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ÖZ 

Giriş: Prematürelerde artan sağ kalım oranları uzun süreli izlemde artmış morbiditeyi beraberinde getirmiştir. Bu 
çalışmanın amacı prematürite ve beraberinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
(YYBÜ) izlenen hastaların taburculuk sonrasında ilk bir yıl içerisinde tekrarlayan hastaneye yatış nedenlerini 
incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1 Ocak 2007- 31 Aralık 2007 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,  

YYBÜ’nde yatıp çıktıktan sonra 1 yıl içerisinde en az 1 kez tekrar hastaneye yatan prematüre bebekler 
retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular doğum ağırlıklarına göre gruplandırılarak incelendi. 1000 gramdan 
küçük olanlar “Grup 1”, 1001-1500 gram “Grup 2”, 1501-2500 gram “Grup 3” ve 2500 gramdan büyük olanlar 
“Grup 4” olarak kabul edildi.   

Bulgular: Bu dönem içerisinde YYBÜ’ne yatırılan 932 prematüre bebekten 188’inin (%20.1) Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Klinikleri’ne tekrar yattığı tespit edildi. Hastaların 118’si (%62) kız olup, 
ortalama doğum ağırlığı 1773± 517 (750-2800) gr, ortalama gestasyonel doğum haftası 32.2±2.5 (25-37) hafta 
olarak bulundu. YYBÜ’de yatış süresi, mekanik ventilatöre bağlı kalma süresi, doğum ağırlığı ve gestasyonel 
yaşın tekrarlayan hastaneye yatış sayısı ve yatış süresini etkilediği bulundu (p<0.05). Akciğer dışı infeksiyonlar 
hastaların %83’ ünde bulundu. Yoğun bakıma yatırılan hastaların %61’inde solunum distres sendromu mevcuttu. 
Bebeklerin tümü en az bir kez alt solunum yolu infeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. 

Sonuç: Özellikle akciğer hastalıkları tanılarla YYBÜ’ne yatırılıp takip edilen prematüreler büyük oranda tekrar 
hastaneye yatırılmaları gerekmektedir. Prematüre bebeklerin YYBÜ’den taburcu edildikten sonra da hastaneye 
tekrar gelebilecekleri akılda bulundurulmalı, koruyucu ve önleyici tedavi hizmetlerine ağırlık verilmelidir.    

 

SUMMARY 

Introduction: Increased survival rates in prematurity have accompanied increased morbidity in long-term follow-
up. The aim of this study is to examine the causes of rehospitalization within the first year following the discharge 
from Neonatal Intensive Care Unit (NICU) owing to problems amaerged in premature and accompanying issues. 
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Material and method: In this study, we retrospectively analyzed the data of premature infants who were 
rehospitalized one more time within a year after they had been discharged from NICU between 1 January 2007 
and 31 December 2007. We subdivided infants into four groups based on birth weigth : birth weight less than 
1000 grams as “Group 1”, 1001-1500 grams as“Group 2”, 1501-2500 grams as “Group 3”and larger than 2500 
grams as“Group 4”, 

Results: We reviewed the data of 188 patients from 932 premature infants rehospitalized to Pediatrics Clinics of 
Tepecik Education and Research Hospital that had been previosusly hospitalized in the Neonatal Intensive Care 
Unit.118 of the 188 premature babies were female and mean birth weigth was  1773± 517 (750-2800) gr, and  
mean weeks of gestational age 32.2±2.5 (25-37). We found that hospital time on the NICU, mechanic ventilation 
time, birth weigth and gestational age predictor of rehospitalization and hospital stay time(p<0.05).  
Extrapulmonary infections were determined in 83 % of the patients. 61% of the patients had been diagnosed with 
respiratory distress syndrome when they were initially hospitalized in intensive care. All infants had been 
hospitalized at least for once with lower respiratory disease diagnosis.  

Conclusion: Most frequently encountered diseases are lower respiratory diseases in recurrent hospitalizations. It 
should be kept in mind that premature infants can come to hospital again after they have been discharged from 
NICU; individuals should focus the irattention on preventive and protective treatment services. 

 
 

 

GİRİŞ 

Yenidoğan (YD) bebek, doğumu izleyen dakika, 
saat ve günlerde vücudunun hemen tüm sistem-
lerini içeren biokimyasal ve fizyolojik değişiklikler 
ile ortama uyum göstermek zorundadır. Özellikle 
preterm ve gebelik yaşına göre düşük doğum 
ağırlıklı bebekler olmak üzere birçok YD bebekte 
dış ortama uyum güçlüğü olabilmesi ve prenatal, 
natal ve postnatal dönemdeki olumsuz etkenler 
bu dönemde morbidite ve mortalitenin yüksek 
olmasına neden olmaktadır (1). Özellikle otuzbeş 
haftanın ve 2500 gramın altında doğan bebekler, 
gestasyon haftalarına ve doğum ağırlıklarına 
bağlı olarak pek çok uzun vadeli sorunlarla 
karşılaşma açısından risklidirler (1). Bu nedenle 
gelişmiş ülkelerde kurulan özel merkezler, 
yaşayan yüksek riskli bebekleri prospektif izleme 
programlarına almakta ve böylece nörolojik, geli-
şimsel, medikal, nutrisyonel ve psikososyal du-
rumlarını monitorize ederek, ortaya çıkan prob-
lemlere zamanında müdahale etmektedir (2,3). 
Son 10-15 yılda neonatolojideki hızlı gelişme ve 
teknik olanakların artması, bilgi ve deneyim 
birikimi ile önceleri 28 hafta olan dış ortamda ya-
şayabilme sınırı 23-24 haftaya kadar düşürül-
müştür (1). Bunun sonucu olarak azalan mortalite 
ile birlikte, prematürelerde YD ünitelerinden çık-
tıktan sonra yeniden hastaneye yatışı gerektire-
cek problemlerle daha sık karşılaşılmaktadır. Bu 
bağlamda bizde çalışmamızda YYBÜ’ne yatan ve 
taburcu olan prematüre bebeklerin, taburculukları 
sonrasındaki ilk bir yıl içinde yeniden hastaneye 
yatış nedenlerini klinik parametreler eşliğinde 
retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 
tarihleri arasında, Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 
yatışını takiben taburculuk sonrasında bir yıl 
içinde, en az bir kez hastanemize yatırılarak 
izlenen 932 prematüre bebek retrospektif olarak 
değerlendirildi. Tekrar hastaneye yatışı tespit 
edilen 188 prematür bebek çalışmaya alındı. 
Olgular doğum ağırlıklarına göre gruplandırılarak 
incelendi. 1000 gramdan küçük olanlar “Grup 1”, 
1001-1500 gram “Grup 2”, 1501-2500 gram 
“Grup 3” ve 2500 gramdan büyük olanlar “Grup 
4” olarak kabul edildi.  

Çalışma 118’i kız toplam 188 prematüre bebek 
çalışma kapsamına alındı, incelenen hastaların 
gestasyonel doğum haftası, doğum ağırlığı, 
cinsiyeti, anne yaşı, doğum şekli, 5. dakika 
APGAR skoru, antenatal kortikosteroid alıp 
almadığı, YYBÜ’ne yatış tanıları ve süreleri, 
mekanik ventilatöre bağlanıp bağlanmadıkları, 
mekanik ventilatör süreleri ile YYBÜ’den taburcu 
olduktan sonra tekrar hastaneye yatış için geçen 
süre, toplam hastaneye yatış sayısı ve süresi, 
tekrar hastaneye yatış tanıları kayıt altına alındı.  

Hastaların YYBÜ' nden taburculuk sonrasındaki 
yatışlarında aldıkları tanılar, bronkopulmoner dis-
plazi, bronşiolit, pnomonialt solunum yolu has-
talıkları; hipoksik iskemik ensefolopati, serebral 
palsi ve epilepsi nörolojik problemler; akciğer dışı 
lokolizasyonlardaki enfeksiyonlar enfeksiyöz ne-
denler; elektrolit ve iyon imbalansı, glukoz meto-
bolizma bozuklukları metabolik nedenler başlığı 
altında irdelendi.  



Gestasyon süreleri annenin son adet tarihi 
ve/veya Dubowitz skoruna göre 38 haftadan az 
olan bebekler preterm olarak kabul edildi. Bron-
kopulmonerdisplazi, gestasyon yaşı 32’den küçük 
bebekler için 36. doğum haftasında, gestasyon 
yaşı 32’den büyük olanlar için 56. günde oksijen 
bağımlılığı bulunması olarak tanımlandı. Nekro-
tizanenterokolit Modifiye Bell kriterleri(4); peri-
natal asfiksi Sarnat sınıflaması (4); intrakranial 
kanama Papille (4) sınıflaması ile değerlendirildi. 
Sepsis tanısı hemokültür ve/veya klinik bulgular 
eşliğinde konuldu.  

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatış süresi, 
mekanik ventilatör süresi, doğum ağırlığı, gestas-
yonel hafta ile tekrar hastaneye yatış sayısı ve 
süresi arasında; respiratuar distres sendromu ve 
bronko pulmoner displazi ile tekrar hastaneye yatış 
sayısı ve süresi arasında; mekanik ventilatöre 
bağlı kalma süresi ile BPD ve akciğer problemi ile 
yatış sayısı arasında, doğum ağırlığı ile 
malnütrisyon arasında, 5.dakika APGAR skoru ile 
nörolojik problemler ile ilgili yatış sayısı arasında; 
YYBÜ’nde alınan BPD ve RDS tanısı ile sonraki 
yatışlarında alt solunum yolu hastalıkları tanısı 
alma ve yatış sayısı arasında, antenatal kortikos-
teroid kullanımı ile RDS ve akciğer problemi 

tanısı alma sayısı arasında korelasyon olup 
olmadığına bakıldı. 

Başka bir merkezde yatırılarak takip edilen has-
talar, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ya da 
üniteden çıktıktan sonra evinde veya hastanede 
ölen hastalar ve YYBÜ’ne ilk yatışlarında sadece 
hiperbilirubinemi tanısıyla yatan hastalar çalışma 
dışı bırakıldı.  

İstatistiksel metot: Verilerin istatistiksel analizi 
SPSS 15.0 for Windows paket programında %95 
güvenle yapıldı. Verilerin gruplar arasındaki 
karşılaştırılmasında ki-kare, OneWayAnova (ileri 
analiz olarak Bonferroni) analizleri, parametre-
lerin birbirleriyle ilişkisi Spearman ve Pearson 
korelasyon analizleri ile değerlendirildi. P<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi 

BULGULAR  

Çalışma kapsamında incelenen hastaların genel 
özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. Olgular 118’si kız 
(%62), 70’i erkek (%38) olmak üzere toplam 188 
dir. Olguların 107'sinin (%57) gebelik yaşı 33 GH’ 
den küçük, 58'inin (%31) doğum ağırlığı 1500 
gr’dan düşüktür.  
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Olguların demografik ve klinik özelliklerinin 
gruplara göre dağılımı incelendiğinde; Grup1 
olgularda, YYBÜ yatış sürelerinin (76.2±20.4 
gün) ve mekanik ventilatöre bağlı kalma sürele-
rinin (51.9±15.4 gün) istatiksel olarak anlamlı 
uzun olduğu ve YYBÜ'nden taburculuk sonrası 
tekrar yatış için geçen sürenin (30.7 ±10.8 gün) 
istatiksel olarak anlamlı kısa olduğu görüldü  
(p<0.05) (Tablo2).  

YYBÜ’den taburcu olduktan sonra alt solunum 
yolu hastalıkları ile hastaneye tekrar yatış tüm 
gruplarda %100 ile birinci sırada, akciğer dışı 
enfeksyon %83 ile ikinci sırada bulundu (p>0.05) 
(Tablo 3). 

Alt solunum yolu hastalıkları ve malnütrisyon 
nedeniyle mükerrer yatışların sayısı Grup 1 de 
istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p<0.05), 
nörolojik problemler, malnütrisyon ve akciğer dışı 
enfeksyon nedeniyle olan yatışların sayısı Grup 3 
olgularda istatistiksel olarak anlamlı düşük 
bulundu (p<0.05) (Tablo 4).  

Mekanik ventilatöre bağlı kalma süresi ve YYBÜ' 
nde yatış süresi ile tekrar hastaneye yatış sayısı 

ve toplam yatış süresi ile; arasında pozitif 
korelasyon, doğum ağırlığı ve GH ile negatif 
korelasyon bulundu (p<0.05) (Tablo 5).  

