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Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

20/21 ŞUBAT 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile birincisini İstanbul merkezli düzenle-

miş olduğumuz Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi’ne gösterilen ilgi ve 

katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuş-

macı olarak katılan; Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ (Türkiye), Prof. Dr. Ashok JAMMI (Hindistan), Prof. Dr. 

Vijipriya JEYEMANİ (Suudi Arabistan), Prof. Dr. Gülsen DEMİR (Türkiye), Prof. Dr. Ashok JAMMI 

(Hindistan), Prof. Dr. Mohammad HASAN (Malezya), Doç. Dr. Michael KUYUCU (Türkiye), Doç. 

Dr. Rab Nawaz LODHI (Pakistan), Doç. Dr.  Ali Serdar YÜCEL (Türkiye), Dr. Öğr. Üye. Rommel 

TABULA (Tayland), Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA (Türkiye), Uzm. Dr. Osman SON (Türkiye), 

Uzm. Dr. Süleyman DERMAN (Türkiye) ve Uzm. Dr. Khalida NASEEM (Pakistan) olmak üzere tüm 

davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 32 farklı dünya ülkesinden 261 bilim insanı 133 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca 

Türkiye’den 191 bilim insanı da 124 sözel 2 poster bildiri toplam 126 adet bildiri ile katılım gerçekleş-

tirmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 621 adettir. Ancak uzaktan erişim 

nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 259 adeti kabul edilerek programa dahil 

edilmiştir. Kongremizde sözel/poster olarak sunulan 259 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere 

Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 37 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 32 farklı ülkeden 

sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri 

ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de 
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akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin ikinci buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine 

uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve 

bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcı-

larımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve ba-

şarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli 

ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve 

üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Top-

lam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla… 
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Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Kongre Başkanı 

Dear scientists, 

We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the International Medical Sciences 

and Multidisciplinary Approaches Congress, which we organized in Istanbul with the REMOTE AC-

CESS system on 20/21 FEBRUARY 2021. 

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. We 

would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, parti-

cularly Turkey including; Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ (Turkey), Prof. Dr. Ashok JAMMI (India), Prof. 

Dr. Vijipriya JEYEMANİ (Saudi Arabia), Prof. Dr. Gülsen DEMİR (Turkey), Prof. Dr. Mohammad 

HASAN (Malezya), Assoc. Prof. Michael KUYUCU (Turkey), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (Pa-

kistan), Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (Turkey), Assist. Prof. Rommel TABULA (Thailand), Assist. 

Prof. Senai YALÇINKAYA (Turkey), Exp. Dr. Osman SON (Turkey), Exp. Dr. Süleyman DERMAN 

(Turkey) & Dr. Khalida NASEEM (Pakistan). 

We are grateful to ORP Consulting, who did not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board 

members for their scientific support. We wish them the same success in the future life. 

261 scientists from 32 different world countries participated in our congress with 133 verbal presentati-

ons. Also 191 scientists from Turkey participated with 124 verbal, 2 poster total of 126 presentations. 

The total number of local and foreign oral presentations coming to our congress is 621. However, only 

259 of the papers received due to the remote access reason and the decision of the regulatory board were 

accepted and included in the program. 259 abstracts and some full texts presented as oral / poster at our 

congress are included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 37 different world countries. There have been participants from 32 different co-

untries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support 

and being with us. Again the work of scientists from different countries of the world, who perform 

academic activities in Turkey are featured in our congress. We also thank them for their work they have 

produced and shared with us. 
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We will organize the second meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, 

again with remote participation. In our congress, it is planned to meet different disciplines intertwined 

with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding with 

this meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the quality 

of the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful congress, 

made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together dis-

ciplines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On 

this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that in the future, we will be able to gather scientists from many 

countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products. 

Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization 

for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you 

all health, happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the 

scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant published 

regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in the Of-

ficial Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51% and 

above, and it also has invited speakers from 6 different world countries. More than 51% of the total 

papers belong to foreign country participants. 

Regards… 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time            : 20.02.2021 – 12:00 –24:00 

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ümran SEVİL 

                                                                   Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 

  Prof. Dr. Çetin YAMAN  

  Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

  Assist. Prof. Ayça GÜRKAN 

 

SUNUM 

SAATİ 

YAZAR(LAR) KONU BAŞLIĞI 

12:00 Murat YILDIZ, Oral 

MENTEŞ 

GÜNCEL LİTERATÜR EŞLIĞINDE COVİD-19 HAS-

TALIĞINA BAĞLI GELIŞEN ALLERJIK CILT 

REAKSIYONLARI 

12:10 Nuriye ESEN BULUT SINGLE SURGEON BARIATRIC SURGERY OUT-

COME 

12:20 Abdullah KAHRAMAN YAŞLI HASTADA ESSİTALOPRAM 

KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ 

HİPONATREMİ 

12:30 Abdullah KAHRAMAN, 

Semih AYDEMIR 

MEGDEL SENDROMLU BİR HASTADA ULTRA-

SON EŞLIĞINDE PERKUTAN TRAKEOSTOMI 

DENEYIMIMIZ 

12:40 Afig GOJAYEV, Ali 

Ekrem ÜNAL 

COVID-19 PANDEMİSİNİN CERRAHİ ONKOLOJİ 

KLİNİĞİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞİ ÜZERİN-

DEKİ ETKİLERİ 

12:50 Alper UYSAL, Murat 

GÜNTEL 

İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA NÖTRO-

FİL LENFOSİT ORANI, PLATELET LENFOSİT 

ORANI, MPV VE DİĞER İNFLAMATUAR 

BELİRTEÇLERİN HASTALIK EVRESİ İLE OLAN 

İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

13:00 Aynur ALİYEVA, Özlem 

YAĞIZ, Ziya KARİMOV 

TİROGLOSSAL DUKTUS KISTLERINDE CERRAHI 

SONUÇLARIMIZ 

13:10 Aynur ALİYEVA, Özlem 

YAĞIZ, Ziya KARİMOV 

ENDOSKOPİK SEPTOPLASTI ILE RINOPLASTI 

13:20 Aysun ÇAĞLAR TORUN COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANIMI 

ARTAN VİDEO LARİNGOSKOP İLE İLGİLİ NAZAL 

ENTÜBASYON DENEYİMLERİMİZİN DEĞER-

LENDİRİLMESİ; RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA. 

13:30 Ayşe Ayda DEMİRTAŞ, 

Nilüfer ACAR TEK 

TİP 2 DİYABETTE DİYETE PREBİYOTİK LİF 

İLAVESİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE 
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BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ-OLGU SUNUMU 

13:40 Ayşe YILMAZ PERİFER HASTANESİNDE İLK ECMO DENEYİMİ 

13:50 Ayşe YILMAZ, Haydar 

Cerullah ZERDE, Berna 

ALAY, Zafer ERGÜL 

PANDEMİ DÖNEMİ TROMBOSİT TRANS-

FÜZYONU 

14:00 Ayşegül AÇIKGÖZ, Bükre 

ÇIKMAN 

COVID-19 PANDEMİSI’NIN 30-65 YAŞ ARASI 

KADINLARDA RAHIM AĞZI KANSERI TARAMA 

ORANLARINA ETKISI 

14:10 Ayşegül Başak TEKER, 

Erhan TEKER 

KORONER ARTER HASTALARINDA SORT1 

RS:599839 GEN VARYANTLARININ LİPİD 

PROFİLİNE ETKİSİ 

14:20 Aziz Ahmet SUREL AKUT BİLİYER PANKREATİTTE ANTİBİYOTİK 

KULLANIMININ KLİNİK SONLANIM ÜZERİNE 

ETKİSİ 

14:30 Banu DİLEK, Onur 

ENGİN, Ebru ŞAHİN, 

Ramazan KIZIL, Elif 

AKALIN, Özlen PEKER, 

Ömer Faruk DADAŞ, 

Özlem EL 

NÖROMUSKÜLER HASTALIĞI OLANLARDA 

ACTİVLİM ANKETİ’NİN TÜRKÇE 

VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE 

GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

14:40 Baran Cengiz ARCAGÖK TERMBEBEKLERDE-

TRANSKÜTANBİLİRUBİNİLESE-

RUMBİLİRUBİNDÜZEYLERİNİNKARŞILAŞTIRIL-

MASI 

14:50 Barış BAYDEMİR VOLEYBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ VE FMS 

SKORLARININ İNCELENMESİ 

15:00 Barış BAYDEMİR PUBİS TANISI ALMIŞ FUTBOLCULARI FMS AYIRT 

EDEBİLİR Mİ? 

15:10 Belkıs KOÇTEKİN COVID-19 PANDEMİSİNDE KAN BİLEŞENLERİ VE 

İMMÜN PLAZMA KULLANIMININ İNCELENMESİ; 

TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA 

15:20 Berna GÜR, Şenol YA-

VUZ, Ahmet Doğan ÇA-

KIR 

TEHLİKE VE RİSKLERİN KALİTATİF RİSK 

ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ; GÜNEŞ 

ENERJİ SANTRALİ ÖRNEĞİ 

15:30 Bilge KOÇ, Ecenur 

ÖZKUL, Merve GÜ-

LDALI, Can ERGUN, Ezgi 

ARSLAN 

İSTANBUL’UN FARKLI İLÇELERİNDE YAŞAYAN 

ADÖLESANLARIN AKDENIZ DIYETINE 

UYUMLULUK SKORLARININ (KIDMED) DEĞER-

LENDIRILMESI 

15:40 Birdal GÜLLÜPINAR CAROLİ HASTALIĞI: BIR OLGU SUNUMU 
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15:50 Bülent GÜNGÖRER ACİL SERVİSDE CİDDİ HİPONATREMİ TESPİT 

EDİLEN OLGULARDA ETYOLOJİDE KULLA-

NILAN DİÜRETİK SINIFINA GÖRE DEMOGRAFİK 

BULGULAR VE KLİNİK SONLANIMLARI 

16:00 Büşra YILMAZ, Efsun 

SOMAY 

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNE MUL-

TİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE ONKOLOJİK TE-

DAVİ ÖNCESİ DENTAL TEDAVİ PROTOKOLÜ 

16:10 Çınar SEVERCAN, Ayşe 

Ceylan HAMAMCIOĞLU, 

Taner BAY-

RAKTAROGLU 

EVALUATION OF PARAOXANASE 1 ACTIVITY 

AND CHOLESTEROLS PARAMETERS IN OBESE 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS 

16:20 Damla GEÇKALAN 

SOYSAL 

HEPATİT A NEDENİ İLE TAKİP EDİLEN ADÖLE-

SAN KUZEN HASTALAR OLGU SUNUMU 

16:30 Deniz ÇELİK GÜNCEL LİTERATÜR EŞLİĞİNDE ELEKTRO-

KONVÜLSİF TEDAVİ (EKT) SONRASINDA 

GELİŞEN SUBMASİF PULMONER TROMBOEM-

BOLİ VE PERİKARDİYAK EFÜZYON 

16:40 Deniz ÖZTÜRK AMATÖR ERKEK VOLEYBOLCULARA UYGU-

LANAN KUVVET ANTRENMANI VE KREATİN 

TAKVİYESİNİN KAS HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

16:50 Derya YENİBERTİZ OUR COVID-19 EXPERIENCE IN GERIATRIC PA-

TIENTS IN A THIRD STEP PANDEMIC HOSPITAL 

17:00 Dilay EKEN GEDİK COVID-19 ENFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN 

PERİFERİK NÖROPATİ OLGUSU 

17:10 Emin GEMCİOĞLU, Ser-

vet KOCAÖZ 

COVID-19 HASTALARINDA HASTANEYE 

BAŞVURUDA GLOMERÜLER FİLTRASYON 

HIZINA (GFR) GÖRE YOĞUN BAKIM İHTİYACI VE 

SAĞKALIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

17:20 Ensar DURMUŞ ACİL SERVİS AŞIRI KULLANIMI 

17:30 Erdoğan KOCA VAGINAL DELIVERY IN PREGNANCY WITH 

COVID-19 AND VERTICAL TRANSMISSION 

17:40 Ezgi EROĞLU ÇAKMA-

KOĞLU 

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ASTIM 

17:50 Erzat TOPRAK İKİZ GEBELIKTE FETAL ÇAPRAZ EKTOPIK 

BÖBREK 

18:00 Erzat TOPRAK, Arzu 

KARAKAŞ AYDIN 

 NADİR BİR YAPIŞIK İKİZLİK: CEPHALOPAGUS 

18:10 Esma ÖZÇELİK ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR YOĞUN BAKIMDA 

TAKİP EDİLEN COVİD-19 HASTALARININ MOR-

TALİTE-CİNSİYET İLİŞKİSİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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18:20 Esra İNAN DOĞAN İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN 

PULMONER, DERİ TÜBERKÜLOZU VE BRUSEL-

LOZ OLGUSU 

18:30 Evrim Suna ARIKAN CISPLATIN UYGULAMASININ A549 HÜCREL-

ERİNDE BAZI GEN EKSPRESYONLARINA VE 

APOPTOZA ETKİSİ 

18:40 Eşe BAŞBULUT DREN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

MİKROORGANİZMA TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK 

DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-12 YIL-

LIK VERİ 

18:50 Eşe BAŞBULUT, Melek 

BİLGİN, Selim GÖRGÜN 

HASTANEMİZDE SİFİLİZ HASTALIĞININ OLASI 

BULGULARI VE SİFİLİZ HASTALARINDAKİ HIV, 

HCV KOENFEKSİYON SIKLIĞI 

19:00 Fadime Hatice İNCİ TÜRKİYE’DE BAKIM YÜKÜ ARAŞTIRMA-

LARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

19:10 Fatih CESUR DİYABETLİ HASTALARIN BESİN TÜKETİMİ SI-

RASINDA SÜREKLİ GLUKOZ İZLEME 

SİSTEMİNİN ROLÜ 

19:20 Fatma AY COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SAĞLIK MES-

LEKLERİNDE BECERİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ 

ARAŞTIRMALAR 

19:30 Figen KOÇYİĞİT LATERAL EPİKONDİLİTTE ORTEZ 

KULLANIMININ KISA DÖNEM ETKİNLİĞİ: 

PROSPEKTİF ÇALIŞMA 

19:40 Filiz COŞKUN, Şemsi Nur 

KARABELA 

BİREYLERİN COVİD-19 DENEYİMLERİNE GÖRE 

COVİD-19 AŞISINA YÖNELİK TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

19:50 Gaye DEMİRTAŞ, Fatma 

AY 

KEMOTERAPİ ALAN JİNEKOLOJİK KANSERLİ 

HASTALARDA ‘WATSON BAKIM MODELİ’ 

TEMELLİ HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARI: 

SİSTEMATİK 

20:00 Gülay ÜLGER ANA BRONŞU TAM TIKALI HASTADA TRİTÜP İLE 

GÜVENLİ HAVAYOLU YÖNETİMİ 

20:10 Güler ERASLAN DOĞA-

NAY 

DİRENÇ KAYBI (LOSS OF RESISTANCE)(LOR) EN-

JEKTÖRÜ KULLANILARAK AÇILAN PERKÜTAN 

DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ TECRÜBEMİZ 

20:20 Güler ERASLAN DOĞA-

NAY, Mustafa Özgür CI-

RIK 

AKCİĞER MALİGNİTELERİNDE NUTRİSYONEL 

UYGULAMALAR VE MORTALİTE İLİŞKİSİ 
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20:30 Gülseren DOST SÜRÜCÜ ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA TROM-

BOSİT FONKSİYON TESTLERİNİN EN-

FLAMASYON BELİRTECİ OLARAK DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

20:40 Güney Mustafa YÜZER ENDODONTİDE AKILCI ANTİBİYOTİK 

KULLANIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

20:50 Güney Mustafa YÜZER DENTAL KLİNİKLERDE ETKİLİ BİYOGÜVENLİK 

UYGULAMALARI 

21:00 Hacer İŞLER SAMSUN BÖLGESİNDEN 2010-2020 YILLARI 

ARASINDA KİSTHİDATİK SEROLOJİSİ 

21:10 Hale ATEŞ, Enes Seyda 

ŞAHİNER 

COVİD-19 AŞILAMASINDA GÖREVLİ SAĞLIK 

PERSONELİNİN ADRENALİN VE KULLANIMI 

HAKKINDAKI BİLGİ DÜZEYİ 

21:20 Hande GAZETECİ TEKİN, 

Yeşim ÖZTÜRK, Hülya 

ELLİDOKUZ 

ÇOCUKLARDA HASTANEYE YATIŞIN NÜTRİSY-

ONEL DURUM ÜZERİNE ETKİSİ 

21:30 Hawa SULEMANA, Aysun 

ARDIÇ 

ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERIN HUMAN PAPILLO-

MAVIRÜS ENFEKSIYONU VE AŞISI HAKKINDAKI 

BILGI DÜZEYI, TUTUM, VE İNANÇLARI: TÜ-

RKIYE-GANA KARŞILAŞTIRMASI 

21:40 Jeffry ROY CHAUCHAT, 

Faruk TURGAY, Berkiye 

KIRMIZIGİL 

AKUT MAKSİMAL BIR EGZERSIZIN SEDANTER-

LERIN SERUM IRISIN VE IL-6 DÜZEYLERI 

ÜZERINE ETKISI 

21:50 Jule ERİÇ HORASANLI GEBELİKTE DEV LUTEİNİZE FOLLİKÜL KİSTİNE 

LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM 

22:00 Mehmet Erman ERDEMLİ EFFECTS OF CROCIN AND TARTRAZINE ON KID-

NEY; AN EXPERIMENTAL STUDY 

22:10 Mehmet Erman ERDEMLİ, 

Zeynep ERDEMLİ 

EFFECTS OF GRAPE SEED EXTRACT AND LOW 

DOSE LASER THERAPY ON LIVER TISSUES OF 

RATS IN EXPERIMENTAL MANDIBLE FRAC-

TURED MODEL. 

22:20 Mehmet Hakan TAŞKIN BİR PANDEMİ HASTANESİNDE SAĞLIK 

ÇALIŞANLARINDA SARS-COV-2 ANTİKOR-

LARININ AŞI ÖNCESİ SEROPREVALANS 

ARAŞTIRMASI 

22:30 Mehmet OZANSOY, 

Yağmur DENİZHAN, A. 

Nazlı BAŞAK 

EFFECTS OF EXTREMELY LOW FREQUENCY 

ELECTROMAGNETIC FIELDS ON CASPASE AC-

TIVITIES 

22:40 Melek BİLGİN YANIK MERKEZİMİZDEKİ HASTALARIN YARA 

SÜRÜNTÜ KÜLTÜRLERİNİN DEĞER-

LENDİRİLMESİ 
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22:50 Merve DURAN, Sinem 

SUNER-KEKLİK, Gamze 

ÇOBANOĞLU 

SAĞLIKLI BİREYLERDE YORGUNLUK İLE 

YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİLİ MİDİR? 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 21.02.2021 – 09:00 – 24:00 

Oturum Başkanı (Head of Session)  : Prof. Dr. Ümran SEVİL 

   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

   Assist. Prof. Ayça GÜRKAN 

   Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA   

     

09:00 Merve Ece UYSAL, Güney 

Mustafa YÜZER 

GEBELİKTE ENDODONTİK TEDAVİ UYGULAMA-

LARI 

09:10 Muhammet Serhat YILDIZ, 

Meral Tuğba ÇİMŞİR 

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS SONRASI 

TRANSOBTURATUAR TAPE (TOT) YAPILAN HAS-

TADA UZUN DÖNEMDE GELİŞEN KOMPLİKASY-

ONUN TEDAVİSİ 

09:20 Mursel DUZOVA, Emine 

CIHAN, Ulku SAYGILI 

LYMPHEDEMA ASSOCIATED WITH BREAST 

CANCER AND TREATMENT APPROACHES 

09:30 Mursel DUZOVA,  

Hamit BASARAN 

WARTY CARCINOMA OF THE UTERINE CERVIX: 

A CASE REPORT 

09:40 Musa ZENGİN ULTRASONOGRAFİ EŞİLİĞİNDE EREKTÖR SPİNA 

BLOĞU İLE SPONTAN SOLUNUMU KORUYARAK 

VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ UY-

GULAMASI 

09:50 Mustafa ÇANKAL,  

Nazan KOŞTU 

FİLYASYON ÇALIŞMASIYLA COVID-19 TANISI 

ALAN BİR HASTANIN ROY ADAPTASYON MOD-

ELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI 

10:00 Mustafa DEMİR COVİD-19 NEDENİYLE YOĞUN BAKIM’DA 

YATAN HASTALARDA BÖBREK FONKSİYON BO-

ZUKLUĞUNUN MORTALİTE VE ENTÜBASYON 

İHTİYACINA ETKİSİ 

10:10 Necmi CAM,  

Samet ERİNÇ 

YARA KONSEYİNİN DİABETİK AYAK YARASI 

TEDAVİLERİNİN YÖNETİLMESİNDEKİ ÖNEMİ VE 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİMİZE 

KATKISI 

10:20 Nimet İMANCIOĞLU, 

Hale UYAR HAZAR 

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFINA KATILIMIN 

GEBELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAV-

RANIŞLARINA ETKİSİ: VAKA-KONTROL 

ÇALIŞMASI 
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10:30 Nur CANBOLAT,  

Mehmet I. BUGET 

COVİD-19 TANILI ORTOPEDIK ACILLERE YAK-

LAŞIMIMIZIN MORTALITEYE ETKISI 

10:40 Nuri KÖSE PREDICTORS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH 

CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY AND 

DEFIBRILLATOR IMPLANTATION 

10:50 Nuri KÖSE BUPROPİON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN 

AKUT İNFERİYOR MİYOKARD İNFARKTÜSÜ 

11:00 Oğuz KARABÖRKLÜ, 

Serap DOĞAN 

MEMEDE MAMOGRAFİ İLE YÜKSEK OLASILI-

KLA MALİGN LEZYON SAPTANAN OLGULARDA 

TOMOSENTEZİN TANIYA KATKISI 

11:10 Okan TUTUK, Ramazan 

BAL, Hatice DOĞAN,  

Enver Ahmet DEMİR,  

Cemil TÜMER 

DENEYSEL ALZHEİMER HASTALIĞI MODELİ 

OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA FLUOKSETİN VE 

DUYGUDURUM İLİŞKİSİ 

11:20 Pakize KARAOĞLU HOLOPROZENSEFALİ VE HİPERKİNEZİ 

11:30 Pakize KARAOĞLU CLINICAL FEATURES OF PATİENTS WITH COR-

PUS CALLOSUM ABNORMALITIES 

11:40 Perihan DİKİLİ SAĞLIK YÖNETİMİ AÇISINDAN İDİOSİNKRATİK 

ANLAŞMALAR: BİR MİNİ REVİEW 

11:50 Ramazan BALDEMİR MİNİ TRACH İĞNESİ KULLANILARAK UYGU-

LANAN PERKÜTAN DİLATASYONEL 

TRAKEOSTOMİ TEKNİĞİ 

12:00 Remzi AKTÜRK, Serdar 

SERİNSÖZ 

LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONAL 

[TEP] İNGUİNAL FITIK ONARIMINDA MESH UY-

GUN DİSEKSİYON VE MEŞ YAYIYILMASININ 

ÖNEMİ? 

12:10 Seçkin TUNCER PRACTICAL ALTERNATIVES TO MODELING-

BASED NERVE CONDUCTION VELOCITY DISTRI-

BUTION METHODS 

12:20 Serdar SERİNSÖZ NON-PUERPERAL MASTİTLİ OLGULARDA 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGU-

LARI 

12:30 Sertan BULUT SARKOİDOZUN KLİNİK SEYRİNİ ÖNGÖRMEDE 

KLİNİK PARAMETRELER VE LABORATUVAR 

DEĞERLERİNİN ETKİNLİĞİ 

12:40 Sevgi KAYAHAN, Ayşe 

Ayda DEMİRTAŞ, Nilüfer 

ACAR TEK, Gamze AK-

BULUT 

YETİŞKİN BİREYLERDE OBEZİTE İLE 

KONSTİPASYON RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

12:50 Simten GENÇ GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALI-

KLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ 
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13:00 Süheyla RAHMAN, Gök-

men KARABAĞ 

65 YAŞ VE ÜSTÜ YAŞLI ADLİ OLGULARIMIZ 

13:10 Süleyman DERMAN, Ali 

Serdar YÜCEL, Murat 

KORKMAZ 

COVID 19 SÜRECİNDE YOĞUN BAKIM SAĞLIK 

ÇALIŞANLARINDA İŞ YÜKÜ VE İŞ DOYUMU 

13:20 Süleyman SAYAR, Orhan 

Ekrem MÜFTÜOĞLU 

KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZDA 

İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİNİN SONUÇLARI 

13:30 Tayfun VURAL, Burak 

BAYRAKTAR, Ozan 

ODABAŞ 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MATERNAL AND 

NEONATAL OUTCOMES OF PRETERM PREMA-

TURE RUPTURE OF MEMBRANES (PPROM) PA-

TIENTS 

13:40 Tevfik KOÇAK, Nilüfer 

ACAR TEK 

OSTEOKALSİN VE ENERJI METABOLIZMASIN-

DAKI ROLÜ 

13:50 Tevfik KOÇAK, Nilüfer 

ACAR TEK 

DİYET FITOKIMYASALLARI VE BEYIN BAĞIR-

SAK AKSI ILIŞKISI 

14:00 Tuğba GÜRBÜZ, Nur 

DOKUZEYLÜL GÜN-

GÖR, Arzu YURCİ 

GECE NÖBET TUTAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA 

DİSMENORE SIKLIĞI 

14:10 Turgut HACIOĞLU, Ömer 

Furkan ÇAĞLAR, Başar 

AYRIBAŞ 

MULTİSISTEMIK BIR HASTALIK OLARAK 

COVID-19: COVID-19 VE PSIKIYATRIK HASTALI-

KLAR İLIŞKISI 

14:20 Veysel GARANİ SOYLU KRİTİK COVİD 19 HASTALIĞINDA GERATRİK 

YAŞ GRUBUNDA MORTALİTE 

14:30 Veysi Hakan YARDIMCI PİLONİDAL HASTALIKTA TEDAVİ SEÇENEĞİ; 

DİYOT LAZER ABLASYON İLE KOMBİNE PİT 

PİCKİNG TEKNİĞİNİN GEÇ DÖNEM SONUÇLARI 

14:40 İlkay KOCA KALKAN, 

Enes Seyda ŞAHİNER 

COVID-19 AŞILAMA POLİKLİNİKLERİNDE 

GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 

ANAFİLAKSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ 

14:50 İlker İNCE ENDOVASKÜLER ONARIM YAPILAN HAS-

TALARDA FEMORAL ARTER HAZIRLAMA 

TEKNİĞİMİZ 

15:00 Ülkü SAYGILI, Mürsel 

DÜZOVA 

NONPHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF 

MUCOSITIS IN HEAD NECK CANCERS WITH RA-

DIOTHERAPY 

15:10 Ülkü SAYGILI, Mürsel 

DÜZOVA, Gözde ŞAHİN 

SIDE EFFECTS OF RADIOTHERAPY IN GYNECO-

LOGICAL CANCERS 

15:20 İpek DOKUREL VERTİGO İLE BAŞVURAN PEDİATRİK HAS-

TALARIN KLİNİK DEĞERLENDİRME 

SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

15:30 İpek POLAT, Özlem 

YAYICI KÖKEN 

FEBRIL KONVULZIYON OLGULARINDA TAM 

KAN SAYIMININ ONEMI 
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15:40 İsmail MEŞE, Yonca 

ANIK, Ceylan ALTINTAŞ 

ÇOCUKLARDA İNTRAABDOMINAL KITLELERDE 

GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

15:50 İsmail MEŞE, Yonca 

ANIK, Ceylan ALTINTAŞ, 

Bahattin OZKUL 

ROLE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF FETAL NON-

CENTRAL NERVOUS SYSTEM ANOMALIES 

16:00 Zeynep AKÇA ANDI, Ah-

met UZUN 

SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KRANİYAL 

VE FASİYAL İNDEKSLERİN BELİRLENMESİ 

16:10 Zeynep ALTUNTAŞ, 

Orkun UYANIK 

MEME KANSERİNDE EŞ ZAMANLI SİLİKON 

İMPLANT İLE ONARIM YAPILAN HASTALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

16:20 Ömer ÇANKAYA, 

Yasemin KORKUT 

KURTOĞLU 

HEKİMLERİN VE TIP FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI 

VE ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARI 

16:30 Özge YEŞİLDEMİR, 

Nilüfer ACAR TEK 

ADÖLESANLARDA DİYET KALİTESININ BİR 

GÖSTERGESİ: DİYET YETERLİLİĞİ 

16:40 Özge YEŞİLDEMİR, 

Nilüfer ACAR TEK 

EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE YEME BO-

ZUKLUĞU RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

16:50 Özlem AKGÜL CARBONIC ANHYDRASE VII INHIBITION PRO-

FILE OF A GROUP OF THIOUREA DERIVATIVES 

17:00 Özlem KARDAŞ KİN, 

Canan ERAYDIN 

DEVLET HASTANESİ VE ÜNİVERSİTE HAS-

TANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ DOYU-

MUNUN İNCELENMESİ 

17:10 Özlem KARDAŞ KİN, 

Canan ERAYDIN, Berkem 

TOPARLAK 

ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 SALGINI 

SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ANKSİYETE VE 

SAĞLIKLARINI YÖNETME DURUMLARI 

17:20 Öztürk TAŞKIN KRİTİK COVID 19 HASTALIĞINDA YAŞA BAĞLI 

MORTALİTE 

17:30 Ümran SEVİL, Ayça GÜR-

KAN, Ali Serdar YÜCEL, 

Murat KORKMAZ, Süley-

man DERMAN 

COVID 19 SALGIN NEDENİYLE UYGULANAN 

SOKAĞA ÇIKMA KISITLARININ TOPLUMSAL 

YANSIMASI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 

17:40 Arda Can AYDIN, Hatice 

Kübra ELÇİOĞLU 

İNTRASEREBROVENTRİKÜLER ASS 42 PEPTİDİ 

UYGULAMASIYLA SIÇANLARDA OLUŞTU-

RULAN DENEYSEL ALZHEİMER HASTALIĞI 

MODELİNDE KANNABİDİOL’ÜN ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ (POSTER SUNUMU) 

17:50 Melek BİLGİN, Eşe 

BAŞBULUT, Hacer İŞLER 

SEFTAZİDİM-AVİBAKTAM VE SEFTOLOZAN-

TAZOBAKTAM'IN SEFTAZİDİM DİRENÇLİ PSEU-

DOMONAS AERUGİNOSA İZOLATLARINA KARŞI 

İN VİTRO AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(POSTER SUNUMU) 
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18:00 Ali Serdar YÜCEL SPORDA ERGOJENİK YARDIM ÜZERİNE GENEL 

BİR BAKIŞ 

18:10 Mihalis (Michael) 

KUYUCU 

MEDYANIN COVİD-19 PANDEMİSİ İLE SINAVI: 

MEDYANIN PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL SO-

RUMLULUK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ 

18:20 Ayhan AYTAÇ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÇERÇEVESİNDE 

SAĞLIK EKONOMİSİ 

18:30 Ali Serdar YÜCEL, Gülten 

HERGÜNER, Çetin YA-

MAN, Hayrettin 

GÜMÜŞDAĞ, Murat 

KORKMAZ 

EKLEM VE KAS RAHATSIZLIKLARINDA SPORCU 

ALGISI: ÖRNEK BİR UYGULAMA 

 

 

OTURUM / SESSION : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time : 20.02.2021 – 09:00 – 24:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI 

   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR 

   Prof. Dr. Mustafa TALAS 

   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ  

   Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

   Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI 

   Dr. Süleyman DERMAN  

 

PRE. 

TIME 

WRITER(S) TITLE 

12:00 Muhiddin UMIDOV BREASFEEDING TRENDS AND STAGGERRED INI-

TIATION MODELING 

12:10 Imeda JAPARIDZE TRIALS OF CANCER PREVENTION RELATING TO 

SEVERITIY AND MEDIATION ANALYSIS 

12:20 Khalan ARMSTRONG PSYCHOLOMETRIC SCALE AND PROGRAMIZED 

CONSTRUCTION TECHNICS 

12:30 Pejman KHOSHKAM MISSING INFORMATION OUTCOME IN TRIALS 

OF CLINICS WITH CONTINUES TESTING 

12:40 Kimmo SALMI INTRA RELATIONSHIP AMONG COEFFICIENTS 

AND THEIR CONFIGURATION 

12:50 Vladimír REZEK CLINICAL TRIALS MONITORING FOR STATISTI-

CAL REASONS 

13:00 Bassaam AL-ALLAM PROCEDURE OF TRIAL STAGES FOR SELECTING 

THE RIGHT MULTIVARIATE REGRESSION 

MODEL 
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13:10 Jwala TIPANIS INDEPENDENT POPULATION GROWTH CURVES 

AND TESTING THE BALANCE 

13:20 Arkadios JOANNOU NORMAL CUMULATIVE SYMMETRY FOR OR-

DERED CATEGORIES OF DEPARTURES 

13:30 Nattasom SUPRIJA SAMPLING POINTS AND LINE SAMPLING MODI-

FICATION SURVEYS 

13:40 Dragomir IVANOV LOGISTIC REGRESSION AND BASE RATE PROB-

LEM FOR EXPLAINED VARIATION 

13:50 Zhoomart ZHUMABAEV HEALTHCARE SERVICE EFFICIENCY AND RELA-

TION WITH ELDERLY POPULATION 

14:00 Dominic HARRISON HEART AND LUNG TRANSPLANTS ANALYSIS: A 

CASE FOR BIOLOGICAL RESPONSE 

14:10 Neven RUSKI DIFFERENCES OF REGRESSION MODEL TYPES IN 

THE ANALYSIS OF CATEGORICAL VARIABLES 

14:20 Hedieh RASTKAR FARM ANIMALS PRACTICE FOR IMPROVING 

EARLY GROWTH PROCESS 

14:30 Abihu SINAGA COMPLETED DESIGN OF GUARD AND EFFI-

CIENCY OBJECTIVES 

14:40 Dado SIMÕES A STATISTICAL APPROACH TO ORGAN SUPPLY 

AND DONATION CENTRAL 

14:50 Antonne CLARKE ZERO SUM MODELS AND MISSING DATA: A 

TECHNIC TO COMPENSATE MISSING DATA 

15:00 Miroslava MOCANU SEMI PARAMETRIC STATISTICAL MODEL FOR 

CURATION OF INFORMATION 

15:10 Mahdi MANESH WEIGHT LOSS AND POST SURGERY DEPRESSION 

EFFECT: EXPERIENCES OF PATIENTS 

15:20 Harisdarma KOMAR ADOLESCENTS AND INFLUENCING FACTORS IN 

THEIR NUTRITIONAL BEHAVIOURS 

15:30 Vegar FREDERIKSEN EATING TRENDS AMONG PEOPLE WITH EMO-

TIONAL FLUCTIATIONS 

15:40 Maksym Vadymovych VO-

LOSHCHUK 

ELDERLY CIVILIANS AND METABOLICAL RISKS 

OF DIEATARY NUTRITIONS 

15:50 Ephram MENDELSON A CASE CONTROL STUDY AMONG WOMEN WITH 

PREGNANCY AND EXCESSIVE WEIGHT AND 

MULTI STATISTICAL APPROACH 

16:00 Obukhov Danya 

DMITRIEVICH 

SUPPLEMENTATION ACTIVITIES OF GLUCOSE 

ENZYMES AMONG INSECTS 

16:10 Gertrudes CORDEIRO OBESITY INITIATIVES IN BODY MASS AND FAT 

LOSS REDUCTIONS 

16:20 Pouria BOROMAND BREAST FEEDING ATTITUDE DEVELOPMENT 

BENEFITS AND IMPACT ON NEW MOTHERS 
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16:30 Ljubica KARANOVA OBESITY AND STATISTICAL OUTCOMES OF 

WEIGHT LOSS 

16:40 David van BERKUM IMPACT OF COLD THERAPY ON OVERWEGHT 

PEOPLE TO LOSE WEIGHT 

16:50 Kamaal EL-KAMAL OBESITY AND OVERWEIGHT IMPACT ON MAR-

RIED PEOPLE AND FAMILIES 

17:00 Kazem TABASI DEVELOPMENT OF INDICATORS FOR WEIGHT 

AND OBESITY INDEX 

17:10 Jackson CHAPELLE MALNUTRION AT EARLY CHILHOOD IN THE 

MEDITERRENEAN REGION 

17:20 Dontrall PHILLIPS ONLINE WEIGHT LOSS AND TRAINING PRO-

GRAMS: A CASE RETUDY ABOUT THE IMPACT 

OF PROGRAM 

17:30 Toramana KOURASH CONVENTIONAL SWEETENERS AND HALTH IM-

PACT AMONG ELDERLY INDIVIDUALS 

17:40 Gautam BARKAT FARMING TECHNICS FOR ANIMALS AND VALUE 

CHAINS CONSISTENCE 

17:50 Farzin NAJAFI OBESITY AND MORBIDITY AMONG YOUNG 

AMERICANS: A CASE ANALYSIS 

18:00 Marie KAŠPAROVÁ CALORIC DEFICIT ADAPTATION FOR ADULT 

SPORTSMEN 

18:10 Andrej VUKAŠINOVIĆ MORBID OBESITY AND ANOREXIA NERVOSA 

CONSEQUENCES: A TRADE OFF APPROACH 

18:20 Ritsushima YASUYUKI FRAGILITY IN YOUNG MORBID OBESE PEOPLE 

IN TERMS OF EMOTIONS 

18:30 Perang bin YAAKOB ADDICTIVE FOOD INCLINATION AMONG OBESE 

PATIENTS 

18:40 Khem KHANAL SIGNIFICANT CHANGE ON EATING BEHAVIOUR 

AND DIEATARY ISSUES 

18:50 Kapriel ATANOSIAN FIBER NUTRITIONAL SUPPLEMENTS IN CANCER 

THERAPIES IN LARGE POPULATIONS 

19:00 Sawada EL-SAADE HYGIENE PROBLEMS OF SHOPPING PLACES AND 

STALLS IN FARMER MARKETS 

19:10 Pichitra SANSURIN MENTAL PAINS AND NERVOUSNESS RELATION-

SHIP WITH NUTRITIONAL FACTORS 

19:20 Farrukh KAIQUBAD DIETARY GUIDELINES AND SUFFICIENT NUTRI-

TIONAL SUPPLEMENTS 

19:30 Love MÖRNER SPORT MEDIATION IMPACT ON CARDIVASCU-

LAR PROFILE OF PATIENTS 

19:40 Yucera FRANCIS REDUCTION IN WEIGHT AMONG GROWNUPS 

WITH OBESITY PROBLEMS 
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19:50 Félix AGUIAR A CROSS SECTIONAL STUDY OF RELATIONSHIP 

IN LOCAL NUTRITIONAL PROBLEMS 

20:00 Joey JACOBS QUALITY OF DIETS AMONG YOUNG ADULTS IN 

RURAL AREA OF SCOTLAND 

20:10 Aramouhi KOUMJIAN CARDIOVASCULAR PROBLEMS AMONG 

GROWNUPS AND SUPPLEMENTATION EFFECT 

20:20 Kilian FEIST NATIVE FRAMEWORKS OF THE EXECUTIVES 

FOR SOCIALLY AND NATURALLY STRONG PA-

CIFIC SALMON 

20:30 Rijad MESIC THE ORGANIC ABANDONS MISREPRESENTA-

TION: URBAN AREAS IN THEIR SCENES OFFER 

MORE THAN WE MIGHT SUSPECT TO PROVIN-

CIAL BIODIVERSITY 

20:40 Xiong LING CONDUCT CAUSES, ENVIRONMENTAL RESULTS, 

AND THE EXECUTIVES DIFFICULTIES RELATED 

WITH NATURAL LIFE SCAVENGING IN HUMAN-

ADJUSTED SCENES 

20:50 Shafiq DJEBAR CLINICAL QUALITIES AND EXAMINATION OF 

DANGER FACTORS FOR SICKNESS MOVEMENT 

OF CORONAVIRUS: A REVIEW ACCOMPLICE 

STUDY 

21:00 Marvin SCHMUCK ACE2 CONNECTED WITH INVULNERABLE INVA-

SION FILLS IN AS AN EPIC PROGNOSTIC BI-

OMARKER IN CLEAR CELL RENAL CELL CARCI-

NOMA: SUGGESTION FOR CORONAVIRUS 

21:10 Carlos BOROBIA EOMESODERMIN IN CELLS IS FUNDAMENTAL 

FOR GINKGOLIDE K IMPROVING ILLNESS MOVE-

MENT IN EXPLORATORY IMMUNE SYSTEM EN-

CEPHALOMYELITIS 

21:20 Ehsan VAHDAT INTERPRETING THE GENOMIC AND LNCRNA 

SCENES OF OXYGEN CONSUMING GLYCOLYSIS 

DISTINGUISHES POSSIBLE REMEDIAL FOCUSES 

IN PANCREATIC MALIGNANCY 

21:30 Velizar USKOKOVIĆ FERROPTOSIS IN A SARCOPENIA MODEL OF SE-

NESCENCE QUICKENED MOUSE INCLINED 

21:40 Edgar STEIN MYC BROKENNESS TWEAKS STEMNESS AND 

TUMORIGENESIS IN BOSOM MALIGNANCY 

21:50 Won MINJUN NETO2 ADVANCES ESOPHAGEAL MALIGNANCY 

MOVEMENT BY INITIATING EXPANSION AND 

METASTASIS BY MEANS OF PATHWAY 

22:00 Rayan MARQUÉS NOVEL ELEMENTS OF CD147 IN THE MITOCHON-

DRIA INTENSIFIES MELANOMA METASTASIS 
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22:10 Cristian TARRAGONA THE ARISING PARTS OF AUTOPHAGY-RELATED 

MICRORNAS IN MALIGNANT GROWTH 

22:20 Omid SADIQ GUIDELINE OF EXOSOME CREATION AND LOAD 

ARRANGING 

22:30 Rayk BOEHM ORGANIC QUALITIES OF IL-6 AND RELATED IN-

TESTINAL SICKNESSES 

22:40 Kasiya KANAAN LONG NON-CODING RNAS: LIKELY BI-

OMARKERS AND FOCUSES FOR HEPATOCELLU-

LAR CARCINOMA TREATMENT AND ANALYSIS 

22:50 Jurren JOP A VIEWPOINT OF INTESTINAL INVULNERABLE 

MICROBIOME COMMUNICATIONS IN LIQUOR 

RELATED LIVER ILLNESS 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 4 

Tarih ve Saat / Date and Time : 21.02.2021 – 09:00  

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI 

   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR 

   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

   Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

   Assist. Prof. Ayça GÜRKAN  

                                                                  Dr. Süleyman DERMAN 

PRE. 

TIME 

WRITER(S) TITLE 

09:00 Veljo MANDIĆ  LIKELY JOBS OF GO BETWEEN COMPLEX SUBU-

NIT 13 IN HEART ILLNESSES 

09:10 Alfred ELLIOTT  ADVANCEMENT OF A NOVEL RESISTANT RE-

LATED LNCRNA SIGNATURE AS A PROGNOSTIC 

CLASSIFIER FOR ENDOMETRIAL CARCINOMA 

09:20 Kahill KHALEF  THE HISTONE DEMETHYLASE CONTROLS HU-

MAN EARLY STAGE GERM CELL-LIKE CELLS DE-

TERMINATION 

09:30 Timo HENGSTLER  HINDRANCE OF FLAGGING BY MEANS OF ROS 

GUIDELINE IS ENGAGED WITH RHEIN-INSTI-

GATED APOPTOSIS AND UPGRADE OF OXALI-

PLATIN AFFECTABILITY IN PANCREATIC MA-

LIGNANT GROWTH CELLS 

09:40 Jyldyz IBRAEV  SEXUAL BRUTALITY EXPLOITATION AMONG 

STUDENTS AT A CHILEAN COLLEGE 

09:50 Rudie KISTEMAKER  CONNECTIONS BETWEEN FORCEFUL SEXUAL 

DREAMS AND APPARENTLY NON-CONSENSUAL 
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FORCEFUL SEXUAL CONDUCT WHILE CON-

TROLLING FOR BDSM PERSONALITY 

10:00 Anto JANC  A SOCIAL-FORMATIVE MODEL OF RADICALIZA-

TION: A PRECISE RECONCILIATION OF EXISTING 

HYPOTHESES AND EXPERIMENTAL EXPLORATION 

10:10 Blagoj ATSEV  POLITICAL ASSEMBLY AS THE TRIGGER OF 

XENOPHOBIC SAVAGERY IN POST-POLITI-

CALLY-SANCTIONED RACIAL SEGREGATION 

SOUTH AFRICA 

10:20 Marin SERBANESCU  ASSEMBLING POLARIZATION IN CONTEMPO-

RARY INDIA: THE INSTANCE OF PERSONALITY 

LEGISLATIVE ISSUES IN POST-LEFT BENGAL 

10:30 Onar OMAROV  THE EFFECT OF ISOLATED VARIETY ON THE 

CODE OF THE ROAD: AN INVESTIGATION OF 

SAVAGERY RELATED STANDARDS IN CHOSE 

POST-MECHANICAL NEIGHBORHOODS IN GER-

MANY 

10:40 Joris DIEMER  THE EXPENSE OF ABSCONDING: THE OUT-

COMES OF STOPPING AL-SHABAAB 

10:50 Vilis KRŪMIŅŠ  GLANCING THROUGH AND PAST CLASHES: 

COMMON SAVAGERY AND THE SOCIAL RE-

QUEST IN HYDERABAD (INDIA) 

11:00 Dany MULLENBACH  TRAINING AS THERAPY FOR CONSTANT TOR-

MENT IN OVERCOMERS OF INJURY IN CAMBO-

DIA: CONSEQUENCES OF A RANDOMIZED CON-

TROLLED RESULT PRELIMINARY 

11:10 Andro PALTAŠIĆ  NECRO-SPACES AND BRUTAL MANSLAUGH-

TERS IN MEXICO 

11:20 Changiz DARA  INFORMAL NARRATING AS CENTER GROUND 

BETWEEN MOMENTARY TRUTH-TELLING AND 

FAILING TO REMEMBER: ANOTHER WAY TO 

DEAL WITH MANAGING THE PAST IN AFTER 

WAR BOSNIA AND HERZEGOVINA 

11:30 Shahram CHAVOSHI  UTILIZING PARTICIPATORY VISUAL TECH-

NIQUES IN THE INVESTIGATION OF VIOLENCE-

PERCEPTIONS AND METROPOLITAN SPACE IN 

MEXICO 

11:40 Gašo ĐURIĆ  CYCLES OF RADICALIZATION AND POLARIZA-

TION WITH REGARDS TO TRANSNATIONAL IS-

LAMIST PSYCHOLOGICAL WARFARE 

11:50 Abdul Jaleel AL-AHSAN MURDERING TWO BY TWO: RADICALISATION 

EXAMPLES OF VICIOUS DYADS 
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12:00 Raimond PAASUKE  NEIGHBORHOOD IMPACTS ON JIHADIST RADI-

CALISATION IN GERMANY? SOME CASE-BASED 

COMMENTS 

12:10 Daniels KRIEVS  CLARIFYING LOCAL WESTERN JIHADISTS:THE 

SIGNIFICANCE OF WESTERN INTERNATIONAL 

STRATEGY 

12:20 Bor KRASNICKI  THEY THINK WE ARE A DANGER TO THEIR WAY 

OF LIFE: META-SOCIAL DANGER FILLS READI-

NESS AND ENDORSEMENTOF FANATIC BRUTAL-

ITY AGAINST THE SOCIAL OUTGROUP 

12:30 Behrad SHAHI  THE IMPACT OF DREAD ASSAULTS ON POLITI-

CAL, INSTITUTIONAL, AND SOCIAL TRUST IN 

EUROPEAN NATIONS 

12:40 Petro MIĶELSONS  BASIC MEDIA PROFICIENCY AND ISLAMIST 

ONLINE PURPOSEFUL PUBLICITY: THE ATTAIN-

ABILITY, PERTINENCE AND EFFECT OF THREE 

LEARNING GAME PLANS 

12:50 Ali QAEDI  MANAGING DISSATISFACTION: A GROUNDED 

THEOR Y INVESTIGATION OF CVE SPECIALISTS 

13:00 Charles DEMUYNCK  THE FORCE OF A DECENT STORY: ACCOUNT IN-

FLUENCE IN FANATIC PUBLICITY AND RECORD-

INGS AGAINST SAVAGE RADICALISM 

13:10 Behrad FREYDOONI  CORRELATION OF PRE-CLINIC CRISIS ADMIN-

ISTRATIONS TIME SPANS IN PATIENTS WITH 

RESPIRATORY FAILURE IN IRAN 

13:20 Haki FREYVIÐSSON  ANOTHER METHODOLOGY IN INVESTIGATING 

THE MISHAP SERIOUSNESS OF PASSERBY 

CRASHES UTILIZING PRIMARY CONDITION DIS-

PLAYING 

13:30 Dias TAIREV  SELF-DESTRUCTIVE CONTINUUM (IDEATION, 

ARRANGING, ENDEAVORING) IN AN ISLAMIC 

COUNTRY; WHICH OUGHT TO BE CENTERED 

AROUND? 

