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GİRiŞ 

Periton boşluğunda sın toplanmasını ifade eden asit, klinikte sık rastlan:m 

önemli bir bulgudur. Asit oluşumu en s~k siroz, konj(!stif kalp yetmezliği. 

periton tüberkülozu ve peritonun prim::r ve sekonder tümörlerinde 

görülmektedir \ 1,2 ). 

Asit varlığının dt1~ru\anınası ve asit nedeninin sapranmas;ında bir b:ısaı~ı.ak 

olan parasent-:z: ha-.:ta v~:ta5:rnda kolaylıkla yapıbbilir, riskleri J.zdır. 

Parasentez asit!n eryolujisi hakkında önemli bil çiler s<.tfia:.-ahilir C). 

Asitkrin ayırıcı tanısı, hala klinik bir problem obr~k kalnuktadır. 

Klinikte asitın b;okimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik özelhkiaine gö-:-e 

etyolojik tanıya gidilmeye çalı~ılmaktadır. Alışıia gelrrnş ;'.sİt sıvı analiz.l~ri iL~ 

yeterince ayırıcı tanı y:ıpıLı.madıtından. bazı venı i::n·ç t..:tkikl-.:r i:e t~~bi:-ın 

kesi r..k şti ri im c sine c a 1 ı ~ ı I ma kı::ıdır. 

Ç:.ılışmaınız;:ı :!-,İt qvı karsinoı..:ınbıryojcnik antif~n •.CL\.ı ::..:-it s:\'I toul 

protein, J.sit <;ıvı lak:tik dchidrngcnaz (LDH). LDH (~sit sıvı) / LDH (serum) 

oranı, T.protcin (asit sıvı) / T.proıcin (serum) orcınını değerlendirme 

kaps:ımına :.ıidık. Son zam:.ınbrda asit ~ın:-ındaki fitıronebin ve kolesterol 

düL:::yleri ile serunı-:.ı~it albunıirı gradi-..::nıi, malign o;-ijinli asitler ile m:ıli~n 

orijinli olmayan asiıkri birbirinden ayırt etmede öncınli paraınctrç.\er obr~ık 

sunulmaktadır. Biz, bu çalışmada, iddia cdil::n bu durumun doğrulu;unu Ye 

tanıd.:ıki öneınini ara1ıırnıayı hedef edindik. 



GE'.\EL BİLGiLER : 

Asit: Periıon boşluğu ıçinde sıvı birikmesidir. E:ı sık ola:-ak sircza bağlı ol.ırak 

görülür, ancak ç·ok sayıda başka nedenleri vardrr. 

Asit gelişmesinde ikı ana faktör vardır: 

1-To~ıl vücut sıvısı:-ıc::ı anış alınası 

2-Pcnto:ı boşit:tu:ıd;: sıvı birikim:. 

Genci sın retan:c.iyonu: Sirozlu hasıalard:ı total vücut sodyumu ve :-.u miktarı 

artmıştır. Bunun neden: böbreklerden sodyum n::tansiyonudur. SoCyur:ı r~::rnsiyorıu 

oluşumunda değ:~ik ~ürllşler mevcuııur. Bmnci giirilş; ponal hipertansıyon hqatik ve 

intersıisyel sın olu~:n:::.ınJa ;t;-ıışa neden olur. Bı.; ar.:ış, sıvının cio'.aş.:r;a ciönl:~ 

ka;ıasitc:,,ini :,~ıı;ı zarnan a:-.itc ve intravaskükr voliin:cie azalrr:ay:.ı neden o!ur. 

İnırav:.ıski.ikr voli.imek!-.: hu anlma, \antral sinir ~isı~n::. r:>:ıır.-ar.jioıcrısin<:ldost-:ron 

sistemi ve :ır;inin-v,tscı;ırc,:-iıı .;:föi koc1jıanse edici v:ızo:ıbf kcı:-',t:ol s:sıc:nie:-ıni stir::1t.:le 

ederek ren:ıl sodyum ve ~u rcw.nslyonunda artışa yol aç:ır (t.:nde:-fil! teorisi:ı. Lt.,:inci ~i_~rJ~e 

göre; kara,:iter hasıalı_ğı ren:ı! sodyum retansiyonun olu.;,:ma~ır,CJn ;ırınıer cılara;..: 

sorumludur ve .:,.onu'<·~:: 1 1 lazm:ı volümü ger:!şier. Bunun :n·.:k:.;.::izm:ısı t~:m o:::::.r;.;t~ 

bilinmemektedir. Sebeh (>lar:ık sple:ıik vaskiilcr yauJ.::ı b~ılc.ır.:::n Gi.:z-:.ı:le:,-ici lo~::l 

faktörkrin volüm :ınrn:,~:r..ı yol aç:ırak ~ısit oluşıurdd-:1:m ~çıJi:ıdedir (ovt'r:low ı.:o:-i~i) 

Son zamanda \ırrı1d:ıki as;t olu~umu ile ra,:.ıl sodyu:n ve su r<.:tansiyorn.;nu 

8\:ıkbmak üz.:re Ll);üııcü bir gürüş ilen sürülmüştür. Bu ~ö:-Uşe göre rı::r:.:ıl sodyum ve su 

reı:ı.r.siyonunu ba~lataıı dL y p<.:nfcrik artcrycl vazodiLrnsyondm. Ba~Iangı-ı·t:ı. perifrral 

vazodil::ırn:ıyon effı::ktıf :ıncryel kan hacminde orı:ı. derecede a::::al:ınya yol ::ı;;<".r. 

J\:örohumor:.ıl meJiat<:>rkri:ı ::.:ılır.ımını ::,Ümüle eder:k rena: \<l,.::) :..:m \'e :,;,ı rcı:1rısiycır.c:::a, 

ınediaıörlerle g,:nı~lc;- en pLızrn:ı hacmi \ Jjkiıler :.ıl:!nı d,)!Jur;:~:da ye:c:-c.iz k:iln. Böyk..:e 

vazoaktif kcımrnl sisıtmkrı kronik ol:ir:ık aktitl~-;;ir ( 3 ). 
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Beigeknen kardıcıva~ki.:ler bozukluklar vı: renal ı"izlcıyoj; ile v::..sk'jle~ to:-ıi..ı~ü;-: 

bilinen nörohumoral mali:ıtörbin dengderiyle ılg.ilı değişi.klıkier bi:kşf,:i;ditinde bu:1lx

genelde karacığer sıronırıun doğal seyri esnasındaki asıt geli~imi, su ve sodyur.ı 

retan~ıyonunun patogenczıııde periferik arıeryel vazodilatasyonun merkezi öneme sJ11ip 

oldu~u görüşü ile uyumludur. Ancak bu görüşün daha faz.la açtlda.na ya da ileri çalışma 

gerektiren durumu vardır. füırılann başında; sirotik asit için deneysel hayvan modelleri 

kullanan ve sodyurr. retansiyonun başlangıcı ile periferik vazodilatasyon arasrndaki 

kronolojik ilişkiyi değerlendiren çalışmalarda tezatlar bulunmaktadır. 

Bunlara r;,ğmeıı. pcnferik artcrycl vazcıdilarn-:yon hipotezi, birçok kronik karaciğer 

hastalıklı hastalarda olu)an sodyum ve su reransiyonun paıofizyolojisi için ds.ha iyi bir 

3çıkl:.ı.madır (J). 

Aynı zam::ı.nd<ı sırnz;ın kencisinin ıni, yoksa ponal hip:'rtansiyon·..:n ıT::i.l sodyum 

re;:o.nsiyonun:ı. yol :ı.ç;ın nıekanizm:.ıl:ırı aktive etti~i tanışmalıdır. Eayv:rnlardı yapı:a:ı 

dc.ıeysel ça'.:şmalard:ı uç·-y:ın rdrto-kav:ı.l şantl:mrı ,;odyum re:ar::siyor:urıu er::;e!:t:me.:::i1i. 

huna karşılık yan-y:m :ı::.:.htomozbnıı hep:ı..ıik ve ,;plcnik dula;.ımı dckornp;mse eder::!,. 

~od yum n:t:msiyonunu önkdiği gös:r..Tilmi ?tir (2 ı 

A~it Oluşumu : A-;ir olu~unrnnd::ı. rol 0vnay2.n çe~itI: Lü·;cı:-:t~ Lablo-I"....'.:: 

göstcr:lı:ıişrir ( 1 ). 

Tablo I : Asit Olu';-umundaki Faktörler 

A-Sirotik asitler 

Anmı:::, po:--tal ven, ,z: hıdrosı:ıtik basınç 

Azalm:ş por::J wnC'z kolloid ozmotik basınç 

.\z<tlmış b0brek scıclyum :ı.tılınn 

Azalmış böbn:k c,ı_·rbcst su atılımı 

B-Sirotik olm:ı)':ın asitler 

A::mı~ p:.'.:imnt:,ıl 1-;a,riller ;cçirger.liJ... 

,\1almış penıc,nı.::ıi kıı'.·:nik drcn.ıj 

K:ınn ıçi org:ml :rd:ı. h:ı\cıra lxıg::ı swntı 
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Kapiller ve lenfatikler tarafından dolaşıma geri C.önebileceğinden daha h:zlı o;r 

~d..ild\.! perıto:1eal bo:,lu~u sıv: gırişı olur ıss'. asit oluş::~. Sıvı norır:.a!de hic'ı;ost;aü.: 

basıncın plazm:ı onkmik basıncından daha az olduğu venöz uçtan g:ni dönt:c. Sirozc.::t 

azalmış alburnin senıezı v,,.; anmış vücut sıvıs;. hı;:xıaib~minemıye ve p~:ız:m:: on~:olik 

basınçta azalmaya yol aça::-. Hem hepatik sinUzoldlerde hem de ime:ıtınal k.;.pillerde b:;._~mç 

anar, bu da arterioler uçta sıvının dışarı ak.ışında <irtışa ve venöz uçta geri dönüşte 

azalmaya yol açar. Sirozlu hir hastada hipoalbuminemi, portıl hipenansiyon ve periferik 

öder.1 mev--:uı olabilir. fakai klinik olar:ı.k asit saptanmayabilir. Pord hipert<1.nsiyonunda 

tc1.biatı i:'ıne:nlidtr. Ponal \enin ligasyonu ile oh..ı~:tn spknJ: \·enUz hipcrtan.,iyor: asite 

ne,ien olmaz, hipo:ılbumineıni de aynca gercklıdir. Zıt o'..ır:,k ir.sanbrda ve deney 

hayvanla:-ında hepauk \'en otıstriksiyoııu hız.it asıte rıeden o~ur. Bur.:d,1 an:--!7,lŞ venöz 

bas:ııç hepaük sinüzoiJkrc ve keza spknik k:ıpillere iler:ii:- St\·J yUksek geçırgenligi olJ.n 

hep:ıtik sinüzoidlerdcn ;ı:-esinlizoidai alana geçer \"ı.': hı:p:rnk ienfa:ikle,e girer. 

Lenfaıiklerın ıaş:rna ka;J:hitesini aşınca pcritnneal bJ)lı.ıkta sın toplanmaya tı2.şlar. 

!nı:-ahcpatik ponal hipertansiyonda asit sıvı protein korısanmı~yonu yüksektir. Som,ç 

ola:-;ı.k sırozd,ı oluşan :bilin hepatik sinüzoidler ve splenik kap'.11::r olm,tk üzere iki by:~.:ı.~ı 

P-.'riton. ;ısiı :--ı\·1<.,11;::' r!;!a~sorbsıyonunc!a her L,tr.:::n :ı.k:if ro\ oyn:u. Sıvı ve pr0:ein 

in;.:-Jabdor.1 ınal ba'.-,ın(:; ve p;:>ri tonun karekwri ö;1-~rn. ıJi r. Len ~::.:.t:ı-..'.erle 24 s;,:,ae SOQ-: rxıo 

rnl <;ıvı t:ışınır. F:,bı sırc,ılu h::ıstalard::ı 8-10 litre kc1G:1:-dır ve :ı.kım 20 lıt:-cye bc:!.:rr 

çık:ıbilir (3). 

SinJzoidierdcki bası:-ı-~-:;ı -:,-,.ık hafif yühsdmc!e:- !).lt:: e;k:lı obr::.k pbzrrn ;:ıroı::.:in kJ.:,,bım 

Cn!a:ellevcmo .. Bu sckılJı: :-ınüzoidkr ile eksır:.ıs::ısk L!ier rncs:ı.fe :ırasında on.kotik Endıer.t 
~ - ' ~ 

düşüktür. 1nı::rstisyd mesaf,:ye glre-n sıvının b;i) ük kı'.-ır:11 v;ı\ki.ile;- :ı.bn:ı geri. yollan:::ı.rn2.z. 

Sıvı miktarı knfatil-lenn cışırna kapa\its:sini :ı.ştığı zaman periıoncal bo;lı..:kta toplar,ır. 

Konjestif kalp ycımezlıgı w hepatik ven trcınıbozu gibi sicıl'.widol bas:n,;ta befügfo :,.rnşa 

( i ). 

'.\"cfr,ııik ~en.dnırn );ıbi lıipo:ılbiıırnneıni ılc ,eyrs:G,.:n l"'::~::ı'.ıklan.b ::si~i:ı b:::~lı..:a 

nedeni paifı:rık bpilkrdt.' hiJro':'.>ı:.ıtik basıncın ('nl-oıik bJ,111-..::ı çok ~s1\;:1 u'.::13.sı ik 
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interstisyel aralığa sıvı kaybı olur. Effektif dola~ım volümünün azalmasindan dolayı 

kompensatuar mekanızmal;ır ile renal sodyum ve su tutulmasına yol açarlar (1 ). 

Yukarıda tablo J'da güsterdiğimiz ~ibi abdomen orijinli veya metastazlı maligniteler 

birkaç mekanizma ile asıt oluştururlar. Çalışmaların bir çoğu tümörler ile subdiafrağmaük 

lenfatiklerin tıkanmasının ve böylece protein ve intraperitoneal sıvı absorbsiyonun 

önlenmesi üzerinde durmuştur (4,5). 

