeni, MMF ile diğer immünosupresif 
ajanlara göre daha az görülmektedir. Mide bulantısı ve ishal doz sınırlayıcı 
olabilir. Tek tek alınan bu ikinci basamak immünosupresif ajanlardan birine 
veya ikisine yanıt vermeyen ilerleyici pulmoner sarkoidozu olan hastalar için, 
yaygın bir uygulama metotreksat ve leflunomid gibi ajanlardan ikisinin 
birleştirilmesidir (69). 

8.7. Tümör Nekroz Faktörü-alfa Antagonistleri 

Hastalığı yukarıdaki ajanlara yanıt vermeyen hastalar için bir sonraki adım TNF-a 
antagonistidir. Sitokin TNF-a’nın, granülom oluşumunun sürdürülmesindeki rolü 
aracılığıyla sarkoidozdaki iltihaplanma sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. 
Bu nedenle TNF-a’nın etkisini bloke eden ajanların kullanılması sarkoidozun 
tedavisinde faydalı olabilir. Bu ajanların potansiyel toksisitesi nedeniyle, kalıcı 
hastalığı olan ve glukokortikoidlerle (örn. Prednizon 15 mg / gün) tedavisi 
başarısız olan ve en az bir ikinci seçenek immünosupresif ajan (örn. 
Metotreksat [MTX]) kullanan hastalarda kullanılabilir. TNF-a antagonistleri 
ile tedavi, tüberküloz ve hepatit B ve C dahil olmak üzere çeşitli gizli 
enfeksiyonların reaktivasyonuna neden olabilir (70). 

8.7.1. Infliximab 

TNF-a’yı nötralize eden monoklonal antikordur. Glukokortikoid tedavisine 
yanıt vermeyen pulmoner ve ekstrapulmoner sarkoidozlu hastalarda 
kullanılmıştır. Randomize bir çalışmada, kronik pulmoner sarkoidozu olan 138 
hasta, başlangıçta ve 2., 6., 12. haftalarda plasebo, düşük doz infliksimab (3 
mg /kg) veya daha yüksek dozda infliksimab (5 mg kg) infüzyonları almak üzere 
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gruplandırılmış, 18., 24. ve 52. haftalarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde, 
düşük doz infliksimab, tahmin edilen zorunlu vital kapasite (FVC) yüzdesini 
başlangıca kıyasla artırdığı görülmüştür. İnfliksimab 0, 2, 6 ve 12. haftalarda 3 
ila 5 mg / kg intravenöz infüzyonla uygulanır. Sonraki dozlama için en uygun 
sıklık bilinmemektedir (71). 

8.7.2. Adalimumab 

Tamamen insan anti-TNF-a antikorudur. Birkaç vaka raporu ve küçük vaka 
serileri, adalimumab ile ekstrapulmoner sarkoidozda iyileşme tanımlamıştır (72). 
Adalimumab deri altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. Pulmoner sarkoidozda 
optimal doz bilinmemektedir, ancak vaka raporlarında her hafta veya iki haftada 
bir 40 mg’lık bir doz kullanılmıştır. Diğer enflamatuar durumlarda, olağan doz 
iki haftada bir 40 mg’dır; bazen 80-160 mg’lık bir başlangıç   dozu (24 saatte 4 
enjeksiyon olarak verilir) kullanılır (72). 

8.7.3. Etanersept

TNF-a’yı bağlayan ve doğal çözünür reseptörden daha uzun bir yarı ömre 
sahip olan çözünür bir TNF-a reseptör füzyon proteinidir (73). Infliximab 
(veya başka bir TNF-a inhibitörü) ile MTX veya azatioprin kombinasyonu, 
monoklonal antikora karşı antikor oluşumunu inhibe ediyor ve romatoid artrit 
veya Crohn hastalığı olan hastalar arasında hastalık kontrolünü iyileştiriyor gibi 
görünmektedir. Bununla birlikte, bu hastalıklarda ciddi enfeksiyon ve malignite 
(lenfoma) riskleri, kombinasyon tedavisi ile tek başına infliksimaba göre daha 
büyük oranda görünmektedir. Sarkoidoz verileri, bu seçenekler arasında net bir 
öneri yapmak için yetersizdir. Bununla birlikte, antikor oluşumunu önlemek için 
tipik olarak düşük doz glukokortikoid veya düşük doz MTX ile kombinasyon 
halinde infliksimab veya adalimumab başlanabilir. TNF-a antagonistleri ile 
ilişkili başlıca yan etkiler enfeksiyona, özellikle mikobakteriyel ve invazif 
mantar enfeksiyonlarına ve infüzyon reaksiyonlarına karşı artan duyarlılıktır. 
Ek yan etkiler arasında alopesi, oral kandidiyazis, selülit, pnömoni, görme alanı 
kusuru, ölümcül pulmoner emboli ve dolaşımdaki antikardiyolipin antikorları 
ile ilişkili hiper pıhtılaşma durumunun gelişimi yer alır (74). 

8.8. Diğer Ajanlar

Etki mekanizmalarına bağlı olarak sarkoidozda kullanılmak üzere birkaç ilaç 
önerisi vardır ancak kullanımlarını veya yan etki profillerini destekleyecek 
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yeterli veri olmaması nedeniyle pulmoner sarkoidoz için yaygın olarak 
kullanılmamaktadır.

8.8.1. Siklofosfamid

Siklofosfamid, sarkoidoz tedavisinde nadiren gukokortikoid koruyucu ajan 
olarak kullanılmaktadır. Toksisite profili nedeniyle, glukokortikoidler ve daha 
yaygın olarak kullanılan immünosupresif ajanlardan biri ile tedaviye rağmen 
durumu kötüleşen hastalarda “üçüncü basamak” bir ilaç olarak kullanılabilir. 
Siklofosfamid genellikle ağızdan günde tek doz olarak verilir. Genellikle günde 
25 ila 50 mg’lık bir dozla başlar ve beyaz kan hücresi sayımını (WBC) 4000 
ila 7000 / mm3 arasına düşürmek ve sürdürmek amacıyla 25 mg’lık artışlarla 
kademeli olarak arttırılır. Düşük doz glukokortikoidlerle birlikte olsun veya 
olmasın, tedaviye başladıktan sonra en az 3-6 ay boyunca siklofosfamide 
olumlu bir yanıt alması beklenmemektedir (75). 

8.8.2. Golimumab ve ustekinumab 

Golimumab, romatoid artrit için etkili bulunan bir tümör nekroz faktör-alfa 
(TNF-a) antikorudur; ustekinumab, sedef hastalığında kullanılan interlökin 
(IL) -12 / IL-23’e karşı bir monoklonal antikordur. Randomize bir çalışmada, 
akciğer sarkoidozu olan 132 hasta 24 hafta süreyle golimumab, ustekinumab 
veya plasebo kullanılmış. 16. haftada, tahmin edilen zorunlu vital kapasitenin 
yüzdesindeki başlangıca göre değişiklik, plasebo ile karşılaştırıldığında aktif 
tedavi gruplarında farklı bulunmamış (76).

8.8.3. Rituximab 

B lenfositlerinde CD-20’yi hedef alan ve B lenfosit tükenmesine yol açan bir 
monoklonal antikordur. Sarkoidoz, hipergamaglobulinemi ile ilişkili olduğundan, 
B lenfosit-yönlendirmeli bir tedavinin yararlı olabileceği varsayılmaktadır. Çeşitli 
raporlar akciğerleri, kalbi ve gözleri etkileyen refrakter sarkoidozun tedavisini 
değişken sonuçlarla tarif etmektedir. Rituksimabın refrakter sarkoidozda yararlı 
olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (77). 

8.8.4. Hidroksiklorokin ve klorokin 

Hidroksiklorokin ve klorokin, immünomodüle edici özelliklere sahip antimalaryal 
ilaçlardır. Pulmoner sarkoidoz için bu ajanlarla klinik deneyim sınırlıdır ve 
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diğer tedavilere karşı göreceli etkinlikleri değerlendirilmemiştir. Sınırlı fayda 
ve oküler toksisite ile ilgili endişeler nedeniyle, bu ilaçları diğer seçeneklerin 
başarısız olduğu veya kontrendike olduğu durumlar için değerlendirilebilir.

8.9. Akciğer Nakli 

Pulmoner sarkoidoz ve ilişkili pulmoner hipertansiyona bağlı ilerlemiş pulmoner 
fibrozlu hastalar için, akciğer transplantasyonu uzun vadeli sağkalım için tek 
umut olabilir. Akciğer transplantasyonu için düşünülen hastalar genellikle 
evre IV radyografik hastalığa sahiptir (yani, ileri fibrotik değişiklikler, bal 
peteği görünümü, hiler retraksiyon ve kistik değişiklik). (78). Sarkoidoz için 
akciğer transplantasyonunun optimal zamanlaması ile ilgili veriler sınırlıdır. 
Akciğer nakli değerlendirmesini destekleyen parametreler arasında, 1,5 L’den 
daha az (veya tahmin edilenin yüzde 50’sinden daha az) zorunlu vital kapasite 
(FVC), sarkoidoz nedeniyle oksijen bağımlılığı veya pulmoner hipertansiyonun 
gelişmesini içerir (79). Bilateral akciğer transplantasyonu, tek akciğer 
transplantasyonundan biraz daha iyi sağkalım ile ilişkili görünmektedir (80). 
Akut rejeksiyon ve bronşiolitis obliterans sendromu insidansı, eski literatürdeki 
tersine sarkoidoz, idiyopatik pulmoner fibroz ve kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı olan hastalar arasında transplantasyondan sonra benzer görünmektedir 
(81).

9. Sonuç
Sarkoidoz tanısı, belirtileri ve prognozu ve şiddeti itibarıyla hastadan hastaya 
ciddi farklılıklar gösterebilen bir hastalıktır. Oluşabilecek tüm bu sıkıntıları 
aşmada hem hasta bazında hem de çok yönlü bir yaklaşımla tanı konması 
ve uygun tedavi rejimiyle hastanın yaşam konforunun arttırılması ve 
meydana gelebilecek komplikasyonların önlenmesi sağlanabilir.
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1. Giriş

Santral sinir sisteminin(SSS) paraziter hastalıkları, özellikle kaynakların 
sınırlı olduğu ülke ve yerleşim bölgelerinde yüksek mortalite ve 
morbidite ile ilişkilidir. Hayatta kalanlarda ise hareketliliği, duyu 

organlarını ve bilişsel işlevleri etkileyen nörolojik sekeller bırakabildiğinden, bu 
hastalıkların ekonomiye ve sosyal hayata toplam yükü artmaktadır. Uluslararası 
seyahatlerdeki artış, transplantasyon sonrası tedavi veya HIV enfeksiyonunun 
neden olduğu immünosupresyon durumu da endemik olmayan bölgelerde 
sporadik vakalar meydana gelmesine neden olmakta ve tüm dünyada yaygın 
olarak görülebilmesine neden olmaktadır. Prednizon gibi ilaçların neden olduğu 
uzun süreli immünosupresyon da parazitik enfeksiyonlara yakalanma riskini 
artırabilir, ancak bu hipotezi destekleyecek bilgiler çok azdır. Gelişen teknolojik 
tanı imkanlarına rağmen, parazit yaşam döngülerinin karmaşıklığının yanı sıra 
konakçıda parazitlerin oluşturduğu klinik belirtilerin nonspefisik olabilmesi, 
tanısal zorluklar oluşturabilir. 

Parazitler, tek hücreli organizmalar (yani protozoa) veya çok hücreli 
helmintler (yani metazoa) olarak geniş bir şekilde sınıflandırılabilen çeşitli bir 
organizma grubudur. Protozoa, immünsüprese bireylerde çoğalma yeteneğine 
sahiptir. HIV’li hastalarda ciddi fırsatçı enfeksiyonların çoğu protozoan 
parazitlerden kaynaklanmaktadır. Helmintler, sıklıkla eozinofilik, inflamatuar 
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bir yanıta neden olarak, göç ettikleri dokuda fiziksel bozulma ve kitle etkisi 
ile hastalığa neden olmaktadır. Bazı parazitler, ağır semptomlarla seyreden 
hastalıklara neden olurken, bazı paraziter hastalıklar daha hafif semptomlara 
neden olabilmektedir. Birkaç parazit için endemik bölgelerde eşzamanlı 
enfeksiyonları mümkündür(1).

Serebral tutulumla seyreden hemen hemen tüm parazitozlar, diffüz 
ensefalit, ensefalopati veya parazitin intraserebral konumu ile nöbetler ve 
epilepsi ile ilişkilendirilebilir(2). Görüntüleme yöntemlerinde ve serolojik tanı 
imkanlarındaki ilerleme sayesinde SSS ni etkileyen paraziter hastalıkların doğası 
daha iyi anlaşılabilmiş ve antiparaziter tedavilerin daha etkin kullanılabilmesi 
imkanını sağlamıştır. Bu derlemede klinik pratikte daha sık karşılaşılan paraziter 
hastalıklar gözden geçirilmektedir.

2. Nörosistiserkoz
SSS de en sık görülen paraziter hastalıktır(3). Etken domuz tenyası olarakta 
bilinen Taenia solium’un (T. Solium) larvasıdır(4). Tüm dünyada yaygın 
olmakla birlikte Güney Amerika, Hindistan, Afrika, Doğu Asya ve Çin de daha 
sık görülmektedir. Domuz tüketiminin daha az olduğu islam coğrafyasında daha 
nadir görülmektedir(3). Tüm dünyada elli milyon enfekte vaka ve yıllık elli bin 
ölüme neden olmaktadır(5). Nörosistiserkoz (NSS) ağırlıklı olarak üçüncü ve 
dördüncü dekadta görülür. Çocuk ve ileri yaşta nispeten daha az görülmektedir. 
T.Soliumun un son konağı insan, ara konağı domuzlar olmasına rağmen bazen 
yumurtaları sindirerek, insanlar ara konak da olabilir. Barsak mukozasını delen 
yumurtalar kana karışırak deri, çizgili kas, kalp kası, gözlere ve SSS ne ulaşır. 
Hastaların %60-90’ında SSS etkilenir. Beyin parankimi %60, subaraknoid aralık 
%40, medulla spinalis ise %6 hastada etkilenir(2). 

NSS da klinik semptomatolji kistlerin lokalizasyonuna ve konakçı 
tarafından verilen immün yanıta bağlıdır. Nöbetler, baş ağrısı, fokal defisitler 
ve bilişsel anormallikler; beyin parankimindeki kistlerin en sık neden olduğu 
semptomlardır(6,7). Beyin parankimi tutulumunda %50-80 hastada ensefalit, 
kafaiçi basınç artış sendromu ve epileptik nöbetler görülebilir. Perforan arterlerin 
tutulumuna bağlı enfarkt gelişebilir(8). Beyin parankimindeki kistlerin aksine 
ekstraparenkimal kistler yaşamı tehdit edebilir(9,10). Ekstraparenkimal hastalık, 
NSS’li hastaların yaklaşık üçte birinde görülür. Artmış intrakraniyal basınç, 
NSS un rasemoz formunda ve sistikerkal ensefaliti olanlarda ortaya çıkar(9). 



Dahili Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri-II  ¨  ¨  109

İntraventriküler kistlere bağlı akut hidrosefali; araknoidit veya ependimit 
nedeniyle kronik hidrosefali görülebilir. Omurilik sistiserkozu nadirdir ve 
hastalar lezyonun seviyesine göre sinir kökü ağrısı veya omurilik kompresyon 
sendromları gibi nonspesifik klinik bulgular yaşayabilir. İntrameduller kistler 
spastik paraparezi ya da mesane disfonksiyonuna neden olabilirler(8). Çizgili 
kasların yoğun enfeksiyonu, kas psödohipertrofisi ile ilişkili genel zayıflığa 
neden olabilir. Dokularda kistler sırasıyla veziküler, kolloidal, nodüler-granüler 
ve kalsifiye evrelerden geçer. Son iki evrede astrositik gliozis ön plandadır. 
Nöbetlerin parankimal irritasyon, gliozis veya kiste bağlı inflamasyondan 
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Dışkı kültürü hastaların % 5-10’unda 
pozitiftir. Lomber ponksiyon da Beyin-omurilik sıvısı (BOS) değerleri; meninks 
tutulumunu işaret eden, eozinofilinin eşlik ettiği düşük glukoz düzeyi haricinde 
normal düzeylerdedir(11).