13:40 Taalaybek OTUNBAYEV  CEREBRUM WOUNDS: MEDICAL SERVICES 

LIMIT AND STRATEGY IN GEORGIA 

13:50 Bahman EGHBALI  GUARDIAN STRESS AND INJURY RISKS IN THE 

DAY BY DAY LIVES OF UGANDAN YOUNGSTERS 

14:00 Patrick SPIESS  THE ESTIMATION OF THE VISUAL EVOKED POS-

SIBILITIES TEST IN THE EVALUATION OF THE 

VISUAL PATHWAY IN HEAD INJURY 

14:10 Raadi bin SAKEEN ASSESSING USAGE OF WHO INJURY CARE 

AGENDA VERSUS ADJUSTED WHO AGENDA IN 
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IMPROVING INJURY TOLERANT CLINICAL RE-

SULTS AND FULFILLMENT 

14:20 Ognian Evgeniev AV-

RAMOV 

DANGER FACTORS RELATED WITH STREET 

TRAFFIC WOUNDS AT THE INCLINED ZONES IN 

KAMPALA CITY: A REVIEW CROSS-SECTIONAL 

INVESTIGATION 

14:30 Adam COLL  IS DRIVER SCHOOLING CONTRIBUTING TO-

WARDS STREET WELLBEING? A DELIBERATE 

SURVEY OF PRECISE AUDITS 

14:40 Kullervo ISOMETSÄ  NON-TRANSMITTABLE ILLNESSES IN A FIAS-

COS: A CONVENTION FOR A METHODICAL AU-

DIT 

14:50 Ildefonso BIASI  A THREE SOURCE CATCH RECOVER INVESTIGA-

TION OF DEADLY WOUNDS IN IRAN 

15:00 Egon NURME  LOBECTOMY IN HORRIBLE CEREBRUM INJURY 

PATIENTS WITH INTRACEREBRAL DISCHARGE 

AND DEFERRED WOUND 

15:10 Devidaas DEVI  COMPONENTS INFLUENCING SAFE CRISIS DE-

PARTURE OF TRAMS IN IRAN: DISCOVERIES OF 

A SUBJECTIVE REPORT 

15:20 Costas DIMITRIOU  OCCURRENCE OF MISHAPS AND WOUNDS IN 

YOUNGSTERS UNDER 6 YEARS OF AGE IN 

SOUTHERN IRAN: A POPULACE BASED EXAMI-

NATION 

15:30 Debashish MUKERJI  HOME INJURY AVOIDANCE DISPOSITION AND 

EXECUTION: A LOCAL AREA BASED INVESTIGA-

TION IN AN ASSIGNED SAFE LOCAL AREA 

15:40 Reiner KIRCHNER  RESTRAINT OF AUTOPHAGY WITH CHLORO-

QUINE IMPROVED SINOPORPHYRIN SODIUM IN-

TERVENED PHOTODYNAMIC TREATMENT 

PROMPTED APOPTOSIS IN HUMAN COLOREC-

TAL MALIGNANT GROWTH CELLS 

15:50 Vitomir Lyobomirov 

BACHEV 

E-CADHERIN IS NEEDED FOR THE HOMEOSTA-

SIS OF GASTRIC ANTRAL UNDIFFERENTIATED 

ORGANISMS 

16:00 Dumelja ŠEVALJEVIĆ  MIR-375 EFFECTSLY AFFECTS NEWCASTLE 

SICKNESS INFECTION DEVELOPMENT RELYING 

UPON THE OBJECTIVE QUALITY 

16:10 Kannan KARIMI  PYRROLOQUINOLINE QUINONE FORESTALLS 

ESTROGEN INADEQUACY INCITED OSTEOPORO-

SIS BY HINDERING OXIDATIVE PRESSURE AND 

OSTEOCYTE SENESCENCE 
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16:20 Zishan HINES  DISTINGUISHING PROOF AND USEFUL POR-

TRAYAL OF ANOTHER GRAFTING VARIATION 

OF EZH2 IN THE FOCAL SENSORY SYSTEM 

16:30 Stojce TALEVSKI  CROSSTALK BETWEEN EPIGENETIC TWEAKS IN 

VALPROIC CORROSIVE DEACTIVATED HEPATIC 

STELLATE CELLS: AN INCORPORATED PROTEIN 

AND MIRNA PROFILING STUDY 

16:40 Kaveh SHOKOOHI  COPI-INTERCEDED ATOMIC MOVEMENT OF EG-

FRVIII ADVANCES STAT3 PHOSPHORYLATION 

AND PKM2 ATOMIC RESTRICTION 

16:50 Hristo KUSLEV  CALPAIN-2 UPGRADES NON-LITTLE CELL CEL-

LULAR BREAKDOWN IN THE LUNGS MOVE-

MENT AND CHEMORESISTANCE TO 

PACLITAXEL THROUGH EGFR-PAKT PATHWAY 

17:00 Gunnar BREYTENBACH  FIBROBLAST DEVELOPMENT FACTOR 21 WEAK-

ENS VASCULAR CALCIFICATION BY EASING EN-

DOPLASMIC RETICULUM STRESS INTERCEDED 

APOPTOSIS IN RODENTS 

17:10 Naser MOSHIRI  SULFORAPHANE CONSTRICTS ANGIOTENSIN II-

INSTIGATED VASCULAR SMOOTH MUSCLE 

CELL RELOCATION THROUGH CONCEALMENT 

17:20 Halid SALIHOVIC  EXOSOMES GOT FROM HUMAN INSTIGATED 

PLURIPOTENT IMMATURE MICROORGANISMS 

ENDOTHELIA CELLS ADVANCES POSTNATAL 

ANGIOGENESIS IN MICE BEARING ISCHEMIC AP-

PENDAGES 

17:30 Shadmehr TABASI  GALNT6 ADVANCES TUMORIGENICITY AND ME-

TASTASIS OF BOSOM MALIGNANCY CELL BY 

MEANS OF Β-CATENIN/MUC1-C FLAGGING 

PATHWAY 

17:40 Kooroush GOLSHANI  PSPH INTERVENES THE METASTASIS AND MUL-

TIPLICATION OF NON-LITTLE CELL CELLULAR 

BREAKDOWN IN THE LUNGS THROUGH MAPK 

FLAGGING PATHWAYS 

17:50 Ramiz BALAN  A LUNG SOUND CLASSIFICATION ACKNOWL-

EDGMENT TECHNIQUE DEPENDENT ON WAVE-

LET DETERIORATION AND BP NEURAL ORGANI-

ZATION 

18:00 Kazimir HAFNER  SETTING UP A FORECAST MODEL FOR PROS-

TATE MALIGNANT GROWTH BONE METASTASIS 



KONGRE PROGRAMI 
 
 

56 

18:10 Toro LOMBARDO  IMPROVEMENT AND APPROVAL OF A PROGNOS-

TIC NOMOGRAM IN AFP-NEGATIVE HEPATO-

CELLULAR CARCINOMA 

18:20 Stefan WLODARCZYK  PSORALEN SECURES CHONDROCYTES, SHOWS 

MITIGATING CONSEQUENCES FOR SYNOVIO-

CYTES, AND CONSTRICTS MONOSODIUM IODO-

ACETATE-INITIATED OSTEOARTHRITIS 

18:30 Lucas ASPER  CLOPIDOGREL LESSENS FIBRONECTIN AGGRE-

GATION AND IMPROVES DIABETES-PROMPTED 

RENAL FIBROSIS 

18:40 Prokop PETR  ADIPONECTIN SMOTHERS HUMAN PANCREATIC 

MALIGNANCY DEVELOPMENT THROUGH WEAK-

ENING THE Β-CATENIN FLAGGING PATHWAY 

18:50 Godefai Tesfaye GEBRE-

SELASSIE 

ICARIIN RESTRAINS ENDOPLASMIC RETICULUM 

STRESS-INCITED NEURONAL APOPTOSIS AFTER 

SPINAL ROPE INJURY THROUGH REGULATING 

THE PI3K/AKT FLAGGING PATHWAY 

19:00 Jannik LAMARR  VERTEPORFIN BLOCKS CLUSTERIN WHICH IS 

NEEDED FOR ENDURANCE OF GASTRIC MALIG-

NANT GROWTH FOUNDATIONAL MICROORGAN-

ISM BY REGULATING HSP90 WORK 

19:10 Ferdinand SPERBER PROOF OF SEMI STABLE WATER RESOURCES 

CLOSE TO THE THR73–LYS13 SYNERGIST DIAD 

OF BACILLUS SP. TB-90 URATE OXIDASE BY X-

BEAM CRYSTALLOGRAPHY WITH CONTROLLED 

DAMPNESS  

19:20 Albert ALONSO PRIMARY UNDERSTANDING AND STEADINESS 

OF TNFR-FC COMBINATION PROTEIN (ETANER-

CEPT) CREATED BY UTILIZING TRANSGENIC 

SILKWORMS  

19:30 Laurence MITCHELL ADVANCEMENT OF NEURONAL SEPARATION IN 

MOUSE AND HUMAN UNDIFFERENTIATED CELLS  

19:40 Ruslan Fedirovych SLO-

BODYA 

DIFFERENTIAL CHANGES UNDER TYPICAL AND 

HIGH GLUCOSE MILIEU IN PROXIMAL ROUNDED 

CELLS  

19:50 Papp MÁRKÓ AN INTEREST IN POWERLESSNESS BY MANAG-

ING THE ARTICULATION LEVEL OF EXTERNAL 

LAYER PROTEINS 

20:00 Julius STEHLÍK ENERGY AND THERMODYNAMICS OF WARM IN-

ACTIVATION FOR RECOMBINANT CREATION  

20:10 Napatthorn 

SUTASANACHINDA 

ARISING EFFECTS OF ORGANIC METHYLATION 

ON HEREDITARY DATA 
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METANOL ZEHİRLENMESİNDE MORTALİTEYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 

İNCELENMESİ 

Caner SAĞLAM 

SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir / Türkiye 

Öz: Metanol zehirlenmesi, tedavi edilmezse önemli morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Maru-

ziyetler, değişen derecelerde toksisiteye neden olabilir ve yakın laboratuvar izleminden antidotal teda-

viye ve diyalize kadar bir dizi tedavi gerektirebilir. Metanol metabolitleri metabolik asidoz, görme 

kaybı, kardiyovasküler instabilite ve ölüme neden olabilen toksisitesinden sorumludur. Bu çalışmada 

acil serviste metanol zehirlenmesi tanısı alan hastalarda, mortalitenin başvuru şikayeti ve başvuru anın-

daki kan gazı pH değeri ve laktat düzeyi ile ilişkisini inceledik. 2020 yılında acil servise metanol zehir-

lenmesi ile başvuran mortalite gelişen 6 vaka analiz edildi. Bu hastaların yaş ortalamalı 54.3 (min-max; 

38-71), tüm hastalar erkek idi. Ortalama kan gazı pH değeri 6.82 (min-max; 6.53-7.22), ortalama HCO3 

değerleri 6.53 (min-max;3-13.4), ortalama laktak düzeyleri 9.8 (min-max; 1.9-16) idi. 3 hasta nefes dar-

lığı şikayetiyle, diğer hastalar ise senkop, görme bulanıklığı ve bilinç bulanıklığı ile başvurdu. Tüm 

hastalara tedavi olarak İ.V etanol infüzyonu, NaHCO3 infüzyonu ve hemodializ uygulanmıştı. Tüm bu 

tedavilere rağmen hastaların kan gazı parametrelerinde beklenen düzelme sağlanamadı ve hastalarda 

mortalite gelişti. Metanol zehirlenmesinde, hastalar nefes darlığı, senkop, görme bulanıklığı,diplopi, nö-

bet, bilinç bulanıklığı gibi çok farklı klinik tablolar ile acil servise başvurabilmektedir. Özellikle başvuru 

anındaki kan gazında derin metabolik asidoz, düşük HCO3 ve yüksek laktat seviyesi varlığı hastaların 

mortalitelerinde önemli bir faktörlerdir. Hastaların acil serviste erken dönemde tanı alması, ve sonra-

sında uygun tedaviye ulaşması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Metanol Zehirlenmesi, Mortalite, Metabolik Asidoz 

GİRİŞ 

Metanol zehirlenmesi dünya çapında önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Metanol, endüstriyel 

amaçlar için kullanılan organik bir çözücüdür. Renksiz, uçucu ve alkolden biraz daha tatlıdır(1). Meta-

nolün metabolitleri (formaldehit ve formik asit) zehirlenmedeki toksisiteden sorumludur(2). Hastalar bu 

metabolitlerin birikmesine bağlı olarak bulantı, kusma, görme bozuklukları, bilinç değişikliği, nefes 

darlığı, taşipne ve göğüs ağrısı gibi çeşitli semptomlarla hastaneye başvurabilirler(3). Yüksek anyon 

açığı metabolik asidoz, bilinç bulanıklığı ve görme bozuklukları, metil alkol zehirlenmesi yönünden 

düşündürmelidir(4). Koma ve şiddetli metabolik asidoz ile başvuran hastalarda ölüm olasılığı daha yük-

sektir. Metanol zehirlenmesinde, tanıdaki güçlük ve hastaneye geç başvuru nedeniyle zehirlenmeye 

bağlı ölümlerin en önemli nedenleridir(3). 

Asidozun büyüklüğü, formik asit birikimi(5) ile iyi korelasyon gösterir ve plazma bikarbonat azalması, 

plazma formik asit konsantrasyonundaki artışla yakından paraleldir (6,7,8). Bu, kliniğin erken dönem-

lerinde görülen metabolik asidozun doğrudan formik asit üretimi ile ilişkili olduğunu düşündürür. Lak-

tat, formik asit hücre içi sitokrom oksidazla etkileşime girdiği ve anaerobik metabolizmayı desteklediği 

için üretilir. Laktat ve doku hipoksisi arttıkça, pH daha da düşer ve daha fazla çözülmemiş formik asit 

oluşumuna yol açar(9). Metanol zehirlenmesinde gözlenen erken asidoz, doku hipoksisinden zehirlen-

menin sonraki aşamalarında meydana gelen laktat birikimi ve formik asit tarafından hücresel solunumun 

inhibisyonu ile format birikimine bağlı olabilir(7). 
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VAKALAR 

2020 yılında acil servise metanol zehirlenmesi ile başvuran mortalite gelişen 6 vaka analiz edildi. Bu 

hastaların yaş ortalamaları 54.3yıldı (min-max; 38-71), tüm hastalar erkek cinsiyete sahipti ve hepsi de 

24 saat geçtikten sonra acile başvurmuştu. Kan gazı ortalama pH değerleri 6.82 (min-max; 6.53-7.22), 

ortalama HCO3 değerleri 6.53 (min-max;3-13.4), ortalama laktak düzeyleri 9.8 (min-max; 1.9-16) idi. 

Tüm hastaların anyon gap’leri artmıştı. 3 hasta nefes darlığı şikayetiyle, diğer hastalar ise senkop, görme 

bulanıklığı ve bilinç bulanıklığı ile başvurmuştu. Tüm hastalara tedavi olarak İ.V etanol infüzyonu, 

NaHCO3 infüzyonu verilmesine rağmen hastaların asidozunda derinleşme olması üzerine tüm hastalara 

hemodializ uygulanmıştı. Tüm bu tedavilere rağmen hastaların kan gazı parametrelerinde beklenen dü-

zelme sağlanamadı ve hastalarda başvurudan sonraki ilk 24 saat içerisinde mortalite gelişti. 

TARTIŞMA 

Bizim vakalarımızın tamamı erkek ve orta yaş grubundaydı, bu durum literatüre paraleldi (Azmak, 2006; 

M egarbane ve ark., 2001). Tüm hastalarımız da artmış anyon gap ve yüksek laktat seviyelerine sahipti. 

Yapılan tüm tedavilere rağmen hastaların mevcut metabolik durumunda düzelme olmadı. Bu durum 

zehirlenmenin geç döneminde meydana gelen laktat birikimi ve formik asit tarafından hücresel solunu-

mun inhibisyonuna bağlanmakta (7). Artan laktat üretimine bağlı olarak azalan pH, tüm hücre zarlarında 

formik asit difüzyonunun artmasına neden olur. Bu, merkezi sinir sistemi depresyonuna, hipotansiyona 

ve artmış laktat seviyesine neden olur (10).  

Asidozun etiyolojisine bakılmaksızın, asidoz varlığı kardiyovasküler yan etkilere neden olur. Taşikardi, 

erken dönemde gelişen hipotansiyonu kompanse etmek için gelişir. Bu durum klinisyeni ciddi zehirlen-

meye karşı uyarmalıdır. Ayrıca asidoz, elektrokardiyogramda değişikliklere ve ciddi ölümcül aritmilere 

neden olabilir (12). Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada yazarlar, asidozun QRS kompleks süresi 

ve kalp hızı üzerinde önemli bir etki olmaksızın PR süresini uzattığını bulmuşlardır (11). 

Başvuru anında koma varlığı kötü sonlanımla ilişkilidir (13). Bizim çalışmamızda 6 hastadan bir tanesi 

başvuru anında bilinç düzeyi düşüktü. Diğer tüm hastalarımız ise acil servis takipleri sırasında GKS’la-

rında düşme ve sonrasında koma durumu gözlendi. Literatürde benzer şekilde düşük GKS (GKS <8) ve 

koma varlığının kötü prognozla ilişkili olduğu bulunmuş (14). 

Santral sinir sistemi ve optik sinir, metanole karşı daha duyarlıdır. Putamen, oksijen ve glikozu çevre 

dokulardan daha fazla tükettiğinden, hipoksi ve hipoglisemi gibi metabolik değişikliklere daha duyarlı-

dır.Bu nedenle formik asit birikimine bağlı olarak ortaya çıkan sitotoksik hipoksemiden oldukça etkile-

nir (Hantson, Duprez ve Mahieu, 1997 
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SONUÇ 

Acil servise nedeni açıklanamayan laktat yüksekliğinin eşlik ettiği, derin metabolik asidoza eşlik eden 

bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, görme kaybı gibi semptomlarla başvuran hastalarda metanol intoksikas-

yonu düşünülmelidir. Hastalara erken müdahale hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü gecikmiş müdahalede 

asidozun yaşamı tehdit edici etkisini geri dördürmek imkansızlaşabilir. 
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KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZDA İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİNİN 

SONUÇLARI 

Süleyman SAYAR1, Orhan Ekrem MÜFTÜOĞLU2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, 
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2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır / Türkiye 

Öz: Dayanak ve amaç: KML de ilk kullanılan tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilattır, ancak ima-

tinib mesilat tedavisine hematolojik ve sitogenetik rezistans oluşabilmekte, vakaların çoğunda molekü-

ler yanıt elde edilememektedir. Bu çalışmamızda imainib mesilat ile tedavi edilen 54 kronik faz KML 

vakasında hematolojik, sitogenetik ve moleküler düzeyde cevabı inceledik. Materyal ve metod: Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında 2003-2008 yıllları arasında kronik faz KML tanısı 

ile takip edilen 54 olgu çalışmaya alındı. Hastalarda Ph kromozomu ve Bcr-Abl kopyası pozitif idi. 

Hastalara 400 mg/gün imatinib mesilat tedavisi verildi. Hematolojik, sitogenetik ve moleküler yanıtlar 

izlendi. Bulgular: Tam hematolojik yanıt 3. ayda %88 hastada (49/54 hasta) saptandı. Elde edilen tam 

hematolojik yanıt 6. ayda %90, 12. ayda %93 ve on sekizinci ayda %95 olarak bulundu. Düzenli sito-

genetik inceleme ancak vakaların %36' sında (19 hasta) yapılabildi. Majör sitogenetik yanıt 6. ayda %36, 

tam sitogenetik yanıt %17 vakada tespit edildi. On ikinci ayda majör sitogenetik yanıt oranı %71, tam 

sitogenetik yanıt %58 idi. On sekizinci ayda majör sitogenetik yanıt %76, tam sitogenetik yanıt %61 

olarak saptandı. Altıncı ayda majör moleküler yanıt %18, tam moleküler yanıt %2, 12.ayda majör mo-

leküler yanıt %32, tam moleküler yanıt %6, 18. ayda majör moleküler yanıt %34, tam moleküler yanıt 

%9 olarak bulundu. Sonuç: Kronik faz KML de imatinib mesilat'ın tolere edilebilir etkin bir tedavi 

yöntemi olduğu, ancak moleküler cevabın düşük oranda bulunması nedeniyle diğer tirozin kinaz inhibi-

törleri dahil, başka tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloid Lösemi, İmatinib Mesilat 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kronik myeloid lösemi (KML), farklılaşmanın bütün evrelerindeki myeloid hücre elemanlarının artmış    

proliferasyonu ile karakterize klonal bir kök hücre hastalığıdır. İki ayrı klinik faz ile karakterizedir. 

Kronik faz; tam bir olgunlaşma evresi gösteren myeloid hücrelerin proliferasyonu ile birliktedir. Genel-

likle, sonuçta miyeloid diferansiasyonda azalma meydana gelir ve hastalık daha kötü prognozlu bir aşa-

maya (akselere veya blastik faz) girer (O. Brien SG, 2003). 

Tedavide önceleri hidroksiüre, busulfan, cytarabin, interferon ve uygun hastalarda allojenik kemik iliği 

transplantasyonu kullanılmakta iken BCR-ABL proteinini hedef alan bir tedavi olarak geliştirilen ima-

tinib tedavide ilk kullanılan ve etkin tirozin kinaz inhibitörüdür (Kantarjian H, 2003).  
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AMAÇ  

Ancak imatinib mesilat tedavisine hematolojik ve sitogenetik rezistans oluşabilmekte, vakaların ço-

ğunda moleküler yanıt elde edilememektedir. Biz bu çalışmada imatinib mesilat ile tedavi ettiğimiz 

KML tanılı hastaların tedavi etkinliği açısından sonuçlarını analiz etmeyi amaçladık. 

KAPSAM 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında, 2003-2008 yılları arasında, kronik faz KML 

tanısı ile takip edilen 54 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların Ph kromozomu ve Bcr-Abl kopyası 

pozitif idi. Hastalara 400 mg/gün imatinib mesilat tedavisi verildi. Hematolojik, sitogenetik ve molekü-

ler yanıtlar izlendi. 

YÖNTEM 

Hematolojik parametreler tedavinin başlandığı ayda haftada bir, daha sonra ise ayda bir takip edildi. 

Lökopeni (nötrofil <1500/mm3) ve/veya trombositopeni (trombosit<100.000/mm3) gelişmesi duru-

munda imatinib dozu 300 mg/gün’e düşürüldü veya kesildi. 

Kemik iliği Ph kromozom analizi klasik bantlama yöntemiyle, moleküler yanıt Real time-PCR yönte-

miyle değerlendirildi. Sitogenetik inceleme 6 ayda bir, Bcr-Abl düzeyi 3-6 aylık aralarla takip edildi. 

Hematolojik yanıt; tedavi başlandıktan sonraki 3 ay içinde beyaz küre (BK) ve trombosit sayısının nor-

male gelmesi (BK <10.000/mm3, trombosit <450.000/mm3), periferik kan yaymasında myelosit ve me-

tamyelosit toplam oranının <%5 olması, blast ve promyelosit saptanmaması, ekstramedüller tutulumun 

olmaması, akselere ve blastik faz belirtilerinin olmaması olarak tanımlandı. Hematolojik sitogenetik 

veya moleküler yanıtı olan hastalarda tedaviye aynı dozda devam edildi. 

Sitogenetik yanıt kriterleri; Tam sitogenetik yanıt: Ph-kromozom pozitif metafaz %0, Majör sitogenetik 

yanıt: Ph-kromozom pozitif metafaz %0-35, Minör sitogenetik yanıt: Ph-kromozom pozitif metafaz 

%36-65, Minimal sitogenetik yanıt: Ph-kromozom pozitif metafaz %66-95 aralığında olması olarak ka-

bul edildi. Moleküler yanıt kriterleri; Majör moleküler yanıt: BCR-ABL m-RNA’da 3 log veya daha 

fazla azalma Tam moleküler yanıt RT-PCR da negatiflik olarak kabul edildi (Cervantes F, 2003). 

BULGULAR 

Hastaların ortalama yaşı 39,8 ± 8,1 yıl (23- 64 yaş) idi.  Erkek/kadın oranı 28/26 idi. Ortalama takip 

süresi 19 ± 8 ay olarak saptandı. 

Olguların %90’ının (49 olgu) imatinib tedavisi öncesi hidroksiüre tedavisi aldığı saptandı. Olguların 

tümüne standart olarak 400 mg/gün dozunda imatibib başlandı. 2 olguda imatinib dozu suboptimal yanıt 

veya tedavi cevapsızlığı düşünülerek 600 ve 800 mg a yükseltildi. Bir olguda ise toksik etkiler nedeni 

ile imatinib dozu 300 mg/gün e indirildi. 

Tam hematolojik yanıt 3. ayda %88 hastada (49/54 hasta) saptandı. Elde edilen tam hematolojik yanıt 

6. ayda %90, 12. ayda %93 ve on sekizinci ayda %95 olarak bulundu. Düzenli sitogenetik inceleme 

ancak vakaların %36' sında (19 hasta) yapılabildi. Majör sitogenetik yanıt 6. ayda %36, tam sitogenetik 

yanıt %17 vakada tespit edildi. On ikinci ayda majör sitogenetik yanıt oranı %71, tam sitogenetik yanıt 
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%58 idi. On sekizinci ayda majör sitogenetik yanıt %76, tam sitogenetik yanıt %61 olarak saptandı. 

Altıncı ayda majör moleküler yanıt %18, tam moleküler yanıt %2, 12.ayda majör moleküler yanıt %32, 

tam moleküler yanıt %6, 18. ayda majör moleküler yanıt %34, tam moleküler yanıt %9 olarak bulundu. 

Hastalar görülen yan etkiler açısından değerlendirildiğinde; 26 hastada (%48) bulantı ve/veya kusma, 

23 hastada (%43) yüzeyel ödem şeklinde el, yüz ve ayak ödemi, 8 hastada (%15) doz azaltılması ya da 

tedaviye ara verilmesini gerektirecek nötropeni ve/veya trombositopeni, 7 hastada (%13) yorgunluk, 6 

hastada (%11) kas ve kemik ağrıları, 6 hastada (%11) baş ağrısı, 1 hastada (%2) karaciğer enzim yük-

sekliği saptandı. 

SONUÇ 

Tirozin kinaz inhibitörleri öncesi kronik faz KML allojenik kök hücre nakli için en sık endikasyonu 

oluşturmakta idi.  2000 yılından sonra ise tirozin kinaz inhibitörlerinin tedavide kullanılmaya başlan-

ması kemik iliği transplantasyonu ihtiyacını ciddi şekilde azaltmıştır (Grigg A, 2006). 

İmatinib mesilat KML tedavisinde ilk kullanılan tirozin kinaz inhibitörü olup, bizim çalışmamızda da 

literatür ile uyumlu olarak yüksek oranda hematolojik yanıt, buna karşın düşük sitogenetik ve moleküler 

yanıt ile ilişkili bulgular saptanmıştır. Bu nedenle diğer tirozin kinaz inhibitörleri dahil, başka tedavi 

yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varıldı. 
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Abstract : Objective: The aim of this study was to assess maternal and neonatal outcomes following 

preterm premature rupture of membranes (PPROM).  Materials and Methods: Maternal and neonatal 

results of 55 patients who were hospitalized with the diagnosis of PPROM in the Department of Obstet-

rics and Gynecology, University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital between 

January and December 2020 were analyzed retrospectively. The data of pregnant women and newborns 

were taken from the hospital information management system. PPROM is defined as membrane rupture 

occurs before labor and before 37 weeks of gestation. Results: In 2020, the total number of births was 

6606. There were a total of 84 PPROM patients and the PPROM prevalence was 1.27%. 21 patients 

with incomplete information and 8 patients with abortion/termination were excluded and 55 patients 

remained. The mean maternal age of the patients was 27.7 ± 6.9 and 14 (25.4%) of the patients were 

nullipara and 41 (74.6%) were multiparous. Looking at birth weeks; late preterm (34-37 weeks) 21 

(38.2%) patients, moderately preterm (32-34 weeks) 12 (21.8%) patients, very preterm (28-32 weeks) 

10 (18.2%) patients and extremely preterm (20- 28 weeks) 12 (21.8%) patients were found. The number 

of pregnant women without follow-up was 12 (21.8%). The number of patients with positive anamnesis 

was 55 (100%), the number of patients with positive Actim®PROM (insulin-like growth factor binding 

protein-1 (IGFBP-1)) test was 5 (9.1%) and negative Actim® PROM test was 8 (14.5%). The number 

of patients with cord prolapse was 2 (3.6%). The number of patients who underwent tocolysis was 7 

(12.7%), the number of patients who received antenatal steroid was 29 (52.7%), the number of patients 

using antibiotics was 33 (60%), and the number of patients who used neuroprotective magnesium sulfate 

was 9 (16.4%). In antepartum fetal monitoring, Doppler application was applied to 55 (100%) patients, 

non stress test application to 43 (78.1%) patients and biophysical profile application to 43 (78.1%) pa-

tients. 10 (18.2%) of the patients with PPROM had vaginal delivery and 45 (81.8%) gave birth by cesa-

rean. The most common cesarean indication was to have a previous cesarean section. Mean birth weight 

of the newborn was 2086.4 ± 676.7 g, mean height was 44.5 ± 5.2 cm, APGAR 1 minute <7 fetuses 

were 17 (28.8%) and 5 minutes <7 fetuses were 8 (13.5%). Neonatal intensive care unit (NICU) requi-

rement was observed in 30 (50.8%) newborns. Respiratory distress syndrome (RDS) was observed in 

46 (77.9%) newborns. The median latency period was 7.2±7.3 days and minimum 2-maximum 29 days. 

Among these patients, no stillbirth. Early neonatal ex was observed in 1 newborn. Conclusion: PPROM, 

associated with prematurity, is an important obstetric complication that may cause neonatal mortality 

and morbidity. At term, PROM complicates approximately 8% of pregnancies. PPROM complicates 

about 1% of deliveries overall and and precedes 40-50% of all preterm births. The neonatal complicati-

ons of PPROM can be listed as respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, fetal lung 

hypoplasia and maternal complications chorioamnionitis, sepsis, disseminated intravascular coagula-

tion, risk for cesarean section delivery. Despite remarkable improvements in prenatal care over the past 

three decades, rates of PPROM and subsequent preterm delivery have worsened. Pregnant women with 
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high PPROM risk should be detected during antenatal period and pregnant women with PPROM should 

give birth in tertiary centers. 

Keywords: Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM), Chorioamnionitis, Preterm Birth, Ma-

ternal Outcomes, Neonatal Morbidity, Neonatal Mortality 

INTRODUCTION 

Prelabor premature rupture of the membranes (PROM) refers to rupture of the fetal membranes prior to 

the onset of regular uterine contractions. Preterm PROM (PPROM) is defined as rupture of the fetal 

membranes prior to 37 weeks gestation and prior to the onset of labor. PPROM complicates 3–4.5% of 

all pregnancies and accounts for approximately 30% of preterm births (1). PPROM is the most common 

identifiable cause of preterm birth (1). 

The pathogenesis of spontaneous membrane rupture is not fully understood. However, events such as 

subclinical / clinical infection, inflammation, trauma, bleeding weaken the fetal membranes, disrupt 

their integrity and cause PROM (2). Approximately 70% of PPROM cases are caused by intraamniotic 

infection, as documented by positive amniotic fluid cultures or by clinical evidence of infection while 

the other 30% are caused by non-infectious causes (1). Non-infectious causes of PPROM are smoking, 

low body mass index (BMI), maternal stress, malnutrition, antenatal bleeding, substance abuse, coitus 

during pregnancy, obstetric complications (e.g., multiple gestation, polyhydramnios, incompetent cer-

vix, gestational bleeding, prior cervical surgery, and antenatal trauma) and iatrogenic factors such as 

amniocentesis or cervical cerclage (3,4). Of the approximately 560,000 preterm babies in the US each 

year, approximately 150,000 are associated with PPROM (5). The number of preterm births due to 

PPROM exceeds the number of preeclampsia, gestational diabetes, and other iatrogenic preterm births. 

Also, neonatal deaths and morbidities are higher in PPROM group than other preterm birth subclasses. 

Despite significant improvements in prenatal care over the past three decades, PPROM rates and sub-

sequent preterm birth rates have deteriorated (1). 

The purpose of this study was to report maternal and neonatal outcomes following PPROM, retrospec-

tively. 

MATERIALS and METHODS 

Maternal and neonatal results of 55 patients who were hospitalized with the diagnosis of PPROM in the 

Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Tepecik Training and 

Research Hospital between January and December 2020 were analyzed retrospectively. The data of 

pregnant women and newborns were taken from the hospital information management system. PPROM 

is defined as membrane rupture occurs before labor and before 37 weeks of gestation. 

RESULTS 

In 2020, the total number of births was 6606. There were a total of 84 PPROM patients and the PPROM 

prevalence was 1.27%. 21 patients with incomplete information and 8 patients with abortion/termination 

were excluded and 55 patients remained. The mean maternal age of the patients was 27.7 ± 6.9 and 14 

(25.4%) of the patients were nullipara and 41 (74.6%) were multiparous. Looking at birth weeks; late 

preterm (34-37 weeks) 21 (38.2%) patients, moderately preterm (32-34 weeks) 12 (21.8%) patients, 
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very preterm (28-32 weeks) 10 (18.2%) patients and extremely preterm (20- 28 weeks) 12 (21.8%) 

patients were found. The number of pregnant women without follow-up was 12 (21.8%). The number 

of patients with positive anamnesis was 55 (100%), the number of patients with positive Actim®PROM 

(insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1)) test was 5 (9.1%) and negative Actim® PROM 

test was 8 (14.5%). The number of patients with cord prolapse was 2 (3.6%). The number of patients 

who underwent tocolysis was 7 (12.7%), the number of patients who received antenatal steroid was 29 

(52.7%), the number of patients using antibiotics was 33 (60%), and the number of patients who used 

neuroprotective magnesium sulfate was 9 (16.4%). In antepartum fetal monitoring, Doppler application 

was applied to 55 (100%) patients, non stress test application to 43 (78.1%) patients and biophysical 

profile application to 43 (78.1%) patients. 10 (18.2%) of the patients with PPROM had vaginal delivery 

and 45 (81.8%) gave birth by cesarean. The most common cesarean indication was to have a previous 

cesarean section. Mean birth weight of the newborn was 2086.4 ± 676.7 g, mean height was 44.5 ± 5.2 

cm, APGAR 1 minute <7 fetuses were 17 (28.8%) and 5 minutes <7 fetuses were 8 (13.5%). Neonatal 

intensive care unit (NICU) requirement was observed in 30 (50.8%) newborns. Respiratory distress 

syndrome (RDS) was observed in 46 (77.9%) newborns. The median latency period was 7.2±7.3 days 

and minimum 2-maximum 29 days. Among these patients, no stillbirth. Early neonatal ex was observed 

in 1 newborn. 

Table 1. Demographic, Obstetric, and Neonatal Characteristics of Patients Complicated By ≥ 20 

Weeks Preterm Premature Rupture Of Membranes (PPROM) 

 ≥ 20 weeks Preterm premature 

rupture of membranes 

(PPROM) (n=55) 

Maternal age (year) (mean±SD) 27.7±6.9 

Adolescent pregnancy ≤19 (year) 

(n,%) 

9 (16.3%) 

Advanced maternal age ≥ 35 

(year) (n,%) 

11 (20%) 

Parity (n,%)  

   Nulliparous 14 (25.4%) 

   Multiparous 41 (74.6%) 

Twin pregnancy (n,%) 4 (7.2%) 

Gestational age (week) (mean±SD)  31.4±3.9 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

68 

Late Preterm (34-37 weeks) (n,%) 21 (38.2%) 

Moderately Preterm (32-34 weeks) 

(n,%) 

12 (21.8%) 

Very Preterm (28-32 weeks) (n,%) 10 (18.2%) 

Extremely Preterm (20-28 weeks) 

(n,%) 

12 (21.8%) 

Delivery type (n,%)  

   Vaginal delivery 10 (18.2%) 

   Cesarean section 45 (81.8%) 

Cesarean indications (n,%)  

    Previous C-section 18 (40%) 

    Non reassuring fetal status  5 (11.1%) 

    Twin pregnancy 4 (8.8%) 

    Chorioamnionitis 4 (8.8%) 

    Cord prolapsus 2 (4.4%) 

    Breech presentation 2 (4.4%) 

    Prolonged labor 2 (4.4%) 

    Cephalopelvic disproportion 2 (4.4%) 

    Other 6 (13.7%) 

Pregnancy Without Follow-Up 

(n,%) 

12 (21.8%) 

PPROM Anamnesis (n,%) 55 (100%) 

Actim® PROM test (n,%)  
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    Positive 5 (9.1%) 

    Negative 8 (14.5%) 

Ablatio Placenta (n,%) 3 (5.5%) 

Chorioamnionitis (n,%) 4 (7.3%) 

Cord Prolapsus (n,%) 2 (3.6%) 

AFI (n,%)  

     Oligohydramnios 27 (49.1%) 

     Anhidroamnios 9 (16.4%) 

Tocolysis Application (n,%) 7 (12.7%) 

Use of Antibiotics (n,%) 33 (60%) 

Antenatal Steroid Application 

(n,%) 

29 (52.7%) 

MgSO4 Application (n,%) 9 (16.4%) 

Latency period (day) (mean±SD) 7.2±7.3 

AST (IU/L) (mean±SD) a 18.5±10.2 

ALT (IU/L) (mean±SD) a 14±10.8 

CRP (mg/L) (mean±SD) b 26.9±49.4 

Doppler Application (n,%) 55 (100%) 

NST Application (n,%) 43 (78.1%) 

BPP Application (n,%) 43 (78.1%) 

Birth weight (g) (mean±SD) * 2086.4±676.7 

Height (cm) (mean±SD) * 44.5±5.2 
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APGAR Score *  

   <7 at 1st minute (n,%) 17 (28.8%) 

   <7 at 5th minute (n,%) 8 (13.5%) 

Respiratory distress syndrome 

(RDS) * 

46 (77.9%) 

Number of ICU Transfers (n,%) * 30 (50.8%) 

 

Abbreviations: AFI: amniotic fluid index; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanin aminotrans-

ferase; CRP: C-reaktive protein; NST: non stress test; BPP: biophysical profile; ICU: intensive care unit; 

Actim®PROM (insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1)) 

* 59 fetuses 

a 6 data missing 

b 15 data missing 

DISCUSSION 

PPROM is responsible for about one-third of preterm births and is a leading cause of perinatal morbidity 

and mortality due to prematurity (1). 

Major risk factors for PPROM in pregnant women are a history of PPROM in previous pregnancies, 

lower genital tractus infection (especially bacterial vaginosis), antenatal bleeding and smoking (6). The 

risk of PPROM increases 3-fold in pregnant women with a history of PPROM, 3-7-fold in those with 

antenatal bleeding in more than one trimester, and 2-4-fold in smokers (6-9). 

In PPROM, a sudden and abundant flow of clear / light yellow amniotic fluid that wet the underwear is 

complained in the anamnesis. Fluid flow may be intermittent and in small amounts. In speculum exa-

mination, it is pathognomonic to see amniotic fluid leakage from the cervical os and pooling in the 

posterior fornix. If it cannot be observed directly, fluid leakage from the cervical os can be observed 

with Valsalva maneuver. Most patients have oligohydramnios (maximum vertical pocket <2 cm / am-

niotic fluid index (AFI) ≤5 cm) on ultrasonography. If the patient is not in delivery, the vaginal touch 

should not be applied. It should be examined with a sterile speculum. Vaginal touch shortens the latency 

period (the period between PROM and delivery) and increases the risk of intrauterine infection (10,11).  

In our study, anamnesis findings are positive in all cases. Our routine clinical practice, pregnant women 

with PPROM who are not in delivery are examined only with a sterile speculum. In our study, approxi-

mately 75% of the pregnant women with PPROM were multiparous, and approximately 66% had oli-

gohydramnios / anhydramnios ultrasonographically. Actim® PROM (insulin-like growth factor binding 

protein-1 (IGFBP-1)) test was performed in 13 patients with positive anamnesis findings and 8 of them 
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were negative. Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) is a placental protein. It is found 

in high concentrations in amniotic fluid. This test is not affected by vaginal secretion, urine, semen, and 

small amounts of blood. The false negative of the Actim® PROM test may be due to errors during 

sample collection or interpretation of the test result. 

The latency period is inversely proportional to the week of gestation when membrane rupture occurs 

(12). Most patients with PPROM give birth within seven days (13). In our study, the latency period is 

on average 7 days (minimum 2 days, maximum 29 days). 

Daily non-stress test (NST) follow-up is performed for fetal monitoring in pregnant women with 

PPROM. If NST is insecure, biophysical profile (BPP) is checked. However, both of them have insuf-

ficient sensitivity for fetal infection (14). Amniotic fluid volume should be followed by ultrasonography. 

Oligohydramnios increased the risk of umbilical cord compression and short latency, but it is insuffici-

ent to predict fetal and neonatal negativities alone (15). Fetal growth is also followed by ultrasonography 

and as a general rule, fetal growth should be checked every 2-3 weeks. Umbilical artery Doppler is 

useful if there is fetal growth restriction (FGR) in PPROM (16-18). In our study, Doppler was performed 

in all patients, and they were followed up with NST and BPP in 80% of them. 

There is no consensus on the follow-up of pregnant women with late PPROM (34-37 weeks). Antenatal 

corticosteroids can be used in pregnant women with suitable follow-up and if delivery is planned within 

7 days (19). 

If the condition of the early preterm (<34 weeks) fetus is stable, prolonging the pregnancy is beneficial 

(20-22). If there is no complication, close monitoring and follow-up until the 34th week and delivery at 

34+0 are recommended. Antenatal corticosteroids should be administered in 23-34 weeks of PPROM. 

With antenatal corticosteroids, there is a 30-60% reduction in the risk of neonatal death, respiratory 

distress syndrome, intraventricular hemorrhage, and necrotizing enterocolitis (NEC). (23,24). If antena-

tal corticosteroid was performed before 14 days and delivery is planned within a week, a single rescue 

course of betamethasone to pregnancies can be performed (25). In our study, 2X12 mg IM betametha-

sone was applied to all 23-34 weeks PPROM pregnant women (about 8% in the other medical center). 

Fetal malpresentation is common in PPROM. In nonsephalic fetal presentation, the risk of cord prolapse, 

abruption placenta, infection and fetal death is high (26,27). In PPROM, if the amnion fluid is with 

meconium, the rate of chorioamnionitis increases (28-30). Chorioamnionitis has been reported in up to 

60% of cases (31). Placental abruption is seen in 2-5% of PPROM cases and increases the abruption risk 

7-9 times in intrauterine infection / oligohydramnios PPROM cases (32,33). In our study, the number 

of pregnant women with cord prolapse was 2 (3.6%), chorioamnionitis was 4 (7.3%), and the number 

of pregnant women with abruptio placenta was 3 (5.5%). The frequency of these complications is more 

common than in the normal obstetric population. 

The aim of antibiotic treatment in PPROM is to decrease the frequency of maternal and fetal infections 

and to extend the latency period. Antibiotic use in PPROM cases significantly decreased the risk of 

chorioamnionitis, neonatal infection, surfactant use, neonatal oxygen use, and abnormal cerebral ultra-

sound findings (34). The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recommends 
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PPROM <34 weeks antibiotic prophylaxis to extend the latency period, but if ≥34 weeks does not re-

commend (19). If PPROM is <34 weeks, 7 days antibiotic prophylaxis is recommended. Azithromycin 

1 g oral and ampicillin 2 g IV 4x1 48 hours followed by amoxicilline 875 mg 2x1 / 500 mg oral 3x1 5 

days. In our study, azithromycin 1 g orally and ampicillin 1 g 4x1 oral were given to pregnant women 

with PPROM at <34 weeks of gestation. 

In PPROM, tocolysis is performed for 48 hours to ensure the application of antenatal corticosteroids 

and as a general rule it is not applied for more than 48 hours. Dilatation >4 cm, in suspected chorioam-

nionitis, nonreassuring fetal testing (eg, nonreactive NST), abruptio placentae, and significant risk of 

cord prolapse (eg, dilated cervix and fetal malpresentation) is contraindicated. Magnesium sulphate is 

applied prenatally for neuroprotection between 24-32 weeks in PPROM. In our study, tocolysis was 

applied to 7 pregnant women (12.7%) and magnesium sulfate was applied to 9 pregnant women (16.4%). 

Fever, uterine tenderness, uterine contraction, maternal pulse, fetal heart rate, white blood cell and other 

infection markers should be checked for maternal monitoring (35). Approximately one-third of patients 

with maternal PPROM may potentially have serious infections (chorioamnionitis, endometritis, sepsis). 

Endometritis is more common in cesarean than vaginal delivery. The frequency of infection is more 

frequent in PPROM cases in the early gestational week (31). 

If PROM is ≥37 weeks, delivery is recommended, if PPROM is 34-37, delivery / follow-up is recom-

mended in appropriate cases, if PPROM is <34 weeks, follow-up is recommended (19). Emergency 

delivery is recommended in case of intrauterine infection, abruptio placentae, nonreassuring fetal tes-

ting, cord prolapse. When planned preterm birth is compared with observation; chorioamnionitis, while 

hospitalization time decreases; endometritis rate, cesarean rate, RDS, mechanical ventilation, NICU ad-

mission, neonatal death increases; the risk of neonatal sepsis, perinatal mortality and fetal death remains 

the same (36). Comparison of delivery / follow-up in 34-37 week PPROM cases in a meta-analysis 

conducted in 2018; Negative neonatal outcomes (neonatal sepsis, NEC, RDS, stillbirth, neonatal death) 

were similar in both approaches. Antepartum hemorrhage, chorioamnionitis risk is reduced in pregnant 

women who have had emergency delivery, moderate increase in cesarean risk, endometritis and hospital 

stay are similar (37). In our study,10 (18.2%) of the patients with PPROM had vaginal delivery and 45 

(81.8%) gave birth by cesarean. The most common cesarean indication was to have a previous cesarean 

section. Mean gestational age(week) was 31.4±3.9, mean birth weight of the newborn was 2086.4 ± 

676.7 g, mean height was 44.5 ± 5.2 cm, APGAR 1 minute <7 fetuses were 17 (28.8%) and 5 minutes 

<7 fetuses were 8 (13.5%). Neonatal intensive care unit (NICU) requirement was observed in 30 (50.8%) 

newborns. Respiratory distress syndrome (RDS) was observed in 46 (77.9%) newborns. 

CONCLUSION 

PPROM, associated with prematurity, is an important obstetric complication that may cause neonatal 

mortality and morbidity. There was no significant improvement in PPROM and preterm delivery rates. 