Lenfatik obstrüksiyon mekanizması intraabdorrıinal tümör vakaL:ı.nnda nıalign asit 

teşekülünde en önemli neden olmasına rağmen, lenf kanalları obsrriksiyonu çok az ve hiç 

olmayan tümörlerde asit oluşumunu açıklamaz (5). 

Asit sıvısında yükselmiş protein seviyesi için vasküler perme,tbiliteniıı anması 

gerekmektedir. Lenfatih: blokaj tek başına vasküler penneabiliteyi değiştiremez ve 

pcriıoneal sıvı protein konsantrasyonunu arıırmaz. Bu klinik bulguL:ı..ra dayanarak bazı 

çalışmalar sonucunda m:.ılign hücrelerin vasküler permeabiliteyi amncı maddeler 

salgıladığı düşünülmektedir. Bu maddeler eksrraselüler sıvıda mevcuttur ve 

mikrovasküler penneabilıte değişikliklerin en azınd;.ın bir k.ısmından sorumludur. Böylece 

interstisyel aralık ve \·iicuı boşluklarınd::ı su ve protein birikimine katkıda bulunı..:rlar (6). 

Yine de ma3Jesef nnligniıı: vakal:mnın yakbşık Si 30-SO'sinde a;;it u!uşum'Jn'Jn rıejer.i 

iyi anbşılamarnıştır (7). 

Klinik Özellikler 

Az miktarda asit ascnıptom::ıtik olabilir. ancak asit mıkta."l mtıkça hasta abdomir.al 

dist2.nsiyoııun. dolgunluk hi-;si ve rahatsızlıfının farkır,a \'JI:r.a;:a tıa5lar. Öze!lıi-:le :ı.:ın 

miktardaki asiı iştahs;:zlık, bulantı, erken doyma ve bel ağnsına neden olabilir. Vücut 

a~ırlığ1. beslenme duruınur:a ve altta yatan hasrnlığın ilerlemesine bağlı o!:ı..:-ak değişebilir. 

K.inn içı basıncında :ınma göğü.<,e yansıyabilir ve kardio\·asküler fonksiyon:JI etkilenir. 

Pulmoner genişleme kısıtlanır; di.'pne ortaya ç·ıkabilır. Plewal mayi (sağdakiler) ~ciğer \e 

kardiak hast:dığa hağlı olmaksızın sırozlu ya da asitlı hastalann % 10'unda onaya çıkar (2). 

Sıvı ile dolmuş olan karın şiştir. Sıvı miktarı arttıkça önce bombe duran karın 

gittikç8 yasc;ılaşır: kur!xı.ğ::ı ı.::ırnına benzer. Göbek. sıvının mil:wnna güre si'.inir \'eya ö:-ıe 

do.Q,ru fırlar. Halbuki asiı bulunmay3.n, şışmanlıkı:rn dolayı şiş göri:nen bir bnnda göbek 

silinmez, göbek \'tıkurn daha bdirgiıılc~:r (8). 

Asit muhakbk şişmanlığa bağlı dıstansiyondan, h.:ımilclıktcn. g:ız biıikrnesinden. 
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idrarreıansiyonundan. çeşırli kist ve tümörlerden ayın edilmelidir (2). 

Asit nedenin saptanması, sıvının özelliklerinın incelenmesinden ve klinik duruma 

göre seçilen diğer çalışmalardan oluşur. Vakalann % 90'ından fazlasında asit nedeni 

siroz, neoplazm, konjestif kalp yetmezliği ve tüberkülozdur. Eryolojik sınıflandırma 

tabol-II ve III'de aynnulı şekilde gösterilmiştir (1). 

Tablo II : Periton Dışı Nedenlerle Oluşan Asitler 

1-Portal Hipertansiyon 

a. karaciğer sirozu 

b. karaciğer konje~yonu 

konjestif kalp yetmezliği 

konsrriktif penkardit 

vena kava inferior obstrüksiyonu 

hepatik ven oklü?yonu (Budd-Chiari) 

c. ponal ven oklüzy,ınu 

11-Hipoalbuminemi 

a. nefroıik sedrom 

b. prorein kayhetıir::n t:nıeropati 

c. nıalniitrisyon 

lif-Diğerleri 

a. mibödeın 

b. O\'aryan hastalık 

meigs sendromu 

srroma ovarii 

ov:ıryan hiperstiınülasyon sendromu 

c. p:mkrcatik h.:ısıal ık 

d. safrn arn1eri 

e. şilöz asit 

L nefrojenik ve idrar :ısitkri 
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Tablo- ili : Periton Hastalı~ına Bağlı Asit 1'edenleri 

!-Enfeksiyonlar 

.bakteriyel peritonit 

.tüberküloz pemonit 

.mantar hastalıkları (kandidiyazis, histoplazmozsis, kriptokokozisJ 

.parazitik hastalıklar (şistomiyozis, enterobiazis, askaris, strongiloidiazis, amibiazis) 

II-:'\eoplazmla r 

.sekonder maiignite 

.mezotelyal hiperplazi ve benign mezotelyoma 

.primcr maiign mezoıdyoma 

.psödonıiksoma periıoııei 

III-Granülomatüz peritonit 

.eksojen 

.endojen 

.iyatrojcnik 

IV -Sklerozan periton it 

\'-Diğerleri 

.vaskülit 

.FMF 

.eoz.inofılik gasrroenıı:-rit 

.whipple hastalığı 

.splenozi ~ 

.peritoneal lenfanJicktazi 

.peritoncal kistler 

.jinekoloJik ha:-ıalıkiar (endomemozis, desiduazis, gliomaıozis, leiomyom.:ırozis, 

dermold kist, melarıozis ) 

.periıoneal enkap-.;tila,yon 



Alın;ın a:.ırin ubnınüınü tar::ıva vardımcı olL:ı. K:ı.raciQe: h:.tswlı2.ına baQlı asit tem.iz 
' • • ' ~ L ' 

san veya açık ye~il rtnklıdır. Travma olınaksw:ı bnlı gelen asitler m:di_;nıt~ylc ilplid~. 

Safralı gelenler bilier sistemle alakalıdır. Enfeksiyon sıvıyı bdanıklaştmr. Şilöz ası:Jer ıs::: 

sütlü bir görünlim vem (2). 

Alınan sıvının ka.rckıcrinı belirlemek ıçin rutin çalışmalar ve klinik duruma göre 

seçilebilecek diğer çaltşmai:ır t.ablo-IV'de gösterilmiştir. 

Tablo-iV : A~it !-ıınnın LaboratuYar Analizi 

Test Anormal Değerler 

Eritrosit sayırnı > 1()_()()0/rnm:\ 

Lökosit ve a: ırınu > 500/ mm] 

·ı otal proıein > :; gr/dl 

Albumiı:ıgradıcnti <1.1 

LDH > 21XI İÜ/L 
B.:ı.kıeriycl l'i.i!ıi.ir -'" 

Aside dirençli. man:ır l(iltjrü ,t 

Sitoloji + 

Amilaı: ası: > scnım 

Glııkoı asıı < senmı 

Triglist'rid a,;it > scnıın 

'.\"i'jasw. ~'Tan,j]Jeri (nıik:eo.,i-;opi) 

pl! 

Laktaı 

CEA 

lliya.!ürorıil :ı.sit 

< 7.35 

> 25 mg/dl 

> 1() ng/ml 

> 0.25 n:g./ıııl 

Klinik 

Rutin 

Ruıin 

Rum-ı 

Ru:in 

Rutin 

Rutın 

Tüb:::rbluz. iır.m.· . .mrı.,up.ha.,ı. 

.'vl.ılıg;-ıi:.c 

Pankr.::aıit. alkolınn. sır0z 

T::Jc. rr,2.iipüte. ~:.:konCe;- periw:ı:: 

~iliiz as:ıkr 

Sı1orıt2.ı7 bakterıyel peritonit 

Sponır:rı b::ktcn:('.] peri:(ıuı 

AderıcJk:minom 

?vleıo:e lycır,ıa 

Protl'İn : Asit ~ıvı p:u:eın konsarmasyonu -~ ,e:r/dl'den fazla olursa eksuda, daha 

aşağı değerler ıran_c,ucia uLırak değerlendirilir. Bazı yayınlarda 2.5 gr/dl olarak 

gösterilmiş:ır. Eksuda ı]e ıransudayı ayınında kullanı!J.n diğer parametreler ta:llo-\·'·Ce 

gösterilmiştir. Protein d:.:ğçrinc göre ayırım oldukı;a kesişen deterlcrc s::ıhi;::ırir. YLbck 

prnccin kuns:trıtri!syor:,ı gçrn:llıUe ıüberkLlloz perııonıt. ;ıankreatik ısit \'C nıai:;;n ;:~iı:e 

buluomr. A\';-1c1 kai"-,. VL'C:ıı:.:zlii:ii, kor.st:-iktıf pcribrdi! !.:'.ıbi l;~:;atik \'.:":',ÖZ ;..;u;-::'.:.~\·,m 
• • •• ~ • J -

olu)iL,r:.ın haqa]ıkL:H!a c'.;ı a~i: sıvı~ıııda yi..b:.:k protein kcn:--:rn:rasyorıu olab:Er C) . 

.\1a!ıgn hastalıklara hc1ğlı <hı:kr çok f:Cniş ar;.ılıklı prote'.n kcı,,sarıtrn~yonu g~)SCs:'ri, (9). 

Sponran h:.ıkteriycl pcriırrnttc de böykdir. Siro,drı asit protcıni gl'.nc:iikle 2 5 f;r/d'.'Lkn 
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azdır. Bununla bırlikrc k:::ır..ıciğer sırozlu ha~taların Sc. 15-2ü'sinCe yL.ksek proıeın asiti 

o:uşabilı:- (6,10.11). 

Serum-asit albumin gradienli (SAı\G) : Asitlenn sınıf1andırı'.xasında 

fizyolojik temde dayall lıır parametredir (9, 10, 12). Bu &"rndient direkt ol::ırak ponal 

basınçla ilişkilidir ki, hastalarda 2-"Tadient 1.1 mg/dl'den fazlası par.al hipenansiyonu 

göstermektedir. Oysa ki, 1. l ıng/dl"den daha az grndient rxınal hiperuuı:c:iyonun olmadı.Çını 

ifade eder (1,7). Partal hipcrtansıyomın rnevcud!yetınden dol:iyı mibr asıtli has:alard:.ı 

yiik~ek gradicnt mevcuttur. Gradicntin < 1.1 r..g/dl olması öncmlı partal hipertansiyon 

olmadığını Cüşi.indüm1esinı..'. rağmen, ıühcrküloz ve diğer ınflamatuar h3.stalık1arö da ayrn 

ola:)ileceğinden kesin o]a:·ak malignıteyi tayin etmez (10,13). 

Laktik Dehidrogeııaz (I.DH) : Transuda ve cksuda aymmda bır parametre 

ol::ırak kullanılan asit '>ıvı LD!-I miktarı ve LDI-1 (a) / LDH (s) or::ı.nı iyi bir parametre 

olmadığı hclirtilmckıediı U). Dığer pü.ramcırekr t!e bir!ıkte C:~şü:1ü!ür ıse spesifı:c ve 

scr.sitıviteyı arnnrlar. 

Karsinocmbiryojcnik antijen ıCEı\J: Spesıfik hir !':imör ma:-k·..::i oL~;; CEA. 

(,~- 55-65 karbonhidrat :çcrcn 200.000 molekül :ıtır:ığırıda bir glıko;,roıci:ıdir (14). 

C~A'mn asit sıvısınoa i0 n&/rnl"drn dah,: fazla ıcsbit cCı'.rr.esi malıgnne 1-:Lr,e 

yorumlann::ıktadır. CE,-\ \eviycsı endodennal kaync!.klı tü:nbrlerde, diğer tümörlcr:c 

b.rş:laştınld1~ı z:.::nan daha yüb,..:k scn~itivıtc ve spcsifııeye salı iptir (15 ). 

j\1ezoıclyomalarda öşük d.:ğerler te.~bit cdı]mi~ıir (16). CEA gibi S?esiriK tü:-nör 

n~arkeri olan alfa fetopmtı:,n de ı-:-ıalign asillerde ç:ılışı!mış, ay:ncı ta::ıda spcsifııesi ona 

dcrecedcCır. 1-lcp:,rmclL,k:- k:ırsrnoınaya bağlı ası:Ierde \"e pl:ız:ma da SC\'iyesı y:.iksek 

oLırak tes':ıit cctıım:';ıtir. 

Glukoz: Kan )lluhozu ile uyumlu olmcıyaıı Lhiş~k asit gh:koz konsantr<1.5yonu asır 

~ıvısındaki hücre sayı:-;ının fazla olduğu malıgn hastaliklarda ve tübc:-kulcız peritonitte 

bulunur. 

Amilal: Pankrcaııl,; :ı.sitlerde amiiaz aktiviıesi daima 1000 Ğ/L'nin üzerindedir. 

Sıklıkla 10.000 Ü/L'yı :,~ar. Hemen daima sr.;rum amilaz aktivitcsinden fazladır. 

Ger.ellikle Çı; 2.5 f.T/d! (m.:rınGeki pro:cın miktarı ıle ba:ıbcrdır. Diğer asit selx:p:e,ıncie 

ar::;]az artmaz (1.2 ). 

Iliyalüronik asit : Eber ,nez.oıdynm::ı.dc:rı ]Cphelenı:iyor ise 0.25 m_ç/r::.11 

üzerindeki dt~ğerler tanısal olalı;Jmebedir. 
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pli ve hıktat : :\sn sıvısını;ı asıditcsi infeksiyon v3rlığınd:ı ~öri.ıli.ır (2.17 ). 

