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Özet

Abstract

Giriş: Çalışmamızda obstrüktif uyku apne sendromunun (OSAS) erkeklerde
cinsel fonksiyon üzerine etkisinin araştırılmasını amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 35 sağlıklı erkek ve 44 OSAS tanısı konulmuş erkek hasta dahil edildi. Tüm katılımcılar için sosyodemografik veriler,
cinsel bilgiler ve klinik karakteristiklerin sorgulandığı form dolduruldu. Madde
bağımlılığı, psikiyatrik bozukluklar, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı,
karaciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı, nörolojik bozukluklar ve diğer organik hastalıklar ve cinsel yaşamı kötü şekilde etkileyecek cerrahi operasyon
varlığı ile bekâr olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Katılımcıların cinsel
fonksiyonlarının değerlendirilmesi için Arizona cinsel tecrübe skalası (ASEX)
kullanıldı.
Bulgular: Kırk dört OSAS hastası ve 35 sağlıklı kontrol hastası apne-hipopne
indeksine (AHI) göre dört gruba ayrıldı. 11 hasta hafif OSAS, 9 hasta orta
OSAS ve 24 hasta ağır OSAS grubuna ayrıldı. 35 hastanın AHI 5’ten azdı ve
kontrol grubuna dahil edildi. Tüm gruplar yaş ve eğitim seviyesi açısından
benzerdi. ASEX tüm komponentleri (cinsel dürtü, uyarılma, ereksiyon, ejekülasyona uaşma ve cinsel tatminlik) OSAS ve sağlıklı kontrol gruplarında
benzerdi.
Sonuç: Bizim bulgularımıza gore ASEX ile değerlendirilen cinsel fonksiyonlar
OSAS ve sağlıklı kontrol için benzerdir.

Introduction: We aimed to investigate the impact of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) on the sexual function in male population.
Materials and Methods: In this study, 35 healthy male subjects and 44 male patients diagnosed with OSAS were included. All subjects included to this study were
asked to fill out the forms investigating the socio-demographic data, sexual information and clinical characteristics. In this study, patients with drug abuse, psychiatric disorders, cardiovascular diseases, renal problems, hepatic diseases, chronic
pulmonary diseases, neurological disorders and other organic diseases and surgical
operations that could adversely affect sexual life and patient who were not married
were excludeded. The Arizona sexual experience scale (ASEX) was applied to determine sexual function of all participants.
Results: Forty-four OSAS patients and 35 healthy controls were divided into four
groups according to apnea-hypopnea index (AHI). 11 patients were mild OSAS, 9
patients were moderate OSAS and 24 patients were severe OSAS group. Control
(healthy) group were selected from patients with AHI less than 5. All groups were
similar according to age and education level. All components of ASEX (sexual drive,
arousal, penile erection, ability to reach ejaculation, and sexual satisfaction) were similar in OSAS and healthy participants.
Conclusion: Our data suggest that there is no significant difference between OSAS
and healthy subjects in case of sexual functions evaluated with ASEX.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, cinsel fonksiyon, uyku
evresi, Arizona cinsel tecrübe skalası

Keywords: Obstructive sleep apnea syndrome, sexual function, sleep stages, Arizona sexual experience scale
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Introduction
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a disease characterized by symptoms including daytime sleepiness, snoring, witnessed apnea and polysomnographically assessed recurrent partial and/or total upper airway collapse and cessation of breathing
during sleep (1-4).
With regard to the impacts of OSAS on sexual functions on male
patients, conflicting results have been reported previously. Some
of them reported that decreased hormonal production (5), decreased sexual drive and sexual satisfaction and decreased in erectile function (6) were associated with OSAS. On the contrary, other studies reported that even though changes in hormonal profile,
the sexual life of OSAS patients were not affected at the clinical
level (7).
Sexual life in male population with OSAS was examined by some
type of questionnaires (Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction, International Index of Erectile Function) (7,8). To our
knowledge, Arizona sexual experiences scale (ASEX) of which
Turkish reliability and validity was evaluated previously were not
studied in OSAS patients (9). In this study, we purposed to explore
the effect of OSAS on the sexual function in male population.

Materials and Methods
After Ethical Committee approval, this study was conducted both
in Psychiatry Department and sleep laboratory of Chest Diseases
Department in Afyon Kocatepe University.
Male patients who were underwent overnight polysomnographically (PSG) in sleep unit were consequently recruited in this study.
Patients with regular drug use or drug abuse and comorbid conditions including psychiatric disorders, cardiovascular diseases, renal
problems, hepatic diseases, chronic pulmonary diseases, neurological disorders and other organic diseases and surgical operations
that could adversely affect sexual life and patients who were not
married were excluded in this study.
A Thirty-five subjects with apnea-hypopnea index (AHI) lower
than 5 were included to control group. Forty four patients with
AHI equal or greater than 5 were included into OSAS group.
Detailed and signed written informed consent was obtained from
all subjects for this study. Medical history and physical examination findings were recorded in detail, except identification information of all patients in terms of privacy and ethical necessity.
Patients Data and Arizona sexual experiences scale (ASEX)
Age, educational status and other socio-demographic data
were asked to all subjects. Sexual disorders were assessed by
ASEX which is short (5 questioned), simple and easily understandable questionnaire developed by McGahuey et al (10).
2

ASEX has 5 single-item domains that were addressed to evaluate sexual drive, arousal, penile erection, ability to reach ejaculation, and sexual satisfaction. These questions were rated on
a 6-point Likert scale (totally: 5 to 30 points) that lesser points
show greater sexual function and higher points show sexual
dysfunction. The validity and reliability of ASEX has been
evaluated by several studies (11-13).
Polysomnographically
Overnight PSG records of all subjects were taken by digital
PSG system (COMPUMEDICS E Series Abbotsford VIC
3067, AUSTRALIA) at the sleep laboratory in the department
of pulmonary diseases. Electroencephalography (EEG), electrooculogram (EOG), submental electromyelography (EMG)
recordings were used to evaluate sleep and sleep stages. Oronasal breathing thermistor was placed to monitor air-flow.
Thoraco-abdominal movements were recorded via sensors
located around the thorax and abdomen. Pulse oxymeter
and electrocardiogram were used to obtain oxygen saturation
and heart rate, respectively. Analysis of leg movements was
made with EMG sensors placed on the anterior tibialis muscle. Sleep stages were scored manually based on the American
Academy of Sleep Medicine guideline (4,14,15).
Sleep duration was recorded in hours. Apnea was defined as the
complete cessation of airflow for at least 10 seconds. Hypopneas
were defined as events lasting ≥10 sec in which there was a ≥ 30%
reduction in nasal pressure signal excursions from baseline and
an associated ≥ 4% desaturation from pre-event baseline. Obstructive events were determined as partial or complete airflow
cessation with continued thoraco-abdominal effort. On the other
hand, central events were determined by lack of thoraco-abdominal effort in this setting.
Mixed events were determined with presence of both obstructive and central events. The apnea-hypopnea index (AHI) was
calculated by dividing the total number of episodes of apnea
and hypopnea by the duration of sleep (hours). OSAS was
defined as AHI ≥5 events/hour. Stages of OSAS were classified as follows; mild: AHI 5 to 15; moderate: AHI 16 to 30;
severe:>30 (14,15).
Statistical analysis
All statistical evaluations were performed using the Statistical Package for the Social Sciences for Windows v17.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL, USA). Categorical variables were expressed
as numbers and percentage. The Chi-square test was used to
compare categorical variables in different groups. The Kolmogorov – Smirnov test was used to determine continuous
variables whether or not they are normally distributed.
The Kruskal–Wallis test or one way-ANOVA was used for
comparing more than two independent groups according to
distribution status of continuous variables. A “p” values less
than 0.05 were considered statistically significant.

OSAS Tanılı Hastalarda Cinsel Hayat: Gerçekten Cinsellik Üzerine Etkisi Var mı?		
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Results

Discussion

Forty-four male patients with OSAS and 35 male healthy
control subjects were included in this study. All OSAS patients were divided into four subgroups (stages) according to
AHI determined by polysomnography, as Mild OSAS group
(N=11), Moderate OSAS (N=9) and Severe OSAS group
(N=24). Control group was healthy subjects that AHI of
them lower than 5.

DIn the literature there are some studies evaluating the relationship between sexual functions and OSAS in adult population. Peterson et al. reported that sexual dysfunction was
more prevalent in male patients with OSAS (3). Budweiser et
al. similarly reported that prevalence of erectile dysfunction
was related with the presence of OSAS and its severity (16).
Santos et al. also studied the relationship between the erectile dysfunction and OSAS. They found that although erectile
dysfunction and overall sexual dysfunction were prevalent in
OSAS patients, there was no correlation between severity of
OSAS and severity of erectile dysfunction (17).

Mean age of control subjects and OSAS subgroups (mild,
moderate and severe) were as follows; 42.20±6.83 years,
48.18±9.55 years, 47.33±10.78 years and 50.45 ± 8.57 years,
respectively. Mean ages of all these four groups were statistically similar (P=0.414).
Table 1. Mean age and educational level of all four groups

Mean Age
Educational level
with
>8 years, %

Control
n=35

Mild Moderate Severe
OSAS
OSAS
OSAS
n=11
n=9
n=24

42.20 ±
6.83

48.18±
9.55

47.33 ±
10.78

44.86

18.18

44.44

P

50.45 ± 0.414
8.57
37.50

0.638

Educational level of all four groups were similar when compared with cut of education level as 8 years (P= 0.638). All sociodemographic data of all groups were presented in table 1.
Scores of each items of ASEX (Sexual drive, arousal, penile
erection, ability to reach ejaculation, and sexual satisfaction)
and total score were similar in all groups (P>0.05) (Table 2).
Table 2. Sexual functions of all groups were compared with
ASEX and its each items.
Control