Pregnant women with high PPROM risk should be detected during antenatal period and pregnant women 

with PPROM should give birth in tertiary centers. 
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DENEYSEL ALZHEİMER HASTALIĞI MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA 

FLUOKSETİN VE DUYGUDURUM İLİŞKİSİ 

Okan TUTUK1, Ramazan BAL2, Hatice DOĞAN1, Enver Ahmet DEMİR1, Cemil TÜMER1 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hatay / Türkiye 

2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziantep / Türkiye 

Öz: Alzheimer hastalığı (AH); bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde 

azalma, davranışsal değişiklikler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize geri dönüşümsüz ve ilerleyici 

bir nörodejeneratif bozukluktur. Depresyon genel popülasyonda en sık görülen psikiyatrik bozukluk 

olup Alzheimer hastalarının neredeyse üçte birinden fazlası depresyona maruz kalmaktadır. Serotonerjik 

sistem duygu/durum ve öğrenme/bellek gibi birçok psikofizyolojik süreçte rol oynayan ve keza AH ile 

depresyon arasında köprü oluşturan önemli bir nörotransmitter sistemidir. Serotonerjik sistem bozuk-

lukları çeşitli patolojilere yol açarken depresyonlu AH’da bilişsel zayıflamayla ilişkisi bağlamında da 

oldukça önem arz etmektedir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuru-

lundan alınan izinle (2019/08-5), erkek Wistar Albino sıçanlar randomize şekilde 4 gruba ayrıldı. Kont-

rol (n=6); 4 hafta boyunca intraperitoneal ve oral salin solüsyonu, Fluoksetin (n=6, 4 hafta boyunca 

intraperitoneal salin solüsyonu ve 20 mg/kg/gün, p.o. Fluoksetin), Alzheimer (n=6, 4 hafta boyunca 10 

mg/kg/gün i.p. AlCl3 ve 150 mg/kg/gün i.p. D-galaktoz çözeltisi) Alzheimer+Fluoksetin grubu (n=6, 4 

hafta boyunca 10 mg/kg/gün i.p. AlCl3 ve 150 mg/kg/gün i.p. D-galaktoz çözeltisi uygulanırken bu süre 

boyunca 20 mg/kg/gün p.o. fluoksetin. Uygulamalara müteakip hayvanlar lokomotor aktiviteleri ile ank-

siyete ve depresyon benzeri davranışları değerlendirilmek üzere açık alan ve sükroz tercihi testlerine 

tabi tutuldu. AH’de depresyon ve anksiyeteyi hafifletmek için kullanılabilecek Serotonin geri alım in-

hibitörü olan fluoksetin’in davranışsal düzenlemeye etkileri bulunan antidepresanlardan biri olduğu 

mevcut çalışmada da özellikle lokomotor aktivite ve anhedoni üzerine müspet etkisiyle uyumlu görül-

mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Depresyon, Serotonerjik Sistem, Fluoksetin, Davranış Testleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Alzheimer hastalığı (AH); bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde 

azalma, davranışsal değişiklikler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize geri dönüşümsüz ve ilerleyici 

bir nörodejeneratif bozukluktur (1). Yaş, Alzheimer hastalığı için bireysel bir risk faktörü olduğundan 

(1) yaşlanan bir nüfus AH’ı olan daha fazla hasta anlamına gelmektedir. Ayrıca AH en sık görülen 

demans şekli olup (1) ortalama yaşam süresinin uzamasıyla, artan insidansı hastaların bakım ve tedavi 

maliyetlerini de arttırmaktadır. Bu sebeple Alzheimer hastalığı hem Türkiye hem de dünya için toplu-

mun genelini ilgilendiren önemli bir sağlık sorunu olarak görünmektedir. Depresyon genel popülas-

yonda en sık görülen psikiyatrik bozukluktur (2). Bireyde umutsuzluk, ilgisizlik, isteksizlik, uykusuzluk, 

endişe, beceriksizlik, kasvet, üzüntü, korku gibi mutsuzluk ve karamsarlığa yol açan Alzheimer hasta-

larındada görülebilen yaygın nöropsikiyatrik semptomlar şeklinde tezahür etmektedir. Her ne kadar dep-

resyon sık görünse de özellikle bilişsel bozukluğu olan hastalarda benzer semptomlar göstermesi sebe-

biyle bilişsel bozukluk ile depresyon kolayca karıştırılabilir ya da bunun tersi de gerçekleşebilir. Yaşlı-

larda ve hastalarda depresyon mevcut şartları daha da kötüleştirebilirken Alzheimer hastalarının nere-

deyse üçte birinden fazlası depresyona maruz kaldığı bilinmektedir (1). Hatta depresyonun AH’ı ile 
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birlikte ortaya çıkabildiği gibi öncü bir patoloji ve AH’ı için bir risk faktörü olabileceği de düşünülmek-

tedir. AH ve depresyon arasında köprü oluşturan önemli nörotransmitter sistemlerden biri ise nörotrans-

mitteri serotonin (5-hidroksitriptamin; 5-HT) olan serotonerjik sistemdir. Günümüzde genellikle en sık 

reçete edilen antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olup merkezi sinir siste-

minde serotoninin restorasyonunu amaçlamaktadırlar (3,4). Aynı zamanda AH’de depresyon ve anksi-

yeteyi hafifletmek için kullanılabilecek davranışsal düzenlemeye etkileri bulunan antidepresanlar ara-

sındadır (5). Serotonerjik sistemin hem AH’ı hem de depresyonda önemli bir rol oynadığını ve depres-

yonlu AH’da bilişsel eksiklikleri yatıştırırken depresif ruh halini hafifletebilecek oldukça umut verici 

bir potansiyeli olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızda günümüzde kesin tedavisi bulunmayan nörode-

jeneratif bir hastalık olan AH ile depresyon arasındaki ilişkinin serotonerjik nörotransmisyon yolağı 

perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. 

AMAÇ 

Alzheimer hastalığı ve depresyon arasındaki ilişkinin serotonerjik nörotransmisyon yolağı perspektifin-

den incelenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Alzheimer hastalığı (AH); bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde 

azalma, davranışsal değişiklikler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize geri dönüşümsüz ve ilerleyici 

bir nörodejeneratif bozukluktur (1). Depresyon genel popülasyonda en sık görülen psikiyatrik bozuk-

luktur (2). Alzheimer hastalarının neredeyse üçte birinden fazlası depresyona maruz kalmaktadır (1). 

Serotonerjik sistem duygu/durum ve öğrenme/bellek gibi birçok psikofizyolojik süreçte rol oynayan ve 

keza AH ve depresyon arasında köprü oluşturan önemli bir nörotransmitter sistemidir. Serotonerjik sis-

tem bozuklukları çeşitli müstakil patolojilere yol açtığı gibi (3) depresyonlu AH’de bilişsel zayıflamayla 

ilişkisi bağlamında da oldukça önemlidir. 

YÖNTEM 

Mevcut Çalışmada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan alınan 

izinle (2019/08-5), erkek Wistar Albino sıçanlar randomize şekilde 4 gruba ayrıldı. Kontrol (n=6); 4 

hafta boyunca intraperitoneal ve oral salin solüsyonu, Fluoksetin (n=6, 4 hafta boyunca intraperitoneal 

salin solüsyonu ve 20 mg/kg/gün, p.o. Fluoksetin), Alzheimer (n=6, 4 hafta boyunca 10 mg/kg/gün i.p. 

AlCl3 ve 150 mg/kg/gün i.p.  D-galaktoz çözeltisi) Alzheimer+Fluoksetin grubu (n=6, 4 hafta boyunca 

10 mg/kg/gün i.p. AlCl3 ve 150 mg/kg/gün i.p. D-galaktoz çözeltisi uygulanırken bu süre boyunca 20 

mg/kg/gün p.o. fluoksetin. Uygulamalara müteakip hayvanlar lokomotor aktiviteleri ile anksiyete ve 

depresyon benzeri davranışları değerlendirilmek üzere açık alan ve sükroz tercihi testlerine tabi tutuldu. 

İstatistiksel analizlerde ortalama ± standart sapma ile sunulan parametrik veriler için tek yönlü ANOVA 

testi sonrası Tukey testi ve ortanca ± interpersentil aralık (10-90) ile sunulan non-parametrik veriler için 

Kruskal-Wallis testi sonrası Dunn testi kullanıldı. 
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BULGULAR 

Lokomotor aktivite ve anksiyete benzeri davranışı değerlendirmek üzere yapılan açık alan testinde top-

lam kat edilen mesafe açısından gruplar arasında istatistiksel fark izlenmiş (p=0,0342), Alzheimer gru-

bunda lokomotor aktivitenin Kontrol deneklere kıyasla azaldığı görülmüştür (post hoc p=0,027) (Şekil 

1). Anksiyete benzeri davranış açısından Kontrol grubuna kıyasla Alzheimer grubunun merkez zonda 

geçirdiği ortanca sürede azalma izlenmişse de istatistiki anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır (p>0.05) (Şe-

kil 2). Depresyon ilişkili anhedonik davranışı değerlendirmek amacıyla yürütülen sükroz tercihi test 

sonuçlarına göre sükroz tüketimi açısından gruplar arasında fark izlenmiş olup (p<0.001) bu farkın Alz-

heimer grubunun diğer tüm gruplara kıyasla sükroz tercihindeki azalmadan kaynaklandığı tespit edil-

miştir (post hoc Kontrol-Alzheimer p<0,001, Fluoksetin-Alzheimer p<0,001 ve Alz.+Flx.-Alzheimer 

p<0,001) (Şekil 3).  
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SONUÇ 

Günümüzde birçok kronik hastalıkla beraber ortaya çıkabilen depresyon küratif tedavisi bulunmayan 

nörodejeneratif bir hastalık olan AH ile sıklıkla birliktelik sergilemektedir. Depresyonda yaşam kalite-

sini düşüren ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde azalma ile karakteristik davranışsal 

değişiklikler yaygın olarak AH’nın nöropsikiyatrik semptomları şeklinde tezahür etmektedir. Seroto-

nerjik sistem, AH ve depresyon arasında köprü oluşturan; ancak kolinerjik sisteme nazaran daha az 

incelemeye konu edilmiş önemli bir nörotransmisyon sistemidir. Serotonin geri alım inhibitörü bir ajan 

olan fluoksetin’in hipokampüste nörogenezi artırdığı bilinmektedir (4). Aynı zamanda AH’de depresyon 

ve anksiyeteyi hafifletmek için kullanılabilecek davranışsal düzenlemeye etkileri bulunan antidepresan-

lar arasındadır (5). Bu karakteri mevcut çalışmada özellikle lokomotor aktivite ve anhedoni üzerine 

müspet etkisiyle uyumlu görülmektedir. 
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MEMEDE MAMOGRAFİ İLE YÜKSEK OLASILIKLA MALİGN LEZYON SAPTANAN 

OLGULARDA TOMOSENTEZİN TANIYA KATKISI 

Oğuz KARABÖRKLÜ1, Serap DOĞAN2 

1Sivas Numune Hastanesi, Radyoloji, Sivas / Türkiye 

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Kayseri / Türkiye 

Öz: Amaç: Mamografi ile BI-RADS 5 (Breast Imaging Reporting and Data System) kitle saptanan 

hastalara ek olarak  medio-lateral-oblik (MLO) pozisyonda tomosentez görüntüleri alınarak, tomosen-

tezin tanıya katkısının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya kontrol amaçlı veya 

memede kitle şikayetiyle başvuran mamografi ile BI-RADS 5 kitle lezyonu ve patolojisi malign olan 82 

hasta dahil edildi. Mamografi ve tomosentez görüntülerinde kitleler; sayı, yaygınlık ve boyut açısından  

değerlendirildi. Elde edilen bulgular altın standart kabul edilen patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı.  Bul-

gular: 82 kitle hastasında; Patolojide toplamda 149 malign tümör saptandı. Kitle sayısı, yaygınlığı ve 

boyutu açısından istatistiksel analizde; tomosentez ile mamografi, tomosentez ile patoloji ve mamografi 

ile patoloji arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Patolojide saptanan 149 malign tümörün 138’i (%92) 

tomosentez ile 119’u (%79.8) mamografi ile tespit edildi. Kitle sayısının duyarlılığı ve sınıf içi korelas-

yon katsayısı tomosentezde mamografiye kıyasla daha yüksek ve 1’e daha yakın bulundu (tomosentezde 

0.912; mamografide 0.836). Kitle yaygınlığı açısından sınıf içi korelasyon katsayısı tomosentezde 

0.678; mamografide 0.592 hesaplandı ve tomosentezin daha duyarlı olduğu görüldü. Kitle boyutu de-

ğerlendirildiğinde  mamografinin sınıf içi korelasyon katsayısı tomosentezden (kitle uzun aksı açısından 

mamografide 0.906, tomosentezde 0.839, kitle kısa aksı açısından mamografide 0.752, tomosentezde 

0.713) daha yüksekti.  Sonuç: Kitle sayısı, yaygınlığı ve boyutu açısından istatistiksel olarak tomosentez 

ile mamografi, tomosentez ile patoloji ve mamografi ile patoloji sonuçları arasında anlamlı fark saptan-

mamıştır. Ancak tomosentez, malign kitlelerin sayısı ve yaygınlığını (multifokalite, multisentrisite) de-

ğerlendirmede mamografiye kıyasla patoloji bulguları ile daha uyumlu bir görüntüleme yöntemidir. Me-

mede malign kitle lezyonlarının boyutunu değerlendirmede mamografi, tomosenteze kıyasla patoloji 

bulguları ile daha uyumlu bir görüntüleme yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Tomosentez, Mamografi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserinde temel tarama yöntemi olan 

mamografinin lezyon saptama duyarlılığı % 69-90’dır (Denis,2005;235:741-751, Mahesh, 

2004,24:1747-1760). Yoğun (dens) meme parankiminde ise bu oranın %30-48’e kadar düştüğü bildiril-

miştir (Berg,2004;233:830–849).  

Dijital mamografi teknolojisi ile birlikte bu sınırlılıkları giderecek yeni yöntemler de hızla gelişmeye 

başlamıştır. Bu tekniklerin en önemlisi dijital meme tomosentezidir. Üç boyutlu kesitsel görüntüleme 

sağlayan tomosentezle, temel mamografik sınırlılık olan dens glandüler doku süperpozisyonu giderile-

rek, hem lezyon saptamak hem de var olan lezyonu karakterize etmek kolaylaşır (Taşkın,2014;2:182-

191). Tomosentezde, mamografi cihazlarının donanım ve yazılım modifikasyonuyla (Smith, 
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2005;27:25-31), düşük dozda X-ışını kullanılarak, X-ışını tüpünün belli bir açı aralığında hareket eder-

ken, memenin kesit görüntüler elde edilir. Oluşan ham görüntüler, ince kesit kalınlığında (0.5 mm, 1 

mm gibi) rekonstrükte edilerek, seri görüntüler elde edilir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada mamografi ile BI-RADS 5 (Breast Imaging Reporting and Data System) kitle saptanan 

hastalara, mamografiye ek olarak medio-lateral-oblik (MLO) pozisyonda tomosentez görüntüleri alına-

rak, tomosentezin tanıya katkısının araştırılması amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Radyoloji bölümü mamografi 

ünitesine kontrol amaçlı veya memede kitle şikayetiyle başvuran, mamografi ile BI-RADS 5 kitle lez-

yonu saptanan ve patolojisi malign olan 82 kadın hasta dahil edildi.  

Tomosentez incelemesi yapılan ancak patolojisi benign çıkan 9 olgu ve merkezimizde cerrahi geçirme-

diği için patolojisine ulaşılamayan 19 olgu çalışmaya dahil edilmedi. 

YÖNTEM 

Bütün mamografi ve tomosentez görüntüleri Siemens Healthcare’s MAMMOMAT inspiration cihazıyla 

elde olundu. 

Tomosentez incelemesinde, hastalar ayakta dururken görüntü alınacak meme sıkıştırılarak + 25 derece 

ve – 25 derece arasında yani toplamda 50 derecelik bir arkta  tüp hareket ederken düşük dozda kısa 

süreli X ışını ekspojuru yapıldı. Elde edilen ham görüntüler 1 mm’ik rekonstrüksiyon intervalleri şek-

linde işlenerek son görüntüler elde olundu. Kesit sayısı hastanın meme kalınlığına göre değişkenlik gös-

termektedir. Memenin sıkıştırmaya bağlı kalınlığı ve buna sekonder kesit sayısı cihaz tarafından otoma-

tik olarak belirlendi. 

Mamografi ve tomosentez görüntülerinde kitleler; sayı, yaygınlık ve boyut açısından  değerlendirildi. 

Elde edilen bulgular altın standart kabul edilen patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı.  

KİTLE LEZYONLARININ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 Kitle sayısı: Mamografi ve tomosentezde kitle konfigürasyonu gösteren BI-RADS 5 opasitelerin 

sayısı.  

 Kitle yaygınlığı: 1 adet olan kitleler unifokal, birden fazla ve aynı kadrandakiler multifokal, farklı 

kadrandakiler ise multisentrik olarak değerlendirildi. 

 Kitle boyutu: Kitlenin uzun ve kısa aks boyutu (kitle birden fazla ise en büyük kitlenin uzun ve 

kısa aks boyutu) ölçüldü. Kitle uzun aksı ≤ 20 mm ise T1, >20mm ≤50 mm ise T2, > 50 mm ise T3 

evrede kabul edildi. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 
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Mamografi, tomosentez ve patoloji yöntemleri ile elde edilen değişenler arası uyumun değerlendirilme-

sinde sürekli nicel türdeki veriler için (boyut ve sayı) sınıf içi korelasyon katsayıları, nitel türdeki veriler 

için (yaygınlık) ise Kappa istatistikleri hesaplanmıştır. Sınıf içi korelasyon katsayıları 1’e yakın olan 

bulgular daha duyarlı kabul edilmiştir. Verilerin analizinde  p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 82 hastanın yaşları 27-86 yıl (ortalama 53.3±13.5) arasında değişmekteydi. 

82 hastanın meme kitlelerinin patolojik tanıları; 71 invaziv duktal karsinom (%86.5), 5 invaziv lobüler 

karsinom (%6), 3 invaziv kribriform karsinom (%3.6), 1 invaziv mikropapiller karsinom (%1.2), 1 duk-

tal karsinoma in situ (%1.2), 1  tübüler karsinom (%1.2). 

Kitle Sayısı: 82 hastada patoloji ile toplamda 149 malign tümör odağı rapor edilmiştir. Bu kitlelerin 

138’i (%92) tomosentez ile 119’u (%79.8) mamografi ile tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Mamografi, Tomosentez ve Patolojide İzlenen Kitle ve Hasta Sayıları 

Kitle sayısı Hasta sayısı 

(Mamografi) 

n=82    (%) 

Hasta sayısı (Tomo-

sentez) 

n=82    (%) 

Hasta sayısı (Pa-

toloji) 

n=82    (%) 

1 66 (%80.5) 62 (%75.6) 58 (%70.7) 

2 7 (%8.5) 5 (%6.1) 9 (%11) 

3 4(%4.9) 7 (%8.5) 5 (%6.1) 

4 2 (%2.4) 3 (%3.7) 2 (%2.4) 

5 1 (%1.2) 1 (%1.2) 4 (%4.9) 

6 0 (%0) 2 (%2.4) 2 (%2.4) 

7 2(%2.4) 0 (%0) 0 (%0) 

8 0 (%0) 2 (%2.4) 1 (%1.2) 

10 0 (%0) 0 (%0) 1 (%1.2) 
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Tablo 2. Mamografi ve Tomosentezin Kitle Sayısı Açısından Patoloji ile Uyumluluğu 

Patolojideki kitle 

sayısı 

Patoloji hasta 

sayısı  

Mamografide patoloji ile 

uyumlu olan hasta sayısı 

(Duyarlılık) 

Tomosentezde patoloji ile 

uyumlu olan hasta sayısı 

(Duyarlılık) 

1 58 56(%96.5) 55(%94.8) 

2 9 3(%33) 4(%44) 

3 5 0(%0) 1(%20) 

4 2 0(%0) 1(%50) 

5 4 0(%0) 0(%0) 

6 2 0(%0) 1(%50) 

8 1 0(%0) 1(%100) 

10 1 0(%0) 0(%0) 

Kitle sayısı açısından yapılan istatistiksel analiz sonuçlarında, tomosentez ile mamografi, tomosentez 

ile patoloji ve mamografi ile patoloji sonuçları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak tomosentez 

ile patoloji arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı 0.912, mamografi ile patoloji arasındaki sınıf içi 

korelasyon katsayısı 0.836 bulunmuştur. Tomosentez ile patoloji arasındaki sınıf içi korelasyon katsa-

yısı 1’e daha yakın olduğu için tomosentez, altın standart olan patolojiyle mamografiye göre daha 

uyumlu bulunmuştur. 

Kitle yaygınlığı: 82 hastanın; mamografide; 66’sında unifokal lezyon, 5’inde multifokal, 11’inde multisent-

rik, tomosentezde; 62’sinde unifokal lezyon, 7’sinde multifokal, 13’ünde multisentrik, Patolojide; 58’inde 

unifokal lezyon, 7’sinde multifokal, 17’sinde multisentrik olduğu rapor edildi. Patolojik olarak unifokal lez-

yon görülen 58 hastanın; mamografi değerlendirilmesinde 56’sında (duyarlılık %96.5), tomosentez değer-

lendirilmesinde 55’inde (duyarlılık %94.8) unifokal lezyon şeklinde görüldü. Patolojik olarak multifokal 

olan 7 hastanın; mamografi değerlendirilmesinde 3’ünün (duyarlılık %42.8), tomosentez değerlendirilme-

sinde ise 4’ünün (duyarlılık %57.1) multifokal olduğu görüldü. Patolojik olarak multisentrik olan 17 hasta-

nın; mamografi değerlendirilmesinde 9’unda (duyarlılık %52.9), tomosentez değerlendirilmesinde ise 

11’inin (duyarlılık %64.7) multisentrik olduğu görüldü. Kitle yaygınlığı açısından yapılan istatistiksel ana-

lizde; tomosentez ile mamografi, tomosentez ile patoloji ve mamografi ile patoloji sonuçları arasında anlamlı 

fark saptanmamıştır. Ancak mamografi ile patoloji arasındaki korelasyon 0.592, tomosentez ile patoloji ara-

sındaki korelasyon katsayısı 0.678 olarak bulunmuştur. Tomosentez ile patoloji arasındaki korelasyon katsa-

yısı 1’e daha yakın olduğu için multifokal multisentrik hastalığın değerlendirilmesinde tomosentez, altın 

standart olan patolojiyle mamografiye göre daha uyumlu bulunmuştur.  

Kitle boyutu: Kitlelerin kısa aksları mamografi,  tomosentez, patolojide ortalama sırasıyla; 20.4±9.7; 

19.7±8 ve 23.1±12.7 olarak ölçülmüştür. Uzun aksları ise mamografi, tomosentez, patolojide ortalama 

sırasıyla; 28.1±15.9; 28.7±13.2 ve 29.6±20.4 olarak ölçülmüştür. 
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Patolojide; 27 hasta (%32.9) T1, 52 hasta (%63.4) T2 ve 3 hasta (%3.6) ise T3 olduğu rapor edildi. 

Tomosentezde; 19 hasta (%23.1) T1, 58 hasta (%70.7) T2 ve 5 hasta (%6) ise T3 olduğu rapor edildi. 

Mamografide  28 hasta (%34.1) T1, 52 hasta (%63.4) T2 ve 2 hasta (%2.4) ise T3 evrede olduğu rapor 

edildi. Tomosentezde evresi T1 olan 19 hastanın 15’inde (%78.9), T2 olan 58 hastanın 46’sında (%79.3), 

T3 olan 5 hastanın 2’sinde (%40); mamografide T1 olan 28 hastanın 20’sinde (%71.4), T2 olan 52 

hastanın 44’ünde (%84.6), T3 olan 2 hastanın 2’sinde (%100) patolojik olarak lezyonların aynı evrede 

olduğu izlendi.  Kitlelerin kısa aks ve uzun aks boyutu açısından yapılan istatistiksel analiz sonuçlarında, 

tomosentez ile mamografi, tomosentez ile patoloji ve mamografi ile patoloji sonuçları hakkında anlamlı 

fark saptanmamıştır. Kısa aks açısından tomosentez ile patoloji arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı 

0.713, mamografi ile patoloji arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı 0.752 bulunmuştur. Uzun aks 

açısından tomosentez ile patoloji arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı 0.839, mamografi ile patoloji 

arasındaki sınıf içi korelasyon katsayısı 0.906 bulunmuştur. Bu veriler değerlendirildiğinde kısa ve uzun 

aks açısından mamografinin, tomosenteze göre patoloji ile daha uyumlu olduğu görülmüştür. 

SONUÇ 

 Kitle sayısı, yaygınlığı ve boyutu açısından istatistiksel olarak tomosentez ile mamografi, tomosen-

tez ile patoloji ve mamografi ile patoloji sonuçları arasında anlamlı fark saptanmamıştır.  

 Ancak tomosentez, malign kitlelerin sayısı ve çoklu lezyonların yaygınlığını (multifokalite, multi-

sentrisite) değerlendirmede mamografiye kıyasla patoloji bulguları ile daha uyumlu bir görüntü-

leme yöntemidir.  

 Memede malign kitle lezyonlarının boyutunu değerlendirmede mamografi, tomosenteze kıyasla pa-

toloji bulguları ile daha uyumlu bir görüntüleme yöntemidir. 
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CAROLİ HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU 

Birdal GÜLLÜPINAR 

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir / Türkiye 

Öz: Caroli hastalığı (CH) hepatobiliyer sistemin nadir görülen, konjenital hastalıklarından biridir. CH, 

intrahepatik safra yollarının kistik dilatasyonu ile karakterizedir. CH genellikle asemptomatik seyreder 

ancak çok seyrek olarak semptomatik bulgularla kendini gösterir. . Bizde karın ağrısı semptomu ile 

başvuran ve CH ile birlikte akut pankreatit tanısını koyduğumuz bir olguyu sunuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Safra yolları, Kistik Hastalık, Caroli Hastalığı 

GİRİŞ 

Caroli hastalığı (CH), intrahepatik safra yollarının kistik dilatasyonu ile karakterize nadir görülen kon-

jenital bozukluklardır (1,2). CH sporadiktir, prevalansı 1.000.000 popülasyonda bir vakadır (3,4). Caroli 

sendromundan daha az yaygındır, esas olarak otozomal resesif bir şekilde kalıtılır ancak otozomal do-

minant olarak da geçiş tanımlanmıştır (5,6). Distal 3p kromozomunun kaybı ve 8q kromozomunun ka-

zanımı patojenik öneme sahiptir (7).  Caroli sendromu sıklıkla otozomal resesif polikistik böbrek hasta-

lığı (8, 9) ve daha az sıklıkla otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı ile ilişkilidir (10,11). 

Hastalık genellikle, intrahepatik taş ve hepatik apse oluşumu ile komplike olabilen tekrarlayan kolanjit 

ataklarıyla birlikte uzun süreli bir seyir gösterir. Ayrıca Caroli hastalığının yaklaşık% 7 malignite riski 

sağladığına dair kanıtlar vardır (12). Tanı, kistik karaciğer lezyonlarının safra ağacı ile devamlılık içinde 

olduğunun gösterilmesine dayanır. Modern görüntüleme teknikleri (başlangıçta abdominal ultrason ve 

ardından manyetik kolanjiyo-pankreatografik çalışma: MRCP), safra ağacının invazif görüntülemesine 

ihtiyaç duymadan tanıyı kolaylaştırır (10,13). 

OLGU SUNUMU  

Kırk dokuz yaşında erkek hasta sağ üst karın ağrısı, hafif ateş ve şişkinlik şikayetleriyle başvurdu. 

Anemnezinde bir yıldır aralıklı sırta vuran karın ağrısı mevcuttu. Özgeçmişinde herhangi bir  hastalığı 

yoktu. Kan basıncı 121/78 mmHg, nabız 68 /dk, solunum sayısı 16/dk, oksijen satürasyonu %98’di. 

Genel durum iyi, bilinç açık olan hastanın fizik muayenesinde epigastrik ve sağ üst kadran hassasiyeti 

mevcuttu. Defans-rebound yoktu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Labaratuvar tetkikleri 17,000 lö-

kosit, aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) sırasıyla 150 IU / L ve 225 IU / 

L, serum amilaz ve lipaz sırasıyla 381 IU / L ve 728 IU / L haricinde normaldi.  Yapılan üst batın 

ultrasonografide (USG) safra kesesi ‘’S’’ şeklinde ve intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyonlar 

izlendi. Karaciğer içinde yer yer kistik yapılar görüldü. Batında asit veya kitle izlenmedi. Batın BT’ de 

intrahepatik safra yollarındaki değişiklikler, intrahepatik kistler ve hafif peripankreatik  ödem görüldü 

(Şekil 1). Daha sonra olguya CH ile ilişkili akut pankreatit olabileceği düşünülerek abdominal MR in-

celeme yapılmasına karar verildi. MR görüntüleri, USG ve BT ile uyumlu bulgular saptanması üzerine 

genel cerrahi servisine yatış verildi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7417087/figure/FIG1/
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CH, erkekleri ve kadınları eşit şekilde etkiler ve çoğu semptomların başlamasıyla ilişkili olarak 30 ya-

şından önce teşhis edilir (14). Hem otozomal dominant hem de resesif kalıtım modları yaygındır ve 

böbreğin kistik anomalileri ile ilişkisi de bildirilmiştir.  Konjenital hepatik fibroz (KKY) ile olan ilişki 

genellikle yukarıda tarif edilen Caroli sendromu olarak adlandırılır (14).  

Şimdiye kadar en sık bildirilen semptom akut kolanjittir ve hastalar klasik sarılık üçlüsü, sağ üst ağrı ve 

ateşle başvurur (15). Tekrarlayan enfeksiyon nöbetleri portal hipertansiyona, karaciğerde fibrozise yol 

açar ve nihayetinde ortotopik karaciğer nakli ile sonuçlanır (14). Birleşik Devletler Sağlık Merkezi'nde 

yürütülen bir çalışma, CH olan 104 hastadan 96'sının karaciğer nakli prosedürü geçirdiğini ve sekizinin 

geri kalanının kombine karaciğer / böbrek nakli olduğunu gösterdi (16). Bu, %60-80 gibi yüksek bir 

yüzde ile sıklıkla eşzamanlı olarak ortaya çıkan polikistik böbrek hastalığının önemini göstermektedir 

(16). Duktal ektaziden kaynaklanan safra kesesi, taş oluşumuna zemin hazırlar. Moleküler analiz genel-

likle kolesterol taşlarını en sık karşılaşılan tip olarak koyar (17).  Ursodeoksikolik asidin, hepatolithia-

sis'ten kaynaklanan semptomlarda çözünmeye ve ardından iyileşmeye yol açtığı gösterilmiştir (18). Taş 

oluşumu ile birlikte dilatasyon ve koledok kistlerinden kaynaklanan değişen duktal anatomi bazen nadir 

görülen pankreas kanalını tıkayabilir; CH’ ında bildirilen düşük pankreatit insidansının nedeni budur 

(18). Bu bulgunun insidansı için kesin rakamlar mevcut olmasa da, literatürde CH veya pankreas kanal-

larının kavernöz ektazisi ile ilişkili birkaç pankreatit vaka raporu bulunmuştur. Pankreas duktal kist öy-

küsü olan 23 yaşındaki bir erkek, önemli morbiditeye neden olan tekrarlayan pankreatit atakları geçirdi 

(19). Benzer şekilde, bir çocuğa, yaygın olarak kullanılan tedavi stratejilerine uygun olmayan tekrarla-

yan pankreatite bağlı olarak CH tanısı konmuştur (20).  

Radyolojik ve endoskopik prosedürlerde yapılan ilerlemeler ile CH artık geçmişte olduğundan çok daha 

fazla doğruluk ve kesinlik ile teşhis edilmektedir. Ultrason ve kontrastlı BT taraması birinci basamak 

tanı yöntemleri olarak kullanılmaktadır (21,22). Buradaki hastamızda BT taraması ortak safra kanalı ve 

intrahepatik safra ağacının genişlemesini ortaya çıkardı. Bu, CH hastalarının BT taramalarında intrahe-

patik safra ağacının sakküler ve fuziform dilatasyonlarıyla tutarlıdır (Şekil 1). 

Sonuç olarak; CH çok nadir görülen ve genellikle tanısı ileri yaşlarda konulan bir hastalıktır. Erken 

tanıyla birlikte komplikasyonlar azalabilir ve erken tedavisi başlanabilir. Sağ üst kadran ağrısıyla baş-

vuran hastalarda CH akla getirilmeli ve erken tanı konulmalıdır. 
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Şekil 1.  Siyah Ok Fibrovasküler Demetleri İşaret Eden İntrahepatik ve Ekstrahepatik Safra 

Kanalı Genişlemelerini Gösteren Görüntü 
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STRES ÜRİNER İNKONTİNANS SONRASI TRANSOBTURATUAR TAPE (TOT) YAPILAN 

HASTADA UZUN DÖNEMDE GELİŞEN KOMPLİKASYONUN TEDAVİSİ 

Muhammet Serhat YILDIZ1, Meral Tuğba CİMŞİR1 

1Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Antalya / Türkiye 

Öz: Üriner inkontinans (Üİ) oldukça sık rastlanan bir sağlık problemidir. [2] Stres üriner inkontinans 

(SÜİ) , Uluslararası Kontinans Birliği’nin 2002 yılındaki raporuna göre “öksürme, hapşırma, ıkınma ve 

zorlama gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen istemsiz idrar kaçırma” olarak tanımlan-

maktadır. [1] SÜİ cerrahi tedavisindeki amaç mesane boynu ve üretrayı retropubik pozisyonda tutarak 

kontinansın sağlanmasıdır.[3] Bu amaçla tedavide minimal invaziv cerrahi yaklaşımlar olan Transobtu-

rator tape  (TOT), Tension free vaginal tape (TVT) sıkça tercih edilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı 

10 yıl önce SÜİ nedeniyle TOT yapılan hastada geç gelişen üriner retansiyon komplikasyonunun cerrahi 

olarak düzeltilmesini paylaşmak 

Anahtar Kelimeler: Üriner Retansiyon, TOT Komplikasyonu, Stres Ürüner İnkontinans 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Stres üriner inkontinans (SÜİ) , Uluslararası Kontinans Birliği’nin 2002 yılındaki raporuna göre “ök-

sürme, hapşırma, ıkınma ve zorlama gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen istemsiz idrar 

kaçırma” olarak tanımlanmaktadır. [1] Üriner inkontinans (Üİ) oldukça sık rastlanan bir sağlık proble-

midir ve yapılan çalışmalarında prevalansının %11,4-73 arasında olduğu bildirilmiştir. [2]  

Üİ, birçok kadının sosyal ve cinsel hayat kalitesini etkileyebilecek ciddi bir problem olmasına rağmen 

bu konudaki yapılan çalışmalar halen sınırlı sayıdadır. 

SÜİ cerrahi tedavisindeki amaç mesane boynu ve üretrayı retropubik pozisyonda tutarak kontinansın 

sağlanmasıdır.[3] 

AMAÇ 

10 yıl önce SÜİ nedeniyle TOT yapılan ve son altı aydır pozisyonel miksiyon zorluğu nedeniyle başvu-

ran hastanın cerrahi yöntemle TOT meshinin çıkarılarak mevcut şikayetlerinin tedavi edilmesi. 

KAPSAM 

TOT Meshini geliştirdiği fibrozise bağlı preoperatif değerlendirmede hastanın oturur pozisyonda mik-

siyonunu tamamlayamadığı, bundan dolayı ayakta miksiyonunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Miksiyon 

öncesi yapılan transabdominal usg de mesane volümü 950 ml , oturur pozisyonda miksiyon sonrası 

yapılan transabdominal usg de mesane volümü 600 ml, ayakta miksiyonunu tamamladıktan sonra yapı-

lan transabdominal usg de mesane volümü 120 ml olarak ölçüldü.  

YÖNTEM 

Spinal anestezi altında operasyon hazırlığının ardından dorsolitotomi pozisyonunda mesaneye foley 

sonda takıldı. eksternal üretral orifisin 2 cm altından 2 cm uzunluğunda vertikal insizyon yapıldı. TOT 

da kullanılan mesh materyali izlendi. Gerekli cerrahi aletlerle mesh posteriorundan disseke edilerek do-
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kudan ayrıldı. Disseksiyon lateral alanlara doğru genişletildi. Toplamda 4 cm lik mesh materyali çıka-

rıldı. Kanama kontrolü sağlanarak kesi alanı 2.0 rapid vicryl ile süture edildi. Post operatif 1. gün foley 

sonda çıkarıldı.  

BULGULAR 

Preoperatif miksiyon öncesi yapılan transabdominal usg de mesane volümü 950 ml , oturur pozisyonda 

miksiyon sonrası yapılan transabdominal usg de mesane volümü 600 ml, ayakta miksiyonunu tamam-

ladıktan sonra yapılan transabdominal usg de mesane volümü 120 ml olarak ölçüldü. 

Postoperatif miksiyon öncesi yapılan transabdominal usg de mesane volümü 800 ml, oturur pozisyonda 

miksiyon sonrası yapılan transabdominal usg de mesane volümünün 80 ml olarak ölçüldü. 

SONUÇ 

TOT’un 10 yıl gibi uzun dönemde de komplikasyonlarının oluşabileceği bilinmelidir. Bu konu ile ilgili 

uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır 
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MEME KANSERİNDE EŞ ZAMANLI SİLİKON İMPLANT İLE ONARIM YAPILAN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zeynep ALTUNTAŞ1, Orkun UYANIK1 

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Total mastektomi yapılan meme kanseri hasta-

larında, yeni meme onarımı silikon implantlarla veya hastanın otolog dokusu ile yapılmaktadır. Cerrahi 

tedavide yeni meme onarımı aynı seansta yapılabilmesi ve hastalarda ek olarak organ kaybı hissinin 

olmaması  psikolojilerini olumlu etkilemektedir. Uygun hastalarda cilt koruyucu mastektomi ile aynı 

seansta yapılan yeni meme onarımlarında oldukça iyi estetik sonuç alınabilmektedir. Bu çalışmada kli-

niğimizde cilt koruyucu mastektomi ile aynı seansta silikon implant kullanılarak yeni meme onarımı 

ameliyatı yapılan hastaların retrospektif analizlerinin sunulması amaçlanmıştır. 2015-2021 yılları ara-

sında kliniğimizde total mastektomi sonrası eşzamanlı silikon implant ile yeni meme onarımı yapılan 

hastalar çalışmaya dahil edildi.  Hastaların demografik özellikleri, uygulanan cerrahi teknik, implant 

tipi, postoperatif komplikasyon ve sekonder cerrahi girişimler araştırıldı. Hastaların ortalama yaşı  37.9 

olarak tespit edildi. 4 hastada subpektoral ve 9 hastada prepektoral planda  implant yerleştirildi.   Bütün 

hastalarda anatomik özellikte implant kullanıldı.  İmplantların ortalama boyutu 322 (270-405) cc olarak 

hesaplandı. 2 hastada protez ekspoziyonuna bağlı protez çıkarılırken 11 hastada başarılı rekonstrüksiyon 

sağlandı ve yüksek hasta memnunyeti elde edildi. Total mastektomide cilt koruyucu ve meme ucunu 

koruyan mastektomilerin giderek artması plastik cerrahların sağlam bir cilt zarfı avantajıyla yeni meme 

onarımı yapabilmesine olanak sağlamaktadır.  Aynı seansta implantla yeni meme onarımı hastalara psi-

kolojik olarak pozitif katkı sağlamakta ve uygun vakalarda  oldukça iyi estetik  sonuçlar sağlayabilmek-

tedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Silikon İmplant, Eş Zamanlı Onarım  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir (Anastasiadi,2017:1). Meme kanserinin tedavisinde 

genel cerrah, plastik cerrah ve onkologların dahil olduğu bulunduğu multidisipliner bir tedavi süreci 

uygulanmaktadır.  

Cerrahi tedavide yeni meme onarımı aynı seansta yapılabilmesi ve hastanın kanser tanısına ek olarak 

cerrahi sonrasında organ kaybı hissinin eklenmiş olmaması hastanın psikolojisini olumlu etkilemektedir. 

Total mastektomi yapılan meme kanseri hastalarında, yeni meme onarımı silikon implantlarla veya has-

tanın otolog dokusu ile yapılabilmektedir.  Silikon implant kullanılan hastalarda salin veya silikon jel 

implantlar kullanılmaktadır (Coroneos,2019:2). Yeni meme onarımında kullanılan implantlar, farklı bo-

yut ve şekil özelliklerine sahiptir. Uygun hastalarda cilt koruyucu mastektomi ile aynı seansta implant 

ile yapılan yeni meme onarımlarında oldukça iyi estetik sonuç alınabilmektedir. 

AMAÇ  

Yeni meme onarımında günümüzde artan farkındalığa rağmen, hasta memnuniyetini öngören implant 

özellikleri ve operatif teknikler hakkında çok az şey bilinmektedir(Revicki, 2017:3).  Bu çalışmada Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde genel cerrahi  kliniğini tarafından cilt koruyucu 
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total mastektomi uygulandıktan sonra aynı seansta silikon  implant kullanılarak yeni meme onarımı 

yapılan hastaların retrospektif analizlerinin sunulması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

2015-2021 yılları arasında  cilt koruyucu total mastektomi ile eşzamanlı silikon implant ile yeni meme 

onarımı yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Doku genişletici veya öz doku kullanılarak yeni meme 

onarımı yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  

YÖNTEM 

Çalışma için Necmettin Erbakan Üniversitesi  Etik kurul onayı alındı. Hastaların demografik özellikleri, 

uygulanan cerrahi teknik, implant tipi, postoperatif komplikasyonlar ve  sekonder cerrahi girişimler 

araştırıldı.  

BULGULAR 

Çalışmaya 13 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 37,9 (25-51) olarak tespit edildi. Genel cerrahi 

kliniği tarafından 3 hastada cilt koruyucu total mastektomi, 5 hastada mastektomi ve koltuk altı lenf 

diseksiyonu, 5 hastaya mastektomi ve sentinel lenf nodu örneklemesi operasyonları yapıldı. Bütün has-

talarda anatomik özellikte implant kullanıldı. 4 hastada subpektoral ve 9 hastada prepektoral planda 

implant yerleştirildi. İmplantların ortalama boyutu 322 (270-405) cc olarak hesaplandı. 1 hastada protez 

enfeksiyonu, 2 hastada protez ekspozisyonu görüldü. Protez enfeksiyonu görülen hastada abse drenajı 

ve antibiyoterapi tedavisi uygulanarak iyileşme sağlanırken,  protez ekspozisyonu gerçekleşen 2  has-

tada  protez çıkarıldı.  

SONUÇ 

Meme kanseri tanısının  kadınlarda giderek artması ile meme koruyucu cerrahi, cilt ve nipple koruyucu 

mastektomi  ve eş zamanlı  rekonstrüksiyon cerrahileri giderek artmaktadır.  Meme başı koruyucu mas-

tektomi gibi  cerrahi tekniklerin gelişmesi , farklı büyüklüklerde ve şekillerde  silikon implantların üre-

tilmesi ve gerektiğinde implantın üzerini örtecek biyolojik  malzemelerin bulunması gibi sebeplerden 

dolayı implant ile onarım tercihi giderek artmaktadır (Panchal , 2017:5).  

Genel cerrahlar ile  plastik cerrahların işbirliği ile  mastektomi sonrasında sağlam bir cilt zarfının elde 

edilmesi plastik cerrahlara implant ile onarım konusunda destek vermektedir.  (Salzberg,2012: 5). Bu 

noktada, aynı seansta uygun hastalarda doğrudan implant ile rekonstrüksiyon  yeni meme onarımlarında 

ilk seçenek olarak popülaritesini arttırmaktadır ve son çalışmalarda oldukça olumlu veriler bildirilmek-

tedir (Jafferbhoy,2017:4).  

Postmastektomi sonrası aynı seansta yeni meme onarımının en önemli amacı, hastaya  fiziksel ve psi-

kolojik olarak  olumlu katkı sağlamaktır. (Pusic,2012: 6). Son yıllarda endüstriyel sanayinin gelişme-

siyle özellikle aynı seansta yeni meme onarımı için kullanılan yeni nesil silikon implantlar üretilmekte 

ve bu implantların komplikasyon oranlarını düşürmesi öngörülmektedir. Direk implant ile onarım tek 

bir cerrahi seansta  doğal meme  görüntüsünün sağlanabilmesi  büyük  bir avantajdır (Bertozzi N, 2017: 

2). 
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Bizim çalışmamızda da aynı seansta  silikon implant ile yeni meme onarımı yapılan 13 hastanın 11 inde 

başarılı rekonstrüksiyona ulaşılmıştur.  2 hastanın takiplerinde cilt nekrozuna bağlı protez expozisyonu 

olmuş ve  protezler çıkarılmıştır.  

Cilt koruyucu mastektomi sonrası protez teknik olarak pektoral kas altına veya direk cilt altına yerleşti-

rilebilmektedir. Cilt kalınlığının yeterli olmadığı durumlarda postoperatif komplikasyonları önlemek 

için protezi kas ile örtmek gerekmektedir. Mastektomi sonrası Cilt kalınlığı yeterli olan durumlarda 

protez direk cilt altına konulabilmektedir. Bizim vakalarımzda 9 hastada implant prepektoral (ciltaltına)  

bölgeye yerleştirilirken   4 hastada pektoral kas altına yerleştirilmiştir.   

Rekonstrüksiyon sonrası en sık görülen akut komplikasyonlar cilt nekrozu, enfeksiyon ve seromadır.  

Cilt nekrozu cilt fleplerinin ince olması veya fleplerin gergin sütüre edilmesine bağlı olabilir. Cearrahi 

sırasında flep vaskülaritesine dikkat edilmesi ve uygun büyüklükte  protez kullanılmasına dikkat edil-

melidir. İmplant enfeksiyonun önlenebilmesi içinde özenli cerrahi teknik poşun uygun irrige edilmesi 

ve profilaktik antibiyoterapi önemlidir. Enfeksiyon olduğu durumlarda gerektiğinde protez  çıkarılarak 

cerrahi  direnaj, irrigasyon  gerekir (Colwell ,2017:140)  Bizim  çalışmamızda 2 hastada cilt nekrozu 

gelişmiş ve protez expoziyonu olmuş ve protezler çıkarılmak zorunda kalınmıştır. 1 hastada protez en-

feksiyonu olmuş ve reoperasyonla   direnaj, yıkama ve kültür antibiyogram yapılarak  uygun antibiyo-

terapi ile iyileşme sağlanmıştır.  

Meme kanserinde geç dönemde de rekonstrüksiyon yapılabilmekle  beraber, bu durumda hasta kanserle 

mücadelenin yanında birde organ kaybının kötü psikolojik etkisini yaşamakta ve durum psikolojik ola-

rak daha da ağırlaşmaktadır. Bu nedenle uygun vakalarda eş zamanlı onarımı önermekteyiz. Bazı vaka-

larda total mastektomi ile meme başının korunabilmesi rekonstrüksiyon sonrasında hastada adeta me-

mesi hiç alınmamış duygusu oluşturmaktadır. Bu  görünüm ve duygu  özellikle doğrudan  implantla 

yapılan onarımlarda,  implantın prepectoral bölgeye yerleştirildiği vakalarda sağlanabilmektedir  (An-

tony,2019:8). 

Özet olarak , aynı seansta implantla yeni meme onarımı, hastaları psikolojik olarak pozitif etkilemekte 

ve oldukça doğal ve estetik bir  meme görünümü sağlayabilmektedir. Uygun vakalarda  genel cerrahi 

ve plastik cerrah takım çalışması ile yüksek bir hasta memnuniyetine ulaşılabilmektedir.    
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65 YAŞ VE ÜSTÜ YAŞLI ADLİ OLGULARIMIZ  

Süheyla RAHMAN1, Gökmen KARABAĞ2 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD Manisa/ Türkiye 

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Manisa / Türkiye 

Öz: Amaç: Yaptığımız çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 

Dalına medikolegal değerlendirmesi için gönderilen 65 yaş ve üzeri olguların adli raporları incelenerek, 

adli raporları düzenlenen olguların; travma nedenlerinin saptanması, bu travmaların önlenmesi ve nasıl 

tedbir alınması konusunda önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa Celal Ba-

yar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 tarihleri ara-

sında adli rapor için gönderilen 65 yaş ve üzeri olan 47 olgunun raporları geriye dönük olarak incelendi. 