!\Ialign asitlerde de pH (iıJ~ük ve laktik asit kons:rnrrasyonu 2.rtmıştır. Bundan dolayı asır 

sıvı pffsı ve laktik asıt konsantrasyonu ınalipn asıtler ik ınfektc asitleri ay:rmayabiiır 

(17). ~1align asitler ile nrnı-rnalign asıtlenn ayırıcı w.nısınd:ı. pH'nın en GJ~Jk değere s::..hip 

olduğu bildirilmiştir ( 18). 

Tablo- V : Eksuda ye transuda asitlerin ayırımı 

Protein 

LDH 

Tp(a)/Tp(s) 

LDH (a) / LDH (s) 

Albumın grndicnti 

Yay&ın nedenler 

Transuda 

< 3 k,'T/dl 

< 2110 İÜ/L 

< 0.5 

< 0.6 

> 1.1 

lon.ıes~ifkalp yetrnezli.(h 

korıs:riktif pı:rıkardıt 

ı;ıtenor vena k;:ıva c,b~triksıyonu 

tll,dd-:::hıc!.ri sendrom 

~ıroz 

rcfrotık sendrom 

hıpoal!:ıumiııcmi 

Eksuda 

> 3 gr/ dl 

> 200 j[/L 

> 0.5 

> 0.6 

< 1.1 

malıgnnc 

tüberkLiioz 

pankreat.it 

miksödern 

vasK:.!li~kr 

Kolesterol : '.\:1alırn transfonn::svonıın önemli bir üzelli2i koks;:erol sentezini - , -
(Jüzcrkven fccd beck inh,hıswın rnekar;izm:ısının kavbıdır (19). \b.lı2n arnlcr: rnalıszn 

" " . - -
olmayan asıtlcrdcn ~; ,:·1;c1Ca asıı s:\"l"ırıda ı(olcs:crol kons:ı!lt:-asyo:-ıları da 

değ,.;rlendinlmişıir. Baz;d o,:>ğer olarak 4~ mf./dl alıııcllğı zam:rn; 48 m_ç,'d] üzeri kolesterol 

düzeyı mcıl:gn olarak kabul cdiiincc, S fü) ve daha _vı:.:ksek s;:ıesifiıe ve ser;sı:.ivacyc sahip 

olduğu söyknmcktedir (10,20-23). Malig:n asitlerdeki yu;.,:sek kolesterol sevıyesın:n 

patogenezi tam olarak bılırımcmckt<.:dir. Yapılan Ç<tlış:m..lar kolesterolün bir fraksıyonun 

malif:n hüc:e mcmbran'.arıııdan kuynakL:ı.ndığrnı düşündürr:1ı:kıedir. Diğer bir ihtimal 

kanser hücreleri pefr,ıre:ıl yü7(:ydcn knfatık drrnaja nis::Ji blokaj ya~ar:ık pc;-i:on:.ı.l 

Fibroneh.tin : Ö:ıı:llikle ebtra~clLi>.::r m:ııery;ıl ile hi.icrcicr::1 aC.huyon .. ıu 

s::ı_i;layaıı, bir;·ok hli:.:rcsı:l ronksiyonu oiduğıı bildır:len ..ı.:;.0-550 kD rno!:kc:ler ::ığır]:;.,::ı 

glıkoproıeindır (25.26). 
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Fibronektınler, h:.icre adhezyonu, hücre ınorfolojısi ve dağılımı, onkojcnii< 

rransfonnasyon, kemotakrn. fagositoz, hernostazıs / tromboas, embiryonik difer,rnsiasyor., 

yara iyileşmesi gibı hadi:,;elerdc fonksiyon görürler (25-28). 

İnvivo, fibronektinkr vl!ct.:t sıvıl,mnd:ı. (300 rn&/ml plazmaC.::ı. ciah:.ı az mikt,ı.rda 

diğer sıvılarda), konnektif doku rnarriksinde ve: birçok bazal me:nbrnnda bulunur (26 ). 

Fibronektinler ınvıtru olarak oldukça geniş bir hücre to;lluluğu tarafından sentez 

edilir. Fibrobiasılar ve endmcl hiicrelen ba~lıca i.ırctinı yerleridir ( 26 ). 

Plazma ve sebler fii:ıronektiıı o:arak ifade edilen en az iki tipi vardır. Selülcr ve 

plazma fibronektin aı,t:.1ncia y:ı.p:sal farklılıkla:- olmasına rağr.:er., bırçok fonksiyor.i::ın 

aynıdır (4,25-3 l ). 

Plazma fibronel-.tı:ıi -;uda eri ven bir proıcındır. Sdi.ıier fibronck:i:ı suC:a cn:-:ıeven . . 

fibrilcrmac-ik~ formuml:ı hulunur (29.32 ). 

Dü~ük fibronckri:ı seviyesi sepsısli (yanık, travma ve akut löscm: ile birlikte) ve 

intravasküler koagiilasyonlu ağır hastalarda g.özlenmi~tir (26). Sırc:ik hast:ı.larda da 

sirkulatuar fihronektiıı d:iiüi<. korsrnrrasyonda tesbit ediimi~. Bı.:nun nedcnının 

i:bronektin tüketiminin .ırtı'ı:;sıntfan oi;ıbık(·ı:~ı ~ekJindcdir (33 L 

Peritonıtıs karsino;;ıatozisdt.: yL.:ksek asit fibronekıınin kaynağı tam ola,ak 

bilinmivor. \L.ılign hücrelerden d,rckı sentez veva hücre-vüzcy f:~ronektinin k2vbı ile - ' - - - -
,,eya m:ıli.~n hücrelerin ) a;.; ırımd~ki kon:ıektif dokularda yapı:n:n a.:ır.;asu~dan olabileceği 

hı::linilmcktcth (34) . .\falı;n :ısıt:enk sdüler kaynaklı fi::>ronc1'tin mevcı.:aur. Oysa po:-r.al 

hipertansiyonlu siroLa h.ıf]ı ,:~ıtler başlKa plazma fibrorli:ktiııi i;:erir k:, plazr!~J 

fibronl'.ktini hepaıosılkr tJr:ıfınd..ın do:,L~ıma ~ckrete ed.:lır. Ay:-ıca m:ı.Egn orijın!i o!m2y::ın 

f:brom:kıin olasılıkla rnewtel hi.icrder veya periıorn.:al ır.2krofaJl:ır ta:-afınC:ın da 

olu~tLJrulur (29 ). 

Yapılan hırçok r;2!1~:11a asittekı fihronektin düzeyinin r.ıalign ve m~!ıgn olr.:1ay;;.:1 

asitlerin ayırınıındc1 dıgcr ;:ıara:nc:rclerden daha etkili olduğu yö:-:lıdedir (i 8.33-35 ). 

Eritrm,it: Asıt mı:-ında > l0.000/mm3 eritrosit ıcsbit edıl:ncsı p:nolo_;ik:ir. K:uılı 

asi~ i.izellıh.Jc ı~~alıgnı1ckrde sıktır. Hcpato::,cllüler veya ov:,ryal k:.ı.r~ır:oım.! 3rC 3 ~ıkıır. 

K:ın[ı asitin diğer ~eheplcn :ırasında ı;ıtıerki.ikız, travır.:ı, o:-g,m pcrfcır2..syor;u ve sirozla 

il:;ili spontan kJn:mıaL..:.nlır ( 1 ). 
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Lökosit : Asit sıvısında 500/mm3'den fazla kfrosıt sayısı, enfeksıyon ya da üjmür 

ınfiltrasyonu gibi pcrııo;ıeal ınllamatuar durumları di.ışLlndi.irür. Polı:ııorf ni.ıvcli 

lökositlerin baskın olma\ı ~cnellikic al-.:ut baktcrıel enfeksıyonl::ın gbsıerirkcr;, lenfosit ve 

monositlerin hakimiyetinde özellikle tüberküloz ı,.:ibı kronik ınflarn:Huar hastalığı akla 

getirir (1). Lenfosıc artışı tUberki.ıloz infeksiyonu dışında fungal infeksiyon ve knfomada 

da görülür (9). 

Sitoloji: Maliplİtedcn şüphdenıldiği zaman mutlaka yapılmalıdır (1). Sıtolojıi<:. 

inceleme daima asıt sıvı alınır alınm:!.z hücreler d~jenere olmadan yapılmalıdır. İr:flamatt:a.:

hücrelerı göı;ı::rmek ınfcksıyon ihtimalini gösterir ve sanırifujdan sonra sedı,ncnt 

incelenmesi malign hücrclen onaya çıkarabili:-. Dikkatli sitolojik dcğcrlendimıeye rağmen, 

yanlış negatif sonuçlar alırub:lmekıdı: ( 17, 18.24)3,35-37). 

Periloneal biopsi : As,ıin sebchıci orı:1ya koymak için diter a:a~':.ırr:--,alar yct~rsiz 

biınca faydalı olur. En ıyı .sonuç ıüherküloz peritonitte alınır. DJ.l-ıa aL tanıya götUrüctl 

sonuçlar is:: pcritonııi:- 'ıcır:-ınornatozisıe elde edilir. 

Diğer incelernl'll•r : Buni:.ı.; a'>ıtin scbc:1i:1i tesbit ermeye Jörıtlik:ir ve k:ır,ik 

özelliklerle ili<,kilı \'a•1.ıılı:- Karacı<\::r 2füümülemesi, laparoskop'., b:::ıciter bio::si:.i ve 
> < IC' C - • 

partal hipcrtan<,ıyon öl:;iim:eri en ~i\... :bıL ncck:ı: oi;.ııı sırnL \"l'. ın:ıligıı :12.s'.::ı.l:kl::rı:-, ay:r;. 

cciilmesiııde hüyük öneme -,.ı.lıiptirl:.:r (:2). 



~IATERYEL VE i\lETOD 

Bu çalışma kaps::mrna 1992-1993 yılları arasında ,ı\ tat ürk Üniversitesi Tı;J 

Fakültesi Ara~tımıa H:ıst:ınesi İç H:rnalıklan An:ı.bilim Dalında takip edilen topL:ım 50 

asitli hasta alınmıştır Bu hastalann 2.'i'ınde asit eıyolojisinde mılign hastalık, diğer 25 

h:ısr.a da asirin ctyolojisinde maJign olmayan h:ıstalık mevcmtu. 

Tablo-VI : Malign Etyolojili Grup i Grnp-I) 

HASTALIK 
KAIHN EkKEK TOPLAt-.I 

ADI VıJ..:1 ,ayısı sır \':.ib ,:;.ıvısı ç_ v:ıka s.:ı.yısı Cf. 

l\foJc Ca (, ][)(J 1) 31.58 12 ~x 
Pankreas Cı\ 7 10.53 ' 8 - -
Ko!orı CA - ~ l 5.8() 3 12 

Prostaı Ca - 1 5.:'.6 1 4 

Öz.afagus CA - 1 5.26 l 4 

lvkzot::'lyom;ı ı 5.26 l 4 

Lmfom:.ı ı 5 . .26 l 4 

Karsınoıd Sendrom 1 .'i.26 ı 4 

Mc,;;ınc CA 1 5.2b l 4 

l-lep;:ıtoma 7 l 0.53 .., 
8 - -

G.TOPL'ı.Jvl 
tı l 011 !9 1()0 25 ıun 

Hasularda tanıya fi,,ik mu:ıycne, ultra,;onografi, bil:-;:isayarlı tomogı-;:ıtı. asıt sıvı 

sitolojisi. endmJopi ve biopc-İ ık gidildı. Hasul:ırın histop:ıtolojik tanıları mevcuttu. 

Tablo-Vll : !\talign Olmayan Etyulujili Grup (Grup-II) 

HASTALIK KADl"l FRr~FK TOPLAiv1 

ADI \"ili-._;} \J\l:sl c· /aka :.,;ı y ı ,ı 0-' 
vak:ı s;:, yısı ( ,0 

9·(, 

Karaciğer SınıLu 5 71 .4: 1-4 77.78 19 76 

J\icfrotik Srndrrım 1 28_);;: 
.., 

11.l l 4 16 - -

'.'ı<1t K:.ılp Yet. ') 11.l] 2 8 -

G.TOPLAJ'vl 7 ıcın ıs 100 25 ]1)0 

Hastal:ırda tan ıva fizik fonksiyon ,c diğer biokimy:!,;al 
bboratuvar yöntemleri, kar;ıcığer ve b(ıbrek bıopsi~i, aynca endoskopik tetkikte özaf agus 

varislerinin gö~Icri!mesi ile konuldu. 
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Çalışma kapsamına alınan hastalardan, aç karnına. alım sürcieri arasır.d:ı 15 

dakikayı geçmemek üzere asit sıvı ve kan örnekleri alındı. 5 ml asit sıvı ve plazma 

EDTA'lı plastik tüpte derin dondurucuda -70"C de saklandı. Aynca patoloji 

laboratuvarına sitolojik tetkik için 20 mJ ve mikrobiyoloji laboratuvarına mikrobiyolojik 

tetkikler için 5 ml asit sıvı örnekleri gönderildi. 

Biokimyasal tetkikler için aşağıda açıklanan yöntemler kullanıldı. 

CEA, enzim irnmunoassay method ile ticari olarak hazır kitlerle ölçüldü (Katalog no 

: KIF 1043, Medix Bıotech Inc L1.S.A.). 

Kolesterol ve LDH c!avo kitleri ile Hitachi 717 otoanalizör ile ölçüldü (Katalog no: 

81422, 81364 clavo İıaly). 

Fibronektin endpoinı olarak nırbidimetrik mcıhodla ölçilldü (Boehringer Mannheim 

Biochemica. Katalog no: 401128). 

T.prorein ve atbumin Hitachi 717 otoanalizörle standart laboratuvar merodlan ile 

ölçüldü. 