Tekrar hastaneye yatış sayısı ve süresi ile; RDS 
ve BPD arasında pozitif yönde ve istatistiksel 
olarak anlamlı korelasyon bulundu (p<0.05). 
Antenatal CSD kullanımı ile RDS tanısı alma 
sayısı arasında pozitif yönde, orta derecede ve 
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı 
(p<0.05). Mekanik ventilatöre bağlı kalma süresi 
ile BPD ve akciğer problemi nedeni ile yatış 
sayısı arasında pozitif yönde ve istatistiksel ola-
rak anlamlı korelasyon bulundu (p<0.05). APGAR 
ile nörolojik sorunlar nedeniyle yatış sayısı 
arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak 
anlamlı korelasyon bulundu (p<0.05). Doğum 
ağırlığı ile malnütrisyon arasında negatif yönde 
ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu 
(p<0.05). Malnütrisyon ile tekrar hastaneye yatış 
sayısı ve toplam hastaneye yatış süresi ile; 
arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak 
anlamlı korelasyon bulundu (p<0.05). 
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TARTIŞMA 

Prematüreler farklı fizyolojik ve biyolojik özellikleri 
nedeniyle yenidoğanın riskli grubunu oluşturur. 
Başta solunum problemleri, RDS, pnömoni, pnö-
motoraks olmak üzere intraventriküler kanama, 
nekrotizan enterokolit, sepsis gibi sorunlar bu 
bebeklerin yenidoğanyoğun bakımda tedavisini 
gerektirir. Son yıllarda YYBÜ’deki teknik gelişme-
ler bebeklerin yaşam sürelerini uzatmıştır. Ancak 
uzun süreli izlemlerinde ortaya çıkan organ dis-
fonksiyonu ve bu nedenle hastaneye tekrar yatış-
lar gündeme gelmiştir (1-3). Literatür incelendi-
ğinde YYBÜ’nde izlenen prematürelerde en sık 
görülen tanılar; RDS, BPD, asfiksi, hipoglisemi, 
hipotermi, intrakranial kanamalar, Nekrotizan 
Enterokolit (NEK), Patent Duktus Arteriozus, hi-
perbilirubinemi, sepsis, fiziksel gelişme geriliği, 
psikomotor gelişme geriliği, prematüre retinopa-
tisi, preterm osteopenisi, apne ve bradikardi, ma-
jor ve minör nörolojik sorunlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (5-9). Bu nedenler içerisinde en sık 
görülenler hiç şüphesiz ki RDS ve BPD gibi 
hastalıkları kapsayan akciğer problemleridir. Ya-
pılan bir çalışmada prematüre yenidoğanların 
YYBÜ’ye ilk yatışlarındaki tanıları incelendiğinde 
34 olguda (%60,7) respiratuar distres sendromu, 
8 olguda (%14.3) neonatal pnömoni ve neonatal-
sepsis, 5 olguda (%8.9) hipoksik iskemik ense-
falopati, 9 olguda (%16.1) da diğer tanılar görül-
müştür(4). Elder ve ark(7) YYBÜ’ne ilk yatışlarında 
prematürlerde en sık görülen tanının akciğer 
problemleri olduğunu belirtmişlerdir. Daha sonra 
sırasıyla gastrointestinal şikayetler ve göz prob-
lemlerinin sık görüldüğünü tespit etmişlerdir. Yine 
başka bir çalışmada prematüre yenidoğanların 
hastaneye yatışlarında en sık karşılaşılan neden 
olarak %41.2 ile akciğer problemleri ilk sırada 
görülmektedir. Bunu sırasıyla beslenme bozuk-
lukları, cerrahi problemler, enfeksiyonlar ve nöro-
lojik olaylar izlemektedir (5). Bizim çalışmamızda 
ise çalışma grubundaki prematürelerin YYBÜ’ne 
yatışlarında sıklık sırasına göre %79 sepsis, %61 
RDS, %28 NEK, %26 BPD, %25 asfiksi, %21 
premature retinopatisi ve %6 intraventriküler 
kanama tanıları aldıkları tespit edilmiştir. Ancak 
ilginç bir şekilde antenatal kortikosteroid kullan-
manın YYBÜ’nde RDS tanısı alma sayısını azalt-
madığını tespit ettik. Bunu da çalışmamızda ante-
natal kortikosteroid kullanılan olguların genellikle 
çok düşük doğum ağırlıklı prematüreler olmasına 
bağladık.  

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bir kez 
YYBÜ’ne yatırılan prematüre yenidoğanlar, 
hayatlarının bundan sonraki sürecinde büyük 
oranda tekrar hastaneye yatmaktadırlar(1,4). 
Kavuncuoğlu ve ark.(10) tarafından yapılan ve 
prematürelerde yaşamın ilk yılında yeniden has-
taneye yatış sıklığı ve nedenlerinin incelendiği bir 
çalışmada bir kez YYBÜ’ne yatırılan prematür-
lerde yeniden hastaneye yatış sıklığı %31.2 
olarak bulunmuştur. Aydıner ve ark.(8) yaptığı 
başka bir çalışmada ise düşük doğum ağırlıklı 
yenidoğanlar yaşamlarının ilk bir yılında rehospi-
talizasyon oranları incelenmiş, prematürelerde 
YYBÜ’ne yeniden yatış oranları %20 bulunmuştur. 
Gray ve ark.(5) yaptığı çalışmada ise prematü-
relerin yeniden hastaneye yatış oranları %41.7, 
termyenidoğanlar %26 olarak verilmiştir. Elder ve 
ark.(7) prematürelerde yeniden hastaneye yatış 
oranlarını %42 olarak bildirmişlerdir. Prematüre-
lerin yaşamlarındaki ilk bir yılda hastaneye yatış 
oranlarının ve buna bağlı maliyet analizinin yapıl-
dığı başka bir çalışmada ise özellikle 28 haftadan 
küçük prematürelerde yeniden hastaneye yatış 
oranının %60’lara çıktığı gösterilmiştir(11). Yapı-
lan bir diğer çalışmada ise mekanik ventilatör 
desteği alan prematürelerin takip sonuçları 
incelenmiş ve prematüre bebeklerin herhangi bir 
nedenle tekrar hastaneye yatış oranı %46.4 
olarak ölçülmüştür(4). Literatür verilerinden de 
anlaşılacağı gibi prematürelerde yeniden hasta-
neye yeniden yatış oranları %20 ve üzerinde 
olarak bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda bu 
oran %20.1 olarak tespit edilmiştir. Ancak çalış-
mamıza hastanemiz YYBÜ'ndeki izlem sonra-
sında diğer hastanelere yatışı olan prematüre 
bebekler dahil edilmediğinden bu oran beklenen-
den düşüktür ve yalnızca hastanemiz çocuk 
kliniklerine yeniden yatışları göstemektedir.  

Akciğer hastalıkları tanısı ile YYBÜ’ne yatırılan 
prematürelerde hastaneye tekrar yatış sıklığı 
artmaktadır. Kavuncuoğlu ve ark.(10) ağır RDS 
olanlarda tekrar hastaneye yatış sıklığını %48, 
RDS olmayanlarda ise %28 olarak bildirmişlerdir. 
Aynı çalışmada BPD tanısı almış hastalarda 
yeniden hastaneye yatış sıklığı %66 bulunurken, 
BPD dışı olgularda bu oran %30 olarak bulun-
muştur. Bizim çalışmamızda ise RDS ve BPD 
tanısı ile hastaneye tekrar yatış süresi ve sıklığı 
arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğu 
ve RDS ve BPD tanısını bir kere almanın 
tekrarlayan yatışlarda da akciğer hastalıkları ta-



nısı alma riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Bunlar 
dışında YYBÜ’de ilk yatış süresinin, mekanik 
ventilatöre bağlı kalma süresinin, düşük doğum 
ağırlığının ve düşük gestasyonel haftanın tekrar 
hastaneye yatış sayısı ve toplam yatış süresini 
arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca doğum ağırlığı düş-
tükçe YYBÜ’de yatış süresinin ve mekanik venti-
latöre bağlı kalma süresinin uzadığını tespit ettik.  

Prematüre yenidoğanların yeniden hastaneye 
yatış nedenleri incelendiğinde en sık karşılaşılan 
sorun YYBÜ'ne ilk yatışda olduğu gibi yine solu-
num sistemi ile ilgilidir. Kavuncuoğlu ve arkadaş-
larının 2011 yılında, prmatürelerde; yaşamın ilk 
bir yılında yeniden hastaneye yatış sıklığı ve 
nedenlerini incelediği 942 prematüre bebeği kap-
sayan çalışmalarında, prematüre bebeklerin has-
taneye tekrar yatışlarında en sık karşılaştıkları 
tanının akciğer enfeksiyonu olduğunu belirtmiş-
lerdir (10). Tekrar yatışlarda diğer sık karşılaşılan 
sorunlar ise sırasıyla cerrahi nedenler, sepsis, 
anemi ve hiperbiluribinemi olarak belirtilmiştir. 
Prematür yenidoğan sorunları nedeniyle 
YYBÜ’ne yatırılan ve mekanik ventilatör desteği 
alan 56 hastanın uzun dönem takip sonuçlarının 
incelendiği bir başka çalışmada ise tekrar hasta-
neye yatışlarda karşılaşılan sorunlar sıklık 
sırasına göre %33.9 alt solunum yolu hastalıkları, 
%7 cerrahi nedenler, %7.4 nörolojik nedenler ola-
rak bildirilmiştir(4). Escobar ve ark.77 587 
prematüre bebeği de değerlendirdikleri geniş 
serilerinde çalışmaların da prematürelerde tekrar 
hastaneye yatış nedenlerini sırasıyla %21 bron-
şiyolit, %16 gastrointestinal sistem hastalıkları, 
%10 cerrahi müdahaleler olarak belirtirken, term 

bebeklerde ise bu oran sırasıyla %46 hiperbi-
lirubinemi, %20 sepsis, %13 beslenme zorlukları 
olarak bildirilmiştir (6). Elder ve ark.(7)’da prema-
türelerin tekrarlayan hastaneye yatışlarında en 
sık karşılaşılan nedenlerin akciğer problemleri 
olduğunu belirtmişlerdir.  

Bizim çalışmamızda tekrarlayan yatışlarda tüm 
hastaların (%100) en az bir kez alt solunum yolu 
hastalıkları tanısı aldığı tespit edilmiştir. Bunu 
sırasıyla %83 ile akciğer dışı enfeksiyon, %40 
nörolojik problemler, %39 malnütrisyon, %30 
metabolik sorunlar takip ediyordu. Ayrıca, Grup 
1'i oluşturan 1000gr altındaki bebeklerin diğerle-
rine göre istatistiksel olarak daha fazla sayıda alt 
solunum yolu hastalıkları tanısı aldığı, Grup 2’de 
(1001-1500gr) ise Grup 3(1501-2000gr) ve Grup 
4’e (≥2500gr) göre daha fazla sayıda akciğer 
hastalıkları tanısı aldıkları görüldü. Bu da bize 
bebeklerimizin doğum ağırlıkları düştükçe akciğer 
hastalıkları ile tekrarlayan yatış olasılığının daha 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak; teknolojideki gelişmeler sayesinde 
prematüre doğumlardan sonra hayatta kalma 
oranlarının arttığı bilinmektedir. Bununla birlikte 
artan sağ kalım oranı beraberinde artmış mor-
biditeye neden olmaktadır. Özellikle akciğer 
hastalıkları gibi tanılarla YYBÜ’ne yatırılıp takip 
edilen prematüreler büyük oranda tekrar hasta-
nelere yatırılmakta ve tedavi edilmektedir. Bu 
bağlamda prematüre bebeklerin YYBÜ’den tabur-
cu edildikten sonra da hastaneye tekrar gelebi-
lecekleri akılda bulundurulmalı, koruyucu ve 
önleyici tedavi hizmetlerine ağırlık verilmelidir. 
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SUMMARY 

Introduction: Fournier's gangrene (FG) is a developing polymicrobial necrotizing fasciitis that originates in genital 
and perineal region. The treatment choices are extensive necrosectomy with antibiotics and alternative wound 
care systems. Vacuum Assisted Closure (VAC) is a wound care system in the treatment of FG especially in 
perineal region. 