Olguların; demografik verileri, olay türleri, travma bölgeleri, medikolegal değerlendirme sonuçları açı-

sından incelendi. Veriler SPSS 15 programına aktarılarak değerlendirildi. Bulgular: Adli raporları de-

ğerlendirilen 47 olgunun 31’i (%66,0) erkekti. Ortalama yaş 70,68±5.72 ve maksimum yaş 87 idi. Trafik 

kazaları %57,4 ile en sık travma nedeni idi. En sık Nisan ayında yaralanmışlardı. Sonuç: Yaşlı kişiler 

herhangi bir travma ile karşılaştığında, yaralanmalarının ağırlık derecesi daha fazla olacaktır. Yaşlılarda 

bu durum önemli bir halk sağlığı ve adli tıbbi sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaralanmalar 

yaşlı kişilerde ciddi morbidite ve mortaliteler neden olabilir. Yaşlılarda meydana gelen travma nedenle-

rinin tespiti sonrasında alınacak önlemler ve aile bireyleri – bakıcılara verilecek eğitimler sonucunda, 

yaşlılarda morbidite ve mortalite azaltılabilecektir. Çalışmamızda yaşlılarda meydana gelen travma ne-

denleri ve etkilenen bölgelerin tespiti yapılarak, alınması gereken tedbirler ve eğitimlere katkıda bulu-

nacağı düşünülmüş olup, yaşlı bakımı ile ilgilenen kişilere halk sağlığı ve yaşlı sağlığında çalışan uzman 

kişilerden eğitim verilmesi planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Halk Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Travma, Trafik Kazası 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yaşlılık, devam eden biyolojik sürecin bir evresidir. Yaşlanma birikimli ve kompleks olaylar sonucu 

meydana geldiğinden, çevresel faktörlerin etkisine bağlı olarak yaşın ilerlemesiyle, hareket ve fonksi-

yonlarda yavaşlamadır. Bu süreçte vücudun yenileme yeteneği ve kapasitesinde azalma olması nede-

niyle çeşitli aksaklıklar görülmeye başlar. Yaşlanma sürecini durdurmak mümkün değildir ama gecikti-

rilebilir ve yavaşlatılabilir (Fadıloğlu 2006, Akın 2017). Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) ve Bilim İnsanla-

rının kabul ettiği yaşlılığın bilimsel anlamda sınıflandırılmasına göre yaşlılık sınırı; 65 yaş ile başlamak-

tadır. Yaşlılık, 65-74 yaş arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası orta yaşlılık ve 85 yaş üstü ileri yaşlılık 

olarak üç evrede incelenir1.  

Bu yaş gruplarında mental ve motor aktiviteler yavaşlamakta ve kronik hastalıklar daha sık görülmek-

tedir. Özürlüler araştırması sonuçlarına göre; ortopedik, görme ve işitme özürlü olanlarda yaşla birlikte 

özürlülerin nüfustaki yaygınlığı artmaktadır (KDİE 2002).  

Bu nedenlerle, yaşlı gruplarda travmanın neden olduğu adli olgular; morbidite ve mortalite açısından da 

risk faktörü olarak görülmektedir (Gamsız ve ark. 2005).  
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AMAÇ   

Bu çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına medikolegal 

değerlendirmesi için gönderilen, 65 yaş ve üzeri adli raporları düzenlenen olguların; raporlarını ince-

lendi. Olgularda travma nedenleri, olay türleri ve yaralanma bölgeleri tespit edildi. Tespit edilen trav-

maların engellenebilmesi ve alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, Manisa ili özelinde 5 yıllık süreçte kesitsel olarak yaşlıların travma nedenleri ve yara-

lanma bölgeleri araştırılarak litaratüre katkı sağlaması düşünülmüştür. 

YÖNTEM 

DSÖ tarafından belirtildiği gibi, çalışmamızda da 65 yaş ve üzeri geriatrik yaş grubu olarak kabul edildi. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 

tarihleri arasında adli rapor için gönderilen 65 yaş üzeri olgular çalışma kapsamına alındı. 60 hastanın 

başvurduğu gözlendi. Çalışma metodolojisine uygun olan 47 adli olgunun raporları geriye dönük olarak 

incelendi. Olguların; demografik verileri, olay türleri, travma bölgeleri, medikolegal değerlendirme so-

nuçları açısından incelendi. Veriler SPSS 15 programına aktarılarak değerlendirildi. 1 

BULGULAR 

Adli Tıp Anabilim Dalına medikolegal değerlendirmesi için gönderilen 65 yaş ve üzeri olguların adli 

raporları incelenerek yapılan istatistiğe göre çalışmaya dahil edilen 47 olgunun 31’i erkek, 16’sı kadın-

dır. Yaş gruplarına göre dağılımı 65-74 yaş arası 26, 75-84 yaş arası 6 ve 58 yaş üstü 2 kişi olarak 

bulunmuştur. Bu olgulardan 27si trafik kazası, 14’ü etkili eylem, 2’si ateşli silah yaralanması (ASY), 

2’si düşme, 1’i intihara teşebbüs, ve 1’i kesici delici alet yaralanması (KDAY)dır. (Tablo 1)  

                                                            
1 1. http://www.un.org.tr/who/who.htm 
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Tablo 1. Olay Türlerinin Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

Olay türü Yaş grupları cinsiyet toplam 

65-74 75-84 85+ 

erkek kadın erkek kadın erkek kadın erkek kadın 

Trafik kazası 14 6 4 2 1 0 19 8 27 

Etkili eylem 9 3 0 0 1 1 10 4 14 

ASY 1 1 0 0 0 0 1 1 2 

Düşme 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

İntihara te-

şebbüs 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 

KDAY 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Toplam 25 11 4 2 1 1 31 16 47 

 

Olguların olay türüne göre hangi kurumdan geldiğine göre dağılımına bakıldığında; trafik kazası (14 

olgu) etkili eylem (9 olgu) ve ASY (2 olgu) en çok polis karakolundan, diğerlerinin de jandarma kara-

kolu ve savcılık kanalı ile geldiği görülmektedir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Olay Türüne Göre Resmi Yazının Nereden Geldiğine Göre Dağılımı 

 Resmi yazının nereden gönderildiği 

Polis Karakolu Jandarma Karakolu Savcılık Mahkeme 

O
la

y
 t

ü
rü

 

Trafik kazası 14 4 5 4 

Etkili eylem 9 3 1 1 

ASY 2 0 0 0 

KDAY 1 0 0 0 

İntihara teşebbüs 0 0 1 0 

Düşme 0 2 0 0 

 Toplam 26 9 7 5 

 

Çalışmamızdaki olguların olay türü ve yaralanma bölgesi dağılımına bakarsak, 27 kişinin trafik kazası 

sonucu birden çok (61 vücut bölgesi), 14 kişinin etkili eylem sonucu birden çok (29 vücut bölgesi) 

yaralanması görülmüş olup, en fazla baş ve göğüs bölgesi yaralanması görülmüştür. Olay türüne göre 

yaralanma bölgesi dağılımı Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Olay Türü ve Yaralanma Bölgesi Dağılımı 

 Yaralanma Bölgesi  

Baş Göğüs Karın-pel-

vis 

Üst Ekstre-

mite 

Alt Ekstre-

mite 

Omurga Toplam 

O
la

y
 t

ü
rü

 

Trafik kazası 15 12 6 8 13 7 61 

Etkili eylem 9 4 2 7 3 4 29 

ASY 1 0 1 1 1 0 4 

KDAY 0 0 1 0 0 0 1 

İntihara teşeb-

büs 

1 0 0 0 0 0 1 

Düşme 0 4 0 1 0 1 6 

 Toplam 26 20 10 17 17 12 102* 

*: Yaralanma bölge sayı toplamı, aynı olguda birden fazla yaralanma bölgesi olduğu için araştırılan olgu 

sayısından fazladır. 

Olay türünün olay zamanına göre dağılımı incelendiğinde trafik kazası (7 olgu) haziran, etkili eylem (3 

olgu) nisan aylarında daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer olguların dağılımları tablo 4 te gösteril-

miştir. 
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Tablo 4. Olay Türünün Olay Zamanına Dağılımı 

 Olay türü  

Trafik kazası Etkili eylem ASY KDAY İntihara teşeb-

büs 

Düşme Top-

lam 

O
la

y
 z

a
m

a
n

ı 

Ocak 0 0 0 0 0 0 0 

Şubat 3 1 0 0 0 0 4 

Mart 0 1 0 0 0 0 1 

Nisan 4 3 1 0 1 0 9 

Mayıs 1 2 0 1 0 0 4 

Haziran 7 1 0 0 0 0 8 

Tem-

muz 

1 2 0 0 0 0 3 

Ağustos 3 1 0 0 0 0 4 

Eylül 2 0 0 0 0 0 2 

Ekim  4 2 0 0 0 2 8 

Kasım 1 0 1 0 0 0 2 

Aralık 1 1 0 0 0 0 2 

 Toplam 27 14 2 1 1 2 47 

 

SONUÇ 

Çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre yaz mevsiminde trafik kazaları yaşlı bireylerde en sık karşılaşılan 

travma şeklidir. Ev - yaşam alanında ve trafikte maruz kalabilecekleri kazalardan korunmak için önlem-

ler almak, mortalite, morbiditeyi ve engelliliği azaltarak başkasına bağlı yaşama durumunun önüne ge-

çecektir. Bu amaçla kendi yaşamını yardımsız sürdüremeyen yaşlıların yalnız bırakılmaması, yaşadığı 

ortamların sadeleştirilip çarpma ve düşme riskinin kaldırılması, trafikte karşıdan karşıya geçmelerini 

kolayca sağlayacak düzenlemelerin yapılması, kas gücü ve denge geliştirici egzersizler yaptırılması, en 
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önemlisi yaşlının bakımını üslenen bireylerin travmalar ve korunma yolları açısından eğitilmesi gerek-

mektedir.  
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SAĞLIK YÖNETİMİ AÇISINDAN İDİOSİNKRATİK ANLAŞMALAR: BİR MİNİ REVİEW 

Perihan DİKİLİ 

 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Küreselleşme ile birlikte her alanda meydana gelen değişimler, ihtiyaçlar doğrultusunda insan kay-

naklarında da yenileşmeye gidilmesini zorunlu kılmıştır. Organizasyonların, belirsiz ve karmaşık ortam-

larda karşılaştıkları zorluklara çözüm olarak, çalışanların yaratıcılık, motivasyon ve bunların sürdürüle-

bilirliği önemlidir. Sağlık hizmetleri açısından düşünüldüğünde, insan kaynakları ve yönetiminin çok 

farklı uygulamaları karşımıza çıkmaktadır.  Bu nedenle diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da 

kazanım ve yaratıcı performans arasındaki gelişmekte olan ilişkide inovatif olan idiosinkratik anlaşma-

lar(I-deals) konusunda yapılmış çalışmaları incelemek ve yapılacak olan çalışmalara da yardımcı ola-

bilmek maksadıyla bu çalışma yapılmıştır. İdiosinkratik anlaşmalar; çalışan/lar ve işveren arasında, her 

iki tarafa da fayda sağlayan, mevcut şartların üzerinde ve kişiye yönelik anlaşmalardır. Idiosinkratik 

anlaşmalar hakkında yapılan araştırmalar daha çok mühendislik ve işletme odaklıdır. Sağlık sektöründe 

idiosinkratik anlaşmalar yapıldığı öngörülmesine rağmen sınırlı sayıda akademik çalışma vardır. Idio-

sinkratik anlaşmalar, çok geniş insan kaynağı ve hizmet yelpazesi olan yoğun olarak bireysel, kurumsal 

ve mesleki olarak entelektüel sermaye içeren sağlık sektöründe kaliteli hizmet verebilmek, çalışanın iş 

doyumunu artırmak ve küreselleşmeyle birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalarını 

sağlamak açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İdiosinkratik Anlaşma, Sağlık Yönetimi, Yenileşme, Ekip-Anlaşması 

GİRİŞ 

Küreselleşme, dünyada hızlı bir süreç olarak yaşanmaktadır. Bu süreç sanayi toplumundan bilgi toplu-

muna doğru evrilmekte; bireysel ve kitlesel değişimler, bilgi ve iletişim teknolojileri gelişim süreçleri, 

geleneksel çalışma biçimlerinde ve yöntemlerinde değişimlere neden olmaktadır. Toplumlar artık bilgi 

toplumuna doğru yönelmekte, şirketler rekabet gücüne ilişkin yeni yöntemler geliştirmekte ve beyin 

gücü faktörünü öne çıkarmaktadır. 

Bu yaklaşım, sanayi toplumundaki gibi insan gücünü sadece fiziksel güç olarak değil, onun çok daha 

ötesindeki bir güç olan beyin gücünün ele alınması ve organizasyonlar için katma değer yaratması, kalıcı 

zenginliğe dönüştürülmesi ve rekabet gücü oluşturması esasındadır. Bu doğrultuda insanın iş yaşamı da 

değişmektedir. Bilgi çağının verdiği imkanlar ve zenginlikler insanın iş yaşamındaki sınırlarını da de-

ğiştirmiştir. Farklı ülkelerde yaşayıp aynı organizasyonlarda çalışmayı ya da çalışma saatleri gibi za-

mansal kavramları da değiştirmiştir. Bu gelişmeler üretim alanında olduğu gibi insan kaynakları süreç-

lerini de değiştirmiş, yeni fikir ve kavramlar yaratmasına neden olmuştur.  İşte o yeni kavramlardan biri 

olan İdeosinkratik anlaşmalar/I-deals kavramına değineceğiz.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İdiosinkratik Anlaşmalar (I-Deals) 

I-Deals kavramı literatürde İdiosinkratik Anlaşmalar (Idiosyncratic Deals) olarak ilk kez örgütsel dav-

ranış ve kamu politikası alanlarında çalışmalar yapan Denis Roussoue (2001) tarafından, iş ilişkisinin 
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iki tarafı arasında belirli iş özelliklerinin özelleştirilmesine ilişkin, karşılıklı bir anlaşma olarak tanım-

lamış olsa da; insanlık tarihinde birçok örneğine rastlamak mümkündür. Kralların medyumlarından tüc-

carların danışmanlarına, farklı bilim dallarındaki çalışanlara, futbol takımları, özellikle sağlık gibi ken-

dine özgü kuralları ve ihtiyaçları olan; yönetim, organizasyon, hastabaşı çalışanlar, uzmanlık gerektiren 

tıbbi alanların farklı disiplinlerinde çalışanlar,  danışmanlık(medical consultants) ve bilim insanları gibi 

birçok hizmet alanında görmek mümkündür.  

İdiosintratik, kişiye özgü ya da kişiye has olarak dilimizde nitelendirilmektedir (TDK).İdiosintratik an-

laşmalar, I-deals, İ-anlaşmalar veya kişiye özgü/has anlaşmalar; “her bir çalışan ve işveren arasında, her 

iki tarafa da fayda sağlayan terimler konusunda müzakere edilen, standart dışı nitelikte, kişiye yönelik 

anlaşmalardır (Rousseau,2006). 

Tanımın daha iyi anlaşılması için bazı temel özellikleri; bireysel müzakere, içerik bakımından heterojen, 

kapsamı çeşitli ve hem işverene hem de çalışana fayda sağlamayı amaçlayan şartları içerir. İdiosinkratik 

anlaşmalar, bireysel çalışanların iş arkadaşlarının aldıkları standart muameleden farklı (mevcut veya 

olası) işverenden kişiye özgü düzenlemelerini talep ettikleri ve başarılı bir şekilde müzakere ettikleri 

zaman gerçekleşir (Hornung, Rousseau ve Glaser,2008). 

Idiosinkratik anlaşmalar müzakere edilmesi işe alım sürecinde olduğu gibi bir isdihdam ilişkisinde de 

gerçekleşebilir. Idiosinkratik anlaşmaların kapsamı değişebilir ve içerikleri heterojendir; aynı şartlarda 

çalışan bireylerin diğer iş arkadaşlarından farklı hakları ya da imtiyazlarının olmasıdır. Aynı takım ve 

pozisyonda çalışıyor olsalar bile yapılan anlaşmanın niteliğine göre kazançları farklılık gösterir. 

Idiosinkratik anlaşmalarda karşılıklı fayda ilişkisi vardır. Yani çalışan ve işveren ya da yönetici arasın-

daki anlaşma her iki tarafında çıkarlarını korumak ve taraflar için kazan kazanı amaçlamaktadır. Taraf-

lardan birinin çıkarını sağlayan anlaşmalar, idiosinkratik anlaşmalar niteliğinde sayılmamaktadır (Ro-

usseau,2005) 

Çalışanın, işin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hakları vardır. Kapsamı standart çalışma şartlarından 

farklı ve çok çeşitlidir. İstihdam ediliş durumuna göre çalışanın; esnek çalışma saatleri, ücretlendirme, 

geliştirme fırsatları ve işin içerik farklılıkları vardır. Bununla birlikte, karşılıklı bağımlılık veya karşılıklı 

kararlılık perspektiflerine göre, çalışanlar bu özellikleri aktif olarak şekillendirebilir (Rosen ve 

ark.,2013; Rousseau,2005). 

 İdiosinkratik, özellikle sağlık alanında çok yapıldığı düşünülen bir anlaşma çeşididir. Bu bağlamda her 

ne kadar idiosinkratik anlaşmalar yeni bir kavram olarak düşünülse de tıp tarihinin en eski idiosinkratik 

anlaşması “…bilgileri şifahi malumatı ve başka dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim 

andı içenlere öğreteceğim.” diyerek karşılıklı bir anlaşmayı vurgulayan Hipokrat Yemini’dir diyebiliriz.  

Önceki yüzyıllarda manevi çıkarlar, toplum yararına önerilen şartlar, toplumsal saygınlık önemliydi.  

21.Yüzyılda “Ben değeri” anlayışının oluşması, bilginin güç olarak tanınması, bireyinde kendini bu 

yönde ilerletmesi, yapılan anlaşmalarında yönünü bireyselleştirmiştir. Herkes toplumsal refah düzeyinin 

yanında hayat kalitesinin yüksek olması niyeti içerisindedir.  
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1950’li yıllardan itibaren endüstri ve hizmet sektöründe başarılı sonuçları gözlenen Toplam Kalite Yö-

netimi’nin hastanelerde de uygulanmaya başlanması, sağlık hizmetlerinde insan unsurunun organizas-

yonlardaki yerini ve önemini anlaşılır kılmıştır. Bu bağlamda sağlık kurumlarının birincil görevi; top-

lumsal ve bireysel sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkların tedavilerini sağlamaktır. Sağlık alanında 

yapılan ve yapılacak her ilerleme, aynı zamanda hizmet kalitesinin artmasını da hedeflemektedir. Bu 

nedenle sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında etkililik, verimlilik, eşitlik ve bilimsel unsur-

ları dikkate almasıyla birlikte, insan faktörünün önemi artmıştır. 

Idiosinkratik anlaşmalar ile ilgili yapılan çalışmalar; örgütsel bağlılık, liderlik ilişkileri, istihdam, tasa-

rım türü işler, işe bağlılık, iş tatmini ya da işin geliştirilmesi gibi konular üzerinde olduğu görülmüştür.  

Hornung, Rousseau ve Glaser, Alman kamu kurumlarında çalışan 887 kişilik bir  örneklem grubuna 

çalışma saatlerinde esnekliği ve buna bağlı gelişmeye yönelik anket çalışması yapmışlardır. Esneklik 

temelli idiosinkratik anlaşmaların iş ve özel yaşam dengesi için pozitif yönde ve yaygın olduğu, moti-

vasyonu ve gelişimi artırdığını doğrulamışlardır (Hornung,Rousseau,Glaser,2008). 

Rosen ve arkadaşları, idiosinkratik anlaşmaların, çalışma saatlerindeki esnekliği, kariyer ve iş yükü et-

menlerini ele aldılar.  256 ve 229 kişilik iki farklı işletme öğrencisi olan örneklem grubunda yaptıkları 

araştırmada, finansal teşviklerin çalışanlar üzerinde etkili olduğunu gözlemlemişlerdir. İdiosinkratik an-

laşmalarla, çalışan bağlılığının ve iş tatmininin artacağı; rekabet avantajı ve çalışanların müzakerelerde 

ne ölçüde başarılı olduklarını gözlemlemek adına farklı bir boyut kazandırmıştır (Rosen ve ark.,2008). 

Hornung, Rousseau ve Glaser, idiosinkratik anlaşmaların yetkilendirilmesi ve bu düzenlemelerin değer-

lendirilmesi üzerinde etkilerini araştırmayı hedefleyen Alman kamu kurumunda çalışan ve telekomüni-

kasyon hizmetlerinde çalışanlarını yöneten 263 yöneticiyle anket yöntemiyle bir araştırma yaptılar.  Yö-

neticilerle yapılan idiosinkratik anlaşmaların, çalışanların performans ve motivasyonunu artırdığı sonu-

cuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışma idiosinkratik anlaşmalarını yönetici bakış açısından inceleyen ilk 

çalışmadır (Hornung, Rousseau,Glaser,2008).  

Lai, Rousseau, Chang ve diğerleri, yaptıkları 20 araştırma grubunda 65 çalışanı kapsayan bir çalışmada, 

idiosinkratik anlaşmaların iş arkadaşları tarafından kabul edilmesi incelenmiştir. İş arkadaşlarının işve-

renleriyle sosyal değişim ilişkisi olumlu, ekonomik değişim ilişkisi negatif ilişkilidir sonucuna varmış-

lardır(Lai ve ark,2009). 

Rousseau, Hornung ve Kim, sağlık sektöründe yaptıkları bir çalışmada, idiosinkratik anlaşmalar üze-

rinde zamanlama(timing), içerik ve istihdam ilişkisini incelemek üzere 265 hastane çalışanına yapısal 

eşitlik modeli kullanılarak anket çalışması uygulamışlardır. Sonuç olarak idiosinkratik anlaşmaların is-

tihdam ilişkisini etkilediği, bireysel olarak idiosinkratik anlaşmaların pozitif sonuçlarının işe alındıktan 

sonra yapılan anlaşmalar ve kişiyi geliştiren içerikli anlaşmalarla bağlantılı olduğunu ayrıca çalışanın 

ekonomik değişimden kaynaklanan iş tecrübesiyle sonuçlandığını gösterdiler. Diğer yandan çalışma sa-

atiyle ilgili anlaşmaların olumsuz sonuçlar verdiği, işe alım öncesi yapılan görüşmelerin, işe alındıktan 

sonraki süreçte önemsenmediği ancak işe alındıktan sonra daha destekleyici olduğu sonuçlarını ortaya 

koydular(Rousseau ve ark.2009). 
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Hornung, Glaser ve Rousseau, yaptıkları çalışmada, bireysel müzakerenin rolünü, çalışanların, işlerinin 

heterojen yönlerini yeniden tasarlayabilecekleri bir araç olarak açıkça test etmişlerdir. Otonomi ve da-

ğıtımlı adalet, iki önemli içsel ve dışsal (yani görev-harici) iş özelliklerini temsil eder. Geleneksel yak-

laşımlar, bunların çalışanların maruz kaldığı koşullar olduğunu düşünüyorlardı. Bununla birlikte, karşı-

lıklı bağımlılık veya karşılıklı kararlılık perspektiflerine göre, çalışanlar bu özellikleri aktif olarak şekil-

lendirebilir. Idiosinkratik anlaşmaların proaktif davranışlarla ilgili olduğu, daha spesifik olarak, proaktif 

bir kategori kişi - iş çevresi uyumunu artırmayı amaçlar. Bireysel pazarlık, çalışanların işlerini farklı 

şekilde yorumlayabilmelerini, daha içsel ve dışsal olarak ödüllendirir (Hornung, Glaser, Rouseau, 

2010). 

Hornung, Glaser ve Rousseau(2011), sağlık sektöründe yaptıkları bir araştırmada, çalışan odaklı liderlik 

ve çalışma yaşam kalitesi: kendine özgü fırsatların arabuluculuk rolleri ile klasik liderlik boyutunu, ça-

lışanların istihdam ilişkilerinde müzakere ettikleri kişiselleştirilmiş koşullara atıfta bulunarak idiosink-

ratik anlaşmalarla ilgili daha yeni araştırmalarla ilişkilendirmektedir. Alman hastane doktorları arasında 

yapılan iki dalgalı bir anket çalışması,  idiosinkratik anlaşmalara izin verilmesinin, çalışan odaklı lider 

davranışının bir tezahürü olduğunu düşündürmektedir. Düşüncenin hem doktorların mesleki gelişim 

hem de çalışma süresi esnekliği ile ilgili kendine özgü olumlu etkileri vardır. Bu iki türün çalışma yaşam 

kalitesinin iki göstergesi üzerinde farklı etkileri olmuştur. İşe bağlılıkla ilgili gelişme, esnekliğinin iş-

aile çatışmasına olumsuz yansımaları gibi (Hornung, Glaser ve Rousseau,2011). 

Bal, Jong, Jansen ve Bakker, çalışanların emeklilikten sonra çalışmaya devam etme motivasyonunda, 

idiosinkratik anlaşmaların ne tür bir rol oynadığını 1083 çalışan üzerinde uyguladıkları anket çalışma-

sında özellikle gelişmeye yönelik ve esneklik temelli anlaşmaların pozitif etki sağladığı, işe devam etme 

ve çalışma şartlarının olumlu sonuçlarına ulaşılmıştırBal ve ark.,2011). 

Hornung ve arkadaşları, sağlık sektöründe yaptıkları başka bir araştırmada; idiosinkratik anlaşmalar ve 

iş dizaynı arasındaki, bireysel iş değişikliklerinin çalışma performansı, öz yeterliliğin psikolojik gergin-

lik üzerindeki etkilerini, Almanya’da bir hastanede 187 sağlık çalışanından anket yöntemi ile veri top-

ladılar. Araştırmada, sağlık çalışanlarında görev, kariyer ve esnekliği üzerinde durulmuştur. Bu çalış-

mada, yapılan anlaşmaların motive edici, bireyin profesyonel iş gelişimini olumlu yönde etkilediği ve 

iş ortamından kaynaklı stresi dengelediği belirtilmiştir(Hornung ve ark.,2013).  

Ho ve Kong, çalışmalarında idiosinkratik anlaşmaları işveren ve çalışan fonksiyonunun ve bunların et-

kileşimini 3 farklı grupta araştırmıştır. Görev temelli idiosinkratik anlaşmalar, finansal ve bu anlaşma-

ların birbiriyle iletişim fonksiyonları incelenmiştir. Görev temelli anlaşmaların diğerlerinden bağımsız 

ve finansal anlaşmalarla ortak düşünüldüğü, çalışanın yeterliliğinin de işverenleri tatmin ihtiyacı pozitif 

yönde ilişkide olduğu sonucuna varılmıştır (Ho,Kong,2015). 

Ng ve Lucianetti, iş başarısı, motivasyon, statü ve paylaşım çabasının idiosinkratik anlaşmalara yönelik 

arayışlara ve işe almaya yatkın hale getirdiğine yönelik, İtalya’da 400 çalışan ve 82 süpervizörle bir 

çalışma yaptılar. Elde ettikleri verilere göre; çalışanların başarı ve statü gibi motivasyonel hedeflerinin 

ve amirleriyle ilişkilerinin idiosantrik anlaşmaların seviyeleriyle olumlu ilişkide  olduğunu gösterdiler. 

Ayrıca iş arkadaşlarının idiosantirik anlaşmaları hangi ölçüde aldığına dair algıları, çalışanların kendi 
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idiosantirik anlaşmalarına ilişkin algılar arasındaki ilişikiyi daha da güçlendirdiği ve etkileşimli bakış 

açısı kazandırdığını vurgulamışlardır(Ng,Lucianetti,2015). 

Liao, Wayne ve Rousseau, idiosinkratik anlaşmaların, işveren ve çalışanlar odaklı bir araştırma yaptılar. 

İdiosinkratik anlaşma teorisinin ve araştırmasının nitel bir incelemesini 23 ampirik çalışmanın bir meta 

analiziyle birleştirerek eleştirel bir gözden geçirmeyle sentezlediler. Her bölümde idiosinkratik anlaş-

maların güçlü ve zayıf yönlerini araştırdılar. Örgütsel düzeyde idiosinkratik anlaşmaların sonuçlarına 

daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar (Liao, Wayne, Rousseau,2016). 

Guerrero ve Jeanblanc, örgütsel politika ve duruma göre bakış açısından idiosinkratik anlaşmaların, kal-

kınma ve öncülerini araştırdılar. Organizasyondaki hiyerarşik yapının ağ ilişkilerindeki idiosinkratik 

anlaşma, yapılan arabuluculuk rolünü Fransa’nın ekonomik olarak zengin bir bölgesinde 252 mühendis 

ile çalışma yaptılar. Ağ ilişkisi kurma becerileri ve geliştirmenin idiosinkratik anlaşmaların kısmen ara-

cılık ettiği sonucuna vardılar (Guerrero, Jeanblanc,2017). 

Sorumluluk almak, kuruluşlarda iş verimliliğini artırmak için etkili bir proaktif davranış olarak destek-

lenmiştir. Proaktif motivasyon modeli ve beşeri sermaye teorisi temel amacıyla, Wang ve Long, idio-

sinkratik anlaşmalar yapılan çalışanların sorumluluğunu nasıl ve ne zaman teşvik ettiğini araştırdılar. 

237 çalışandan topladıkları verilerle idiosinkratik anlaşma yapmanın çalışanın sorumluluk almada 

olumlu bir etkisi olduğunu vurguladılar. Psikolojik güçlenmenin idiosinkratik anlaşma yapmanın çalı-

şanın sorumluluk almada olumlu bir etkisi olduğunu, psikolojik güçlenmenin idiosinkratik anlaşmalarla 

ücret alma arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini ve örgütsel görev süresi, hizmet süresi arttıkça arabulucu-

luk etkisini denetlediğini buldular (Wang, Long,2018). 

Marescaux, Winne ve Sels, çalışmalarında üçüncü tarafın perspektifinden idiosinkratik anlaşmalara 

odaklandılar. Daha açık bir ifadeyle, idiosinkratik anlaşma yapan çalışanlarla çalışma ortamındaki iş 

arkadaşlarının tepkilerine ve yargılarını araştırdılar. 1988 katılımcıyla yapılan bu çalışmada, idiosink-

ratik anlaşmanın çalışana dağıtımlı adalet sağlamadığını, bununda iş arkadaşlarının sesini yükselterek 

eşitsizliğe tepki gösterdiklerini, haksızlık olarak görüldüğü araştırma sonuçlarında görüldü. Bu sonuç-

ların literatür açısından iş arkadaşlarını yargılama ve tepkilerini göstermiş olmaları dolayısıyla idiosink-

ratik anlaşmaların önemli etkilerini ortaya koymuştur (Marescaux, Winne,Sels,2019).  

Ülkemizde idiosinkratik anlaşmalar hakkında çalışma ender olmakla birlikte Guerrero’nun çalışmala-

rından esinlenerek Özçelik, Aybas ve Uyargil (2019), Idiosinkratik anlaşmaları, kişiye özgü sözleşmeler 

olarak ele almışlardır. Araştırmalarında, Idiosinkratik anlaşmaların kariyer başarısına etkisinde algıla-

nan istihdam edilebilirliğin rolü olup olmadığını incelemek amacıyla bilişim sektöründe 110 kişilik ör-

neklem grubuna anket uygulamışlardır. Çalışma sonucunda idiosinkratik anlaşmalar ve çalışanların ör-

güt içi kariyer başarısı arasındaki ilişkide, algılanan istihdam edilebilirliklerinin kısmi aracı rolü olduğu 

tespit edilmiştir (Özçelik, Aybas,Uyargil 2019). 

KISITLAMALAR 

Literatür incelendiğinde, idiosinkratik anlaşmalarla ilgili yapılan araştırmalar, daha çok mühendislik, 

işletme ve yönetim birimlerinde çalışanlar üzerinde, davranış bilimleri ve insan kaynakları alanlarında, 

odaklanılmıştır. 
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Bu derleme sağlık sektöründeki idiosinkratik anlaşmaları özellikle de çalışan ve kurum/işveren arasın-

daki ilişkiyi incelemek düşüncesiyle de yapılmıştır. Fakat sağlık alanında yapılan idiosinkratik anlaş-

maların literatür taramasında yayınlanmış sınırlı akademik araştırmaya ulaşılabilmiştir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Hornung, Rousseau ve Glaser yönetici bakış açısını inceleyen ilk çalışmalarında İdiosinkratik anlaşma-

ların,  çalışan performans ve motivasyonunu artırdığı sonucuna varmışlardır. Çalışan odaklı liderlik ve 

çalışma yaşam kalitesini başka bir çalışmalarında kendine özgü fırsatların arabuluculuk rolleri- klasik 

liderlik boyutunu, çalışanların istihdam ilişkilerinde müzakere ettikleri kişiselleştirilmiş koşullara atıfta 

bulunarak idiosinkratik anlaşmalara izin verilmesinin çalışan odaklı lider davranışının bir tezahürü ol-

duğunu söylemişlerdir. Düşüncenin hem mesleki gelişim hem de çalışma süresi esnekliği ile ilgili ken-

dine özgü olumlu etkileri olduğunu yansıtmışlardır. İşe bağlılıkla ilgili gelişme esnekliğinin, iş-aile iliş-

kilerinde pozitif yönde olduğu sonucuna karşın 2011’de yaptıkları çalışmada idiosinkratik anlaşmaların 

çalışma esnekliği konusunda iş ve özel yaşamı olumsuz etkilerinden bahsetmektedirler.  

Rousseau, Hornung ve Kim’in sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları, içerik ve istihdam ilişkisi çalışma-

larında kişiyi geliştirici idiosinkratik anlaşmaların işe alınmadan önce ve istihdam sürecinde sosyal de-

ğişim yönünde olumlu olduğu fakat çalışma saatine yönelik idiosinkratik anlaşmaların aksi yönde bul-

guları olduğunu ortaya koydular. Sağlık alanında Hornung ve diğerlerinin 2013 yılında yaptığı bir diğer 

çalışmada, görev, kariyer ve esneklik, motive edici, çalışanın profesyonel gelişimine yönelik destekle-

yici ve iş yerinde gelişen stresi önlemede ise dengeleyici bir rol üstlendiği üzerinde durulmuştur. 

Yine Guerrero ve arkadaşları, Özçelik ve diğerler, idiosinkratik anlaşmalar ve çalışanların örgüt içi ka-

riyer başarısı arasındaki ilişkide, algılanan istihdam edilebilirliklerinin kısmi aracı rolü olduğu üzerinde 

durmuşlardır. 

Diğer bir taraftan Liao, Wayne ve Rousseau, Marescaux, Winne ve Sels; idiosinkratik anlaşma yapan-

ların kazanımlarından diğer çalışanların olumsuz etkilendiklerini, eşitsizliğe tepki gösterdiklerini, ses-

lerini yükselttiklerini vurgulamışlardır.  

Idiosinkratik anlaşmalar, çalışanların çalıştıkları kuruluşlarla müzakere edilen bireyselleştirilmiş ça-

lışma düzenlemeleridir. Bu tür anlaşmalar, her iki tarafın yanı sıra iş arkadaşları ve daha geniş çalışma 

dünyasına etkileri üzerine ortaya çıkan yeni bir çalışma alanını temsil etmektedir.  

Idiosinkratik anlaşmalar, çok geniş insan kaynağı ve hizmet yelpazesi olan yoğun olarak bireysel, ku-

rumsal ve mesleki olarak entelektüel sermaye içeren sağlık sektöründe kaliteli hizmet verebilmek, çalı-

şanın iş doyumunu artırmak ve küreselleşmeyle birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulun-

malarını sağlamak açısından önemlidir.  

Idiosinkratik anlaşmalar hakkında yapılan araştırmalar daha çok mühendislik ve işletme odaklıdır. Sağ-

lıkta yapılan idiosinkratik anlaşmaların literatür taramasında yayınlanmış sınırlı akademik araştırmaya 

ulaşılmıştır. Ulaşılan bu çalışmalarda daha çok yönetimsel konular ele alınmıştır. Fakat sağlık sektö-

ründe bilinen isim yapmış çalışanlar, bilim adamları gibi çok değerli beşeri sermayeye sahip kişi/kişile-

rin çalıştıkları organizasyonlarda bulunduğu yerlerdeki sürekliliği bize bu konunun kapalı kalmış, araş-

tırılmamış yönünü düşündürmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak sağlık alanında yapıldığı öngörülen 

idiosinkratik anlaşmalara, nöroşirurji alanında çalışmalarıyla dünyaca ün yapmış değerli bilim insanı  

Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL’in çalıştığı üniversitelerde tanınan imkanlar ve karşılığında yaptığı çalışma-

lar örnek verilebilir. Yine bir başka örnek, medikal teknoloji üzerine çalışmalar yapan değerli bilim 

insanı Dr. Canan DAĞDEVİREN’e bilimsel çalışması için Harvard Üniversitesi’nin özel çalışma labo-
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ratuvarı kurulması verilebilir. Bu örneklerin sayısı artırılabilir. Bu bağlamda kendilerine bilimsel faali-

yetlerini gerçekleştirebilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek için her türlü imkanın sağlanmasının karşı-

lığında kurumun kazanımları, özellikle dünya çapında prestijinin artması idiosinkratik anlaşmalarda kar-

şılıklı kazan kazan ilişkisi olarak düşünülebilir.  

İdiosinkratik anlaşmalara verilebilecek güzel bir örnekte İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (Natio-

nal Health Service-NHS) danışmanlarına verilen (Consultants) imtiyazlar ve özel şartlardır.  

Sağlık alanında idiosinkratik anlaşmalar her ne kadar kişisel entelektüel sermaye gibi düşünülse de bunun 

tek başına başarısından ziyade ekip olarak çalışılması ve ekip kalitesinin önemi de düşünülerek bir başka 

birleşik kavramı olan we-deals’a kısaca değinmek yerinde olacaktır. We-deals dilimizde karşılığı henüz 

olmamakla birlikte, “Ekip-anlaşmaları ya da biz-anlaşmaları” olarak anlamlandırılabilir. Ama idiosink-

ratik anlaşmalardan yola çıkarak biz; w-anlaşmalar olarak isimlendireceğiz. W-anlaşmalar daha iyi tanım-

lamak gerekirse ekip liderine verimlilik açısından yapılan kişisel yatırımdan ziyade birlikte çalışan, hiz-

meti yürüten liderle birlikte ekip üyelerine yapılan yatırımlardır (Liao, Wayne, Rousseau,2016).  Sağlık 

sektöründe bu tarz w-anlaşmaları görmek mümkündür. Alanında başarılı bir beyin cerrahının ameliyat-

hane ekibiyle birlikte daha iyi hizmet sunacağı başka bir sağlık kuruluşuna geçmesi örnek olarak verilebi-

lir.  Bu durumda hem cerrah daha iyi bir ortamda kendi ekibiyle birlikte hizmeti sunarken verimli ve ka-

zançlı çalışacak, hem de hizmeti sunan sağlık kurumunun hizmet kalitesi artacak, müşteri/hasta memnu-

niyetindeki artış başka müşterileri sağlık kurumuna çekmesine neden olurken aynı zamanda başka branş-

lardaki sağlık ekiplerinin de çalışma ortamı olarak tercih etmesi ve yeni idiosinkratik anlaşmalar ya da w-

anlaşmalar gibi kazanımları sağlayacaktır.  Dünya çapında çığır açan ve milyonlarca insanın hayatını de-

ğiştiren Imperial College IVF Departmanı(tüp bebek) buna güzel bir örnektir. 

Sonuç olarak idiosinkratik anlaşmalar gelişen global dünyanın her alanında yapılmaktadır. Her ne kadar 

isimlendirilmemişse de sağlık alanında idiosinkratik anlaşma uygulamada fazla olduğu görülmektedir. 

Dileğimiz idiosinkratik anlaşmalara özel ve dış kaynaklı yapılan yatırımlar kadar devletin de kamu sağ-

lık hizmetlerinin önemsenmesi ve içimizdeki değerli sağlık bilim beşeri ve entelektüel sermayesinin 

desteklenmesi, beyin göçünün önlenmesidir. 
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VOLEYBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ VE FMS SKORLARININ İNCELENMESİ 

Barış BAYDEMİR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü,  

Çanakkale / Türkiye 

Öz: Araştırma, voleybolcularda anaerobik güç ve FMS skorları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmaya, Çanakkale’de alt yapılarda voleybol oynayan 67 kız sporcu katılmıştır. Voley-

bolcuların fiziksel özelliklerini belirlemek için boy ve vücut ağırlığı ölçülmüş ve çıkan sonuçlara göre 

BKI hesaplanmıştır. Anaerobik güç ölçümü için voleybolcuların dikey sıçrama performansları ölçül-

müştür. Dikey sıçrama ölçümleri parke zeminde yapılmıştır. FMS skorlarını belirlemek için ise FMS 

kiti kullanılmıştır. FMS testi 7 hareket üzerinden yapılmıştır (Deep Squat-Derin Çömelme, Hurdle Step-

Yüksek Adımlama, Inline Lunge-Öne Adımlama, Shoulder Mobility-Omuz Hareketliliği, Active 

Straight-Leg Raise-Aktif Düz Bacak Kaldırma, Trunk Stability Push-Up-Gövde Stabilitesi, Rotasyon 

Stabilitesi-Rotary Stability). FMS toplam 21 puan üzerinden hesaplanmıştır. Sporcular her 7 hareket 

için bir puan almıştır. Puanlar 0 ile 3 puan arasında değerlendirilmiştir. Hareketin ağrısız ve kusursuz 

uygulanmasına 3 puan verilmiştir. Hareketin bazı hatalar ve ağrısız uygulanmasına 2 puan verilmiştir. 

Hareketin tamamını başaramayan sporculara 1 puan verilmiştir. Uygulama sırasında ağrı olması duru-

munda hareket yaptırılmamış ve 0 puan verilmiştir. Araştırmaya katılan voleybolcuların fiziksel ve per-

formans değerlerinin dağılımına yönelik test için “Normallik Testi” yapılmıştır. Voleybolcuların anae-

robik güç ve FMS skorları arasındaki ilişkiyi incelemek için ise “Sperman Korelasyon Analizi” yapıl-

mıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, voleybolcularda anae-

robik güç ve FMS skorları arasında bir ilişki saptanmıştır. Dikey sıçrama performansı yüksek olan vo-

leybolcuların FMS skorlarının da yüksek olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Anaerobik Güç, FMS 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Voleybol fizyolojik açıdan bakıldığında anaerobik hem de aerobik bileşenlere sahip bir spordur. Oyun 

bileşenleri açısından temel motorik özelliklerin tamamını barındıran ve özellikle sıçrama ve anaerobik 

gücün ön planda olduğu bir branştır. Voleybolcularda sıçrama performansı araştırmacılar için araştırma 

konularından olmaktadır (Kasabilis ve ark., 2005: 608-609). 

Voleybol oyununda yüksek seviye aktiviteleri gerçekleştirmek için fiziksel performansın iyi olması ve 

anaerobik kapasite ile kombine bir şekilde gerekli olduğu düşünülmektedir  (Nikolaidis ve ark., 2016: 

8-9). Sıçrama, topa vurma, hızlı hareket etme gibi kısa süreli maksimum hareketler oyun için gerekli 

unsurlardır. Bu nedenle voleybol oyuncularının yüksek seviyede rekabet edebilmeleri için iyi bir kas 

gücüne sahip olmalıdır. 

AMAÇ  

Araştırma, voleybolcularda anaerobik güç ve FMS skorları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ya-

pılmıştır.  
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KAPSAM 

Araştırmada voleybolcuların fiziksel ve motorik özelliklerine dair bilgiler verildi. Araştırma 2019 yı-

lında Çanakkale alt yapılarda oynayan voleybolcular ile yapıldı. Çalışma toplam 8 hafta sürdü. FMS 

testi ile voleybolcuların anaerobik güç değerleri arasında ilişki var mı? sorusunun cevabı arandı. Ölçüm-

ler esnasında sakatlanan sporcular araştırmaya dahil edilmedi. 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Çanakkale’de alt yapılarda voleybol oynayan 67 kız sporcu (yaş13.52±0.50; boy 164.00±7.71, vücut 

ağırlığı 53.10±6.90, BKI 21.49±8,31 katıldı.  

Veri Toplama Teknikleri 

Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı Ölçümü ve BKI Hesaplanması 

Voleybolcuların boy uzunluğu ölçümü duvara sabitlenmiş metre ile ölçüldü. Ölçüm için  voleybolcula-

rın ayaklar birleşik, çıplak ayakla ve baş dik pozisyonda iken ölçüldü. Vücut ağırlığı ve BKI için Tanita 

body composition analyzer model TBF-300 kullanıldı (Baydemir vd., 2018:1050-1052). 

FMS Testi 

Voleybolculara FMS testi antrenman olmayan tatil gününde ve parke zeminde yapıldı. Ağrı durumunda 

test sonlandırıldı. FMS testi için yedi hareket paterni uygulandı. Puanlama, hareketin yapılış şekline 

göre gözlemlenerek 0 ile 3 puan arasında değerlendirildi (Cook vd. 2006: 62-72).  

Dikey Sıçrama Testi ve Dikey Anaerobik Gücün Hesaplanması  

Voleybolcuların dikey sıçrama performansı mat üzerinde ölçüldü. Dikey sıçrama performansı için vo-

leybolcuların sıçramadan önce parmak ucu ile uzanmış oldukları mesafe ölçüldü. Sıçrama performansı 

sergileyen sporcuların boyanmış işaret parmağı ile dokundukları mesafe ölçülerek iki değer arasında 

kalan mesafe cm cinsinden kaydedildi (Baydemir ve ark., 2020:16-18). Katılımcıların anaerobik güç 

değerleri; dikey sıçrama ve vücut ağırlığı değerlerinden yararlanılarak Lewis formülü ile belirlendi.  

Lewis Formülü̈ P = √4,9 (Ağırlık) √ Dn 

P: Güç Dn: Metre cinsinden dikey sıçrama mesafesi, √4,9: Sabit sayı  

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi için SPSS paket programı kullanıldı. Araştırmaya katılan vo-

leybolcuların fiziksel ve performans değerleri için “Normallik Testi” yapıldı. Voleybolcuların anaerobik 

güç ve FMS skorları arasındaki ilişkiyi incelemek için ise “Sperman Korelasyon Analizi” yapıldı. An-

lamlılık düzeyi 0.05 olarak değerlendirildi. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Betimleyici İstatistik 

Değişkenler N Min. Maks. Ort. Ss 

Yaş (yıl) 67 13 14 13.52 .50 

Boy (cm) 149 182 164. 7.71 

Vücut Ağırlığı (kg) 39 55 53.10 6.90 

BKI 19 23,5 1,49 831.98 

Anaerobik güç (kg.m2/s3) 41,23 73,12 67,16 6,43 

Deep Squat (puan) 1 3 2 .34 

Hurdle Step (puan) 1 3 2.01 .21 

In Line Lunge (puan) 1 3 1.97 .24 

Shoulder Mobility (puan)  0 3 2.20 .78 

Active Straight Leg Raise (puan) 0 3 1.89 .46 

Trunk Stability Push Up (puan) 0 3 1.67 .91 

Rotary Stability (puan) 1 3 1.76 .46 

Toplam Skor (puan) 7 17 13.47 1.77 
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Tablo 2. Normallik Testi 

Değişkenler N 
Kolmogorov_smirnov 

Statistic         df                sig 

Anaerobik güç (kg.m2/s3) 

67 

.446 67 .000 

Deep Squat (puan) .440 67 .000 

Hurdle Step (puan) .498 67 .000 

In Line Lunge (puan) .504 67 .000 

Shoulder Mobility (puan)  .260 67 .000 

Active Straight Leg Raise (puan) .455 67 .000 

Trunk Stability Push Up (puan) .277 67 .000 

Rotary Stability (puan) .443 67 .000 

Toplam Skor (puan) .168 67 .000 

*=p>0.05  

Araştırmaya katılan futbolcuların gruplar arası değişkenlerine dair karşılaştırma yapılmadan önce nor-

mallik testi yapılmıştır. Sporcuların sayısı 30’un üzerinde olduğu için Kolmogorov-Smirnov testi dik-

kate alınmıştır. Analiz sonucunda sporculara ait verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

Elde edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 3. Voleybolcuların Anaerobik Güç ve FMS Testi Skorlarının İlişkisi 

Değişkenler  Deep 

Squat 

Hurdle 

Step 

In 

Line 

Lunge 

Shoul-

der Mo-

bility 

Active 

Straight 

Leg Ra-

ise 

Trunk 

Stabi-

lity 

Push 

Up 

Rotary 

Stability 

Toplam 

Skor 

Anaerobik 

güç 

r 310* .166 .233 .417** .124 .350** .266* .716** 

P 011 .179 .058 .000 .317 .004 .030 .000 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 

*=p>0.05 

*=p>0.01 

Araştırmaya katılan voleybolcuların Anaerobik güç değerleri ile FMS testi skorları arasındaki ilişkiyi 

tespit etmek üzere Sperman Korelasyon testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, voleybolcuların 
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anaerobik güç değerleri ile Hurdle Step, In Line Lunge, Active Straight Leg Raise değerleri arasında bir 

ilişki tespit edilemezken Deep Squat (r=310, p>0.05), Shoulder Mobility (r=.417, p>0.01), Trunk Sta-

bility Push Up (r=.350, p>0.01), Rotary Stability (r=.266, p>0.05), toplam skor (r=.716, p>0.01) değer-

leri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 3’de verilmiştir. 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda, voleybolcularda anaerobik güç ve FMS skorları arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki saptanmıştır. Anaerobik gücü yüksek olan voleybolcuların FMS skorlarının da yüksek olduğu söy-

lenebilir. 
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PUBİS TANISI ALMIŞ FUTBOLCULARI FMS AYIRT EDEBİLİR Mİ? 