Biz mevcut parameır.:lerin malig:n asiıler ile malign olmayan asitler için ayırım 

değerim klasik bilı;ıkr \"ı:'. birçok çalışmada olduğu gibi daha önce yapılm:ş obn 

çalışmalardaki ayırım dt.·ğl'.r!erini göz önüne alaraJ..: ıesbit enik (17.24.34,35,37,40). Her 

bir parameue ayının deferı (cut-off) aşağ1da göste:"İlinişrir. 

CEA : l O ng/ml 

Fibroncktin: 7~ µ;/ml 

LDH: 200Ü/L 

LDH (a) /LDH 'SJ: 0.5 

Kolesterol : 4R mg/dl 

T.protcin: 2.5 _gr/dl 

T.p.oı.(a) / T.pmı.(s): 0.6 

SAAG: 1. lgr / dl 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar sıudenı's t testi ile isratisıiki yönden 

değerlendirildi. Aritmetik ortalama, standart sapma analizleri Atatürk Cniversitesi 

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde IB\.14381 :\1ain Fra.'11e model 

bilgisayar ile M[\lTAB isıetisrik paket progr;tmı kullanılarak yapıldı. 



Hastalardc1 her bir pıramctre iyin: 

a-gel\'ek pozitif 

b- gerçek negatif 

c- yalancı pozitif 

d- yalancı negatif de~erleri tesbit edildi. Buna göre; 

sensitivite (duyarlılık) :la/ (a+<l)J x 100, 

spesifıte (özgüllük) : [b / (h+c)] xl00, 

pozitif tahmini değer : [a / (a-ı-c)] x 100, 

negatif tahmini de~er : [b / (b+<l) l x 100, 

tanısal dob'Tllluk : [ ( a-b) / (a+b+c+d)] x 1 {X) fnmıülleri iie hesaplandı (38). 



BULGULAR : 

.tvlalign etyulojili asın (MA) oLın '.25 hastaya ve non-malign asit etyolojili (~?vlA) 

oian 25 hastaya aıt asit sıvı CEA. fihroneknn_ LDH, LDH (a) / LDH (s), kolesterol, 

T.protein, T.p ( a) / T p ( s ,ı oranı ve serum-a~it al bumin grndiemi değerleri tablo -IX ve 

tablo X' de gösterilmiştir. 

Tablo-V[JI : Biokimyasal Parametrelerin 1\1align ve Non-malign 

Asitlerin Ayırımdaki Tanıs::ıl Degcri 

(Cuı offı 

T,rnıktrı 

UJI! 

LDll (a) /l_JJll ıc) 
(1" 

CEA 
](J r-::tn.l 

Fi tırnncktırı 

0'ftd t.una:5 l 

,) ): 1±1) U'>o 
1 

\\,\ 

1 l 'c: 1 44 

'k 

68 74 

hl> 

40 9(, hl 

100 7] SıJ 

75 80 

'ılı 62 70 

92 95 Y4 

l-T.proteın düzeyleri : ~,)n-m:ılıgn etyolo.iili has~J grubunda asit total protein 

onaiamasi ü.9t\O::(l80--t 2r/dL rmlı:..1n a:;itlerde 2.C-:6~L.:.7 zr/dl olarzık tulundu. ~-t.ı.'.isrı 
~ ' ...__ ._ ._. 

asitlerdeki düzeyi anlamlı uLu·ak :,ük:seh: bulundu ı t: 6.23, p<0.001}. Ayınm değeri 2.5 

gr/dl alındığı z:ıman -.en,ıtıvire 'k GO, spı.:sifıte c:-'c 8-S. pozirif tcıhınini ce:;er S· 83. negJtif 

t2.hrnini değer ı:;.. tı8, t:ını--:al doğruluk 74 idi. 

2-T.p (a) / T.p ısı oranı : ~on-ınalign etyoloJili hasta grubunda T.p (a) / Tp (s) 

oranı ortalaması 0.17 5±0. l 49 m:ılign asitlerde CU< l l ±0.985 or~mınch b;.ılundu. \faligrı 

asıclcrdeki or:ın anlamlı olarak daha yüksekli ( t : 3, 19, p<0.01 ).i"\yınrn oranı 0.5 olar:ı.k 

alındığı zaım.n, sensitı\ lte s:ô 76, spesi fite S: 96. pozitif tahmini değer % 95, negatif 

tahmini değer r:c. 80, unı-;JI doğruluk Ç 86 idi. 

3-Serurn-Asit /\lbumin Gr:.ıdıcnti ( SAAG) : '\on-rmJi rn etvoloiili bsta ı:.:rnbund2. '-- ., ..ı ._ 

SAAG oram ort:.ı.larn;:sı 2().H}:1::0.7 gr/dl, mali asitlerde 0.744±() 545 gr/dl ol:ın,k 

bulundu. rvlalign asiılerdeki düzey anlamlı olarak daha düşüktü (t : 6.94, 

p<0.001).Ayınm deteri 1.1 gr/dl alındığı zaman, :;ensitivite 72, spe si fite Sc,. 96, 
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pozitif tahmini değer 'le- 94. negatif tahmini değer c;;- 77, tanısal doğruluk % 84 idi. 

4-LDH düzeyleri :'Jon-malign ctyolojili hasta grubunda asit LDH ort:ılamas: 

35.0±37 .4 Ü/L, malign asitlerde 265±213 Ü/L olar.ık bulundu. Matign asiılerdeki düzeyi 

anlamlı olarak daha yüksekti (t : 5.03, p<0.001). Ayının değeri 200 Ü/L kabul 

edildiğinde sensitivitc % 40, spesifite 'n 96, pozitif tahmini değer% 90, negatif tahmini 

değer% 61, tanısal doğruluk% 68 idi (Tablo-VIII). 

5-LDH (a) / LDH (s) oranı : Non-malign etyolojili hasra grubunda LDH (a) / LDH 

(s) oram ortalamıs 0.121::!::0.096, malign asitlerde 1.15±1.44 olarak bulundu.Malign 

asitlerdeki oran anlamlı olarak daha yüksekti (t : 3.56, p<0.001). Ayıncı değer olarak 0.6 

alındığı zaman sensitivite 'fc, 60, spesifite o/c 100, pozitif ta\1mini değer 9v 100. negatif 

değer% 71, tanısal doğruluk 9c 80 idi (Tablo -VIII). 

6-CEA düzeyleri : '.\ion-malign etyolojili hasta grubunda asit CEA ortal:ı.ması 

6.44±4.48 ng/ml (onal::ını::ı. ±SD), malign asitlerde 40.0±33.0 ng/ml olarak hulundu. 

Malign asitlerde Ci:A düzeyi anlamlı olarak daha yüksekti (t= 5.03, p< 0.001). Ayırım 

değeri {cut-off) 10 nf.!ml kabul edilir ise sensitivıte % 72, spesifite S-u 88, pozıtif tahmini 

değer% 85, negatif tahmini dei'!er C:o 75, tanısal d0!zruluk S"'c 80 idi (Tablo -VIII) - - -
?-Kolesterol düzeyleri : :'\on-malign eıyolojili hasrn grubunda 2..sic kolı::stcrol 

ortalaması 56.2±27 .O mQ/dl, malign asitlerde 344±257 mg_/dl olarak bulundu. \.-hliw 
~ - ~ ~ 

asitlerdeki düzeyi anlamlı olarak yüksekti (r: 6.23. p<0.001). Ayırım değ.eri 48 rr:g/C:l 

alındığı zaman sensitivııe % 96, spesifite 170 40, pozitif tahmini değer% 62, nega;_if 

tahmini değer c:'ıı 96, ıanısal doi'!n.ıluk % 70 idi. 

8-Fibronektin dlizeyleri : '.\on-ın::ı.lign etyolojilı hasta grubunda asit fibronekün 

ortalaması 29.6±::!.?ı.4 ~lg/nıl, nıalign etyolojili hastı grubund.1 asit fibronektin ortalaması 

245±164 µg/ml olarak bulundu. Malign asitlerdeki ortalama fıbronektin düzeyi anlamlı 

olarak daha yüksekti (t : 6.51, p< 0.001).Ayınm değeri 75 µg/ml olarak kabul 

edildiğinde, sensitivite % %, spesifıte 9ı: 92, pozitif tahmini değer% 92, negatif tahmini 

değer% 95, tamsa] doğruluk% 94 idi (Tablo Vlll). 

Eıyolojisinde m.tlıfn hastalık bulunan asic:erin siıo:ojik incelemesi 13 hastada 

yapıldı. 7 hası:.ıda siıuloji rozitifti. Asit örneklerın hiçbirinde bakteriyolojik kültürde 

üreme olmadı. 
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Tablo IX l\on•malign Asitlerde Biokim,vasal Tetkik Sonuçları 

\o A.Sm:ıciı T:ım CE.\ Ftbw. LDH 

1 K. K. KCS o.U 17 25 

2 C.Z. KCS 1.4 ] 31 

3 B. A. KCS ' ' j __ 36 1.; 

4 B. K. KCS 8.:ı 24 3(1 

5 \'. A. f~CS ,) ~ 41) 30 

6 Y. S. KCS 2.~ Hl 35 
~ ; K. KCS ~' ;~ 3U 

,, 
' "· )_ 

g H. K. KCS : ;ı 11 34 3: 

9 F. A. KCS 15.U 18 35 

ıu A. Ç. KCS Y r 11 3tı 

ı ı ;-.;_ D \.S~n -f_L 47 3 ı~ :ı 

12 l G. SKY 5_; > 2U '" "' 
13 E. S. KCS l:ı = lJ :ıı 

14 s D. KC~ 'J -+ 35 2cı.1 

15 A. Ç. KCS _:, ~ 46 
,, .,..., 

16 G. S. \.Sen t-.~ I+ 8 

]/ B. o .\.S~n :.-4 25 C -
l" " ş O. KCS ; ~ 17 21.ı 

19 F. \l KCS :. ı 1, 6 

20 E. y \.Srnc ~ ~ 3fl 1-4 

1· P. y KCS ' ' 12 1' d - . 
__ , 

;'l K. G. KCS 5.11 13 b --
.,-, 
.lj ;ıl D. KCS 1 S l! 1(15 5(/ 

24 \. T. KCS ~() 30 50 

25 '.1,1. K. SKY 1 -~~ t8 29 

KCS : Kar.ıci~cr pararıkıııı ycımczli~ı 

SKY: Sağ blp yctımılı_i:i 

l\.Scn<l: r•<l'frouk Sı:n,.inıın 

SAAG: Serum-asit :ılhuınin _,;rnJicnti 

LDH. iaı KolesL T.Proı TP (a ı Alb~'rı::ı SAAG --
LDH. (s\ TP (ı, 

0.12 58 0.6 o; J ü.4 1.9 

O.iN 74 1.2 O.l7 lU 3.5 

O.ili'i ]6 0.4 01)5 0.2 , ' "·" 
o.ı o 10 04 om C.2 ~ ~ 

i...J 

OıN bO :.s 0.34 OC/ 12 

O.: 5 19 0.4 n.ı:7 0.2 2J 

010 :ıs U.6 O.! l 0.4 ~' L). 

n.ıi~ 71] l.O O. 15 0.6 u 
0.18 9ö 1.2 0.21 lü ~ --. ' 

()1)9 '' 0.2 0.03 0.1 1.9 _H 

(). ~ 5 ]iJ D.6 D.13 O.O o o 
.;.,-,..;. 

O.i!9 50 )3 lDJ G.o 2.:} 

O. ı 3 67 () s O 11 [: 5 2.S 

o.,J '' : -5 O 26 D.S 1.6 

U.14 ı:,Q ~-6 [137 :.5 1.6 

O il2 ~s U.7 0.12 G.3 -'\ ! .... ~ 

(illi ~5 ı}3 0.06 i.1 ı.o 

cı. 19 32 IJ.2 Ü. 15 l.l 16 

U. 13 61 08 O.l3 0.5 2.0 

O.iıG 39 (1 o (1 0.U 2 6 

o ın 95 ll.5 u :o 03 19 

UilJ tıO ı.: c:ı 0.7 :.u 
0.1--l so ' ~ _1 L 071 2j C.& 

0.16 103 U.7 0.10 2.0 l.2 

O. !3 112 r6 CJ.37 l.& 1.4 
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Tablo X Y\laii;_!n Asitlerde Biokimyasal Tetkik Sonuçları 

No A.S Tanı 

l A. O. PankCA 

2 Z, A. MideCA 

3 T. D. Mıde CA 

4 il A, Mesane CA 

5 K, Y 1>1ıdc CA 

6 M. l,l ı\lıdc CA 

7 H, Ş MıJe CA 

9 Ö. A Mıdc CA 

10 A. Ç ProstJI CA 

11 A D. Koıon CA 

12 A. S. MıJe CA 

D C Ş u:nı\ınıa 

14 ı\L G. Mıdc CA 

15 T Ö. K;miııoiJ ,rnJ. 

16 A. Ç, Mrn1tdvr,r:ı.:, 

17 S Ç. H~patotllJ 

18 N, G. Mıdc CA 

19 D. K. MırJc: CA 

2{1 t. K. Uz CA. 

2 l B. N P;ıı;k. C/ı 

22 P. Ô ~lıLic CA 

23 E. K. Kolcırı CA 

24 H. G. HcpJu.ıma 

25 F. B. MıJt CA 

(TA F!bro WH LDH (JI KoksL T.noı. TP 

13.U 

21.0 

I 10 

]l)5 

101 

164 

26ü 

3UJ 

153 

l(ı8 

X lS 

l3S 

l 14 

}25 

ısı 

nı 

l 11 __ , .... 