Materials and methods: We reviewed the record of 15 patients who underwent VAC therapy for FG. 
Demographic datas, operation types, VAC and hospitalization times, morbidity and mortality rates were analyzed. 

Results: We evaluated 15 cases that diagnosed as of FG in our clinic between April 2014-August 2016. The 
mean age of the patients was 55.2 (29-76) and the ratio of female to male was 1:2,7. Most often etiologic 
pathologies that seen in FG were perianal and gluteal abscess. We used radical surgical debridement in all 
patients at first and VAC device in 73% of the patients after the initial surgical procedure. Mean duration of VAC 
therapy was 39.6 (2-165) days and hospital stay was established 42.6 (12-175) days respectively. 

Conclusions: When comparing with the literature, we found the duration of VAC therapy was similar while the 
length of hospital stay was longer in our patients. 

 

ÖZ 

Giriş: Fournier gangreni genital ve perianal bölgeden köken alan polimikrobiyal yaygın fasiyitidir.Tedavide geniş 
nekrozektomiye ilaveten antibiyotik ve yara kapama sistemleri uygulanmaktadır. FG’ nin perine tutulumunda 
vakum yardımlı kapama(VAK) sistemi kullanılan yara bakım araçlarındandır. 

Gereç ve yöntem: FG nedeniyle VAK uygulanan 15 olgunun kayıtları değerlendirildi. Olguların demografik 
özellikleri, ameliyat tipleri, VAK uygulama ve hastanede kalış süreleri, morbidite ve mortalite oranları incelenmiştir. 

Sonuçlar: FG tanısı konmuş15 olgunun Nisan 2014-Ağustos 2016 arasındaki kayıtları değerlendirildi. Olguların 
yaş ortalaması 55.2 (29-76) olup kadın- erkek oranı 1:2,7 idi. En sık rastlanan etyolojik nedenler, perianal ve 
gluteal abselerdi. Tüm olgulara radikal debritman uygulanırken, birinci ameliyat sonrası olguların %73’ üne VAK 
tedavisi uygulanmıştır. Ortalama VAK tedavisi süresi 39.6 (2-165)gün hastanede ortalama kalış süresi ise 42.6 
(12-175) gün olarak saptandı. 

Sonuç: Olgularımızda literatürle karşılaştırıldığında VAK tedavisi süresi benzer hastanede kalış süresi ise uzun 
bulundu. 
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INTRODUCTION RESULTS 

FG is a rare polymicrobial necrotizing fasciitis of 
the genital and perineal region. Main pathology is 
the arteriole thrombosis of subcutaneous tissue 
which leads to necrosis of the skin and the 
underlying subcutaneous tissue. Gangrene may 
spread to the gluteal region, penis and scrotum 
regardless of the source (1). Excision of necrotic 
tissues is the prominent treatment option in all 
FG cases (2). Subsequent treatment includes 
antimicrobial and antiseptic therapy. In addition to 
conventional therapy, vacuum assisted closure 
(VAC) systems have been used in the treatment 
of FG for the last 10 years (3). The basic principle 
of VAC is the application of continuous or 
intermittent negative pressure to the wound to 
create healthy granulation tissue for wound 
healing. VAC therapy was first described by 
Fleichmann et al. and Argenta and Morykwas 
have widened the usage of negative pressure 
applications with special systems which developed 
later (4). 
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In this study, we evaluated retrospectively all FG 
patients who treated with VAC technic.  

MATERIALS AND METHODS 

Fifteen patients that were treated as FG were 
included this retrospective study in İzmir Bozyaka 
Training and Research Hospital General Surgery 
Department between April 2014 and August 
2016. The cases were evaluated in terms of age, 
gender, predisposing cause, location of necrosis, 
comorbidies, type of surgical intervention, length 
of hospital stay, duration of VAC treatment, 
morbidity and mortality. Radical debridements 
were applied to all cases. All patients were 
received fluid replacement and broad spectrum 
antibiotics therapy. Wet dressing was performed 
in the following 72 hours after debridement. VAC 
therapy was applied to patients in 48-72 hours 
intervals. VAC therapy was applied as intermittent 
negative pressure with 75-125 mmHg. Number of 
patients who underwent to second surgical 
procedures were 11 and 5 patients were needed 
as third operation. This surgical procedures were 
include recurrent debridement, secondary 
suturation and skin grafting. All data were 
compared with the literature. 

The mean age of the patients was 55.2 (29-
76)year and the ratio of female to male was 
1:2.7. Number of patients with perianal abscess 
was nine (60 %), gluteal abscess was two (13%), 
hidradenitis suppurativa was two (13%) scrotal 
abscess one (6%) and sacral decubitus one (%6) 
respectively as an etiologic factor of FG. Most 
common sites in FG were perianal region with 
scrotum (Figure 1) and gluteal localization, and 
those involvement was seen in four (53%) 
patients. FG which involved the perianal region 
and labium majus was seen in 2(26.5%)patients. 
Perianal involvement with gluteal, sacral and 
scrotal localization was only in one patient. 
Diabetes mellitus was present in eight patients 
(53%), hypertension in four (26.5%) patients and 
coronary artery disease, Crohn's disease, 
asthma were found in one patient respectively. 
One of the patients had lung cancer and the 
other one had rectum cancer. Five patients (33%) 
have multiple comorbid diseases. Radical 
debridement was performed in 13 (88%) cases 
as the first intervention. Number of cases treated 
with VAC after the first intervention was 11 
(73%), whereas four cases were treated with 
VAC after the second operation. Mean VAC 
treatment duration was 39.6 (2-165) days. Mean 
hospital stay duration was 42.6 (12-175) days. 
VAC therapy (Figure 2), hospitalization and 
operation types of patients are shown in Table 1. 
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli and 
multiple colonization detected in the wound 
cultures of 2,1,1 patients, respectively. One pati-
ent (%6) who had underwent abdominoperineal 
resection due to rectal cancer died because of 
multiple organ failure. 

 
Figure 1. Appearance of underlying necrosis after gluteal 

incision 
  

 



  
Figure 2. The patient with scrotal Fournier’s gangrene after debridement (left), the patient with VAC. 

 

 
Table 1. VAC therapy, hospital stay and operation types of patients.(R-Rad:radical, D-debrid: debridement, col: colostomy, 

APR: abdominoperineal resection) 

Patient 
number 

1st operation VAC time 
(day) 

2nd operation VAC time 
(day) 

3rd operation Hospital stay 
(day) 

1 Rad Debrid - Rad Debrid 6  22 

2 RD,Hartmann.col 29 Bridectomy  Wound repair 100 

3 Rad Debrid 45    50 

4 Rad Debrid 30    36 

5 Rad Debrid 13    40 

6 Rad Debrid 15 Defect repair   90 

7 Rad Debrid,AD 15    19 

8 Colostomy - Rad Debrid 11 Grafting 75 

9 Marsupialisation 2 Grafting  APR op. 16 

10 Rad Debrid - Rad Debrid 165 Grafting 175 

11 Rad Debrid 18 Rad Debrid   20 

12 Rad Debrid 18 Grafting   20 

13 Rad Debrid 9 Seconder suture   12 

14 Rad Debrid 9 Grafting   15 

15 Rad Debrid - Rad Debrid 24 Grafting 30 

 
 
 

DISCUSSION 

The necrotic process leading to FG originates 
from the anorectum, urogenital tract or the skin of 
the genital region (5).The spread of infectious 
pathogens to superficial and deep planes leads 
to facial invasion and thrombosis of the arterioles. 
As a result, mutually triggering vicious cycle 
occurs between increased vascular necrosis and 
bacterial proliferation and polymorphic nucleus 
leukocyte migration causes more arterioles 
coagulation.The main cause of etiology were 
found perianal, perirectal and ischiorectal 
abscess formation in a study with same patient 

number(6). On the other hand anal fissure, colon 
perforation, colorectal cancers, and genital 
pathologies are found to be the major causes of 
FG (4,7). Dermatological causes include 
hidradenitis suppurativa as well as scrotal 
pressure ulcers and trauma. In our cases, the 
most common causes of FG were found 
perianal,gluteal abscess, and hidradenitis 
suppurativa. 

The first publications reported that FG is a 
disease of young people but in the last two 
decades FG was mostly seen at 60-70 years old 
and ratio of female to male is 1:10 (8). 
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Predisposing factors include diabetes mellitus, 
alcohol, cirrhosis, obesity and pelvic vascular 
diseases, and co-morbidities are present in 
almost all FG cases (4,9). It is reported that 60% 
of the FG cases have diabetes and the same rate 
of diabetes was found in our study (10). 
However, it is emphasized that diabetes does not 
accompany high mortality rates (11). Mortality 
rates have been reported to be higher in women 
(50% to 7%) (12). It is thought that involvement of 
the retroperitoneal region is more likely due to the 
different genital anatomy in women. 

If necrosis of gluteal region is not affected by 
fecal contamination, tissue renewal is not main 
problem but soft tissue loss in involving the 
scrotum skin leads to decreased lymph drainage 
and edema and cellulite. When infection and 
necrosis of the scrotum are treated, healing and 
regeneration starts. The treatment strategy is to 
improve tissue healing by eradication of the 
infection, or to remove the agents preventing 
healing process. For this reason, severity indices 
are defined for FG prognosis (2,13,14). Age, 
spread of the disease, presence of comorbidty 
and the presence of systemic toxic symptoms 
increase mortality (11). Mortality rate in the 
literature is between 4% and 10.1% (8,15). 
Mortality occurred one of our patients due to 
multi-organ failure (6%). 

The excision of necrotic skin and subcutaneous 
tissue is performed with low mortality rates. 
Proper fluid replacement and early antibiotic 
administration are important in the management 
of FG. Radical debridement requires 
reconstructive procedures and these methods 
include primary closure, local skin flaping, and 
grafting. Leaving the tissues to secondary healing 
requires long hospitalization. VAC therapy can be 

used until the preparation of the tissue for final 
procedure. There are many data about the usage 
of VAC therapy in general surgery, orthopedics 
and urology. Especially wounds in perineal region 
where tissue repair is limited, frequent dressing 
changes are required and wound healing is 
delayed due to fecal contamination, and use of 
the VAC therapy is recommended. Compared 
with conventional treatment, full-thickness wound 
healing was found to be significantly better with 
VAC therapy (16). It is reported that duration of 
treatment is shorter (35 days to 73 days) after the 
use of VAC (17). In our cases, the mean VAC 
therapy duration was 39.6 days, similar to the 
literature. Duration of hospital stay was found to 
be extended in a study which compared VAC 
therapy with conventional treatments (96 via 27 
days) but recent publications reported short 
hospitalization stay of 25 ± 3 days, and in our 
patients, mean hospitalization stay was 42.6 days 
(1,3,18). Use of benzoin or stomahesive was 
found to be useful in order to prevent air escape 
by fixing sponge to healthy skin during VAC 
usage but adhesive drape was sufficient in our 
patients. Ostomy is rarely recommended to 
prevent fecal contamination. In our study, only 
two patients required ostomy. VAC therapy can 
be used after the first surgery as a definitive 
treatment or can be used after the second 
surgery until grafting. In our study age, location of 
disease, etiological factors, comorbid diseases of 
patients were found to be similar with the studies 
in the literature but the sex ratio was different. 
Radical debridement is also similar with the 
literature and is a standard treatment modality. 
Compared to the literature, the duration of VAC 
therapy was found to be similar but the length of 
stay in hospital was longer in our patients.  
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ÖZ 

Giriş:  Hastaların akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarını tespit etmeyi amaçladık. 

Gereç ve yöntem: İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezine yakın bölgede,  yoldan geçen,  çalışmaya 
katılmayı kabul eden 300 kişiyle yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Anketin ilk 6 sorusu tanımlayıcı 
özellikleri (cinsiyet / yaş / sosyal güvence / mesleği/ öğrenim durumu / medeni durum), geri kalan 22 sorusu ise 
akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgileri kapsamaktadır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan 300 kişinin 225’i (% 75’i)  kadındır. Katılımcıların, % 74,3‘ü 26-65 yaş arası olup, 118 
kişi ( % 39,3’ü) ilkokul mezunudur. Katılımcıların % 81’i evlidir. Katılımcıların öğrenim durumu arttıkça ilaçların son 
kullanım tarihine ve prospektüsüne bakma alışkanlığı artmaktadır (p=0,001). Aynı zamanda öğrenim durumu 
arttıkça hastaların doktorun önerdiğinden farklı dozlarda ilaç kullanımının azaldığı tespit edilmiştir (p=0,027). 
Çevresinde sağlık personeli olan hastaların çevresine ilaç tavsiye etmesi istatistiksel olarak anlamlı tespit 
edilmiştir (p=0,035). Bekar olanların çevre tavsiyesiyle daha çok ilaç kullandığı tespit edilmiştir (p=0,029). 
Katılımcıların % 47’si ağrı kesiciyi, % 1,7‘si antibiyotiği reçetesiz aldığını belirtmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda katılımcıların önemli bir bölümünün akılcı ilaç kullanım bilgisinin eğitim durumu ile ilişkili 
olduğu, reçetesiz antibiyotik kullanımının azalmış olduğu tespit edilmiştir. Ancak analjezik ilaçlar halen doktora 
danışılmadan kullanılan uygunsuz ilaçların başında gelmektedir.  