Nörogörüntüleme, lezyonların sayısı ve lokalizasyonunun yanı sıra parazit 
evrimsel aşamasının görüntülenmesine izin verdiği için NSS tanısında faydalıdır7. 
Görüntüleme prosedürleri, SSS’deki parazitin veziküler, koloidal, granüler-
nodülerve kalsifiye fazlarının görüntülenmesine izin verir. Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRG), skolexin saptanması ve ekstraparenkimal NSS tanısı 
için Bilgisayarlı Tomografi (BT)’den daha duyarlıdır. Görüntüleme bulguları, 
enfeksiyonun konumuna ve aşamasına bağlıdır. Subaraknoid /intraventriküler 
kistlerin tipik olarak görünür bir skoleksi yoktur. Bazal sisternalarda üzüm 
benzeri (racemose) olabilirler. Kistler tipik olarak 1-2 cm çapındadır. Genellikle, 
kistler sinyal yoğunluğu açısından BOS’a benzerdir, ancak bazen kist sıvısı 
biraz farklı olabilir. Ventriküllerde sıklıkla (% 79) ilişkili ventrikülit vardır ve 
sıklıkla aqueductal stenosis ve hidrosefali eşlik eder(12). Parankimal kistler 
genellikle gri-beyaz cevher bileşkesinde yer alır. Evreler arasında keskin sınırlar 
olmamasına rağmen, her evre oldukça farklı görüntüleme özelliklerine sahiptir; 

Vesicular kist: BOS intensitesinde, bazende eksantrik hiperintens 
görülebilir. Duvarında çok zayıf bir kontrastlanma ve skolexte kontrastlanma 
görülebilir ancak çevresinde vazojenik ödem yoktur. 

Kolloidal veziküler: kist sıvısı, değişen görüntüleme görünümüne yansıyan 
makroskopik olarak bulanık hale gelir. BT : hiperattüneasyon, MRG T1: 
hiperintens çevresi ödemli görünüm. Skoleks koloidal fazın erken döneminde 
görülür, ancak yavaş yavaş küçülür ve tanımlanması daha zordur.

Granüler nodüler: ödem azalır, kist geri çekilir, sonunda küçük bir nodül 
haline gelir(13). 
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Nodüler kalsifiye:Son dönem sessiz kalsifiye nodül. Ödem yok. MRG T2 
ve T2 dizilerinde sinyal düşüşü. Uzun dönemli prognoz MRG’de öngörülebilir 
ve sekel nöbetler tahmin edebilir(14).

Enzim bağlantılı immunoelektrotransfer blot, gold standard tanı yöntemidir. 
Biopsi, şüpheli bulguları olan hastalarda tanı koydurucudur. Hidrosefaliye 
tedavisinde açık ya da nöroendoskopik şant tedavi seçeneğidir. Nöroendoskopi, 
intraventriküler yerleşimli bazı kistlerin rezeksiyonu için de kullanılabilir. Kitle 
lezyonunun rezeksiyonu da diğer bir cerrahi seçenektir. Meduller bası varlığında 
cerrahi tedavi mutlak endikedir(11,15). Sistiserkoz tedavisinde kullanılan 
iki önemli ajan albendazol ve praziquanteldir. Üç veya daha fazla aktif kisti 
olan hastalarda albendazol ve prazikuantel kombinasyonunun albendazol 
monoterapisinden anlamlı derecede daha etkili olduğunu bulunmuştur(16). 
Sistiserkoz ensefaliti, vaskülit ve araknoidit için kortikosteroidler öncelikli 
tedavi ajanlarıdır. Antiepileptik ajanlar tedaviye erken dönemde eklenmelidir. 
Ventrikuloperitoneal şant ile tedavi edilmiş hastalarda, ilerleyen dönemlerde 
revizyonlar gerekebilir. İntraparankimal lezyonlarda prognoz daha iyidir. 
Mortalite %10’ların altındadır(11,15). Ekstraparankimal lezyonlu hastalar, 
bazal araknoidit veye vaskülit sonucu serebral iskemi ortaya çıkan hastalarda 
prognoz daha kötüdür. En sık sekel devam eden nöbetlerdir(17).

3. Toksoplazmoz
Hücre içi parazit olan Toxoplasma gondii ( T. gondii ), çok çeşitli hayvanları 
ve insanları enfekte eden en yaygın zoonotik patojenlerden biridir. İnsanlarda 
T. gondii’nin seroprevalansı bölgeye bağlı olarak dünya genelinde% 10 ila 
70 arasında değişmekte ve yaşla birlikte önemli ölçüde artmaktadır(18). 
Organizmanın yutulmasından sonra, T. gondii kistleri herhangi bir dokuda 
gelişebilir, ancak en yaygın olarak beyin, retina, iskelet kası ve kalp kasında 
gelişir. Kistlerin kontrolü T-hücresi ve NK-hücresi kaynaklı IFN-γ’ye bağlıdır, 
bu da kronik serebral enfeksiyonda da T. gondii’yi kontrol etmek için devam 
eden inflamasyonun gerekli olduğunu gösterir. Düşük CD4 + T hücresi sayılarına 
sahip T. gondii seropozitif AIDS hastaları, yaşamı tehdit eden yeniden aktive 
olmuş serebral toksoplazmoz geliştirme açısından yüksek risk altındadır(19). 
Reaktive olmuş SSS toksoplazmozunda, kistler içinde yavaş çoğalan T. gondii 
bradiyzoitleri, beyinde yerleşik hücreleri enfekte eden hızlı çoğalan taşyzoitlere 
dönüşür. 



Dahili Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri-II  ¨  ¨  111

Erken evrelerde ateş, döküntü, lenfadenopati ve göz rahatsızlıkları tipiktir. 
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda ateş, baş ağrısı, konfüzyon ve nöbetler ve 
ayrıca oküler hastalık (retinokoroidit) yaygındır; ancak birçok enfeksiyon 
subkliniktir ve toksoplazmozlu HIV ile enfekte hastaların% 20’sinde ensefalit 
gelişir. Hastalık ayrıca transplasental olarak da bulaşabilir ve fetal beyin üzerinde 
yıkıcı etkilere sahip olabilir, çünkü çocuğa geçen maternal antikorlar kan-beyin 
bariyeri tarafından engellenecektir. Bu vakaların çoğunda nöbetler, mikrosefali 
ve korioretinit kaydedilmiştir. Enfeksiyon sonrası parazitler, konakçının ömrü 
boyunca SSS intranöronal kistler olarak varlığını sürdürür(18). Yakın zamana 
kadar, sağlıklı bireylerde parazit kalıcılığı klinik olarak asemptomatik olarak 
kabul ediliyordu. Bununla birlikte, son on yılda, birkaç rapor, kronik serebral 
toksoplazmozun, konağın davranışlarını etkileyebileceğini göstermiştir(20). 
Genellikle asemptomatik olarak kabul edilen, immünsistemi yeterli kişilerde 
kronik enfeksiyonun, epilepsi dahil çeşitli nörolojik bozukluklar için bir risk 
faktörü olduğundan şüphelenilmektedir(21). Nöbet olasılığı kistlerin sayısına ve 
konumuna bağlıdır(22). Bazı çalışmalar, T. gondii enfeksiyonunun, depresyon 
ve diğer psikiyatrik bozuklukların gelişimi için bir risk faktörü olduğunu 
göstermiştir(23). Toxoplasma gondii kullanılan yeni bir deneysel çalışma 
farelerin beynini enfekte etmek nöbetlerin başlamasını önlemekten birincil 
sorumlu nörotransmiter olan GABA’nın sinyallemesindeki bir kusur nedeniyle 
ortaya çıktığını göstermiştir(24).

Toksoplazmoz teşhisi için gold standart tanı yöntemi, parazitin mikroskopi 
ile saptanmasıdır. Tamamlayıcı teknikler arasında dolaşımdaki T. gondii 
antijenlerinin, anti-toksoplazma antikorlarının ve çeşitli PCR protokollerinin 
saptanması yer alır(25). Klonal tipler düzeyinde teşhis artık DNA dizilimi 
ve polimorfik toksoplazma peptid dizilerine karşı antikorların serolojik 
tanımlanması yoluyla mümkündür ve bunlar hem klinik hem de epidemiyolojik 
çalışmalar için yararlı araçlardır. Yenidoğan toksoplazmozunun doğrulanması, 
tipik olarak indirek floresein antikor testi veya Sabin-Feldman boya testi 
kullanılarak BOS’ta IgM antikorunun tespiti ile mümkündür. İmmün sistemi 
baskılanmış hastalarda toksoplazmoz teşhisi, immünosupresyon ve sıklıkla 
düşük antikor titreleri nedeniyle zordur. Toksoplazmozlu hastalarda yapılan 
beyin görüntüleme çalışmalarında, genellikle bazal ganglionlar da yoğun, 
multifokal apseler saptanmıştır. Bununla birlikte, hastaların yaklaşık üçte 
birinde soliter lezyonlar kaydedilmiştir. Çoğu lezyon, genellikle halka benzeri 
bir kontrastlanma gösterir(26). Toksoplazmozun görüntüleme bulguları , 
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SSS lenfoması ve diğer neoplazmalarla karıştırılabilir. Subkortikal yerleşim, 
eksantrik hedef işareti, korpus kallozal veya leptomeningeal tutulumun yokluğu 
ve belirgin ödem, toksoplazmozu destekleyen görüntüleme bulgularıdır; MR 
spektroskopi ayırıcı tanıda yardımcı olabilir(27).

Enfeksiyonun aktif aşamasını hedefleyen pirimetamin ve sülfadiazin 
(pir-sülf) kombinasyonu, toksoplazmoz tedavisi için altın standarttır, ancak 
başarısızlık oranı hiç te az değildir. Latent enfeksiyona karşı klindamisin, 
atovakuon, klaritromisin veya azitromisin ile kombinasyon halinde pirimetamin 
veya trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) veya atovakuon ile monoterapi 
dahil olmak üzere başka rejimler mevcut olmasına rağmen, hiçbirinin pir-sülf 
den üstün olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bu rejimlerin oküler hastalığa karşı 
etkinliği belirsizliğini korumaktadır. Çok sayıda çalışmadan yapılan sistematik 
bir taramada, gebelik sırasında Toxoplasma enfeksiyonunda akut maternal 
enfeksiyonlar için spiramisin ve fetal enfeksiyonu olanlar için pyr-sulf ile 
tedavinin, dikey geçişi önlemede ve konjenital toksoplazmozun şiddetini en aza 
indirmede etkili olduğu gösterilmiştir(28). 

4. Ekinokokkoz (Hidatidoz)
Ekinokok tenyasının, larvasının neden olduğu paraziter hastalıktır(29). Sırasıyla 
kistik ekinokokkoza ve alveolar ekinokokkoza neden olan Echinococcus 
granulosus (E. Granulosus) ve Echinococcus multilocularis(E. Multilocularis) 
parazitleri aynı cinse aittir; ancak bu patolojenlere bağlı klinik belirtiler, 
hastalıklarının seyri ve prognoz açısından tamamen farklı durumlardır(30). 
Parazit hem beyini, hem de omuriliği etkileyebilmektedir. Hastalık Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da nisbeten daha az görülmekle birlikte Ortadoğu, Akdeniz, 
Güney Amerika, Avustralya ve Kuzey Batı Çin havzalarında morbidite ve 
mortalite açısından ciddi tehlike oluşturmaktadır(29,31). Alveolar ekinokokkoz, 
şu anda ihmal edilmiş bir “malign” parazitik hastalık ve Avrupa’da halk sağlığına 
bir tehdit olarak kabul edilmektedir(1). Son raporlar, Avrupa tilki ve köpek 
popülasyonlarında E. multilocularis enfeksiyonu eğilimlerini gözlemlemiştir 
ve önümüzdeki on yıllar içinde Avrupa’nın birçok bölgesinde insan alveolar 
ekinokokkozunun yıllık vaka sayılarında artış beklenmektedir(32,33). 

Sıklık, bölgelere göre 1-200/100 000 arasındadır. SSS tutulumu, 
tüm olgularının %2-3’ü arasında görülmekte ve genellikle beyin tutulumu 
görülmektedir. Genç eriişkinlerde daha sık görülmektedir(31). Köpeklerin 
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bağırsakları erişkin parazitlerin yaşam alanıdır. Köpek dışkısı ile atılan enfektif 
yumurtalar; koyun, sığır ve insan gibi ara konaklar tarafından oral yol ile 
alınırlar. Enfekte ara konakların cesetlerinin köpekler tarafından yenmesi ile 
parazitin hayat döngüsü tamamlanır. İnsanlara bulaş ta fekal-oral yol ile olur. 
Unilokuler kistler en çok karaciğerde (%75), daha sonra akciğerlerde (%15) 
görülmekte iken daha seyrek olarak diğer organ tutulumu da görülebilir. Kist 
gelişimi sırasında konak tarafından kist çevresinde fibroblastik bir kapsül 
(adventisyal zar) oluşturulur. Ancak beyinde bu yanıt daha zayıftır. Hidatik 
kistler zamanla dejenere olup ölebilirler. Genelde E. granulosus beyinde normal 
soliter bir kist oluşturur(31,34). Enfeksiyon, birincil serebral kistin spontan 
veya travmatik rüptürüne veya kalp kistlerinin embolizasyonuna bağlı birincil 
veya ikincil olabilir(35). Kistler, kitle etkisine neden olacak kadar büyük olana 
kadar asemptomatik kalabilir. Kistik ekinokokkozlu bireylerin% 1-4’ünde yer 
kaplayan lezyonlar, artmış kafa içi basıncı ve nöbet gibi nonspesifik linik bulgular 
ve serebral lezyonlar ortaya çıkar. Baş ağrısı ve motor zaaf en sık rastlanan 
bulgulardır. Semptomlar nöbet, mental ve psikotik semptomlar, kafaiçi yapıların 
etkilenmesi ve herniasyona kadar değişkenlik gösterir. Kafaiçi basınç artışına 
bağlı körlük görülebilir. Spinal hidatidozda intraossöz fazda klinik bulgu yokken 
zamanla radiküler ağrı veya extremite güçsüzlüğü ortaya çıkabilir. Akciğer veya 
Karaciğer tutulumuna bağlı bulgular ortaya çıkabilir(15,36,37). 

Tanıda altın stantard yöntem ELISA ya da immunoblot ile serolojik 
incelemelerdir Eozinofilik pleositoz, eritrosit sedimentasyon hızında artış ve 
Casoni reaksiyonu tanıyı destekleyen bulgulardır. Görüntüleme çalışmalarında 
hidatik kistler, küresel veya oval şekilli, genellikle çevreleyen ödem olmayan, 
büyük, iyi tanımlanmış, pürüzsüz, ince duvarlı, kistik lezyonlar olarak görünür. 
Kist içerikleri tipik olarak BT de BOS benzeri yoğunluğa ve tüm MRG 
sekanslarında BOS benzeri sinyal özelliklerine sahiptir. Kistik bir lezyon içinde 
bir yavru kistin varlığı, bir ekinokok kistinin patognomonik özelliği olarak kabul 
edilir(38). Kist duvarında kalsifikasyon nadirdir. Kontrast tutulumu yoktur. 
Hidatik kist içerisindeki sıvı MR FLAIR görüntülerinde hiperintens olup post 
kontrast T1 görüntülerinde kontras tutulumu olmamaktadır.T1 ve T2 sekans MR 
görüntülerinde ise kist BOS ile izointens görünümdedir. T1 ve T2 sekanslarda kist 
çevresinde ödem oluşturmayan hipointens halo görünümü mevcuttur(17,37,39). 
Spinal hidatidozu olan olgularda, BT de vertebra corpusunda, nöral kavitede ve 
kaburgalarda erozyonlar görülebilir. Paraspinal dokularda çoğul kız veziküller 
görülebilir. Kontrast tutulumu görüldüğünde eşlik eden bakteriyel enfeksiyon 
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lehine yorumlanmalıdır. Kist canlılığının değerlendirilmesi için sinyal 
yoğunluğundaki değişiklikler kullanılabilir(17).