Jl() 

105 

118 

7C9 

1 S7 

1 i 8 

ım 

ıw 

5iD 

116 

LDH (s) 

1.05 

1.53 

1.09 

0.4 l 

0.80 

2. 15 

0.52 

(J ~8 

0.6S 

O.~O 

1.13 

o so 
O 54 

7.37 

1}77 

l.77 

2.54 

1% 

51 

l 87 

274 

287 

137 

303 

387 

w 
285 

21 

];D 

l 87 

741 

343 

304 

335 

241 

304 

2.3 

o.s 
2.7 

3.1 

4.0 

2.5 

12 

3.0 

3.4 

2.9 

5.0 

3.4 

u 
O.o 

4.4 

3 .4 

l.6 

0.54 

0.14 

0.44 

161 

on 
0.83 

0.23 

061 

0.60 

0.51 

0.54 

ü.51 

ı.ıo 

0.6] 

O. 75 

1.32 

on 
O 65 

5.33 

4.4 O: .i 

1.5 OJ~ 

1.6 033 

1.9 0.23 

,\lburrn~ SAAG 

1.4 

2.5 

1.9 

2.4 

1.9 

1.8 

2.1 

l. 9 

3.2 

24 

0.9 

1)6 

3.2 

:.s 
3.0 

1.3 

30 

3.2 

D.9 

12 

0.7 

1.9 

1.6 

0.6 

03 

0.1 

0.7 

0.9 

l.2 

os 
1.3 

O.O 

0.8 

O 7 

o o 
o 

0.5 

G.7 

O.O 

0.6 

cı.o 

1.4 

0.9 

u 



TARTIŞ\IA 

Periton boşluğunda biriken asit 'il 90 ve daha fazla oranda siroz, konjestif kalp 

yetmezliği, malign hastalıklar ve tüberküloz sonucunda oluşur (2). Siroz bu 

saydıklarımızdan asit oluşumunda en sık sebeptir (2J. Asit oiuşumunun en yaygın tümoral 

nedenleri mide, kolon, pankreas ve over menşeli malignitelerdir (13). Kadınlarda 

tümörün en yaygın primer yeri over, endomerrium ve serviks, erkeklerde ise kolon, rektum 

ve mide tümörleridir (20). Ekstraabdominal tümörler en sık lenfatik orijinlidir (13). 

Yaptığımız çalışmada non-malign etyolojili hastalann 19'unda (% 76) k:ıraciğer 

sirozu, 4'ünde (% 16) nefrmik sendrom, :!'sinde(% 8) sağ kalp yetmezliği mevcuttu. Biz 

de vak.alanınızda transuda karakterindeki asi tin en sık sebebini b.raciğer sirozu olarak 

bulduk. Bu literatürle uyumlu idi. Malign etyolojili grupta ise, en sık sebep mide 

malignitesi olarak bulduk(% 44). Biz üç hastada(% 12) kolon malignitesine bağlı asit 

tesbit ettik. Batı toplumlannda kolon malignitelerine bağlı asite mide malignitelerine bağlı 

asitden daha fazla rastlanmaktadır. Bunun nedeni batı toplumlarında kolorektal kanserler 

mide kanserlerinden olduk<;a fazladır. A.B.D.'de kolorektal kanserler sindirim kanalının 

neoplazmlanndan ölümlerin% 45'ini ıeşk:il eder. Bu hemen hemen mide kanseri ile olan 

ölümlerin iki misli kud:ı.rdır (39). Bölgemizde ise mide kanserlerine kolon ka:ıserinden 

daha sık rastlanmakıadır. Hastanemizde 1992 yılında 125 r.lide ve 54 kolon k2.nseri 

vakası tesbiı edilmiştir. :vblign etyolojili grupta 6 hasta kadın idi, bu hastala.ı-ı.n hiçbirinde 

asit etyolojisinde over, endonıetrium ve serviks kanseri yoktu. Bu durum jinekolojik 

orijinli malign hastalıfı olan hastaların kliniğiınizce ıakip edilmemesine b:ı.ğlandı. 

1-·1A ilı3 l\\.1A'lerin avmmında sitodiagnostik araştırm:ı. yüksek spesifıteye sahip, 

fakat yalancı negatif oranının yüksek olmasından dolayı sensitivitesi düşüktür 

(l,17,18,24,33,35-37). Ancak vakalann % 40-60'ında pozitifso:ı.uç elde edilir. 

Garrison ve arkadaşları (13) vakalann % 57'sinde, Monensen ve arkadaşlan (24) 

% 50'sinde, Colli ve arkJdaşlan (34) vakalann % 39'unda, Schörlmerich ve arkadaşlan 

(17) vakaların % 62'sinde. Colli ve arkadaşlarının (40) yaptıkları başka bir çalışmada 

vakaların % 44'Unde :,itnlojik değerlendirmeyi pozitif bulmuşlardır. Biz sitolojik 

değerlendimıeyi çalışma kapsamına almadık. Fakat siıolojik değerlendirme:,ini y:ı.pnğımız 

rnalign asitli 13 hastanın 7",.,inde (% 53) sitok1ji pozitifti. Bu somıç liıaaüirle uyurrJuydu. 

Asit sıvı total protein (AFrP) rnikt:ın a"itlerin 3.)ıncı tanısında birçok lalxıraruvarda 
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yaygın olarak kullanılmaktadır. Şayet AFfP miktarı 2.5 gr/dl veya daha fazla ise eksuda, 

AFfP miktarı 2.5 gr/dl"den az ise ıransuda olarak sınıflandırılmaktadır. Bazı yayınlarda 

ayının değeri 3 gr/dl olarak gösterilmektedir (l.2,11,13). Malign asitlerin eksuda, 

non-malign asitlerin transuda karckterinde olduğu kabul ediiır (1 ). 

Asit sıvı protein konsantrasyonu düşük spesifıteye sahip olmasına rağmen, asit 

sıvıların karşılaştmlmasında en yaygın olarak kullanılan rutin parametre olarak itibar 

edilmektedir (7). Bununla birlikte yüksek proteinli asit (> 2.5 gr/dl) malign asiti 

düşündürmesine rağmen, siroza bağlı asitlerin % 15-20'sinde protein seviyesi yüksek 

olarak tayin edilir (7, 1 O, 12.20,35). Malign asitler de transudatif özelliğe sahip olabilirler 

(34). 

Prieto ve ark. karaciğer sirozlu 54 hastanın 3'ünde (% 5.5) AFTP miktarını yük.ek 

(>2.5 gr/dl), malign asiıli 15 hastanın 3'ünde (9'u 20) ATTP miktarını düşük (<2.5 gr/dl) 

buldular. Sensitiviteyi 'l 87, spesifiteyi % 94 olarak rapor ettiler (6). 

Runyon ve arkadaşlan peritoneal karsinomatozisli 24 hastanın 2l'inde (o/c 87) 

AFTP miktarını yüksek buldular. AFfP seviyesi 2.5 gr/dl'nin altında bulunan 3 hastanın 

ikisinde başlangıçta siroz hastalığı olduğunu rapor euiler (7). 

Ganison ve arkada$lan 52 nıalign hasra grubunda 34 (% 65) hastada AFTP 

miktarını yüksek, 18 h:ısı:ı.da (% 35) düşük olarak buldular. Asit sıvısındaki yüksek 

protein içeriğinin vasklilcr permeabilitedeki değişiklikten olduğunu iddia ettiler. Tümörler 

tarafından sekreıe edilen hazı faktörlerin pem1eabiliıeyi değiştirdiğini iddia etmektedırler. 

Tp (a) / Tp (s) oranın rnali~nitelerin ayıncı tanısında aymm değerini 0.4 olarak alarak 

tanısal doğruluğunu 'le 71 oranında buldular (13). 

Colli ve arkadaşları eksuda ve transuda olarak asitlerin alışılagelmiş 

srnıflandırmanın asit sıvı protein seviyesine dayandırmanın hatah olduğunu 

söylemektedirler. Yapnkları çalışmada sirozlu 30 hastanın 4'ünde (% 13) A.FTP miktarını 

yüksek, malign asitli 18 hastanın 8'inde (% 44) AFfP miktarını düşük buldular. 

Sensiıiviıeyi o/c 55, spesifiıeyi % 86 olarak rapor eıtiler. Tp (a) / Tp (s) oranının tek başına 

ayıncı tanıda AF1'P'e göre üstün olmadığım rapor eımişler (34). 

Pare ve arkadaşları 29 sirozlu hastanın 5'inde (% 17) AFfP miktarını yüksek, 15 

maligniteli hastanın 4'ündc (% 21) AfTP miktarını düşük buldular. Sensitiviteyi % 73, 

spesifiıeyi % 82 olarak rapor ettiler. Tp (a) / Tp (s) oranının sensitivitesi % 73, 



spesifıresini % 89 olarak rapor ettiler (l 0). 

Runyon ve arkadaşlannın yaptıkları başka bir çalışmada 901 kişilik hasta grubunda 

asitlerin protein içeriğine göre transuda ve eksud:.ı. olarak aymmında yalnızca 5()1 (% 

55.6) hastada dob'Tl..l sonu,: elde ettiler. Diurez ile AITP miktarının arttığını bulmuş!Jr. 

İnfeksiyonlara bağiı asitlerin bir kısmında AFTP miktarını düşük buldular. Bunlar 

asitlerin eksuda ve rransuda olarak sınıflandırılmasının terk edilmesi gerektiğini 

söylemişlerdir ( 12). 

Yaptığımız çalışmada NMA'li 25 hastanın 3'ünde (% 12) AFTP miktarını yüksek 

(> 2.5 gr/dl). MA'li 25 hastanın 15'indc (% 60) AFTP mikt:ınnı düşük(< 2.5 gr/dl) 

obrak bulduk. AITP mikı:ınnın ayıncı tanıda sensitivitesini % 60, spesif:tesini % 80 

olarak bulduk. 

AFrP miktarının :ıyıııcı L1nıdaki değerini Prieto ve arkadaşlarının (6) ve Runyon ve 

arkadaşlarının (7) bulduğundan düşük bulduk. Bu iki çalışmada da malignite vakalannın 

hepsi peritonitis karsinoınatozisli hastalardan oluşmaktaydt. Garrison ve arkadaşları (13), 

Colli ve arkadaşlan (34) \'e Pare ve arkadaşlarının (10) rapor ettiği sonuçlara yakın 

değerler bulduk. 

Prie;o ve arkadaşlan (6) sensitiviteyi (k 87, sr~sifiteyi % 94, Runyon ve arkadaşları 

sensitiviıeyi (7) % 87 olar:ı.k rapor etmi5ler. Biz sensitiviteyi % 60, spesifııeyi o/c 80 

olarak bulduk. Bulduğumuz: sonuçlar bu çalışmacıların bulduğu sonuçlardan düşüktü. 

Bunun nedeni iki çalı~ma grubuda maligniteli vakalann hepsini perironitis 

karsinom:nozisli hastalardan seçmiş olmalanndan dolayı olabilir. 

Garrison ve arkadaşlan (13) sensitlviteyı % 65, Colli ve arkadaşları (34) 

sensitiviteyi % 55, spesifitcyi % 86, Pare ve arkada~!:ın (10) sensitiviteyi % 73 spesifıteyi 

% 82 olarak rapor ettıler. Bizim bulduğumuz: sonuçlar bu yazarlann bulduğu sonuçlara 

benzerdi. Bizim vakalarıınızın çoğunda yaygın metastaz mevcuttu. Asit fazla idi. 

Bölgemizdeki sosyoekonomik şartların düşük olm:;.sı sebebi ile yetersiz protein alımı, 

bağırsak duvanndaki ödemden dolayı protein emilimindeki yetersizlik gibi sebeb]er ile 

malign asitlerin bir kı~ınında protein miktınnın az olabileceğini düşündJk . 

Colli ve arkada~Iarı (34) ve Runyon ve arkadaşlanmn (7) belirtııği gibi bizde asit 

sıvı total protein mikı:ırın::ı göre asııJerin transuda ve eksuda özelliklerine göre eryolojik 

sımflandınnanın yapılmasının tJın doğru olmJdı~ı .-;onucuna vardık. Çünkü ç:ı.lışmar.uzda 



25 malign eryolojili asırin 15'inde (% ô0ı AFfP miktarım 2.5 gr/dl'nin altında bulduk. 25 

non-malign asitli hastanın Tünde 2.5 gr/dl'nin üstünde bulduk. 

Asitlerin ayırıcı tanısında Tp ta)/ Tp (s) oranının NMA'lerde 0Sden küçük, 

MA'lerde oranın 0.5'den bliyük olduğu gösterilmiştir (1). Pare ve arkadaşları (10) Tp (al 

/ Tp (s) orn.nm ayırıcı tamda sensitivitesini ¼-. 73. spesifitesini % 89 olarak rapor ettiler. 

Pare ve arkadaşlan (10) ve Colli ve arkadaşları (34) ayırıcı tanıda AFTP'dcn üstün 

olmadığını rapor ettiler. Garrison ve arkadaş lan (13) aymm değerini 0.4 olarak almışlar 

ve malign asitlerde tanısal doğruluğunu% 71 oranında yüksek bulmuşlar ve AFrP'ye 

göre üstün olduğunu söykmişlerdir (sırayla sensitivite % 71, % 65). Biz Pare ve 

arkadaşları (10) ve Colli '\'e arkadaşlannın (34) aksine Tp (a) / Tp (s) oranın AFTP'ye 

göre üstün olduğunu bulduk (sensitivite % 76. % 60 spesifite % 96, % 80). Bu 

yazarlardan daha farklı bulmamız hastaların seçiminden kaynaklanabilir. Tp (a) / Tp (s) 

oranın tanısal doğruluğa katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. 

Vasküler yatak ile :ı:,ıı sıvı arasındaki onkotik basınç gradicntini yansıtan serum-asit 

albumin gradienıi (SAAG), artmış portal basınç ile alakalı olarak yükselirken, asitin 

oluşumunda portal hipemınsiyonun faktör olmadı~ıı durumlarda düşük gradient görülür 

(1). Malig:n tümörlerde oluşan effüzyonlar serozal yüzeyeldeki permeal:ıilite 

değışikliklerden veya lenfatik drenajın engellenmesi ile oluşur. Bundan dolayı partal 

basınç anmamış ur ( 10). 