Barış BAYDEMİR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü  

Çanakkale / Türkiye 

Öz: Araştırma, FMS (fonksiyonel hareket analizi) testi kullanılarak herhangi bir sakatlığı olmayan fut-

bolcular ile pubis tanısı almış futbolcuları karşılaştırmak için yapılmıştır. Çalışmaya amatör liglerde 

herhangi bir sakatlığı olmayan 35 erkek futbolcu ile pubis tanısı almış 35 erkek futbolcu olmak üzere 

toplam 70 sporcu katılmıştır. Futbolcuların fiziksel özelliklerinden boy ve vücut ağırlığı ölçülmüş ve bu 

sonuçlara göre BKI hesaplanmıştır. Futbolcuların fonksiyonel hareket paternini ayırt edebilmek için 

FMS kiti kullanılmıştır. FMS testi 7 hareket üzerinden yapılmıştır (Deep Squat-Derin Çömelme, Hurdle 

Step-Yüksek Adımlama, Inline Lunge-Öne Adımlama, Shoulder Mobility-Omuz Hareketliliği, Active 

Straight-Leg Raise-Aktif Düz Bacak Kaldırma, Trunk Stability Push-Up-Gövde Stabilitesi, Rotasyon 

Stabilitesi-Rotary Stability). FMS toplam 21 puan üzerinden hesaplanmıştır. Sporcular her 7 hareket 

için bir puan almıştır. Puanlar 0 ile 3 puan arasında değerlendirilmiştir. Hareketin ağrısız ve kusursuz 

uygulanmasına 3 puan verilmiştir. Hareketin bazı hatalar ve ağrısız uygulanmasına 2 puan verilmiştir. 

Hareketin tamamını başaramayan sporculara 1 puan verilmiştir. Uygulama sırasında ağrı olması duru-

munda hareket yaptırılmamış ve 0 puan verilmiştir. Çalışmada ölçümler sporcuların dinlenik olduğu 

zaman diliminde alınmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket program kullanılmıştır. Gruplar arası da-

ğılımın normalliği için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Gruplar arası farkın ortalamalarını kar-

şılaştırmak için ise bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak değerlendi-

rilmiştir. Araştırma sonucunda, FMS’in pubis tanısı almış futbolcuları ayırt edici bir test olduğu söyle-

nebilir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Pubis, FMS 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Pubis sendromu, sporcularda genellikle aşırı zorlanmaya bağlı olarak görülen uyluk iç yan kaslarının 

kasık yapışma noktalarındaki bölgede ağrıya neden olan bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Lite-

ratür incelendiğinde; Pubis ilk olarak Beer tarafından 1924'te tanımlanmıştır (Beer, 1928: 1-5). Sporcu-

larda ise ilk olarak 1932’de tanımlanmıştır (Spinelli, 1932: 11-27). 

Futbolda, branşa özgü yapılan ani hızlanmalar, yön değiştirmeler, topu vuruş esnasında oluşan zorlan-

malar vb. durumlar nedeniyle futbolcularda pubis sendromu kaynaklı şikayetler literatürde her geçen 

gün daha fazla yer almaktadır. Rodriguez ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir araştırmada, 1989ve 

1997 yıllarında futbola özgü yaralanmaların sadece %3 ile %5 nin pubis tanısı kaynaklı olduğu rapor 

edilmiştir (Rodriguez ve ark., 2001: 430-437). Mevkiye göre sınıflandırıldığında ise orta saha oyuncu-

larında %42, defans ve forvet oyuncularında ise eşit olarak %25.7 olarak pubis sakatlığı olduğu ifade 

edilmiştir (Rodriguez ve ark., 2001: 430-437). Pubis tanısı konmuş futbolcular çeşitli tedavi yöntemleri 

sonucunda (antiinflamatuvar ilaçlar, elektrik stimülasyonu, rehabilitasyon programları vb.) tekrar spor 

hayatına geri dönebilmektedir. Bu süreçte önemli olan kriter spora dönüş süresini azaltacak tedavi yön-

temini tercih etmektir. 
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FMS, Türkçe literatürde Fonksiyonel Hareket Analizi olarak adlandırılmaktadır. FMS testi ile sınırlı 

hareketler belirlenmekte ve düzeltici egzersiz programları uygulanmaktadır. FMS testi yedi hareket di-

zisinden oluşmaktadır. Bu hareket dizinleri, Derin Çömelme (Deep Squat), Yüksek Adımlama (Hurdle 

Step) Öne Adımla Çömelme (İnline Lunge), Omuz Hareketliliği (Shoulder Mobility), Aktif Düz Bacak 

Kaldırma (Active Straight Leg Raise), Gövde Stabilitesi (Trunk Stability Push up), Rotasyon Stabilitesi 

(Rotary Stability) dir. Her bir hareket 0-3 puan arasında puanlandırılmaktadır. Her hareket için norm 

tablosundan kriterlere göre puanlama yapılmaktadır. Dolayısıyla değerlendirmeye katılan kişi 0-21 ara-

sında bir puan alabilmektedir. Her bir hareketten elde edilen puanlar toplanarak kişinin toplam FMS 

puanı hesaplanmaktadır (Cook vd. 2006: 62-72).  

Araştırmacılar FMS testini sporculara veya sedanter bireylere uygulayarak mevcut sakatlıkları tespit 

etmeye ya da sakatlanma riskini tahmin etmeye çalışmışlardır (Moran ve ark., 2017: 1661-1663). Çeşitli 

branşlarda meydana gelen sakatlıklar için tahminler yürütmüşlerdir. Literatür incelendiğinde futbolcu-

larda pubis konusunda FMS testi ile yapılan çalışmalara sınırlı sayıda rastlanmıştır. Bu nedenle pubis 

tanısı konmuş futbolcuların FMS hareket paternlerindeki puanlar merak konusu olmuştur.  

AMAÇ  

Araştırma, FMS (fonksiyonel hareket analizi) testi kullanılarak herhangi bir sakatlığı olmayan futbol-

cular ile pubis tanısı almış futbolcuları karşılaştırmak için yapılmıştır.  

KAPSAM 

Araştırma kapsamında FMS testi ve futbolcuların fiziksel özelliklerine dair konulara yerildi. Çalışma 

2019 yılında Çanakkale ve İstanbul’da ikamet eden futbolculara yapıldı. Çalışma toplamda 12 hafta 

sürdü. Çalışma için herhangi bir kuruluştan maddi destek alınmadı.  

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya, amatör liglerde herhangi bir sakatlığı olmayan 35 erkek futbolcu (yaş 20.46±0.505; boy 

166.02±46.09, vücut ağırlığı 69.71± 4.17, BKI 22.3±9.48) ile pubis tanısı almış 35 erkek futbolcu (yaş 

20.51±0.507; boy 171.17±38.43, vücut ağırlığı 70±3,97, BKI 22.2±7.94) olmak üzere toplam 70 sporcu 

katıldı.  

Veri Toplama Teknikleri 

Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı Ölçümü ve BKI Hesaplanması 

Futbolcuların boy uzunluğu, çıplak ayak anatomik duruş pozisyonuyla ayaklar bitişik, baş dik pozis-

yonda, ayak topukları duvara sıfır olacak şekilde ölçüldü. Vücut ağırlığı ölçümü için Tanita body com-

position analyzer model TBF-300 kullanıldı (Baydemir vd., 2018:1050-1052). 
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FMS Testi 

Futbolculara uygulanan FMS testi için FMS test kiti kullanıldı. Futbolculara parke zemin üzerinde uy-

gulandı. Herhangi bir ağrı olduğunda hareket yaptırılmayarak test sonlandırıldı. Futbolculara, Derin Çö-

melme (Deep Squat), Yüksek Adımlama (Hurdle Step) Öne Adımla Çömelme (İnline Lunge), Omuz 

Hareketliliği (Shoulder Mobility), Aktif Düz Bacak Kaldırma (Active Straight Leg Raise), Gövde Sta-

bilitesi (Trunk Stability Push up), Rotasyon Stabilitesi (Rotary Stability) hareket dizini uygulandı. Her 

bir hareket 0-3 puan arasında puanlandırıldı. Her hareket için norm tablosundan kriterlere göre puanlama 

yapıldı. Her bir hareketten elde edilen puanlar toplanarak kişinin toplam FMS puanı hesaplandı (Cook 

vd. 2006: 62-72).  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi için SPSS istatistik paket programı kullanıldı. Verilerin betimleyici istatistikleri hesap-

landı. Her iki gruptaki değerler için normallik testi yapıldı. Futbolcuların her iki grupta ortalama puan-

larının arasındaki farkın anlamlılığı normal dağılım gösteren veriler için Independent-Sample T Test, 

normal dağılmayan veriler için ise Mann-Whitney U Testi ile hesaplandı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

değerlendirildi. 

BULGULAR 

Tablo 1. Betimleyici İstatistik 

Grup Değişkenler N Min. Maks. Ort. Ss 

Pubis  Yaş 35 20 21 20.46 0.505 

Boy 180 188 166.02 46.09 

Vücut Ağırlığı 61 78 69.71 4.17 

BKI 19.0 23.6 22.3 9.48 

Deep Squat 1 3 1.82 .452 

Hurdle Step 1 3 1.94 .338 

In Line Lunge 1 2 1.82 .382 

Shoulder Mobility 1 3 2.11 .866 

Active Straight Leg Raise 0 2 1.54 .560 

Trunk Stability Push Up 0 3 1.57 .916 

Rotary Stability 1 2 1.74 .443 
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Toplam Skor 7 16 12.57 2.15 

Normal Yaş 35 20 21 20.51 .507 

Boy 180 188 171.17 38.43 

Vücut Ağırlığı 62 77 70 3.97 

BKI 19.6 23.1 21.2 7.94 

Deep Squat 2 3 2.97 .169 

Hurdle Step 1 3 1.91 .358 

In Line Lunge 2 3 2.34 .481 

Shoulder Mobility 2 3 2.40 .497 

Active Straight Leg Raise 2 3 2.05 .235 

Trunk Stability Push Up 2 3 2.25 .443 

Rotary Stability 2 3 2.12 .498 

Toplam Skor 16 18 17.02 .746 
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Tablo 2. Normallik Testi 

 

Değişkenler 

 

Grup 

Kolmogorov_smirnov 

Statistic          df              sig 

Boy Pubis .360 35 .000 

Normal .345 35 .000 

Vücut Ağırlığı Pubis .474 35 .000 

Normal .462 35 .000 

BKI Pubis .156 35 .031 

Normal .201 35 .001 

Deep Squat Pubis .131 35 .136* 

Normal .137 35 .093 

Hurdle Step Pubis .448 35 .000 

Normal .539 35 .000 

In Line Lunge Pubis .481 35 .000 

Normal .502 35 .000 

Shoulder Mobility Pubis .419 35 .000 

Normal .247 35 .000 

Active Straight Leg Raise Pubis .390 35 .000 

Normal .364 35 .000 

Trunk Stability Push Up Pubis .539 35 .000 

Normal .333 35 .000 

Rotary Stability Pubis .462 35 .000 

Normal .462 35 .000 

Toplam Skor Pubis .146 35 .057 

Normal .230 35 .000 

*=p>0.05  
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Araştırmaya katılan futbolcuların gruplar arası değişkenlerine dair karşılaştırmaları yapılmadan önce 

normallik testi yapılmıştır. Sporcuların sayısı 30’un üzerinde olduğu için Kolmogorov-Smirnov testi 

dikkate alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda, pubis tanısı almış ve herhangi bir sakatlığı olmayan fut-

bolcuların Deep Squat puanları normal dağılırken (p>0.05), yaş, boy, vücut ağırlığı, BKI, shoulder mo-

bility, Hurdle Step, In Line Lunge, Active Straight Leg Raise, Trunk Stability Push Up, Rotary Stability 

ve Toplam Skor puanlarının normal dağılmadığı tespit edilmiştir (p<0.05). 

Tablo 3. Independent-Sample T Test ve Mann-Whitney U Testi 

Değişkenler N Sıra Ortalaması/ X̄ Sıra Toplamı/Ss U/t p 

Yaş  

 

 

 

 

 

70 

34.50 1.20 577.50 .635* 

Boy 33.99 1.18 559.50 .530* 

Vücut Ağırlığı 35.47 1.24 611.50 .991* 

BKI 36.93 1.29 562.50 .556* 

Deep Squat 1.82 .452 -13.98 .000 

Hurdle Step 18.50 647.50 17.50 .000 

In Line Lunge 27.53 963.50 333.50 .000 

Shoulder Mobility 32.80 1.14 518.00 .223* 

Active Straight Leg Raise 27.43 960.00 330.00 .000 

Trunk Stability Push Up 27.20 952.00 322.00 .000 

Rotary Stability 31.00 1.08 455.00 .001 

Toplam Skor 18.39 643.50 13.50 .000 

*=p>0.05. 

FMS testi ile yapılan ve pubis tanısı alan ve almayan futbolcuların arasından anlamlı bir fark olup ol-

madığını ortaya koymak için yapılan normal dağılım gösteren veriler için Independent-Sample T Testi, 

normal dağılmayan veriler için ise Mann-Whitney U Testinin sonucuna göre, futbolcuların yaş, boy, 

vücut ağırlığı, BKI, shoulder mobility arasında anlamlı bir fark gözlenemezken, Deep Squat, Hurdle 

Step, In Line Lunge, Active Straight Leg Raise, Trunk Stability Push Up, Rotary Stability ve Toplam 

Skor arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir (p>0.05). 
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SONUÇ 

Araştırma sonucunda, pubis tanısı almış futbolcuların FMS puanlarının herhangi bir sakatlığı olmayan 

futbolculara göre daha düşük olması, FMS’in sınırlı hareketlerin belirlenmesi ve özel hareket kalıpları 

hakkında bilgi vermesi açısından pubis tanısı almış futbolcuları ayırt edilebilir özelliğe sahip bir test 

olduğu söylenebilir. 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN CERRAHİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ 

İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Afig GOJAYEV1 , Ali Ekrem ÜNAL1 

1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: COVID-19 ilk olarak Çin'de Aralık 2019'un sonunda görüldü ve hızla yayılarak 11 Mart 

2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildi. Kliniklerin işleyişini de-

ğiştirdiği gibi endoskopi ünitesinin işleyişinde de önemli ölçüde değişikler oluşturdu. Bu çalışmanın 

amacı, pandemi sürecinin Cerrahi Onkoloji endoskopi üniteside oluşturduğu etkileri araştırmaktır. 

YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya toplam 377 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: “pre-

COVID-19” (Pre-CG; 279 vaka; 01-02-2019 ve 10-03-2020 arası dönem) ve “COVID-19” (CG; 98  

vaka; 11-03-2020 ve 28-02-2021). Hasta özellikleri ve yapılan endoskopik işlem özellikleri gruplar ara-

sında karşılaştırıldı. BULGULAR: Pandemi döneminde endoskopik işlem sayısının belirgin azaldığı 

görüldü (Pre-CG:279; CG:98; p<0.001). Hastaların yaş (p=0.164), cinsiyet (p=0.654) ve geçirilmiş gast-

rointestinal (GİS) kanser cerrahisi öyküsü dağılımları (p=0.259) açısından anlamlı fark gözlenmedi. En-

doskopi endikasyonu açısından da gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.048). Yapılan prose-

dürlere baktığımızda Pre-CG’de kolonoskopi yaptıran hasta yüzdesi, CG’de ise rektoskopi yaptıran 

hasta yüzdesi daha yüksek izlendi (p=0.007). Balon dilatasyon ve stent gibi ek girşimler açısndan grup-

lar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.999). Endoskopi sonucunda saptanan patolojik bulgular kolon 

kanseri, mide kanseri, kolon polipi, mide polipi, özofagojejunostomi ve kolorektal anastomoz darlıkları 

olup, iki grup arasında anlamlı fark saptanmamştır (p=0.184). SONUÇ: Bu çalışma sonucunda pandemi 

döneminde genel olarak, endoskopik işlem sayısında ciddi azalma olduğu görüldü. Pandemi öncesinde 

kolonoskopik işlem daha fazla yapılsa da, pandemi döneminde ise pandemi sürecinin getirdiği koşullar-

dan dolayı sedasyon gerektirmeyen rektoskopi gibi işlemler daha fazla yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Endoskopi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Şiddetli akut solunum sendromuna neden olan Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), 2020'nin baş-

larında.dünya çapında bir salgına dönüştü (1). Bu pandemi hayatın tüm alanlarını etkilediği gibi, sağlık 

sistemini de derinden etkilemiştir. Özellikle cerrahi kliniklerin çalışma sisteminde ciddi değişiklikler 

yapıldı. Türkiyede elektif benign cerrahiler ertelendi. Acil ve kanser cerrahilerine ise devam edildi. 

COVID-19  pandemisi Cerrahi Onkoloji kliniğimizin endoskopi ünitesi işleyinde de bazı değişiklik-

lere neden oldu. İşlem öncesi tüm hastalardan PCR testi çalışıldı ve test sonucu negatif olan hastalara 

işlem yapıldı. İşlem sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanıldı. Sedasyon gerektirmeyen işlemlere 

öncelik tanındı.  

AMAÇ 

Bu retrospektif çalışmanın amacı COVID-19 pandemi sürecinin Cerrahi Onkoloji Kliniği Endoskopi 

Ünitesinin çalışma düzeninde oluşturduğu etkileri araştırmaktır. 
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KAPSAM 

Bu retrosepktif çalışma Anaka Üniversitesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalında 01.02.2019 ile 28-02-2021 

arasında endoskopik işlem uygulanmış 377 hastayı kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Hastalar zaman aralığına göre iki gruba kategorize edildi: “pre-COVID-19” (Pre-CG; 279 vaka; 01-02-

2019 ve 10-03-2020 arası dönem) ve “COVID-19” (CG; 98  vaka; 11-03-2020 ve 28-02-2021). Hasta 

özellikleri ve yapılan endoskopik işlem özellikleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Hasta özelliklerine 

yaş, cinsiyet, gastrointestinal (GİS) kaynaklı kanser cerrahisi öyküsü, endoskopi endikasyonları dahil 

edildi. Endoskopik işlem özelliklerine yapılan prosedür, yapılan ek girişim tipi (stent, balon dilatasyon), 

saptanan bulgular ve komplikasyon varlığı dahil edildi.  

İstatistiksel analiz 

Analiz IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY) kullanılarak yapıldı. 

Normallik varsayımları Shapiro-Wilk testi ile kontrol edildi. Tanımlayıcı analizler, uygun olduğunda 

ortalama ± SD veya n (%) kullanılarak sunuldu. Kategorik veriler Pearson ki-kare testi ve Fisher’s Exact 

testi ile analiz edildi. Normal dağılan sayısal verilerin analizi için Student t testi kullanıldı. 0.05'ten 

düşük bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Pandemi döneminde endoskopik işlem sayısının belirgin azaldığı görüldü (Pre-CG:279; CG:98; 

p<0.001). İşlem sayılarının aylara göre dağılmı Tablo 1 ve Şekil 1’de gösterilmiştir. Hastaların yaş 

(p=0.164), cinsiyet (p=0.654) ve geçirilmiş gastrointestinal (GİS) kanser cerrahisi öyküsü dağılımları 

(p=0.259) açısından anlamlı fark gözlenmedi (Tablo 2). Endoskopi endikasyonu açısından da gruplar 

arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.048). Yapılan prosedürlere baktığımızda Pre-CG’de kolonoskopi 

yaptıran hasta yüzdesi, CG’de ise rektoskopi yaptıran hasta yüzdesi daha yüksek izlendi (p=0.007). Ba-

lon dilatasyon ve stent gibi ek girşimler açısndan gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.999). 

Endoskopi sonucunda saptanan patolojik bulgular kolon kanseri, mide kanseri, kolon polipi, mide polipi, 

özofagojejunostomi ve kolorektal anastomoz darlıkları olup, iki grup arasında anlamlı fark saptanmamş-

tır (p=0.184). Endoskopik işlemin özelliklerini içeren bu bulgular Tablo 3’te özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Pre-CG Ve CG'de Hastaların Aylara Göre Dağılımı 

Aylar Pre-CG 

n 

CG 

n 

Mart 18 12 

Nisan 17 8 

Mayıs 31 5 

Haziran 12 13 

Temmuz 29 6 

Ağustos 19 7 

Eylül 32 5 

Ekim 22 7 

Kasım 22 15 

Aralık 28 7 

Ocak 26 10 

Şubat 23 3 
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Şekil 1. Pre-CG ve CG'de Hastaların Aylara Göre Dağılımı 

 

Tablo 2. Hasta Özellikleri 

Değişkenler Pre-CG 

(n:279) 

CG 

(n:98) 

p 

Yaş (yıl), ortalam±SD 57±14.9 59.5±15.9 0.164 

Cinsiyet, n (%) 

  

 

Erkek 144(51.6) 48(49) 0.654 

Kadın 135(48.4) 50(51)  

GİS kaynaklı kanser cerrahisi öyküsü, n (%) 72(25.8) 38(38.8) 0.015 

GİS kaynaklı kanser cerrahi tipi (n:110), n (%)    

Opere kolon CA 22(30.6) 6(15.8) 0.259 

Opere mide CA 29(40.3) 17(44.7)  

Opere özofagus CA 1(1.4) 2(5.3)  
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Opere rektum CA 20(27.8) 13(34.2)  

Endikasyon, n (%) 

  

 

Malignite şüphesi 56(20.1)a 16(16.3)a 0.048 

Postop. kontrol 69(24.7)a 37(37.8)b  

Diğer 154(55.2)a 45(45.9)a  

Student's t testi, Pearson ki-kare testi, Fisher’s Exact testi. Bir satırdaki farklı küçük harfler, gruplar 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğunu gösterir. 

 

Tablo 3. Endoskopik İşlemin Özellikleri 

Değişkenler Pre-CG n (%) CG n (%) p 

Prosedür 

  

 

Üst Endoskopi 153(54.8)a 63(64,3)a 0.007 

Üst Endoskopi+kolonoskopi 31(11.1)a 5(5,1)a  

Kolonoskopi 63(22.6)a 11(11.2)b  

Rektoskopi 32(11.5)a 19(19.4)b  

Ek girişim 11(3.9) 8(8.2) 0.111 

Ek girişim tipi (n:19) 

  

 

Balon dilatasyonu 6(54.5) 4(50) 0.999 

Stent 5(45.5) 4(50)  

Saptanan bulgular 

  

 

Benign bulgular 208(74.6) 69(70.4) 0.184 

Kolon CA 9(3.2) 2(2)  

Kolon polipi 11(3.9) 3(3.1)  
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Mide CA 18(6.5) 12(12.2)  

Mide polipi 8(2.9) 0(0)  

ÖJ anastomoz darlığı 1(0.4) 3(3.1)  

Özofagus CA 5(1.8) 2(2)  

Rektum anastomoz darlığı 10(3.6) 4(4.1)  

Rektum CA 9(3.2) 3(3.1)  

Komplikasyon - - - 

Pearson ki-kare testi, Fisher’s Exact testi. Bir satırdaki farklı küçük harfler, gruplar arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark olduğunu gösterir. 

TARTIŞMA 

COVID-19 pandemisi halen devam etmektedir. Rutter ve ark. yaptığı çalışmada, bizim çalışma sonucu 

ile uyumlu olarak Birleşik Krallıkta pandemi döneminde endoskopi sayısının pandemi öncesine göre 

%5 azaldığı tespit edilmiştir (2). Dünya genelinde endoskopik işlem sayısının bu şekilde azalması ola-

ğandır. Gastrointestinal endoskopi SARS-CoV-2 transmisyonu için aerosol üreten bir prosedür olarak 

görülmektedir (3). Bu yüzden kliniklerde bu işlemler aciliyet sırasına göre sınırlandırılmıştır. Aynı za-

manda hastaların COVID-19 bulaşma riskinden dolayı hastaneye daha az başvurması da endoskopik 

işlem sayısının azalmasına neden olmuştur. Tony He ve ark. yaptığı çalışmada, COVID öncesi döneme 

göre kolonoskopi sayı azalmıştır (4). Bu sonuç bizim çalışmanın sonucuyla uyumludur. Kliniğimizde 

kolonsokopi sayısının azalmasının en önemleri nedenlerinden birisi sedasyon ve dolayısıyla anestezi 

ekibinin desteğini gerektirmesidir. Bu yüzden pandemi döneminde daha çok sedasyon gerektirmeyen 

rektoskopi gibi kısa işlemlere üstünlük verilmiştir. Aynı zamanda, Tony He ve ark. yaptığı çalışmada 

bizim çalışmaya benzer şekilde üst ve alt GİS kanser saptanma oranında iki dönem arasında anlamlı fark 

saptanmmaıştır. Bir diğer çalışmada ise, bizim çalışmanın aksine pandemi döneminde endoskopi sıra-

sında kanser saptanmasında düşüş tespit edilmiştir (2). Yakın zamanda yayınlanmış Hollanda kaynaklı 

çalışmada, bizim çalışmanın aksine GİS kanser teşhisinde azalma saptanmıştır (5). 

SONUÇ 

Çalışmamız sonucunda, pandemi döneminde endoskopik işlem sayısında ciddi azalma olduğu görüldü. 

Ancak işlem sayısında olan bu azalma kanser teşhisini etkilememiştir. Pandemi öncesinde kolonoskopik 

işlem daha fazla yapılsa da, pandemi döneminde ise pandemi sürecinin getirdiği koşullardan dolayı se-

dasyon gerektirmeyen rektoskopi gibi işlemler daha fazla yapılmıştır.  
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COVİD-19 NEDENİYLE YOĞUN BAKIM’DA YATAN HASTALARDA BÖBREK 

FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN MORTALİTE VE ENTÜBASYON İHTİYACINA ETKİSİ 

Mustafa DEMİR 

Tokat Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Tokat / Türkiye 

Öz: Amaç: Covid-19 mortalite ve morbitesi yüksek bir hastalıkltır. Akut böbrek yetmezliği ve kronik 

böbrek yetmezliği de hastanede yatan hastalarda sık görülen bir durumdur ve morbitide ve mortaliteye 

etkileri bilnmektedir. Bu çalışma ile akut ve kronik böbrek yetmezliğinin yoğun bakımda yatan Covid-

19 hastalarında prognoza ve ventilasyon ihtiyacına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ça-

lışmamız retrospektif kesitsel çalışma olarak planlandı ve Yoğun Bakım Ünitesinde covid-19 nedeniyle 

takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar böbrek fonksiyonlarına göre 3 gruba ayrıldı. Grup 

1: yoğun bakıma kabulü esnasında herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan hastalar (n:93), 

Grup 2: Yoğun bakıma kabul esnasında kronik böbrek yetmezliği olan hastalar (n: 29), Grup 3: Yoğun 

bakıma yatış esnasında akut böbrek yetmezliği olan hastalar (n:34) ‘dan oluşturuldu. Bulgular: Çalış-

maya dahil edilen 156 hastanın 53’ü 8%34) kadın, 103’ü (%66) erkekti. Hastaların 29 (%18.6)’u KBY 

hastası idi. Hastaların 34 (%21,8)’ü ise yatışları sırasında ABY gelişen hastalardı. 93 (%59.6) hastada 

KBY yada ABY yoktu. Hastaların 44 (28.2)’ü ventilatör ihtiyacı duymazken, 112 (%71.8)’si ventilatöre 

bağlanmıştır. Hastaların 122 (%78.2)’si ex olurken, 34 (%21.8)’i hayatta idi.  Ventilatöre bağlanma ve 

ölüm açısından ise tüm gruplar arasında anlamlı fark vardı (sırasıyla; p=0.025, 0.012). Ventilatöre bağ-

lanma ve ölüm oranları grup 2 de en yüksekken, grup 1’de en düşüktü. Sonuç: Covid-19’un kendisi 

mortalite ve morbitideyi artırmaktadır. Buna ek olarak ABH ve KBH varlığı mortalite ve entübasyon 

ihtiyacını daha da artırmaktadır. Mortalite ve entübasyon oranlarını azaltmak için bu iki hastalığa yöne-

lik müdahalelerin zamanında yapılmasının hastalığın seyrinde önemli bir rol oynayabileceğini düşün-

dürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Akut Böbrek Yetmezliği, Kronik Böbrek Yetmezliği, Yoğun Bakım 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) salgını, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde başladı 

ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel salgın ilan edildi. Araştırmalar ilk 

başta pulmoner patofizyoloji üzerine odaklanmasına rağmen, akut böbrek hasarı (AKI) prevalansı ve 

bununla ilişkili moralite özellikle de renal replasman tedavileri (KRT) gerektiren AKI olgularında çok 

daha yüksek olarak raporlanmıştır (Farouk, 2020:1-6, Hassanein, 2020:619-631.). 

 COVID-19 böbrek hasarına çeşitli mekanizmalar ile yol açabilir. Bunlar; sepsis, hemodinamik değişik-

likler, sitotoksik etkiler, sitokin salım sendromu, rabdomiyoliz, koagülopati, mikroanjiyopati ve kolap-

sing glomerülopati gibi çeşitli mekanizmalardır. İlk veriler AKI oranlarının ihmal edilebilecek kadar 

düşük oldu yönündeydi. Bununla birlikte, artan kanıtlar, AKI'nin COVID-19'lu hastalar arasında, özel-

likle de yoğun bakım ünitesindeki hastalar arasında yaygın olduğunu göstermiştir (Nadim, 2020.). Böb-

rekleri ilgilendiren bir diğer rahatsızlık kronik böbrek hastalığı’ (KBH) dır ve artmış viral morbidite için 

bir risktir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ABD'li yetişkinlerin (37 milyon kişi) 

yaklaşık %15'inin KBH'ye sahip olduğu tahmin edilmektedir.  Mevcut salgının başında Çin’de şiddetli 
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hastalık geçiren KBH’lı oranı %4,3 olarak rapor edilmiştir. COVID-19 ile enfekte ve şiddetli prezantas-

yona sahip son dönem böbrek hastaları % 16'lık bir enfeksiyon oranı ile oldukça duyarlı bir gruptur 

(Izzedine,2020:1297-1298.). 

AMAÇ 

 Bu çalışma ile akut ve kronik böbrek yetmezliğinin yoğun bakımda yatan Covid-19 hastalarında prog-

noza ve ventilasyon ihtiyacına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır 

KAPSAM 

Çalışmamız retrospektif kesitsel çalışma olarak planlandı.  Tokat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Üni-

tesinde covid-19 nedeniyle takip edilen hastalardan 01.07.21-01.11.21 tarihleri arasında kriterleri karşı-

layan hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya alınma kriterleri; 1. 18 yaş üzeri olmak, 2. Yoğun bakıma 

yatış esnasında akut böbrek yetmezliği olması (Akut böbrek yetmezliği kriteri serum kreatinin değerinde 

>0,3 mg/dl (48 saat içerisinde) artış olması), 3. Kronik böbrek yetmezli grubuna ise geriye dönük olarak 

son 3 ay ve daha uzun süre kayıtlarında gerek laboratuar gerekse biyokimyasal verilerinde kronik böbrek 

yetmezliği bulguları olan hastalar dahil edildi. Kronik böbrek yetmezliği kriteri olarak kreatinin 1,2 

mg/dl ve üzeri olması, e-GFR<60 ml/dk (MDRD ile hesaplanan) ve/veya idrar da proteinüri varlığı KBH 

lehine kabul edildi.  

YÖNTEM 

 Hastalar böbrek fonksiyonlarına göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1: yoğun bakıma kabulü esnasında herhangi 

bir böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan hastalar (n:93), Grup 2: Yoğun bakıma kabul esnasında kronik 

böbrek yetmezliği olan hastalar (n: 29), Grup 3: Yoğun bakıma yatış esnasında akut böbrek yetmezliği 

olan hastalar (n:34) idi. Hastalar yaş, cinsiyet biyokimyasal veriler, entübasyon ihityacı, entübasyon 

süresi ve sağ kalım açısından karşılaştırıldılar 

Tüm istatistiksel analizler SPSS version 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) ile yapildi. Gruplar arasında farkın 

incelenmesinde numerik parametreler için Tek yönlü Anova ve Kruskal Wallis analizi, kategorik para-

metreler için ise Ki-Kare testi kullanılmıştır.Post-hoc analizde Tukey ve Tamhane analizleri kullanıldı. 

P<0.05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR            

Çalışmaya dahil edilen 156 hastanın 53’ü 8%34) kadın, 103’ü (%66) erkekti. Hastaların 29 (%18.6)’u 

KBY hastası idi. Hastaların 34 (%21,8)’ü ise yatışları sırasında ABY gelişen hastalardı. 93 (%59.6) 

hastada KBY yada ABY yoktu. Hastaların 44 (28.2)’ü ventilatör ihtiyacı duymazken, 112 (%71.8)’si 

ventilatöre bağlanmıştır. Hastaların 122 (%78.2)’si ex olurken, 34 (%21.8)’i hayatta idi (tablo 1).  

 Gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p=0.456). Ventilatöre bağlanma ve ölüm açı-

sından ise tüm gruplar arasında anlamlı fark vardı (sırasıyla; p=0.025, 0.012). Ventilatöre bağlanma ve 

ölüm oranları grup 2 de en yüksekken, grup 1’de en düşüktü. Ayrıca yaş, potasyum düzeyleri ve CRP 

düzeyleri açısından anlamlı fark vardı (sırasıyla p=<0.001; 0.003; 0.027).  Grup 2 ve grup 3 hastaları 

grup 1’e göre daha yaşlı idi. Potasyum düzeyleri de grup 2 ve grup 3 ‘te Grup 1’e göre ile anlamlı 
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düzeyde yüksekti. Bun ve kreatin düzeyleride grup2 ve 3’te grup 1’e göre anlamlı düzeyde yüksekti. 

CRP düzeyleri ise grup 3’te grup 1’e göre anlamlı düzeyde yüksekti. 

Tablo 1. Klinik ve Demografik Verilerin Gruplar Arasında Karşılaştırması 

 Grup 1 (Covit) 

(n=93) 

Grup 2 (Co-

vit+KBY) 

(n=29) 

Grup 3 (Co-

vit+ABY) 

(n=34) 

P değeri 

Cinsiyet 

(K/E) 

32/61 12/17 9/25 0.456 

Yaş 67±12.3 73.3± 10.9 72.9±6.4 0.004* 

Ventilasyon 

(var/yok) 

60/33 26/3 26/8 0.025* 

Ex 

(var/yok) 

66/27 28/1 28/6 0.012* 

WBC 11.6±5.2 10±4.4 10.9±4.9 0.303 

HGB 12.6±1.6 11.8±2.0 12.3±1.9 0.129 

Nötrofil 10.5±5.0 8.7±4.1 9.4±4.8 0.179 

PLT 239.2±97.0 206.7±92.0 252.3±115.5 0.181 

K 3.9±0.5 4.2±0.7 4.3±0.6 0.003* 

Lenfosit 0.6 (0.12-3.4) 0.8 (0.3-2.1) 0.7(0.2-2.7) 0.934 

N/L 13 (0.7-151.4) 9.3 (0.6-61.9) 11.9 (3.1-56.2) 0.746 

PL/L 326.1 (56.0-2725) 243.7 (62.3-7989.8) 329.1 (68.4-1118.2) 0.393 

Üre  44.7 (17.6-131.6) 90.7 (31.0-287.8) 86.2 (40.8-237.7) <0.001 

Kreatinin 0.8 (0.4-1.1) 1.8 (0.8-6.0) 1.4 (1.2-5.7) <0.001 

Na 139.3 (106.8-152.1) 138.5 (127.7-158.6) 136.9 (44.3-163.7) 0.576 
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CK 100 (14-2160) 138 (15-839) 233.5 (39-1374) 0.161 

LDH 467 (165-1084) 426.1 (24-2161.6) 423.9 (189-3835) 0.918 

ALT 31.6 (10.2-152.0) 20.5 (5.9-899.7) 27.9 (10.5-714.3) 0.432 

AST 43.4 (12.5-209.4) 44.1 (1.12-1964.4) 47.6 (16.1-3095) 0.246 

D-dimer 0.75 (0.09-3.9) 0.7 (0.16-3.9) 0.7 (0.1-26.0) 0.992 

ferritin 752.8 (0.1-2000) 423.8 (58.8-2000) 675.9 (56.3-2000) 0.423 

CRP 129 (0.01-363.0) 129.2 (8.17-314) 138 (14-264) 0.027* 

Entibasyon 

süresi (gün) 

2 (0-49) 2 (0-18) 4 (0-55) 0.945 

Yattığı gün sa-

yısı 

10 (1-49) 6 (1-22) 8 (1-55) 0.825 

 

SONUÇ 

Çalışmamız sonuçlarına göre Covid-19+ kişilerde ABY ve KBH varlığı olmayan hastalara göre ölüm 

oranını anlamlı düzeyde artırmaktadır. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda akut böbrek 

yetmezliğine göre mortalite oranı daha yüksekti. Bu iki hastalık entübasyon ihtiyacını artırırken, entü-

basyon süresi ya da yoğun bakımda kalış süresi üzerine anlamlı bir etkisi saptanmamıştır. 

Şiddetli koronavirüs hastalığı geçiren hastaların yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi için en yaygın 

neden; mekanik ventilasyon ihtiyacı gerektiren hipoksemik solunum yetmezliği veya vazopresör desteği 

gerektiren hipotansiyondur. Akut böbrek yetmezliği varlığının yoğun bakım kabulu ile ilgili yeterine 

veri yoktur (Batlle,2020:1380-1383.). Cheng ve ark. (Cheng, 2020:829-838.) 701 covid hastası ile yap-

tıkları çalışmada hastaneye yatış esnasında akut böbrek yetmezliği sıklığını % 14.4 ve yatış süresinde 

akut böbrek yetmezliği gelişme oranını % 5.1 saptanmışlardır. Hastalarda akut böbrek yetmezli varlığı 

hastane de ölüm riski için bağımsız risk faktörü olarak saptamışlardır. Çalışmamızda yoğun bakıma 

kabul esnasında hastaların % 21.8’inde akut böbrek yetmezliği olduğunu belirledik. Bu sonuç Cheng ve 

ark. sonuçlarından daha fazla idi. Bu farkın ise akut böbrek yetmezliği gelişiminin yoğun bakım ihtiya-

cını artıracağı düşüncemizi desteklemektedir. Aynı çalışmada normal böbrek fonksiyonuna sahip has-

talarla karşılaştırıldığında, hastaneye yatışda yüksek serum kreatinini olan hastalar ağırlıklı olarak erkek 

ve daha yaşlıydı. Kendi çalışmamızda ise yogun bakıma kabul edilen hastalardan her üç alt gurupta da 

erkek ağırlığı vardı. Bu sonuç akut böbrek yetmezliği gelişimin ve mortalite riskinin erkeklerde daha 

fazla olduğunu düşündürmektedir. Şiddetli COVID-19 hastalarında ABH sıklığın çok daha fazla oldu-

ğunu bildiren çalışmalarda literatürde mevcuttur (yaklaşık% 50) (Fabrizi,2020:1052). Bu farklılıkların 
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olmasında çeşitli sebepler vardır. Çalışmaya alma kriterleri, hastaların yönetim şekli gibi birden çok 

neden bu farklılığa etki etmiş olabilir. 

Çalışmamaızda yoğun bakıma kabul edilen hastalardan %18.6 ‘da KBH saptandı. 27 çalışma ve 5,155 

dahil edildiği bir meta-analizde KBH oranı % 3.03 bulunmuştu. Bu farklılığa neden olabilecek etken-

lerden birisi çalışmamızın yoğun bakım hastaları ile yapılması olabilir. Buda da KBH varlığının yogun 

bakım ihtiyacını artıracağı anlamına gelebilir. Meta-analiz ile elde edilen sonuçlar ise Covid-19’a yaka-

lanmış tüm kişileri kapsadığı için bu oran daha düşük çıkmış olabilir. Aynı çalışmada alt grup analizinde 

ABH'sı olan hastaların, daha önce KBH tanısı almış hastalara kıyasla covid-19 hastalık progresyonun 

daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kendi çalışmamız sonuçlarında ise KBH varlığının gerek mortalite 

gerekse entübasyon ihtiyacı açısından ABY’den daha yüksek orana sahip olduğu görülmüştür. Bu fark-

lığın sebebi çalışmamız dizaynının yogun bakıma kabulu esnasında planlanmasından kaynaklanmış ola-

bilir. Çalışmamızdaki bu farklılığın bir diğer neden ise akut böbrek yetmezliği gelişme nedeninin çalış-

mamız guruplarında yoğun bakım sürecinin başında sıvı-elektrolit ve hemodinamik nedenlerle gerçek-

leşmiş olma ihitmalidir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde yani yogun bakım yatışı esnasında akut böbrek 

yetmezliği gelişimi Covid-19 kaynaklı multiorgan yetmezliğinin bir sonucu olarak meydana gelmesi 

halinde ABY’nin mortaliteye KBY’den daha fazla etki edebileceği düşünülmektedir (Wang,2020:1-

14.). KBH olan hastalar immunsuprese kişilerdir ve enfeksiyon yakalanma ve hastalığı daha şiddetli 

geçirme riskleri daha fazladı (Zhoua,2021;1-15.). Bu perspektiften bakıldığında KBH olan hastalarda 

mortalite oranının neden daha yüksek olduğu daha iyi anlaşılabilir 

Sonuç olarak coronavirüs enfeksiyonu olan kişilerde ABH ve KBH varlığı mortalite ve entübasyon ih-

tiyacını artırmaktadır. Mortalite ve entübasyon oranlarını azaltmak için bu iki hastalığa yönelik müda-

halelerin zamanında yapılması hastalığın seyrinde önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 
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SPORDA ERGOJENİK YARDIM ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Ali Serdar YÜCEL 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye / Elâzığ 

Öz: Performansın artırılması, antrenmanlara adaptasyon sürecinin iyileştirilmesi, egzersiz sonrası to-

parlanma sürecinin hızlandırılması, uyarıcı ve rahatlatıcı etki sağladığı gerekçesi vb. gibi farklı neden-

lerden ötürü ergojenik destek (yardım) olarak adlandırılan çeşitli yöntemler sporcular tarafından kulla-

nılmaktadır. Kullanılan bu yöntemleri sınıflandırmak istersek; Fizyolojik, Psikolojik, Mekanik ve Biyo-

mekanik, Besinsel Yardımcılar ve Farmakolojik Yardımcılar olarak sınıflandırmak mümkündür. Fizyo-

lojik yardımcılar içerisinde masaj, çeşitli fizyoterapi uygulamaları, sauna,  akupunktur vb. gibi uygula-

malar yer alırken, Psikolojik yardımcılar arasında da motivasyon teknikleri, stres terapisi, zihinsel ant-

renman vb. gibi uygulamaları sayabiliriz.  Ergojenik yardımcılar içerisinde yer alan ve sporcuların gün-

lük gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanımına yöneldikleri besinsel yardımcılar arasında ise Ka-

fein, Ginseng, Protein tozları, Amino asit karışımları, Co-enzim Q-10, Kreatin, L – karnitin, Arı poleni 

vb. gibi maddelerdir. Sporcularda performans artırımını sağlamaya yönelik tercih edilen sadece antren-

manlarda değil yarışma ve müsabakalarda da kullanılabilen Mekanik ve Biyomekanik yardımcılar ise; 

Termofit Malzemeler, Ağırlık Yelekleri, Ayakkabılar, Kasklar, Performans Ölçüm Cihazları vb. gibi 

cihaz ve uygulamaları içermektedir. Ergojenik yardımcılar içerisinde sınıflandırdığımız son başlık al-

tında yer alan Farmakolojik Yardımcılar olarak da Alkol, Amfelaminler, Beta blokerler, Kokain, Diü-

retikler vb. maddeleri sayabiliriz. Bu maddelerin alımı hap olarak, toz şeklinde ya da sıvı olarak gerçek-

leşebilmektedir. Ancak bu grup içerisinde yer alan maddeler arasında sağlık üzerinde olumsuz etkileri 

olanların bilinmesi ve ilgili resmi kurumlar tarafından güncellenen bu maddelerin sporcular ve antre-

nörler tarafından takip edilerek değerlendirilmesi önemlidir. Sonuç olarak ergojenik destek olarak sınıf-

landırılan maddeler ve uygulamalar konusunda sporcu kamp merkezlerinde, ilgili federasyonlarda ve 

kurumlarda eğitim seminerlerinin verilmesinin, hastanelerde spor hekimliği konusunda gerekli hizmetin 

verilebilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının, aile hekimliklerinde sporculara yönelik bilgilen-

dirme ve takip yapılmasının bu madde ve uygulamaların doğru kullanımı konusunda önemli katkılar 

sağlayacağı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Ergojenik Ürün, Protein Tozları, Performans 

GİRİŞ   

Sporcuların antrenmanlara ilaveten fiziksel ve zihinsel performansı artırmaya yönelik olarak kullan-

makta oldukları bir takım maddeler ve bir takım yöntemler mevcuttur. (Gündoğdu vd., 2017). Bu madde 

ve yöntemleri ergojenik destek (yardımcılar) olarak ifade edebiliriz. Son yıllarda sporcular arasında per-

formansı artırmak ve başarıyı daha kolay yakalamak için ergojenik yardım kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Özellikle müsabaka sporlarında madalyaların saliseler farkıyla elde edilir olması, sporcuları antrenman-

ların yanında başka bir takım arayışlar içine itmiştir. Sportif performansı artırmak amacıyla (Ünal, 2005: 

43) bireysel enerji kullanımını, üretimini veya yenilenmesini arttıran maddeler, araçlar ve uygulamalar 

ergojenik yardımcılar olarak tanımlanabilir (Karakuş, 2014: 155).  

Ergojenik destek olarak kullanılan madde ve uygulamaları sıralayacak olursak; 

 Fizyolojik Yardımcılar  
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 Psikolojik Yardımcılar  

 Mekanik ve Biyomekanik Yardımcılar  

 Besinsel Yardımcılar  

 Farmakolojik Yardımcılar 

Fizyolojik yardımcılar zorlu yüklenmelere karşı uyum sağlanmasında organizmaya yardımcı olduğu 

düşünülen yardımcılar olarak ifade edilebilir. Masaj, çeşitli fizyoterapi uygulamaları, sauna,  akupunktur 

bu uygulamalardan bazılarıdır.  

Masaj; Masaj, vücudun yumuşak dokularının manipulasyonları için kullanılan bir terimdir. Bu mani-

pulasyonlar sinir ve kas sistemi ile lokal ve genel kan ve lenf dolaşımı üzerinde etki oluşturmak amacıyla 

elle yapılan çok etkin hareketlerdir (http://yunus.hacettepe.edu.tr, 19.02.2021). Aynı zamanda yumuşak 

dokuları mekanik olarak uyararak, sistematik manipülasyonlar ile organizmada fizyolojik ve psikolojik 

etkiler yaratma eğilimi olarak da tanımlanabilir. Spor masajı, kişinin müsabakaya hazırlanabilmesine ve 

performansına katkı sağlamaktır (Akt: Gürkan vd., 2018).  

Fizyoterapi uygulamaları; En yaygın kullanılan yöntemler arasında manuel terapi, ultrason, magneto-

terapi, tecar terapi, elektroterapi, hidroterapi, bantlama, lazer ve egzersiz (https://www.acibademmo-

bil.com.tr/ , 19.02.2021), Kas güçlendirici cihazlar, Ağrı bandı (Kinesio Tape), Manuel Terapi, Aletli 

ve aletsiz egzersizler, Parafin,infraruj gibi yüzeyel ısıtıcılar vb. gibi yöntemler sayılabilir 

(http://www.drportakal.com.tr/, 19.02.2021). 

Sauna; Spordan sonra saunanın etkileri arasında Metabolizmanın az da olsa hızlanması, genel bir ra-

hatlama sağladığı, antrenman sonrası sauna kullanımı ile daha çok toksin atıldığı ve spor sonrası sauna-

nın laktik asidin dağılımını kolaylaştırdığı söylenebilir (http://www.metesports.com/sauna-ve-

spor.html, 19.02.2021). 

Akupunktur; Akupunkturda uygulama deriye ve deri altındaki kas dokusuna yapılır ve uygulama sıra-

sındaki her türlü uyarıdan deri ve deri altı kas dokusu etkilenir (Cabıoğlu, ve Ergene, 2003). Günümüzde 

akupunktur en popüler tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında gösterilmekte olup; sporcularda ağrı kont-

rolü, yaralanmaların iyileştirilmesi ve toparlanmanın hızlandırılması amaçlı kullanılabilmektedir (Kara-

simav ve Yıldız, 2015: 49). 