Beyinde bulunan lezyonların tedavisinde Dowling-Orlando yöntemi altın 
standarttır. Bu yöntemde kistin patlatılmadan doğurtulması hedeflenir(31,34,37). 
Bu yöntemde, geniş kranyal flep ve kortikal kesi sonrasımda yumuşak uçlu 
bir kateter ile kist duvarı ile parankim arasına irrigasyon uygulanarak hidrolik 
disseksiyon gerçekleştirilir(39). Operasyon sırasında kist patlarsa, nüksün 
engellenmesi amacıyla cerrahi alan hipertonik tuzlu su ya da oksijenli su ile 
yıkanmalıdır. Kistin patlaması halinde, kist içeriğine karşı anafilaktik şok ya da 
kimyasal menenjit gelişebilir(40). Kistin konumu nedeniyle Dowling-Orlando 
yöntemi uygulanamayan hastalarda, PAIR tekniği (ponksiyon, aspirasyon, 
irrigasyon, rezeksiyon) uygulanabilir. Bu yöntemde, kist içeriği dışarıya 
sızdırılmadan ponksiyo ile aspire edilip yerine hipertonik tuzlu su verilir. Bu 
uygulama birkaç kez tekrarlanıp fertil skoleksler öldürüldükten sonra kist cerrahi 
olarak rezeke edilir. Ancak bu uygulamada nüks olasılığı Dowling-Orlando 
yöntemine göre daha yüksektir(29,40). Omurgada, nörolojik komplikasyonları 
ve deformiteyi engelleyebilmek için stabilizasyon teknikleri uygulanabilir(17). 
Ekstradural kistlerde operasyon sonrasında cerrahi alan antiparaziter çözeltilerle 
temizlenmelidir(34). Nörohidatidozda öncelikli tedavi yöntemi cerrahi 
operasyon olmakla birlikte, operasyon öncesinde veya sonrasında antihelmintik 
tedavi verilmelidir. Albendazol ve mebendazol en sık kullanılan antihelmintik 
ajanlardır(37). Albendazol geniş spektrumlu ve oral emilimi yüksek bir 
antiparaziter ajan olmakla birlikte hepatotoksite yapabilir. Operasyon öncesi nöbet 
görülmesi uzun dönem antiepileptik tedavi gerekliliği ortaya çıkarabilir. Tedavi 
sonrası sekeller için rehabilitasyon programı gerekebilir(29,39,40). Hidatidoz 
nedeniyle beyinde beyin operasyonu geçiren hastaların büyük çoğunluğu 
nörolojik olarak hızlı bir iyileşme gösterir. Mortalite %10’un altındadır. Nüks 
%10-20 vaka oranında bildirilir ve kistin cerrahi operasyonu sırasında patlayarak 
çevre dokunun kontaminasyonu nedeniyle olur(37). Spinal hidaditozlu paraplejili 
hastalarda tedaviye yanıt kötüdür. Spinal tutulumda %40-100’lere varan yüksek 
nüks oranları bildirilmiştir. Bu grupta mortalite %4’lerdedir(17). 

5. Şistozomiyaz
Şistozomiasis yada diğer adıyla bilharziasis, Schistosoma genusuna ait trematod 
platyhelmint tarafından oluşturulan parazitik bir enfeksiyondur41. İnsanı 
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enfekte eden beş türü vardır: Schistosoma mansoni (S. Mansoni), Schistosoma 
Haematobium (S. Haematobium), Schistosoma Japonicum (S. Japonicum), 
Schistosoma Mekongi ve Schistosoma Intercalatum17. S. mansoni ve S. 
haematobium hemen hemen her zaman spinal enfeksiyon ile ilişkilidir ve S. 
japonicum beyni etkiler. İnsanları enfekte eden her üç türün de, genellikle 
enfarktüs veya granülom oluşumuna neden olan yumurtaların bir sonucu olarak 
SSS komplikasyonları ortaya çıkar(42).

SSS tutulumu genellikle kronik enfeksiyonlu bireylerde görülür. Hem 
beyin hem omurilik etkilenebilir. Mansoni türü Afrika, Güney Amerika 
ve Karaiblerde; Japonikum türü Çin, Endonezya, Tayland ve Filipinlerde; 
Haematobium ise Afrika ve Ortadoğuda daha sık görülür(43). Tüm dünyada 
yılda 20.000 civarında ölüme neden olmaktadır(41). Şistozoma enfeksiyonunda 
hastaların %2-4’ünde nöroşistozomiasis görüldüğü bildirilmişitr(44). Şistozoma 
enfeksiyonunda insanlar ve diğer memeliler son konak, deniz salyangozlar 
ise ara konaktır. Parazitin larva formu bulunan sularla doğrudan temas ile 
enfeksiyon bulaşır. İnsan derisini delip geçerek vasküler sisteme ulaşan larvalar 
orada olgunlaşır(45). S. Mansoni ve S. Japonicum erişkin formu kolonu , S. 
Haematobium ise üriner sistemi drene eden venöz ağa yerleşir(17). Ancak 
Akciğer, karaciğer ve SSS tutulumu da olabilir. Yumurtalar ölünce dejenere 
olup çevresinde granulomalar meyda gelir. SSS tutulumu nadir olmakla 
birlikte beyin lezyonları S. Japonicum türünde ortaya çıkmakta iken, omurilik 
tutulumu S. Mansoni ve S. Haematobium türlerinde görülür. Yavaş büyüyen 
kafaiçi lezyonlar tümörü taklit edebilir. Erişkin larva beyindeki vasküler 
dokuya ulaşıp vaskülit oluşturarak damarların yırtılmasına ve seconder 
kanamaya neden olabilir. Şistozomaya bağlı miyelopati de vasküler yolla 
oluşabilir(46). Akut şistozomiyaz veya Katayama sendromu, yumurtlayan 
şistozomların olgunlaşması ve göçüne karşı immün aracılı bir aşırı duyarlılık 
reaksiyonudur(47). Ateş, ürtiker döküntü, öksürük ve pulmoner infiltratlar 
tipik özelliklerdir ve sıklıkla orta derecede periferik eozinofili eşlik eder. 
Akut ensefalit, genellikle ateş ve eozinofili ile birlikte olup, akut şistozomiyaz 
vakalarının yaklaşık% 2-3’ünde görülür 42. Şistozomiyaz, tropik bölgelerde 
akut ensefalopatinin az tanınan bir nedeni olarak kabul edilmektedir(48). 
Serebral şistozomiyazisi olan hastalar genellikle asemptomatiktir ve baş ağrısı, 
nöbetler, papilödem ve görsel ve oral rahatsızlıklar gibi yer kaplayan lezyonların 
belirtileri ile gelebilir. Spinal schistosomiasis genellikle genç erkek hastalarda 
görülür. Alt kord ve konus bölgesindeki lokalizasyonu, pelvik venler ve vertebral 
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venöz pleksus arasındaki serbest anastomoz ile açıklanmaktadır(49). En sık 
görülen formu miyeloradikülopatidir. Omurilikte çok sayıda nodül, meningeal 
granülomatöz lezyonlardan; kord basısı ve kord nekrozu olabilir. Kan ve BOS 
analizi genellikle eozinofili ve intratekal spesifik antikorları gösterir. BOS 
bulguları normale yakın hafif bir pleositozdan belirgin şekilde yüksek proteine   
kadar değişkendir. Ancak yaygın değildir ve miyelopatili hastaların yaklaşık 
dörtte birinde görülür(42).

Beyin, omurilik ya da spinal sinir köklerinden yapılan biopside 
histopatolojik olarak parazit yumurtalarının gösterilmesi ile kesin tanı konur. 
Rektal biopsi parazit yumurtasını göstermede %95-100 duyarlılığa sahiptir. 
Laboratuar bulgularından eozinofili veya idrar/gaitada yumurta varlığı her 
zaman olmayabilir. BOS incelemesinde genellikle inflamasyon parametreleri 
yüksek saptanır. Antikor pozitifliği Kan ya da BOS örneğinde, nadiren 
saptanır(43). Şistozomiyaziste nörogörüntüleme bulguları değişkendir ve 
hastalığa özgü değildir. BT’de, çevredeki hipoattenüe ödem ile birlikte tek veya 
çoklu, hiperattenüe lezyonlar mevcut olabilir ve bu görüntü fokal granülomatöz 
reaksiyonu yansıtır(35). MRG de, kontrast artışı ile T1’de düşük ve T2’de yüksek 
sinyal odaklarını gösterir. Lezyonların karakteristik MR görüntüleme paterni, 
bazen lineer kontrastlanma alanlarıyla birlikte çok sayıda yoğun kontrastlanan 
nodül içeren büyük bir kitledir. 

Şistozoma tedavisinde Praziquantel ve oxamniquine en sık kullanılan 
ajanlardır. Bu ilaçlar yetişkin kurtçukları öldürerek etki gösterirler(50). 
Kortikosteroidler, granülomatöz inflamasyonu ve ödemi azaltmak için 
verilebilir. Nöbet tedavisi, nöbet türüne yönelik olmalıdır. Beyindeki 
lezyonun, kitle etkisi oluşturması, tedaviye rağmen kliniğin kötüleşmeye 
devam etmesi durumunda cerrahi tedavi gündeme gelmelidir. Dekompresyon 
cerrahisi, posterior fossa lezyonlarında hidrosefaliyi önlemek için yapılabilir. 
Spinal tutulumlu olguların incelendiği bir çalışmada olguların %22 si medikal 
tedaviye tam yanıt verirken, %57 si kısmi yanıt verdiği, ancak fonksiyonel 
olarak kısıtlılığın kalmadığı, %17’lik kısmında ise tedaviye çok az yanıt 
verdiği yada hiç yanıt vermediği ve kısıtlılıkların olduğu gözlenmiştir. Spinal 
tutulumda prognoz daha kötü olup tedaviye erken başlanması oldukça 
önemlidir. İyileşme süreci kortikosteroid ve antişistozomial tedavinin erken 
başlandığı olgularda daha hızlıdır(45). Spinal tutulumu olan hastalarda uzun 
bir rehabilitasyon süreci gerekmektedir. Yetersiz antiparaziter tedavi alan 
olgularda nüks sıktır(50).
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6. Amebiasis
Entamoeba histolytica (E. Histolytica), Naegleria Fowleri (N. fowleri) 
Acanthamoeba ve Balamuthia Mandrillaris (B. Mandrillaris) türleri tarafından 
oluşturulan paraziter hastalıktır(51). E. Histolytica amipli dizanteri ve invaziv 
ekstraintestinal amibiasis etkeni olmakla birlikte nadiren SSS enfeksiyonu da 
yaparak fatal seyirli bir klinik tabloya açabilir. E. histolytica’ya bağlı gelişen 
amebik abse, Acanthamoeba türü ve Balamuthia mandrillaris’e bağlı gelişen 
granülomatöz amebik ensefalit, N. fowleri’ye bağlı gelişen primer amebik 
meningoensefalit ve Sappinia diploidea’ya bağlı gelişen nekrotizan hemorajik 
ensefalit, SSS amibiazisi ile ilgili belli başlı klinik tablolardır(52). Amebiasis 
olguların büyük çoğunluğu tropikal kuşaktaki olan ülkelerde görülmektedir. 
Ana etken E. Histolytica olup yılda 100 000’den fazla ölüme sebebiyet verir. 
Normal bağışıklık sistemine sahip insanlarda da görülebilir(17). 

E. histolytica, kistlerininin bulaştığı yiyecekler/sular aracılığıyla veya bu 
organizmaların bulunduğu sularda yüzme esnasında su yutulması ile insanlara 
bulaşır. E. Histolytica ve B. Mandrillaris kalın bağırsaklardan beyine hepatik, 
pulmoner ya da vertebral venler; nazal mukoza ve olfaktor sinirler boyunca 
veya travmatize cilt vasıtasıyla ulaşır. Beyine bu yollarla ulaşan patojen vaskülit, 
hemorajik nekroz, meningoensefalit ya da intraparankimal abseye neden olabilir. 
Abseler genellikle kanlanmanın daha yoğun olduğu orta serebral arter sulama 
alanında görülürler. Abse merkezinde nekroz alanı, çevresinde ise amebik 
trofozoitler bulunur. Acanthamoeba enfeksiyonu, SSS’ne pulmoner bölgeden 
ya da cilt lezyonundan bulaşarak kan yolu ile ulaşır. Trofozit ve kistler beyinde 
reaktif glioz, enflamasyon, trofozoit ve nekroz alanlarına neden olur(53). E. 
histolytica abselerinde artmış kafa için basınç, meninks iritasyon bulguları ve 
ateşin eşlik ettiği meningoensefalit tablosu ortaya çıkarır. Karaciğer ve beyin 
absesi birlikteliği görülebilir. Acanthamoeba enfeksiyonları, çoğunlukla ateş, 
dermansızlık ve başağrısı gibi özgün olmayan yakınmalarla başlayan subakut 
granülomatöz amebik meningoensefalit(GAME) oluşturabilirler. Klinik 
ilerledikçe nöbetler, bulantı, kusma, letarji ve bilinç değişiklikleri eklenebilir. 
Büyük granülomatöz lezyonlarda, bası etkisine bağlı semptomlar ortaya çıkabilir. 
İmmünkompetan bireylerde de B. Mandrillaris kronik GAME oluşturabilir. 
Yetmişiki saat içinde ölümle sonuçlanabilen fulminan tarzda bir primer amebik 
meningoensefalit N. Fowleri’ ye bağlı olarak gelişebilir. Hastalar genellikle 
durgun ılık suda yüzme öyküsü olan genç ve sağlıklı bireylerdir(51,52).
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BOS’a ait kültür, seroloji ya da beyin biyopsisi ile trofozoitlerin 
gösterilmesiyle tanı konulur. Karaciğer absesi tanıda yol gösterici olabilir. 
GAME de BOS biokimyasında, glukoz hafif düşük ya da normal, lenfositoz 
baskın bir pleositozla birlikte yüksek protein düzeyleri görülür. Hastanın 
immünyeterliği gözden geçirilmelidir. Frontal ve parietal loblar ile bazal 
ganglia GAME de ön planda tutulan yerlerdir(53-55). E. histolytica kökenli 
beyin absesinde, metronidazol etkin olmakla birlikte beyin amebiasisinin 
tedavisinde çoğunlukla geç kalınmakta ve nonspesifiktir. Amfoterisin B, 
mikonazol, rifampin, sulfa bileşikleri ve tetrasiklin kombine bir şekilde hızlıca 
başlanmalıdır(53). Ancak bu tedavilere rağmen Naegleria meningoensefaliti 
ile hayatta kalabilmiş olgu sayısı çok azdır. Sınırlı enfeksiyonun olduğu nadir 
olgularda, beyindeki lezyonun eksizyonu yüz güldürücü sonuç verebilir(51). 
Lobektomi ve dekompresif cerrahi yapılabilir. Hidrosefalili olgularda şant 
cerrahisi yapılmalıdır(52). Acanthamoeba enfeksiyonuna bağlı SSS’nin 
enfeksiyonlarıda sulfadiazin ve diğer sulfa bileşikleri tedavisine rağmen 
mortal seyretmektedir(51). Balamuthia enfeksiyonda flusitozin, pentamidin, 
fluconazol, sulfadiazin ve makrolidlerle tedaviler bildirilmiştir. Kortikosteroid 
kullanımı enflamatuar reaksiyonu engellemek üzere bazı araştırıcılar tarafından 
önerilmiştir. Profilaktik antikonvülzan tedavi başlanabilir(54). SSS amebiasisi 
nadir görülür ve tanı konulması güçtür. Bakteriyel tablonun eşlik etmediği 
subakut ve/veya kronik meningoensefalitli tüm olgularda ayırıcı tanıda akla 
gelmelidir. E. Histolytica haricindeki tüm diğer ajanların neden olduğu tablolar 
tedaviye dirençli ve mortal seyreder. Tedaviye hızlı başlanması kombine tedavi 
başarı şansını artırabilir(52).