Asitlerin ayırıcı ıanı:--ında partal hipertansiyonun tahmininde asitlere dayanarak ilk 

fizyolojik yaklaşım Pare ve arkadaşları ıarafından rapor edilmiştir. SAAG'nın peritonitis 

karsinom:ı.tozi.ı;li asitler ile siroza bağlı asitlerin ayırımında alışılagelmiş rr.etodlar2. çok 

üstün olduğunu tesbit etmi~ler (ıanısal doğruluk% 95). Bunları doğrular tarzda Rector ye 

arkadaşları, :'vtauer ve arkadaşlarının ~·alışmalan izlemiştir (sırasıyla tanısal doğruluk% 

93, <;;; 96) (41). 

Runyon ve arkadaşlan 901 kişilik hasta seri~inde partal hipertansiyon kaynaklı 

asitlerin tesbitinde SAAG'ııın % 96.7 oranında isabetli olduğunu rapor etmişler. Oysa 

eksuda ile transuda ayınını ile cıyolojik ~mıflandım1ada AFfP'nin tanısal doğruluğunu % 

55.6 olarak bulmuşlar (12). 

Prieıo ve arkadaşlan 54 karaciğçr sirozuna Dağlı ve 15 periıonitis karsinomatozis 

eıyolojili asitlerin ayırımında SAAG'nin sensitivitesini % 80, spesifitesini % 96 olarak 
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r.:por ettiler. Yazarlar 16 hepatoselüler karsınom ve 54 karaciğer siroz orijinli a:;itle-;in 

ayınmında SAAG yönünden anlamlı bir fark bulamadılar (6). 

Chuon-Mo Lee ve arkadaşlan 81 karaciğer siroz ve 22 peritonitis karsirıomatozisli 

hasta grupla., arasında yaptık.la., çalışmada SAAG'nın ayıncı tanıda sensitivitesini % 100, 

spesifitesini % 96 olarak rapor ettiler. Yazarlar karaciğer sirozlu hasra grubu ile 46 

hepatoselüler karsinomayı ıçeren hasta grubu arasında AFTP, asit sıvı fibronektin, asit 

sıvı LDH, asit sıvı CEA, asit sıvı albumin gibi parametreler yanında SAAG yönünden de 

anlamlı bir fark bulmadılar (37). 

Pare ve arkadaşları 29 karnciğer sirozu, 15 peritonitis k<U"sinomatizis orijinii a<;itler 

arasında SAAG'nın ayırıcı tanıda sensitivitesini 0{) 93, spesifıtesini % 97 olarak rapor 

ettiler. AFTP'niıı sensiıivıtesini % 69. spesifıtesini % 86 olarak buldular. Nefrotik 

sendromlu bir hastada SAAG'ni L 1 gridl'den dı.işük, konjestif kaip yetmezlikli bir 

hastada SAAG'ni 1.1 gr/dl'den yüksek buldular (W). 

Kajani ve arkadaşları 24 nen-alkolik karaciğer hastalığma bağlı asitli hastalar ile ! 1 

alkolik karaciğer hasralıgına bağlı asitli hastalarda portal venöz basınç ile SAAG 

arasındaki korelasyonu incdemi~ler. Alkole bağlı asitli hastalarda önemii bir korelasyon 

tesbit etmelerine rağmen. non-alkolik kanciğer hastalığına bağlı asitli hastalarla önemli bir 

korelasyon tesbit edememişler. 24 nan-alkolik karaciğer hastalarının 3'ünde (% 12.5) 

SAAG'ni 1.1 gr/dl'nın alıında bulmmlar. Bu nedenle SAAG'nın 1.1 2:r/dl'nın altında - ' -
olmasının malign asit olduğunu göstermeyeceğini, bunun nedenide kronik non-alkolik 

karaciğer hastalıklarına hağlı asitli hast:-ılarda aynı sonuçların çıkabileceğini rapor eniier 

( 41) 

Pare ve arkadasları ( 10) ve Hoefs (9) peritonıtis karsinomatozis, tüberküloz, diğer , -
inflamatuar asit durumlarında geniş SAAG bu!Lmabikceğini ve bu hastalarda aynı 

zamanda birlikıe portal hipertansiyon olabilece~i varsayımından potansiyel bir tan: 

karışıklığına yol açabikcetıni söylenıckcedirler. Bu nedenle SAAG'nın tek başına ayırıcı 

bir p:rrametre olarak kullanılmayacağını rnpor ettiler. 

Kardiak asitlerde geniş, spontan şiloz ;tsitlerde ise SAAG değişik ol:.ıp, etyolojiye 

bağlıdır (9). 

Runyon ve arkadaşları 22 sirozlu ha,tada diürezin SAAG ve AFTP 

konsantrasyonuna etkilerini araştırmışlar. Diürez öncesi ve sonrası SAAG yönünden 



anlamlı bir fark bulamamalanna rağmen, ATTP konsantrasyonun diürez sonrası belirgin 

şekilde arttığını bulmuşlar. Hastalara yapılan parasentezin de SAAG'ni değiştirmediğini 

göstennişler (12). 

Yaptığımız çalışmada SAAG'nın ayının değerini 1.1 gr/dl alındığında (MA 1i grupta 

1.1 gr/dl'den düşük, NMA grupta 1.1 gr/dl'den yüksek) her iki grup arasında anlamlı bir 

fark bulundu (t : 6.94, p < 0.001). Sensitiviteyi % 72, spesifiteyi % 96, tanısal 

doğruluğu% 84 olarak bulduk. 

Runyon ve arkadaşları (12) partal hipertansiyon tesbitinde SAAGnin tanısal 

doğruluğunu % 96. 7 olarak rapor ettiler. Chuon-Mo Lee ve arkadaşları (37)ayıncı tanıda 

sensitiviteyi 9,:; I 00, spesifiteyi % 96 olarak, Prieto ve arkadaş lan (6) sensitiviteyi c;'o 80, 

spesifiteyi % 96 olarak belirttiler. Bu yazarlar ile kendi çalışmamızın bulgularını 

karşılaştırdık. SAAG'nın tanısal doğrnluğunu ve sensitivitesini bizim bulduğumuz 

değerlerden daha yüksek bulmuşlar. Bunun nedeni, bu çalışmalarda rnalign asitli 

hastalann tümü perironitis karsinomatozisli hastalardan oluşması ve hepatosellüier 

karsinoma ve karaciğer metastazı olanların çalı~maya alınmaması veya ayn olarak 

değerlendirilmesinden olabilir. Bızirn hastalarımızda yaygın metastaz vardı. Ayrıca 

çalışma kapsamı içinde 2 h.1stada hepaıosellüler kar:sinom tanısı mevcuttu ve bunlarda 

SAAG'ni düşük olarak bulduk. Spesifiteyi % 96 olarak bulduk ve bu diğer çalışmacıların 

rapor enikleri sonuçlara benzerdi. Prieto ve arkadaşları (6) ve Chuon-Mo Lee ve 

arkadaşları (37) hepaıosell Liler karsinornalı v:ıkalar ile karaciğer sirozlu hastalar .:.rasında 

SAAG açısından fark bubınamışlar. Biz ise de 2 hepatoma hastasında SAAG'ni düşük 

bulduk. Bizim vaka sayıımL az olduğu için karşılaştırma yapmadık. 

Pare ve arkadaşlarının (10) aksine biz karaciğer sirozu dışında non-malign asite 

sebep olan nefrolik sendroma bağlı asitlerde SAAG'ni yüksek bulduk. Bunun nedenini 

açıklayamadık. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği kanaatine vardık. İki 

sağ kalp yetmezliğine bağlı asirli hastalınmızda literatürle uyumlu olarak SAAG'ni 1.1 

gr/dl'den yüksek bulduk. 

l'\MA ile "\1A'lerin ayırıcı tanısında asit sıvı LDH m:ktanda bir ölçüt o!arak 

kull::ı.nılma.ktadır. Asiı sıvı LDH 200 Ü/L üzeri malign asit, 200 Ü/Lnin altındaki deöerler 
- t 

non-malign asit lehine yorumlanmaktadır ( 1). LDH (a) / LDH (s) oranında 0.6'darı küçük 

değerler non-malign asit, 0.(l'dan büyük değerler malign asit lehine yorumlarımakradır (1). 
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Schörlmerich ve arkadaşları 34 maiign. 70 non-ma!ign orijinli asitlerin aymmında, 

LDH aktivıtesinin ayırım değenni 150 Ü/L olarak aldıiar, scnsitiviteyi 7o 64.2. spesifiıeyi 

% 86.2 olarak rapor ettiler (17). 

Colli ve arkada~ları 18 maligrı orjinli, 30 non-malign orjinli asitlerin ayınmında asit 

sıvı LDH'nın sensitiviresinı % 27, spesifıtesini % 93 olarak rapor ettiler (34). 

Prieto ve arkadaşları 15 peritonitis karsinomatozisli ve 54 karaciğer siroz orjinli 

asitlerin ayınmında asit sıvı LDH'ın scnsitivitesini % 20, spesifitesini % 96 olarak rapor 

ettiler (6). 

Chuon-Mo Lee arkadaşlan asit sıvı LDH konsantrasyonun aynım değerini 60 Ü/1 

olarak aldılar. 22 malign eryolojili ve 81 non-malign etyolojili asit vakalannda asit sıvı 

LDH'ın ayınmındaki sensiııviıesini % 95.2, spcsifııesini % 94.7 olarak buldular (37). 

Pare ve arkadaşlan 29 karaciğer siroz ve 15 malign hastalık orijinli asitlerin 

ayırımında asit sıvı LDI--I'ın ayınm değerini 400 Ü/L kabul ettiler, sensitiviteyi 7o 66, 

spesifiteyi % 89 olarak buldular. LDH (a) / LDH (s) oranının ayıncı tanıda etkinliğini 

LDH'ın etklnliğine benzer buldular (10). 

Biz asit sıvı LDH konsantrasyonun ayırım değerini 2()0 Ü/L aldığımı:,: zam:ı.n 

malign asitler ile non-malı~n asitler wasında asit sıvı LDH değeri yönünden anlamlı bir 

fark (ı: 5.03, p <0.001) bulduk. Seıısiuviteyi ¼" 40, spesifıteyi % 96 olarak tesbit ettik. 

LDH (a) / LDH (s) oranının sensitivitesini % 60. spesifitesini % 100 olarak bulduk. 

Bulduğumuz sonu.;lar spesifıte (C:C 96) açısından Schör!merich ve arkadaşlan (17), 

Colli ve arkadaşları (341, Prieto ve arkadaşları (6) ve Chuon-Mo Lee ve arkadaşlannın 

(37) buldukları sonuçlar ile benzerlik gö:c.ıennektedir. Schörlmerich ve arkadaşları (I 7) ve 

Chuon-Mo Lee ve arkadaşlannın (37) buldukları % 64 ve % 94.7 sensitivite değerleri 

bizim bulduğumuz o/c 40 oranınd:ıki sensitivite değerinden yüksekti. Schörlmerich ve 

arkadaşları (17) ayırım değerini 150 Ü/L, Chuon-Mo Lee ve arkadaşlan (37) 60 Ü/L 

olarak almışlardı. Bizde ayırım değerini 60 Ü/L alsaydık, sensitiviıeyi % 92 olarak 

bulac:ıktık. Colli ve arbdaiları (34), Prieto ve arkadaşları (6) ise sensiriviteyi % 27 ve% 

20 bulmuşlardı. Bizim bulduğumuz% 40 sensitiviıe değerinden düşüktü. Ha iki grupta 

ınalign asit sayısı 20"niıı alrında olup. istatistiksel bir değeri yok kabul edilebilir. Biz 

cut-off değerini X+2xSD israıistiksel forrnlile göre hesaplasaydık sensitiviteyi % 84, 

spesifüeyi % 96 olarak bulacaktık. Pare ve arkadaşları (10) asit sıvı LDH'ın ayırıcı tanıda 
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spesifite ve sensivitesini bızden yüksek bulmalarına rağmen, LDH (a)/LDH (s) oranının 

ayırıcı tanıda LDH'aya üstun olmadığını rapor ettiler. Biz bu araştınnacılann aksme LDH 

(a) /LDH (s) oranının spesifite ve sensitivite de~erler:ini anırdığını bulduk (sırasıyla 

sensitivite % 40, % 60; spesifıte % 96, c;c, 100). Biz asitlerin ayıncı tanısında LDH (a) / 

LDH (s) oranının tanıya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Asitlerin ayırıcı ıanısında asit sı\.1 CEA da değerlendirildi. Asit s1\1 CEA seviyesi ıo 

ng/ml üzeri malign asit lehine yorumlandı. 

Chuon-Mo Lee ve arkadaşları hepaıosclüler karsinomayı içenneyen 22 

intraabdominal orijinli maıign asitler ıle karaciğer siroz orijinli 81 non-malign asitleri:-ı 

aymmmda asır CEA'nın sensiııvitesıni % 80, spesifüesini % 81 bulmuşlar.1'on-malign 

asitler ile 46 hepaıoselüier karsinom kaynaklı asitleri karşılaştırdık.lan zaman her iki grup 

arasında asit sıvı CEA yönünden anlamlı bir fart( bulamamışlar. Asit sıvı CEA 'nm ayıncı 

tanıdaki değerinin asit sıvı (fibronektin, albumin, total protein ve LDH) parametrelerine 

göre düşük olduğunu ~öykınişler (37). 

11ezger ve arkada~ları mezotelyomaya bağlı seröz effüzyonlarda % 11, metastatik 

karsinomalarda ise 9c 58 o;sıumıda CEA'yı yüksek bulmuşlar. Metastatik karsinomalardan 

mezotelyomal:ırın ayırım::ıd::ı asıt sıvı CEA'nin değerli bir fikir verd~ğini ilen 

süm1üşler ( 16). 

Adamsen ve arkada~iarı 40 malign asit ile 18 non-malign hastalann ayıncı tanısı 

yönünden asit sıvı CEA'nın sensitivite-;ini % 84, spesifıtesini % 100 olarak buldular. 