Mild Moderate Severe P value
OSAS
OSAS
OSAS

ASEX total

8.51
±2.54

10.45
±3.98

9.88
±2.71

11.66
±4.09

0.671

Sexual Drive

1.62
±0.64

2.18
±1.66

2.11
±0.78

2.12
±0.99

0.199

Arousal

1.82
±0.92

2.09
±1.04

2.22
±1.20

2.41
±1.10

0.930

Penile
Erection

1.57
±0.85

2.18
±1.40

2.00
±1.11

2.70
±1.23

0.126

Ability to
reach
ejaculation

1.68
±0.93

1.63
±0.92

1.77
±0.83

1.95
±0.99

0.948

Sexual
satisfaction

1.80
±0.99

2.36
±1.02

1.77
±0.83

2.45
±1.28

0.074

However, contradictory results of other studies that there was
no relationship between the prevalence of sexual functions
and sleep apnea were also reported (7,18,19). Seftel et al. studied 285 male patients and reported that presence of OSAS
was not correlated with erectile dysfunction.18 Additionally,
Schiavi et al. reported a study that aimed to investigate the
relationship between sleep disorders, nocturnal penile tumescence, and sexual behavior.
In that study, authors found that there was no increase in prevalence of sleep disorders in patients with erectile dysfunction.
Besides, morning erection and sexual behavior parameters
were similar in sleep disordered patients and healthy controls
(19). In another study, Ak et al. investigated the quality of sexual life in OSAS patients with Golombok Rust Inventory of
Sexual Satisfaction (GRISS) at the first time in the literature,
and they reported that sexual satisfaction was similar in sleep
apnea and control groups and within the sleep apnea stages
(mild, moderate and severe apnea) (7).
In this study, we evaluated the relationship between sexual function and presence of OSAS in male patients. In this
study, we evaluated the sexual functions and its sub-items
with ASEX in patients with OSAS at the first time in the literature. We found that there was no relationship between OSAS
severity and sexual function.
Additionally, in the present study, we excluded confounding
situations including the co-morbid conditions, such as psychiatric disorders, cardiovascular diseases, renal problems, hepatic diseases, chronic pulmonary diseases, neurological disorders and other organic diseases, regular drug use/abuse and
previous surgical operations that could adversely affect sexual
life and patients who were not married in during his life.
Unfortunately, there are some limitations in this study that
need to be discussed. One of them was small sample size
of this study. Main reason for this limitation was our restrictive inclusion criteria. Another limitation was the absence of
hormonal levels of patients (such as testosterone, luteinizing
hormone, follicular stimulating hormone …etc.).
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In conclusion, this study showed that, OSAS alone (with exclusion of related organic diseases, comorbidities and drug
usage) is not related with the sexual dysfunction compared
with healthy controls.
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Özet

Abstract

Giriş: Pulmoner tromboemboli tanısı ile vena kava filtresi takılan olgularımızın uzun
dönem sonuçlarının literatür eşliğinde değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 ve Aralık 2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Pulmoner Tromboembolizm tanısı
alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalara filtre takılması için
kullanılan endikasyonlar, takipte gelişen re-emboli ve filtreye bağlı komplikasyonlar
araştırıldı.
Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 65.4± 15.7 olup, 15(%60)’i kadın cinsiyetteydi. Vena kava filtresi takıldıktan sonra ortalama geçen takip süresi 907 (20-1920)
gündü. Pulmoner tromboembolizm gelişimi için en sık risk faktörü 15 (%60) hasta
ile immobilizasyondu. Toplam 625 hastanın 25 (%4)’ine filtre takıldığı tespit edildi.
Filtre takılma endikasyonlarından en sık görülen 15 (%60) hastada major kanama
gelişmiş olmasıydı. Filtre takılan hastalara yapılan kontrollerde re-emboli ve filtreye
bağlı bir komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Ülkemizde vena kava filtresi uygulanan hastalarla ilgili veriler sınırlıdır. Çalışmamızda hastalarn takibinde herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. Sonuç
olarak vena kava filtreleri antikoagulan tedavi kontrendike olduğunda önemli bir alternatif olup uzun dönem komplikasyonlar fazla görülmemektedir.

Introduction: This study aims to provide long-term results of our patients diagnosed
with pulmonary thromboembolism and installed vena cava filter, in light of literature.
Materials and Methods: Between the years January 2008 and December 2012,
we retrospectively enrolled patients diagnosed with pulmonary thromboembolism at
Karadeniz Technical University chest diseases clinic. The patients were followed for
indications used for attaching the filter, filter-related complications and development
of re-embolism.
Results: Mean age was 65.4 ± 15.7 years and 15 (60%) were woman. The average follow-up period after insertion of vena cava filter was 907 (20-1920) days.
The most common risk factor for the development of pulmonary thromboembolism
was immobilization (15/25)(60%) We found that vena cava filter was inserted to 25
(4%) of 625 patients. The most common indications for Installing filter was major
bleeding at 15 (60%) patients. Any complication were encounted in the outpatient
clinic controls.
Conclusion: In our country, data is limited on patients with vena cava filters. In this
study, no complications were observed on patients follow up. As a result, vena cava
filter is an important alternative when anticoagulant therapy is contraindicated and
long-term complications are not more frequent with vena cava filters.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Tromboemboli; Vena kava filtresi; Komplikasyonlar

Keywords:Pulmonary Thromboembolism; Vena Cava Filters; Complications

İletişim adresi:
Neslihan Özçelik
Karadeniz Tecnical University, Chest, Trabzon, Türkiye
e-mail: ozcelik.nesli@gmail.com
© 2016 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır

www.solunumhastaliklari.org

5

Solunum Hastalıkları Cilt 26, Sayı 1-2-3-2016, 5-8

Giriş

Bulgular

Pulmoner tromboemboli (PTE) sık görülen ve hayatı tehdit eden
önemli bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde PTE
sonucu ölüm oranı 702 hastayı içeren bir seride %15 olarak bildirilmiştir [1]. Antikoagulan ve/veya trombolitik tedavi halen primer
tedaviyi oluşturmakta, vena kava filtreleri (VKF) ise önemli bir tedavi yaklaşımı olarak görülmektedir. PTE hastalarında derin ven
trombozu (DVT) birlikteliğinin %40 olduğu düşünülürse, DVT
bulunan hastalarda pulmoner tromboemboli riskinin her zaman
akılda bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır [2]. Prospektif bir
seride DVT bulunan hastaların %15’inde VKF’si kullanıldığı raporlanmıştır [3]. ABD’de 2012 yılında, çıkarılabilir filtre dahil olmak
üzere toplam 250.000 adet VKF takılacağı öngörülmüştür [4].
PTE’yi önlemek için vena kava inferiyora filtre yerleştirerek mekanik bariyer oluşturulması fikri ilk kez 1868 yılında Trousseau tarafından ortaya atılmıştır [5]. Filtrelerin uygulamaya girmesi daha geç
olmuş ve son yıllarda perkütan olarak uygulanabilmiştir. PTE’de
VKF takılması için iki major endikasyon vardır. İlki antikoagülan
tedavinin kontrendike olması veya antikoagülan tedavi altında
major kanama komplikasyonu, ikincisi ise etkin antikoagülan tedaviye rağmen yeni bir PTE atağının gelişmesidir. Ülkemizde VKF’si
uygulanan hastalarla ilgili veriler sınırlıdır.
Bu çalışma; PTE tanısı koyulan ve VKF’si takılan olgularımızın
uzun dönem sonuçlarını (re-emboli, ölüm) literatür eşliğinde vermeyi amaçlamaktadır.

Çalışmamızda toplam 625 hasta PTE tanısı ile Göğüs Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gördü. Bu hastalardan 25 (%4)
tanesine VKF takıldı. VKF takılan tüm hastalarda PTE tanısı Toraks BT anjiyografi ile konuldu. Hastalara alt ekstremite
doppler ultrasonografi yapıldı. On altı hastada aynı zamanda
DVT saptandı. En sık venöz trombüsün femoral vende olduğu
tespit edildi (Tablo-1).

Gereç ve Yöntem
Hastanemizde 2008–2012 yılları arasında PTE tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. ICD
Kodları (International Classification of Diseases) I26.0, I26.9 olan
hastalar değerlendirmeye alındı. Bu hastalardan VKF’si takılan
hastalar belirlendi. PTE tanısı çok kesitli toraks bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile koyuldu. Alt ekstremite doppler ultrasonografi yapılarak derin ven trombozu araştırıldı. Hastalara filtre
takılması için kullanılan endikasyonlar tespit edildi.
Hastanemiz Girişimsel Radyoloji Bölümünce Optease (TM ) 6F
nitinol filtre kullanılmaktadır (Figür-1).
İşlemde lokal anestezi, ultrason ve floroskopi eşliğinde sağ/sol
juguler/femoral vene seldinger iğnesi vasküler mikroponksiyon
sistemi ile girilip vasküler introdüser yerleştirilerek uygun kılavuz
tel ve kateter manipülasyonlarıyla inferior vena kavaya filtre uygulandı. Filtre takılan hastalar poliklinik ve telefon vizitleri ile takip
edildi.

Tablo-1: Pulmoner Tromboemboli hastalarında saptanan derin
ven trombozu dağılmı
DVT
Femoral
Femoral+popliteal
Femoral+safen
Femoral+iliak
Safen
Popliteal

n
10
2
1
1
1
1

%
40
8
4
4
4
4

Hastaların yaş ortalaması 65.4 ± 15.7 yıl ve 15 (%60) ’i kadın
cinsiyetindeydi. VKF takıldıktan sonra ortalama geçen takip
süresi 907 (20-1920) gündü. PTE gelişimi için risk faktörleri
sırasıyla; 15 (%60) hastada immobilizasyon, 6 (%24) hastada
malignite ve 4 (%16) hastada herediter trombofili (Faktör V
leiden ve MTHFR (metilen tetrahidrofolat redüktaz) gen mutasyonları) idi (Figür-2). VKF takılan hastaların 7 (%28) ‘sine
aynı zamanda antikoagulan tedavi verildi. Üç (%43) hastada oral
antikoagulan ve 4 (%57) hastada düşük molekül ağırlıklı heparin
tedavisi ile devam edildi. Takiplerde hastaların hiçbirinde re-emboli ve diğer komplikasyonlar saptanmadı. Faktör V leiden mutasyonu saptanan ve antikoagulan tedavi altında batında hematom gelişmesi nedeni ile filtre uygulanan bir hastanın filtresi 3 ay
sonra çıkartıldı. Diğer hastaların filtreleri kalıcı olarak uygulandı.
Figür-2: Pulmoner Tromboembolizm gelişimi için risk faktörleri

Figür-1: Optease (TM ) 6F nitinol filtre

Filtre takılma endikasyonları sırası ile 15 (% 60) hastada etkin tedavi altında major kanama, 1 (% 4) hastada tedavi altında trombositopeni, 5 (%20) hastada etkin tedaviye rağmen tekrarlayan DVT
ve 4 (%16) hastada re-emboli olmasıydı (Figür-3). Kanama gelişen
hastaların dağılımı 7 hastada intrakraniyal, 3 hastada batın içi, 4
hastada gastrointestinal ve 1 hastada vajinal kanama olmak üzere
toplam 15 hasta idi.
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Figür-3: Vena kava filtre takılma endikasyonlarının dağılımı

Çalışmamızda filtre takılma endikasyonları ise etkin tedavi altında
major kanama gelişmiş olması, antikoagülan tedavi komplikasyonu olarak trombositopeni gelişmiş olması, etkin tedaviye rağmen
tekrarlayan DVT ve re-emboli olmasıydı.
VKF ile ilgili yapılan geniş çaplı araştırmalardan birisinde DVT
bulunan 400 hasta randomize edilerek standart antikoagülasyon
ve VKF ile birlikte antikoagülasyon etkinliği karşılaştırılmış. Sonuç
olarak PTE riski azalmasına rağmen venöz trombüs sıklığında artış saptanmıştır [13].