7. Paragonimiasis
Paragonimis larvalarının damarlardan kan dolaşımı yoluyla anormal göçünden 
veya sinirlerin doğrudan invaze edilmesiyle SSS tutulumu gerçekleşir(56). 
Parazit tarafından üretilen toksik maddeler, aseptik inflmasyona neden olurken 
parazit veya yumurtalarına karşı granülomatöz reaksiyon ortaya çıkar. Oluşan 
intrakraniyal lezyonlar eksüdatif aseptik enflamasyonu, serebral hemorajik ve 
iskemik alanları içerir. Dolaşan yetişkin paragonimus, göç yolu boyunca tüneller 
yapar. Nörolojik prezantasyon spesifik değildir ve baş ağrısı, nöbetler ve fokal 
nörolojik defisitleri içerir. Bazı hastalarda, parazitin göç yolu boyunca tünellerin 
etrafındaki granülomatöz inflamatuvar reaksiyon nedeniyle intrakraniyal 
vasküler hasar görülebilir ve bu da serebral kanamaya neden olabilir(57).
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Paragonimiasis tanısı, parazitin tespiti ve nörolojik semptomların 
gözlemlenmesinin ardından anti-parazit antikorlarının gösterilmesi ile 
doğrulanır. Tercih edilen serolojik tanı testi, yetişkin parazitin 8 kD proteinine 
karşı antikorları saptamak için western blot prosedürüdür(58). MRG’de, birden 
fazla halka şeklindeki gölge kümeleri veya bir yarım kürede “sabun köpüğü” 
olarak adlandırılan formların artışı, paragonimiazisi çağrıştıran bir görüntüdür. 
BT’de düşük yoğunluklu alanlar, kortikal atrofi ve ventriküler genişleme ile 
çevrili yuvarlak veya oval şekilli çoklu kalsifikasyonlar görülür(49). Tedavide 
Praziquantel ve Triclabendazole kullanılmaktadır(1).

8. Sıtma
Sıtma, dünya çapında en yaygın paraziter hastalıktır. Öncelikle Afrikalı çocukları 
ve Asyalı yetişkinleri etkiler, vakaların büyük çoğunluğu (>% 90) 5 yaş veya 
daha küçük çocuklarda meydana gelir. Serebral sıtmaya Plasmodium falciparum 
neden olur ve ölümcül olabilen veya polimorfik nörolojik sekele yol açabilen 
ateş ve akut nöbetlerin eşlik ettiği akut ensefalopatiye neden olabilir. Beyin 
tutulumunun patofizyolojisi multifaktöryeldir ancak paraziteminin derecesi, 
beyin venüllerinde şizontların sekestrasyonu ve sonuçta ortaya çıkan vasküler 
ve perivasküler hasarla ilgilidir(35). Öne sürülen yaralanma mekanizmaları 
arasında anoksi, vasküler sızıntı, parazit toksini, metabolik düzensizlikler, 
inme ve intrakraniyal basınç artışı sayılabilir(21). Sıtmanın ilk semptomları 
nonspesifiktir ve baş ağrısı, yorgunluk, karın-kas ağrıları ve düzensiz ateşi içerir. 
Mide bulantısı, kusma ve ortostatik hipotansiyon da sıklıkla görülür. Jenralize 
nöbetleri koma izleyebilir(59). Serebral sıtmadan sağ kurtulanlar için sekel 
nörolojik defisitler yaygındır. Epilepsi, bilişsel bozukluk, davranış bozuklukları 
ve majör nörolojik defisitler sık   görülen sekellerdir. Afrika’daki endemik 
bölgelerde bazı epidemiyolojik çalışmalarda epilepsi ile korelasyonu vardır(60).

Serebral falciparum sıtmasının teşhisi için gold standart tanı yöntemi, kan 
yaymalarında parazitin doğrudan gösterilmesidir. Histidinden zengin protein 
ve laktat dehidrojenaz gibi parazit proteinlerine karşı antikorları saptayan 
PCR protokolleri ve immünodiyagnostik testler de mevuttur(61). Serebral 
sıtmadaki görüntüleme bulguları arasında serebral ödem, kortikal ve subkortikal 
iskemik lezyonlar ve çoklu peteşiyal kanamalar bulunur(38). Serebral sıtmada 
kullanılan ilaçlar etkilidir, ancak ölüm oranı yüksek olmaya devam etmektedir. 
Pek çok araştırma, ölüm oranını azaltmak için destek tedavisini optimize 
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etmeye odaklanmıştır. Serebral sıtmada destek tedavisinde öncelikli iki konu, 
serebral ödemi yönetmek ve enteral beslenmeye başlamaktır. Serebral sıtmalı 
hastalarda hafif ila orta dereceli ödem BT’de yaygın bir bulgudur, ancak serebral 
sıtmanın patofizyolojisindeki rolü net değildir. Bununla birlikte, mannitol gibi 
ozmotik diüretikler bu serebral ödemi tedavi etmek için sıklıkla rutin olarak 
kullanılmıştır. Hindistan’da yürütülen randomize kontrollü bir çalışma, bu 
tedavinin gerçekten yararlı olup olmadığını belirlemeye çalışılmıştır(62). Bu 
açık etiketli çalışmada, serebral sıtma ve serebral ödemi olan yetişkin hastalar, 
tedavi görmeyecek veya mannitol infüzyonu rejimi alacak şekilde randomize 
edildi. Serebral ödemin derecesi sadece koma derinliği veya mortalite ile ilişkili 
değildi, aynı zamanda mannitol alan hastalarda önemli ölçüde daha uzun koma 
iyileşme süresi ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan şekilde daha yüksek 
mortalite görüldü. Genel olarak enteral beslenme, sonuçları iyileştirebileceği 
için yoğun bakım ünitesine yatıştan ve entübasyondan hemen sonra başlatılır; 
ancak endotrakeal entübasyon, özellikle kaynakların yetersiz olduğu ortamlarda 
her zaman gerçekçi değildir. Serebral sıtmalı entübe olmayan hastalarda erken 
enteral beslenmenin klinik faydasını ve güvenliğini araştırmak için, Bangladeşli 
hastalarda yapılan bir araştırma, hastaneye kaldırıldıktan sonra nazogastrik tüple 
enteral beslenmeyi erken (kabul üzerine) veya geç (yetişkinlerde 60 saate kadar 
veya çocuklarda 36 saat e kadar) başlanması karşılaştırıldı(63). Erken beslenme 
grubunda geç beslenme grubuna göre çok daha yüksek aspirasyon pnömonisi 
insidansı nedeniyle deneme erken durduruldu. Bu sonuçların uygulamaya 
uygulanabilirliğinin yanı sıra, bu çalışma SSS’nin parazitik enfeksiyonlarını 
yönetmek ve tedavi etmek için kanıta dayalı bir yaklaşım kullanırken kaynak 
yeterliliğinide dikkate almanın önemi vurgulanmaktadır.

9. Toksokariyaz
Toksokariyaz ile ilişkili üç ana sendrom vardı; ana organlarla ilişkili hastalıkları 
kapsayan viseral larva migrans; daha hafif bir versiyon olan gizli toksokariyaz; 
ve konakçı üzerindeki patolojik etkilerin göz ve optik sinir ile sınırlı olduğu 
oküler larva migrans. SSS tutulumu nadirdir. Bu hastalar nöbetler, eozinofilik 
menenjit, optik nörit ve meningoensefalomiyelit ile prezente olabilir. Epilepsi 
ve Toxocara spp. arasındaki ilişkinin gücünü değerlendiren sistematik bir 
derlemede Toxocara spp için seropozitifliğin epilepsi hastaları arasında önemli 
ölçüde daha yüksek olduğu saptanmıştır(64). Serebral toksokariyaziste nörolojik 
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semptomları takiben tercih edilen tanı doğrulama yöntemi, yumurta antijenlerine 
karşı antikorların veya enfektif larvaların sekresyonlarının, tercihen BOS’ta 
saptanmasıdır(65). Toksokariyaz vakalarının MR görüntülerinde beyin beyaz 
cevherde kontrast artışı ile birlikte nonspesifik, sınırlı, multifokal lezyonlar 
görülebilir(38). Tedavide; albendazole+kortikosteroid veya albendozole 
alternatif olarak mebendazole kortikosteroid ile birlikte verilmektedir.

10. Sonuç
SSS’nin paraziter hastalıkları, ciddi bir küresel sağlık sorunudur. İnsanlara 
özgü parazitler, beyin veya omurilik dahil olmak üzere anormal veya ektopik 
yerlerde bulunabilir. Bununla birlikte, bu hastalıkların çoğunun prevalans ve 
hastalık yüküne ilişkin tahminler yetersizdir ve SSS lezyonlarının patogenezine 
ilişkin bilgiler sınırlıdır. SSS parazitik enfeksiyonlar, fulminanttan sinsi 
başlangıca ve kronik progresif ten relapsing-remitting ataklarına kadar 
geniş bir klinik belirtiler yelpazesi ile kendini gösterebilir. Bu hastalıkların 
çoğunun SSS’nin tutulduğu alanlarla ilgili spesifik bulguları vardır ve bazen 
örtüşen görüntüleme özelliklerine sahip olabilir. Yüksek klinik şüpheye, hasta 
demografisine ve spesifik laboratuvar araştırmalarına dayalı olarak, uygun 
bir teşhis yapılabilir. Klinik prezentasyondaki heterojenliklerine benzer 
şekilde, SSS’nin parazitik enfeksiyonlarının tedavisi çeşitlidir ve hem tıbbi 
hem de cerrahi tedaviyi kapsar. Tıbbi tedavi genellikle paraziti öldürmek 
için farmakoterapiyi ve parazitin infiltrasyonuna bağlı komplikasyonları 
önlemek veya destek tedavisini içerir (örneğin, nöbetlerle başvuran hastalar 
için antikonvülzanlar). Benzer şekilde, cerrahi tedavi parazitin fiziksel olarak 
uzaklaştırılmasını (ör. SSS’deki kistler) veya parazitin komplikasyonlarının 
(ör. Hidrosefali) tedavi edilmesini içerir.
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Giriş

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) olarak 
adlandırılan yüksek enfeksiyöz bir yeni coronavirüsün etken olduğu 
Covid-19, akut bir enfeksiyon hastalığıdır. Grip benzeri semptomlar, 

ateş, başağrısı, kuru öksürük, kas ağrısı, tat ve koku kaybı, artan nefes darlığı, 
bilateral viral pnömoni, konjunktivit, akut respiratuar distres sendromu, solunum 
yetmezliği, sitokin salınım sendromu, sepsis ve benzeri hafif ya da şiddetli 
semptomlara neden olabilir. 

İlk kez Çin’in Wuhan eyaletinden bildirilmiş olup daha sonra bir ay gibi 
kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya hızla yayılmış ve küresel bir acil sağlık 
sorunu haline gelmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mart 2020›de bir 
pandemi ilan etmiştir. Dünyadaki 12 aylık sirkülasyonu sonucunda milyonlarca 
kişiyi enfekte etmiş ve yüzbinlerce ölüme neden olmuştur. Hızlı ve ani yayılımı 
ile dünya sağlığı ve ekonomisini tehlikeye sokan bu virüsün yayılmasını 
engelleyecek stratejiler geliştirilmesine acilen ihtiyaç duyulmuş, tanı, tedavi ve 
aşı çalışmalarına odaklanmak gerekmiştir. Virüse yönelik mevcut bir spesifik 
tedavi olmadığından hassas bireylerde enfeksiyonun önlenmesi ve ciddi 
semptomların tedavisi acil önem arzetmektedir. Mevcut durumda Bu hastalığın 
etkeni olan SARS-CoV-2 ye yönelik tedavi seçenekleri sınırlıdır ve kayıtlı veya 
kesin bir tedavisi yoktur.

Hastalığa karşı tedavi stratejileri ile birlikte nutrisyon desteklerinin 
değerlendirilmesi çalışmaları da oldukça önemlidir ve bu konuda en çok dikkat 
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çeken öğelerden birisi de D vitaminidir. D vitamini antiproliferatif, diferansiyatif 
ve immünomodülatör etkilere sahiptir, eksikliği ise oksidatif stresi artırmaktadır. 

D Vitamini Metabolizması
D vitamini, etki mekanizması ve metabolizması açısından bir vitaminden çok 
steroid hormonuna benzer, diğer vitaminlerden farklı olarak toplam D vitamini 
ihtiyacının yaklaşık %90- 95’i güneş ışığının etkisiyle ciltte sentezlendiği 
için diyetle alınmasa bile güneş ışığına yeterli sürede maruz kalınması D 
vitamini ihtiyacını karşılar.1 İnsanlarda. D vitaminin 2 formu vardır: Vitamin 
D2 (ergokalsiferol) ve vitamin D3 (kolekalsiferol). Vitamin D3 sentezinde ilk 
basamak, güneş veya ultraviyole ışınlarının etkisiyle, ciltte bulunan provitamin 
D’nin (7- dehidrokolesterol) vitamin D3’e (kolekalsiferol) dönüşmesidir. 
Gerek besinler ile alınan ya da UVB etkisi ile epidermiste sentezlenen her 
iki form D vitamini, dolaşıma geçtikten sonra, vitamin D bağlayıcı proteinler 
aracılığı ile karaciğere taşınır. Vitamin D hepatositlerde, 25 hidroksivitamin 
D (kalsidiol) formuna hidroksillenir. Bu aşama hepatositte sitokrom P-450 ile 
katalize edilir. 25-hidroksivitamin D inaktif olup 1.25-dihidroksivitamin D’nin 
500-1000’de bir etkinliğine sahiptir, daha çok D vitamini deposu gibi davranır. 
Biyolojik olarak etkinliğinin zayıf olmasına rağmen, serum yarılanma ömrünün 
2 hafta gibi uzun bir süre olmasından dolayı D vitamininin biyoyararlılığı 
için iyi birgöstergedir. Böbreklerin proksimal tübüllerindeki mitokondrilerde, 
25-OH-D’nin 1,25-dihidroksivitamin D (1,25-(OH)2D)’ye ileri hidroksilasyonu 
gerçekleşir. 1,25-(OH)2D3, vitaminin biyolojik olarak en aktif formudur ve 
kalsitriol diye adlandırılır. Vücutta vitamin D’nin etkilerinin çoğu, 1,25-(OH)2D 
’nin aktivitesi ile ilgilidir.1,2,3 

D vitamini ve 1,25-(OH)2D’nin sentezi, kalsiyum dengesi ile yakın 
ilişki içindedir ve parathormon (PTH), serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri 
ile düzenlenir. Hipokalsemi gelişirse, serum PTH konsantrasyonu artar ve 
kalsiyumun böbrekten tübüler geri emilimi arttığı gibi alfa-1- hidroksilaz 
aktivitesinde artış da görülür.5 Renal 1α-hidroksilasyon sıkı bir metabolik 
kontrol altındadır, hipokalsemi, hipofosfatemi, prolaktin, büyüme hormonu, 
düşük 1,25-(OH)2D düzeyi, östrojen ve insülin ile artar. Tersi olarak 1,25-
(OH)2D3 düzeyinin yüksek olması, hiperkalsemi, hiperfosfatemi, düşük PTH, 
ağır böbrek hastalığı ve yaşlılık durumlarında 1,25-(OH)2D’nin renal sentezi 
azalır.1 
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D vitamininin katabolize olma yolu 24-hidroksilasyondur (hem karaciğer 
hem böbrekte). 24,25-dihidroksivitamin D hızlı olarak böbrekten atılır. 
1.25-dihidroksivitamin D ise 24-hidroksilasyonla “calcitroik aside” dönüşür ve 
safra yolu ile atılır.6 

D vitamini yeterliliği, yaygın olarak, 30 ng / ml’den (75 nmol / L) büyük 
veya buna eşit bir serum 25-hidroksivitamin D (25 (OH) D) seviyesi olarak 
tanımlanırken, yetersizlik 20-30 ng / ml (50 –75 nmol / L) ve eksiklik 20 ng / 
ml’den (50 nmol / L) daha düşük bir seviyedir.7 

Vitamin D Reseptörü (VDR)
Mukozal immunite ve epitelyal hücrelerin normal gelişimi için önemli bir rol 
oynayan D vitamini, hücre ve dokularda etkisini ya nukleus içinde bulunan 
reseptörleri (VDR) ile genomik yolla ya da hücre membranlarında bulunan voltaja 
bağlı kalsiyum kanalları ile gösterir. Reseptör yolu ile uyarıldığında genomik 
yolun etkisinin günler hatta haftalar boyunca devam ettiği bildirilmiştir.8,9,10 
VDR nükleer reseptörler grubundadır. D Vitamini, afinitesi oldukça yüksek olan 
reseptörüne bağlandıktan sonra, hormon reseptör kompleksi, hedef hücrenin 
genomu içindeki hormona duyarlı elementle etkileşime girer. Bu etkileşim 
haberci RNA kodları için gerekli olan protein yapımını arttırır veya azaltır.1 
Dolaşımdaki 1,25(OH)2 D3 nükleusdaki reseptörüne bağlandığında, protein 
sentezini indükleyen bir nükleer transkripsiyon faktörü şeklinde etki eder.11 