Asit sıvı fibroncktin düzeyi ile karşılaşıırdılar ve benzer sonuç!ar rapor ettiler ( 18). 

Gerbes ve arkadaşlarıda asit sıvı CEA ayırım değerini 2.5 gr/dl almışlar. 28 

non-malign orjinli ve 20 m:ılign kaynaklı asitli has.rnlann ayırımında sensitiviteyi q 45, 

spesifıtesiyi ?c 100 obruk hJldular (36). 

Gandhi ve arkadaşları 37 malign kaynaklı effüzyon ile 18 non-malign kaynaklı 

effüzyonlu hastaların ayınınında asit CEA'nın sensitiviıesini % 54.6, spesifıtesini % 100 

olarak bulmuşlar. CEA seviyesini endodernıal kaynaklı tümörlerde, diğer tümörler ile 

karşılışnrıldığı zaman endodermal kaynaklı tümörlerde sensitiviteyi % 69, non 

endodt:m1al kaynaJdı ıLlnıör:erde sensiriviteyi r7ı: 50 olarak rapor ettiler ( 15). 

Yaptığımız çalışmada asit sıvı CEA seviyesi yönünden NMA ile MA'ler arasında 

anlamlı bir fark bulduk (t: 5.03, p<0.001). Sensiıiviıeyi % 72, spesifııeyi % 88 olar:ık 



ıesbit ettik. C!1Uon-Mo Lee ve arkadaşlarının (37) bulduğu sonuçlara bizım sonuçl:ı.-ım.ız 

benzerlik göstermektedir. J·akat onlar hcpatoselülcr karsinom kaynaklı asitler ile Nl\1A'ier 

arasında anlamlı bir fa.rk bulamamışlar. Bizim çalışmacia heparosclülcr karsinom etvolo'.:li 

iki asitli hastamız vardı. Asit sıvı CEA seviyesini bir vakada 10 ng/dl'nm üstünde, diğer 

vakada 10 ng/cll'nin altında bulduk. Bizim vaka sayısı az olduğu için istatistiksel bir 

değeri olmadığını düşürıüyonız. 1-1ezger ve arkada~lan (17) nıezotelyonıalı hastaların 

ancak o/c 11 'inde CEA seviyesini I O ng/ml'nin üzerinde olduğunu bulmuşlar. 

Çahşnw.mızda bir nıezotelyoma vakası vardı ve bu görüşle uyumlu olarak asit sıvı CEA 

seviyesini lOng/ml'den d~i.;;ük bulduk. fakat vaka sayısı az olduğu için karşılaşım:ıa 

yapmadık. 

Adamscn ve arkada\'lın (18), Gerbes ve arkadaşları (36) ve Gandhi ve .:ı.rkc.da~lm 

(15) spcsifiteyi yüksek (o/r. 100) buldular. BiL spes!fiteyi % 88 olarak bulduk. Bu dllş:ik 

değerin nedenini tam olarak açıklcı.yamadık. Liıeraıürlcrde asit albumin CEA'nın benign 

hastalıklarda da yanlış pcmtıf sonuç verebileceği bildirilnıekte.di (15). 

Gandhi ve arkada~lc'.rı (15) eııdodem1al kaynaklı cffüzyonl.:ı.rda asıt sıvı CEA'nın 

sensitivüesinin, diğer tLimörler ile karşılaşnrdtkları zamarı daha yüksek olduğunu buldular 

(sır~c.qyia 0( 69.2, c;;., .50). Bız endodcmı:.ıl kay::akiı tümör:erde sensitivi:eyi cı 75 o::u-it: 

bulduk. Bizim 25 ki~ılik ırn:lign asitli grupta 5 mın-cndcx:knmıl tümör kaynaklı asit vak.ası 

vardı. Beş vaka:ım ik'.~inde asit CEA seviyesı 10 ng/dl'nin altındaydı (s::.:nsitivi<e % 60). 

Yapılan 'ı-·e)İtiı çalışınalard::ı asit sıvı kole5tcrol düzeyinin malign ve non-m;\lign 

asitkr arasında ayın~ı glıcu yüksek bir tetk.ik olduğu ılen sürülmüştür (6,11). 

İlk keı: 1958 ) ılı:ıd:ı Rovelstad ve arkad:!~ları maligniteye bağlı asitlerde lipid 

ko~sanı:-asvon!:mnın vlik:.ek olduğunu bildirdiler. Daha sonra Polat ve arkada,lan mc1licrn 
• • - ' b 

ve inf1anntuc1r :L~itle:-dc ıoı;d kolcs[erol ddkLıı:n sirorn baQ!ı asitlerden vüksck oldutur,u 
~· - - -

açıkladılar. 1979 yılında yapılan bir çalışmada hepatonıa sonucu gelişen asitk:rde 

kolesterol değerlerinin ytiksck olduğu gösterildi (6, 13 ). 

Jungsr ve arkada~l;ın 51 malign bynakb, 41 non-malign kaynaklı 2.siılcri;ı 

ayırımında asıl sıvı kolesterol konsa!llrasyonu için ayırım değerini 48 mg/dl ola.:-:.ık 

aldıklan zaman sensıtıvi:eyı S7r:, 90.1, spc.~ifiteyi 1.:·c 95.1 olar:.ık rapor et~ilcr (35). 

Prıcto ve arkadaşları 54 karaciğer siroz kaynaklı, 15 periıonıris karsinomc.tozis 

kaynaklı asitlerın ayıncı ta:ıısmda asit ~ıvı kolcsıcwlün sensitivilcsini % HX), spcsifitcs:ni 
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% 96 olarak rapor ettiler. Karaciğer sirozuna bağlı asitler ile 16 pe:itonitis karsinomatoza 

gelişmeyen hepatoselüler karsinomaya ba~h asitlerin ayıncı tanısında asit sıvı kolesterol 

yönünden anlamlı bir fark bulamadılar (6). 

Mortensen ve arkada~l:ın 32 malignite kaynaklı, 20 non-nıalign kaynaklı asitlerin 

aymcı tanısında asit sıvı kolesterolün sensitivitesini % 85, spesifitesini % 88.9 olarak 

buldular. Araştırmacılar 'ı:alışmalannda bulunan iki konjestif kalp yetmezliğine bağlı 

asitlerde ve bir akut pankreatite bağlı asitlerde asit sıvı kolesterol seviyesini yüksek tesbit 

etmişler ve bu iki hastalıkta asit sıvı kolesterol un aymcı tanıda değerinin az olduğunu 

rapor ettiler (24 ). 

Topçu ve arkada~tm 20 malign ve 20 non-malign kaynaklı asitli gruplar arasında 

aymcı tanıda nsit sıYt kolesterolünün sensitivitesini % 85, spesifitesini S"'c 90 olarak 

buldular ("3). 

Gerbes ve arbdaşlan asit sıvı koksterol ayırım değerini 45 rnl/dl olarak almışlar. 

28 non-malign kayn:ı.klı a~itler ile 20 maligniti kaynaklı asitlerin ayınmmda asit sıvı 

kolesterolün sensirivitesi:1i 9cc 90, spesifitesini ç;, 82 olarak buldular. Bu çalışmada 

yazarlar peritonitis karsincımatoz:isi olmayan, karacığer metastazı olan malignite kayna.~lı 

asitlerde kolesterol sevıycsini belirlenen aymın değerinin altında :-apor ettiler (36). 

Pina-Calxat ve ark::daşLırı 41 karaciğer siroz kaync:.klı asitler ile 17 malignıre 

kaynaklı asitlerin ayırıcı tanısında asiı sıvı kolesterol sensitiviresini % 82.4, spesifıtesini 

% 85.4 olarak rapor eıtikr (43). 

Yaptığımız çalışmada asit sıvı kolesterol miktarı yönünden malign ve non-malign 

asitler arasında anlamlı bir fa:-k bulduk (t: 5.54, p <0.001). Asit sıvı kolesterolün ayırım 

değerini 48 mg/dl olarak aldığımız rnman sensitiviteyi '7c 96, spesifiteyi % 40 olarak 

bulduk. 

Bizim bulduğumuz sensitivite (% 96), Jungst ve arkadaşlan (35), Prieto ve 

arkadaşları (6) ve Gerbe.s ve arkadaşlarınnın (36) buldukları sensitivite değerleri ile 

(sırasıyla% 90. 1, % 100, % 90) benzerlik göstemıektedir. Mortensen ve arkadaşlan 

(24), Topçu ve arkadaşları (23), Pinea-Cabral ve arkadaşlarının (43) bulduklaI1 seıısirivite 

değerlerinden (sırasıyla o/c 85, % 80, o/c 82.4) daha yüksekti. Bu farklıiık muhtemeien 

has:a seçiminden ve çalışma yön:emlerinden kaynaklanmış ol:ıbilir. Spesifıteyi literatürle 

uyumlu olmayarak yukarıd:ı belimiğimiz araştırmacılann aksine oldukça düşük bulduk(% 
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40). Biz asit sıvı kolesterol ayınm değerini daha önce yapılmış çalışmaların bir çoğunda 

olduğu gibi 48 mg/dl olarak almıştık. Ayının değerini, X + 2xSD istatisüksel formUlUne 

göre tesbit ettiğimizde l 10 mg/dl olarak buluruz. Bu değere göre sensitiviteyi SC 92, 

spesifiteyi S"'c 96 olarak buluruz. Asit sıvı kolesterol seviyesi asit oluşturan patoiojiye b:ı.~lı 

olduğu kadar, beslenme alışkanlığı, populasyon farklılığı, çalışma yöntemlerine bağlı 

olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ayının değerini saptamak açısından ülkemizde 

daha fazla çalışma yapılması düşüncesindeyiz. 

Monensen ve arkada~lan (24) non-malign kaynaklı asit oluşturan 2 konjestif kalp 

yetmezliği ve bir akut pankreatit vakasında asit sıvı kolesterol seviyesini yüksek buldular. 

Bı.: hastalarda asit sıvı kok sterol ünün ayırıcı tanıda değerinin az olduğunu rapor ettiler. 

Bizim çalışmamızda non-n13.Jign etyolojili hasta grubunda karaciğer sirozu dı~ında 2 sağ 

kalp yetmezlikli ve 4 nefroıik sendromlu hasta v:u-dı. Sağ kalp yeı:rnizlikli ob.n hastal:ırda 

asit kolesterol seviyesini ~1ortensen ve arkad.ışlarının buldukları. sonuç ile uyumlu olarak 

yüksek bulduk, fakat nefronk sendromlu hastalarda asit sı\'ı kolesterol seviyesini düşük 

bulduk. Bizim ve Morten~cn ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda vaka sayısı düşük 

olduğu için istaıistibel bir değen olmadığına inanıyoruz. Bunun için istatistiksel anhrnı 

olacak çalışmalrrr ya;Jılması gerekiidir. 

Prieto ve arkad:ı~iarı \6) karaciğer sirozuna bağlı asitler ile hepatoselüler karsinom 

eryoiojili asitler arasır.da a~it sıvı kolesterol yönl:ndcn anlamlı bir fark bulamadılar. Pinea 

Cabral ve arkadaşları (4~) ise peritonitis karsinomatozisli olmayan dön kara.:iğer 

metastazlı hasta da asit s;vı kolesterolünü düşük teshit ettiler. Bizim malıgn orijinli grupta 

iki hepatoma va.kamız vardı. İkisinde de asit sıvı kolesterol sevıyesi:ı.i yU.ksek buldı.:k. 

Bizim vaka sayımız az ve bu ikı vabda peritonitis karsinomatoza gel:şmediğ'. periton 

biopsisi yapılmadığı i;;in ke~in olarak ekarte edilemedi. 

Malign asitlerin olu~masından çeşitli fizyopatolojik mekanizmalar sorumlud'Jr. 

Malign asitlerin biok.imyasal özellik.len oldukça çe~itlilik gösterir ve tek bir biokimyasaJ 

tetkike dayanılarak kesin malign asit tanısı koymak güçtür. Son zamanlarda maiign 

asitlerin ayırımında asit sıvı fıbronektinin daha önce yapılan alışılage!miş parametrelere 

üstün olduğu rapor edilrrıi~[ir (1 R,33-35). Ayının değeri 50 µg/ml, 7 5 µg/ml, 85 µg/:n: ve 

100 µg/dl gibi değişik miktarlarda belirtilmiştir (8.17 ,18,34). 

Adarnsen ve arbd:ı~l:ın ayının değerini 100 µg/dl olarak aidıklan zarr:an 40 ma!irn 
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asitli, 18 non-malign asitlı ha5ta grupları arasında asit sıvı fibronektinin ayıncı tanıdaki 

sensitivitesini % 75, spesifitesini % 75 olarak rapor ettıler, fakat düşük değerlerin 

rnaligniteyi ekane ermeyeceğini söylemektedirler (18). 

Schörlmerich ve arkadaşları aymm değerini 75 µg/ml olarak aldılar. 13 malign 

orijinli, 34 karaciğer siroz orijinii asitlerin ayırımında asit sıvı fıbronektini;ı. sensitivite ve 

spesifitesini % 100 olara!'s rapor ettiler (17}. Asit sıvıdaki hücre sayısı ile asit sıvı 

fibronektin konsantrasyonu arasında bir korelasyon tesbit edemediler (17 ,34). 

Colli ve arkadaşlu.n ayının değerini 85 µg/ml olarak aldılar ve karaciğer siroz orjinli 

asitler ile malignite orijinli asitler arasında ayınında asit sıvı fıbronektinin sensitivitesini % 

55, spesifitesini % 93 ol:ı:-ak buldular (3-1-). Bazı yazarlar fibronektinin bakteriel 

kontaminasyondan eıkıle;1mediğini rapor etmektedirler (9,34). Bu yazarlara göre 

peritonitis karsiııomarozada sitolojinin genellikle pozitif olmasından dolayı, fibronektin 

konsantrasyonun asit sıvısında yüksek olmasına ra~men, tamsal değerir.in düşük olduğu 

şeklindedir. Siıolojinin nadiren pozitif olduğu hepatosellüler karsinomalı 4 hasta da asit 

sıvı fibronektin konsantrasyonunu 85 µg/dl'nın üstünde buldular. 