Hastaların poliklinik ve telefon vizitleri ile yapılan takiplerinde 7
(%28) hastanın ex olduğu belirlendi. Üç hastanın malignite, 2 hastanın kalp yetmezliği, 1 hastanın kor pulmonale (çok ağır KOAH’a
bağlı) ve 1 hastanın ise hastanede yatarken masif PTE ve solunum
yetmezliğine sekonder kaybedildiği tespit edildi.

Tartışma
PTE genellikle antikoagulan tedavi ile etkin bir şekilde tedavi edilmesine rağmen nadiren mekanik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda VKF uygulanma sıklığı %4 olarak saptanmış
olup, en sık tedavi altında major kanama gelişmesi nedeni ile filtre
takılmıştır.
Vena kava filtrelerinin kabul görmüş ve kılavuzlar tarafından onaylanmış endikasyonları; terapötik antikoagülasyon için kontrendikasyon olması ve antikoagülan tedavinin yetersiz kaldığı derin ven
trombozudur. Filtre yerleştirilmesinin tartışmalı olduğu diğer endikasyonlar; yüksek kanama riski olan hastada derin ven trombozu,
kardiyopulmoner rezervi kötü olan bir hastada venöz tromboz,
akut masif pulmoner tromboemboli veya kronik tromboembolik
pulmoner hipertansiyon gibi yeni bir emboli atağının tolere edilemeyeceği durumlardır. Masif PTE geçiren hastalarda embolektomi sonrası, kronik tromboembolik hastalarda da endarterektomi
ameliyatı sonrası VKF uygulanan hasta grupları vardır [6-8].
Travma hastaları, spinal beyin cerrahisi veya obezite cerrahisi
geçirecek hastalar için profilaktik filtre yerleştirme işlemi farmakolojik ya da mekanik profilaksi için bir alternatif olarak kullanılmaktadır [9]. Bunun aksine American College of Clinical Pharmacy (ACCP) travma hastalarında birincil profilaksi olarak VKF
kullanımını önermemektedir [10]. Tüm kaynaklar antikoagülan
kontrendikasyonu olan durumlar veya tedavi yetersizliği olduğunda VKF takılmasını desteklemesine rağmen, profilaktik kullanımı
konusunda fikir birliği sağlanamamıştır [11].
Yine tromboembolik hadiseler için riskli bir dönem olan gebelikte,
gen mutasyonları veya geçirilmiş DVT/PTE gibi yüksek risk taşıyan hastalarda geçici vena kava filtreleri profilaktik amaçla kullanıldığı az sayıda vaka bildirilmiştir [12].

Yalnızca vena kava filtresi takılmış olan hastalarla filtre ile birlikte antikoagülan tedavi alan hastaların karşılaştırıldığı 1369 hastayı
içeren bir çalışmadan elde edilen verilerde, antikoagülan tedavi
alan hastalarda venöz tromboemboli insidansında anlamlı farklılık saptanmamıştır [14]. Ancak tek başına vena kava filtreleri ile
antikoagülan tedaviyi karşılaştıran bir çalışma henüz yapılmamıştır. Çalışmamızda onsekiz hastaya yalnızca VKF uygulanırken, üç
hastada VKF ile birlikte oral antikoagulan ve dört hastanın tedavisine düşük molekül ağırlıklı heparin ile devam edildi. Yapılan
takiplerde VKF’si takılan hastalarımızda re-emboli ve tekrarlayan
venöz trombüs saptanmadı.
VKF uygulamasında insizyonel cerrahi işlemler başlangıçta kullanılmış ancak komplikasyon riskinin fazla olması, yüksek mortalite
ve morbidite riskleri nedeni ile artık uygulanmamaktadır. İlk çıkan
özgün tasarım filtreler sayesinde geliştirilen güncel modeller perkütan yol ile kolayca takılabilmektedir [15]. Hastanemizde de lokal
anestezi eşliğinde ultrason ve floroskopi yardımı ile kılavuz tel ve
kateter manipülasyonlarıyla inferior vena kavaya ulaşılarak filtre
yerleştirilmektedir.
Renal ven trombozu, vena kava yaralanması/trombozu, filtrenin
kayması, alt ekstremitede ödem, hematom gelişimi gibi ciddi yan
etkileri olsa da, yeni geliştirilen filtreler ve konusunda deneyimli
kliniklerde komplikasyon riski son derece düşük olup, PTE riski
büyük oranda azalmıştır [16]. Uzun dönemde filtre yerinde trombüs ve post trombotik sendrom gelişebilmektedir. Çıkarılabilir
filtrelerin kullanıma girmesi ile fibrinolitik tedavinin daha güvenli
kullanımı sağlanmıştır [17, 18]. Hastanemizde uygulanan Optease (TM ) 6F nitinol marka filtre çıkarılabilir bir filtredir ve kalıcı
amaçla yerinde bırakılabilmektedir. Çalışmamızda, kontrol amaçlı
filtrenin yerinde olup olmadığı ile ilgili seri ultrason takibi yapılmamıştır. Dolayısıyla çalışmamızın en önemli kısıtlılığı komplikasyon
olmadığının görüntüleme yöntemleri ile desteklenmemiş olmasıdır. Ancak yapılan poliklinik kontrollerinde filtre migrasyonu,
vena kava inferiorda trombüs gibi komplikasyonlara ait semptom
ve patolojik muayene bulgusuna rastlanmamıştır.
Sonuç olarak; PTE‘de antikoagülanlar gibi temel tedavi seçenekleri kullanılamadığında VKF hayat kurtarıcı rol oynayabilmekte,
zaman zaman yüksek riskli hastalarda PTE gelişiminin önlenmesinde kullanılabilmektedir. Uygulanması daha kolay filtrelerin geliştirilmesine ve daha yaygın kullanılabilmesi için ileri çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
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Abstract

Giriş: Judo sporcularında sportif performansta önemli parametreler olan core kaslarının enduransı ile pulmoner fonksiyon arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 13-19 (Ort. 15,75 ± 1,51) yaş aralığında, 20 (11
erkek ve 9 kadın ) judo sporcusu dâhil edildi. Sporcuların core enduransları; statik
gövde fleksiyon endurans testi, statik gövde ekstansiyon endurans testi ve lateral
köprü endurans testleri ile değerlendirilirken pulmoner fonksiyonları portatif spirometre cihazı ile ölçülerek FVC, FEV1%, FEV1/FVC, PEF ve FEF25-75 % değerleri
kaydedildi.
Bulgular: Sporcuların FEV1, FVC, PEF ve FEF 25-75% değerleri ile fleksör endurans testi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,01).
Sporcuların ekstansör endurans testi, sağ ve sol lateral köprü testi sonuçları ile
solunum parametreleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı
(p>0,05).
Sonuç: Judo sporcularında core enduransının pulmoner fonksiyon üzerinde etkili
bir parametre olduğu ve core kaslarının enduransının sporcuların performanslarının artırılması için müsabaka öncesinde değerlendirmesi ve antrenman programları
hazırlanırken anterior core kaslarının enduransının arttırılması gerektiği sonucuna
varılmıştır.

Introduction: The purpose of this study was to determine the relationship between the core endurance and pulmonary function required to increase athletic
performance and prevent injuries in judo athletes.
Material and Methods: The study consisted of 20 (11 male and 9 female) judo
players aged between 13-19 (mean 15,75 ± 1,51), whoare actively involved in
judo sports, complied with the criteria and voluntarily participated in the study.
Core endurance was measured by using the static trunk extensor endurance
test, trunk flexor endurance test and side bridge endurance test and FEV1, FVC,
FEV1/FVC, PEF and FEF25-75 was measured to asess pulmonary functional.
Results: There was a statistically significant correlation between flexor endurance test results and FEV1, FVC, PEF and FEF 25-75% values of the athletes
(p <0,01). There was no statistically significant relationship between extansor
endurance test and right and left lateral bridge test results and respiratory parameters (p> 0,05).
Conclusion: Core endurance is an important parameter on pulmonary function
in Judo athletes. This should be taken into consideration when preventing injuries to judo athletes, evaluating them before competition in order to improve
their performances and preparing training programs.
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Giriş

Gereç ve Yöntem

Judo, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, denge, sürat, beceri, zamanlama ve tepki sürati gibi motorik özelliklerin tümünün bir arada
bulanması gereken bir spor dalıdır (1). Gerek takım oyunlarında
gerekse bireysel sporlarda aerobik ve anaerobik sistemlerin ard
arda kullanıldığı sürat, kuvvet, çeviklik, dayanıklılık, esneklik, denge, gibi faktörlerin performansa etki ettiği bir gerçektir. Üst ve alt
ekstremite kas kuvveti, dayanıklılık, sürat, anaerobik güç ve gövde
kas kuvveti judo müsabakalarında başarılı olmak için önemli faktörlerdir (2,3). Gövde kas kontrolü postürel kontrol ve dengeye
katkı sağlayan önemli bir alt sistemdir.Posturel stabilite ve denge
neredeyse tüm hareketler boyunca ayrılmaz bir ikilidir (4-6). Gövde kas kontrolünün sağlanmasında core stabilizasyon önemli bir
rol oynar.

Çalışmamız judo sporcularının pulmoner fonksiyonları ile core
kaslarının enduransları arasında ilişki olup olmadığını belirlemek
amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (SESAM-Sporcu Eğitimi ve Sağlık Araştırma Merkezi)’nda gerçekleştirildi. Çalışmamıza;
13-19 (Ort. 15,75 ± 1,51) yaş aralığında, değerlendirme için gerekli kooperasyona ve kognitif duruma sahip ve çalışmaya katılmayı
gönüllü olan 20 (11 erkek ve 9 kadın ) judo sporcusu dâhil edildi.
Çalışmaya başlamadan önce çalışmaya katılmayı kabul eden tüm
sporcular ve antrenörleri çalışmanın amacı, çalışmanın içerdiği değerlendirmeler ve çalışmanın yararları hakkında bilgilendirildi ve
çalışmada gönüllülük esas alınarak sporculardan ve antrenörlerinden sözlü onam alındı.

Tüm spor aktivitelerinde kuvvet üretimi ve stabilizasyon için core
stabilizasyonun önemi gittikçe artmaktadır. Core stabilizasyon judodan atletizme kadar tüm spor dallarında ekleme binen yükün en
aza indirilmesinde ve maksimum kuvvetin çıkarılmasında gerekli
olan etkin biomekaniksel fonksiyonun oluşturulmasında önemli
bir unsurdur (7).

Boy ve vücut ağırlıkları
Sporcular hassaslık derecesi 0.01 kg olan Seca marka tartıda tartılmıştır. Ölçümler sırasında sporcular çıplak ayakla ve üzerlerinde
sadece iç çamaşırları olacak şekilde ölçüm alınmış değerler “kg”
olarak kaydedilmiştir. Boy uzunlukları, hassas kantarda sa-bit olarak bulunan “metal bir çubuğa” denek dik bir pozisyonda durdurularak ölçülmüştür. Sporcuların vücudunun tamamen dik olmasına ve çenenin yere paralel olarak tutulmasına dikkat edilmiştir.
Alınan değerler ‘cm’olarak kaydedilmiştir.