Psikolojik yardımcılar arasında da motivasyon teknikleri, stres terapisi, zihinsel antrenman vb. gibi uy-

gulamaları sayabiliriz.  

Zihinsel antrenman; Zihinsel antrenman, yapılan sporun ve sporcunun niteliklerine göre çeşitli strate-

jiler içermektedir. Özellikle sporcunun bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

kendine güven, gevşeme, motivasyon, hedef belirleme ve konsantrasyon çalışmaları gibi stratejiler uy-

gulanmaktadır (Altıntaş ve Akalan, 2008). 

Motivasyon Teknikleri; Doğru nefes uygulamaları, müzik dinleme, alkış, olumlu telkin vb. gibi yön-

temler uygulanabilmektedir. 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/
https://www.acibademmobil.com.tr/
https://www.acibademmobil.com.tr/
http://www.drportakal.com.tr/
http://www.metesports.com/sauna-ve-spor.html
http://www.metesports.com/sauna-ve-spor.html
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Besinsel yardımcılar arasında ise Kafein, Ginseng, Protein tozları, Amino asit karışımları, Co-enzim Q-

10, Kreatin, vb. gibi maddelerdir. 

Kafein; Kafein dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan besin maddeleri ve besin takviyelerinden 

biridir. Kafein son dönemde kullanımı yaygınlaşan enerji içeceklerinin de etken maddesi olarak işlev 

görmekte ve fizyolojik etkileriyle psikoaktif bir ajan olarak da kullanılmaktadır (Akça vd., 2018).  

Ginseng; Ginseng de vücudun güç kazanmasına yardımcı olur, enerji düzeyini artırır. Özellikle de yük-

sek performans gösteren, spor yapan kişilerin fiziksel performansı artırmak için ginseng önerilir. Çünkü 

ginseng sporcular için fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı, enerji düzeyini ve atletik performansı arttırır 

(https://idilyazar.com/ginseng-ve-faydalari, 19.02.2021) 

Protein tozları; Protein suplementleri ile protein içerikli öğünler 90‟lı yılların başında popüler olmuş 

ve günümüzde hala bu popüleritesini korumaktadır. Tipik olarak bu ürünler; whey, kazein ve/veya soya 

içermektedir (Bora, 2014: 25).  

Co-enzim Q-10; Koenzim Q10 hemen hemen tüm dokularda bulunan yağda çözünen, vitamin benzeri 

bir maddedir (Ercan ve Nehir El, 2010: 198). 

Kreatin; Ergojenik yardımcı olarak oral Cr alımı, vücuttaki total kreatin ve kas PCr depolarını artırabi-

lir, bu da kısa süreli, yüksek yoğunluktaki aktivitelerin daha uzun süre yapılabilmesini ve tekrarlı akti-

vitelerde toparlanmayı kolaylaştırmaktadır (Snow et al., 1998).  

Mekanik ve Biyomekanik yardımcılar ise; Ağırlık Yelekleri, Ayakkabılar, Kasklar, Performans Ölçüm 

Cihazları vb. gibi cihaz ve uygulamaları içermektedir.  

Performansın artımını amaçlayan mekanik bilimi esasına dayanılarak üretilen alet, cihaz ve uygulama-

lardır. Bunlar sadece antrenmanlar sırasında değil yarışma ve maçlarda da kullanılabilir (https://acik-

ders.ankara.edu.tr, 19.02.2021). 

Ağırlık Yelekleri; İskelet ve kas sisteminin güçlendirilmesinde kullanılabilir. 

Ayakkabılar; Değişik formlarda ve kişisel ürün olarak da farklı branşlara yönelik olarak kullanılabil-

mektedir.  

Performans Ölçüm Cihazları; Sporda performansın belirlenmesine yönelik kullanılan ölçüm cihazla-

rıdır.  

Farmakolojik Yardımcılar olarak da Alkol, Amfelaminler, Beta blokerler, Kokain, Diüretikler vb. mad-

deleri sayabiliriz. 

Amfelaminler; Tıbbi kullanım maksadından saptırılarak kimi spor karşılaşmalarından ve zihinsel ça-

lışmalar sırasında doping etkisi sağlamak maksadıyla alınan amfetaminler, günümüzdeki uyuşturucu 

maddeler arasında önemli bir yer tutar. (http://www.uzmanportal.com, 18.02.2021). Spor derecelerinde, 

özellikle kısa mesafe yarışlarında önemli ölçüde bir haksız üstünlüğe neden olduğu için amfetamin ve 

benzeri sempatomimetik etkiye sahip efedrin gibi ilaçların spor yarışmalarında kullanılması yasaktır 

(https://www.aligok.com.tr, 18.02.2021). 

https://idilyazar.com/ginseng-ve-faydalari
https://acikders.ankara.edu.tr/
https://acikders.ankara.edu.tr/
http://www.uzmanportal.com/
https://www.aligok.com.tr/
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Beta blokerler; Beta bloke ediciler sinirliliği kontrol etmek, kalp atım hızını ve el titremesini azaltmak 

amacıyla kullanılır. Bu yolla yarışma heyecanının neden olacağı kalp çarpıntısı ve titremeler hafifletilir, 

konsantrasyon gücü artırılır, endişe ve sinirlilik azaltılır. Çoğunlukla okçulukta, silahlı atışlarda, otomo-

bil yarışlarında, kayak atlamalarında, “bowling” sporunda kullanılır (https://view.officeapps.live.com, 

19.02.2021). 

Diüretikler; Güreş, boks ve halter gibi siklet sporlarında özellikle hızlı kilo ayarlanması için, vücut sıvı 

miktarını azaltmak amacıyla kullanılırlar (https://www.rekreasyonist.com/diuretikler/, 18.02.2021). 

Kokain; Sportif performans üzerine kokain gibi keyif verici maddelerin hakkında çok fazla araştırma 

yapılmamıştır. Merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir rol oynadığı için bir sempatomirnetik ilaç ola-

rak katagorize edilebilir (Şen, 2003: 29). 

SONUÇ 

Sonuç olarak performansın artırılmasına yönelik kullanılan pek çok ergojenik yardımcılar mevcuttur. 5 

başlık altında sınıflandırılabilen bu ergojenik madde ve uygulamaların kullanımının yaygınlaştığı söy-

lenebilir. Bu nedenle bu yardımcıların alınmasının kontrollü bir biçimde sağlanması ve insan sağlığına 

zarar vermemesidir. Bu konuda özellikle antrenörlere ve sporculara önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Bu anlamda ergojenik destek olarak sınıflandırılan maddeler ve uygulamalar konusunda sporcu kamp 

merkezlerinde, ilgili federasyonlarda ve kurumlarda eğitim seminerlerinin verilmesinin, hastanelerde 

spor hekimliği konusunda gerekli hizmetin verilebilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının, aile he-

kimliklerinde sporculara yönelik bilgilendirme ve takip yapılmasının bu madde ve uygulamaların doğru 

kullanımı konusunda önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. 
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TERM BEBEKLERDE TRANSKÜTAN BİLİRUBİN İLE SERUM BİLİRUBİN 

DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Baran Cengiz ARCAGÖK 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.  

Neonatoloji BD, İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Yenidoğan sarılığı, zamanında doğmuş yenidoğanların yaklaşık olarak % 84'ünü etkiler. Bu 

çalışmada rutin klinik bakım sırasında taburculuk öncesi bakılan transkütan bilirubin (TkB) ile total 

serum bilirubin (TSB) arasındaki korelasyon ve TkB'nin bebeğin taburculuğuna karar verme doğrulu-

ğunu belirlemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Temmuz 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında retrospektif 

olarak hastanemizde doğan ve doğum haftası 37 haftanın ve doğum ağırlığı 2500 gramın üstünde olan 

477 sağlıklı yenidoğan bebek çalışmaya dahil edildi. Bebeklere taburcu olmadan önce bakılan TkB (JM-

105 bilirubinometre cihazı kullanılarak) ve TSB değerleri dosyalarına bakılarak karşılaştırıldı. Bulgular: 

Çalışmaya alınan 477 term yenidoğandan 477 çift TkB-TSB ölçümü elde edildi. Bebeklerin doğum haf-

taları ortalaması 38.54 ± 0.97 hafta (37-41 hafta), doğum ağırlıkları ortalaması ise 3306.97 +/- 268.74 

gram (2620-4350 gram) idi. Çalışmaya alınan bebeklerin 257’si (%53.9) erkek 220’si (%46.1) ise kadın 

idi. Hastaların %87.8’i sezaryen ile doğurtuldu. TSB 3.2-10.5 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.3 mg / dL), 

TkB 3.2-10.6 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.4 mg / dL) arasında değişmektedir. TkB ve TSB arasındaki 

korelasyon katsayısı anlamlıydı (r 0.98, p <0.0001). TkB, 0.08 mg / dL, SD 0.24 mg / dL ve % 95 güven 

aralığı 0.58 ve 0.1 mg / dL ortalama farkla, TSB'yi olduğundan az değerlendirme eğilimi gösterdi. Tar-

tışma ve Sonuç: Çalışmamızda yenidoğan bebeklerde taburculuk öncesi bakılan TkB ile TSB arasında 

iyi bir korelasyon ve yüksek tutarlılık olduğunu gösterdik. Sonuç olarak taburculuk öncesi total serum 

bilirubin yerine transkütan bilirubin ölçümünün bebeğin taburculuğuna karar vermede güvenilir bir yön-

tem olabileceğini ve bu sayede TSB ölçüm gereksinimini azaltacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Transkütan Bilirubin, Bilirubinometre, Yenidoğan 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yenidoğan sarılığı, zamanında doğmuş yenidoğanların yaklaşık olarak % 84'ünü etkiler ve yenidoğan 

döneminde hastaneye yeniden yatışların en yaygın nedenidir (Muchowski 2014:873-878). Ciddi hiper-

bilirubinemi (total serum bilirubin seviyesinin >20mg/dl) ise zamanında doğmuş bebeklerin % 2'sinden 

daha azında görülür ve kernikterusa, sensörinöral işitme kaybına ve kalıcı nörogelişimsel bozukluğa yol 

açabilir (Muchowski 2014:873-878, Sgro 2006:587-590, Gamaleldin 2011:e925-e931, Bhutani 

2013:477-482). Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), yenidoğanda hiperbilirubinemi yönetimine ilişkin 

klinik uygulama kılavuzunda, taburcu olmadan önce tüm bebeklerin ciddi hiperbilirubinemi riski açı-

sından değerlendirilmesini önermektedir (AAP 2004:297-316). 

AMAÇ 

Bu çalışmada rutin klinik bakım sırasında taburculuk öncesi bakılan transkütan bilirubin (TkB) ile total 

serum bilirubin (TSB) arasındaki korelasyon ve TkB'nin bebeğin taburculuğuna karar verme doğrulu-

ğunu belirlemeyi amaçladık. 
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KAPSAM 

Transkütan bilirubin ölçümü ile TSB arasında yüksek korelasyon saptandığında yenidoğan bebekler ta-

burcu olmadan hiperbilirubinemi riski konusunda tutarlı bir fikir verebileceğinden dolayı bu sayede ye-

nidoğan bebeklerden kan örneği alınmadan hiperbilirubinemi risk düzeyi belirlenip taburcu edilebile-

ceklerdir. 

GEREÇ-YÖNTEM 

Temmuz 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında retrospektif olarak hastanemizde doğan ve doğum haftası 

37-42 haftalar arasında ve doğum ağırlığı 2500 gramın üstünde olan 477 sağlıklı yenidoğan bebek ça-

lışmaya dahil edildi. Bebeklere taburcu olmadan önce bakılan TkB (JM-105 bilirubinometre cihazı kul-

lanılarak) ve TSB değerleri dosyalarına bakılarak karşılaştırıldı. TkB ölçümleri bebeklerin alın bölge-

sinden 3 kere ölçüm yapılıp bunların ortalaması alınarak kaydedildi. 37 gebelik haftasından önce doğan, 

doğum ağırlığı 2500 gramın altında olan, ABO ve/veya Rh uygunsuzluğu olan ve hasta olan bebekler 

çalışmaya dahil edilmedi. 

TkB ve TSB verileri arasındaki korelasyonu analiz etmek için lineer regresyon analizi ile Pearson kore-

lasyon katsayıları kullanıldı. TkB ve TSB (TkB ‐ TSB) arasındaki korelasyonu belirlemek için çok de-

ğişkenli ikili korelasyonlar uygulandı. İstatistiksel anlamlılık, P değeri <0.05 olarak tanımlandı. 

BULGULAR 

Çalışmaya alınan 477 term yenidoğandan 477 çift TcB-TSB ölçümü elde edildi. Bebeklerin doğum haf-

taları ortalaması 38.54 ± 0.97 hafta (37-41 hafta), doğum ağırlıkları ortalaması ise 3306.97 +/- 268.74 

gram (2620-4350 gram) idi. Çalışmaya alınan bebeklerin 257’si (%53.9) erkek 220’si (%46.1) ise kadın 

idi. Hastaların %87.8’i sezaryen ile doğurtuldu. TSB 3.2-10.5 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.3 mg / dL), 

TkB 3.2-10.6 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.4 mg / dL) arasında değişmektedir. Hastaların demografik 

özellikleri ve klinik değişkenleri tablo 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de TkB ile TSB arasındaki lineer 

regresyon analizi görülmektedir. TkB ve TSB pozitif lineer korelasyon gösterdi. TkB ve TSB arasındaki 

korelasyon katsayısı anlamlıydı (r 0.98, p <0.001) (Tablo 2). TkB, 0.08 mg / dL, SD 0.24 mg / dL ve % 

95 güven aralığı 0.58 ve 0.1 mg / dL ortalama farkla, TsB'yi olduğundan az değerlendirme eğilimi gös-

terdi. 
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Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri ve Klinik Değişkenleri 

Erkek/Kız (n) 220/257 (%53,9/%46,1) 

Doğum haftası (hafta) 38,5 (37-41) 

Doğum ağırlığı (g) 3306 (2620-4350) 

Sezaryen ile doğum (n,%) 419 (%87.8) 

Transkütan bilirubin (mg/dl) 7,80±1,4 (3,2-10,6) 

Total serum bilirubin (mg/dl) 7,88±1,3 (3,2-10,5) 

 

Şekil 1. İncelenen Vakalarda Tkb Ölçümleri ile TSB Ölçümleri Arasındaki Doğrusal Regresyon 

Grafiği 
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Tablo 2. TKP ve TSB Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayısı 

      Total Serum Bilirubin (TSB) 

Transkütan Bilirubin (TkB) r p 

 0,985 0,001 

r: Pearson korelasyon katsayısı 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Total serum bilirubin ölçümü neonatal hiperbilirubinemi tanısında yıllardır altın standart olarak kulla-

nılmaktadır, ancak TSB ölçümü invaziv, ağrılı, stresli ve zaman alıcı bir prosedür olmaya devam etmek-

tedir. Aksine TkB ölçümü, görsel değerlendirmeye göre üstün performans gösteren hızlı, kolay ve inva-

ziv olmayan bir yöntem olup hiperbilirubinemi riski olan bebekler için bir tarama aracı olarak kullanı-

labilir. 

Tüm yenidoğanlarda taburcu edilmeden önce rutin TSB veya TcB ölçümü ile ilişkili yararlar ve potan-

siyel tehlikeler vardır. AAP tarafından taburculuk öncesi TcB ölçümleri, yenidoğan bebeklerde sonra-

dan hiperbilirubineminin gelişmesi veya gelişmemesi riskini değerlendirmek için bir yöntem olarak öne-

rilmektedir (AAP 2004:297-316). Önceden yapılan çalışmalar TcB ve TSB ölçümleri arasında iyi bir 

korelasyon olduğunu göstermiştir (Maisels 2004:1628-1635, Rubaltelli 2001:1264-1271). Bu çalışma-

larda bilirubin düzeylerinin düşük olduğu değerlerde TkB ve TSB arasındaki korelasyonun daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (Pendse 2017:641-643). Dolayısıyla yenidoğan bebekler hastaneden taburcu edil-

dikleri sırada genel olarak 48 saatlik oldukları için ve bu dönemde bilirubin seviyeleri ilerleyen günlere 

göre daha düşük seviyelerde olduğu için TcB ölçümü TSB ile daha korele olacaktır. Bu çalışmada rutin 

klinik bakım sırasında bebekler taburcu edilemeden hemen önce TcB ile TSB arasında iyi bir korelasyon 

ve yüksek tutarlılık olduğunu gösterdik (r: 0.98, p<0,001). Bizim çalışmamızda da diğer çalışmalara 

benzer bir şekilde, taburculuk öncesi TcB veya TSB değeri, sonraki hiperbilirubinemi olasılığını tahmin 

etmeye yardımcı olabilir ve klinik risk faktörleriyle birleştirildiğinde tahminin doğruluğu önemli ölçüde 

artar. 

Sonuç olarak rutin taburculuk öncesi total serum bilirubin yerine transkütan bilirubin ile bilirubin düze-

yinin belirlenip risk faktörleri ve bebeğin beslenme durumu da göz önünde bulundurularak ciddi hiper-

bilirubinemi gelişimini öngörmede ve bebeğin taburculuğuna karar vermede güvenilir bir yöntem ola-

bileceğini ve bu sayede TSB ölçüm gereksinimini azaltacağını düşünmekteyiz. 
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HASTANEMİZDE SİFİLİZ HASTALIĞININ OLASI BULGULARI VE SİFİLİZ 

HASTALARINDAKİ HIV, HCV KOENFEKSİYON SIKLIĞI 

Eşe BAŞBULUT1, Melek BİLGİN1, Selim GÖRGÜN1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Samsun/ Turkey 

Öz: Pek çok hastalığı taklit edebilen sifiliz son iki dekatta tırmanışa geçtiğinden çeşitli branşlardaki 

hekimler; bu hastalarla düzenli olarak karşılaşmaya devam etmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı enfek-

siyonun olası bulgularına, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla birlikteliklerine ve ko enfeksiyonlarına 

dikkat çekmektir. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında laboratuvarımızda 

çalışılan ve treponemal tarama doğrulama testleri pozitif olan 61 hastanın, şikayetleri, diğer cinsel yolla 

bulaşan enfeksiyonları ve koenfeksiyonları retrospektif olarak incelendi. Tarama testi olarak kemilümi-

nesan mikropartikül enzim immunassey testi (Syphilis TP, Architect system, Abbot Diagnostic Divi-

sion, Germany), doğrulama testi olarak da Treponema pallidum haemagglutination testi (Immutrep 

TPHA, Omega Diagnostic,İngiltere) kullanılmıştır. Veriler hastane otomasyon sisteminden elde edil-

miştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42,67±16,814 idi. Olguların %82’sı erkek hasta ve en fazla 

seropozitiflik oranı cinsel olarak aktif yaş grubunda iken 6 hasta (%9,8) 65 yaş üzerinde idi. En sık 

hastaneye başvuru nedenlerinin anogenital siğil, HIV takibi, üretrit gibi diğer cinsel yolla bulaşan has-

talıklar olduğu tespit edildi. 3 hastanın işitme kaybı, 2 hastanın ise her iki gözde az görme şikayetiyle 

hastanemize başvurduğu saptandı. Sifiliz tanısı konulan hastaların %16.39’sında (n=10) HIV ile ko en-

feksiyon, %6,55’inde (n=4) Hepatit C ile ko enfeksiyon, %3,2’sinde (n=2) Hepatit B ile ko enfeksiyon 

saptandı. Sonuç: Sifiliz insidansının artmaya devam etmesi ve birçok hastalığı taklit edebilmesi nede-

niyle olası belirti ve bulgularda ayrıca cinsel yolla bulaşan her türlü enfeksiyonun tanı veya tedavisi için 

başvuran hastalarda sifiliz taraması mutlaka gerekmektedir. Ayrıca yetişkinlerde otosifiliz ve oküler 

sifiliz insidansının da önümüzdeki yıllarda artabileceğini fark ederek; işitme kaybı, görme kaybı gibi 

bulgularda sifilizin akla gelmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sifiliz, Semptomlar, HIV Koenfeksiyon, HCV Koenfeksiyon  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam eden sifiliz her ne kadar 2000’li yıllarda 

azalma eğiliminde olsa da son iki dekadda tırmanışa geçmiştir (Pala, 2018;66-70). Enfeksiyon tedavi 

edilmezse yıllar içinde nörosifiliz, kardiyovasküler tutulum, gomatöz lezyonlar yapabilen kronik bir en-

feksiyon hastalığıdır (Hook, 2017: 1550-7; Peeling, 2017:49). Erken teşhis ve tedavi hastalığın kontrolü 

için temeldir. Semptomatik dönemdeki bulguların çeşitliliği ile pekçok hastalığı taklit etmesi ve asemp-

tomatik dönem varlığı nedeniyle klinik tanıda sıkıntılar yaşanmaktadır (Oğrum,2018: 279-84: Karaos-

manoğlu, 2019:69-73)  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı; enfeksiyonun olası belirtilerine aşinalık kazandırmak, sifiliz ve diğer cinsel yolla 

bulaşan hastalıkların birliktelik ve ko-enfeksiyonlarına dikkat çekmek amacıyla hastaların demografik 

özellikleri, klinik ve eşlik eden diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar değerlendirilmiştir. Ülkemize dair 
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mevcut epidemiyolojik verilerin ortaya konması, hastalığın kontrolüne yönelik stratejilerin geliştirilme-

sine fayda sağlayacaktır.  

KAPSAM 

Literatürde sifilizin değişik evrelerindeki tutulumlar hakkında olgu sunumları ve olgu serileri mevcuttur. 

Biz sifilizli hastaların hastaneye başvurma sebeplerini ayrıntılı olarak inceledik ve sifilizli hastaları ge-

nellikle hastaneye getiren şikayetleri ve bulguları tartışmaya çalıştık. Son yıllarda artan sifiliz hasta sa-

yısının sonucu olarak yıllar içerisinde daha da artacak olan otosifiliz ve oculer sifilize dikkat çektik.  

Ülkemizde sifiliz/HIV koenfeksiyonu ile ilgili son yıllarda yayınlanan sayılı çalışma mevcuttur 

(Sarigül,2019:223-8; Sönmez, 2018: 1129-34) Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde sifiliz/HCV koenfeksi-

yonu ile ilgili bir çalışmaya literatürde daha önce rastlanmamıştır.  Bizim çalışmamız bu konuda litera-

türe önemli bir veri sunacaktır.  

YÖNTEM 

1 Ocak 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında laboratuvarımıza sifiliz tarama testi istemi ile gönderilen 

toplam 6498 serum örneği çalışmaya dahil edildi. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin veri-

lerine ulaşamamız nedeniyle 18 yaş altı hastalar, kadın hastalıkları ile hastaneye başvuran hastalar ve 

gebeler çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya treponemal tarama testi ve doğrulama testi pozitif olan 

sifiliz hastaları dahil edildi. Laboratuvarımızda trepenomal tarama testi olarak kemilüminesan mikro-

partikül enzim immunassey (CMIA), doğrulama testi olarak Treponema pallidum haemagglutination 

(TPHA) testi kullanılmaktadır. TPHA testi çalışılmayan veya negatif olarak saptanan hastalar çalışma 

dışı bırakıldı. Hastaların şikayetleri, diğer cinsel yolla bulaşan koenfeksiyonları, sifiliz tanı, tedavi ve 

takibi açısından istenen testler retrospektif olarak incelendi. 

Laboratuvarımızda CMIA testi Architect I200 cihazında (Abbott, Wiesbaden, Germany) ve Syphilis TP, 

Architect system, Abbot Diagnostic Division, Germany kiti ile üretici firmaların önerileri doğrultusunda 

günlük olarak test edilmiş ve 1 sample/cut off (s/co) ve üzeri sonuçlar pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

CMIA testi ile pozitif çıkan serumlar üretici firmanın önerilerine uygun olarak Treponema pallidum 

haemagglutination (TPHA) testi (Immutrep TPHA, Omega Diagnostic,İngiltere) ile çalışılmış ve 1/80 

sulandırımda aglütinasyonun gözlenmesi pozitif olarak değerlendirilmiştir.  

Çalışma retrospektif olarak yapıldı ve veriler hastane otomasyon sistemi taranarak elde edildi. SPSS 

istatistik programında değerlendirildi. Mean, standart sapma, sıklık ve yüzde Chi-square (χ2) testi ile 

analiz edildi. 

BULGULAR 

2019 yılında sfiliz tarama testi olarak CMIA ile çalışılan toplam 6498 testin 88’i (%1,35) pozitif olarak 

saptandı. CMIA testi pozitif olan 88 hasta vardı. Bunlardan doğrulama testleri de pozitif olan 61 hasta 

çalışmaya alındı. Sfiliz hastalarının yaş ortalaması 42,67±16,814 idi.  Olguların %82’sı (n=50), %18’i 

(n=11) bayan hasta idi ve kadınların %6,5’u (n=4) yabancı uyruklu idi. %52,5’ü (n=32) 18-44 yaş ara-

lığında, 6 hasta (%9,8) 65 yaş üzerinde idi.  
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En sık hastaneye başvuru nedenlerinin anogenital siğil, HIV takibi gibi diğer cinsel yolla bulaşan has-

talıklar olduğu tespit edilmiştir. Testin yapıldığı tarihteki veya daha önceki tarihlerde sifiliz hastalığı ile 

ilgisi olabileceğini düşündüğümüz, hastaneye başvuru sebepleri tablo I’de sunulmuştur. Hastaların test 

istemleri en çok enfeksiyon hastalıkları (n=28 %45,9) ve dermatoloji (n=21 %34,4) polikliniklerinden 

yapılmıştır. Hastaların bölümlere göre dağılımları grafik I’de bildirilmiştir. 

Tablo I. Anti-Treponema Pallidum CMIA Pozitif Olan Hastaların Hastaneye Başvuru Sebepleri 

Başvuru sebebi  

(test istem tarihinde veya daha önceki tarihlerde)  

 n  % 

Anogenital siğil   13  21,3 

HIV pozitif hastalar  10 16,39 

Artrit      9 14,75 

Baş ağrısı    7 11,47 

Üretrit    5   8,19 

Anal fissür    5   8,19 

Bulaşıcı hastalığa temas, maruz kalma    5   8,19 

Pelvik ağrı    3   4,9 

İşitme kaybı    3   4,9 

Uyuşturucu ilaç bağımlısı    2   3,27 

Görme bozuklukları, her iki gözde az görme     2   3,27 

Şankr    1   1,63 

HCV pozitifliği    1   1,63 
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Grafik I. Hastaların bölümlere göre dağılımları 

Sifiliz tanısı konulan hastaların %16.39’sında (n=10) HIV ile ko enfeksiyon, %6,55’inde (n=4) Hepatit 

C ile ko enfeksiyon, %3,2’sinde (n=2) Hepatit B ile ko enfeksiyon saptandı. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, sifiliz insidansının artmaya devam etmesi ve birçok hastalığı taklit edebilmesi nedeniyle 

olası belirti ve bulgularda ve cinsel yolla bulaşan her türlü enfeksiyonun tanı veya tedavisi için başvuran 

hastalarda sifiliz taraması mutlaka gerekmektedir. Ayrıca yetişkinlerde otosifiliz ve oküler sifiliz insi-

dansının da önümüzdeki yıllarda artabileceğini fark ederek; işitme kaybı, görme kaybı gibi bulgularda 

sifilizin akla gelmesi önemlidir. 
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MİNİ TRACH İĞNESİ KULLANILARAK UYGULANAN PERKÜTAN DİLATASYONEL 

TRAKEOSTOMİ TEKNİĞİ 

Ramazan BALDEMİR 

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve  

Reanimasyon Kliniği, Ankara / Türkiye 

Öz: Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı duyulan hasta-

larda kullanılan perkütan dilatasyonel trakeostomi(PDT) tekniği cerrahi tekniğe kıyasla daha sık yapıl-

maya başlanmıştır. PDT’de en sık görülen komplikasyonlar kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon ve 

arka duvar hasarıdır. Mini-trach setlerinde bulunan iğne 2 cm boyunda, 16 Gauge kalınlığında ve ucu 

eğimlidir. Arka duvar hasarı yapması teorik olarak zordur. Dolayısı ile PDT’lerde mini-trach iğnesi 

kullanımı daha uygun olabilir. Olgu: 54 yaşında Covid-19 pnömonisi tanılı erkek hastaya entübasyonun 

11.gününde perkütan dilatasyonel trakeostomi açılması planlandı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 

genel anestezi altında uygun anatomik pozisyondan Mini-trach iğnesi ile ciltten girilip enjektöre hava 

aspire edilinceye kadar trakeaya ilerletildi. Fiberoptik bronkoskop(FOB) ile iğnenin ucunun trakeada 

arka duvara oldukça güvenli mesafede kaldığı görülerek, kılavuz tel gönderildi. Forseps ve 8 French 

dilatatör ile cilt ve trekea dilate edilerek trakeostomi kanülü yerleştirildi. Herhangi bir komplikasyon 

olmadı. Tartışma: PDT iğnesi plastik kılıflı iğne olduğundan bazı girişimlerde iğne çekildikten sonra 

plastik kılıf trakeaya doğru itilirken kırılmalar meydana gelebilmektedir. Mini-trach iğnesi ise künt, 

kıvrık uçlu metal olduğundan bükülme ya da kırılma olmaz. Plastik kanatları ise iğnenin daha ileri git-

mesine engel olur. Boyu da PDT iğnesine göre kısa olduğundan arka duvara hasar teknik olarak oldukça 

zordur. FOB eşliğinde gözlemlediğimiz olgumuzda da mini-trach iğnesi trakeada arka duvara oldukça 

güvenli mesafede kaldı ve iğnenin plastik kanatları iğnenin daha fazla ilerlemesini engelledi. Sonuç 

olarak PDT işlemlerinde mini-trach iğnesinin güvenli olarak kullanılabileceğini ancak bu konuda geniş 

çalışma gruplarında karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler :  Mekanik Ventilasyon, Mini-Trach, Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), uzun süreli mekanik ventilasyon(MV) ihtiyacı duyulan hastalarda 

kullanılan perkütan dilatasyonel trakeostomi(PDT) tekniği, giderek artan sıklıkta ve cerrahi tekniğe kı-

yasla daha fazla oranda yapılmaya başlanmıştır(Kumar, 2012;16:87-92). Perkütan dilatasyon trakeosto-

misinin en sık görülen komplikasyonları arasında kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon ve arka duvar 

hasarı bulunmaktadır(Yeniaras, 2007:4;49-527-12). İşlem sırasında fiberoptik bronkoskop (FOB) kul-

lanımı trakea içinde görüş sağlayarak PDT’nin güvenli ve kolay bir şekilde uygulanmasına yardımcı 

olur. PDT’ de işlem güvenliğini artırabilmek için PDT setlerinde bulunan iğneye göre daha kısa ve ucu 

eğimli olan mini-trach iğnesinin kullanımı daha uygun olabilir(Şekil 1).  
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Şekil 1. Mini-Trach Seti 

AMAÇ 

PDT uygulanan hastalarda kullanılan iğnenin uzunluğuna bağlı olarak özellikle  trakeada arka duvar 

hasarı, özefagus delinmesi, kanama gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu olgu sunumu ile iğneye 

bağlı komplikasyon riskini en aza indirecek yeni bir teknik/uygulama ortaya koymak amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu olgu sunumu, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Anestezi Yoğun Bakım’da 54 yaşında entübasyonun uzamasına bağlı olarak perkütan dilatasyonel tra-

keostomi açılması planlanmış hastayı kapsamaktadır.  

YÖNTEM 

54 yaşında, erkek, ek hastalığı olmayan  Covid-19 pnömonisi+solunum yetmezliği tanılı hasta Covid 

YBÜ’de Covid tedavisini aldıktan sonra 2 kez negatif PCR sonucu ile entübe halde non-Covid YBÜ’ne 

nakil alındı. Hastanın genel durumu orta, bilinci sedasyon altında, MV da SIMV modda, fiO2 %80, 

VT:480, f:16, PEEP:8 olarak takip edildi. Hastanın takibinde entübasyonun 11.gününde perkütan dila-

tasyonel trakeostomi  açılması planlandı. Hastaya işlem öncesi 1 mcg/kg fentanil, 1 mg/kg propofol ve 

0,5 mg/kg rokuronyum intravenöz olarak verildi. İşlemden 5 dakika önce MV kontrollü moda ayarlandı 

ve solunum sayısı 20/dk,  ve FiO2 %100’e olarak ayarlandı. İşlem süresince hasta  monitörize idi. Baş 

ekstansiyona alınarak omuzların altına destek yerleştirildi. Entübasyon tüpü içerisinden gönderilen Fi-

beroptik bronkoskop(FOB) ışığının deri üzerinde translüminasyon etkisinin belirlenmesi ile giriş yeri 

belirlendi, endotrakeal tüp trakeada geri çekildi. Steril koşullar altında 1. ve 2. trakeal halkalar arasından  

Mini-trach iğnesi ile ciltten girilip enjektöre hava aspire edilinceye kadar trakeaya ilerletildi(Şekil 2). 

FOB ile iğnenin ucunun trakeada arka duvara oldukça güvenli mesafede kaldığı görülerek(Şekil 2), mini 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

152 

trach iğnesi içinden kılavuz tel gönderildi. Forseps ve 8 French dilatatör ile cilt ve trekea dilate edilerek 

trakeostomi kanülü yerleştirildi. 

 

Şekil 2.  Trakea İçinde Mini-Trach İğnesi 

BULGULAR 

Entübasyon tüpü içinden yapılan FOB görüntülemesinde mini trach iğnesinin trakeada arka duvara gü-

venli bir mesafede kaldığı görüldü(Şekil 2). Mini-trach iğnesinin ucunun eğimli olması trakeada arka 

duvar hasarı ihtimalini azalttı. Mini-trach iğnesinde bulunan plastik kanatlar iğnenin daha ileri gitmesine 

engel oldu. Herhangi bir komplikasyon olmadı. 

SONUÇ 

PDT’nin en sık görülen komplikasyonları arasında kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon, arka duvar 

hasarı bulunur. Yapılan bir çalışmada subkrikoid lokalizasyondan açılan minitrakeostominin kompli-

kasyonlarının PDT’den daha az olduğu belitilmiştir(Hazard, 1991;19:1018-24). Subkrikoid pozisyonda 

açılan minitrakeostominin krikotiroid membran üzerinden açılana göre birçok avantajı vardır. Bu avan-

tajlardan bazıları; işlem perkütan olarak endotrakeal entübe hastada yapılabilir, subglottik darlık ve ses 

değişikliğine neden olmaz ve bu lokalizasyondaki kanülde daha visköz sekresyonu olan ya da solunum 

sıkıntısı artan hastalarda aspirasyon ya da ventilasyon için daha geniş kanüle geçilebilmesidir. Ayrıca 

bu açıklıktan trakeostomi açılması da bir avantajdır (Ernest van  Heurn,  1995;59:707-709). Biz 1.ve2. 

trakeal kartilaj arasından PDT açtık ve herhangi bir komplikasyon olmadı. Mini-trach tekniği ve iğnesi 
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acil servislerde acil hava yoluna ihtiyaç duyulan durumlarda  sıkça uygulanmaktadır. Ayrıca YBÜ’ler-

inde uygulamanın basit olması, sekresyon temizliğini kolaylaştırması,özellikle sekresyon fazlalığı 

nedeniyle tekrarlayan FOB ihtiyacı durumlarında mini-trach tercih edilen bir seçenektir. Mini-trach set-

lerinde bulunan iğne 2 cm boyunda, 16 Gauge kalınlığında ve ucu eğimlidir. Arka duvar hasarı yapması 

teorik olarak zordur. PDT setlerindeki iğne ise mini trach iğnesine göre daha uzun ve plastik kılıflı iğne 

olduğundan bazı girişimlerde iğne çekildikten sonra plastik kılıf trakeaya doğru itilirken kırılmalar mey-

dana gelebilmektedir. Mini-trach iğnesi ise künt, kıvrık uçlu metal olduğundan bükülme ya da kırılma 

olmaz. Plastik kanatları ise iğnenin daha ileri gitmesine engel olur. Boyu da PDT iğnesine göre kısa 

olduğundan arka duvara hasar teknik olarak oldukça zordur. FOB eşliğinde gözlemlediğimiz olgumuzda 

da mini-trach iğnesi trakeada arka duvara oldukça güvenli mesafede kaldı ve iğnenin plastik kanatları 

iğnenin daha fazla ilerlemesini engelledi. 

Sonuç olarak PDT işlemlerinde mini-trach iğnesinin güvenli olarak kullanılabileceğini ancak bu konuda 

geniş ve karşılaştırmalı çalışma grupları ile  bu sonucun  desteklenmesi gerektiğini belirtebiliriz.  
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GEBELİKTE ENDODONTİK TEDAVİ UYGULAMALARI 

Merve Ece UYSAL1 , Güney Mustafa YÜZER1 

1 Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diyarbakır/ Türkiye 

Öz: Doğum öncesi bakım, anne ve bebek sağlığı için büyük önem teşkil etmesine rağmen uzun yıllar 

gebelikte ağız ve diş sağlığı doğum öncesi bakımın bir parçası olarak görülmemekteydi. Türkiye 2014 

yılında yayınlanan Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi’nde gebelikte ağız ve diş 

sağlığına yer vermeye başlamıştır. Gebelik süresince içinde bulunulan trimestere bağlı olarak her dental 

işlem uygulanamayabilir. Radyasyon ve tedaviye yardımcı ilaçların uygulanması düşünüldüğünde fetü-

sün korunması birincil husustur. Radyasyon maruziyetinde alınabilecek en önemli güvenlik önlemi ti-

roid yakalı koruyucu kurşun önlüktür. Gebe hastaların tedavisinde endişe duyulan alanlardan birisi de 

güvenli analjezik seçimidir. Endodontik tedaviler gebelikte kontrendike olmamakla birlikte tedavi ön-

cesi ve sonrası karşılaşılan ağrıların azaltılması için sıklıkla analjeziklere başvurulmaktadır. Gebelikte 

tercih edilen aneljezik asetaminofen olmuştur fakat asetaminofen kullanımı ve çocukluk çağı astımı ara-

sında bir ilişki olduğunu öne süren çalışmalar da mevcuttur. Lidokain en güvenli anesteziklerden birisi-

dir fakat diş hekimleri hastanın tıbbi durumunu da göz önüne alarak lokal anestezik dozunu ve tipini 

dikkatlice belirlemelidir. Antibiyotik tedavisine ihtiyaç varsa penisilinler, sefalosporinler ve makrolidler 

birinci basamak ajanlar olarak kabul edilir. Bir ilacın plesentayı geçmesi ve fetüse teratojenik etki ya-

ratması en büyük endişedir. Bu nedenle ideal olarak, hamilelik sırasında özellikle ilk trimesterde hiçbir 

ilaç uygulanmamalıdır. Diş hekimleri emziren bir anne için herhangi bir ilaç kullanmadan önce kadın 

hastalıkları ve doğum uzmanından konsültasyon talep edebilmektedir. Tedavi planlaması açısından, fe-

tüsün potansiyel savunmasızlığı nedeniyle ilk trimesterde elektif diş bakımından kaçınılması en iyisidir. 

İkinci trimesterde rutin ağız ve diş bakımı sağlamak için en güvenli dönemdir. Karmaşık cerrahi prose-

dürler içinse en iyi seçenek doğum sonrasına ertelenmesidir.  

Anahtar Kelime: Gebelik, Endodontik Tedavi, Asetaminofen 

Giriş: Anne ve bebek sağlığı doğum öncesi dönemden başlayıp uzun bir dönemi kapsayan bir süreçtir 

ve doğum öncesi bakım büyük önem teşkil etmektedir. Uzun yıllar ağız ve diş sağlığı doğum öncesi 

bakımın bir parçası olarak görülmemiş ve gereken önem vurgulanmamıştır. 2014 yılında T.C Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayınlanan “Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi” ile beraber ağız diş sağlığı 

gebeye verilecek danışmanlık konuları içerisinde yer almaya başlamıştır. 2018 yılında güncellenen bu 

rehberde ağız ve diş sağlığı doğum öncesi bakımın bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir1. Gebe-

likle birlikte bulantı ve kusmanın artması, ayrıca tükrük salgısının artabilmesi oral kaviteyi etkileyen 

değişimler olarak söylenebilir. Gebelik endodontik tedaviler için bir kontrendikasyon oluşturmasa da 

tedavi planlamasında değişiklik gerektirebilir (Berman and Hargreaves 2020). Diş hekimi veya endo-

dontist gebe hastalarda karşılaşabileceği sorunlar ve dikkat etmesi gereken hususlar hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmalı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile iletişim sağlayarak onayı doğrultusunda 

koordineli bir tedavi planlaması gerçekleştirmelidir.  Amaç: Gebelik süresince içinde bulunulan trimes-

tere bağlı olarak her dental işlem uygulanamayabilir. Radyasyon ve tedaviye yardımcı ilaçların uygu-

lanması düşünüldüğünde fetüsün korunması birincil husustur. Gebelik endodontik tedavi için bir kont-

rendikasyon oluşturmasa da tedavi planlamasında değişiklik gerektirebilir (Berman and Hargreaves 

2020). Bu literatür derlemesinin amacı klinik pratiğinde sıklıkla karşılaşılan endodontik tedavi ihtiyacı 

bulunan gebe hastalara doğru ve güvenli bir yaklaşım bilgisi sunabilmektir. 
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Kapsam: Gebe bir hasta diş hekimliği kliniğine başvurduğunda hastadan alınan rutin ayrıntılı anamnez 

dışında gebeliğe ait bilgiler mutlaka sorgulanmalıdır. Hastanın hangi trimester içerisinde bulunduğu 

önemlidir çünkü gebelik süresince içinde bulunulan trimestere göre her dental işlem uygulanamayabilir. 

Tedavi planlaması açısından, fetüsün potansiyel savunmasızlığı nedeniyle ilk trimesterde elektif diş ba-

kımından kaçınılması en iyisidir. İkinci üç aylık dönem, rutin diş bakımı sağlamak için en güvenli dö-

nemdir. Karmaşık cerrahi prosedürler içinse en iyi seçenek doğum sonrasına ertelenmesidir (Berman 

and Hargreaves 2020). Dental muayenenin bir parçası olarak radyolojik muayene gebe hastanın iyonize 

radyasyon maruziyeti konusunda bir endişeye sebep olabilir. Dental radyografi uygulamaları için en iyi 

güvenlik önemli tiroid yakalı koruyucu kurşun önlüktür. Ayrıca dijital görüntüleme, yüksek hızlı film-

ler, filtreleme ve kolimasyon kullanımı da radyasyon dozunu azaltmada etkilidir (White 1992). 2 

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Komitesi’nin 2013’te yayınlanan ve 2017 de gün-

cellenen görüşü, klinisyenlerin hastalara dental rahatsızlıklarının teşhisi ve tedavisi için diş röntgenleri 

(tiroid yakalı koruyucu kurşun önlük ile) de dahil olmak üzere lokal anestezi (epinefrinli veya epinef-

rinsiz lidokain) ile uygulanacak dental uygulamaların hamilelik sırasında güvenli olduğu yönündedir3. 

Yapılan bir araştırmada 2008 yılı itibariyle kadınların % 50’si gebelik esnasında en az bir ilaç kullan-

dıklarını belirtmiştir (Mitchell et al. 2011). Bu durum gebelikte ilaç kullanımının endikasyon ve kont-

rendikasyonları konusunda hem klinisyenlerin hem de hastaların bilgilendirilme ihtiyacının arttığının 

bir göstergesi sayılabilir. Dental amaçlar da dahil olmak üzere gebelik ve emzirme döneminde sıklıkla 

kullanılabilen ilaçları lidokain, etidokain ve prilokain dahil lokal anestezikler, penisilinler, klindamisin 

ve azitromisin dahil birçok antibiyotik, asetominofen, asiklovir, prednizon, flukonazol ve nistatin dahil 

antifungaller olarak sıralayabiliriz (Berman and Hargreaves 2020). 2014 yılında ABD Gıda ve İlaç Da-

iresi hamilelik ve emzirme dönemindeki sınıflama kurallarını değiştirmiştir. Yeni yayınlanan kurallar  

hamilelik ve emzirme döneminde ilaç kullanmanın risklerinin bir özetini, bu özeti destekleyen verilerin 

bir tartışmasını ve klinisyenlerin reçete kararları vermesine ve kadınlara hamilelik sırasında ve emzirme 

döneminde ilaç kullanımı konusunda danışmanlık yapmasına yardımcı olacak ilgili bilgileri içermekte-

dir4.  

Hamilelik döneminde endişe duyulan konulardan birisi de analjezik seçimidir. Hamilelik sırasında tercih 

edilen güvenli anestezik asetominofen olmuştur (Rayburn and Amanze 2008). Ancak, asetaminofen ile 

çocukluk çağı astımı arasında bir bağlantı olduğu öne sürülmüştür. Yapılan araştırmalar, asetaminofen 

kullanımının hamileliğin erken dönemlerinde değil, orta ve geç dönemde kullanımının yaşamın ilk yı-

lında solunum semptomlarıyla ilişkili olabileceğini bildirmektedir (Persky et al. 2008). Bu sonuçların 

doğrulanması için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulsa da gebe hastalarda analjezik kullanımı tartışılma-

lıdır. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi 2016 tarihli bir tavsiye kararında gebeliğin 30. haftasından itibaren 

ibuprofen alınmamasını tavsiye etmiştir. Gebeliğin bu aşamasında kalp sorunları da dahil olmak üzere 

artan komplikasyon riskleri ile ibuprofen kullanımı arasında bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir5.  

                                                            
2 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Kadin_ve_Ureme_Sagligi_Db/dokumanlar/rehbler/dogum_on-
cesi_bakim_08-01-2019_1.pdf 
3 https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2013/08/oral-health-care-du-
ring-pregnancy-and-through-the-lifespan 
4 https://www.fda.gov/media/100406/download 
5 https://www.nhs.uk/medicines/ibuprofen-for-adults/ 
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Ayrıca aspirin ve NSAI’lerin duktus arteriyozusun daralmasının yanı sıra doğum sonu kanama ve ge-

cikmiş doğum için riskler taşıdığı da belirtilmiştir (Rayburn and Amanze 2008).  Gebelikte güvenli 

ilaçlar konusunda devam eden araştırmalar nedeniyle, klinisyen ilaçların kullanımına ilişkin güncel bil-

gileri mutlaka takip etmelidir. Bu alanda hem klinisyen hem de hasta için yararlı olabilecek kaynaklar-

dan biri, ilaçların güvenliği hakkında kanıta dayalı bilgiler içeren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş 

olan Teratoloji Bilgi Uzmanları Örgütü'nün (OTIS) bir hizmeti olan web sitesidir6. ABD Gıda ve İlaç 

İdaresi gebelik risk faktörü tanımlarına göre (Goodchild and Glick 2003), epinefrin içeren lokal aneste-

zikler hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımları açısından genellikle güvenli kabul edilir. Lido-

kain en güvenli lokal anesteziklerden biridir, bu nedenle hamilelik sırasında diş bakımının ertelenmesi 

tavsiye edilmez fakat gebeliğe bağlı ciddi komplikasyonlara neden olabilecek tıbbi durumları olan ka-

dınlar için lokal anestetik dozu ve tipi dikkatlice belirlenmelidir (Lee and Shin 2017). Gebelik sırasında 

anksiyolitikler sınırlı kullanım için güvenli kabul edilmektedir. 35 dakikadan daha az süreyle nitröz 

oksit-oksijene (N2O-O2) kısa süreli tek bir maruziyetin, düşük doğum ağırlığı dahil, herhangi bir insan 

fetal anomalisi ile ilişkili olduğu düşünülmemektedir (Little and Falace 1993). Antibiyotik tedavisine 

ihtiyaç varsa, penisilinler, sefalosporinler ve makrolidler birinci basamak ajanlar olarak kabul edilebilir. 

İlaç kullanımlarındaki en önemli endişelerden biri ilacın plasentayı geçerek fetüse toksik veya teratoje-

nik olmasıdır. Ek olarak, solunum depresanı olan herhangi bir ilaç maternal hipoksiye neden olarak fetal 

hipoksiye, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir (Briggs, Freeman, and Yaffe 2012). İdeal olarak ha-

milelik sırasında, özellikle ilk üç aylık dönemde gerekmedikçe hiçbir ilaç uygulanmamalıdır (Moore 

1998). Bu kurala uymayı zorlaştıran durumlarda klinisyen mutlaka literatürü gözden geçirerek kadın 

hastalıkları ve doğum uzmanına danışmalıdır (Michalowicz et al. 2008).  