Otuzdan fazla dokuda VDR reseptörleri vardır. D vitamini, reseptörüne 
bağlanarak, Kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili etkilerinin yanı sıra 
antienfeksiyöz etki, immun sistem üzerine uyarıcı etki ve hücre farklılaşmasının 
uyarılması gibi etkilerini de gösterir.12 Vitamin D-VDR endokrin sistemi, 
neredeyse tüm çekirdekli hücrelerde tanımlanmıştır.8 VDR, başta T hücreleri ve 
antijen sunan hücreler (dendritik hücreler, makrofajlar) olmak üzere bağışıklık 
hücrelerinin birçoğunda bulunur.13 Kardiyovasküler sistemde endotel, düz 
kas, kalp kas hücrelerinde; Endokrin sistemde paratiroid, pankreas b-hücreleri, 
tiroid C- hücrelerinde; Immun sistemde T-hücreleri, makrofajlar, B-Hücreleri 
ve nötrofillerde, ayrıca beyin, prostat, meme, karaciğer, epidermis, kas ve bağ 
dokusu, kemik dokusu, akciğerler gibi pek çok bölgede VDR bulunmaktadır.14 

VDR, iki ligand bağlanma bölgesine sahiptir; genomik cep (VDR-GP) ve 
alternatif cep (VDR-AP). VDR-GP, çukur benzeri bir ligand konfigürasyonuna 
bağlanır ve gen transkripsiyonu ile ilişkilidir, VDR-AP ise düzlemsel bir 
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ligand şekline bağlanır ve hızlı yanıtlar ile ilişkilidir. 1,25(OH)2 D3 tarafından 
bağlanma gerçekleştiğinde, VDR-GP cebi, 1,25(OH)2 D3 tarafından doğrudan 
kontrol edilen genler bölgesinde D vitaminine yanıt veren öğelere bağlanan bir 
heterodimer oluşturmak için retinoid X reseptörü ile etkileşime girer. Aktive 
edilmiş VDR, koaktivatörler veya korepressörler ile kompleks oluşturarak, D 
vitamininin geleneksel genomik işlevlerini başlatan proteinleri kodlayan genlerin 
transkripsiyonunu modüle eder. 1,25(OH)2 D/ VDR gen ekspresyonunun 
kontrolü ve VDR-AP ile beraber oluşan hızlı yanıtlar osteoporoz, kanser, 
tip-1 ve -2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve enfeksiyonlar gibi kronik 
hastalıklarını geciktirir.15 

D Vitamini ve İmmunite
D vitamini, yağda çözünen ve immun sistem üzerine etkileri olan bir vitamindir.16 
D vitamininin immun modülatör rolü, birçok bağışıklık hücresinde reseptörlerinin 
olmasına ve bu hücrelerden aktif metabolitinin sentezlenebilmesine 
dayandırılmaktadır. Antimikrobiyal peptitlerin indüklenmesi ile adaptif 
immuniteyi desteklemesi, tight gap ve adherens junctions gibi bağlantı noktaları 
ve birleşme yerlerinde epitelyal hücre bütünlüğünü sağlaması ve bariyer 
görevi görmesi viral enfeksiyonlarda koruyucu etki göstermektedir.17,18 
Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliğinin akut viral enfeksiyonlarla ilişkili 
olabileceği, kişilerin antiviral etkinliğinde D vitamini düzeyinin önemli 
olabileceği vurgulanmıştır.19,20 

1,25-(OH)2D3 vitamininin antimikrobiyal etkinliğinin saptanması 30 
yıl öncesine dayanmaktadır. Vitamin D ile immun sistem arasındaki ilişkinin 
ilk gözlemi makrofajlar ve dentritik hücreler gibi antijen sunan hücrelerin D 
vitamininin prekürsör formu olan 25-hidroksi D vitamininden 1 α-hidroksilaz 
enzimi (CYP27B1) aracılığı ile 1,25-(OH)2D3 sentezlediklerinin gösterilmesi 
olmuştur. Daha sonraki çalışmalar D vitaminin intraselüler sentezinin 
Mycobacterium tuberculosis e karşı antibakteriyel cevabı desteklediğini 
göstermiştir. 25 OH D vitamininin lokal intraselüler sentezinin, antimikrobiyal 
bir protein olan katelisidin salınımını desteklediği ve Mycobacterium 
tuberculosis in intraselüler öldürülmesini arttırdığı gösterilmiştir.21 Katelisidinin 
antimikrobiyal etkinliği oldukça kritiktir. Bu proteinin, proinflamatuar 
sitokinlerin indüksiyonu, nötrofil, monosit, makrofaj ve T lenfositlerin 
enfeksiyon bölgesine kemotaksisi, ve respiratuar patojenlerin klirensini enfekte 
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epitelyal hücrelerin otofaji ve apopitozoisini indükleyerek desteklemesi gibi pek 
çok fonksiyonları vardır.22,23,24 

Katelisidine ek olarak, vitamin D başka bir antibakteriyel element olan 
β-defensin2 üzerine de etkilidir. β-Defensin2, kathelisidin gibi antiviral sitokin 
ve kemokinlerin salınımını arttırarak T hücrelerinin, naturel killer hücrelerin, 
monosit makrofajların etkinliğini artırıp, konakçı defansını destekler.25 Benzer 
prosesler epitelyum içinde de olur ve bu dokuların doğal bariyer görevinde D 
vitamini önemli bir komponentttir. Özellikle 1,25-(OH)2D3 ile D vit reseptör 
kompleksinin kathelisidin geni ile etkileşimi sonrasında kathelisidin salınım 
artar.26 

D vitamini katelisidin ve defensin indüksiyonu vasıtasıyla antibakteriyel 
cevabı arttırması, virüsün hücre içine girişini bloke edip, viral replikasyonu 
suprese etmesi ve otofajiyi arttırmasıyla antiviral immunitesini göstermesine 
ek olarak27 T hücreleri üzerine de etki gösterir. Th1 hücre fonksiyonlarını 
inhibe ederek TNF-α , IL-2, granülosit makrofaj koloni stimülating faktör 
ve IFN- β üretimini azalttığını ve adaptif immun yanıtı etkilediğini gösteren 
bilimsel kanıtlar mevcuttur. Aynı zamanda 1,25-(OH)2-Vitamin D3, Th2 
hücrelerini aktinasyonunu arttırarak IL4, IL-5, and IL-10 gibi antiinflamatuar 
sitokinleri üretmelerini sağlar. Ayrıca D vitamini, Regülatör T hücrelerini 
(treg cell) arttırırken, IgG üretimini ve dentritik hücrelerin farklılaşmasını 
baskılar.28 

D vitamininin Diğer bir etkisi ise, SARS-CoV-2 ile enfeksiyona aracılık 
eden konak hücre reseptörü olarak görev yapan anjiyotensin dönüştürücü 
enzim-2’nin ekspresyonunu değiştirmesidir. Ek olarak 1,25-(OH)2D3, farklı 
lenfosit türlerinin aktivitesini değiştirir. T helper 1 ve T helper 17’den T helper 
2 immün profiline geçişi teşvik edip düzenleyici T hücrelerinin farklılaşmasını 
desteklemesiyle sitokin fırtınasının şiddetini azalttığı ve viral enfeksiyona 
bağlı sistemik enflamatuar tepkiyi hafiflettiği düşünülmektedir. Son olarak, 
deneysel çalışmalar, D vitamini ve metabolitlerinin, çoklu genomik ve ekstra 
genomik yollarla endotel fonksiyonunu ve vasküler geçirgenliği modüle ettiğini 
göstermiştir. Bu etkiler, hemodinamik dengesizliği olan septik hastalarda klinik 
fayda sağlayabilir. 29,30

1,25-(OH)2D3’ün zarflı ve zarfsız retrovirüslere, adenovirüs, herpes 
simplex virüsüne karşı antiviral etkinliği vardır. Bazı durumlarda makrofajlar da 
kalsidiolden kalsitriol oluşturabilirler. Kalsitriol doğal bağışıklığı güçlendirirken 
otoimmün hastalıkların gelişimini de engeller.13
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COVID -19 ve D Vitamini

COVID-19, Dünyadaki 12 aylık sirkülasyonu sonucunda milyonlarca kişiyi 
enfekte etmiş ve yüzbinlerce ölüme neden olmuştur. Bu denli önemli bir sağlık 
sorunuyla karşı karşıya olduğumuz bir zamanda COVID-19’a karşı etkili 
tedaviler ve aşı çalışmalarının yanında yeni ilaçların geliştirilmesi pandeminin 
sonlanması için umut olmuştur. Vitamin D, çalışmaların büyük çoğunluğunda 
olası bir aday olarak saptanmıştır. Deneysel çalışmalar, vitamin D desteğinin 
respiratuar enfeksiyon riskini anlamlı olarak azalttığını göstermiştir. Ayrıca D 
vitamini eksikliğinin COVID-19’un ağır formları ve ölüm için bağımsız ve 
aynı zamanda kolay önlenebilen bir risk faktörü olduğuna dair pek çok bilimsel 
kanıtlar vardır. Vitamin D desteği, D hipovitaminozunu düzeltmek için basit, 
ucuz ve güvenilir bir yöntemdir.31

D vitamininin COVID-19’un morbidite ve mortalitesine karşı potansiyel 
koruyucu rolünü desteklemek için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir. İlk olarak, 
1,25-(OH)2 D3, viral zarfları bozarak ve konakçı hedef hücrelerin canlılığını 
değiştirerek istilacı solunum virüslerine karşı etki eden endojen antimikrobiyal 
peptid katelisidin üretimini indükler.32,33 

Akut inflamasyonun başlangıç   aşamalarında (ortaya çıkarma fazı), D 
vitamini, Th1 ve Th17 hücrelerinin proliferasyonunu ve sitokinlerinin (IFN-γ, 
TNF-α, IL-1, IL-2, IL12, IL-23) anormal salınımını inhibe eder. Enflamasyonun 
çözülme aşaması sırasında, Th2 hücrelerinin D vitamini aracılı farklılaşması ve 
sitokinlerinin salınması (IL-4 ve IL-10), aşırı bir bağışıklık tepkisi yoluyla organ 
hasarını önlemek için önemlidir. 34,35

COVID-19 hastalarında, tip-II alveolar epitel hücreleri (pnömositler) 
SARS-CoV-2’nin birincil hedefidir ve bunların bozulması sürfaktan 
seviyesini düşürür ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) riskini 
artırır. D vitamininin, pnömositlerin apoptozunu azalttığı ve ARDS gibi ciddi 
akciğer hasarlarını önlemek için bu hücrelerde sürfaktan sentezini uyardığı 
bildirilmiştir.36,37 

Bir sekosteroid olan vitamin D, çeşitli genlerin promoter bölgesinde 
bulunan VDR elementlerine bağlanarak bazılarının ekspresyonunu arttırırken 
bazılarını azaltarak etki gösterir. Çalışmalarda Vitamin D’nin hayvan 
modellerinde RAS (renin-anjiyotensin sistemi) aktivitesini ve anjiyotensin 
konverting enzim 2 salınımını düzenleyerek pulmoner permeabiliteyi azalttığı 
görülmüştür. SARSCoV-2, konakçı hücreleri enfekte etmek için bir reseptör 
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olarak ACE2 kullandığından ve ACE2 ekspresyonunu düşürdüğünden bu eylem 
çok önemlidir.38,39 

Vitamin D, renin-anjiyotensin sistemini (RAS) etkiler, bu yolla fiziksel 
bariyerleri regüle edip doğuştan ve adaptif hücresel immunite üzerine olumlu 
etkiler gösterir ve konakçının komorbiditesini ve hassasiyetini azaltır. Bu etkileri 
COVID-19’un olumsuz sonuçlarını engelleyebilir.18 Yağda çözünen bir vitamin 
olan D vitamini, negatif bir endokrin RAS modülatörüdür ve renin ekspresyonunu 
ve oluşumunu inhibe eder.40 Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Renin-
anjiyotensin siteminin çalışmasından biraz bahsetmek faydalı olacaktır. Renin, 
anjiyotensinojenden anjiyotensin1 oluşumunu katalize eder. Hem anjiyotensin 
konverting enzim (ACE), hem de ACE2 anjiyotensin 1 üzerinde etkisini gösterir. 
ACE, Anjiyotensin1’i (Ang1) anjiotensin 2’ye (Ang2) dönüştürürken; ACE2, 
Anjiyotensin1’i anjiotensin (1-9)’a, Anjiyotensin 2’yi ise anjiyotensin (1-7)’ye 
dönüştürmektedir. Bunun sonunda ACE’nin ürettiği Ang2, ACE2 tarafından 
katalize edilerek anjiyotensin metabolizması düzenlenmektedir.41 

ACE2 endotel ve pulmoner alveolar epitelyum hücrelerini de içeren pek 
çok doku ve organdan salınır ve inflamasyona karşı koruyucu etkisi vardır. 
COVID-19 süresince ACE2’nin down regülasyonu, zincirleme inflamasyon 
reaksiyonlarına, sitokin fırtınasına neden olur ve ARDS yi komplike hale 
getirir.42 

Ang-II, AT1R adlı reseptöre bağlanarak vazokonstrüksiyon, hipertrofi, 
fibrozis, proliferasyon, inflamasyon ve oksidatif stres gibi etkiler gösterirken, 
Angiotensin-(1–7), MAS reseptörüne bağlanır ve vazodilatasyon, vasküler 
koruma, anti-fibrozis, anti-proliferatif, ve anti-inflammatuar etki gösterir. 
COVID-19 patogenezinde doğrudan viral etkilere, inflamatuar ve immun 
faktörlere ek olarak ACE2 down-regülasyonu ve RAS, ACE2 / anjiyotensin- (1-7) 
/ MAS arasındaki dengesizlik de çoklu organ hasarına katkıda bulunur.43,44,45 

Hem SARS-CoV-2 hem de SARS-CoV, çeşitli insan organlarında bulunan 
anjiyotensin konverting enzim 2 (ACE2) reseptörü aracılığıyla konakçı hücrelere 
girer, SARS-CoV-2, akciğer hücrelerine de ACE2 reseptörü aracılığıyla 
girer.46 Virüs bağlandıktan sonra hücre yüzeyinde ACE2 ekspresyonu azalır 
ve bu azalma Ang’2’nin, Ang (1-7)’ye dönüşümünü azaltır, Ang2 miktarı artar. 
Makrofajın fagosite ettiği virüs ya da serbest virüs diğer organlara yayılabilir ve 
ACE2 eksprese eden hücreleri enfekte ederek çoklu organ hasarına yol açabilir, 
akciğer hasarı ve pnömoniye neden olur.40 Akciğerlerin yanı sıra diğer birçok 
organ da virüse karşı savunmasızdır. 
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ACE2 / anjiyotensin- (1-7) / MAS ekseni, vücudun fizyolojik ve 
patofizyolojik dengesinin korunmasında önemli roller oynayan renin-
anjiyotensin sisteminin (RAS) olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.46 D 
vitamini, ACE2 / Ang- (1-7) / MASR ekseni aktivitesini indükleyebilir ve renin 
ve ACE / Ang II / AT1R eksenini inhibe ederek ACE2, MASR ve Ang- (1-7) 
ekspresyonunu ve konsantrasyonunu artırır. Akut akciğer hasarına (ALI) / akut 
solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) karşı koruyucu rol oynar. Bu nedenle, 
SARS-CoV-2 enfeksiyonunda D vitamini ile dengesiz RAS ve ACE2 down 
regülasyonunu hedeflemek, COVID-19 ve oluşturduğu ARDS ile mücadele için 
potansiyel bir terapötik yaklaşımdır.40 

ACE2’ye bağlanan SARS-CoV-2 spike glikoproteini, spesifik ilaçlar, 
antikorlar ve aşılar geliştirmek için potansiyel bir hedeftir. RAS ve ACE2/
anjiyotensin-(1-7) / MAS arasındaki dengenin yeniden sağlanması organ 
yaralanmalarını hafifletmeye yardımcı olabilir.43,44,45 