Core stabilizasyonun, atletik performansın iyileştirilmesinden ve
yaralanmaların önlenmesinden, bel ağrısının hafifletilmesine kadar birçok yararı bulunmaktadır (8). Core, ön kısmını abdominal,
arka kısmını paraspinal ve gluteal kasların, çatısını diyafragmanın
ve tabanını pelvik taban ve kalça kuşağı kaslarının oluşturduğu bir
kutu olarak tanımlanmaktadır (9). Core stabilizasyonun bir parçası
olan diyafragma, karın içi basıncı kontrol ederek ve abdominal ve
pelvik taban kasları ile birlikte hareket ederek omurgadaki stresi
azaltıp solunum ve gövde stabilizasyonunda rol oynar (10,11).
Primer solunum kası olan diyafragma özellikle primer core kası
olan transversus abdominis (TA) kası ile yakından ilişkilidir
(12,15). Çünkü TA kasının üst kısmı alt göğüs kafesinin iç kısmına
bağlı iken arka kısmı intervertebral diskler aracılığıyla lumbal vertebralara, alt kısmı iliak krista ve inguinal ligament ile birleşir (13).
TA kası anatomik yerleşiminden dolayı lumba-pelvik kontrolde
primer olarak görev alır. Bu yüzden diyafragma yaralanması olan
bireylerde lumbo-pelvik kontrolün azalması diyafragma ve TA’nın
anatomik olarak yakın ilişki içerisinde olmasıyla açıklanabilir (14).
Diyafragma ve TA’nın anatomik yapısı göz önüne alındığında, diyafragma yaralanmalarının neden olabileceği azalmış diyafragma
kontraktilitesinin TA aktivitesinde ve core stabilizasyonda azalmaya neden olacağı düşünülmektedir (12).
Aynı zamanda abdominal kasların ventilasyon sürecine yardımcı olması için güçlendirilmesi önerilmektedir. Böylece artmış abdominal
kas kuvveti, uzamış ve zorlu ekspirasyona yardımcı olabilir (16,17).
Bu sebeplerden dolayı tüm spor dallarında olduğu gibi judo sporcularında dasportif performansta önemli bir parametre olan pulmoner fonksiyonlar ile core kaslarının enduransı arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
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Vücut kütle indeksi (VKİ)
“Vücut kütle indeksi= Boy/Kilo2” formülü ile VKİ hesaplandı.
Solunum parametrelerinin ölçümü
Solunum fonksiyon testleri (SFT) portatif spirometre (MIR-Spirobank) ile yapıldı. Spirometre ölçümlerinde deneklerin burunları
mandalla kapatılarak sonuçlar maksimum nefes alımından sonra
maksimum zorlayarak nefes verme işlemini takiben spirometrenin
dijital göstergesinden okunarak kayıt edilmiştir. Spirometrik ölçümler denek oturur pozisyondayken alınmıştır (18,19). Öl¬çümler 5 dk ara ile üç kez tekrar edilmiş ve en iyi derece kaydedilmiştir. Spirometre ölçümlerinde FVC (zorlu vital kapasite), FEV1%
(zorlu ekspirasyonda 1.saniyede çıkan hava miktarı), FEV1/FVC
oranı, PEF (en yüksek ekspirasyon akım), FEF25-75 % (zorlu ekspirasyon ortası akım hızı) ölçümleri değerlendirmeye alınmıştır.
Core Kaslarının Endurans Değerlendirilmesi
Sporcuların core kaslarının enduransları; statik gövde fleksiyon
endurans testi, statik gövde ekstansiyon endurans testi ve lateral
köprü endurans testleri ile değerlendirildi ve sonuçlar saniye cinsinden kaydedildi.
Fleksör endurans testi: Diz ve kalça çengel pozisyonda fleksiyonda, ayaklar fizyoterapist tarafından stabilize edilmiş, eller
omuzda çapraz durumdadır. Scapulanın angulus inferioru yataktan kaldırdıktan sonra test başlatılarak, pozisyonu koruyabilme
süresi kaydedildi.
Ekstansör Endurans Testi: Sporcu SİAS’ları masanın kenarına
gelecek şekilde gövdesi masadan sarkıtılmış, elleri omuzda çapraz,
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ayaklar desteklenmiş pozisyonda durdurularak, horizontallik
sağlandığında test başlatıldı, bu pozisyonu koruyabilme süresi
kaydedildi.
Sağ-Sol Lateral Köprü Testi: Sporcu önce sağ taraf yan yatışta,
bacakları ekstansiyonda bir ayağı diğerinin önünde, gövdesi düz
bir hatta olacak şekilde ön kolları üzerinde kalkarak yan köprü kurarak bu pozisyonda ne kadar süre kaldığı kaydedildi. Daha sonra
sporcu sol taraf yan yatış pozisyonunda iken test tekrar edildi.
Verilerin Analizi
Sporculara ait tüm veriler “SPSS (Statistical Package for Social
Sciences Inc. Chicago, IL, USA) For Windows Release 22.0” istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edildi. Tüm değişkenlerin
tanımlayıcı istatistikleri belirlendi. Sonuçlar ortalama ve standart
sapma olarak belirtildi. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı örneklem sayısına uygun olarak tanımlanmış Shapiro-Wilk ile
incelendi. Veriler normal dağılım göstermediğinden Sporcuların
core endurans ve solunum parametreleri arasındaki ilişkiye Spearman korelasyon analizi ile bakıldı. Verilerin analizinde istatistiksel
anlamlılık değeri p< 0.05 olarak alındı (20).

Bulgular
Sporcuların demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Çalışmaya Katılan Sporcuların Demografik Özellikleri
X±SD (n=20)
Yaş (yıl

15,75±1,51

Boy (cm)

161,95±0,08

Kilo (kg)

55,35±10,06

VKİ (kg/m2)

20,98±2,86

Yaş (yıl)

15,75±1,51

VKİ: Vücut Kütle İndeksi

Sporcuların solunum parametreleri ile core endurans testleri
arasındaki ilişkiler p ve r değerleriyle birlikte Tablo 2 ’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Judo Sporcularının Solunum Parametreleri ile Core
Endurans
Değişkenler

FEV1
(lt/sn.)
FVC (lt)
FEV1/
FVC (%)
PEF (lt)
FEF
25-75(%)

Fleksör
Endurans
Testi (sn)
r
p

Ekstansör
Endurans
Testi (sn)
r
p

Sağ Lateral
Köprü Testi
(sn)
r
p

Sol Lateral
Köprü Testi
(sn)
r
p

-0,565 0,009** -0,144 0,546 -0,087 0,717 -0,178 0,452
-0,565 0,010** -0,172 0,469 -0,111 0,640 -0,204 0,388
-0,230 0,330 -0,250 0,288 0,125 0,599 0,011 0,965
-0,699 0,001** -0,296 0,206 -0,127 0,593 -0,252 0,284
-0,605 0,005** -0,290 0,215 0,044 0,852 -0,159 0,503

Arasındaki İlişki
**p<0,01 r=Spearman Korelasyon katsayısı

Sporcuların FEV1, FVC, PEF ve FEF25-75% değerleri ile
fleksör endurans testi sonuçları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,01). Sporcuların ekstansör endurans testi, sağ ve sol lateral köprü testi sonuçları ile solunum
parametreleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmadı (p>0,05).
Aynı zamanda sporcuların solunum testleri sonuçları kendi
içlerinde ve core endurans testleri sonuçları kendi içlerinde
anlamlı korelasyon gösterdikleri de belirlendi (p<0,05).

Tartışma
Çalışmamız judo sporcularının pulmoner fonksiyonları ile
core kaslarının enduransları arasında ilişki olup olmadığının
belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.
Çalışmamız sonucunda judo sporcularında FEV1, FVC,
FEV1/FVC,PEF ve FEF25-75 değerleri ile ekstansör endurans testi, sağ ve sol lateral köprü testi ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken FEV1,
FVC, PEF ve FEF25-75 değerleri ile fleksör endurans test
ölçüm sonuçları arasında kuvvetli ve anlamlı bir ilişki bulduk
(p<0,01). Bu durum bize abdominal kasların pulmoner fonksiyon üzerinde etkili olduğu göstermektedir.
Abdominal kaslar core stabilizasyonun önemli bir bileşenidir. Transversus abdominis (TA) bunlardan en önemlisidir.
Anatomik yerleşimi ve liflerinin torakolomber fasiya üzerine
geniş şekilde yayılması nedeniyle, lumbar seviyesinin tümünde büyük etkiye sahiptir. TA, diyafram ve pelvik tabanın eş
zamanlı aktivasyonu ile intra-abdominal basınç oluşturmada
önemli bir katkıda bulunur ve omurganın stabilize edilmesine
yardımcı olur (10,11).
Literatürde daha önce judo sporcularında core endurans ile pulmoner fonksiyon arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlamadık. Ancak literatürde pulmoner fonksiyon ile core enduransı
arasındaki ilişkiyi araştıran çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Bunlardan birisi Neha ve ark.’larının sağlıklı yetişkinlerde TA
kas kuvveti ve enduransı ile pulmoner fonksiyonları arasındaki
ilişkiyi incelediği çalışmasıdır. Bu çalışmada 80 sağlıklı yetişkin bireyin TA kas kuvveti ve enduransı yüzüstü pozisyonda
pressure biofeedback unit® ile değerlendirilirken pulmoner
fonksiyon testleri RMS-respirtor® ile oturur pozisyonda burunları mandalla kapatılarak sonuçlar maksimum nefes alımından sonra maksimum zorlayarak nefes verme işlemini takiben
spirometrenin dijital göstergesinden okunarak kayıt etmişler.
Spirometre ölçümlerinde FVC (zorlu vital kapasite), PEF (en
yüksek ekspirasyon akım), TV (Tidal Volüm) ve MVV (Maksimal İstemli Ventilasyon ) ölçümlerini değerlendirmişler. Çalışmanın sonucunda PEF ile TA kas kuuveti arasında güçlü bir
ilişki bulmuşlardır (r=0,51, p=0,0001) (21).
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Bu çalışmayı destekler nitelikte, Patel ve ark.’larının bel ağrılı
hastalarda abdominal kas kuvveti ve pulmoner fonksiyon arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmada 60 bel ağrılı hastanın abdominal kas kuvvetini curl up testi ile pulmoner fonksiyonları
ise PEF ve FEV1/FVC parametrelerini ölçerek değerlendirmişler. Çalışmanın sonucunda abdominal kas kuvveti ile PEF
arasında pozitif bir korelasyon bulunurken FEV1/FVC ile
negatif bir korelasyon bulunmuş.
Bu durumda zayıf abdominal kasların, kalça fleksör kaslarının
kısalmasına, lumbal lordozun azalmasına ve aşırı anterior pelvik tilte sebep olarak bel ağrısına neden olabileceği sonucuna
varılmış (22). Bu iki çalışmanın sonuçları da bizim çalışmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir.
Bu çalışmaların dışında Kım ve Lee’nin 22 sağlıklı birey üzerinde core stabilizasyon egzersizlerinin lumbal stabilite ve respiratuar fonksiyon üzerine etkisi araştırdığı çalışmalarında core
stabilizasyon eğitimi verdiği gruptaki bireylerin FVC, FEV1
değerlerinde ve TA kas kuvvetlerinde anlamlı bir artış elde etmişler (12). Benzer şekilde Cavaggıonı ve ark.’larının 32 sağlıklı
birey üzerinde farklı core egzersizlerinin abdominal kas kuvveti
ve respiratuar parametreler üzerine etkisini araştırdığı çalışmada
diafragmatik solunum ile kombine edilmiş core egzersizlerinin
FVC, FEV1, PEF değerlerinde ve abdominal kas kuvvetinde
anlamlı bir artışa sebep olduğu belirtilmiştir (23).
Core stabilizasyon alt gövde tarafından üretilen kuvvetlerin üst
gövdeye iletimini kolaylaştırarak judo teknikleri boyunca judo
sporcularının performansına katkıda bulunur. Judocular çok kısa
anlık hareketler dışında maç boyunca sürekli olarak savunma ve
atak yapmak durumundadırlar. Bu nedenle judocu kısa sürede büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyar. Judo sporcuları anaerobik
enerjinin yanında aerobik enerjiye de ihtiyaç duyarlar. Judo sporcusunun aerobik kapasitesi onun en kısa sürede toparlanmasını
sağlar (24). Bu nedenle antrenman programlarına core kaslarının
enduransını arttıracak egzersizler eklenmesinin sporcuların pulmoner kapasitesinin arttırılmasında ve etkili olacağını ve böylece
sportif başarının artacağını düşünmekteyiz.
Bu çalışmanın çıkarımı olarak judo sporcularında core enduransının pulmoner fonksiyon üzerinde etkili bir parametre olduğu
ve core kaslarının enduransının sporcuların performanslarının
artırılması için müsabaka öncesinde değerlendirmesi ve antrenman programları hazırlanırken anterior core kaslarının başta olmak üzere core kaslarının enduransının arttıracak egzersizlerin
programa eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Abstract