 

SUMMARY 

Introduction: We aimed to identify rational drug use habits of patients. 

Material and methods:  There has been an interview with 300 patients who the area close to the Family Health 
Center, in Izmir accepted to participate the survey. Six questions at the beginning of the survey include identifying 
characteristics such as (gender / age / social security / career / education / marital status),  the remaining 22 
questions cover the information on rational drug use. 

Results: Seventy-five percent of those who participated in the study were women. 74.3 % of participants were 
between the ages of 26-65 years old, 39.3 % of the participants were primary school graduates and 81 % of the 
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participants were married. The habit of checking the expiration date of the drugs and reading the prospectus is 
higher among the educated patients. (p = 0.001). At the same time, it has been found out that patients with higher 
level of education follow the exact instructions given by the doctors. (p = 0.027). According to our results, patients 
who have health care providers in their families tend to suggest medicine names to others more often. (p = 
0.035). It has been found out that the use of medicine according to a friend’s advice is seen more often among 
single patients. (p = 0.029). Of the participants, 47 % were painkillers and 1.7 % reported taking antibiotics without 
a prescription. 

Conclusion: In our study, It has been found out that most patients in the survey have sufficient knowledge on 
rational drug use, and about the misuse of antibiotics without a prescription. However analgesic drugs are stil 
ranked as first among other drugs that are used without consulting a doctor. Today patients awareness and 
consciousness on rational drug use is growing increasingly. 

 
 
 

GİRİŞ 

1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 
Nairobi’de yaptığı toplantı Akılcı İlaç Kullanımı 
(AİK) çalışmaları için başlama noktası sayılmak-
tadır. DSÖ’nün 1985 Nairobi toplantısında AİK; 
“kişilerin ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde, 
kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, 
yeterli zaman diliminde, kendilerine ve topluma 
en düşük maliyette kullanmaları” olarak tanım-
lanmıştır (1). 

AİK basamakları; doğru tanının konması, prog-
nozun belirlenmesi, tedavi amaçlarının saptan-
ması, tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi, 
uygun tedavinin seçimi, ilaç tedavisi gerekli ise 
reçetenin doğru biçimde yazımı ve takiptir (2). 

Akılcı olmayan ilaç kullanımının yaygın örnekleri; 
bir hasta için gereğinden fazla sayıda ilacın 
kullanılması (polifarmasi), hastalara gereksiz ilaç 
reçete edilmesi, uygun olmayan antibiyotik kulla-
nımı, oral alım daha uygun olacakken enjeksi-
yonun tercih edilmesi, klinik kılavuzlara uygun 
olmayan ilaçların reçete edilmesi, belirlenen ilaç 
tedavisine hastalar tarafından uyulmaması ve 
hastaların kendilerini sıklıkla reçete ile satılan 
ilaçlarla uygunsuz tedavi etme çabalarıdır (3). 

Akılcı olmayan ilaç kullanımının mali boyutu 
konunun önemli bir tarafını oluşturmaktadır. 
İlaçların akılcı olmayan kullanımının sonuçları 
olarak; tedaviden yarar görülmemesi, istenmeyen 
ilaç etkilerinde artış, uygunsuz antibiyotik kulla-
nımına bağlı gelişen antibiyotik direnci, ilaçların 
enjeksiyon biçiminde fazla ve steril olmayan 
biçimde kullanımına bağlı komplikasyon ve kan 
yolu ile bulaşan hastalık riskinde artış, ilaçların 
aşırı kullanımının ortaya çıkardığı uygunsuz 
hasta talepleri, ilaç stoklarının azalmasına bağlı 
ilaca erişim güçlüğü ve hastaların sağlık siste-
mine güveninde azalma, ilaç bağımlılığı ve ilaç 

maliyetinde artış sayılabilir. İlaçların etkili olabil-
mesi için vücuttaki etki yerinde belirli bir 
konsantrasyona ulaşmaları gerekmektedir. Bu 
nedenle doz ayarlaması bir ilacın etkili olmasında 
en önemli faktörlerden birisidir. İlacın dozu kadar 
alınış saatleri ve ilacın önerilen sürede bitirilmesi 
de gerekmektedir (4). Akılcı ilaç kullanımında 
önemli bileşenlerden birisi de hastanın tedaviye 
uyumu, yani reçete edilen ilaçların tavsiye edilen 
dozda, zamanda ve uyarılara uygun şekilde 
kullanılmasıdır. Bu faktörler yerine getirilmedi-
ğinde, tedaviye yönelik diğer çabaların verimliliği 
önemli oranda düşmektedir (5). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı 
olmayan ilaç tüketimi alışkanlıkları ciddi bir sorun 
olmaktadır. Çalışmamızın amacı, hastaların akılcı  
ilaç kullanımı ile ilgili tutum ve davranışlarının 
belirlenmesi ve ilaç kullanımı ile ilgili tespit edilen 
yanlışlıkların nedenlerini saptamaktır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma, İzmir’in Karabağlar ilçesinde oturan bir 
grup insanın akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarını 
tespit etmeye yönelik kesitsel tanımlayıcı bir 
araştırmadır. Araştırma 09.08.2016 tarihinde Etik 
kurul numarası 6 olarak etik kuruldan geçirilmiştir. 
Ardından 3 aylık periyotta çalışma tamamlanmıştır. 
Bu amaca yönelik İzmir’in Karabağlar ilçesinde 
Aile Sağlığı Merkezine yakın bölgede, yoldan 
geçen kişilerden çalışmaya katılmayı kabul eden 
300 kişiyle yüz yüze görüşülerek anket uygulan-
mıştır. Anketin ilk 6 sorusu tanımlayıcı özellikleri 
(cinsiyet /yaş / sosyal güvence / mesleği/ öğrenim 
durumu / medeni durum), geri kalan 22 sorusu 
ise akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgileri kapsa-
maktadır. 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21 programı 
kullanıldı. Kesitsel tanımlayıcı anket çalışmasının 
kategorik değişkenleri N ve %, numerik değiş-



kenler ortalama ve SS olarak gösterilecektir. 
Hipotez testleri olarak bağımsız gruplarda t testi 
ve kikare analizi uygulanacaktır. P anlamlılık 
düzeyi  < 0,05 olarak alınacaktır. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan 300 kişinin 225’i (% 75) 
kadındır. Kadınların yaş ortalaması 35,9±12,19, 
erkeklerin 41,1±15,06‘dır. Katılımcıların % 74,3‘ü 
26-65 yaş arası olup, 118 kişi (% 39,3’ü) ilkokul 
mezunudur. Okula gitmemiş olanların % 90‘ı ka-
dınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların % 17,7’si 
(n:53) sosyal güvencesinin olmadığını söyle-
miştir. Katılımcıların % 81’i evli ve % 50,7’si 
(n:152) ev hanımıdır. Katılımcıların % 60’ının 
çevresinde sağlık personeli yoktur. Katılımcıların 
% 35‘inin sürekli kullandığı bir ilacı vardır.  

Katılımcıların % 77‘si hastalandıklarında ilk ola-
rak doktora gittiklerini, % 14‘ü ise evde bulunan 
ilaçları kullandıklarını belirtmiştir. Tablo 2‘de 
akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bir kısım bulgu yer 
almaktadır. Katılımcıların % 37’si ilaçları kullanım 
süresinden önce bırakmadığını belirtirken, % 33’ü 
iyileştiği için erken bıraktığını belirtmiştir. Katılım-
cıların % 85,7’si ilaçları doktorun önerdiğinden 
farklı dozlarda kullanmadığını belirtmiştir. Katılım-
cıların % 40’ı reçetesiz ilaç almadıklarını belirtir-
ken, % 47’si ağrı kesici, % 15,7‘si soğuk algınlığı, 

% 1,7’si antibiyotikleri reçetesiz aldıklarını belirt-
mişlerdir. Katılımcıların % 86‘sı hem çevre tavsi-
yesiyle ilaç kullanmadıklarını hem de çevrelerine 
ilaç tavsiye etmediklerini belirtmiştir. Katılımcı-
ların % 52’si ilaçları buzdolabında saklarken,        
% 28’i serin yerde sakladığını belirtmiştir. Katılım-
cıların % 7’si evde hiç ilaç bulundurmadığını 
belirtirken, % 83‘ü ağrı kesici, % 7‘si antibiyotik, 
% 25‘i soğuk algınlığı, % 35‘i ateş düşürücü ve % 
16‘sı öksürük şurubu bulundurduğunu belirtmiştir. 
Katılımcıların % 80’i doktor tavsiyesi olmadan 
antibiyotik kullanmadıklarını belirtirken, % 10’u 
kendi bilgi ve tecrübesiyle kullandığını, % 6,7’si 
de eczacının önerisiyle kullandığını belirtmiştir. 
Katılımcıların % 55,7’si antibiyotikleri kullanım 
süresine uygun kullandıklarını belirtirken, % 36,3‘ü 
iyileşince bıraktığını ve % 8’i şikayetleri azalınca 
bıraktığını belirtmiştir. Katılımcıların % 46,7‘si 
bitkisel tedavi ya da alternatif tedavi kullandıkla-
rını belirtmişlerdir. Katılımcıların % 95,7‘si gerek-
siz antibiyotik kullanımının zararlı olduğunu belirt-
miştir. Katılımcıların % 44‘ü kendi kendilerine 
antibiyotik başlamadıklarını belirtirken, % 19‘u 
grip, % 17‘si diş ağrısı, % 9‘u yüksek ateş, % 4,7‘si 
baş ağrısı, % 4,3‘ü idrarda yanma nedeniyle 
antibiyotik başladıklarını belirtmişlerdir. Katılımcı-
ların % 72‘si evde bulunsun diye doktora hiç ilaç 
yazdırmadıklarını belirtmişlerdir. 

 

Tablo 1. Çalışmaya Katılanların Bazı Sosyodemografik özellikleri 

       

    Kadın   Erkek   Toplam 

    N % N % N 

Sosyal güvence Var 181 73,2 66 26,7 247 

  Yok 44 83 9 17 53 

Meslek Ev hanımı 152 100 0 0 152 

  İşsiz 4 28,5 10 71,5 14 

  Emekli 1 10,7 4 4,6 5 

  İşçi 35 50,7 34 49,3 69 

  Serbest meslek 23 54,8 19 45,2 42 

  Memur 17 21,3 63 78,8 80 

  Okula gitmemiş 45 90,0 10 20,0 50 

Eğitim İlkokul 87 73,7 31 26,3 118 

  Ortaokul 34 68,0 16 32,0 50 

  Lise 29 76,3 9 23,7 38 

  Üniversite 30 68,2 14 31,8 44 
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Tablo 2. Çalışmaya Katılanların Akılcı İlaç Kullanım Durumları 
 

 Durum Kadın   Erkek   Toplam 

   N % N % N 

sıklıkla 17 81,0 4 19,0 21 

nadiren 100 71,4 40 28,6 140 Dr. Danışmadan ilaç kullanır mısınız? 

asla 108 77,7 31 22,3 139 

sıklıkla 130 78,3 36 21,7 166 

nadiren 68 67,3 33 32,7 101 İlaçların prospektüsüne bakar mısınız? 

asla 27 81,8 6 18,2 33 

sıklıkla 179 80,6 43 19,4 222 

nadiren 27 51,9 25 48,1 52 İlaçların son kullanım tarihine bakar mısınız? 

asla 19 73,1 7 26,9 26 

hayır 156 72,2 60 27,8 216 
Evde bulunsun diye ilaç alır mısınız ? 

evet 69 82,1 15 17,9 84 

başlamam 101 76,5 31 23,5 132 

grip 43 74,1 15 25,9 58 

diş ağrısı 39 76,5 12 23,5 51 

yüksek ateş 19 67,9 9 32,1 28 

Kendi kendinize ne zaman antibiyotik başlarsınız ? 

diğer  23 74,2 8 25,8 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTIŞMA 

DSÖ’nün belirttiği gibi akılcı ilaç kullanımı her 
kesimi ilgilendiren bir konudur. Toplumun ilaç 
kullanma alışkanlıkları konusunda eğitimine 
destek olmak amacıyla kişilerin ilaç kullanım 
alışkanlıklarının saptanması önemlidir (6).  