Hepsidin hormonu, hepotositlerden salınan bir hormon olup, ferroportin  
(Makrofaj ve doudenal enterosit bazolateral membranlarındaki ana demir 
taşıyıcısı) yıkımından sorumludur ve vücut demir depolarının ana düzenleyicisi 
olduğu düşünülmektedir. Artmış hepsidin düzeyleri azalmış demir emilimi ve 
döngüsüne, düşük düzeyleri ise artmış demir emilimine neden olmaktadır.  D 
vitamininin antimikrobiyal bir fonksiyona hizmet edebileceği bir başka 
mekanizma da hücresel demir metabolizması ile ilgilidir. Bakteriler hayatta 
kalmak için hücre içi demire bağlıdır. Enfeksiyon sırasında, demirin 
ferroportin yoluyla transselüler dışa aktarımını kısıtlayan hepsidin indüklenir 
ve böylece hücresel demir seviyeleri artar.47 1,25 (OH)2 D, hepsidinin güçlü 
bir baskılayıcısıdır ve bu nedenle ferroportini arttırmak ve hücre içi demiri 
azaltmak için etki eder, böylece bakteri büyümesinin baskılanması için başka bir 
mekanizma sağlar.48 Nihayetinde, D vitamininin antimikrobiyal, doğuştan gelen 
bağışıklık fonksiyonunu teşvik etme yeteneği, fagositozla ve ardından otofajinin 
indüksiyonu yoluyla artan bakteri öldürme ile yakından bağlantılıdır.49 

D Vitamini ve Covid-19 Üzerine Klinik Çalışmalar
Bu spesifik hastalık için D vitamini takviyesinin potansiyel faydasına ilişkin 
sınırlı kanıta rağmen, D vitamininin solunum yolu viral enfeksiyonu kapma riskini 
azaltabileceğine ve diğer hastalıklarda yapılan önceki klinik çalışmalardan elde 
edilen kanıtlara göre benzer patogenez ile sistemik inflamasyonu azaltabileceğine 
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inanmak mantıklıdır. Örneğin, 25 randomize kontrollü çalışmanın meta-
analizi, plaseboya kıyasla D2 veya D3 vitamini takviyesinin akut solunum yolu 
enfeksiyonu gelişimine karşı koruma sağladığını göstermiştir. 50

Nurshad Ali, 20 Avrupa ülkesinde serum D vitamini düzeyleri ile COVID-
19 enfeksiyonu ve ölüm arasındaki korelasyonu incelediği meta-analizde, 
D vitamini düzeyi ile milyonda görülen COVID-19 sıklığı arasında anlamlı 
bir negatif korelasyonun olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte serum D 
vitamini düzeyleri ile COVID-19’a bağlı ölüm arasındaki ilişkinin ise anlamlı 
bulunmadığını belirtmiş. Yaptığı metaanalizde değerlendirdiği bazı çalışmalar D 
vitamini seviyesi ile COVID-19 şiddeti ve mortalite arasında bir ilişki olduğunu 
gösterirken, diğer çalışmalar, çoklu değişken nedenlerden dolayı bu korelasyonu 
saptamamıştır. D vitamininin doğrudan viral replikasyonu inhibe ederek ya da 
antiinflamatuar veya immun modülatör yolla solunum yolu enfeksiyonları ve 
pnömoniyi azalttığı ifade edilen bu metaanalizde D vitamini desteğinin akut 
solunum yolu enfeksiyonlarına karşı güvenli ve etkili olduğu ifade edilmiştir. 
Böylece, Bu küresel pandemi sırasında D vitamini eksikliği riski daha yüksek 
olan kişilerin, dolaşımdaki 25 (OH) D’yi optimal seviyelerde (75-125 nmol / 
L) korumaları için D vitamini takviyesi almayı düşünmesi önerilmiştir. Sonuç 
olarak, D vitamini düzeyleri ile COVID-19 şiddeti ve ölüm oranı arasındaki 
ilişki konusundaki kanıtların yeterli olmadığını belirten yazar, bu hipotezi 
test etmek için randomize kontrol denemeleri ve kohort çalışmaların gerekli 
olduğunu ifade etmiş.51 

İlie ve arkadaşları yaptıkları metaanalizde 20 Avrupa ülkesinde ortalama 
serum D vitamini düzeyleri ile, milyonda COVID-19 vakası ve milyonda 
ölüm oranlarını incelediklerinde her bir ülkede serum D vitamini seviyeleri 
ile milyonda COVID-19 görülme ve milyonda ölüm oranı arasında anlamlı 
bir negatif korelasyon saptamışlar. Vitamin D seviyelerinin özellikle 
ispanya, italya ve isviçredeki yaşlılarda çok düşük oduğu saptanmış. Sonuç 
olarak, D vitamini seviyeleri ile COVID-19 vakalarının sayısı ve özellikle 
bu enfeksiyonun neden olduğu ölüm oranı arasında önemli kaba ilişkiler 
bulduklarını ifade etmişlerdir. COVID-19 için en savunmasız nüfus grubu 
olan yaşlanan nüfus, aynı zamanda en fazla D vitamini eksikliğine sahip olan 
gruptur. D vitamininin akut solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma 
sağladığı ve güvenli olduğu gösterilmekle birlikte farklı hastalık şiddeti 
derecelerine sahip COVID-19 hastalarında D vitamini seviyeleri hakkında 
özel çalışmalar yapılması tavsiye edilmiştir.52 
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Munshi ve arkadaşları 376 COVID-19 hastasını inceledikleri çalışmalarında 
kötü prognozlu hastaların, iyi prognozlu hastalara kıyasla anlamlı şekilde 
daha düşük serum D vitamini seviyelerine sahip olduğunu saptamışlar. Serum 
D vitamini seviyelerinin COVID-19 prognozunda rol oynayabileceğini ve 
D vitamini eksikliğinin teşhisinin, hastaların şiddetli COVID-19 geliştirme 
potansiyelini değerlendirmede yardımcı olabileceğini ifade etmişler.53 

Kerget ve arkadaşlarının çalışmasında COVID-19 gelişen hastalarla 
sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında serum vitamin D düzeylerinin, hasta 
grubunda anlamlı olarak daha düşük saptandığı, COVID-19 olan grup kendi 
içinde karşılaştırıldığında MAS (makrofaj aktivasyon sendromu) gelişen grupta 
gelişmeyen gruba oranla D vitamini düzeyinin anlamlı derecede düşük olduğu 
saptanmış. Ölen grupla yaşayan grup arasında da D vitamini düzeyinin anlamlı 
derecede farklı olduğu ve ölenlerde daha düşük olduğu saptanmış.54 

Makrofaj aktivasyonu sendromu (MAS), immün sistemin aşırı şekilde 
aktivasyonuna bağlı olarak oluşan, organ ve dokularda yıkım nedeniyle hayatı 
tehdit eden bir durumdur. Buna ek olarak MAS’da naturel killer hücrelerinin 
ve sitotoksik T-lenfositlerin fonksiyonları bozulmuştur ve makrofajların, 
NK hücrelerinin ve sitotoksik T-lenfositlerin sürekli aktivasyonu, aşırı 
sitokin üretimine yol açarak multiorgan yetmezliğine ve mortalitede artışa 
neden olur. Koronavirüs enfeksiyonu sırasında gelişen sitokin fırtınasında da 
MAS’a benzer aynı zamanda farklı laboratuvar ve klinik bulgular görülür. 
Ardışık ölçümlerde CRP, ferritin, D-dimer değerlerinde artış ve/veya lenfosit, 
trombosit sayılarındaki düşmeler gelişmekte olan MAS bulgularını yakalamak 
açısından önem taşımaktadır. Güçlü bir bağışıklık bastırıcı rolünü göz önünde 
bulundurarak, D vitamini takviyesi, COVID-19’da anormal bağışıklık tepkisini 
ve sitokin fırtınasını önlemeye yardımcı olabilir.55 

Vitamin D desteğinin yaşlı, riskli hastalarda prognoz üzerine etkili 
olduğunu ve yüksek doz D vitamininin, insidansı hızla artan ve bilimsel olarak 
doğrulanmış bir tedavisi henüz mevcut olmayan COVID-19 tedavisinde etkin, 
iyi tolere edilen kolay ve acil bir tedavi olarak kabul edilebileceğini ifade eden 
çalışmalar mevcuttur.56 

Boulkrane ve arkadaşları çalışmalarında vitamin D’nin bireyin bağışıklık 
sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını, dahası viral replikasyonu 
azaltan ve pro-inflamatuar/anti-inflamatuar sitokinlerin seviyesini düzenleyen 
antimikrobiyal peptidlerin salınımını indüklediğini ifade etmişler, vitamin D 
desteğinin COVID-19’uda içeren pekçok viral enfeksiyonda sitokin fırtınasını 
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azaltarak hastalığın sıklığını, ciddiyetini ve pnömoni nedeniyle ölüm oranını 
azaltabileceğini bildirmişlerdir. D vitamininin SARS-CoV-2 virus/COVID-
19 hastalığı üzerine olası etkilerine bilimsel bir bakış yapmayı amaçladıkları 
yaptıkları çalışmalarında yüksek riskli COVID-19 hastalarına 1.000 ila 3.000 
IU D vitamini takviyesinin optimum serum seviyesini sağlayarak hem hastalığın 
tedavisinde hem de önlenmesinde faydalı olabileceğini ifade etmişlerdir.57 

Daneshkhah ve arkadaşları, COVID-19 hastalarında ölüm oranındaki 
artışın, pro-enflamatuar sitokinler IL-6 ve TNF-α’nın antagonize edilmemiş 
üretimine bağlı akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) bağlı olduğunu, 
D3 vitamininin, doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklık tepkilerinin 
düzenlenmesinde belirleyici bir role sahip olması nedeniyle, yeterli D3 vitamini 
alımının, en azından kısmen, aşırı IL-6 ve TNF-α üretimini inhibe ederek 
COVID-19 hastalarını koruyabileceğini ifade etmişlerdir.58 

Türkiye’de Karahan ve arkadaşlarının, COVID-19 hastalığının şiddeti ile 
serum D vitamini düzeyleri arasındaki korelasyonu inceledikleri çalışmalarında, 
hastaların serum 25 (OH) vitamin D düzeyi> 30 ng/mL normal kabul 
edilerek vitamin D yetersizliği ve eksikliğini, sırasıyla 21-29 ng / mL ve <20 
ng / mL serum 25 (OH) vitamin D seviyeleri olarak tanımlanmış. 149 hastanın 
katıldığı çalışmada D vitamini yetersizliği ve eksikliği olan hasta sayısı sırasıyla 
34(% 22,8) ve 103 (% 69,1) olarak saptanırken tüm çalışma kohortunun yalnızca 
%8.1’i normal serum 25 (OH) vitamin D seviyesine sahip olarak saptanmış. 
Ortalama serum 25 (OH) vitamin D düzeyinin, şiddetli kritik COVID-19 
hastalarında orta derecede COVID-19 hastalarına kıyasla anlamlı düzeyde daha 
düşük olduğunun saptandığı çalışmada ciddi kritik COVID-19 hastalarının % 
93.1’inde D vitamini yetersizliğinin mevcut olduğu görülmüş. Ölen hastalar 
arasında ortalama serum 25 (OH) vitamin D düzeyinin, hayatta kalan hastalara 
kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük olduğunu (sırasıyla 10.4 ± 6.4 ve 19.3 ± 
11.2 ng / mL, P <0.001) ve 25 (OH) D vitamini seviyesinin, COVID-19›un 
ciddiyeti ile ters orantılı olduğunu, D vitamini seviyesinin, COVID-19 ile ilişkili 
mortalitenin bağımsız bir prediktörü olduğunu bildirmişler.59 

Radujkovic ve arkadaşlarının çalışmasında ayaktan ve yatarak tedavi olan 
COVID-19 hastalarındaki D vitamini düzeyleri değerlendirilmiş. Tüm kohort 
için medyan Vit D seviyesinin 16.6 ng / mL olarak saptandığı çalışmada, toplam 
41 (% 22) hastada Vit D eksikliği (<12 ng / mL) saptanırken 118 (% 64) hastanın 
VitD seviyeleri <20 ng / mL olarak ölçülmüş. Medyan Vit D seviyesi ayakta 
tedavi alt grubuna göre yatan hastada anlamlı olarak daha düşük saptanmış ve 
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yatarak tedavi gören hastaların daha yüksek bir oranında Vit D eksikliği olduğu 
ifade edilmiş (VitD <12 ng / mL).60 Bu durum D vitamini düşük bireylerde 
kliniğin daha şiddetli olduğu ve yatış endikasyonunun daha sık görüldüğü 
şeklinde yorumlanabilir.

IL-6, ateşin ve akut faz tepkisinin bir aracıdır. Proinflamatuar etkisinin bir 
kısmı, C-reaktif proteinin (CRP) indüksiyonudur.  Daha yüksek IL-6 seviyeleri, 
ARDS ve çoklu organ yetmezliği olan hastalarda daha kötü klinik sonuçları 
öngörür.61,62 Monositler, dendritik hücreler ve makrofajlar üzerinde eksprese 
edilen D vitamini reseptörünün aktivasyonunun, enflamatuar sitokinlerin (IL-
6) sekresyonunu doğrudan azalttığı ve dolaylı olarak CRP’yi etkileyerek diğer 
organlara verilen zararı azalttığı gösterilmiştir.34,35 Çalışmalar, D vitamini 
uygulamasının ventilatörle ilişkili pnömonili hastalarda IL-6 düzeylerini ve 
mortaliteyi önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.63  

Amerikada yapılan bir çalışmada COVID-19 tanısı olan 287 erişkin hasta 
incelenmiş ve Vitamin D yetersizliğinin, ölüm, ARDS ve ağır sepsis/septik şok 
görülme oranı ile ilişkili olduğu bildirilmiş.64

Grant ve arkadaşları, salgının kışın, 25-hidroksivitamin D (25 (OH) D) 
konsantrasyonlarının en düşük olduğu bir zamanda meydana gelmesinin ve 
yaz sonuna doğru Güney Yarımküre’deki vaka sayısının düşük olmasının, D 
vitamininin COVID-19 riskini azaltmadaki rolünü destekleyen kanıtlar arasında 
sayılabileceğini ifade etmişler. Çalışmalarında D vitamini eksikliğinin akut 
solunum sıkıntısı sendromuna katkıda bulunduğunu ve vaka-ölüm oranlarının 
yaşla ve kronik hastalık ile arttığını ve bu durumun her ikisinin de daha düşük 
25 (OH) D konsantrasyonu ile ilişkili olduğunu bildirmişler. Enfeksiyon 
riskini azaltmak için, influenza ve / veya COVID-19 riski taşıyan kişilere, 
birkaç hafta boyunca 10.000 IU/gün ve devamında 5000 IU /gün D vitaminin 
verilerek D vitamini seviyelerini hızlıca yükseltilmesini tavsiye ettiklerini 
belirtmişlerdir. Buradaki amaç, 25 (OH) D konsantrasyonlarını 40-60 ng / 
mL’nin (100-150 nmol / L) üzerine çıkarmak olmalıdır. Çalışma sonucunda 
COVID-19 ile enfekte olan kişilerin tedavisi için daha yüksek D3 vitamini 
dozları faydalı olabileceğini ve bu önerileri değerlendirmek için randomize 
kontrollü çalışmalar ve geniş popülasyon çalışmaları yapılması gerektiğini 
ifade etmişlerdir.18

LİNG ve arkadaşları yaptıkları çalışmada COVID-19 hastalarında bazal 
D vitamini seviyesinden bağımsız olarak D vitamini takviyesi yapılmasının 
azalmış mortalite riski ile ilişkili görünmekte olduğunu ifade etmişlerdir.65
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Deneysel olarak, D vitamini, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’nin (ACE2) 
ACE’ye oranını arttırır, böylece patojenlere ve akciğer hasarına müteakip 
inflamatuar sitokin yanıtını azaltır. Önemli kanıtlar, D vitamini eksikliği ile 
COVID-19 şiddeti arasında bir bağlantı olduğunu desteklemektedir, ancak hepsi 
dolaylıdır. Topluluk temelli, plasebo kontrollü, D vitamini takviyesi çalışmaları 
zor olabilir. Daha fazla kanıt, D vitamini takviyesi için reçeteleme verileri 
veya serum bağlanmamış 25 (OH) D vitamini seviyelerinin tayini hakkındaki 
bilgilerle birlikte büyük kohortlarda COVID-19 sonuçlarının çalışılmasından 
gelebilir. Bu arada, eksik olma ihtimali olan kişilere D vitamini takviyesi 
şiddetle tavsiye edilmelidir.66

Hastie ve arkadaşları ise 449’unun COVID-19 enfeksiyonu doğrulanan 
348.598 katılımcı için tam verilerin bulunduğu Birleşik Krallık Biobank bilgi 
sisteminde yaptıkları incelemede ettikleri bilgilerin D vitamini konsantrasyonları 
ile COVID-19 enfeksiyonu riski arasındaki potansiyel bir bağlantıyı 
desteklemediğini belirtmişlerdir.67

D vitamini immunomodülatör etkisi nedeni ile COVID-19 da dahil olmak 
üzere viral hastalıkların seyrinde olumlu etki gösterebilir, yapılan çalışmaların 
bir kısmında D vitaminin COVID-19 üzerine olumlu etkileri desteklenmemiş 
olsa da çoğunda serum D vitamini düzeyi ile hastalığın görülme sıklığı ve şiddeti 
arasında ters orantı saptanmıştır. Bu nedenle henüz spesifik bir tedavisi olmayan 
ve can kayıplarına neden olmaya devam eden CoVID-19 enfeksiyonunda ucuz 
ve güvenilir bir ajan olarak D vitamininin tedavi protokollerine eklenmesi uygun 
olabilecektir.
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Giriş

Onkoloji hastalarında tedavinin önemli bir parçası olan kemoterapi, 
sağkalım avantajı sağladığı kadar yan etkileri de hayuat kalitesini 
derinden etkiler. Ben bu bölümde kemoterapinin yararlarından çok 

vücuda olan yan etkilerinden bahsedeceğim
Kemoterapi vücuttaki malign hücreleri öldürürken normal hücrelere de 

oldukça zarar verebilir. Bu zararların sonucunda hastanın yaşam kalitesi düşer. 
Yan etkilerin tanınması,izlemi ve başedilmesi önemlidir.