Swyer-James-MacLeod sendromu (SJMS) akciğerin tamamında veya bir parçasında görülen tek taraflı saydamlık artışıyla karakterize nadir bir hastalıktır. İlk
kez 1953 yılında Swyer ve James tarafından tanımlanmış, daha sonra MacLeod
tarafından detaylandırılmıştır. Çocuklukta geçirilen viral bronşiolit veya pnömoniye sekonder, edinsel gelişim gösterir. Bu sendroma sıklıkla bronşektazi eşlik
eder. Semptomlar çoğunlukla tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte
çocukluk döneminde başlar. Bazı olguların tanısı tıpkı bizim olgumuzda olduğu
gibi nadiren erişkin yaşa kalabilir. Olgumuzun SJMC tanısı ile eşzamanlı akciğer
tüberküloz tanısı almış olması da ilginçtir. Bu özellikleri nedeniyle biz olgumuzu
sunmak istedik. Kırk sekiz yaşında bayan hasta öksürük, balgam, yan ağrısı ve
ciddi kilo kaybı ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu SJMS tanısı ile eş zamanlı
bronş lavaj ARB (+++) saptanarak akciğer tüberküloz tanısı da aldı. SJMS tanısı
alan ve özellikle bronşektazisi olan hasta grubu için olası her türlü pulmoner
enfeksiyon etkeni açısından dikkatli olunması ve özellikle mikobakteri enfeksiyonlarının aklında tutulması gerektiğini düşünmekteyiz.

Swyer-James-MacLeod Syndrome (SJMS) is a rare condition characterized by
unilateral hyperlucency of a part of or the entire lung which was described in
1953 by Swyer and James and further detailed by MacLeod..

Anahtar Kelimeler: Swyer-James Macleod Sendromu, bronşektazi, tüberküloz

Keywords: Swyer-James-Macleod syndrome, bronchiectasis, tuberculosis

This syndrome seems to be an acquired disease that follows viral bronchiolitis
and pneumonitis in childhood.
This disease is often accompanied by bronchiectasis The onset of symptoms typically occurs during infancy or early childhood in association with frequent respiratory infections. Some patients are undiagnosed until adulthood like our patient.
Also it is interesting that our patient was diagnosed as pulmonary tuberculosis
at the same time because of the bronchial lavage ARB was (+++). In SJMS
patients who have bronchiectasis, we must be careful about every pulmonary
infection, especially infection of mycobacteria .
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Şekil 3: Toraks BT angiografisinde arter yapıları normal olarak
görüntülendi, sol üst lobda hipoperfüzyon saptandı.

Olgu
Kırk sekiz yaşında kadın hasta, iki yıldır var olan öksürük, balgam yan ağrısı ve son dönem artan ciddi kilo kaybı ile göğüs
hastalıkları polikliniğine başvurdu. PA akciğer grafisinde (Şekil
1) sol akciğerde havalanma artışı saptanması üzerine toraks
bilgisayarlı tomografi ( toraks BT) çekildi. Bu inceleme sonucunda sol akciğerde havalanma artışı ve sol suprahiler kistik
bronşektazik alanlar görüldü. (Şekil 2). Özellikle bronşektazik
alanların süpürasyon göstermesi ve klinik bulgular bir araya
getirildiğinde aktif bir akciğer enfeksiyonu varlığını bize düşündürdü. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu.
Şekil 1: PAAC grafisinde sol akciğerde havalanma artışı izleniyor.

Şekil 4: Ventilasyon - Perfüzyon sintigrafisinde sol üst lobda perfüzyonda ve ventilasyonda uyumlu defekt gözlendi.

Şekil 2: YÇBT’sinde sol akciğerde havalanma artışı ve sol suprahilier kistik bronşektazik alanlar görüldü.

Laboratuar incelemelerinde sedimentasyon: 44 mm/h, lökosit:
8400/mm3, hemoglobin (Hb): 11.1g/dL, trombosit: 246.000/
mm3 olarak saptandı. Kan biyokimyası ve tam idrar tetkiki normal sınırlardaydı. Fiberoptik bronkoskopisinde sol üst lob girimi
daralmış olarak izlendi (Şekil 5) İşlem sırasında alınan bronş lavaj
örneklemesi mikrobiyoloji laboratuvarına aerob kültür ve Aside
Rezistan Basil (ARB) için gönderildi. Kültür örneğinde üreme
saptanmadı ancak ARB (+++) bulundu.
Şekil 5: FOB’ sinde sol üst lob giriminin daralmış olarak izlendi.

Toraks BT angiografisinde ise; pulmoner arter agenezisi veya hipoplazisi izlenmedi.
Pulmoner arter yapıları normal olarak görüntülendi, sol üst lobda
hipoperfüzyon saptandı (Şekil 3). Hastaya ventilasyon perfüzyon
sintigrafisi çekildi ve sol üst lobda perfüzyonda ve ventilasyonda
uyumlu defekt gözlendi (Şekil 4).
Swyer-James-Macleod Syndrome Together With Tuberculosis
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Bunun üzerine hastaya dörtlü anti-tüberküloz tedavisi başlandı (İzoniazid+etambutol+rifampisin+morfozinamid). Bu
tedavi ile ikinci ayın sonundaki kontrol yüksek çözünürlüklü
bilgisayarlı tomografisinde (YÇBT), bir önceki YÇBT’sinde
mevcut olan süpürasyon gösteren bronşektazik alanların gerilemiş olduğu görüldü (Şekil 6).
Şekil 6: Kontrol YRBT’ sinde mevcut olan süpürasyon gösteren
bronşektazik alanların gerilemiş olduğu görüldü.

nında rastlanmıştır (4). Semptomatik hastalar genellikle çocukluk çağında tanı alır, ancak erişkin dönemde tanı alan olgular da bildirilmiştir (5). Ancak bizim olgumuzda da olduğu gibi
40 yaş üstünde bu tanının konması biraz daha nadir olmakla
birlikte literatürde vaka bildirimleri şeklinde yer almaktadır
(6,7). Hastanın yaşı ileri olmuş olsa da, Swyer-James-Macleod
sendromu için tipik olan radyolojik bulgular; tek taraflı hiperlüsensi ve hava hapsi, saptandığında bu tanı için uyanık olmak
gerekmektedir.
Özellikle bu sendromdaki 4 olgunun derlendiği bir yayında 3
olgunun çocukluk yaş grubunda hiçbir solunum sistemi enfeksiyonu olmadığı ve solunum sistemi semptomlarının geç
yaşlarda başladığı özellikle vurgulanmıştır. Bizim olgumuzda
da benzer durum mevcut olup 48 yaşında olan hastamızın son
2 yıl içinde şikayetleri başlamıştır (8).
Bu hastalarda ventilasyon-perfüzyon sintigrafisinde etkilenen
akciğerde anlamlı düzeyde azalmış perfüzyon belirlenirken
ventilasyon fazında azalmış gaz alışverişi izlenir. Akciğer perfüzyon defekti, pulmoner damarların periferik dallarının normal gelişmemesinin bir sonucudur (9,5).

Hastanın öksürük, balgam ve yan ağrısı şikayetlerinde belirgin
azalma mevcuttu.
Tedavi sonrası kilo kaybı azalmış ve hatta kilo alımı da gerçekleşmişti. Tanı anında gönderilmiş olan bronş lavaj örneğinde
M. Tüberkülosis üremesi oldu. İlaç duyarlılık testinin sonucunda ilaç direnci gözlenmedi. Tedavinin ikinci ayı sonunda
gönderilen balgam ARB sonuçları negatif olarak değerlendirildi. Tedavi sonunda hastada klinik, laboratuar ve radyolojik
olarak yanıt alındığı kabul edildi. Toplamda altı aylık tedavi
sonrası hastanın ilaçları kesildi. Hastamızda etkin süre ve dozda tedavi sonrasında kür sağlamış olduk. Hasta beş yıllık takibinde sorunsuz olarak izlendi.