Bizim çalışmamızda katılımcıların % 17,7’sinin 
sosyal güvencesinin olmadığı tespit edilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda sosyal güvencesi olmayan-
ların eczacı veya eş-dost tavsiyesiyle ilaç kulla-
nım oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür 
(7). Bizim çalışmamızda sosyal güvencesi olma-
yanların çevre tavsiyesiyle ilaç kullanma oranı 
yüksek bulunmamıştır (p=0,86). Sosyal güven-
cesi olmayan katılımcıların hasta olduklarında     
% 83‘ü ilk doktora gittiğini belirtmiştir. Pınar ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada bizim 
çalışmamızdan farklı sonuçlar çıkmıştır. Kişilerin 
hastalandıklarında ilk başvurdukları yerlerin sos-
yal güvencelerine göre karşılaştırılması değerlen-
dirildiğinde; sosyal güvencesi olmayanların     
% 5,8’i, sosyal güvencesi olanların ise % 1’i ec-
zaneyi tercih etmiştir. Sosyal güvencesi olma-
yanların % 64’ü, sosyal güvencesi olanların     
% 55,9’u doktora danışmadan ilaç kullandığını 
söylemiştir (8). Bunun yanı sıra bizim çalışma-

mızda bekar olanların çevre tavsiyesiyle daha 
çok ilaç kullandıkları tespit edilmiştir (p=0,029). 
Özkan ve arkadaşlarının çalışmasında sosyal 
güvencesi olmayanların sosyal güvencesi olan-
lara oranla istatistiksel olarak ilaç tavsiye etme 
oranı daha yüksek bulunurken, okuryazar olma-
yanların, lise ve üzeri mezunlara göre tavsiye ile 
ilaç kullanma oranı yüksek bulunmuştur (9).  
Bizim çalışmamızda öğrenim durumu ile ilaç 
tavsiye etme arasında istatistiksel olarak 
anlamlılık tespit edilmemiştir (p=0,865). 

 

     

Katılımcıların % 55‘i ilaçları kullanmadan önce 
prospektüsüne sıklıkla baktığını belirtirken, % 11 
asla bakmadıklarını belirtmişlerdir. Baybek ve 
ark. yapmış olduğu bir çalışmada katılımcıların % 
96,6’sı ilaçları kullanmadan önce prospektüsünü 
okuduğunu belirtmiştir (10). Bizim çalışmamızdan 
daha iyi sonuçlar çıkmasının nedeni onların çalış-
masının üniversitede yapılmış olmasıdır. Yapmış 
olduğumuz çalışmada hastaların öğrenim durumu 
arttıkça ilaçların prospektüsüne bakma alışkan-
lığının arttığı tespit edilmiştir (p=0,010). 

     
Katılımcıların % 74’ü ilaçların son kullanım tarihi-
ne sıklıkla baktığını belirtirken, % 8,7’si asla 
bakmadığını belirtmiştir. Öğrenim durumu arttıkça 
ilaçların son kullanım tarihine bakma sıklığı art-
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maktadır (p=0,001). Pınar ve arkadaşlarının 
çalışmasında ilacı kullanmadan önce son kullan-
ma tarihine bakanların oranı % 85,8 bulunmuştur 
(8). Göçgeldi ve arkadaşlarının çalışmasında 
katılımcıların % 88,4’ü ilaçların son kullanma 
tarihlerine baktıklarını söylemişlerdir (11). Bizim 
çalışmamıza benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu 
oranın yüksek çıkması bizim için sevindirici bir 
durumdur. Çünkü eczaneden bile ilacı alırken son 
kullanma tarihine bakmadan ilacın kullanılması 
yanlıştır. Çalışmamızda son kullanım tarihine 
bakanların % 80,6’sı kadınlardan oluşmaktadır. 
Çalıkoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında erkek-
lerin % 49,6’sı, bayanların % 53’ü son kullanma 
tarihine dikkat ettiklerini söylemişlerdir (12). 
Özkan ve arkadaşlarının çalışmasında kadınların 
yaklaşık % 80’ninin ilaçların son kullanma tarih-
lerine dikkat ettikleri görülmüştür (9). Her iki 
çalışmada da bizim çalışmamızdaki gibi kadın-
ların erkeklerden daha fazla ilaçların son kullan-
ma tarihlerine baktıklarını görmekteyiz. 

Pınar ve arkadaşlarının çalışmasında toplam 
1111 kişiden 577’si (% 51,9) doktora danışmadan 
ilaç kullanırken, doktora danışarak ilaç kullanan-
lar 476 kişi (% 42,8)’dir (8). Bizim çalışmamızda 
katılımcıların % 77‘si hastalandıklarında ilk olarak 
doktora gittiklerini, % 14‘ü ise evde bulunan 
ilaçları kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların    
% 46‘sı doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanma-
dıklarını belirtirken % 7’si sıklıkla doktor tavsiyesi 
olmadan ilaç kullandıklarını belirtmişlerdir. Katı-
lımcıların % 72‘si evde bulunsun diye ilaç yaz-
dırmadıklarını belirtmişlerdir. Diğer çalışmalarla 
karşılaştırıldığında yıllar geçtikçe hastaların akılcı 
ilaç kullanımı konusunda bilgi ve bilinç 
düzeylerinin arttığını görmekteyiz. 

Katılımcıların % 40’ı reçetesiz ilaç almadıklarını 
belirtirken, % 47’si ağrı kesici, % 15,7‘si soğuk al-
gınlığı, % 1,7’si antibiyotikleri reçetesiz aldıklarını 
belirtmişlerdir. Önder ve arkadaşlarının çalışma-
sında araştırmaya katılanların % 93,7’si ağrı 
kesici ilaçları doktora danışmadan kullandığını 
söylemiştir (13). Ankara üniversitesi öğrencile-
rinde yapılan çalışmada doktora başvurmadan 
kullanılan ilaçların % 63’ü ağrı kesiciler, % 12,5’i 
antigribal ilaçlar, % 4,5’i antibiyotikler bulunmuş-
tur (14). Tüm dünyada analjezik ilaçlar en sık 
doktora danışmadan kullanılan ilaçlar arasın-
dadır. Çalışmamızda analjeziklerden sonra en sık 

uygunsuz kullanılan ilaç antigribal ilaçlar ve 
antibiyotikler bulunmuştur. 

Katılımcıların % 7’si evde hiç ilaç bulundurma-
dığını belirtirken, % 83‘ü ağrı kesici, % 7‘si antibi-
yotik, % 25‘i soğuk algınlığı, % 35‘i ateş düşürücü 
ve % 16‘sı öksürük şurubu bulundurduğunu 
belirtmiştir. 

Katılımcıların % 44‘ü kendi kendilerine antibiyotik 
başlamadıklarını belirtirken, % 19‘u grip, % 17‘si 
diş ağrısı nedeniyle antibiyotik başladıklarını 
belirtmişlerdir. Grip-soğuk algınlığı durumlarında 
etken çoğunlukla virüsler olmasına rağmen 
gereksiz bir şekilde antibiyotik kullanımı hem 
gereksiz ilaç masrafına hem de antibiyotik direnci 
gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Katılımcıların 
büyük çoğunluğu gereksiz antibiyotik kullanımının 
zararlı olduğunu belirtmelerine rağmen uygunsuz 
olarak doktora danışmadan antibiyotik kullanmış-
lardır. Bir hastalık durumunda semptomlar geçin-
ce veya azalınca, tam iyileşmeden ilaçların 
bırakılması tedavinin yarım kalmasına ve hastalık 
sürecinin uzamasına hatta farklı ilaçlarla tedaviye 
tekrar başlanmasına neden olmaktadır. Bizim 
çalışmamızda katılımcıların % 37’si ilaçları kulla-
nım süresinden önce bırakmadığını belirtirken, % 
33’ü iyileştiği için erken bıraktığını belirtmiştir. 
Öğrenim durumu arttıkça doktorun önerdiğinden 
farklı dozlarda ilaç kullanımının azaldığı istatis-
tiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir (p=0,027). 

Çalışmamıza katılanların % 95,3’ü ilaçları kulla-
nırken yan etki görüldüğünde doktora başvur-
duğunu belirtmiştir. Baybek ve arkadaşlarının 
çalışmasında katılımcıların % 36,5’i yan etki 
gördüğünde ilacı bıraktıklarını belirtmişlerdir (10). 
Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında ise 
kişilerin % 54,2’si yan etki gördüğünde doktora 
başvurduklarını söylemişlerdir (15). Ankara’da 
Batıkent 2 no’lu sağlık ocağı bölgesinde yapılan 
çalışmada katılımcıların % 43,7’si ilacın yan etkisi 
olduğunda doktora başvurduklarını söylemişlerdir 
(16). Bizim çalışmamızda diğer çalışmalara naza-
ran bu oran daha fazladır. İlaçta yan etki 
görüldüğünde doktora başvurmak akılcı bir yak-
laşımdır ve doğru olan davranış budur. 

Katılımcıların % 52’si ilaçları buzdolabında sak-
larken, % 28’si serin yerde sakladığını belirtmiştir. 
İEİS’nin (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası)  
yaptığı çalışmada % 64,5’i ilaçlarını buzdolabında 
sakladıklarını söylemişlerdir (17). Pınar ve arka-
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daşlarının çalışmasında katılımcıların % 45,1’i 
ilaçları buzdolabında sakladığını belirtmiştir (8). 
İlaç türüne göre saklama koşulları değişebilmekle 
birlikte genel olarak ilaçların üzerinde yazan ısı 
koşullarına göre saklanması gerekmektedir. An-
cak hastalar tüm ilaçları buzdolabında saklamayı 
tercih etmektedirler. 

Çalışmamıza katılanların % 72’si evde bulunsun 
diye ilaç yazdırmadıklarını belirtmişlerdir. Pınar 
ve arkadaşlarının çalışmasında evde bulunsun 
diye ilaç yazdıranların oranı % 28,9 olarak 
bulunmuştur (8). Herhangi bir hastalık olmadan 
sadece evde bulunsun diye ilaç yazdırma 
taleplerinin düşük olması akılcı ilaç kullanımı 
açısından istenilen bir sonuçtur.  

Yapılmış bir çalışmada kişilerin % 49,4’ü evde 
bitkisel tedavi uyguladıklarını söylemişlerdir (8). 
Bizim çalışmamızda alternatif tedaviyi tercih 
edenler % 46,7‘dir. Öğrenim durumu arttıkça 
altenatif tedavi kullanma artmaktadır (p=0,007). 

Çalışmamızda katılımcıların % 60’ının çevresinde 
sağlık personeli yoktur. Çevresinde sağlık per-
soneli olanların % 19,1’i ilaç tavsiye etmektedir. 
Çevresinde sağlık personeli olanların ilaç tavsiye 
etmesi istatistiksel olarak anlamlı çıkmaktadır 
(p=0,035). Bu durum danışılarak birbirine ilaç 
tavsiye etmenin sıklığından kaynaklanmaktadır. 
Sağlık personeli de olsa doktorun tam bir muaye-
nesinden sonra reçete ile ilaçları almak en 
doğrusudur. 

Sonuç olarak toplumda sağlık bilinci oluşturmaya 
yönelik çalışmalar artırılmalı ve hekime danışıl-
maksızın ilaç kullanımının yol açabileceği sonuç-
lar konusunda halk eğitilmelidir. Eczanelerden 
reçetesiz ilaç alımının önüne geçilmeli, ilaçların 
hastaya sunuluş biçimleri değiştirilerek, yeterli 
miktarda ilaç verilmeli ve evlerde ilaç birikimi 
önlenmelidir. Toplumu doktora danışmadan ilaç 
kullanmaya yönelten nedenler üzerinde araştır-
malar yapılmalıdır. 
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ÖZ 

Giriş: İntravezikal bacillus Calmette-Guérin (BCG) uygulaması yüzeyel mesane karsinomlarının tedavisinde etkin 
ve güvenilir bir yöntem olup rekürrensleri önlediği kanıtlanmıştır. Etki mekanizması tam olarak bilinmemekle 
beraber çeşitli lokal immün yanıtları tetiklediği ve antitümör aktivitesi göstererek tümör progresyonunu geciktirdiği, 
sistektomi ihtiyacını azalttığı ve genel sağkalımı arttırdığı bilinmektedir.  