Doğum sonrası dönemde de annenin bebeğini emzirmesi gibi dikkat edilmesi gereken başka hususlar 

vardır. Bir klinisyen, emziren anne için herhangi bir ilaç kullanmadan önce kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanına danışmalıdır. Alternatif öneriler arasında, minimum dozda ilaç kullanımı, tedaviden önce an-

nenin sütünü saklanması, tedaviden önce çocuğunu emzirilmesi veya ilaç rejimi tamamlanana kadar 

bebek için bir mama kullanılması sayılabilir. 

Yöntem: Gebe hastalarda planlanan dental tedaviler ve özellikle endodontik uygulamalar açısından gü-

venli dönemleri ve dikkat edilmesi gereken hususları literatür ve internet kaynaklarından araştırarak 

sunmaktır.  

Sonuç: Tedavi planlaması açısından, fetüsün potansiyel savunmasızlığı nedeniyle ilk trimesterde elektif 

diş bakımından kaçınılması en iyisidir. İkinci üç aylık dönem, rutin diş bakımı sağlamak için en güvenli 

dönemdir. Karmaşık cerrahi prosedürler için en iyi seçenek doğum sonrasına ertelenmesidir (Berman 

and Hargreaves 2020). Dental prosedürler sırasında gebe hastalara yapılacak ilaç uygulamalarından 

önce hekim mutlaka güncel literatür desteğine ve gerekli durumlarda kadın hastalıkları ve doğum uz-

manının görüşlerine başvurmalıdır.   
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DENTAL KLİNİKLERDE ETKİLİ BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI 

Güney Mustafa YÜZER 

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diyarbakır / Türkiye 

Öz: Diş hekimleri, çalıştıkları klinik ortamlarda tedavi sürecinin herhangi bir aşamasında mikroorga-

nizmaların bulaşmasını önlemek veya azaltmak için enfeksiyon kontrol önlemleri almakla yükümlüdür. 

Diş klinikleri, yüz yüze prosedürlerin uygulanmasından kaynaklı tükürük, kan ve diğer vücut sıvılarına 

sık sık maruz kalma nedeniyle enfeksiyon riski altındadır. Damlacık yolu ve enfekte kişinin solunum 

salgıları ile direkt temas yoluyla bulaşan hastalıklar diş hekimleri için her zaman önemli bir konu ol-

muştur ve Covid-19 pandemisi diş kliniklerinin enfeksiyon kontrolündeki kilit rolünü bir kez daha göz-

ler önüne sermiştir. Aerasoller bu gibi hastalıklarda ana iletim vektörüdür. Birçok diş tedavisi prosedürü 

(dental aeratörler, hava su spreyi, ultrasonikler vb. ) virüsle kontamine olabilecek aeresoller üretir. 

Büyük risk oluşturan bu aeresoller, çevredeki yüzeylere düşmeden veya diğer kişilerin solunum yolla-

rına girmeden önce uzun süre havada asılı kalacak kadar küçüktürler. Ayrıca, enfekte bir kişiden kay-

naklanan mikroorganizmalar içeren damlacık ve aerasoller, klinik çalışanlarının ve diğer hastaların kon-

jonktival, burun veya oral mukozası ile temas edebilir. Diş hekimliği ve damlacık yolu ile bulaş riski 

arasındaki ilişkide ele alınması gereken pek çok faktör olsa da bunları klinik ortamlarda alınacak ön-

lemler, diş hekimlerinin rolü, yardımcı personelin rolü ve hastaların alacağı önlemler olarak dört temel 

unsur altında toplayabiliriz. Herhangi bir hastalığı önlemenin en iyi yolu, virüsün yayılmasını engelle-

yen uygulamaları benimsemektir. Bu nedenle biyolojik risk taşıyan ortamları kontrol altında tutmak, 

tüm diş hekimliği çalışanlarının rutinlerinin bir parçası olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Aerasol, Diş Hekimliği, Kontaminasyon 

GİRİŞ 

Tüm diş hekimliği çalışanları enfeksiyonu önleme, korunma ve yayılmasını azaltma ile ilgili güvenlik 

prosedürlerinin önemini bilse de değişen dünya koşulları biyogüvenlik protokollerini geliştirme ve güç-

lendirme gerekliliği doğurmuştur. Diş hekimliğindeki biyogüvenlik uygulamalarında ele alınacak dört 

ana kriter vardır. Bunlar dental klinikler, diş hekimleri, yardımcı personeller ve hastalar olarak sıralana-

bilir. Bu dört sınıfta da dikkat edilmesi gereken en önemli ortak husus mikroorganizmaların ve enfeksi-

yonun yayılmasının önüne geçmek için kişisel ve profesyonel tedbirleri harfiyen uygulamaktır. Yeni 

koronavirüs hastalığı (COVID-19) öksürme, hapşırma, enfekte olmuş bir kişiyle doğrudan temas veya 

enfekte olmuş kişilerin solunum salgıları ile temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır (Li et al. 2020). Diş 

kliniklerinde tedavi süresince kullanılan aeratörler, hava-su spreyleri, ultrasonikler gibi pek çok cihaz 

virüsler için ana iletim vektörü niteliği taşıyan aerasolleri üretir. COVID-19 virüsünün canlı organizma-

lar dışında aerasol içinde ve yüzeyler üzerinde de yaşadığı kabul edilmiş ve aerasollerdeki canlılık süresi 

3 saat olarak belirtilmiştir (Van Doremalen et al. 2020). Dental klinik ortamlarında uzun süre havada 

asılı kalabilen aerasollerin solunması, yüz yüze klinik uygulamalarda kişilerarası mesafeyi koruya-

mama, tükürük ve kan gibi vücut sıvılarına maruz kalma riski diş tedavilerini yüksek riskli hale getirmiş 

ve acil tedaviler ile sınırlandırmıştır (Spagnuolo et al. 2020). 
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AMAÇ 

Herhangi bir hastalığı önlemenin en iyi yolu, virüsün yayılmasını engelleyen uygulamaları benimse-

mektir. Bu nedenle biyolojik açıdan risk taşıyan ortamları kontrol altında tutmak, tüm diş hekimliği 

çalışanlarının rutinlerinin bir parçası olmalıdır. Bu literatür taramasının amacı diş kliniklerinde diş he-

kimliği çalışanlarının alabileceği güncel ve etkili güvenlik tedbirlerini ve hastaların dikkat etmesi gere-

ken hususları sunmaktır. 

KAPSAM 

Enfekte bir kişiden kaynaklanan mikroorganizmalar içeren damlacık ve aerasoller, klinik çalışanlarının 

ve diğer hastaların konjonktival, burun veya oral mukozası ile temas edebilir (Harrel and Molinari 

2004). Hastanın yüzüne çok yakın bir mesafede çalışma, öksürük ve maskesiz yapılan sohbetler, enfek-

siyonun kontrolü ve COVID-19 gibi hastalıkların yayılımını önlemek adına etkili stratejiler uygulamak 

için geçerli nedenlerdir.  

Alınacak önlemleri dört temel başlık altında topladığımızda ilk basamak dental klinikte uygulanacak 

prosedürlerden oluşmaktadır. Dental kliniklerde uygulanan standart prosedürler; bekleme salonlarında 

hastaların kolayca erişebileceği ağız ve burnu örtecek cerrahi maskeler bulundurarak bunların kullanım 

talimatlarını gösteren şekil ve çizimlere yer vermek, bekleme alanından muayene odasına kadar kliniğin 

çeşitli alanlarında alkol bazlı dezenfektanlar bulundurmak, ihtiyaç duyulması halinde burun hijyeni için 

tek kullanımlık mendiller, pedalla çalışan bir çöp kutusu bulundurmak olarak sayılabilir. Ayrıca bek-

leme alanındaki koltuklar mesafe göz önüne alınarak düzenlenmeli, kişi sayısı kişilerarası mesafenin 

korunmasına uygun olacak şekilde sınırlandırılmalı ve randevu saatleri bu husus göz önüne alınarak 

düzenlenmelidir (Liu et al. 2020). Hastaların refakatçi sayılarına da sınırlama getirilmelidir. Tüm klinik 

ortamı iyi havalandırılmış olmalıdır. Hastalar tarafından kullanılan tüm ortamların yüzeyleri günlük ola-

rak ihtiyaca göre bir veya daha fazla kez dezenfekte edilmelidir. Diş tedavisi sırasında ortaya çıkan 

aerasoller ünitten 1 metre yarıçaptaki alan içerisinde %100 kontaminasyon oluştururken 2 metrelik ya-

rıçaptaki alanda ise %50 kontaminasyon riski taşımaktadır. Bu nedenle klinik ortamları temizlenirken 

en az kontamine bölgeden başlanıp en kontamine bölgeye doğru dezenfeksiyon sağlanmalıdır (Meng, 

Hua, and Bian 2020). Tedavi sırasında kurutma amaçlı hava su spreyleri yerine pamuk veya gazlı bez 

tercih edilerek aerasol üretimi azaltılabilir. Hastanın tükrüğü yüksek emici güçteki bir vakum ile sürekli 

emilmelidir. Hekimin sıklıkla dokunduğu yüzeyler ve ünitteki reflektör kolu, fotöy, tedavi tablası gibi 

yüzeylerde mekanik bariyerler kullanılmalıdır ve her işlemden sonra yüzeyler dezenfekte edilmelidir 

(Chen et al. 2020). Diş hekimleri ve yardımcı personeller ise dört temel unsurdan diğer ikisini oluşturur. 

Genel olarak ele alırsak tüm diş kliniği çalışanları kişisel koruyucu ekipmanlarına özen göstermelidir. 

Diş hekimleri ve yardımcı personeller tedavi esnasında maske, eldiven, önlük, bone, koruyu gözlük, yüz 

siperi kullanmalı; aerasollü işlemlerde mutlaka N95 maske ve yüz siperi takmalıdır7. Kişisel koruyucu 

ekipmanların giyilme ve kullanımdan sonra çıkartılma sırası da bir o kadar önem teşkil etmektedir. Ki-

şisel koruyucu ekipmanlar el hijyeni sağlanmalı ve sırasıyla önlük, maske, gözlük ve yüz siperi, son 

olarak da eldiven giyilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanın güvenli bir şekilde çıkarılması ise eldiven, 

gözlük veya yüz siperi, önlük, maske sırasıyla olmalıdır. Tüm koruyucu ekipman çıkartıldıktan sonra 

                                                            
7https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf;jsessio-
nid=BE25F8EAA4F631126E78390906%20050313?sequence=1%20 
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mutlaka eller yıkanmalı veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Temas sonrası eldivenlerin dış 

yüzeylerinin kontamine olduğu unutulmamalı ve eldivenli el kullanılarak diğer elin avuç içinden tutmak 

suretiyle eldiven çıkartılmalıdır. Çıkartılan eldiven, eldivenli elde tutulmalı diğer elin parmakları bilek 

kısmından geçirilerek ilk çıkardığımız eldivene doğru katlanarak çıkartıldıktan sonra tıbbi atık kutusuna 

atılmalıdır (Ather et al. 2020). Virüslerin aerasollerde bulunarak havada asılı kaldığı unutulmamalı ve 

klinik içerisinde maske çıkartılmamalıdır. Cerrahi maskeler gün içerisinde 3-4 saatlik arayla değiştiril-

meli, ıslanan ve kirlenen maskeler kullanılmamalıdır. Eller mutlaka su ve sabun kullanılarak sık sık 

yıkanmalı ve el hijyeni sağlanmadan ağız, burun, yüz ile ellerin temasından kaçınılmalıdır (Ma et al. 

2020). Diş tedavileri sırasında aerosellerin ve potansiyel enfekte biyolojik materyalin yayılmasını sınır-

lamak amacıyla rubber dam kullanımı şiddetle tavsiye edilmektedir. Yapılan bir çalışmada rubber dam 

kullanımının ünite 1 metre yarıçaptaki alan içerisindeki aerasol oluşumunu %70 azalttığı belirtilmiştir 

(Samaranayake, Reid, and Evans 1989).  

Hekimler dental tedaviler sırasında hastalara rubber dam uygulayarak özellikle hem kendilerinin hem 

de yardımcı personelin maruz kaldığı enfeksiyon riskini oldukça azaltabilirler. Tedavi öncesinde hasta-

ların antimikrobiyal ajanlarla gargara yapması ağız boşluğundaki mikroorganizma sayısının azaltılma-

sında etkili olabilmektedir (Marui et al. 2019). COVID-19 virüsünün oksidasyona karşı savunmasız ol-

ması nedeniyle oral mikroorganizma yoğunluğu % 1 hidrojen peroksit veya % 0.2 povidon içeren gar-

garalar yardımıyla azaltılabilir (Samaranayake and Peiris 2004). Ağız içi röntgenler diş hekimliğinde en 

sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Ağız içi röntgen uygulamaları sırasında tükürük salgısı ve ök-

sürük refleksi uyarılabilir (Vandenberghe, Jacobs, and Bosmans 2010). Bu sebepledir ki ekstraoral bir 

görüntüleme tekniği olan panoramik radyografiler COVID-19 salgınına daha uygun bir alternatif gibi 

gözükmektedir (Meng, Hua, and Bian 2020). Dördüncü ve son unsur hastaların alması gereken kişisel 

önlemlerdir. Hastalar dental kliniklere başvurmadan önce grip benzeri semptomları olup olmaması yö-

nünden kendilerini dikkatle değerlendirmelidir. Diş kliniklerine giderken mutlaka koruyucu maske tak-

malıdır. Klinikte sosyal mesafe kurallarına uymalı, yüzeylerle minimum temasta bulunmalı, ellerini al-

kol bazlı el dezenfektanlarını kullanarak dezenfekte etmelidir. El hijyeni sağlanmadan yüzlerine dokun-

maktan kaçınmalıdırlar. Dental kliniklere giriş yapan hastaların vücut ısısı temassız alın termometresi 

veya kızılötesi termal sensörler ile ölçülmelidir. Hastanın vücut sıcaklığı 38C ve üzerindeyse ayrıca 

solunum yoluyla ilgili semptomları bulunuyorsa tedavi 2 hafta ertelenmelidir (Peng et al. 2020). Cep 

telefonları mümkün olduğunca kullanılmamalıdır, eve varıldığında %70 alkol spreyi ile dezenfekte edi-

lebilir. Tedavi sonrası eve varışta eller yıkanmadan hiçbir şeye dokunulmamalıdır. Giysiler çıkartılarak 

bir torbaya koyularak kirli sepetine konulması, yıkanması tavsiye edilir. Tedavi sonrası hastalar duşa 

girerek el, boyun, yüz gibi aerasollere en fazla maruz kalan bölgeleri özenle yıkamalıdır. 

YÖNTEM 

Diş hekimliği kliniklerinde damlacık yolu ile bulaş riskine karşı alınabilecek güncel ve etkili önlemleri 

araştırarak ve literatürdeki Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm diş hekimliği çalışanlarının enfeksiyon 

kontrolündeki rolünü belirlemektir. 
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SONUÇ 

Diş klinikleri, yüz yüze prosedürlerin uygulanmasından kaynaklı tükürük, kan ve diğer vücut sıvılarına 

sık sık maruz kalma nedeniyle enfeksiyon riski altındadır.  Diş hekimleri, çalıştıkları klinik ortamlarda 

tedavi sürecinin herhangi bir aşamasında mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek veya azaltmak için 

enfeksiyon kontrol önlemleri almakla yükümlüdür. Herhangi bir hastalığı önlemenin en iyi yolu, virüsün 

yayılmasını engelleyen uygulamaları benimsemektir. Bu nedenle biyolojik risk taşıyan ortamları kontrol 

altında tutmak, tüm diş hekimliği çalışanlarının rutinlerinin bir parçası olmalıdır.  
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ENDODONTİDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

Güney Mustafa YÜZER 

Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diyarbakır / Türkiye 

Öz: Pulpal hastalığın dünya nüfusunun %30’unu etkileyebileceği düşünülmektedir. Pulpal hastalık mü-

dahale edilmediğinde artan ağrı, fizyolojik fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesinin önemli ölçüde düşmesi 

gibi etkenlerle kendini gösterir. Literatür, odontojenik bakteriyel enfeksiyonların kontrolünde antibiyo-

tik kullanımının faydalarını yadsınamaz bir şekilde gösterse de antibiyotiklerin kontrolsüz kullanımı ve 

yan etkileri yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Endodontik bir hastalık, polimikrobiyal yapı ile karakterize 

birincil veya ikincil enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Kök kanalının bakteriyel mikroflorasına 

başlangıçta aerob ve fakültatif anaeroblar hakimken hastalık ilerledikçe anaerobik bakterilerle karakte-

rize bir değişim meydana gelir. İkincil enfeksiyonda (veya tedavi sonrası enfeksiyon) bulunan mikrobik 

flora, tipik olarak geniş bir pH aralığı ve besine sınırlı koşullar gibi sert koşullarda hayatta kalabilir. Diş 

hekimliğinde, antibiyotik reçeteleri esas olarak klinik belirtilere, semptomlara veya klinik koşullara da-

yanarak terapötik olmalıdır. Antibiyotik reçeteleri ayrıca enfektif endokardit ve / veya protez eklem 

implant enfeksiyonunun önlenmesine odaklanan profilaktik amaçlı olabilir. Diş hekimleri nadiren birin-

cil tedavi için veya bir enfeksiyon için ilk basamak tedavi olarak oral sistemik antibiyotik reçete etme-

lidir. Enfeksiyon kaynağı süratle ele alınmalı ve tedavi edilerek ortadan kaldırılmalıdır. Sistemik belirti 

veya hızla yayılan selülit yokluğunda, küçük lokalize şişlik için bağışıklığı yeterli veya genel olarak 

sağlıklı bir hastayı içeren klinik durumlarda antibiyotikler endike değildir. Genel olarak, yeterli endo-

dontik tedavi ile birlikte doğru bir tanı, iyileşmenin devam etmesi için mikrobiyal florayı yeterince azal-

tacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Endodontik Tedavi, Diş Hekimliği 

GİRİŞ 

Odontojenik bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin kullanımının faydaları yadsınamaz 

fakat antibiyotiklerin kötüye kullanımı ve bu ilaçların yan etkilerinin ortaya çıktığı yıkıcı reçete uygu-

lamaları her zaman göz önünde bulundurulmalıdır (Beringer, Wong-Beringer, and Rho 1998). Antibi-

yotiklerin kontrolsüz reçetelenmesi antibiyotik direncine yol açabilir. Diş hekimlerinin, aşırı ve gereksiz 

antibiyotik reçetelenmesine bağlı gelişen antibiyotik direnci üzerindeki rolü henüz tam olarak ölçülmese 

de inkar edilemez. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün antibiyotik direncine karşı korunulması yolunda 

öncülük etmesi, güvenli ve önerilen antibiyotik reçete rejimlerini dikkat çekici hale getirmiştir8. Hastalık 

Kontrol Merkezleri (HKM)’ne göre 2011 yılında diş hekimleri tarafından 21 milyon antibiyotik reçete 

edilmiştir. Aynı veri tabanındaki veriler 2016 yılında sadece diş hekimleri tarafından 26 milyon oral 

sistemik antibiyotik reçete edildiğine işaret eder9. Bu, Amerikan Tabipleri Birliği tarafından yapılan 

sınıflandırmaya göre ayakta tedavi ortamında yazılan tüm reçetelerin yaklaşık % 10'udur. Bu istatistik-

ler, önerilen antibiyotik reçete rejimlerinin yerine getirilmediğine dair duyulan endişenin bir gösterge-

sidir. Hekimlerin reçetelerindeki yerleşmiş kalıplarını değiştirmek zordur çünkü tüm klinisyenler en 

                                                            
8 https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/ 
9 https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/programs-measurement/state-local-activities/outpatient-
antibiotic-prescriptions-US-2016.html 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

164 

güncel mesleki rehberlere erişemez veya literatür güncellemelerini aktif olarak takip edemez. Bununla 

birlikte, birçok diş hekimi hakemli kaynaklar ve eğitim platformları aracılığıyla bilgi edinmektedir10. 

Bu durum noktalarından elde edilen bilgilerin kalıpları etkileyebileceğini ve daha iyi reçete yazma alış-

kanlıklarına yol açan antibiyotik yönetimini etkileyebileceğini göstermektedir (Zadik et al. 2008). 

AMAÇ 

Diş hekimliğinde, antibiyotik reçeteleri esas olarak klinik belirtilere, semptomlara veya klinik koşullara 

dayanarak terapötik olmalıdır. Antibiyotik reçeteleri ayrıca enfektif endokardit ve / veya protez eklem 

implant enfeksiyonunun önlenmesine odaklanan profilaktik amaçlı olabilir. Diş hekimleri nadiren birin-

cil tedavi için veya bir enfeksiyon için ilk basamak tedavi olarak oral sistemik antibiyotik reçete etme-

lidir3. Bu literatür taramasının amacı, klinik ve klinik olmayan endikasyonlar için antibiyotik reçeteleme 

konusunda literatürde önerilen en iyi ve güncel uygulamaları sunmaktadır. Güncellenen rehberlerin göz-

den geçirilmesi, klinik kararlar verirken antibiyotiklerin daha güvenli ve daha etkili kullanım alışkan-

lıklarının oluşmasında yardımcı olabilir. Böylece diş hekimleri akılcı reçeteleriyle antibiyotiklerin ge-

reksiz kullanımının önüne geçilmesine katkıda bulunabilir ve antibiyotik direnci oluşması engellenebi-

lir. 

KAPSAM  

Endodontik hastalık, biyofilm oluşturan polimikrobiyal yapı ile karakterize birincil veya ikincil enfek-

siyonlar olabilir. Kök kanalındaki mikrobiyal biyofilmler, mikrobiyal yapıların ortadan kaldırılmasın-

daki zorluğu artıran oldukça karmaşık varlıklardır. Kök kanalının bakteriyel mikroflorasına başlangıçta 

aeroblar ve fakültatif anaeroblar hakimdir (Baumgartner, Hutter, and Siqueira Jr 2006). Hastalık ilerle-

dikçe, kök kanal sistemi içindeki ekoloji değişir ve büyük ölçüde birincil enfeksiyonlardaki anaerobik 

bakteriler baskın hale gelir. Odontojenik enfeksiyonlarda izole edilen en yaygın bakteri türleri anaerobik 

gram pozitif koklar; Streptococcus milleri grubu ve Peptostreptococcus'dur. Bacteroides (Prevotella) 

gibi anaerobik gram negatif çubuklar da önemli bir rol oynar. Genel olarak birincil enfeksiyon, bakteriler 

veya mikrobiyal yan ürünlerin istilasının ardından pulpa iltihabı ve kök kanal enfeksiyonunu içerir ve 

sonunda apikal periodontitise neden olan destek dokuların iltihaplanmasına sebep olur. İkincil enfeksi-

yon (veya tedavi sonrası enfeksiyon), daha önce kök kanalı tedavi edilmiş dişlerde yeniden enfeksiyon, 

kalan (kalıcı) enfeksiyon veya tekrarlayan enfeksiyon (belirgin iyileşmeden sonra dişlerde yeniden ge-

lişmiş) olarak ortaya çıkar (Baumgartner et al. 2008). İkincil enfeksiyonlarda bulunan mikrobik flora, 

tipik olarak geniş bir pH aralığı ve besinle sınırlı koşullar gibi sert koşullara dayanıklıdır. Birincil en-

feksiyonlardaki mikrobiyal fenotipler, ikincil enfeksiyonlara kıyasla daha spesifik olarak gram pozitif 

bakteriler yönünden baskındır. 

Birincil veya ikincil enfeksiyon olması fark etmeksizin doğru bir teşhis ve tedavi planlaması yapılarak 

enfeksiyon kaynağının tespit edilerek süratle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Hastaya antibiyotik 

reçete ederek dental enfeksiyon kaynağını göz ardı etmek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Genel olarak, 

etkili endodontik tedavi ile birlikte doğru bir tanı, pulpal ve periapikal iyileşmenin devam etmesi için 

mikrobiyal florayı yeterince azaltacaktır (Davis 2010). 

                                                            
10 https://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae_systemic-antibiotics.pdf 
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Endodontik tedaviye ilave olarak tedavi öncesi ve sonrası antibiyotik reçete edilmesi gereken durumlar 

oldukça spesifiktir. Enfeksiyonun sistemik hale gelmesi hekimi antibiyotiğe yönelten önemli hususlar-

dan biridir (Pallasch 1986). Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ve immün yetmezliği olan hasta-

larda akut apikal apse varlığı ve lokalize fluktuan şişlikler yardımcı antibiyotikler için başta gelen endi-

kasyonlardandır. Yüksek vücut sıcaklığı (> 37.7 C), halsizlik, trismus, lenfadenopati gibi sistemik be-

lirtilerin oluştuğu akut apikal apseli hastalar ve osteomyelit, selülit ve hızlı şişliklerin (<24 saat) görül-

düğü ilerleyen enfeksiyon vakalarında antibiyotikler endikedir. Ayrıca düzenli kanal tedavisi prosedür-

leri ve intrakanal ilaç uygulamaları ile çözülemeyen kalıcı enfeksion durumlarında da antibiyotikler dü-

şünülmelidir (Sathorn, Parashos, and Messer 2009). Yardımcı antibiyotik gerektirmeyen koşulları ise, 

sistemik belirti ve enfeksiyon belirtileri veya hızla yayılan selülit yokluğunda küçük lokalize şişlik için 

bağışıklığı yeterli veya genel olarak sağlıklı bir hastayı içeren klinik durumlarda antibiyotikler endike 

değildir şeklinde özetlemek mümkündür (Lockhart et al. 2019). 

Endodontide sıklıkla tercih edilen ve önerilen antibiyotiklerin başında amoksisilin ve klavulonik asitle 

beraber kullanılan amoksisilin gelmektedir. Penisilin alerjisinin görüldüğü durumlarda azitromisin, se-

falosporin veya klindamisin tercih edilebilir. Gram negatif anaerobiklere karşı bir etki istenildiğinde 

metranidazol akla gelecek ilk seçenektir. Bu antibiyotikler gerekli koşullarda profilaktik amaçlı olarak 

yükleme dozları ile kullanılabilir11.  

YÖNTEM  

Diş hekimliği ve özellikle endodonti alanında hakemli kuruluşların ve literatür destekli tedavi rehberle-

rinin dental tedaviler kapsamında antibiyotik kullanımı, antibiyotik seçimi ve dozları hakkındaki gün-

cellemelerini araştırarak güncel bir derleme oluşturmaktır. 

SONUÇ 

Odontojenik enfeksiyonlar polimikrobiyal yapıdadır. Etyolojik faktörün ortadan kaldırılmasıyla birlikte 

etkili bir tedavinin uygulanması, diş enfeksiyonlarının başarılı bir şekilde giderilmesi için çok önemlidir. 

Antibiyotikler, odontojenik enfeksiyonların tedavisinde yararlı bir yardımcıdır ancak tek başına yeterli 

değildir. Etiyolojik ajanın ortadan kaldırılması her zaman öncelikli olmalıdır (Stein et al. 2018). Antibi-

yotiklerin kontrolsüz kullanımının önüne geçerek antibiyotik direncine etki eden faktörleri azaltmak son 

derece önemlidir. Tüm diş hekimleri antibiyotik reçete edip etmeyeceklerini ve ne zaman reçete ede-

ceklerini ve bir uzmana sevk için doğru zamanı belirleyebilmelidir. Akılcı antibiyotik uygulamaları ve 

kontrollü reçete alışkanlıkları tüm diş hekimleri tarafından benimsenmelidir.  
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MULTİSİSTEMİK BİR HASTALIK OLARAK COVID-19: COVID-19 VE PSİKİYATRİK 

HASTALIKLAR İLİŞKİSİ 

Turgut HACIOĞLU1, Ömer Furkan ÇAĞLAR1, Başar AYRIBAŞ2 

1-2-3Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri, A.D. Kars / Türkiye 

Öz: Giriş: COVID-19 semptomları her ne kadar solunum sistemi üzerinden tanımlansa da literatürde 

tromboz, kardiyolojik bozukluklar ve nörolojik tutulumlar gibi problemler, COVID-19’un multisistemik 

bir hastalık tablosuna yol açtığını düşündürecek güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bununla birlikte COVID 

19’un depresyon, anksiyete, travma-sonrası stres bozukluğu gibi farklı psikopatolojilerle de yakından 

ilişkili olduğuna dair veriler artmaktadır. Çalışmamızın amacı, üçüncü basamak hastane başvurusu ge-

rektiren COVID-19 hastalarının psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini incelemektir. Method: Araştırma-

mızda Nisan 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında COVID-19 enfeksiyonu ile Kafkas Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatırılarak veya ayaktan takip edilen hastaların dosyaları retros-

pektif olarak incelenmiştir. Elde edilen verilerden psikiyatrik hastalık tanısı alanların klinik verileri ma-

nuel olarak gözden geçirilmiştir. Sonuçlar: Hastanemizde tedavisi yürütülen toplam 2409 COVID-19 

hastasından daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü olan ya da COVID 19 sonrası psikiyatriye başvuran 

73 ( %3.03) hasta tespit edilmiştir. 73 hastadan 13’ü (%17.8) daha önce psikiyatri başvurusu olmayan 

ve COVID-19 sonrası psikiyatrik yakınmaları olan hastayken 60’ının (%82.8) daha önce psikiyatri baş-

vurusu vardı. Hastaların yaş ortalaması 54.08 olarak bulundu. 38 (%52.1) hasta kadın, 35 (%47.9) hasta 

erkek olarak saptandı.  37 hastada unipolar depresif bozukluk, 21 hastada anksiyete bozuklukları ve 5 

hastada uyku bozukluğu tespit edildi. COVID-19 sonrası ilk defa psikiyatri başvurusu olan 13 hastadan 

8 hasta anksiyete ve 5 hasta depresyon tanısı ile takip edilmiştir. Tartışma: Çalışmamız COVID-19 

geçiren ciddi düzeyde bir psikiyatri hasta grubu olduğunu ve COVID-19 sonrası en sık depresif ve ank-

siyete bozukluklarının görüldüğünü göstermektedir. Bu ilişkinin daha büyük bir örneklemde çalışılması, 

COVID-19’un multisistemik tutulumu içinde psikiyatrik hastalıkların oranını daha iyi gösterecektir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Psikiyatrik Bozukluklar, Multisistemik Bozukluk 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

SARS-CoV-2 salgını başlangıçta Çin'in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarı ile ilişkili zoonotik bir 

aktarım yoluyla başladığı düşünülmesine rağmen, daha sonra insandan insana bulaşmanın salgında 

önemli bir rol oynadığı kabul edilmiştir (Q. Li et al., 2020).  Bu virüsün neden olduğu hastalığa Coro-

navirüs hastalığı 19 (COVID-19) adı verilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir pandemi 

ilan edilmiştir (Zhang et al., 2020). 

SARS-CoV-2 virüsü esas olarak solunum sistemini etkiler, ancak diğer organ sistemleri de etkilenebi-

lir. Ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi alt solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkili semptomlar başta 

olmak üzere baş ağrısı, baş dönmesi, genel halsizlik, kusma ve ishal gibi semptomlar da gözlenebilir 

(Huang et al., 2020) (Shi et al., 2020) 

Hastalığın ciddi komplikasyonları çoklu sistemik tutulumlara bağlıdır (T. Wang et al., 2020). Solunum 

bulgularıyla ilgili en ciddi klinik tablo, solunum yetmezliği ve solunum sıkıntısıdır (Wu & McGoogan, 

2020). Solunum sisteminden sonra, COVID-19 tarafından bilinen en çok etkilenen ikinci vücut sistemi 

kardiyovasküler sistemdir (Verity et al., 2020). COVID-19 ile ilişkili bazı kardiyovasküler hastalıklar, 
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sistemik inflamasyonun doğrudan sonuçları olarak miyokardit, kalp yetmezliği, kardiyak aritmiler ve 

akut koroner sendromu içerir (Liu et al., 2020). COVID-19’un baş dönmesi, baş ağrısı, bozulmuş bilinç, 

akut iskemik inme ve beyin kanaması  gibi nörolojik semptomlara neden olabilir (Y. Li et al., 2020; 

Mao et al., 2020) 

COVID-19 pandemisi gibi travmatik olaylar insanların güvenlik hissini azaltabilir, onlara ölüm gerçe-

ğini hatırlatabilir ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Salgının ne zaman sona ereceği 

ve tedavi yöntemleri gibi kesin yanıtı olmayan sorular; salgın ve etkileri hakkında bilgi akışına sürekli 

maruz kalma; pandemi nedeniyle sosyal ilişkilerde azalma; ve olabildiğince evde kalma gibi öneriler, 

yasaklar, bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. COVID-19 salgını sırasında anksiyete, depres-

yon, korku, stres ve uyku sorunları gibi belirtiler daha sık görülmektedir (Torales et al., 2020). 

AMAÇ  

Yürütmüş olduğumuz çalışmanın amacı psikiyatrik hastalıklarla COVID-19 arasındaki ilişkinin ortaya 

konmasıdır. Çalışmadaki temel iki amaçtan ilki, psikiyatrik bir hastalıkla takip edilen bireylerin 

COVID-19 enfeksiyonu sonrası tanılarında, hastalık şiddetlerinde ve tedavilerinde bir değişim olup ol-

madığıdır. Çalışmanın diğer temel amacı da daha önce psikiyatrik hastalığı olmayan bireylerin COVID-

19 sonrası ne tip psikiyatrik bozukluklar ile tedaviye başvurduğunu saptamaktır.  

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamı üçüncü basamak sağlık kurumu olarak kabul edilen bir üniversite hastanesinde 

COVID-19 hastalığı ile ayaktan veya yatırılarak takip edilen hastaların psikiyatrik başvurularının de-

ğerlendirilmesidir. Bu bağlamda Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne baş-

vuran bireylerin verileri hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden incelenmiştir. Araştırmada kullanılan 

hedef kitle iler düzey hastane sevki gerektiren COVID-19 hastalarından oluştuğu için bahsi geçen ör-

neklemin tamamını temsil etmemektedir.  

YÖNTEM 

Araştırma retrospektif dosya taraması şeklinde dizayn edildiğinden etik kurul onayı alınmaması gerek-

memiştir. Çalışmaya Nisan 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’nden  tedavileri yürütülen COVID-19 hastalarının verileri incelenerek yürütül-

müştür. Hastaların içinden psikiyatrik tedavi için başvuranların yaş ve cinsiyet gibi sosyodemografik 

verileri ile psikiyatrik tanı, ek hastalık, psikiyatrik tedavi gibi klinik verileri kaydedilmiştir. Hastaların 

tanıları hem ICD kodları hem de klinik notlar üzerinden sınıflandırılmıştır.Veriler SPSSS 22.00 IBM 

bilgisayar programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmaya Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Nisan 2020 – Ocak 2021 

tarihleri arasında tedavi gören toplamda 2409 hastanın verileri incelenmiştir. Bu hastalardan 442 (% 

28.34) tanesi ayaktan tedavi almış, 1967 (%81.65) tanesi ise yatırılarak tedavi edilmiştir.Araştırmaya 

COVID-19 hastalığı ile takipli ve psikiyatrik hastalık öyküsü olan toplamda 73 hasta dahil edilmiştir.  

Örneklemdeki hastaların 35’i (%47.9) erkek, 38 (%52.1) tanesi ise kadın hastalardan oluşmaktaydı. Tüm 

örneklemin yaş ortalaması 54.08 (±16.65) olarak saptandı. Erkek hastaların yaş ortalaması 54.17 
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(±17.63) kadın hastaların yaş ortalaması ise 54.00 (±15.94) olarak bulundu ve bu iki grup arasında yaş 

açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.96). Hastaların yaşları daha önce COVID-19 öncesi psiki-

yatrik hastalığı olanlar (60 hasta) ve olmayanlar (13 hasta) olarak karşılaştırıldığında da gruplar arasında 

anlamlı bir fark saptanmadı ( 54.91 – 50.23, p= 0,44).  

Örneklemdeki 73 hastanın 13 (%17.8) tanesinin COVID-19 öncesi psikiyatrik tanısı olmadığı, 34 

(%46.6) tanesinin majör depresif bozukluk ile, 13 (%17.8) tanesinin anksiyete bozuklukları spektrumu 

ile, 5 (%6.8) tanesinin uyku bozukluğu ile, 3 (%4.1) tanesinin bipolar bozukluk ile, 2 (%2.7) tanesinin 

şizofreni tanısı ile, birer hastanın ise dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozuk-

luk ve somatoform bozukluklar ile takip edildiği görüldü.  

İlk psikiyatrik başvurusu COVID-19 sonrası olan 13 hastanın 8 (%61.53) tanesinin anksiyete spektrum 

bozukluğu ile tedaviye başvurusunun olduğu, 5 (%38.46) hastanın ise  majör depresif bozukluk ile takip 

edildiği görüldü.  

COVID-19 öncesi psikiyatrik tedavi öyküsü olanların COVID-19 sonrası tanılarının stabil olarak devam 

edip etmediğine baktığımız analiz sonuçlarında da genel olarak tanıların stabil seyrettiği, COVID-19 

öncesi anksiyete bozukluğu olan bir hastanın unipolar depresyon olarak takibe devam ettiği, COVID-

19 öncesi depresif bozukluk olarak takip edilen 4 hastanın ise COVID-19 sonrası anksiyete bozukluğu 

ile takip edildiği saptanmıştır.  

SONUÇ 

Elde ettiğimiz veriler COVID-19 hastalığı ile psikiyatrik bozuklukların ilişkisini retrospektif olarak de-

ğerlendirmektedir. Literatürde öne çıkan çalışma metodolojisinin daha çok COVID-19 geçiren hasta-

larda ölçekler kullanılarak belirli psikiyatrik durumların sıklığının saptanması şeklindedir. Bu çalışma-

lardan çıkan ortak bulgu COVID-19 geçiren bireylerde izleyen zaman dilimleri içerisinde en sık dep-

resyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik durumların geliştiğini, uyku bozuk-

luğu ve yorgunluk diğer somatik problemlerin de bu durumlara sıklıkla eşlik ettiğidir (Rogers et al., 

2020). Çalışmamızda elde edilen veriler bu bulguları teyit eder niteliktedir. Hastanemizde tedavi gören 

COVID-19 hastalarından 13 tanesi enfeksiyonun akut fazı geride kaldıktan sonra psikiyatrik tedaviye 

başvurmuş, bu hastalarda en sık olarak anksiyete bozukluğu geliştiği, diğer en sık psikopatolojinin ise 

majör depresif bozukluk olarak öne çıktığı görülmektedir.  Hastaların psikiyatrik muayene kayıtları in-

celendiğinde anksiyetenin sıklıkla COVID-19 semptomlarına benzer şekilde nefes almakta güçlük ve 

COVID-19’un travmatik etkilerinin devamı olarak saptandığı, anksiyete ve depresif yakınmalara uyku 

bozukluğunun sıklıkla eşlik ettiği görülmüştür. Dolayısıyla bu hasta grubunda her ne kadar travmatik 

yaşantılar ve uyku bozuklukları saptansa da tanısal olarak hastaların anksiyete de duygudurum bozuk-

luklarının ana tanı olduğu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve uyku bozukluklarının eş tanı ol-

maktan ziyade semptom düzeyinde kaldığı düşünülebilir.  

Çalışmamız, örneklemimizdeki COVID-19 ile kurumumuzda takip edilen 2409 hastanın 73 tanesinin, 

yani %3.03 kadarının psikiyatrik bir tanı aldığını göstermektedir. Çalışmamızla benzer bir dizayna sahip 

yurtdışı kaynaklı bir araştırmada COVID-19 öncesi psikiyatrik hastalığı olan bireyler de COVID-19 

öncesi psikiyatrik hastalığı olmayanlara göre daha yüksek oranda depresyon, anksiyete ve TSSB sap-

tandığı görülmüştür (P. R. Wang et al., 2020). Yine de bu çalışmanın ölçekler aracılığıyla tarama amaçlı 
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yapıldığı, hastaların ilgili bozuklukların tanı kriterlerini karşılayıp karşılamadığı bilinmemektedir. Bu 

çalışma ile uyumlu olarak bizim bulgularımız da göstermektedir ki COVID-19 öncesi psikiyatrik bo-

zuklukların COVID-19 sonrası gelişimi daha çok anksiyete spektrum bozuklukları şeklinde olmaktadır. 

Nitekim mevcut çalışmaya dahil edilen hastalardan COVID-19 öncesi depresyon olarak takip edilenle-

rin COVID-19 sonrası anksiyete bozukluğu olarak takip edilme oranı, COVID-19 öncesi anksiyete bo-

zukluğu ile takip edilenlerin COVID-19 sonrası depresyona dönüşmesine göre belirgin olarak yüksektir.  

Örneklemimizin sosyodemografik özellikleri de literatürdeki genel prevalans oranlarından farklıdır. 

Zira psikiyatrik hastalıkların kadınlarda daha sık görüldüğü tekrarlanan bir bulgudur (Picco et al., 2017). 

Benzer şekilde genel prevalans oranlarına bakıldığından psikiyatrik hastalıkların bizim bulgularımıza 

kıyasla daha genç bireylerde görüldüğü saptanmıştır. Bu duruma çalışmanın yürütüldüğü sağlık kuru-

munun üçüncü basamak bir üniversite hastanesi olması neden olmuş olabilir. Nitekim COVID-19 teda-

visinde ilerleyen yaşların hastane başvurusunu artıran bir risk faktörü olduğu sık tekrar eden bir bulgu-

dur (Pearman et al., 2021).  

Çalışmamızın temel kısıtlılığı retrospektif bir dizayn ile yapılmış olmasıdır. Bu metodoloji hastane-

mizde COVID-19 tanısı alan ancak psikiyatrik tedavisini başka kurumlarda sürdüren hastaların çalış-

mamıza dahil edilmesini engellemiştir. Bu hastaların merkezi hasta kayıt sistemleri üzerinden taramaları 

hasta mahremiyeti gözetilerek yapılmamıştır.  

Sonuç olarak COVID-19 geçiren bireylerin hastalığın sub-akut dönemlerinde psikiyatrik bozukluklar 

geliştirme açısından risk teşkil ettiği, ölçekler üzerinden yapılan çalışmalara kıyasla yüz yüze yapılan 

görüşmelerinin tanısal olarak daha spesifik olabileceği görülmektedir. Bu bağlamda COVID-19 geçiren 

bireylerin psikiyatrik açından riskli olanlarını ilgili tarama ölçekleri ile taranarak psikiyatrik değerlen-

dirmeye yönlendirilmesi post-COVID sendromu olarak tanımlanmaya başlanan bu multidisipliner du-

rumun daha iyi tanınması ve tedavi edilmesine olanak sağlayacaktır.  
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AKCİĞER MALİGNİTELERİNDE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR VE MORTALİTE 

İLİŞKİSİ 

Güler Eraslan DOĞANAY1, Mustafa Özgür CIRIK1 

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Kliniği, Ankara / Türkiye 

Öz: Giriş: Akciğer malign hastalarında malnutrisyon sıklıkla görülmektedir. Bu çalışma, 2019 yılı Nut-

risyon Polikliniği’ne başvuran akciğer malignitesi tanılı hastaların nutrisyonel durumunu ve nutrisyonel 

uygulamalar ile mortalite ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı. Yöntem: Nutrisyon Polikiniğine 1 yıl bo-

yunca başvuran-konsulte edilen malign hastaların demografik verileri, vücut kitle indeksleri (VKİ), 

NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Skoru) ve hastalara başlanan nutrisyonel destek tedavileri verileri retros-

pektif olarak tarandı. 30 ve 90 günlük mortaliteleri kaydedildi. Elde edilen veriler frekans ve yüzde 

dağılımı olarak hesaplandı. Bulgular: Toplam 178 hasta çalışmaya dahil edildi. 143’ü(%80.3) erkek, 

35’i(%19.7) kadındı. Ortalama yaş 65,8, VKİ 21.2, NRS 3.3 idi. Hastaların %12,4’ünde NRS 2 , 

%87,6’sında NRS≥ 3 olup malnutrisyon riski yüksek olan gruptu. Hastaların %76.9’una oral beslenme 

desteği(OES), %14,6’sına tüplü enteral beslenme, %7.9’una total parenteral beslenme desteği başlanır-

ken %0,6’sına oral alımı yeterli görüldüğünden besin takibi önerilmişti. Hastaların %26.9’unda VKİ: 

<18,5 olup zayıf, %55,6’sı 18,5-24,9 VKİ ile normal, %11.7’si 25-30 VKİ ile hafif kilolu, %5.8’i 

VKİ>30 ile obez grubundaydı. NRS 2 olan hastaların %18,13’ine parenteral destek, %4.5’ine enteral 

nutrisyon, %72,7’sine OES başlanmıştı.%4.5’ine besin takibi önerilmiş.Bu grupta 30 günlük morta-

lite%54,5, 90 günlük mortalite %68,1’di. NRS≥3 olanlardan %6,4’üne parenteral beslenme, %76,9’una 

OES, %14,6’sına enteral beslenme başlanmış. Bu grupta 30 günlük mortalite %57, 90 günlük mortalite 

%75,6’ydı.  Tartışma ve Sonuç: Akciğer malignite hastalarında malnutrisyon ve mortalite oranları ol-

dukça yüksektir. Bu hastalarda VKİ yüksek ve NRS skoru 3’ün altında olsa da beslenme desteği gere-

kebilmektedir.Sonuç olarak Akciğer malignitesi olan hastalarda nutrisyonel durum değerlendirmesinin 

önemli olduğu, bu hastalara beslenme desteğinin ve takiplerinin erken dönemde başlanması gerektiği 

inancındayız. 

Anahtar Kelimeler: Malignite, Nutrisyon Uygulamaları, Mortalite 

GİRİŞ  

Kanser tanısı olan hastalarda malnutrisyon sıklıkla görülen bir durumdur. Akciğer kanserinin erken ev-

resinde hastalarda beslenme durumunda bozulma ya da belirgin bir kilo kaybı görülmeyebilir. İlerleyen 

evrelerde ise erken doyma ve kilo kaybı, kas ve yağ kitlesi kaybı, anemi ve hipoalbuminemi ile seyreden 

kaşeksi dönemi gözlenir(Marin, 2007;26:289-301). Genel olarak değerlendirildiğinde akciğer kanseri 

tanısı olan hastaların %50 sinde malnutrisyon ve kilo kaybı görülmektedir(Kocatürk, 2015; 9: 297-302). 

İnflamatuar mediatörlerde ve akut faz yanıtında artış ile birlikte hipermetabolizmaya bağlı olarak  kan-

serli hastada malnutrisyon ve kaşeksi gelişmektedir. Bu da hastaların sağkalımını kısaltmaktadır(Martin, 

1999;11:80-6, Zhang, 2012; 17:323-6). Bununla birlikte kanserli hastalara sunulan beslenme desteği ile 

enfeksiyonların azaldığı, immünometabolik yanıtın arttığı, hastanede kalış süresinin kısaldığı ve hasta-

nın yaşam kalitesinin arttığı bilinmektedir(Kocatürk, 2015; 9: 297-302). 
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AMAÇ 

Bu çalışma, 2019 yılı içerisinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi Nutrisyon Polikliniği’ne başvuran akciğer malignitesi tanılı hastaların nutrisyonel du-

rumunu ve nutrisyonel uygulamalar ile mortalite ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı. 

KAPSAM 

Bu çalışma, 2019 yılı içerisinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi Nutrisyon Polikliniği’ne başvuran akciğer malignitesi tanılı hastaları kapsamaktadır.  

YÖNTEM 

2019 yılı içerisinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi Nutrisyon Polikliniği’ne 2019 yılı boyunca başvuran-konsulte edilen malign hastaların demografik 

verileri, vücut kitle indeksleri (VKİ), NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Skoru) ve hastalara başlanan nutris-

yonel destek tedavileri verileri retrospektif olarak tarandı. 30 ve 90 günlük mortaliteleri kaydedildi. Elde 

edilen veriler frekans ve yüzde dağılımı olarak hesaplandı. 