Kemoterapi Nedir? 

Kemoterapi ilaç tedavisidir. Kontrolsüz çoğalan ve istenmeyen kanser hücrelerini 
yok etmek için kullanılan sitotoksik ilaçlardır. Kemoterapinin amacı nelerdir?

* Hastalığı tedavi etmek
* Hastalığın yayılmasını veya tekrar çıkmasını engellemek.
* Ameliyat veya Radyoterapi öncesi tümörü küçültmek.
* Hastalığa bağlı şikayetleri azaltmak
* Radyoterapiye duyarlılığı arttırmak.

Kemoterapi büyüyen ve bölünen hücreleri öldürdüğünden bu tür özellikleri 
olan normal hücrelere de zarar verebilir. Bu tür hücreler kemik iliği, sindirim 
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ve üreme sisteminde ve saç folliküllerinde bulunduğu için yan etkiler daha 
çok bu bölgelerde görülür. Yan etkiler kullandığımız ilacın türüne, dozuna, 
hastalığın türüne ve hasta yapısına göre değişiklikler gösterir. Yan etkilerin çoğu 
kemoterapi alındığı sürece oluşur ve tedavi tamamlandığında kaybolur.

Kemoterapi Yan Etkilerinin Değerlendirilebilmesi İçin Gerekli Tetkikler 
Nelerdir?

Kan sayımı-Hemogram: Kemik iliği tarafından yapılan ve mikroplarla savaşan 
lökositlerin, oksijen taşıyan hemoglobinin ve pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı 
durduran trombositlerin sayılarını gösteren bir tetkiktir. Kemoterapi ilaçlarının 
çoğu kemik iliği üzerine baskılayıcı etki yaptığı için genellikle her ilaç tedavisi 
gününden önce, bazen de her hafta kan sayımı yapılması gereklidir.

Biyokimyasal kan testleri: Organlarımızın normal olarak işleyip 
işlemediğini kanda bakılan bazı biyokimyasal değerlerle anlaşılır. Her 
kemoterapi ilacının yan etkisi değişiktir. Kullanılan kemoterapinin türüne göre 
değişik biyokimyasal testler istenir. 

 İdrar tahlili: Böbrek, mesane ve idrar yollarında herhangi bir sorunun 
olup olmadığı taze idrarda ve bazen 24 saatlik idrarda bakılan bazı testlerle 
anlaşılabilir.

Kan Hücrelerinin Azalması

1. ANEMİ: Kemoterapi kemik iliğinin eritrosit yapma yeteneğini bozarak
vücutta oksijen taşınmasını azaltır. Yeterli oksijen ihtiyacı karşılanmadığında
dokular işlevlerini göremezler, bu duruma kansızlık denir. Yorgunluk, baş
dönmesi, nefes darlığı yapabilir. Her tedavi öncesi hemoglobin(Hb) düzeyi
ölçülür. Normalde 14 olan hemoglobin düzeyi, 10’un altına ininceye kadar
herhangi bir sorun yaratmaz. Ancak Hb düzeyin 7’nin altına düşmesi acil bir
durumdur.

Klinikte: Yorgunluk, performans düşüklüğü, cilt ve mukoza solukluğu, baş
dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı sayılabilir.

Tedavide anemi nedeni tanımlanır ve ona göre tedavi verilir. Oksijen
uygulanır. Eritropoetin veya kan transfüzyonu uygulanır.

2. TROMBOSİTOPENİ: Nadiren kemoterapi ilaçları yüksek doz
kullanıldığında kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit sayısını azaltabilir.
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Bu nedenle kanamaya eğilimler artabilir. Normal trombosit sayısı 150.000-
300.000 arasındadır. Trombosit sayısı 100.000’in altına düşse bile kanama 
problemleri oluşturmayabilir. Ancak 20.000’in altındaki değerlerde 
kanamalar olabilir ve acilen önlem alınması gereklidir.

 Klinikte, Peteşi, ekimoz, burun veya diş eti kanaması, bilinç bulanıklığı, baş 
ağrısı, hemoptizi, hematüri, melena, hematemez Vücutta morluklar, özellikle 
el ve ayaklarda veya herhangi bir bölgede toplu iğne başı büyüklüğünde 
döküntüler görülebilir. 

 Tedavide trombosit transfüzyonu veya oprelvekin uygulanabilir. Hastaları 
kesi veya kanamalara karşı uyarmalıyız.

3. LÖKOPENİ: Kemoterapi, lökositleri azaltacağı için mikroplar vücutta 
daha kolay hastalık yapabilir. Lökositlerin normal değeri 4.000-9.000 
arasındadır. Kemoterapi kürleri arasında lökositlerin 1000-3000 arasında 
değişmesi beklenen bir olaydır. Her kemoterapi öncesi lökosit değerlerine 
bakılması gerekecektir. Yeterli düzeylerde olmadıkları takdirde tedavi bir 
süre için ertelenebilir.

 NÖTROPENİK ATEŞ: Kanserli hastalarda en önemli mortalite ve 
morbidite nedeni enfeksiyonlardır. Periferik kanda parçalı nötrofillerin 500/
mm3 altına düşmesine nötropeni, 100/mm3 ün altına düşmesine ise derin 
nötropeni denir. Nötropenik bir hastada; oral vücut ısısının bir kez 38,5 C 
(axiller 38 C) veya 12 saatlik süre içinde iki kez 38 C (aksiller 37,5 C) 
saptanmasına febril nötropeni denir.

 Nötropenik bir hastada ateş aksi ispatlanana kadar enfeksiyöz kabul 
edilmelidir. Enfeksiyonlar sıklık sırasına göre; solunum sistemi, ağız-farinks, 
deri ve yumuşak dokular (İV kataterler), perianal bölge, üriner sistem, 
burun-paranazal sinüsler ve gastrointestinal sistemden kaynaklanabilir. 

 Nötropenik olgularda ateş yükselmesi acil yaklaşım gerektiren bir tablodur. 
Antibiyotik tedavisinin geciktirilmesi mortalitede belirgin artışa neden 
olacağından, hızlı bir fizik muayene, laboratuvar değerlendirme ve kültürlerin 
alınmasından sonra, ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
başlanması önerilmektedir.

 Antimikrobiyal tedavi yaklaşımları: Hastada ateşin odağı saptanamadığı 
taktirde derhal ampirik, geniş spekturumlu antibiyotik tedavisi başlanır. 
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Tedavi seçiminde her merkez kendi hastane florasının antibiyotik 
duyarlılıklarını dikkate almalıdır.

 Ampirik Antifungal Tedavi: Antibakteriyel tedaviye rağmen ateşin 
7 günde düşmemesi ve enfeksiyon kaynağının saptanamaması halinde 
hastalara ampirik olarak amfoterisin B başlanır.

 Antiviral tedavi: Hastalarda sitomegalovirüs(CMV),herpes simpleks 
virüs( HSV) gibi enfeksiyonlardan kuvvetle şüphelenildiğinde başlanır aksi 
taktirde ampirik tedavide yeri yoktur.

Ampirik antibiyotik tedavi süresi, tedavi granülosit sayıları 500 ila 1000/mm3 
olana kadar devam edilmelidir ya da klinik olarak stabil ve hematolojik iyileşme 
yönünde bulguları olan hastalarda bu değerler beklenmeden de tedavi dikkatli 
bir şekilde sonlandırılabilir. Ancak ateşi devam eden hastalarda, tedaviye 
(modifiye edilerek) nötropeniden çıkana kadar devam edilir. Asıl tedavi ise 
kemoterapi uygulanması sırasında nötropeni beklenen hastalara koloni stimüle 
edici ilaçların (G-CSF)kullanılmasıdır.

Bulantı Ve Kusma 

Kemoterapiye bağlı en önemli şikayetlerden biridir. Kemoterapi, mide ve 
beyindeki kusma ile ilgili merkezi etkileyerek kusmaya neden olabilir. Kullanılan 
ilaç türlerine, doza ve kişisel özelliklere göre kusma şiddeti ve süresi değişiktir. 
Bu tür bir yan- etki hiç oluşmayabileceği gibi çok şiddetli de olabilir. Daha 
önce kemoterapi deneyimi olmuş kişilerde bazen tedaviden önce de psikolojik 
kökenli kusmalar olabilir. 

Bulantı ve kusmayı engelleyen seratonin antagonisti ilaçlar mevcuttur. 
Bu tür ilaçlarla hastaların şikayetleri önemli derecede azalsada yinede hayat 
kalitesini bozan önemli bir yan etkidir. Bulantı ve kusmanın şiddetine göre 
tedavide ve alınacak sıvı miktarında değişiklikler yapılarak, bu yan etkinin 
azaltılması mümkündür. Az ve sık yemek yemesi önerilir. Ekşili ve tuzlu 
yiyeceklerde bulantıyı azaltır. Elma, kızılcık suyu, limonata, ayran gbi içecekler 
bulantıyı azaltır. Parfüm, yemek kokuları, tuvalet gibi ağır kokular da bulantıyı 
tetikler. Bunlardan uzak durmak şikayetleri azaltır.

Yemekten sonra 2 saat süreyle yatmayıp, derin ve yavaş egzersizler 
yapılabilir.
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Alopesi

Her zaman olmayan, fakat sık görülen bir yan etkidir. Saçlarla birlikte vücudun 
diğer tüylü bölgelerinde de dökülme olacaktır. Bu yan etki tamamen geçici bir 
süre için etkilidir. Tedavi tamamlandığında dökülen saçlar ve tüyler yeniden 
oluşacaktır ve daha da gür olması mümkündür. 

Hastalara daha önce tedavi almış ve saçları yeniden çıkmış hastalarla 
konuşmaları sağlanarak psikolojik destek verilmeli. Peruk, eşarp gibi kozmetik 
materyaller tavsiye edilebilir.

Yutma Güçlüğü Ve Ağız Yaraları

Ağız içi ve yemek borusu bölgelerdeki hücrelerin yenilenememesi, vücudun 
mikroplara karşı daha duyarlı olması, yetersiz sıvı alımı, ağız bakımının iyi 
olmaması gibi nedenlerden ötürü kemoterapi alırken ağız içinde, boğazda kuruma, 
kızarma ve yaralar oluşabilir. Bu durum hem beslenmeyi engelleyeceğinden hem 
de mikrop kapması için elverişli ortam yaratacağından, oluşmasını engellemek 
gereklidir.

C ve B vitaminlerini tüketmesi, ağzını karbonatlı suyla gargara yapması, çok 
katı yiyecekleri tüketmemesi, protez kullanıyorsa bir süreliğine kullanmaması, 
bol sıvı tüketmesi, çok sıcak ve çok soğuk yiyeceklerden kaçınılmalı. Yumuşak 
başlı diş fırçası kullanımı tercih edilmeli. 

Hastaların özellikle ağız ve özefagus içi yaralarında /mukozitlerde 
glutaminin yararı gösterilmiştir. Toz şekildeki glutaminin ağızı çalkayarak 
içilmesi mukozitleri engeller.

İshal 

Kemoterapi alırken dışkılama düzeninde değişiklik olabilir. Bu durum bazı 
sınırlar içinde önemsizdir. Eğer günde 4 veya 5 kezden fazla sulu dışkılama 
varsa bu duruma ishal denir ve önlem almanız gerekir. Doz ayarlanmasını 
gerektirecek kadar şiddetli diyare görülebilir. Gayta mikroskopisi sonrası 
enfeksiyöz olmadığı anlaşıldığında antidiyareikler başlanır.

Tedavide, posa bırakmayan gıdalar almalı.(patates, muz, elma, ayran 
çorbası v.b), bol sıvı almalı. Bazen süt ve ürünleri ishali arttırabilir, bu nedenle 
bunları kısa bir süre tüketilmemeli. Eğer ishali günde 6-8 kereyi aşar ve 2 
günden fazla sürerse, karnında kramp tarzı ağrıları 2 günden fazla sürerse hasta 
acile başvurmalı.
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Kabızlık

Dışkılama sıklığının her zamankinden daha az olması, dışkının sertleşmesi 
ve ağrılı ve rahatsız edici olmasına kabızlık denir. Kemoterapi alındığı sürece 
ilaçlara, her zamankinden daha az hareket etmeye ve az yemeye bağlı olarak 
kabızlık gelişebilir. 

Hasta kabız kaldığında bol posa bırakan yiyecekler (kepekli yiyecekler, 
bakliyat) tüketmeli ve bol sıvı almalı. Hareketliliğini arttırmalı. Eğer hastanın 
normal alışkanlığına göre 2 günden fazla aşan gaz ve dışkı çıkışı olmazsa, kabızlığa 
ek olarak bulantı ve kusma da varsa, dışkıda kan varsa hasta acile başvurmalı.

Kilo Kaybı

Hastalığın kendisine, verilen tedavilere veya depresyona bağlı olabilir. 
Tedavi sırasında yeterli sıvı alımı ile yeterli eneji alımı tedaviyi tolere etmeyi 
kolaylaştırır. Yüksek kalorili ve protein içeren yiyeceklerin tüketilmesi kilo 
kaybını önlemeye yardımcı olur. 

3 öğün yerine 5-6 öğün yapmakta yararlı olur. Tüm yiyeceklerden dengeli 
şekilde, özellikle protein ve kalori bakımından zengin yiyecekleri tüketmek 
daha yararlı olur. 

Kemoterapinin Kas Ve Sinir Sistemine Etkisi 

Bazı ilaçlar sinir sistemini etkileyerek ellerde ve ayaklarda, özellikle parmaklarda 
uyuşma, yanma, kuvvetsizlik, karıncalanma, hissizlik yapabilir. Ayrıca nadiren 
de olsa denge kaybı, eşyaları tutmada güçlük olabilir. Bu etkiler rahatsız edici 
olsa da genellikle önemli değildir ve ilaç kesildikten sonra zamanla kaybolur, 
nadiren kalıcı olabilir. 

Özellikle oksaliplatin kullanımına bağlı hastaların soğuk suya ellerini veya 
ayaklarını sokmaları durumunda da elektrik çarpması benzeri rahatsız edici 
şikayetler olabilir. Bu yan etki çoğunlukla geçici bir durumdur. İlaç kullanımı 
bittkten sonra genelde kalmaz.