Olgu: Biz de beslenme palyasyonu için palyatif bakım merkezimizde takip ettiğimiz, mesane karsinomlu 68 
yaşında bir erkek hastada mesaneye BCG uygulaması sonrası gelişen kemik iliği ve santral sinir sistemi 
tutulumunu rapor ettik. Hastanın aşırı iştahsızlık ve kilo kaybı yakınması vardı. Tam kan sayımında pansitopenisi 
olan hastadan yapılan kemik iliği biyopsisinde granülomatöz tutulum ile uyumlu bulgu saptandı. Kranial manyetik 
rezonans görüntülemesinde ise sol oksipital lob posterior bölgede granülom ile uyumlu görüntü saptandı. 
Hastanın idrarda PCR yöntemi ile mikobakteri incelenmesinde idrarda mikobakteri pozitif saptandı. Hastaya 
Mycobacterium bovis BCG şusu ile gelişen granülomatöz hastalık tanısı konularak izoniazid, rifampisin ve 
etambutol tedavisi başlandı. Hastanın takiplerinde pansitopenisi ve kranial granülomlarının düzeldiği görüldü. 

Sonuç: Klinik olarak çok etkili olan bu tedavi yönteminin lokal ve sistemik bazı yan etkileri vardır. Bu yan etkilerin 
çoğu tolere edilebilir niteliktedir ancak nadiren ciddi ve hayatı tehdit eden sistemik yan etkiler şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu yan etkiler mesane içine verilen zayıflatılmış canlı Mycobacterium bovis suşu ile ilişkilidir. 
 

SUMMARY 

Introduction: Intravesical bacillus Calmette-Guérin (BCG) has been shown to be an effective and reliable 
therapy for superficial baldder carcinoma that prevents recurrence. Although its mechanism of action is not 
completely understood, it is known to trigger various local immune responses and show antitumor activity which 
delays tumor progression, reduces the need for cystectomy and increases overall survival.  

Case: Herein we report a 68-year-old male patient being followed under nutritional care in a palliative care center 
who developed bone marrow and central nerve system involvement after intravesical BCG therapy. The patient 
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experienced an extreme loss of appetite and weight loss. Pancytopenia was evident from whole blood analysis, 
and bone marrow biopsy revealed findings consistent with granulomatous involvement. On magnetic resonance 
imaging, the appearance of a granuloma was observed posteriorly in the left occipital lobe. The patient’s urine 
was positive for mycobacteria by PCR analysis. The patient was diagnosed with granulomatous disease due to 
Mycobacterium bovis BCG strain and treatment with rifampicin, isoniazid, and ethambutol was initiated. The 
patient’s pancytopenia and cranial granuloma resolved during follow-up. 

Conclusion: While this treatment modality is clinically effective, it does cause some local and systemic side 
effects. Most are well tolerated, but in rare cases serious and life-threatening systemic side effects may occur. 
These side effects are associated with the introduction of a live attenuated strain of Mycobacterium bovis into the 
bladder. 

 
 
 

GİRİŞ  

Bacillus Calmette-Guérin (BCG), tüberküloz basi-
linin bütün yapısal özelliklerini taşıyan, ancak 
hastalık oluşturma yeteneği yok edilmiş bir 
Mycobacterium bovis suşudur. BCG, 1908 yılın-
da Fransa’da Calmette ve Guérin tarafından 
bulunan bir aşıdır. BCG aşısı, tüberküloza karşı 
aktif bağışıklık gelişmesini stimule etmek sure-
tiyle bu hastalığın önlenmesinde kullanılır. İnsan-
da ilk uygulama tarihi 1921 olup, ülkemizde 1951 
yılında başlatılmıştır. 1952 yılında Sağlık Bakan-
lığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile 
anlaşmalar yapılmış ve geniş çaplı aşı kam-
panyaları başlatılmıştır (1).  

İntravezikal BCG tedavisi ise orta ve yüksek 
derece yüzeysel mesane tümörleri ve karsinoma 
in situ’da tümör progresyonunu ve nüksünü 
engellediği kanıtlanan bir tedavi yöntemidir. % 95 
hastada herhangi bir komplikasyon görülmezken 
% 5 yüksek olmayan ateş, döküntü, hematüri, 
sistit gibi iyi bilinen komplikasyonlar görülebil-
mektedir (2). Bu yan etkiler bakteri virülansı, 
alerjik reaksiyonlar veya nazokomiyal üriner sis-
tem enfeksiyonu ile ilişkili olarak lokal ve/veya 
sistemik olarak oluşabilir. Bu yan etkiler genel-
likle iyi tolere edilmekle beraber ciddi, hayatı 
tehdit edici de olabilir (3-5). BCG uygulamasına 
bağlı dizüri, hematüri, sistit gibi lokal yan etkiler 
sık görülür ve genellikle spontan düzelir (2,6). 
Literatürde intravezikal BCG uygulamasının se-
bep olduğu sistit insidansı %57-91, hematüri 
insidansı %26-55 ve ateş insidansı % 28-73 
şeklinde rapor edilmiştir (2,6-9). BCG’nin sebep 
olduğu sistit, intravezikal tedavi ile oluşan enfla-
matuar reaksiyon ile ilişkilidir (10) ve tipik olarak 
üçüncü instilasyondan sonra gelişir (11,12). 
BCG’nin bu toksisitesi, immun stimulasyonun 
beklenen bir sonucudur ve BCG’nin etkili oldu-
ğunun bir işaretidir (13). BCG’ye bağlı bu lokal 

yan etkiler genellikle hafif seyreder, kendini 
sınırlar, iyi tolere edilir ve kolayca tedavi edilebilir 
(11). Semptomları hafif derecede olan olgularda 
nonsteroidal, antienflamatuar, antipiretik, antis-
pasmotik ve antikolinerjik ilaçlar kullanılabilir 
(5,10,11,14). Semptomları daha şiddetli olan 
hastalarda antitüberküloz tedavi gerekebilir. 
Lokal yan etkilere kıyasla sistemik yan etkiler 
nadir görülür (10,15). Travmatik kateterizasyon, 
mesane perforasyonu, aşırı tümor rezeksiyonu 
sonucu hasarlanmış ve/veya enflame ürotelyuma 
bağlı bakterinin hematojen yayılımı ile sistemik 
komplikasyonlar gelişebileceği gibi immünoalerjik 
reaksiyon ile de sistemik komplikasyonlar oluşa-
bilir (2,10,12,16). Myalji, baş ağrısı, artralji, iştah-
sızlık, kırgınlık, diyare, üşüme-titreme, halsizlik 
gibi grip benzeri semptomlar, yüksek ateş, artrit, 
pnömoni, hepatit, renal apse, sitopeni ve sepsis 
şeklinde sistemik yan etkiler görülebilir. Nadir ve 
ölümcül seyredebilen bir komplikasyon olan yay-
gın BCG enfeksiyonu (BCGitis) özellikle immun-
supresif hastalarda BCG uygulaması sonrasında 
birkaç hafta içinde gelişebilir. Karaciğer fonksiyon 
bozukluğu, pansitopeni; karaciğerde, lenf nodla-
rında, akciğerde, kemik iliğinde, dalakta BCG 
pozitif granülomlar ile karakterize oldukca ciddi 
bir tablodur (11). Ayrıca literatürde BCG tedavi-
sine bağlı hemolitik-üremik sendrom, döküntü, 
dissemine intravasküler koagülasyon, çoklu 
organ yetmezliği, septik şok (15,17), izole renal 
tüberküloz (18), peritonit (19), diffüz granüloma-
töz mezenterik hastalık (20), psöas apsesi (21), 
mikobakteriyel protez enfeksiyonu, mikobakte-
riyel pacemaker enfeksiyonu (14), mikotik abdo-
minal aortik anevrizma (22), vertebral osteomi-
yelit (23), bilateral panüveitis (24), granülomatoz 
lenfadenit (2) gibi komplikasyonlar da bildiril-
miştir.   

Biz de mesane ca nedeniyle BCG immünote-rapisi 
almış ve sonrasında Mycobacterium bovis’e bağlı 



olarak kemik iliği ve santral sinir sistemi tutulumu 
gelişen bir olguyu sunmak istedik. 

OLGU  

68 yaşında erkek hasta kliniğimize aşırı iştah-
sızlık, kilo kaybı ve genel durum bozukluğu ile 
başvurdu. Hasta servisimize beslenme palyas-
yonu ve genel destek amacıyla yatırıldı. Hastanın 
öyküsünden 2 yıldan beri mesane karsinomu 
(papiller ürotelyal karsinom) tanısı ile takip 
edilmekte olduğu öğrenildi. Hastanın tedavisinde 
lokal cerrahi yapılmış ve takibe alınmış. 2 ay 
önce ise hastaya intravesikal BCG uygulaması 
yapılmış. Bu işlemden yaklaşık olarak 6 hafta 
sonra hastada yüksek ateş başlamış ve bu 
nedenle hasta dahiliye servisinde takip edilmiş. 
Hastanın servis izleminde ateşin nedeni buluna-
mamış. Hastanın takiplerinde pansitopeni olması 
nedeniyle hemotoloji ile konsülte edilmiş ve 
hastaya tanı amacıyla kemik iliği biyopsisi yapıl-
mış. Ateşin kendi kendine düzelmesi nedeniyle 
de hasta hastaneden taburcu edilmiş. Hastanın 
özgeçmişinde; 40 paket yılı sigara kullanımı ve 
tip 2 diabetes mellitus olduğu öğrenildi. Aile 
öyküsünde özellik yoktu. Hastanın mesleğinin 
şoför olduğu öğrenildi. 

Hastanın fizik muyanesinde genel durumu orta-
kötü, şuuru açık, koopere, oryente idi. Hasta 
kaşektik görünümde olup, cildi ve dili kuru, 
skleraları soluktu. Koltuk altı vücut ısısı 36.7 C  
olarak ölçüldü. Kardiyovasküler sistem muayene-
sinde nabızlar alınmakta, ritmik ve 90/dakika 
olup, hastanın kan basıncı 90/50 mmHg olarak 
ölçüldü. Kalp sesleri doğal olup, ek ses ve üfü-
rüm duyulmadı. Solunum sistemi muayenesi ve 
batın muayenesi doğal olup, hepato-splenome-
gali ve periferik lenfadenopati saptanmadı. Diğer 
sistem muayenelerinde patolojik bir bulguya 
rastlanmadı.  

Hastanın tam kan sayımında Hemoglobin: 10.2 
g/dl (11-16 g/dl), Hematokrit: % 32.3 (% 37-54), 
lökosit sayısı: 3.240/mm3 (4.000-10.000 /mm3), 
trombosit sayısı: 82.000/mm3 (100.000-400.000/mm3) 
idi. Eritrosit sedimantasyon hızı 48/saat, albümin: 
2.7 g/dl, globülin: 2.4 mg/dl olarak ölçüldü. 
Hastanın diğer biyokimya testlerinin fizyolojik 
sınırlarda olduğu görüldü.  

Hastaya servis takibinde beslenme desteği sağ-
landı. Hastanın pansitopenisi olması nedeniyle 
hemotoloji hekimi ile tekrar konsülte edildi ve 
hastanın daha önce yapılan kemik iliği biyopsisi 

patoloji incelemesinde kemik iliğinde granülom-
ların tespit edildiği öğrenildi. Granülomatöz has-
talıkların ayırıcı tanısında ön planda tüberküloz 
başta olmak üzere diğer mikobakteri hastalıkları, 
tifo, burselloz, toxoplazmoz, HIV enfeksiyonu gibi 
enfeksiyon hastalıkları ve sarkoidoz gibi sistemik 
hastalıklar araştırıldı. Hasta enfeksiyon hastalık-
ları ile konsülte edildi. Hastanın idrarda mikobak-
teri PCR sonucu pozitif saptandı. Hastanın toraks 
bilgisayarlı tomografisi ve batın manyetik rezo-
nans (MR) görüntülemesinde metastaz veya kitle 
ile uyumlu bir bulgu saptanmadı. Hastanın 
kranial MR incelemesinde ise sol oksipital lop 
posterior alanda metastaz veya granülom şüpheli 
lezyon saptandı (Resim 1). Hastaya lomber 
ponksiyon planlandı ancak hasta ve hasta 
yakınlarının bu işleme onay vermemesi nede-
niyle bu girişim yapılamadı. Balgam ARB tarama 
ve mikobakteri kültürleri ise negatif saptandı. 
Hastanın diğer enfeksiyon hastalıkları tarama 
testleri ise negatif olup ayrıca sarkoidoz ve 
romatizmal hastalık incelemelerinde patolojik bir 
bulguya rastlanmadı.  