Tartışma
Swyer James, Macleod ya da tek taraflı hiperlüsent akciğer
sendromu, ilk olarak 1953’de Swyer ve James tarafından 6 yaşında bir erkek çocukta tanımlanmış olup, 1 yıl sonra Macleod
tarafından 9 erişkin vakada bildirilmiştir (1). Temel patolojik olay küçük hava yollarının obliterasyonu ile beraber olan
bronşiolit ve bunun yol açtığı akciğer parankimindeki alveoler
destrüksiyon ve dilatasyondur. İnflamasyona bağlı olarak periferik pulmoner damarlanmada azalma meydana gelmektedir.
Oluşan bu patofizyolojik değişiklikler tutulan segmentte hava
hapsi ve hipoperfüzyona yol açarak etkilenen lobda radyografik hiperlüsent görünümü oluşturmaktadır (2,3).
SJMS nadir görülür, 17450 grafiyi içeren bir seride %0.01 ora16

Swyer-James-Macleod Sendromu Ve Tüberküloz Birlikteliği		

Olgumuzda hem ventilasyon hem perfüzyon defektinin saptanması (uyumlu defekt), tek taraflı saydam akciğer sendromu
tanısını konmasında yardımcı olurken, ayırıcı tanıda yer alan
pulmoner hipoplazi ve pulmoner emboli gibi vasküler oklüzyon yapan patolojilerden uzaklaşmamızı sağlamıştır (10).
Yine bu olgularda bronkoskopi yabancı cisim aspirasyonu,
endobronşiyal tümör gibi durumları ekarte etmek için önem
arz etmektedir. Bizim olgumuzda da böyle bir duruma rastlanmamıştır.
Bu sendromun etiyolojisinde geçirilmiş tüberküloz enfeksiyon
öyküsü yer almaktadır (11). Ancak hastamızın SJMC tanısı ile
eşzamanlı akciğer tüberküloz tanısı almış olması ilginçtir.
Başvuru anındaki yakınmaları ve radyolojik bulguları detaylı
değerlendirildiğinde hastada aktif bir enfeksiyon varlığı düşünüldü. Fakat radyolojik bulgularında tüberkülozu düşündüren tipik radyolojik görünümü mevcut değildi ama şunu
unutmamak gerekiyor ki tüberküloz bazen atipik radyolojik
görünümlerle de karşımıza çıkabiliyor (12). Bu nedenle biz
hastalarımızı klinik bulguları eşliğinde değerlendirilerek tüberküloz öntanısını hep akılda tutmak gerektiğini düşünmekteyiz.
SJMC sendromunda büyük çoğunlukla bronşektazi görülmektedir. 13 hastanın derlendiği bir yazıda bronşektazi varlığı
%77 olarak bildirilmiştir (13). Bizim hastamızda da sakküler
tarzda bronşektaziler izlenmekteydi. Bu hastalarda özellikle de bronşektazisi var olan grupta, pulmoner enfeksiyonlar
açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Biz de hastamızı
özellikle kilo kaybı yakınmasını da gözönüne alarak tüberküloz öntanısı ile değerlendirdik. Klinik bulgular mikrobiyolojik
tanı ile birleştirilerek hastaya akciğer tüberküloz tanısı kondu.
F. Uluorman ve ark.
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Yine literatürde SJMC sendromlu bir hastada nontuberküloz
mikobakteri (Mycobacterium kansasii) enfeksiyonu tanısı ile
tedavi planlanarak etkin tedavi prosedürü ile sağaltım sağlandığından bahsedilmiştir (14). Biz de olgumuzda etkin süre ve
dozda tedavi sonrasında kür sağladık.

6.
7.
8.

İleri yaşta bile olsa tek taraflı parlak akciğer tanısında SJMC sendromunu akılda tutmak ve de bu hastalarda ortaya çıkabilecek her
türlü pulmoner enfeksiyon için dikkatli olmak gerekmektedir.

10.

Kaynaklar
1.
2.
3.
4.

5.

9.

Swyer PR, James GC.A case of unilateral pulmonary emphysema. Thorax
1953; 8: 133-136
Hardy KA, Schidlow DV, Zaeri N. Obliterative bronchiolitis in children. Chest
1988; 93: 460-466.
Kogijitt MS, Swischuk LE, Uoldblum R. Swyer-James syndrome (unilateral
hyperlucent lung) in children. Am J Dis Child. 1973 Apr; 125(4): 614-8.
Piquette CA, Rennard SI, Snider GL. Chronic bronchitis and emphysema.
In: Murray JF, Nadel JA. Textbook of Respiratory Medicine. Philadelphia, WB
Saunders Company, 2000; 1187-245.
Arslan N, Ilgan S, Ozkan M, et al. Utility of ventilation and perfusion scan in
the diagnosis of young military recruits with an incidental finding of hyper-

11.

12.

13.
14.

lucent lung. Nucl Med Commun 2001; 22: 525-30.
Miller MB, Caride VJ. Ventilation-Perfusion scan in the acutely ill patient
with unilateral hyperlucent lung. J Nucl Med 1988; 29: 114-7.
Yıldız F, Sever M, Kömüs N, Öncel D, Yalçın M, Özyurt Ö. Sağ orta lob agenezi
ile birlikte olan MacLeod sendromu. Türk Toraks Dergisi 2010; 11: 87-9.
Sen HS, Taylan M, Abakay O, Sezgi C, Cetincakmak MG. Adult Diagnosis Of
Swyer-James-Macleod Syndrome: Retrospective Analysis Of Four Cases.
Respir Care. 2013 Sep 11 [Epub ahead of print]
Kiratli PO, Caglar M, Bozkurt MF. Unilateral absence of pulmonary perfusion
in Swyer-James syndrome. Clin Nucl Med 1999; 24: 706-7. [CrossRef]
Günen H, Kızkın Ö, Hacıevliyagil SS, Kotuk M. Tek taraflı saydam akciğer
sendromu Swyer James (Macleod) sendromu (Bir olgu nedeniyle). Solunum
2003; 5: 37-40.
Lucaya J, Gartner S, Garcia-Pena P, ve ark. Spectrum of manifestations
of Swyer-James-Macleod syndrome. J Comput Assist Tomogr 1988; 22:
592-59.
Yurdakul AS, Öztürk C, Mullaoğlu S, Aksoy H, Varol A. Solid Kitle Görünümü
Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle). Solunum Hastalıkları 2006;
17: 38-43.
Abba AA, Al-Mobeireek AF. Clinical spectrum of Swyer-James-Macleod
syndrome in adults. Saudi Med J. 2003 Feb; 24(2): 195-8.
Matthiessen W, Schönfeld N, Mauch H, Wahn U, Grassot A. Nontuberculous
mycobacteriosis as a complication of the Swyer-James syndrome. Dtsch
Med Wochenschr. 1993 Feb 5; 118(5): 139-44.

Swyer-James-Macleod Syndrome Together With Tuberculosis

		

F. Uluorman et al.

17

Solunum Hastalıkları Cilt 26, Sayı 1-2-3-2016, 18-21
ISSN 1300-2961

Olgu Sunumu / Case Report
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Özet

Abstract

Erişkin hasta grubundaki yabancı cisim aspirasyonlarında hastanın anamnezinde genellikle aspirasyona veya aspirasyon şüphesine ait veriler bulunmakla
birlikte, bazen hasta bu şekilde bir öykü vermez ve yabancı cisim radyolojik
incelemeler veya bronkoskopi sırasında saptanır. Yer değiştiren pnömonik infiltrasyon etiyolojisi araştırılırken iki ay arayla ardışık iki bilgisayarlı tomografi çekilen 61 yaşındaki bayan hastada sağ alt lob bronşu düzeyinden sol ana bronşa
yer değiştirdiği gözlenen bir hiperdens oluşum saptandı. Fiberoptikbronkoskopi
ile hastanın sol ana bronş lümeninden yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda bir tavuk
kemiği parçası çıkartıldı. Hasta literatür eşliğinde tartışılarak sunuldu.

Although adult patients with foreign body aspiration have usually a positive or
suspicious history of aspiration, sometimes there is no suspicion in patients’
history and foreign body aspiration is diagnosed unintentionally by radiologic
investigations or bronchoscopy. Two consecutive CT scans of a 61 years old female patient, obtained with two months interval to investigate migratory pneumonic infiltrations, revealed a hyperdense migratory lesion that moved from
right lower lobe bronchus to left main bronchus. A 1.5 cm long piece of chicken
bone was removed from left main bronchus lumen by fiberoptic bronchoscopy.
We present this case with the review of the literature.

Anahtar Kelimeler: Yer değiştiren pnömoni, yabancı cisim aspirasyonu

Keywords: Migratory pneumonia, foreign body aspiration
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Resim 2: Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol ana bronştan
alt lob bronşuna uzanım gösteren yabancı cisim.

Giriş
Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu, her yaş grubunda görülmekle birlikte çocuklarda erişkinlere oranla daha sık
karşılaşılan klinik bir sorundur. Oluşan klinik tablo akut, kimi
zaman da yaşamı tehdit edecek kadar ciddi durumlara neden
olabilir (1). Bazı olgularda ise yabancı cisim aspirasyonları kronik pulmoner enfeksiyon ve atelektazi ile sonuçlanır (2). Bu
vakaların bir kısmı tanısal amaçlı işlemler sırasında rastlantısal
olarak saptanırlar.
Bu makalede yer değiştiren pnömoni ve plevral sıvı tanısı araştırılan erişkin hastada yabancı cisim aspirasyonu sunulmuştur.

Olgu
61 yaşında bayan hasta öksürük, gece terlemesi, nefes darlığı,
yeşil renkli balgam ve son üç ayda 10 kg zayıflamaşikayetleri ile
başvurdu. Fizik muayenesinde; solunum sesleri kaba, ekspiratuar ronküsleri mevcut olup, diğer fizik muayene bulgularında
bir özellik yoktu. Hastanın hikayesinde iki ay önce öksürük
ateş ve balgam şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde yapılan
bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ alt lob bronşu düzeyinde 12 mm boyutlu kalsifiye lezyon ile sağ akciğer alt lobda kollaps-konsolidasyon alanları, sağda plevral mayi tanımlanmıştır
(Resim 1). Yapılan video eşlikli torakoskopikplevral biyopside
granülasyon dokusu ve kollajen dokuda artış saptanmış. Hastaya nonspesifik antibiyotik tedavisi başlanmış. Tedavi sonrası hastanın takiplerinde şikayetleri geçmeyince ileri tetkik ve
tedavi için merkezimize yönlendirilmiştir. Hastanın merkezimizde çekilen tomografisinde sol hiler düzeyde sol ana bronşa uzanım gösteren 16x6mm boyutlarında düzensiz konturlu
kemik dansitesinde (kalsifiye) lezyon izlenmiştir (Resim 2).

Tomografide sol akciğerde alt lobda kollaps-konsolidasyon
alanları mevcut olup, sağdaki plevral mayinin ve kollaps-konsolidasyon alanlarının gerilediği, önceki bilgisayarlı tomografide sağda tanımlanan kalsifiye lezyonun sol ana bronş düzeyine
geçtiği dikkati çekmiştir.
Resim 3: Üç boyutlu reformat ve sanal bronkoskopide sol
ana bronş distalinde yabancı cisim(uzun ok).

Resim 1: Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer alt lob
bronşunda kalsifiye lezyon (yabancı cisim, beyaz ok).

Yapılan üç boyutlu görüntülerde ve sanal bronkoskopide ilk
tomografide sağ alt lob bronş düzeyinde izlenen kalsifiye lezyonun sol ana bronştan sol alt lob bronşuna uzanım gösterdiği saptanmıştır (Resim 3,4,5). Yabancı cisim aspirasyonu ön
tanısıyla hastaya fiberoptikbronkoskopi yapıldı. Yapılan fiberoptikbronkoskopisinde siyah renkli yabancı cisim ile birlikte, çevresinde sol alt lob girişini tama yakın tıkayan vejetan,
granülasyon dokusu ile uyumlu görünüm mevcuttu. Yabancı
cisim forsepsle tutularak çıkarıldı.
A Rare Cause Of Migratorypneumonia: Foreign Body Aspiration
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Resim 4: Üç boyutlu reformat ve sanal bronkoskopide sol
ana bronş distalinde yabancı cisim.