Artralji Ve Myalji

İlaçlar kas ve eklem bölgelerinde mekanizması tam bilinmeyen ağrılara neden 
olabilir. Ağrı reseptörlerini arttırarak etki ettiği düşünülüyor. 

Nonsteroid antienflamatuar ve diğer analjeziklerin ya da gabapentin gibi 
ilaçların bu ağrıya pek etkisi yok. Yinede kortikosteroidler ve analjezikler 
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kullanılabilir. Dinlenmek ve ya yorucu olmayan kısa yürüyüşler kasların 
güçlenmesini ve ağrıların azalmasına yardımcı olabilir.

Cilt Ve Tırnaklara Etkisi 

Kemoterapi alındığı sürece nadiren kızarma, kaşınma, soyulma, kuruluk ve 
sivilce gibi önemli olmayan cilt sorunları görülebilir. Cilt ve tırnakların renginde 
değişiklikler olabilir. Tırnaklar kolay kırılabilir ve üzerlerinde çizgilenmeler 
oluşabilir. Nemlendirici kullanmak faydalıdır.

Kemoterapi verilen damarlarda oluşan renk koyulaşması önemli değildir, 
tedavi tamamlandıktan 1-2 ay sonra kaybolur.

Ciltte görülen kızarıklık, sivilce, esmerlik gibi bazı toxixiteler özellikle 
hedefe yönelik ilaçlar nedeniyle oluşabilir. Ellerde ayaklarda kuruluk, açılma, 
soyulma gibi semptomlarda görülebilir. Güneşe çıkmadan önce yüksek faktörlü 
güneş koruyucu kullanmak, nemlendirici sürmek ya da kına yakmak cilt 
reaxiyonlarında azalmaya neden olabilir.

Ekstravazasyon

İlaç verilen damarda ilaç verilirken veya daha sonra kızarma, ağrı ve şişlik 
oluşursa. Bu bulgular ilacın damar dışına kaçtığını gösterir. Buna ekstravazasyon 
denir. Antineoplastik ilaçların intravenöz yolla uygulanması sırasında %1-6 
oranında ekstravazasyon görülür. Sitotoksik ilaçların doku içine kaçması lokal 
olarak o dokuların nekrozuna neden olur. KT ajanlarının çoğu doku hasarına 
neden olduğundan dikkatli olmak gerekiyor. KT uygulayacak hemşire deneyimli 
olmalı, periferal venöz girişi uygun olmayan hastalara erken bir dönemde 
vasküler giriş aleti yerleştirilmesi önemlidir. Ayrıca eklem, sinir ve tendonların 
yakınına iğne girişi yapmaktan kaçınmak, alt extremitelere, RT alınan bölgelere 
uygulama yapılmaktan kaçınmak, damarda olup olmadığını kontrol etmek 
gerekir. 

Eğer kanın geriye dönüşü yok ya da hasta ağrıdan şikayet ediyorsa sıvı 
gidişi kesilmeli ve kontrol edilmelidir. Eğer ekstravazasyon geliştiyse ilaçların 
durumuna göre önerilerde bulunulmalı.(vinka alkaloidleri sıcak uygulama, diğer 
ajanlarda soğuk uygulama yapılır.)

Hipersensitivite/Anaflaktik Reaksiyonlar

Kemoterapi uygulanırken tüm vücudu kaplayan kızarıklık, döküntü ve 
nefes darlığı olursa, bu bulgular allerjik bir reaksiyon olduğunu gösterir. 
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Bleomycin,cisplatin,etoposide, taxol, doxorubicin allejiye neden olan KT 
ajanlarıdır.

Reaksiyonun erken fark edilmesi ve hızlı tedavisi için yüksek riskli 
ilaçların uygulaması sırasında acil ilaç ve malzeme bulundurmak, vital bulguları 
değerlendirmek, ilaç uygulamasından 30-60 dak için hastayı yakından izlemek 
ve ilaç öncesi profilaktik ilaçları varsa ilaçların alınıp alınmadığını kontrol 
edilmesi gerekiyor.

Eğer reaksiyon geliştiyse derhal ilaç uygulaması kesilir. Damar yolu 
açık tutulmalı. Hidrasyon sağlanmalı. Acilen steroid ve antihistaminiklerin 
uygulanması gerekir.

Kalp Üzerine Etkisi

Doksorubicin veya trastuzumab gibi ilaçların kalp üzerine ciddi yan etkileri 
vardır. Özellikle daha önceden kalap rahatsızlığı olan veya mediasten bölgesine 
radyoterapi alan kişilerde kardiyak yan etkiler artar. Bu nedenle kemoterapi 
öncesi hastanın EKO ile ejeksiyon fraksiyonu ölçülmeli ve ara ara bu tetkik 
yinelenmelidir. 5-flurourasil gibi ilaçlara bağlı kalp ritim bozukluklarıda 
görülebilir.

Akciğer Üzerine Etkisi

Bleomisin gibi bazı ilaçların yüksek dozlarda kullanımı akciğere toxik etkileri 
olabilir. Nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı şekilde semptomlar görülebilir. 
Bu tür ilaçların kullanımında, özellikle akciğer bölgesine radyoterapi alan 
hastalarda dikkatli olmalı.

Göz Üzerine Etkisi 

Steroid, yüksek doz siterabin veya nitrozüreye bağlı geç başlangıçlı katarakt, 
konjunktivit, bulanık görme, fotofobi ve gözde ağrı gibi yan etkiler görülebilir. 
Bazı vakalarda küçük retinal kanama, optik atrofi ve körlük oluşabilir. 

Suni gözyaşı veya steroidli damlalar yararlı olabilir. Güneşe çıkarken 
güneş gözlüğü kullanmakta yarar sağlar.

Mesane Ve Böbreklere Etkisi 

Kemoterapi ilaçlarının bazıları böbrekler ve mesanede geçici veya kalıcı etkiler 
yapabilir. Her kürde eğer böbrekleri etkileyen bir ilaç kullanıyorsak böbrek 
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fonksiyonlarını değerlendirecek tetkikler, eğer mesaneyi etkileyen bir ilaç 
kullanıyorsak idrar tahlili isteniyor. 

Bazı ilaçlar idrarın rengini değiştirebilir; Farmarubisin ve Adriamisin 
kırmızıya, Novantron maviye boyar, endişelenmeye gerek yok.

Hastaların bol sıvı tüketmesi kemoterapinin tan etkilerini azalttığı kadar 
renal toxixiteyi de azalttığı biliniyor. Kreatin klerensi düşük olan vakalarda bazı 
ilaçların doz azaltılması gerekebilir. 

Cinsel Fonksiyonlarına Etkisi

Bazı kemoterapi ilaçları üreme organlarının işlevlerini etkileyebilir.

Erkekler 

Erkeklerde sperm sayısını azaltarak geçici veya kalıcı kısırlığa neden 
olabilir. Cinsel fonksiyonlar ve istek üzerine yan etkisi yoktur. Eğer ilerde 
çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa ve kullanılacak ilaçlar kısırlık yapıyorsa 
kemoterapi başlamadan önce sperm bankalarına başvurması önerilir.

Kadınlar 

Kemoterapi ilaçları yumurtalıkları ve hormonal durumu etkileyebilir. Bazen 
kemoterapi alırken normal adet kanamalarının düzeni değişebilir veya 
tamamen kesilebilir. Verilen ilaca, dozuna bağlı olarak geçici veya kalıcı 
kısırlık oluşabilir. Kemoterapi alırken sakat çocuk sahibi olabileceğinden 
doktora danışarak uygun doğum kontrol yöntemlerinden biri kullanılır. 
Hormonal dengede değişiklikler olabileceği için menapoza benzer ateş 
basmaları, terleme, vajinada kuruluk, yanma gibi belirtileri olabilir. 

Kolinerjik Sendrom

Bu olay irinotekan kullanımı sırasında oluşan bir durumdur. Flaşing, terleme 
ve diyare ile karakterizedir. Tekrarlayan sikluslarda atropinle premedikasyon 
yapılır. Ayrıca geç görülen ishalde (infüzyondan 24 saat sonrası) rastlanır.

Tedavisinde lopermid, rehidrasyon ve glutamin oldukça yararlıdır. İleri 
vakalarda intravenöz glutamin yararı gösterilmiştir. Hastalar bu semptomları 
tanıyıp önlem almaları için uyarılmalıdır.
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Bu sendroma oksaliplatin kullanıldığında rastlanır. Pek sık görülmemesine 
rağmen, bu semptomlar solunum ve kardiak arrestle karışıp kafa karışıklığına yol 
açar. Hasta ve doktor için yanıltıcı olmasıyla alakalı sıkıntılı ve gergin bir ortama 
neden olur. Soğuk yiyecek ve içecekleri tükettiği zaman oluşur. Bu tür yiyecek ve 
içeceklerin tüketilmemesi ve vücudun ani olarak soğuğa maruz bırakılmaması 
önleyicidir. Hasta uyarılarak bu semptomun geçici olduğunu önceden bilmeli. 
          Tedavi semptomatiktir. Ilık yiyecek, içecek tüketmek sıklıkla hafif vakalarda 
yararlıdır. Uzayan infüzyon süreleri bu sendromun görülme olasılığını azaltır. 

Ödem

Kemoterapi ödeme sebep olabilir. Bazı kanser türleri de ödeme yol açar. 
Özellikle kortizon kullanımına bağlı gelişebilir. Yüz, kol, bacak, alt karın 
bölgesinde ödem görülebilir.

Ödemin önlenmesinde aşağıdaki önerilerin faydası olabilir

• Rahat, bol giysiler, sıkmayan ayakkabıları tercih edin.
• İmkan bulduğunuzda uzanarak ve ayaklarınızı yükseğe kaldırarak rahatlayın.
• Aşırı tuzlu gıdalar tüketmeyin.
• Uzun süre ayakta kalmayın, fazla yürümeyin.

Onkolojik Aciller

Artmış İntrakranial Basınç 

Kafa içinde primer ya da metastatik tümörler, beyin dokusunun yer 
değiştirmesine, beyin ödemine, beyin omirilik sıvı akımının bozulmasına, 
kanlanmanın artmasına yol açarak intrakranial basıncı arttırabilir.

Kanserlerin yanısıra, radyoterapi tedavisi almış olması, SSS enfeksiyonları 
gibi durumlarda intrakranial basıncın artmasına sebep olabilir.

KLİNİK: Baş ağrısı, kusma, görme bulanıklığı, çift görme, mental 
yavaşlamadır. Meningeal tutulumu olan hastalarda ense sertliği saptanır.

TANI: BT veya MRG ile tanı konur. Herniasyona yol açmamak için 
Lumbal Ponksiyon yapılmaz.

TEDAVİ: Anti ödem tedavi (steroid) uygulanır. Kansere bağlı KİBAS 
(Kafa İçi Basınç Artışı) varsa hastaya Radyoterapi uygulanır. Bazı durumlarda 
cerrahi yardımcı olabilir.

Özefagial-Faringeal Sendrom
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Spinal Kord Kompresyonu

Dıştan omuriliğin basıya uğramasıyla oluşan bir durumdur. Ciddi spinal kord 
basıları ciddi nörolojik defisitlere yol açar.

KLİNİK: Ense ya da sırt ağrısı, idrar kaçırma, kabızlık, kollarda veya 
bacaklarda motor veya duyu kaybı olur.

TANI: MR oldukça yardımcı. Myelografi kullanılabilir.
TEDAVİ: Anti ödem tedavi derhal başlanır. Radyosensitif tümörlere 

radyoterapi uygulanması başlanır. Cerrahi diğer bir tedavi şeklidir. Dekompresif 
laminektomi yapılabilir. Kemoterapi bazı hastalarda denenebilir.

Vena Cava Superior Sendromu

Vena cavanın süperiorun (VCS) mediastende yerleşen bir kitle tarafından dıştan 
basısı sonucu gelişen acil bir durumdur.

TANI: Fizik muayenede hastanın boyunda ve yüzünde ödem, damarlarda 
dolgunluk, periorbital ödem saptanır. İlerlemiş vakalarda siyanoz mental durum 
değişikleri olur.

KLİNİK: Dispne, kuru öksürük, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, boyunda dolgunluk, 
görme bozuklukları, baş dönmesi olur. Letarji daha geç dönemde görülmektedir.

TEDAVİ: Anti ödem tedavi başlanır. Radyoterapinin erken dönemde 
ve yüksek dozda uygulanması oldukça yararlı olur. Bazı tümör tiplerinde 
öncelikle kemoterapi denenmeli. Kemoterapi ve radyoterapinin yetersiz geldiği 
durumlarda VCS’a stent koyulabilir ya da bypass yapılabilir.

Perikardiyal Effüzyon Ve Kardiyak Tamponad

Perikard dokusunun tümöral doku tarafından infiltrasyonu sonucu effüzyon 
gelişmesi ve sıvının kalbin diastolik fonksiyonu bozarak normal çalışmasını 
engellediği bir durumdur. 

TANI: Akciğer grafisi, EKG yardımcı olurken kesin tanı EKO ile konur.
KLİNİK: Nefes darlığı, öksürük, boyun venlerinde dilatasyon, nabız 

basıncında düşme, kusmaul solunum, paradoks nabız görülür. 
TEDAVİ: Acil perikardiyosentez yapılmalı. Ardından primer tümöre 

yönelik tedavi seçenekleri değerlendirilmeli.

HİPERKALSEMİ

En sık görülen metabolik acil durumdur. Sıklıkla tümörün direk kemiği invaze 
etmesi sonucu gelişir. Ayrıca tümörden salınan sitokinlerin kemikte osteoklastları 
uyarması sonucu da gelişir.
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KLİNİK: İştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, poliüri, polidipsi, bilinç 
değişiklikleri görülür

TANI: Kan değerleriyle saptanır.
TEDAVİ: Öncelikle dehidratasyon düzeltilir. Fazla kalsiyumun idrarla 

atılabilmesi için serum bağlanmalı. İV furasemid verilir. Ayrıca osteoklast 
inhibitörleri verilir.

TÜMÖR LİZİS SENDROMU 

Proliferatif indeksi fazla olan tümörler kemoterapiye duyarlı ise kemoterapi 
sonrası büyük bir hızla hücre yıkımına uğrarlar. Tümör hücrelerinin hızla yıkımı 
sonucu dolaşıma yoğun miktarda hücre içi maddeler olan ürik asit, fosfat ve 
potasyum açığa çıkar. Dolaşımdaki bu yük böbreklerin atabileceğinden fazla 
olduğunda hiperpotasemi, hiperürisemi, hiperfosfatemi ve hipokalsemi gelişir. 

KLİNİK: Buna bağlı akut böbrek yetmezliği, kardiyak aritmiler, 
ensefalopati gelişir.

TANI: Kan biyokimya testleri
TEDAVİ: Kemoterapiden 48 saat önce başlayan ve KT sürecinde devam 

eden ürik asit oluşumunu engelleyen allopurinol verilmeli. İdrar alkalileştirilmeli. 
Hidrasyon hızlandırılmalı. Eğer bunlardan yarar sağlanmıyorsa hasta 
hemodiyalize sokulmalı.

SEPTİK ŞOK

Kanser ya da kanser tedavisinin kemik iliğine toksik etkisi nedeniyle immün 
sistemi baskılanan hastaların yaşamı tehdit edici enfeksiyonlara yakalanma 
riski yüksektir. Bu enfeksiyonlar en çok gram (-) bakterilerle meydana gelir. 
Bu bakteriler tarafından salınan endotoksin kapillerin endotel tabakasında lokal 
hasara neden olur ve pıhtılaşma faktörleri ve kompleman sistemlerini aktive 
eder. Bu mekanizmalarda periferdeki damarlarda vazodilatasyona ve kanın 
burada göllenmesine yol açar. Bu nedenle azalan kan hacmi doku perfüzyonun 
azalmasına ve şoka neden olur.

KLİNİK: Ateş, huzursuzluk, konfüzyon, taşikardi, bulantı, aşırı susama, 
filiform nabız, periferik ödem, oligüri ve daha sonra nörolojik, kardiyak ve 
solunum organlarında bozukluk meydana gelir.

TEDAVİ: Nötropenik ateşi olan hastalara koruyucu antibiyotik tedavisi 
verilir. Septik şokun tedavisinde ise vazoaktif ilaçlar, plazma genişleticiler, 
yüksek dozda steroid ve antipiretikler kullanılır.
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