 
Resim 1. Hastanın tedavi öncesi kraniyel MR görüntüle-

mesinde sol oksipital bölgede şüpheli lezyon(ok) 

Hastaya Mikobakteriyum bovis BCG şusu ile 
gelişen granülomatöz hastalık tanısı konularak 
tedavi başlandı (INH 300 mg tablet 1x1, rifam-
pisin 300 mg kapsül 1x2, etambutol  500 tablet 
1x3). Hastanın izleminde tedaviye başladıktan 3 
hafta sonra hematolojik parametrelerde düzelme 
başladı. Dördüncü haftanın sonunda ise hastanın 
tam kan sayımınında; Hb: 10.9 g/dl, Hct: % 33,  
lökosit: 15.960/mm3, trombosit: 290.000/mm3 
olarak saptandı. Hastanın diğer biyokimya testle-
rinde ek patolojik bir bulgu yoktu. Tedavinin seki-
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zinci haftasında hastanın kraniyel MR incelemesi 
tekrarlandı ve sol oksipital lopta bulunan lez-
yonun gerilediği tespit edildi (Resim 2). İki aylık 
tedavinin sonunda etambutol tedavisi kesildi. 
Mesane ca nedeni ile üroloji poliklinik kontrolüne,  
INH ve rifampisin tedavisine devam ederek 
enfeksiyon hastalıkları poliklinik kontrolüne gel-
mesi önerilerek hasta taburcu edildi. Tedavi son-
rası ise kraniyel MR görüntülemesinde lezyon-
ların tamamen yok olduğu saptandı (Resim 3). 

 

Resim 2. Tedavinin 2. Ayında gerileyen lezyonun kraniyel 
MR görüntülemesi (ok) 

 

Resim 3. Tedavi sonrası kraniyel MR görüntülemesi 

 

TARTIŞMA  

BCG esas olarak tüberküloz profilaksisinde kulla-
nılırken son yıllarda mesane kanseri immünote-
rapisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Yüzeyel 

mesane tümörlerinde mesane içine BCG uygu-
lanması oldukça etkili bir tedavi yöntemi olup, 
başarı oranı oldukça yüksektir (25). BCG’nin 
antitümor aktivitesinin mekanizması tam olarak 
bilinmemektedir ancak T hücresi aracılığıyla 
ortaya çıkan bağışık yanıtın tümör hücrelerini 
ortadan kaldırdığı düşünülmektedir (26,27). 
BCG’ye bağlı yan etkiler nadirdir ve çoğunlukla 
kendini sınırlar (3). Daha sık görülen lokal yan 
etkiler; sistit, hematüri, mesane kontraktürü, 
granülomatöz prostatit, renal apse, epididimoorşit 
ve üretral obstrüksiyondur (25,27,28,29). Lokal 
yan etkiler BCG ile üriner sistemin kontaminas-
yonu veya inflamatuar yanıt sonucu gelişmek-
tedir (25,28). BCG uygulamasından sonra lokal 
yan etkiler genellikle iki veya üç uygulamadan 
sonra başlar; yaklaşık iki gün sürer ve genellikle 
kendiliğinden düzelir (27,28). Daha nadir olan 
sistemik yan etkiler ise ateş, BCG pnömonisi, 
akut solunum yetmezliği, hemolitik üremik 
sendrom, dissemine intravasküler koagülasyon, 
granülomatöz hepatit, artrit veya artralji, döküntü, 
deri apseleri, sitopeni ve sepsistir (28,29).  

Mesane biyopsisi sırasında BCG uygulanması, 
mesane perforasyonu, prostat veya mesane 
tümöründen transüretral rezeksiyon, travmatik 
kateterizasyon ve eş zamanlı sistit olması, aşırı 
tümör rezeksiyonu sonucu hasarlanmış ürotelyu-
ma bağlı bakterinin hematojen yayılımını ve 
sistemik yan etkilerini artıran risk faktörleridir. 
İmmunosupresif ilaç kullanımı, diabetes mellitus 
gibi hastalıklar ve genetik faktörler de sistemik 
yan etkileri artıran önemli risk faktörleridir (28). 
Ciddi yan etkiler hastaların yaklaşık olarak % 
5’inde görülmektedir. Semptomları hafif derecede 
olan olgularda nonsteroidalantienflamatuar, anti-
piretik, antispasmotik ve antikolinerjik ilaçlar 
tedavide kullanılabilir (30). Semptomları daha 
ağır olan hastalarda ise antitüberküloz tedavi 
gerekli olabilir (31).  

BCG immunoterapisi öncesinde sistemik yan 
etkilerin önlenebilmesi için, BCG instilasyonu 
sırasında aseptik koşullar sağlanmalıdır; ateşli 
hastalıklarda, sistit varlığında ve makroskopik 
hematüri varlığında BCG uygulaması ertelen-
melidir; transüretral prostat rezeksiyonu, mesane 
biyopsisi, travmatik kateterizasyon sonrasında 
BCG instilasyonu için en az 2 hafta beklenme-
lidir; immunsupresyona sebep olan durumlarda 
(ileri derecede genel durum bozukluğu, hipo-
gamaglobulinemi, sarkoidoz, lösemi, lenfoma, 
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yaygın malignite, HIV enfeksiyonu, uzun süreli 
kortikosteroid kullanımı) ve gebelikte BCG 
tedavisi verilmemelidir. Ayrıca daha önce akut 
hipersensitivite reaksiyonu görülen hastalarda da 
BCG tedavisi verilmemelidir (2,32,33). Bazı 
araştırmacılar BCG’ye bağlı komplikasyonların 
önlenebilmesi icin profilaktik olarak günlük 300 
mg izoniazid önermektedir. Lamm ve arkadaşları 
tedavi sabahı başlanan 3 günlük profilaktik izo-
niazid uygulamasının şiddetli irritatif semptomları 
ve sistemik komplikasyonları önleyebileceğini 
bildirmiştir (3). Ancak BCG’nin antitümör etkisinin 
zayıflayacağını savunanlar profilaktik izoniazid 
uygulamasına karşı çıkmaktadır (2,15). Van der 
Meijden ve arkadaşları intravezikal BCG tedavi-
siyle eş zamanlı profilaktik izoniazid uygulaması-
nın BCG’nin antitümör aktivitesini azaltmadığını 
ve ayrıca BCG’ye bağlı lokal yan etkilerin de 
azalmadığını ortaya koymuştur (34). Ayrıca 
düşük doz BCG uygulamasının yan etkileri 
azalttığı saptanmıştır (35). Irie ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışmaya göre 80 mg ile benzer etkinliği 
olduğu gösterilen 40 mg BCG instilasyonu ile 
sadece minor yan etkiler gözlenmiştir (36).  

Bizim hastamızda da intravezikal BCG tedavisi 
sonrası nadir görülen ancak önemli komplikas-

yonlardan kemik iliği ve santral sinir sistemi 
tutulumu gelişmiştir. Hastaya verilen anti-tüber-
küloz tedavisinden sonra hastanın genel durumu, 
iştahsızlık yakınması, kemik iliği ve santral sinir 
sistemi bulguları düzelmiştir.  

Sonuç olarak zayıflatılmış canlı Mycobacterium 
bovis suşu olan BCG, yüzeyel mesane kanseri 
ve karsinoma in situ tedavisinde immunmo-
dülatör etkiye sahiptir. İntravezikal BCG instilas-
yonu sonrası gelişen lokal enflamasyona bağlı 
genellikle hafif seyirli, kendini sınırlayan yan 
etkiler görülür. Şiddetli lokal semptomları olan, 
yüksek ateşi olan, sistemik komplikasyon gelişen 
hastalarda 6 ay süreyle en az ikili antitüberküloz 
ilaç tedavisi gereklidir. BCG’ye bağlı yan etkilerin 
önlenebilmesi için özellikle uygulama sırasında 
travmatik kateterizasyondan kaçınılmalı, sistit ve 
hematüri varlığında işlem ertelenmelidir. İmmun-
supresif durumlarda sistemik yan etkilerden 
dolayı BCG instilasyonu yapılmamalıdır. Yine 
BCG’ye bağlı yan etkilerin önlenebilmesi icin 
literatürde düşük doz BCG uygulaması ve BCG 
instilasyonu esnasında profilaktik izoniazid 
uygulaması gibi yöntemler tarif edilmekle birlikte 
bu konularda tam bir fikir birliği yoktur.   
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ÖZ 

Giriş: Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit (APSGN) akut nefritin en sık sebebidir ve ani başlangıçlı ödem, 
hipertansiyon ve hematüri ile karakterize bir hastalıktır.  

Olgu: Sunulan bu vakada, yakın zamanda herhangi bir enfeksiyon öyküsü olmayan ve acile servise yüksek 
tansiyon ile başvuran erişkin bir hasta ele alınmıştır.  

Sonuç: Geçirilmiş bir enfeksiyon olmadan da glomerülonefrit ile gelen bir hastada APSGN’yi ayırıcı tanılar 
arasından çıkarmamak gereklidir. 

 

SUMMARY 

Introduction: Acute poststreptococcal glomerulonephritis (APSGN) is the most common cause of acute nephritis 
and it is characterized by an onset of edema, hypertension, and hematuria.  

Case: In our case report, a patient who admitted the emergency with hypertension without any previous infection 
history is described.  

Conclusion: APSGN is not excluding at the differential diagnosis of a patient who has glomerulonephritis without 
infection history,previously. 

 
 
 

GİRİŞ 

Akut Poststreptokoksik Glomerulonefrit (APSGN) 
akut nefritin en sık sebebi olup ani başlangıçlı 
ödem, hipertansiyon ve gross hematüri ile 
karakterize bir hastalıktır (1, 2). Başlangıç 
bulguları asemptomatik mikroskopik hematüriden 

belirgin karakteristik bulgularına kadar değişiklik 
gösterebilir (3-5). Hastalık bir A grup strepto-
koksik enfeksiyona (deri ve boğaz enfeksiyonları) 
bağlı olabileceği gibi sporadik olarak da ortaya 
çıkabilir. Hastalığın gelişme riski 5-12 yaş arası 
çocuklarda ve 60 yaş üzeri yaşlılarda daha yük-
sektir (6, 7). Sunulan bu vakada, derinlemesine 
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alınan anamnezde yakın zamanda herhangi bir 
enfeksiyon öyküsü olmayan ve acile servise 
yüksek tansiyon ile başvuran erişkin bir hasta 
anlatılmıştır. 

OLGU 

Kırküç yaşında bayan hasta, bilinen kronik has-
talık öyküsü olmayıp bir hafta önce başlayan 
şiddetli baş ağrısı, iki gündür olan bacaklarda 
ödem ve son üç gündür yüksek çıkan kan basın-
cının daha da yükselmesi ile acil servise baş-
vurdu. Hastanın ölçülen tansiyon değeri sağ kol 
160/80 mm/Hg, sol kol 180/110 mm/Hg olarak 
saptandı. Tetkiklerinde üre-kreatinin yüksekliği 
olması ve idrar tetkikinde bol eritrosit saptanmasi 
üzerine hasta nefritik sendrom öntanısıyla 
dahiliye servisine yatırıldı.  