Resim 7: Kontrol toraks bilgisayarlı tomografisindereformat
koronal görüntüde sol alt lopta iyileşme.

Resim 5: Üç boyutlu reformat koronal görüntüde ve sanal
bronkoskopide sol ana bronş distalinde yabancı cisim.

Tartışma

Çevre dokudan alınan biyopsinin histopatolojik inceleme sonucu
granülasyon dokusu ve skuamozmetaplaziolarak raporlandı.Lezyonun tavuk kemiği olduğu görüldü (Resim 6). Hastanın yapılan
kontrollerinde sol alt lobdaki bulgularında gerileme olduğu dikkati
çekti (Resim 7).
Resim 6: Bronkoskopi ile çıkarılan tavuk kemiği.

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu, çocuklarda erişkinlerden daha sık olmak üzere her yaş grubunda görülebilen bir klinik sorundur. Yaşamın ilk iki yılında ve 50 yaş üzerinde görülme
sıklığı açısından belirgin bir yükseklik olduğu bildirilmiştir (1,3).
Küçük yaştaki çocuklarda molar dişlerin yokluğu, gıdaların yeteri kadar çiğnenmemesine yol açar. Çocuklar özellikle kuruyemiş,
şeker, madeni para, oyuncak aspire eder (4). Erişkinde yabancı
cisim aspirasyonu açısından ileri yaş dışında, bazı risk faktörleri
tanımlanmıştır. Başlıca risk faktörleri; mentalretardasyon, nörolojik bozukluklar, alkol ve sedatif ilaç kullanımı ile diş çekimidir (5).
Olgumuz 61 yaşında ve yukarıda belirtilen risk faktörlerinden hiç
birine sahip değildi.
Erişkinde yabancı cisim aspirasyonu; batı ülkelerinde besin maddeleri olarak raporlanırken, Asya ülkelerinde sıklıkla balık kılçığı
veya tavuk kemiği olarak saptanmıştır (3,6). Bunun yanında ülkemizde kadınların başörtülerini bağlanmasında kullandıkları ucu
boncuklu iğneler de aspirasyona neden olmaktadır. Bizim olgumuz tavuk kemiği aspire etmiştir.
Yabancı cisim ile ilgili ilk semptomlaraspire edilen cismin büyüklüğüne göre değişir. Büyük maddeler genellikle trakea ve larinkse
yerleşir. İlk belirti ani başlayan solunum sıkıntısıdır.
Eğer yabancı cisim yerinden çıkarılmazsa afoni, siyanoz, bilinç
kaybı ve daha sonra ölüm gelişir. Daha küçük maddelerin aspirasyonunda ilk belirti öksürük olup, bunu dispne, göğüs ağrısı, hırıltılı
solunum, ateş, bulantı ve kusma izler (4). Asfiksiye neden olmayan
yabancı cisim aspirasyonunda akut komplikasyonlarpnömotoraks,
pnömomediastinum ve obstrüktif amfizemdir. Tanının geciktiği
olgularda tekrarlayan pnömoni, hemoptizi, bronşektazi, enfeksiyon ve abse görülür (7). Çocuklarda akut ve subakutsemptomlar
olduğunda yabancı cisimden şüphe edilir. Buna karşın erişkinlerde
subakut veya kronik solunumsal yakınmalar ile birlikte yabancı cisim aspirasyon öyküsü yoksa nadiren düşünülür (8). Bizim olgumuzda yabancı cisim aspirasyonunu düşündürecek klinik yakınma
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veya öykü yoktu. Yabancı cisim tekrarlayan, yer değiştiren pnömoni nedeniyle yapılan bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopi incelemeleri esnasında saptandı.
Anatomik yapı nedeniyle, yabancı cisim aspirasyonları sağ bronşial sisteme daha sık olmaktadır. Debeljak ve ark. yabancı cisim
aspirasyonlarının %67’sinin sağ, %32’sinin ise sol bronşial sisteme olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada olguların %35’inde,
yabancı cismin sağ alt lobtalokalize olduğu rapor edilmiştir (9).
Olgumuzda dış merkezde çekilen bilgisayarlı tomografide yabancı
cisim sağ alt lob bronşunda iken merkezimizde çekilen bilgisayarlı
tomografide sol ana bronş distal kesiminden sol alt loba uzanım
göstermekteydi.
Trakeobronşiyal yabancı cisimlerin çıkarılmasında bronkoskopinin değeri yüksektir. Bronşiyal yabancı cisimlerin %97’sinin bronkoskopi ile çıkartıldığı bildirilmiştir.Yabancı cismin niteliğine ve
hastanın semptomlarına göre tanısal, gereğinde tedavi amacıyla
önce fiberoptikbronkoskopi denenebilir. Günümüzde erişkin olgularda uygun ve küçük trakeobronşiyal yabancı cisimlerin tanı ve
tedavisinde, minimal invaziv girişim olması, kolay uygulanabilmesi, bilinç düzeyinde sedasyon ile yapılabilmesi ve bazen distal yapıların da görüntülenebilmesi nedeniyle fiberoptikbronkoskopinin
uygun yaklaşım olduğu kabul edilmektedir (10). Bazı olgularda,
rijidbronkoskopi nadiren de cerrahi girişim gerekebilir (9).Olgumuzda yabancı cisim fiberoptikbronkoskopi sırasında, forseps ile
tutularak bronkoskopla birlikte çıkılarak işlem tamamlanmış, ileri
işlem gerekli olmamıştır.
Sonuç olarak; tedaviye yanıt vermeyen solunum sistemi semptomlarının varlığında, kronik tekrarlayan solunum sistemi enfeksiyon-

larında ve radyografik anormalliklerin ayırıcı tanısında bilinen bir
aspirasyon öyküsü olmasa bile trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları düşünülmelidir. Tanı konulamayan vakalarda diagnostik
ve terapotikbronkoskopi yapılmalıdır.
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Özet

Abstract

Tiroid bezinin papiller karsinomu foliküler varyant’ı giderek yaygınlaşmaktadır.

Follicular variant of papillary carcinoma of thyroid gland is increasingly com-

Hematojen ve uzak metastazlar nadir fakat görünmesi halinde en sık kemik,

mon. Haematogenic and distant metastases seem to be rare but, if present, the

akciğerler, deri ve beyine lokalize görünmektedirler. Papiller tiroid karsinom

bone, lungs, skin, and brain are the most common localisations. We present

nedeniyle 4 yıl önce total tiroidektomi uygulanan 49 yaşındaki bayan hastayı

here the case of a 49-year-old female patient who had undergone total thy-

sunmaktayız.

roidectomy 4 years previously, with a histological diagnosis of papillary thyroid
carcinoma. Left posterolateral thoracotomy was performed 4 years after the

İlk operasyondan 4 yıl sonra akciğer parankimindeki kitle nedeniyle sol postero-

primary operation due to a mass in the lung parenchyma. The mass was diag-

lateral torakotomi uygulandı ve patolojik olarak papiller tiroid karsinomu foliküler

nosed histologically as follicular variant of papillary thyroid carcinoma metasta-

varyantı metastazı olarak raporlandı. Papiller tiroid karsinomun akciğer paran-

sis after the operation. Lymphatic and vascular metastasis of papillary thyroid

kimine lenfatik ve vasküler metastazı nadiren bildirilmiştir. Bizim olgumuzda

carcinoma separately to the lung parenchyma have rarely been reported. In our

tiroglubulin yüksekliğiyle akciğer parankim tutulumu tanı almıştır ki bu durum

case, lung parenchymal involvement diagnosed with high levels of thyroglobulin

çok nadir rastlanılan bir durumdur.

were presented, which is a very rare condition.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, metastaz, parankimal, tiroid karsinomu

Keywords: Lung, metastasis, parenchymal, thyroid carcinoma

İletişim adresi:
Funda İncekara
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye

e-mail:fozturkdr@hotmail.com
22

© 2016 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
www.solunumhastaliklari.org
Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır

Solunum Hastalıkları Cilt 26, Sayı 1-2-3-2016, 22-24

Figure 2: Thorax computed tomography scan a 1,5x1,6 cm
peripheral lesion in the right lung

Introduction
Papillary thyroid carcinoma (PTC) represents 1% of all malignancies and represents 70–80% of all thyroid cancers (1).
Most metastases are often found in lymph nodes, may affect
the clinical course of the injury, may be indicative of distant
metastases, and have significant effects on the course of the
disease (2).
Distant metastasis of PTC are rare and usually occur in advanced stages of the disease, especially in lung, bone, lymph
nodes of the chest, pancreas, and breast (3). In our case, we
present follicular variant of papillary thyroid carcinoma metastasis involving the lung parenchyma.

Case
A 49-year-old female patient was referred to our clinic with
elevated thyroglobulin level. The patient had undergone a
total thyroidectomy four years previously and the histological diagnosis was papillary thyroid carcinoma. Postoperative
radioactive iodine(I131) ablation and thyroxin suppression
therapy was given to patient. She was asymptomatic, and her
stimulated thyroglobulin was 20.1 ng/mL. She had a chest
X-ray that demonstrated 1,5x 1,6 cm peripheral lesion in the
right lung that was confirmed with thorax computed tomography (CT) showing 1,5x 1,6 cm peripheral lesion (figure 1-3).
During staging inves¬tigation, integrated positron emission
tomography using [18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDGPET)/CT showed enhanced FDG uptake in the right lung
mass maximum stan¬dardised uptake value (SUVmax) 2.76.
We have planned exploration by thoracotomy with these findings. The frozen section was reported as a metastatic papillary thyroid carcinoma in the operation and metastasectomy
was performed for nodüles. A histopathological evaluation
showed a papillary structure under the epithelium and intra-nuclear inclusions. The diagnosis was a follicular variant
of papillary carcinoma metastasis (figure 3).
Figure 1: Chest X-ray scan a 1,5x1,6 cm peripheral lesion in
the right lung.