Prieto ve arkadaşlar. 54 karaciğer sirol kaynaklı asitler ile 15 malignite kaynaklı 

asitlerin ay:ncı tanısında a~ıt sm fibronektin yönt.:nden karşılaşt:rdı!2..:'. Ay:nm değerini 50 

µgidi aldıkları zaman sensııiviteyi o/c 93, spesifiteyi % 98 ola:ak rapor ettiler. Peritonitis 

karsinomatoza olmadan hepatosellüler karsinoma sonucu gelişen 16 malign kaynaklı 

asitler ile karaciğer siroz kaynaklı asitle:- arasında asit fibronektin yönünden anlamlı bir 

fark buiamadı!ar (6). 

Sor.suz ve arkadaşiarı 16 non-mali,6'11, 14 malignite etyolojili asitlerin aymrrıında asit 

sıvı fibronekcinin seıısıtivitcsini % 85.7, spesıfıtesirıi % 87 .5 olarak rapor ettiler (42). 

Colli ve arkada~l.'.liının yaptığı başka bir çalışmada 40 braciğer sirozuna bağlı asüii 

hasta grubu ile 27 malign etyolojili asitli hasta grubu arasında ayıncı tanıda asit sıvı 

fibronektinin sensitivııesıni % 63, ~pesifitesini % 100 ola:ak buldular. Peritoni:is 

karsinomatoza gelişmeyen yalnızca karaciğer metastazı obn 7 hasta ile yalnızca 

hepatosellüler karsinor.1ası olan 7 hastada asit sıvı fibronektin açısından karaciğer 

sirozuna bağlı asitlerden fark bulamadılar (40). 

Gcrbes ve arkndaşları 28 ııon-malign, 20 ma!ign kaynaklı asitlerin ayırıcı tanısında 

asit sıvı fıbronektinin sensitivitesini % 90, spcSifıtesini % 82 olarak rapor ettiler (36). 
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ay:rırr:. d::ğe:-;~.i 85 µ;_ m: aldıla:- ve a:,ıı s:n fı()r~~neJ...taıın sens:ll\'Uesinı r;. 93. s~esifiıesin: 

(:;_. 97 oiara~ buldular 1,?ı?ıı. 

~eviycsı ybnl;ıaden ar;iamlı b;r ~ark ıe:ıbiı e~;i;..: ı~: 6.5:, p < U.00:). Ay::--:;rn dtğ:crirci 75 

µg/ml olaru aldığımız z:tman :-;çnsnınteyi r:;, Y6, spes:f::eyi C-:C 92 ol.:ı.rç..k buld:.ık. 

Buldı,ğumuz asit sıv: fib:·onektınin sensiti\'i:csı S:- 96'Cır. Ve bu değei ACa:nsen ve 

ukadaşları (18), C0ll'. \ç' arkadaşlar: (3--1). Sonsuz \·e arkadaşları (.:;2), Colli ve 

arbd:1şlanm:ı ı 40) bddL:gu s:::nsi:ıviıe değ:e(e:-:nd·..."n be:igir. ~-d.:!lde y(li<sekür i sırasıyla 

sensitivite S:- 75, S} 55. '7, ~5.7. 'lr 63'-ı. 

etyo'.ojıs::.C.: bepatose'.llı!e:· k:ır\inom ı:.ınısı n;evccııu. Bu ı;..:ı YakaCa asıt sıvı t':bronekıin 

seviyesini ~ :.k-:.ek :e ,:1:: .:ı:ık. Vaku say;mız az olı:p. i:;::ııis:;'.-.:.i bır Ce~cı yok:u. Ayn:a 

:1er:i'.0n bi \ ,,...,, "l. ,-~ ---, '\•: · ,·, ı·']' ~ .; .,,., p0ı- ıo-1· 11' ~- •·r~; "0,...,' ''llZ'• ~,.. 1 ,· ~; p ('-"' •,; ~..,,.,,..;' r,-: ..,, 0 k•,r•<> 
l , ~ t··'"·' . '--t "'"'••:- " •' "'-•" • ' .ı '»•~ "' '"'" - :;-•' .• ::-'- •-s'"•--....-::-.ıı '- .....ı.,'" 

Schör'.ıneriı.:t: ve arL:ci:ı-;Lrı (17) Ye Colli,: arbda{:.c:-ı:Ln (.:;.O) bc..lc:.:Jiu d:-terierden 

arbC:.ı.~1:m !_--i-2! v~ ~t'\'s":-bızier \-C afradaşlc::-ının 143_, :)'_;;::<Çı.: sor.:.ıçbr L: bcnze:-li;c 

nöc-•,c,--,11"k!" ,,.,r,,,·ıs"· <.; Lı', ı:;,·- '-'7) r, 97) ::- -o .... '-'-~'"','"'-'-• ,·O, .• , .. -

hast:ın:n biri,.de ;ısit fi'.Jron6:.tln seviyesin. ayırım değerirın '..lzcrinde bul8.Jk. Dön 

ncfro:ik se;-;Jromlu :;.ı~::.:1111 hiçbıricje as:ı f:brcır.eh.:in se\'iyesıni :ıyır:m değerir:ı:-ı 

Lizerı:ıJe bu:n~adı;.,:. Sch~ırl•:ıcri..:h ve arbd::ı.ş:c::·ı ( ı ı:ı k::;;'.~·:;e~ s:roz..ı ol::rn v..ı~::o'.:ırda :ı.,it 

fibronı.:kııı~:nı (ii..;~Lı-; de_;:.,derde ıesbiı edilIT-e~ine ~etıc;:ı 0l,:rz:~ hep:c:osiıler :~:r:ı.:'ır:C::n 

fibroı'cktır. t,ıi,,:cıin~i:ı:n :ınır:::s:ndan Joi..:.yı pL.zr:1a fibrn:ıı.:krnı sev;yesinir: d~j:Jğ.L:nl.. \·e 

bun:ı. bağlı ol;ır::ık a ~ı~ q\· ı fı bronektin nııktanaıın az o:d:ı~unc: ~öy lernı~:.:~dir (: 7). Gözden 



Bu blgular soııu;,:ur:;:ia asit sıv: iibrn,ıektınııı m::'.:gn ve no:ı<nalıgn as:tle:-'.:--ı :.ı.:,.'ın~·: 

tan:sıııda AFTJ>, Tp (..ıı ·1 r (~l or:.ı.n:. asit s;\·1 CEA. ::.:;ıt \;\'l LD:L LDH (~;, LDH (s; 



SO:\CÇ 

Çc..:.):n:ı.:-::ızda 25 :ıo;c n~align etyolcıjiL, 25 malı;n t:tyuk,Jili h:!s:a grn;:ıl:...--:nd:ı asit 

sıYı fı:::ııonektin. asit :ııvı kuies:ern:. serum-:ısıt :.ı.lbL.rnın graciıen:,nı ctc;criend1rd:..;.~. Ay:1ca 

:ısit :ın·: CEA. asıt sı\·ı ıoı:d p:-orein, Tp ı:ı) /Tp ıs) ora:-ıı a~:ı sıvı LDH ve LDH (3.) / 

LDH t\,ı oranı para.'l1ec-elerı ~·alışma k:!.ps2.mına alındı. 

-Asit ::.ı\·ı tot:ı'. protein düzeyi rn:ı::gn a~itli g:-u;:ıta, no:-,-malıgn as'.tli g:-uba göre 

unlamlı ob.rai.: yüksek ve \1.\ ve '.\"\1:\'kri:ı uymmındaki :-.ens;~i\'ite::ı: S-c 60. spesıfitesı S: 

88 iC'.. 

-Tp (a) / Tp (~ı ora:aı m:ılig;ı asiıli gn:iJU. r:0:1-ır.:dig:-: 2.sı::i gr,_;ba göre an'.:ımlı 

olarak yüksek\·~ i\,IA ve :\\1A'lenn ayır:mınd;.;.;..;i s0nsitivitesi S""'c 76, spes'.fites; t;c 96 ıdi. 

-SAAG maEgn asıtl: ;:-upı::, non-nıaiign as:ı:ı gruba gö:-e :rnlamlı o:arak düşük ve 

~A ve \:.\1A':erin ayır,rı:ııdaki ~erısırivitesi r;(_. -~. ,pesıfaesı S-c 96 id:. 

-Asit sı\·ı - LDH d:it-:'yi r.u:ign a:si:li ;nıpr::. nor.-mai:_ç:: asitlı gr.ı':x: göre a:113.m!ı 

-LDH \~.) / LDfl (~, ıır:ını malign ;ı~ıtli g::-u;.,,a. ;s,on-malip asitli gr.:J:;. gö:-e :ırJa:1üı 

olanı~: yÜt:sek ve \LA ,e '\\lA'krirı aq:-ımındak se;ı~ıll\'ıtesi ÇC 60, s;>::sifı:esı c;c l(JO 

ıdi. 

-Asit '.'>1\·1 - CE.-\ dJz~·yi rr.dign :ıs:ıli g~qta. non-rnc.lı;:-ı 2sitli g:-J:l:ı gb:-e anlar.ılı 

-Asit s:va - ko\:~;-.:r-ıl di.iz.':yi n'.:.ıi:;;n :ı\::!i ,,;-rcp:a, ,,o:'-r;-:aJ;;rı ;:.~:tiı .;:r·Jba göre 

ar,l;ı:11:1 olJr.tl,.; vük:.d.: ,·e \1A ve '.''<\·L--\':eriıı :1ym,:1::1d;1Kı ~:.:·;,'.ti\'(Le~ı Sc 96. spesifııesı 

-.-\sıt s:,·ı - tfo;-,ınr.::-:·ırı ,Lzeyi mc-.lign ~ı,:ıli g:·upıa. :-ıo~ :n:c.1:;:1 2..,1:li gr:..ıba göre 

2.:1!::ı.1:cl: o!ara~ vüi,.;s::>k ,e \·lA Ve \'\.1A''.erin :ıym:nnd:ıki s;;;;_,~iti\'l::esi c:;; 96. spes:!:":tcsi 

% 9.:: :di. 

Ç a)ıç:J:ı.rı bu bı\'okiıı"·a~:ıl ıeıkıKlerin :üml:nde m:.ıl;rn ve non-rr::ılicn 12Tı.::1lar i , • - ,,.,,.t 
UJ.sı::da ::ın]:ımlı fark bu:~:-d:..ı. Dıi1çr hlcıkimva'.,a! i::'tkiklere röre, mJ.lirn ve r,on-:n2.lie!n - - -- - -
2.s:ıı:r'.n ay,,,c:ı ıanıs,n,!.ı fibronektıı1ın t:rnhJ.! do}ruluğunu:-. C:ğer r:ı::.:-:.:.:--:-:et.r::>kre ı;öre 

daha L<.iıı o:cluğu so:,ııcur,:: \·:ırıld; ı,t:ınıs:1l di.ığn__;;tık S 9~) 



ÖZET 

Bu çalışmaya, Eylül 1992 - Eylül 1993 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştınna Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında kesin tanısı konmuş 25 

non-malign orijınli, 25 malign orijinli toplam 50 hasta kabul edildi. 

Hastalarda, asit sıvı fibronektin, asit sıvı kole:-.terol düzeyleri ile serum-asit albumin 

gradienti araştırıldı. \.fali~n ve non-malign asitlerin ayırıcı tanısında bu biokimyasal 

tetkiklerin tanısal değerleri asit sıvı CEA, asit sıvı total protein, T.protein (a) / T.protein 

(s) oranı, asit sıvı LDH, LDH (a) / LDH (s) oranının tanısal değerleri ile karşılaşnnldı. 

Çalışılan bu biokirnyasal tetkiklerin tümünde malign ve non-malign gruplar arasında 

anlamlı fark bulundu. Ayırıcı tanıda tanısal doğruluk açısından asit sıvı fibronektinin en 

fazla, asit sıvı LDffın ise en az güvenilir req olduğu sonucuna vanldı (sırasıyla tar.ısa! 

dofıllluk Sc 94, 90 68). 



ABSTRACT 

The importance of ascitic-fluid fibronectin, cholesterol and 

serum-ascites albumin gradient in the differantial diagnosis of malignant 

and non-nıalignant ascites. 

This study was carril'd out on 50 patients what 25 of then with non-malign and 25 

with malign origin at the Dept of Internal Medıcine in At:.ı.~ürk "L'n.iversity ~1edica1 Faculty 

between the daıes of :-ept. l 992 arıd sept. 1993. The levels of ascites - fluid fibronectin, 

ascites - fluid ch,ılestcrol ;ınd serum - :ı.scite;,; a)bt.;.rnin gradient were all searched. From 

the diagnostic values of the,e bioclıemica1 im,estic:Jıon:,,, the rates of ascites - f1uiC CEA, 

ascites - f1uid total proıeiıı, T.protı:in a / T.pronea (s), ascites - fluıd LDH, LDH (a/ / 

LDH (s) wcre compar.:d wlııth each othe; in the diff;:rential di;ıgnosıs of these n~dıgn and 

non-m::ı.lign a<.cites. ln ali these biochcmic:ıl invest:ı;u:icr:.s there fm::;d 3. sig:-üfıc:ı.nt 

correl;.u.ion beıween the groups of ma!ign a.'1d non•ı;1align. 

From thc view of di,ıc:nostic cone,_·~hess in this differerı:ıa! diarnosis, ıt \V8.S found - -
out tlı:n ascııcs - fruid fibrcınecün was the mnst :.ınci likewise ascites - Duid LDB was the 

kast dcpendahle test. (Thc diagnostic correctrcss was as follows: ~ 94, <;[ 68). 
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