Fizik muayanede solunum sesleri ve kardiyovas-
küler sistem olağan, batın rahat, pretibial ödem: 
++/++ ve boğaz bakısı olağan saptandı. Hipertan-
sif seyreden hastaya amlodipin başlandı. Yapılan 

batın ultrasonunda böbrek boyutları ve parankim 
kalınlığı olağan saptandı. Renal arter stenozu 
açısından yapılan doppler ultrasonunda patoloji 
saptanmadı. Göz dibi bakısı bilateral evre 1 hi-
pertansif retinopati ile uyumlu bulundu. Hastanın 
24 saatlik idrar tetkikinde proteinürisi olması 
(1184 mg/gün), ASO: 764 mg/dl ve kompleman 
(C3) değerinin düşük (16,5 mg/dl) saptanması 
üzerine nefritik sendrom ayırıcı tanısı için nefroloji 
hekimlerince hastaya renal biyopsi yapıldı. 
Patoloji raporu; IgG(++), C3(+++) ile tanı, strepte-
koklara bağlı diffüz proliferatif glomerulonefrit 
olarak raporlandı.  

Hastaya amlodipin dışında başka tedavi veril-
meden takip kararı verildi ve hastanın serviste 
yatarken başlayan olumlu progresyonu, takiple-
rinde artarak devam ettiği gözlendi. Genel 
durumu düzelen ve vital bulguları normale dönen 
hastanın kontrol C3 değerinde anlamlı yükselme 
saptandı. (C3: 51 mg/dl - C3: 125 mg/dl) Hasta-
nın başvuru anı ve son kontrol laboratuar 
değerleri Tablo 1’de listelenmiştir. 
  

 
 
 
 
 

Tablo 1. Hastanın Başvuru Anı ve Son Kontrol Laboratuvar Parametreleri 

 Başvuru değerleri Son kontrol değerleri 

Tansiyon (mmHg) 180/110 130/70 

Serum Üre (mg/dL) 127 18 

SerumKreatinin(mg/dL) 2.3 0.8 

Ürik asit 9.9 4.8 

Sodyum (mmol/L) 137 137 

Potasyum (mmol/L) 5.7 3.9 

Kalsiyum (mg/dL) 8.6 9.6 

Fosfor (mg/dL) 6.1  

Serum Albumin (g/dL) 3.74 4.4 

Total kolesterol (mg/dL) 216 192 

TG (mg/dL) 131 110 

HDL (mg/dL) 36 46 

LDL (mg/dL) 158 132 

ASO (IU/mL) 764  

C3 (mg/dL) 16.5 125 

Hemoglobin (g/dL) 11.5 12.5 

Proteinüri (mg/gün) 1185 123 

İdrar mikroskopi Bol eritrosit Normal 
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TARTIŞMA 

Postenfeksiyöz glomerülonefritlerin prototipi olan 
APSGN, farenjitten yaklaşık olarak 10 gün, 
impetigodan ise iki hafta sonra görülür. Hastalığın 
patofizyolojisinin temelini, A grubu B hemolitik 
streptokokların nefritojenik antijenlerinin 
tetiklediği bir glomerüler immün kompleks 
hastalığı oluşturur (8). Kesin mekanizma 
bilinmemekle birlikte yaygın kabul görmüş iki teori 
mevcuttur. Bunlardan biri streptokokal antijenik 
bileşenleri içeren, dolaşan immun komplekslerin 
glomerüler bazal membranda birikmesidir. Diğeri 
ise glomerüllerde biriken streptokokal bileşenlere 
veya glomerül bileşenlerinin direk kendisine karşı 
oluşan in-situ immun antijen-antikor kompleks 
oluşumudur (9). Çeşitli klinik tablolarda prezente 
olabilen bu hastalığa spesifik bir tedavi 
bulunmamaktadır. APSGN’ye sekonder hızlı 
ilerleyen glomerülonefrit gelişmesi halinde dahi 
agresif immün suprese tedavinin yararlı etkileri 

gösterilememiştir (10). Paylaştığımız bu olgu 
gerek klinik, gerekse laboratuar, biyopsi bulguları 
ve destek tedaviye yanıt vermesiyle APSGN ile 
uyumludur. Ancak sosyoekonomik düzeyi yüksek 
ve bilinçli olan hastanın kendisinden alınan geniş 
anamnezde bir enfeksiyon öyküsü olmaması, 
mevcut hastalığı ilk etapta öntanılar arasında üst 
sıralara koymamızı zorlaştırmıştır. Literatürde 
araştırıldığında, APSGN vakalarının genellikle 
çocuklardan oluştuğu görülmektedir. Bizim 
olgumuzda olduğu gibi hastaya erişkin yaşta tanı 
konulması, gelişmekte olan ülkelerde daha sık 
karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni ise ülkemizde 
streptokok taşıyıcılığının yüksek oranda olması 
ve buna bağlı kliniğin geç yaşlarda ortaya çık-
ması olarak düşünülebilinir (11). Bu olgu sunu-
munun amacı, bir hastada klasik semptomlar 
veya öykü olmasa dahi hastalığın atipik özellik-
lere sahip olabileceği akıldan çıkarılmamalı ve 
öntanılarımızı daha geniş tutmamız gerektiğini 
vurgulamaktır.  
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SB İZMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI 

- Dergide tıbbın her alanına ilişkin araştırma, olgu sunusu, editöre mektup yayınlanır. Derleme kabul edilmemektedir. Dergi yılda 4 sayı 
(Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak çıkar. Dergide yayınlanacak yazılar, dergi editörü ve en az iki danışmanın incelenmesinden geçip 
gerekli değişiklikler yapılıp yayınlanmaya uygun bulunduğu takdirde kabul edilir. Dergiye gönderilmiş yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.  

- Dergide yayınlanacak yazılar önce dergi editörünce değerlendirilir. Bu aşamada yazının red edilmesi veya kabulü söz konusu olabilir. 
Editör tarafından yazı en az iki danışmanın incelemesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi ile kabul edilen yazıların basılıp 
basılmaması ve basılma zamanı ile ilgili son söz baş editöründür. Yazıların bilimsel, etik ve hukuki sorumlulukları yazarlarına aittir. 
Çalışmalarda Helsinki bildirgesine uyulmalıdır. İlaç, klinik araştırmalar, deneysel hayvan çalışmalarında Sağlık Bakanlığının ilgili 
yönetmeliklerinde belirtilen Bakanlık ve yerel etik kurul izinleri alınmalı bunların tarih ve sayı numarası belirtilmelidir. Çalışma insanlar 
üzerinde yapılmışsa gerekli izinler alınmalı ve kişilik hakları korunmalıdır. Tüm çıkar çatışması durumları vurgulanmalı, yoksa olmadığı 
belirtilmelidir. Bu dergiye gönderilen yazılarda yazarlar “yazarlık-authorship” kriterlerini kabul etmiş sayılırlar. Her yazar yazıdaki 
katkısını yazı ile birlikte göndereceği mektupta (cover letter) belirtmelidir. Yazarlar yazının her bölümünden ve tamamından 
sorumludurlar.  

- Dergi ile iletişimi yazışma adresindeki yazar yapar. Yazışma adresindeki yazarın sorumlulukları; yazının ilk halinin dergiye 
gönderimesi, yazının bilimsel içeriği ve doğruluğu, revizyonu, basıma uygun son halinin hazırlanması, basım ile ilgili ücret varsa 
ödenmesi, yayın hakkı devir sözleşmesinin tam olması, yazı ile ilgili tüm soruların cevaplanmasında muhatap olması, etik konularda 
sorumlu olmasını kapsar.  

- Çok merkezli çalışmalarda tüm yazarlar tek tek yukarıdaki konularda sorumludurlar. Editör, yazının durumu ile ilgili bilgiyi yazar dışında 
kimseyle paylaşmaz. Editörler kurulu belirli aralıklarla toplanıp yazıların son durumunu değerlendirir. Yazıların durumu e-posta ile 
yazışma adresindeki yazara gönderilir. İlaç ve deneysel hayvan çalışmalarında Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak 
etik kurul izni alındığı belirtilmelidir. Çalışma insanlar üzerinde yapılmışsa gerekli izin alınmalı ve kişilik hakları korunmalıdır.  

- Araştırmalara yapılan nakit veya bağış şeklindeki yardımların hangi kuruluşlarca yapıldığı belirtilmelidir.  
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1. Yazılar başka bir dergide yayınlanmamış olmalı.  

2. Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.  

3. Kaynakları ile birlikte araştırma yazıları 8 olgu sunuları 4 daktilo sayfasını aşmamalıdır.  

4. Yazıların üst, alt ve yanlarda en 3 cm. boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazımda doc veya doc. x uzantısı kullanılmalıdır.  

5. Araştırma yazılarında izlenecek sıra: Türkçe başlık (büyük harf ile)-İngilizce başlık (büyük harf ile)-yazarların adları ve soyadları 
(soyadlar büyük harf ile)-yazarların açık iş adresleri-Öz (Türkçe, 50-200 sözcük)-anahtar sözcükler (Türkçe)-Abstract (İngilizce 50-
200 sözcük)-keywords (İngilizce)-Giriş-Gereç ve Yöntem-Bulgular-Tartışma-Sonuçlar-Kaynaklar.  

6. İngilizce başlık (Büyük harf ile)-Türkçe başlık (Büyük harf ile)-Yazarların adları ve Soyadları-Yazarların açık iş adresleri-Öz 
(Türkçe)-Abstract-Keywords-Introduction-Material and Method-Results-Discussion-References. Özler yapılandırılmış(structured) 
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8. Yazıya ait tabloların her biri ayrı kağıda ve başlıkları ile birlikte yazılmalı, sıra numarası verilmelidir.  

9. Şekillere (grafik, fotoğraf ve çizelgeler) sıra numarası verilmeli ve her şeklin altına numarası ve açıklaması bulunmalıdır.  

10. Araştırma yazıları için en çok 3 ve olgu sunumları için 4 şekil kabul edilir. Şekil ve grafikler için çini mürekkebi ile aydinger 
kağıdına şablonla çizilmeli ve ofset basıma uygun kalitede olmalıdır. Resimler JPEG formatında ve 300 dpi olmalıdır. Şekil alt 
yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Şekil ve resimler metin içine yerleştirilmemelidir. Metnin sonunda ayrı basılmalıdır. Renkli 
fotoğraf sisteminde tüm harcamalar yazarlar tarafından karşılanır.  

11. Otomatik sayfa numaralandırılması yapılmamalıdır.  

12. Kaynakların tümü yazıdaki geçiş sırasına göre yazılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir. Yazı içinde kullanılan 
kaynakların tümünün kaynaklar listesinde yer alması gerekmektedir. Kısaltmalar İndex Medicus’a göre yapılmalı, kısaltılmış dergi 
ve yazar adlarından sonra nokta konmamalıdır.  
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a) Dergiler (6 ve daha az sayıdaki yazarlı makaleler): Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantaiton is associated with an icreased 
risk for pancreatibiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(2): 980-3.  

b) Dergiler (6’dan fazla yazarlı makaleler): Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood 
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73(2): 1006-12.  

c) Dergiler (ekli sayı): Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23 
(1 Suppl 2): 89-97.  

d) Kitaptan bölüm: 

1) Çok yazarlı, editörlü kitaptan bir bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Pres; 1995: p. 465-78.  

2) Tek yazarlı kitap: Ringseven MK, Bond D. Gerontology and Leadership Skills for Nurses. 2nd ed. Albany: Delmar Publishers; 
1996.  

12. Tüm yazılar bozyakadergi@gmail. com adresine gönderilmelidir. Ayrıca baskı sürecini kolaylaştırmak amacıyla metin Windows 
altında çalışan bir kelime işlem programıyla hazırlanmış olarak ve CD ye basılmış olarak dergi sekreterine teslim edilmelidir.  

13. Anahtar Kelimeler Türkiye Bilim Terimlerinden (MeSH; Medical Subject Headings) seçilmelidir (http://www. bilimterimleri. com).  

14. Gönderilen tüm yazılara, yazarın yazışma adresinin de yer aldığı Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi eklenmelidir.  

15. Yazarlara yazılarının yayınlandığı sayı ücretsiz olarak gönderilir, maddi ödeme yapılmaz ve ayrı baskı verilmez.  
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Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisine 

yayınlanmak üzere gönderdiğimiz yazımız başka bir dergide değerlendirilmek veya/ve yayınlanmak 
üzere 

gönderilmemiştir. Yazımızın kabulü halinde, düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkını, yazının 

yayınlandığı günden itibaren SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’ne devrettiğimizi 
kabul 

ederiz. 

 

 

Tarih: ......./......./......... Yazının Adı: 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Yazarların Adı: Yazarların İmzası: 

................................................................................. ................................................... 

KONTROL LİSTESİ 

1. Başlık (Türkçe). 

2. İngilizce başlık. 
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