Figure 3: The diagnosis was reported as a follicular variant of
papillary carcinoma metastasis

Discussion
Follicular variant of papillary carcinoma was first described by
Crile and Hazard who named this lesion alveolar variant of
papillary carcinoma. This was confirmed by Lindsay and the
author observed that although the neoplasm had a follicular architecture, the nuclear features were that of conventional PTC.
The incidence of FVPTC increased 3-fold between 1973 and
2003 and currently comprises over 25% of all PTCs (4,5).
FVPTC patients present with larger tumour size and younger
age groups. However, in some reports, FVPTC was found to
mimic the pathologic features and clinical behaviour of follicular neoplasms (6-8). Morphologically, FVPTC may appear
partially or completely encapsulated. This is very important to
know since FVPTC can be misdiagnosed as follicular adenoma or as follicular thyroid carcinoma if capsular or vascular
invasion are present. Also, conventional PTC with follicular
pattern and papillary microcarcinoma may be misdiagnosed
as FVPTC (9,10).
The infiltrative (unencapsulated) tumors have a higher prevalence of lymph node metastases and local recurrences . Encapsulated FVPTC are more likely exhibit a low recurrence
rate in the absence of capsular or vascular invasion . Most
frequently, FVPTC presents as a thyroid nodule that is discov-
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ered incidentally or on routine examination. Rarely, FVPTC
gives rise to lung metastases in the absence of lymph node
secondaries (11). In our patient although the tumour was encapsulated , lung metastases in the absence of lymph node
involvement after 4 years.
FVPTC may be managed similarly to conventional PTC. Patients
would undergo total or near total thyroidectomy. The decision to
perform a total thyroidectomy mostly depends on the patient’s
risk factors, tumour characteristics, the presence or absence of
nodal metastases and the patient’s choice. Decisions on the subsequent management after surgery are often made by oncologists
and surgeons. Postoperative radioactive iodine(I131) ablation
(dose 80–100 mCi), followed by whole body scintigraphy and
thyroxin suppression therapy, should be given to patients with
high risk factors. Follow-up examinations may include clinical
investigations, chest x ray, cervical ultrasonography or magnetic
resonance image (MRI) scan and measurement of thyroglobulin
levels without thyrotropin stimulation. Furthermore, radioactive
iodine (I131) whole body scintigraphy should be repeatedly performed for the detection of suspicious recurrences and for patients with an elevated thyroglobulin level (12-14). Our patient
had undergone a total thyroidectomy four years previously then
radioactive iodine(I131) ablation and thyroxin suppression therapy was given to patient . After operation her stimulated thyroglobulin was 9.66 ng/mL. She was referred to our clinic with
an elevated thyroglobulin level of 20.1 ng/mL. In our patient a
chest X-ray, Thorax (CT), FDG-PET/CT were performed.
The effective treatment of papillary thyroid carcinoma metastases into the lung parenchyma is surgical resection (12). However, when residual thyroid tissue is left behind, a postoperative beam radiotherapy or radioablation are worth considering
(8). In this case, we present a patient who had undergone a
total thyroidectomy and left posterolateral thoracotomy 4
years after the primary operation due to a follicular variant of
papillary thyroid cancer metastasis in the lung parenchyma.
In conclusion, lymphatic and vascular metastases of papillary
thyroid carcinoma separately to the lung parenchyma have
rarely been reported. In our case, lung parenchymal involvement were present, which is a very rare condition.
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Özet

Abstract

Mediastinal fibrozis (MF) mediastende aşırı fibrötik reaksiyon gelişimi
ile karakterize olan nadir bir hastalıktır. Sıklıkla infeksiyonlara
sekonder olarak ortaya çıkar. Mediastinal yapıları çevreleyerek veya
basıya uğratarak daraltan MF öksürük, hemoptizi ve dispne gibi
semptomlara yol açabilir. Burada sağ pulmoner arterde daralmaya
yol açan mediastinal fibrozis hastalığı olan 48 yaşındaki bir erkek bir
hastanın FDG PET/BT ve akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
bulguları sunulmuştur.

Mediastinal fibrosis (MF) is a rarely seen disease characterised
with severe fibrotic reaction at the mediastinum. It usually occurs
secondary to pulmonary infections. Since it surrounds and supresses
the anatomical structures in the mediastinum, it may lead to some
clinical symptoms like cough, hemoptysis and dyspnea. In this case
report, we present lung perfusion-ventilation and FDG PET/CT findings
of a 48-year old man with mediastinal fibrosis leading to constriction
in the right pulmonary artery.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal fibrozis, FDG PET/BT, akciğer perfüzyon
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Giriş
Mediastinal fibrozis (MF) mediastende fibröz dokunun anormal
proliferasyonu ile karekterize nadir bir hastalıktır. İdyopatik olabildiği gibi enfeksiyonlara ve konnektif doku hastalıklarına sekonder
olarak da gelişebilir. Mediastinal fibrozis solunum yollarını, vena
kava süperior ve pulmoner arter gibi büyük damar ile özefagusu
çevreleyerek veya basılayarak daraltabilir (1, 2). Burada pulmoner
arterde daralmaya yol açan mediastinal fibrozis tanılı bir hastanın
FDG PET/BT ve akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi bulguları sunulmuştur.

Olgu

Ayrıca sağ akciğerde yer yer konsolide görünüm kazanan ve düşük yoğunlukta FDG tutulumu gösteren buzlu cam infiltasyonları izlendi (SUVmax: 2.83) (Resim 2). Yoğun hemoraji olması
nedeniyle endobronşial bronkoskopik inceleme başlangıcında
sonlandırıldı. Dört kez ARB negatif olarak geldi. FDG PET/
BT bulgularının enflamasyona sekonder değişiklikler ile uyumlu
olduğu düşünüldü. FDG PET/BT’den 3 yıl sonra yapılan BT’de
mediastinal yumuşak dokuların boyutlarında anlamlı farklılık saptanmadı. Pulmoner lezyonların gerilediği izlendi.
Resim 2: FDG PET/BT tetkikinde (A, B) sağ akciğerde yer yer
konsolide görünüm kazanan buzlu cam görünümündeki infiltrasyon alanlarında (A) düşük yoğunlukta FDG tutulumları mevcuttu
(B) (oklar).

1994 yılında 29 yaşında iken nefes darlığı, hemoptizi ve öksürük
şikayetleri nedeniyle hastanemize başvuran erkek hastanın yapılan
toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ’sinde mediastende yumuşak
doku saptanması üzerine sağ torakotomi ile mediastendeki kitleden biyopsi yapıldı. Histopatolojik incelemede mediastinal fibrozis tanısı kondu. Kortikosteroid tedavisi yapıldı.
Takiplere gelmeyen hasta 2011 yılında nefes darlığı, hemoptizi ve
öksürük şikayetlerinin giderek artması nedeni ile tekrar hastenemize başvurdu. BT tetkikinde sağ hilusta ve sağ paratrakeal alanda
kalsifikasyon içeren yumuşak dokular ile birlikte sağ akciğer parankiminde yeni gelişen lezyonlar saptanması nedeniyle malignite
ayırıcı tanısı için FDG PET/BT tetkiki istendi. PET/CT’de sağ
hilusta izlenen, ana bronş ve dallarını çevreleyen, amorf kalsifikasyonlar barındıran ve pulmoner arteri daraltan kitle lezyonunda
yoğun artmış FDG tutulumu saptandı (SUVmax: 8.05). Sağ alt
paratrakeal mesafede içerisinde kalsifikasyon barındıran ve artmış
FDG tutulumu gösteren yumuşak doku (SUVmax 7.76) saptandı
(Resim 1).

Toraks BT’de ayrıca sağ pulmoner arterde trombüse ait olduğu
düşünülen şüpheli dolum defektleri saptananan hastadan akciğer
perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi istendi. 5 mCi technetium-99m
macroaggregated albümin intravenöz yolla verilerek yapılan akciğer perfüzyon sintigrafisinde sağ akciğerde total perfüzyon kaybı
saptandı. Ertesi gün Technegas ile yapılan ventilasyon sintigrafisinde sağ akciğerin minimal ventile olduğu gözlendi (Resim 3).
Resim 3: Akciğer perfüzyon sintigrafisinde sağ akciğerde total
perfüzyon kaybı vardı(A). Technegas ile yapılan ventilasyon sintigrafisinde sağ akciğerde minimal ventilasyon olduğu izlendi (B).

Resim 1: FDG PET/BT görüntülemesinde BT (A, C) ve füzyon
(B, D) imajları. Sağ hilusta ana bronş ve dallarını çevreleyen, içerisinde amorf kalsifikasyonlar barındıran ve pulmoner arteri daraltan kitle lezyonunda (A, B) ve sağ alt paratrakeal mesafede izlenen,
içerisinde kalsifikasyon barındıran yumuşak dokuda (C, D) artmış
FDG tutulumları izlendi (oklar).
Digital subtraksiyon anjiyografide sağ pulmoner arter hilus seviyesinde tıkalı olarak izlendi. Bulguların MF’e sekonder darlık ve
buna bağlı trombüs ile uyumlu olduğu düşünüldü. Kortikosteroid
tedavisi başlanarak medikal takip yapılmasına karar verildi.

Tartışma
Mediastinal fibrosis endemik bölgelerde Histoplazma kapsulatum
adlı bir fungusun antijenlerine karşı aşırı bir inflamatuar cevap olarak gelişebildiği gibi tüberküloz, sarkoidoz gibi granülomatöz hastalıklar sonrasında da izlenebilir (1, 2). Ayrıca literatürde retroperi26
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toneal fibrozis, sistemik lupus eritamatozis, romatoid artirit, Riedel
tiroiditi, Behçet hastalığı gibi otoimmum hastalıklara da eşlik eden
MF vakaları bildirilmiştir (3, 4). Mediastinal fibrozisin % 80 ’i fokal, %20’ si diffüzdür. Fokal form tüberküloz veya histoplazmozise bağlı olarak gelişmesine rağmen diffüz form genellikle idyopatiktir. Kalsifik, lokalize mediastinal yumuşak doku varlığında BT
ve klinik bulgular MF tanısında genellikle yeterli olur (5). Yaygın ve
nonkalsifik mediastinal yumuşak doku varlığında ise FDG PET/
CT malignite ayırıcı tanısında yararlı olabilir. Ancak MF’de inflamasyona sekonder artmış FDG tutulumu izlenebilir (6, 7). Hastamızda da mediastinal kitlelerde yoğun artmış FDG tutulumu
saptanmıştır. Bununla birlikte olgumuzun 17 yıllık MF hastalığının
olması ve FDG tutulumunun sebat etmesi hastalığın aktivasyonun uzun süre devam ettiğini vurgulaması açısından önemlidir.
Washino ve ark. kortikosteroid tedavisi öncesinde FDG tutulumu
gösteren MF lezyonlarında tedavi sonrasında FDG tutulumunun
kaybolduğunu göstermiştir (7). FDG PET/CT hastalığın aktivasyonun belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı gibi tedavi yanıtının
değerlendirilmesinde de etkin bir görüntüleme yöntemi olabilir.

Sonuç olarak mediastinal fibrozis FDG PET/BT de hatalı pozitifliklere yol açabilen bir hastalıktır. Bununla birlikte FDG
PET/BT’nin bu hastalığın aktivasyonun belirlenmesinde ve
tedavi yanıtının değerlendirilmesindeki önemini saptamak için
daha geniş hasta grupları ile çalışma yapmak gerekir. Ayrıca
bu hastalarda akciğer perfüzyon sintigrafisinde basıya bağlı
olarak perfüzyon defetlerinin ortaya çıkabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
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