BULGULAR 

Toplam 178 hasta çalışmaya dahil edildi. 143’ü(%80.3) erkek, 35’i(%19.7) kadındı. Ortalama yaş 65,8, 

VKİ 21.2, NRS 3.3 idi. Hastaların %12,4’ünde NRS 2 , %87,6’sında NRS≥ 3 olup malnutrisyon riski 

yüksek olan gruptu. Hastaların %76.9’una oral beslenme desteği(OES), %14,6’sına tüplü enteral bes-

lenme, %7.9’una total parenteral beslenme desteği başlanırken %0,6’sına oral alımı yeterli görüldüğün-

den besin takibi önerilmişti. Hastaların %26.9’unda VKİ: <18,5 olup zayıf, %55,6’sı 18,5-24,9 VKİ ile 

normal, %11.7’si 25-30 VKİ ile hafif kilolu, %5.8’i VKİ>30 ile obez grubundaydı. NRS 2 olan hasta-

ların %18,13’ine parenteral destek, %4.5’ine enteral nutrisyon, %72,7’sine OES başlanmıştı.%4.5’ine 

besin takibi önerilmiş. Bu grupta 30 günlük mortalite%54,5, 90 günlük mortalite %68,1’di. NRS≥3 

olanlardan %6,4’üne parenteral beslenme, %76,9’una OES, %14,6’sına enteral beslenme başlanmış. Bu 

grupta 30 günlük mortalite %57, 90 günlük mortalite %75,6’ydı. 

TARTIŞMA 

Malnutrisyon değerlendirilmesinde VKİ ve NRS skoru önemli parametrelerdir. Akciğer malignitesi bu-

lunanlarda mortalite ve malnutrisyon oranları oldukça yüksektir.  Çalışmamızda NRS 3 ün altında olan 

hastaların 30 günlük mortalite oranı %54,5 iken 90 günlük mortalite oranı %68,1’di. Yapılan bir  çalış-

mada 60 yaş ve üstündeki 103 akciğer kanserli hastanın %56,3’ü yeterli nutrisyon durumunda olduğu 

belirtilmiş (Zhang, 2012; 17:323-6.) Ancak çalışmamızda hastaların sadece %0,6’sına oral alımı yeterli 

görüldüğünden besin takibi önerilmişti. Elde ettiğimiz bu veri akciğer kanseri tanısı olan hastaların çok 

az bir kısmının nutrisyonel desteğe ihtiyaç duymadığını göstermektedir. Bununla birlikte Akciğer ma-

lignitesi olan hastalarda VKİ yüksek ve NRS skoru 3’ün altında olsa da oral alım eksikliğine bağlı olarak 

beslenme desteği gerekebilmektedir. Hatta bu desteğin parenteral olarak da sağlanması gerekebilmek-

tedir. Buna bağlı olarak VKİ ve NRS skoru gibi skorlama sistemleri normal olsa da oral alım eksikliği 

mutlaka değerlendirilmeli, hastada oral alım eksik ise nutrisyonel destek başlanmalıdır. Her hasta bes-

lenme durumu değerlendirildikten sonra kişiye uygun beslenme desteğine gecikmeden başlanmalıdır. 
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SONUÇ 

Akciğer kanseri tanısı olan hastalarda tanı aşamasından itibaren malnutrisyon riski değerlendirilmesinin 

yapılması, beslenme desteği ve takiplerinin erken dönemden itibaren devam etmesi gerektiği inancın-

dayız. 

KAYNAKÇA 
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DİRENÇ KAYBI (LOSS OF RESISTANCE)(LOR) ENJEKTÖRÜ KULLANILARAK 

AÇILAN PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ TECRÜBEMİZ 

Güler Eraslan DOĞANAY1 

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Kliniği, Ankara / Türkiye 

Özet: Giriş: Akciğer malign hastalarında malnutrisyon sıklıkla görülmektedir. Bu çalışma, 2019 yılı 

Nutrisyon Polikliniği’nebaşvuran akciğer malignitesi tanılı hastaların  nutrisyonel durumunu ve nutris-

yonel uygulamalar ile mortalite ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı. Gereç ve Yöntem: Polikiniğe 1 yıl 

boyunca başvuran-konsulte edilen malign hastaların demografik verileri, vücut kitle indeksleri (VKİ), 

NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Skoru) ve hastalara başlanan nutrisyonel destek tedavileri verileri retros-

pektif olarak tarandı. 30 ve 90 günlük mortaliteleri kaydedildi. Elde edilen veriler frekans ve yüzde 

dağılımı olarak hesaplandı. Bulgular: Toplam 178 hasta çalışmaya dahil edildi. 143’ü(%80.3) erkek, 

35’i(%19.7) kadındı.Ortalama  yaş 65,8, VKİ 21.2, NRS 3.3 idi. Hastaların %12,4’ünde NRS 2 , 

%87,6’sında NRS≥ 3 olup malnutrisyon riski yüksek olan gruptu.  Hastaların %76.9’una oral beslenme 

desteği(OES), %14,6’sına tüplü enteral beslenme, %7.9’una total paranteral beslenme desteği başlanır-

ken %0,6’sına oral alımı yeterli görüldüğünden besin takibi önerilmişti. Hastaların %26.9’unda VKİ: 

<18,5 olup zayıf,  %55,6’sı 18,5-24,9 VKİ ile normal, %11.7’si 25-30 VKİ ile hafif kilolu, %5.8’i 

VKİ>30 ile obez grubundaydı. NRS 2 olan hastaların %18,13’ine parenteral destek, %4.5’ine enteral 

nutrisyon, %72,7’sine OES başlanmıştı.%4.5’ine besin takibi önerilmiş.Bu grupta 30 günlük morta-

lite%54,5, 90 günlük mortalite %68,1’di. NRS≥3 olanlardan %6,4’üne parenteral beslenme, %76,9’una 

OES, %14,6’sına enteral beslenme başlanmış. Bu grupta 30 günlük mortalite %57, 90 günlük mortalite 

%75,6’ydı. Tartışma ve Sonuç: Akciğer malignite hastalarında malnutrisyon ve mortalite oranları ol-

dukça yüksektir. Bu hastalarda VKİ yüksek ve NRS skoru 3’ün altında olsa da beslenme desteği gere-

kebilmektedir. Sonuç olarak Akciğer malignitesi olan hastalarda nütrisyonel durum değerlendirmesinin 

önemli olduğu, bu hastalara beslenme desteğinin ve takiplerinin erken dönemde başlanması gerektiği 

inancındayız. 

Anahtar Kelimeler: Direnç kaybı, Trakeostomi, Komplikasyon 

GİRİŞ 

Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), uzun süreli mekanik ventilasyon(MV) ihtiyacı olan hastalarda per-

kütan dilatasyonel trakeostomi(PDT) giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır (Kumar M, 2012;16:87-

92). PDT uygulamalarında farklı teknikler işlemin daha kolay ve komplikasyonsuz yapılabilmesi için 

kullanılmaktadır.PDT’nin sık görülen komplikasyonları; kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon ve arka 

duvar hasarıdır (Yeniaras E, 2007:4;49-527-12.). 

AMAÇ 

İşlem sırasında fiberoptik bronkoskop (FOB) kullanımı trakea içinde görüş sağlayarak PDT’nin güvenli 

ve kolay bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.  
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OLGU 

 72 yaşında kadın hasta, Evre 4 Akciğer Malignitesi , pnömoni ve hipertansiyon tanılarıyla yoğun ba-

kımda non-invaziv MV’dan ayrılamama nedeniyle entübe edilmiş ve uzamış entübasyon ve başarısız 

weaningler nedeniyle hasta ve yakınlarından onam alınarak entübasyonun 11.gününde  FOB eşliğinde 

LOR tekniği kullanılarak PDT açıldı.  

İşlem süresince hasta  monitörize,genel anestezi altındaydı ve uygulama FOB eşliğinde izlendi. Omuz 

altına destek konarak baş ekstansiyonagetirildi.Sterilizasyon sağlandıktan sonra 3 ml % 2’lik lidokain 

ile lokal anestezi uygulandı. 

Endotrakeal tüp ucuna bronkoskobun geçmesine izin verecek kateter mount  takıldı. Trakea içinde bu-

lunan FOB ışığının deri üzerinde translüminasyon etkisinin belirlenmesi, o bölgeye parmak ile baskı 

uygulanması ve bunun monitörde görülerek giriş yerinin belirlenmesinden sonra endotrakeal tüp trake-

ada geri çekildi. Standart trakeostomi set iğnesi ucuna  LOR enjektörü takılarak işleme başlandı, giriş 

işlemi tamamlanan kadar iğneden tutularak trakeal aralıktan girildi. Trakea içine iğnenin girişi ile solu-

num cihazı kaynaklı pozitif hava basıncı etkisiyle enjektördeki geri itme gözlendi.Eş zamanlı FOB ek-

ranından iğnenin ucu görüldü, kılavuz tel gönderildi (Resim 1) ve 8 French dilatatör ile dilate edilip 

forseps ile cilt ve trekea genişletilerek uygun ölçülerde trakeostomi kanülü yerleştirildi.  

TARTIŞMA 

PDT işlemi esnasında uygulayıcının trakeal boşluğa iğne girişini en hassas şekilde tespit edebilmesi 

önemlidir.Tekrarlı giriş çıkışlarda özellikle kör teknikle açılıyorsa arka duvar hasarı ya da yanlış loka-

lizasyon, fistülizasyon gibi komplikasyonlar görülmektedir.Bu yöntemde FOB eşliğinde iğne trakea 

arka duvara oldukça güvenli mesafedeyken LOR enjektörüyle pozitif basıncı saptadık.   

Kör teknikle uygulanan PDT’lerde de LOR enjektörü kullanımının komplikasyonları önleyebileceğini 

düşünüyoruz. 

PDT’nin en sık görülen komplikasyonları arasında kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon, arka duvar 

hasarı bulunur. Hazard ve ark (Hazard  P, 1991;19:1018-24.) PDT lerle ilgili çalışmalarında kanama ve 

cilt altı amfizemi minör; arka duvar hasarı ve pnömotoraksı major  komplikasyon olarak değerlendir-

mişlerdir. 

Daha geniş  gruplarda karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç olmasının yanında özelikle eğitim sürecindeki 

klinisyenlerce açılan PDT işlemlerinde LOR enjektörü kullanımının komplikasyon oranlarını azaltaca-

lağı kanaatindeyiz. 

KAYNAKÇA 

Kumar M, Trikha A, Chandralekha. Percutaneous dilatational tracheostomy: Griggs guide wire   dilating 

forceps technique versus ULTRA-perc single-stage dilator- A prospective randomized study. 

Indian J Crit Care Med 2012;16:87-92. 
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Hazard  P, Jones  C,  Benitone J.  Comparative  clinical trial of standard operative tracheostomy with 
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SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KRANİYAL VE FASİYAL İNDEKSLERİN 

BELİRLENMESİ  

Zeynep AKÇA ANDI¹, Ahmet UZUN¹ 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye 

Öz: Amaç: Serebral palsi gelişimini tamamlamamış beyin dokusunun ilerleyici olmayan bir hastalığının 

sebep olduğu, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket ve postür bozukluğunun görüldüğü nörogeli-

şimsel bir yetersizliktir. Çalışmamızda serebral palsili ve sağlıklı çocukların kraniyal ve fasiyal indeks-

lerinin karşılaştırılarak incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Yaşları 2-18 yıl arasında olan 35 serebral pal-

sili çocuk ile 30 sağlıklı  çocuk üzerinde baş ve yüz bölgesinden alınan antropometrik ölçümler kullanı-

larak kraniyal ve fasiyal indeks değerleri oluşturuldu. Bu indekslerden elde edilen veriler ile baş ve yüz 

tipleri incelendi. Ölçüm verileri kaynaklarda belirtilen antropometrik noktalar kullanılarak Frankfurt 

Horizontal Planında ölçüldü. Ölçümler alınırken antropometre ve dijital kumpas kullanıldı. Elde edilen 

veriler SPSS 20 programında analiz edildi. Bulgular: Elde edilen ölçüm sonuçlarına göre serebral palsili 

çocuklarla sağlıklı çocukların kraniyal ve fasiyal indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık yoktu (p>0,05). Serebral palsili çocukların %31,4 ü brakisefalik, %31,4 ü  hiperbrakisefalik tip, 

sağlıklı çocukların ise %30’u brakisefalik, % 36,7 ‘si hiperbrakisefalik tip olarak belirlendi. Serebral 

palsili çocukların %8,6’sı leptoprosopik, %71.4’ü hiperleptoprosopik; sağlıklı çocukların ise %20’si 

leptoprosopik, %73.3’ü hiperleptoprosopik yüz tipine sahipti. Her iki gruptada baskın olan kafa tipi 

brakisefalik ve hiperbrakisefalik, baskın olan yüz tipi ise leptoprosopik ve hiperleptoprosopik tip olarak 

belirlendi. Sonuç: Serebral palsili olguların tedavi ve takiplerinin planlanmasında kraniyal ve fasiyal 

değer ve indekslerle yapılan detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple çalışmamızın sereb-

ral palsili çocuklarla bu alanda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz. Ayrıca elde edilen 

verilerin oral ve çene cerrahisi, pediatri, nöroloji ve antropoloji alanlarında da önemli olacağını düşün-

mekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Kraniyal İndeks, Fasiyal İndeks 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Nörogelişimsel bozukluklar, anormal beyin gelişimi sonucu biliş, iletişim, davranış ve motor becerilerde 

bozukluk ile karakterize çok yönlü hastalıklardır (Mullin ve ark., 2013). Çocuklarda nörogelişimsel bo-

zukluklara bağlı anormal beyin gelişimi her zaman önemli bir sorun olmuştur (Musa ve ark. 2014). 

Serebral Palsi, Down Sendromu, Otizm, Epilepsi, Fragile X Sendromu nörogelişimsel bozukluk göste-

ren durumlardan bazılarıdır (Bishop, 2010). Serebral palsi, gelişimini tamamlamamış beyin dokusunun 

ilerleyici olmayan bir hastalığının sebep olduğu, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket ve postür 

bozukluğunun görüldüğü nörogelişimsel bir yetersizliktir (Uygur ve ark., 2014).  

Doğumdan sonra kraniyal yapı farklı periyotlarda ve oranlarda gelişimine devam eder. Bu gelişim sü-

recinde, fötal, çocukluk ve erişkin dönemlerinde kraniyofasiyal antropometrik ölçümlerde farklılıklar 

gözlenmektedir. Bu farklılıkların oluşmasında, genetik faktörler, ırk, cinsiyet, kraniumun şekli ve 

büyüme oranları da oldukça etkilidir. Ayrıca yapılan çalışmalarda kraniyofasiyal morfometrinin birçok 

patolojiden etkilendiği bildirilmiştir (Ulcay, 2010).  
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 Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi değerlendirmek amacıyla boy uzunluğu ve vücut ağırlığı gibi antro-

pometrik ölçümlerin yanı sıra, baş ve boyun antropometrik ölçümleri de kriter olarak kullanılmaktadır 

(Uzun ve ark., 1999). Baş antropometrik ölçümleri özellikle baş çevresi beyin büyümesini yansıtır ve 

beslenmeden en az etkilenen antropometrik ölçümdür. Baş çevresinin büyümesi kafa içi basınç artışı ile 

olabileceği gibi, anormal küçük bir baş çevresi de mental gecikmenin sebepleri arasında kabul edilebilir 

(Hoey ve Cox, 1990). 

Yüzün çeşitli şekil bozukluklarının anlaşılması ve başarılı bir rekonstrüktif cerrahinin uygulanabilmesi 

için yüzün antropometrik ölçümleri ile ilgili bilginin toplanması gereklidir (Farkas ve Posnick, 1992). 

Yüz embriyolojik olarak birçok yapının köken aldığı kompleks bir yapıdır. Dismorfogenezisli birçok 

sendromda yüz bölgesinin etkilendiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. (Malas ve ark., 1998). 

Baş ve yüzün iskeleti ile ilgili çalışmalarda kraniyal ve fasiyal indeks; geçerliliği ve uygulanabilirliği 

nedeniyle klinik olarak tanınan antropometrik parametrelerden biridir. Fötal dönemde baş boyutlarını 

incelemek ve gelişimini takip etmek, yenidoğanda ise baş ve yüzün şekil varyasyonlarını incelemek 

amacıyla kraniyal indeks kullanılır.  (Musa ve ark., 2014). Bazı nörogelişimsel bozukluklarda kranyu-

mun ve yüzün morfometrisinin etkilendiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Serebral palsi etyolojisinde 

de brakisefalinin önemli olması, dikkatleri kranyum yapısındaki bozukluklara çekmektedir (Malas ve 

ark., 1998). Bu çalışma serebral palsili çocuklarda kraniyal ve fasiyal indekslere ilişkin verilerin yetersiz 

olması sebebiyle beyin gelişimi etkilenen serebral palsili çocukların kraniyal ve fasiyal indekste her-

hangi bir sapmaya neden olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldı.  

AMAÇ  

Çalışmada 2-18 yaş aralığında olan serebral palsili çocuklar ile sağlıklı çocukların kraniyal ve fasiyal 

indekslerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve kraniyofasiyal antropometrik ölçüm standartlarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

KAPSAM 

Çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ nde takip 

edilen serebral palsi tanısı almış, yaşları 2-18 arasında değişen toplam 35 serebral palsili çocuk ve 

kontrol grubu olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklin-

iği’ne başvuran aynı yaş grubunda, 30 çocuk ve ergen üzerinde yapıldı. Baş ve yüz bölgesinden cerrahi 

işlem geçirmiş olan ve travma öyküsü bulunan çocuklar çalışmaya dahil edilmedi. Kontrol grubu olarak 

aynı yaş grubunda nörogelişimsel herhangi bir bozukluğu olmayan, merkezi sinir sistemi, iskelet sistemi 

veya diğer sistemlerle ilgili anomalisi olmayan, daha önce ortodontik tedavi görmemiş 30 sağlıklı çocuk 

çalışmaya dahil edildi.  Çalışma için gerekli izinler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu’ndan  2016/312 sayılı kararıyla alındı. 

YÖNTEM 

Antropometrik ölçüm aletleri  kullanılarak baş ve yüz bölgesine ait ölçümler tek bir araştırmacı tarafın-

dan 3 kez tekrarlandı ve ortalaması alınarak ölçüm cetveline kaydedildi. Ölçüm verileri kaynaklarda 
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belirtilen antropometrik noktalar kullanılarak Frankfurt Horizontal Planı’nda ölçüldü. Frankfurt hori-

zontal planı, gözler karşıya bakarken tragion noktasından orbitale noktasına çizilen horizontal çizgidir 

(Naini, 2013).  

Ölçümler antropometre ve digital kumpas kullanılarak  yapıldı. 

Çalışmada ölçüm alınan kraniyofasiyal antropometrik noktalar 

Euryon (eu): Os parietale’lerin tuber parietale çıkıntıları üzerinde, yanlara doğru en çıkıntılı olan nok-

talardır.  

Glabella (g): İki kaş arasında median sagittal hatta öne doğru en çıkıntılı noktadır.  

Opistocranion (op): Os occipitale üzerinde median sagittal hatta glabellaya en uzak noktadır. 

Gnathion (gn): Mandibulanın median sagittal hatta yer alan en alt noktasıdır.  

Nasion (n): İki os nasale’nin median sagittal hatta os frontale ile birleştiği noktadır. 

Zygion (zy): Zygomatik kemiklerin yanlara doğru yapmış olduğu en çıkıntılı noktalardır. (Uzun ve ark., 

1999) 

Çalışmamızda baş ve yüz bölgesine ait aşağıda belirtilen antropometrik ölçümler yapıldı. Bu ölçümler 

kullanılarak kraniyal ve fasiyal indeksler hesaplandı ve elde edilen veriler kullanılarak çalışmaya alınan 

çocukların kafa şekilleri ve yüz tipleri sınıflandırıldı.  

Baş genişliği: Euryon noktalari arası mesafe ölçüldü.  

Baş uzunluğu: Glabella ve opisthocranion arası mesafe ölçüldü. 

Yüz yüksekliği: Nasion ve gnathion arası mesafe ölçüldü. 

Yüz genişliği: Zygion noktaları arası mesafe ölçüldü.  

Kraniyal indeks: Baş genişliğinin baş uzunluğuna oranının 100 ile çarpılması sonucu elde edilen 

değerdir.  

Fasiyal indeks: Yüz yüksekliğinin yüz genişliğine oranının 100 ile çarpılması sonucu elde edilen 

değerdir. 

Kraniyal indeks değeri baz alınarak kafa şekilleri dolikosefalik (<74.9), mezosefalik (75-79.9) brakise-

falik (80- 84.9) ve hiperbrakisefalik (> 85) olmak üzere dört kategoriye ayrıldı (Del Sol, 2005). 

Fasiyal indeks değeri baz alınarak hipereuriprosopik (<79.9), euriprosopik (80- 84.9), mesoprosopik 

(85-89.9), leptoprosopik (90-94.9), hiperleptoprosopik (>95) olmak üzere 5 gruba ayrıldı (Shetti ve ark., 

2011).   

Çalışmamızdan elde ettiğimiz verileri değerlendirmek için Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS V.20) istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Veriler % 95 güven aralığında; p<0,05 düzey-

inde değerlendirildi. 
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BULGULAR 

Çalışmaya toplam 65 birey dahil edildi.Serebral palsili çocuklar 14’ü erkek ve 21’i kız olmak üzere 

toplam 35, kontrol grubu ise 15’i erkek ve 15’i kız olmak üzere 30 sağlıklı bireyden oluştu (Tablo 1). 

Tablo 1. Serebral Palsi Grubu ve Kontrol Grubunda Cinsiyet Dağılımı 

İstatistiksel analizler 2-9 yaş  ve 10-18 yaş aralığı baz alınarak iki gruba ayrılarak yapıldı. Bu gru-

plandırmaya göre çalışmamıza 2-9 yaş arasında serebral palsili 9 erkek çocuk, 11 kız çocuk; kontrol 

grubu olarak 9 erkek çocuk ve 7 kız çocuk katıldı. 10-18 yaş grubunda ise serebral palsili 5 erkek çocuk, 

10 kız çocuk ve kontrol grubu olarak 6 erkek çocuk, 8 kız çocuk katıldı (Tablo 2). 

      Tablo 2. Serebral Palsi Grubu ve Kontrol Grubunda Yaş Grupları Ve Cinsiyet Dağılımı  

      n: Birey sayısı 

Yaşları 2-9 yıl arasında olan serebral palsili kız çocuklar ile kontrol grubu kız çocuklarının baş ve yüz 

ölçümleri Tablo 3’ de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre serebral pasili kız çocukların baş 

genişliği, baş uzunluğu, yüz genişliği ve yüz yüksekliği değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Kraniyal ve fasiyal indeks değerleri arasında istatis-

tiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). 

Grup                                         Cinsiyet 

             Erkek (n)                Kız (n)  

Serebral palsi                     14                    21 

Kontrol                     15                    15 

 

Grup 

                     Erkek (n)                       Kız (n) 

               2-9              10-18               2-9             10-18  

 

Serebral palsi  

 

9 

 

5 

 

11 

 

10 

 

Kontrol grubu 

 

9 

 

6 

 

7 

 

8 
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Tablo 3. 2-9 Yaş Aralığında Bulunan Kız Çocukların Baş ve Yüz Antropometrik Ölçümleri 

Ölçüm adı Gruplar Ort  SS  p  

 

Baş genişliği 

SP 129,36 11,48  

0,033 
KG 142,28 5,12 

 

Baş uzunluğu 

SP 150,93 12,82  

0,021 
KG 161,71 6,49 

 

Yüz genişliği 

SP 84,54 10,21  

0,007 
KG 98,85 7,64 

 

Yüz yüksekliği 

SP 75,72 19,08  

0,016 
KG 94,14 2,96 

 

Kraniyal indeks 

SP 85,98 47,71  

0,304 
KG 88,01 19,56 

 

Fasiyal indeks 

SP 89,41 19,16  

0,335 
KG 95,57 5,43 

        SP: Serebral Palsi KG: Kontrol grubu Ort: Ortalama SS: Standart sapma  

Yaşları 2-9 yıl arasında olan serebral palsili erkek çocuklar ile kontrol grubu erkek çocuklarının baş ve 

yüz ölçümleri Tablo 4’ de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre serebral pasili erkek çocukların baş 

genişliği, yüz genişliği ve yüz yüksekliği değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı de-

recede düşük bulundu (p<0,05). Kraniyal ve fasiyal indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunamadı (p>0,05). 
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Tablo 4. 2-9 Yaş Aralığında Bulunan Erkek Çocukların Baş ve Yüz Antropometrik Ölçümleri 

 

Yaşları 10-18 yıl arasında olan serebral palsili kız çocuklar ile kontrol grubu kız çocuklarının baş ve yüz 

ölçümleri Tablo 5’ de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre serebral palsili kız çocukların baş 

genişliği, baş uzunluğu, yüz genişliği ve yüz yüksekliği değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Kraniyal ve fasiyal indeks değerleri arasında istatis-

tiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). 

Ölçüm adı Gruplar Ort SS p 

 

Baş genişliği 

SP 137,22 10,08  

0,030 
KG 146,55 7,73 

 

Baş uzunluğu 

SP 158,02 7,36  

0,057 
KG 164,06 7,56 

 

Yüz genişliği 

SP 83,77 8,74  

0,003 
KG 98,33 5,93 

 

Yüz yüksekliği 

SP 88,33 10,83  

0,034 
KG 96,77 7,17 

 

Kraniyal indeks 

SP 86,89 5,69  

0,312 
KG 89,44 4,60 

 

Fasiyal indeks 

SP 105,94 13,77  

0,162 
KG 98,47 5,76 
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Tablo 5. 10-18 Yaş Aralığında Bulunan Kız Çocukların Baş ve Yüz Antropometrik Ölçümleri 

Ölçüm adı Gruplar Ort SS      p  

 

Baş genişliği 

SP 140,61 7,39  

0,002 
KG 152,37 4,83 

 

Baş uzunluğu 

SP 162,80 19,65  

0,011 
KG 185,25 10,02 

 

Yüz genişliği 

SP 88,90 10,61  

<0,001 
KG 114,25 6,01 

 

Yüz yüksekliği 

SP 96,70 12,78  

0,007 
KG 113,62 9,25 

 

Kraniyal indeks 

SP 87,26 8,98  

0,191 
KG 82,44 4,77 

 

Fasiyal indeks 

SP 109,27 13,34  

0,072 
KG 99,44 5,91 

 

Yaşları 10-18 yıl arasında olan serebral palsili erkek çocuklar ile kontrol grubu erkek çocuklarının baş 

ve yüz ölçümleri Tablo 6’ da gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre serebral pasili erkek çocukların 

yüz genişliği değeri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). 

Kraniyal ve fasiyal indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).  
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Tablo 6. 10-18 Yaş Aralığında Bulunan Erkek Çocukların Baş ve Yüz Antropometrik Ölçümleri 

Ölçüm adı Gruplar Ort SS p 

 

Baş genişliği 

SP 149,40 5,12  

0,314 
KG 153,16 6,94 

 

Baş uzunluğu 

SP 169,20 7,42  

0,100 
KG 182,51 13,54 

 

Yüz genişliği 

SP 96,02 4,63  

0,005 
KG 111,16 2,78 

 

Yüz yüksekliği 

SP 105,20 14,85  

0,359 
KG 111,33 4,88 

 

Kraniyal indeks 

SP 88,41 4,41  

0,245 
KG 84,24 6,27 

 

Fasiyal indeks 

SP 109,88 17,58  

0,283 
KG 100,11  2,23 

 

Elde edilen ölçüm sonuçlarına göre serebral palsili çocuklarla sağlıklı çocukların kraniyal ve fasiyal 

indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Serebral palsili çocukların 

%31,4 ü brakisefalik, %31,4 ü  hiperbrakisefalik tip, sağlıklı çocukların ise %30’u brakisefalik, % 36,7 

‘si hiperbrakisefalik tip olarak belirlendi (Tablo 7). Serebral palsili çocukların %8,6’sı leptoprosopik, 

%71.4’ü hiperleptoprosopik; sağlıklı çocukların ise %20’si leptoprosopik, %73.3’ü hiperleptoprosopik 

yüz tipine sahipti (Tablo 8).  
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Tablo 7. Çalışmaya Katılan Çocukların Kafa Tiplerine Göre Sınıflandırılması 

 

Her iki gruptada baskın olan kafa tipi brakisefalik ve hiperbrakisefalik, baskın olan yüz tipi ise lepto-

prosopik ve hiperleptoprosopik tip olarak belirlendi. 

         Tablo 8. Çalışmaya Katılan Çocukların Yüz Tiplerine Göre Sınıflandırılması 

 

 

 

                     SEREBRAL PALSİ                       KONTROL  

               

Sayı(n) 

             

Yüzde(%) 

              

Sayı(n) 

           

Yüzde(%) 

 

Dolikosefalik 

 

1 

 

 2,9 

 

   2 

 

6,7 

Mesosefalik 2   5,7    0 0 

Brakisefalik 

Hiper-

brakisefalik 

11 

21 

    31,4 

 60 

   9 

   19 

30 

63,3 

 

Grup 

SEREBRAL PALSİ KONTROL 

               

Sayı(n) 

             

Yüzde(%) 

              

Sayı(n) 

           

Yüzde(%) 

 

Hipereuriprosopik 

 

3 

 

 8,6 

 

   0 

 

0 

Euriprosopik 0   0    0 0 

Mesoprosopik 4 11,4    2 6,7 

Leptoprosopik                3 8,6    6 20 

Hiperleptopros-

opik 

25 71,4  22 73,3 
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SONUÇ 

Çalışmadan elde edilen verilerde serebral palsili çocukların baş genişliği, baş uzunluğu, yüz genişliği ve 

yüz yüksekliği değerlerinin sağlıklı çocuklara kıyasla genel olarak düşük olduğu görüldü. Kraniyal ve 

fasiyal indeksler incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.  

Kraniyofasiyal ölçümler birçok sistemik sendromların, kraniyofasiyal anormalliklerin ve travma sonrası 

oluşan rahatsızlıkların cerrahi tedavilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca ölçülen parametrelerden elde 

edilen indeksler  anatomistler ve baş ve yüz cerrahları için önemli verileri oluşturmakta ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Ulcay,2010). 

Serebral palsili olguların tedavi ve takiplerinin planlanmasında kraniyal ve fasiyal değer ve indekslerle 

yapılan detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma sonucuna göre, kraniyal ve fasiyal in-

dekslerin serebral palsili çocuklarda  daha geniş sayıda birey içeren çalışmalar dâhilinde yapılması ge-

rektiği görüşündeyiz. Bu sebeple çalışmamızın serebral palsili çocuklarla bu alanda yapılacak olan 

çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz. Ayrıca elde edilen verilerin oral ve çene cerrahisi, pediatri, 

nöroloji ve antropoloji alanlarında da önemli olacağını düşünmekteyiz.  
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retarded and healthy primary school children from 7 to 11 according to their age and sex. Dok-

tora tezi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı. Elazığ.  

Uygur R, Özen  O.A., Baş O, Çağlar V, Songur A., (2014). Hemiplejik serebral palsili çocukların baş 

ve boyun gelişiminin antropometrik ölçümler kullanılarak değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Der-

gisi, 15(1):27-31.  

Uzun A, Karakaş S, Kavaklı A, Cihan Ö.F., (1999). Yedi - on bir yaş grubu okul çocuklarında başın 

antropometrik değerleri ile boy uzunluğu arasındaki ilişki. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 

6(1):46-50.  
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SARKOİDOZUN KLİNİK SEYRİNİ ÖNGÖRMEDE KLİNİK PARAMETRELER VE 

LABORATUVAR DEĞERLERİNİN ETKİNLİĞİ 

Sertan BULUT 

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Ankara / Türkiye 

Öz: Sarkodioz multisistemik prognozu genellikle iyi olan bir hastalıktır.Tanısı, klinik- radyolojik 

uyumlu bir hastada,nonkazeifiye granülomların gösterilmesi ve diğer benzer prezentasyon ve his-

topatolojik hastalıkların dışlanması ile konulur. Hastanemize 01/01/2015-12/12/2020 tarihleri arasında 

başvurmuş, kliniğimizce en az 2 yıl takipli 58 sarkoidoz olgusunun verileri retrospektif olarak analiz 

edilmiştir. Olgularımızın 15’i erkek (%25,9), 43’ü kadın (%74,1) olup ortalama tanı konulma yaşı 

45,68±13,74’tü. En sık tanısal işlem EBUS olup (n=41, %70,6), en sık başvuru semptomları öksürük 

(n=44,%75,9) ve nefes darlığıydı (n=34,%58,6). Olgularımız PA-Akciğer grafisine dayalı olarak 

yapılan scadding evrelemesine göre değerlendirildiğinde evre0 (n=4,%6,9), evre1 (n=15,%25,9), evre2 

(n=39, %67,2)’tü. Takip sırasında; üç tane evre2 olgunun biri evre 4, diğer ikisinin evre 3 olduğu 

gözlendi. Klinik-laboratuvar-toraksBT tetkikine gore radyolojik görünüm olarak 32 olguda (%55,2) sta-

bil hastalık, 16 olguda (%27,6) regrese olan hastalık ve 10 olguda (%17,2) progresif hastalık olarak 

tespit ettik. 11’i eritema nodosum olmak üzere 12 olguyla(%20,7) en sık extra pulmoner tutulum ciltti. 

Otuzbeş olguda (%60,3) SFT normal olup, ortalama FVC(%)2,84±0,76, ortalama 

DLCO(%)92,53±17,93 olarak bulundu. Serum ortalama ACE81,18±38,17(U/L) bulundu. PPD testinde 

54 olguda(%93,1) negatiflikizlendi.Laboratuar-klinik bulgular ve radyolojik görünüm ile klinik seyir 

arasındaki ilişki incelendi. DLCO düşüklüğü (p=0,002), 24saatlik idrarda artmış kalsiyum (p=0,046), 

balgam olması (p=0,001),göğüs ağrısı(p=0,002),başlangıç evrenin ileri olması (p=0,001), ayrıca 

başlangıçta klinik olarak tedavi gereksinimi olan olguların takipte daha sık progrese oldukları 

gözlenmiştir (p<0001).Sarkoidoz tanısı alan olgularda hastalık progresyonunu öngörmek için analiz 

ettiğimiz değişkenler literatürle uyumlu olarak anlamlı sonuçlanmıştır. Klinik kullanım için geliştirile-

bilecek skorlama sistemlerinde bu değişkenlerin kullanılabileceğinidüşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Granülamatöz Enflamasyon, Scadding Evreleme, Klinik Seyir 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Sarkodioz multisistemik prognozu genellikle iyi olan bir hastalıktır1  .Sarkoidozun etiyolojisi ile ilgili 

bir belirsizlik olup aynı zamanda hastalığın klinik gidişi ile ilişkili faktörlerde de belirsizlik vardır2. 

Çalışmamızda sarkoidoz hastalarımızı en az 2 yıl ve üstünde takip ettiğimizde hastalığın iyi veya kötü 

yönde gidişatıyla ve bununla ilişkili olabilecek demografik, laboratuvar ve radyolojik özelik ilişkisi olup 

olmadığını araştırmak istedik.  

AMAÇ  

Sarkoidozun klinik seyirini ve bununla ilişkili olabilecek olası belirteçleri belirlemeyi amaçladık. 
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KAPSAM 

Hastanemize 01/01/2015-12/12/2020 tarihleri arasında başvurmuş, kliniğimizce en az 2 yıl takipli 58 

sarkoidoz olgusunun verileri retrospektif olarak analiz edilmiştir.  

YÖNTEM 

 İstatistik programı olarak 22.versiyon SPSS kullandık. Verilerin kategorik nominal olması halinde n/% 

olarak gösterdik, ordinal olması veya sayısal olup normal dağılım göstermemesi halinde median/min-

max  olarak gösterdik. Sayısal ve normal dağılan verilerde de mean/sd olarak  göstermeyi planlıyoruz.  

BULGULAR 

Olgularımızın 15’i erkek (%25,9), 43’ü kadın (%74,1) olup ortalama tanı konulma yaşı 45,68±13,74’tü. 

En sık tanısal işlem EBUS olup (n=41, %70,6), en sık başvuru semptomları öksürük (n=44,%75,9) ve 

nefes darlığıydı (n=34,%58,6). Olgularımız PA-Akciğer grafisine dayalı olarak yapılan scadding evrel-

emesine göre değerlendirildiğinde evre0 (n=4,%6,9), evre1 (n=15,%25,9), evre2 (n=39, %67,2)’tü. 

Takip sırasında; üç tane evre2 olgunun biri evre 4, diğer ikisinin evre 3’e ilerlediği gözlendi. Klinik-

laboratuvar-toraksBT tetkikine göre radyolojik görünüm olarak 32 olguda (%55,2) stabil hastalık, 16 

olguda (%27,6) regrese olan hastalık ve 10 olguda (%17,2) progresif hastalık olarak tespit ettik. 11’i 

eritema nodosum olmak üzere 12 olguyla(%20,7) en sık extra pulmoner tutulum ciltti. Otuzbeş olguda 

(%60,3) SFT normal olup, ortalama FVC(%)2,84±0,76, ortalama DLCO(%)92,53±17,93 olarak 

bulundu. Serum ortalama ACE81,18±38,17(U/L) bulundu. PPD testinde 54 olguda(%93,1) negatiflik 

izlendi.Laboratuar-klinik bulgular ve radyolojik görünüm ile klinik seyir arasındaki ilişki incelendi. 

DLCO düşüklüğü (p=0,002), 24saatlik idrarda artmış kalsiyum (p=0,046), balgam olması 

(p=0,001),göğüs ağrısı(p=0,002),başlangıç evrenin ileri olması (p=0,001), ayrıca başlangıçta klinik 

olarak tedavi gereksinimi olan olguların takipte daha sık progrese oldukları gözlenmiştir (p<0001). 

SONUÇ 

Sarkoidoz tanısı alan olgularda hastalık progresyonunu öngörmek için analiz ettiğimiz değişkenler lit-

eratürle uyumlu olarak anlamlı sonuçlanmıştır. Klinik kullanım için geliştirilebilecek skorlama sistem-

lerinde bu değişkenlerin kullanılabileceğinidüşünüyoruz.  

KAYNAKÇA  
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with Sarcoidosis in Gazi University, Turkey. Turk Toraks Dergisi/Turkish Thoracic Jour-
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Scholand, M. B. (2020). Delphi consensus recommendations for a treatment algorithm in pul-

monary sarcoidosis. European Respiratory Review, 29(155). 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

192 

ANA BRONŞU TAM TIKALI HASTADA TRİTÜP İLE GÜVENLİ HAVAYOLU YÖNETİMİ 

Gülay ÜLGER 

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve  

Reanimasyon Kliniği, Ankara / Türkiye 

Öz: Girişimsel pulmonoloji uygulamalarında malign nedenlere bağlı havayolu darlıklarında güvenli 

ventilasyonun sürdürülmesi hayati öneme sahiptir. Daralmış havayolunda güvenli ventilasyonun sağ-

lanması için yenilikçi bir havalandırma sistemi olan Evone® (Ventinova, Eindhoven, Hollanda) ile gü-

venli havayolu yönetiminin bir olgu ile sunulması amaçlandı. 58 yaş erkek olguya sağ ana bronşu tam 

tıkalı lezyon nedeniyle girişimsel işlem planlandı. ASA 3 olarak değerlendirilen olguda genel anestezi 

altında laringoskopi yapılarak tritüp vokal kordlardan geçirilerek sol ana bronşa yerleştirildi. Kaf uygun 

lokalizasyonda şişirilerek sol akciğer kaçak ve kanamalara karşı korundu. Hasta Evone®  ventilatörle 

akış kontrollü ventilasyon  (FCV) moduyla ventile edildi. Sağ ana bronşu tam tıkayan lezyon girişimsel 

işlem uygulanarak çıkartıldı. İşlem esnasında ya da sonrasında herhangi bir komplikasyon olmadı. Gi-

rişimsel işlemler öncesi hastaya güvenli ve kontrollü bir hava yolu sağlanmalıdır. Girişimsel işlem es-

nasında masif kanama ve havayolunun akut tıkanması gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabilmek-

tedir. Bu durumda bütün akciğerin kan ile dolmasına bağlı olarak hayatı tehdit eden asfiksi gelişebil-

mektedir. Konvansiyonel yöntemlerin aksine tritübün uzun olması sayesinde tüp sol ana bronşa kadar 

ilerletilebildi ve kaf sayesinde sol akciğer herhangi bir kanama ihtimaline karşı koruma altına alındı. 

Sonuç olarak tritüp (Evone® ) yönteminin girişimsel işlem uygulanacak hastalarda hayatı tehdit eden 

komplikasyon gelişmesi durumunda hastalara güvenli ve etkili bir havayolu sağlayacağını düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Darlık, Girişimsel İşlem, Kanama, Tritüp 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Girişimsel pulmonoloji uygulamalarında malign nedenlere bağlı havayolu darlıklarında güvenli venti-

lasyonun sürdürülmesi hayati öneme sahiptir. Endobronşiyal sistemde obstrüksiyona neden olan tümör-

lerin çıkarılması ya da küçültülmesi için rijit bronkoskopi ile birlikte genellikle genel anestezi gerek-

mektedir. (Bakan , 2014; 69: 372-7) Bununla birlikte havayolu obstrüksiyonu ile gelen hastalarda  ha-

vayolunun bronkoskopist ile paylaşılması  anestezistlerin işini zorlaştırmaktadır. 

AMAÇ 

Girişimsel pulmonoloji  işlemlerinde konvansiyonel yöntemler ile havayolu kontrolü  genel anestezi 

altında yapılıyor olsa da ciddi kanama gibi acil durumlarda konvansiyonel yöntemler yetersiz kalabil-

mektedir. Dolayısı ile yenilikçi bir havayolu yönetimine ihtiyaç vardır. Yazımızda, sağ ana bronşu tam 

tıkalı olan olguda akış kontrollü ventilasyon (FCV) ve küçük lümenli bir endotrakeal tüpe sahip yenilikçi 

bir havalandırma sistemi olan Evone® (Ventinova, Eindhoven, Hollanda) ile güvenli havayolu yöneti-

minin sunulması amaçlandı.(şekil1, şekil 2) 
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Şekil 1. Tritüp (www.ventinovamedical.com) 

 

 

Şekil 2. Evone® ventilatör (www.ventinovamedical.com) 

KAPSAM 

58 yaş erkek hastaya yapılan fiberoptik bronkoskopi (FOB) de karinadan hemen sonra sağ ana bronşu 

tama yakın tıkayan nekrotik lezyon görülmüş. Girişimsel işlem planlanan olgu işlem öncesi Amerikan 

anestezistler birliği(ASA) 3 risk grubunda değerlendirilerek anestezisi planlandı. 

YÖNTEM 

Preoperatif rutin hazırlıklar sonrası radial arter kanülasyonu yapılarak invaziv basınç monitorizasyonu 

sağlandı. 3 dk %100 oksijen ile preoksijenasyon sağlandıktan sonra 1 mg/kg %2 lidokain, 50 mg rani-

tidin, 1 mg/kg metilprednizolon ve 2 mg/kg propofol  intravenöz(iv)  olarak verildi. Maske ventilasyo-

nunda problem olmadığı görülen olguya 40 mcg remifentanil ve 0,9 mg/kg roküronyum iv olarak verildi. 

İndüksiyon sonrası laringoskopi yapılarak tritüp vokal kordlardan geçirilerek rijit bronkoskopi ile  sol 

ana bronşa yerleştirildi. Kaf uygun lokalizasyonda şişirildi. Hasta Evone®  ventilatörle FCV moduyla 

ventile edildi.(şekil 3) End ekspiratuar basınç(EEP)= 7 mbar, İnspirasyon akışı 12L/dk, frekans= 12-

14/dk, tidal volüm= 450-500 mL olacak şekilde ventilatör ayarlandı. Anestezi idamesi propofol 4-6 

http://www.ventinovamedical.com/
http://www.ventinovamedical.com/
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mg/kg/saat ve remifentanil 2-3 mcg/kg/dk olacak şekilde iv infüzyon olarak ayarlandı. İşlem tamamlan-

dıktan sonra sugammadex  4 mg/kg sugammadex intravenöz olarak  verildi ve rijit bronkoskop ile tritüp 

kafı indirilerek çıkarıldı. Hastanın spontan solunumu gelene kadar maske ventilasyonu sağlandı.  

BULGULAR 

Rijit bronkoskopide sağ ana bronş, karinanın altında endobronşiyal lezyon ile tam tıkalı gözlendi. Lez-

yon girişimsel işlem uygulanarak çıkartıldı. İşlem esnasında olgunun hemodinamik parametreleri ve 

arter kan gazları normal sınırlarda seyretti. Perioperatif bir komplikasyon görülmedi.  

 

Şekil 3. Olgumuzda Evone Ventilatörde Elde Ettiğimiz Traseler 

SONUÇ 

Girişimsel pulmonoloji akciğerlerle ilgili patolojilerin tanı ve tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler 

kaydetmektedir. (Arias 2014; 35: 763-8.) Yapılacak girişimsel işlem öncesi güvenli ve kontrollü bir 

hava yolu sağlanmalıdır. Kanama, pnömotoraks, havayolunun tıkanması gibi oluşabilecek akut komp-

likasyonlara karşı küçük çaplı entübasyon tüpü, çift lümenli entübasyon tüpü (ÇLT) ve yüksek frekanslı 

jet ventilatör  gibi alternatif havayolu ekipmanları hazır olmalıdır. (Dincq, 2014;65:95-103.) Özellikle 

işlem sırasında masif kanama hayatı tehdit eden ciddi bir komplikasyondur. Ciddi kanama gibi acil du-

rumlarda konvansiyonel yöntemler yetersiz kalabilmektedir. Bizim olgumuzda da konvansiyonel yön-

temler ve yüksek Frekanslı Jet Havalandırma ile de ventilasyon sağlanabilirdi.  (Meulemans, 2020 ; 

28;7:6)   Ancak bu yöntemler ile hava hapsi, desatürasyon gibi komplikasyonlar görülebilmekte ayrıca 

herhangi bir kanama durumunda sağlam akciğer dokusunun korunması da mümkün olmamaktadır. Kon-

vansiyonel yöntemlerin aksine tritübün uzun olması sayesinde tüpü sol ana bronşa kadar ilerletilebildik 

ve tüpün kafı sayesinde sol akciğeri herhangi bir kanama ihtimaline karşı koruma altına alabildik. Sonuç 

olarak tritüp(Evone® ) yönteminin girişimsel işlem uygulanacak hastalarda hayatı tehdit eden kompli-

kasyon gelişmesi durumunda hastalara güvenli ve etkili bir havayolu sağlayacağını düşünüyoruz. 
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ULTRASONOGRAFİ EŞİLİĞİNDE EREKTÖR SPİNA BLOĞU İLE SPONTAN SOLUNUMU 

KORUYARAK VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ UYGULAMASI 

Musa ZENGİN 

1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve  

Reanimasyon Kliniği, Ankara / Türkiye 

Öz: Giriş: Göğüs cerrahisi ameliyatlarında Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) standart 

prosedür haline gelmiştir. Ancak VATS uygulanan hastalar çoğunlukla genel anestezi (GA) altında Çift 

Lümenli Tüp (ÇLT) ile entübe edilmektedir. Alternatif olarak nadiren rejyonal anestezi (RA) ve sedas-

yon altında işlem yapılmaktadır. Bu olgu sunumunda Erektör Spina Blok (ESB) ve sedasyon altında 

VATS uygulamasının sunulması amaçlandı. Olgu: 66 yaşında erkek olgu ASA 2 ile VATS wedge re-

zeksiyonu için ameliyathaneye alındı. 2 mg demizolam ile premedikasyon sağlandı. Sol dekübit pozis-

yonu verildi. Uygun sterilizasyon sonrası ultrasonografi probu T4 spinoz çıkıntının 2-3 cm lateraline 

yerleştirildi. Transverse çıkıntıya kadar olan kas yapıları görüntülendi. Erektör spina kasının altında 

interfasiyal alana 20 ml %0,25 bupivacain enjekte edilerek ESB yapıldı. 15 dk sonra insizyon yerinde 

ağrı duyusu kontrol edildi. Bloğun başarılı olduğu anlaşıldı. Sedasyon için 50 mcg İV fentanil ile 75 mg 

iv ketamin verildi. Nazal kanül ile oksijen desteği sağlandı. Hemodinamik veriler ve spontan solunum 

yakın takip edildi. Ameliyat 17 dk sürdü. Ameliyat esnasında ek sedasyon ihtiyacı ve herhangi bir komp-

likasyon olmadı. Vital bulguları stabil olan olgu derlenme odasına alındı. Tartışma: Göğüs cerrahisinde 

VATS uygulamaları sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu işlemin genel anestezi altında yapılması ve 

sıklıkla ÇLT ile entübe edilmesi hastayı GA ve ÇLT ye bağlı komplikasyonlara açık hale getirmektedir. 

Bu işlem epidural ya da torakal paravertebral blok ile sedasyon altında da nadir olarak yapılsa da her iki 

tekniğin de olası komplikasyonları ESB’ye göre daha fazladır. Biz de bu olguda yeni bir teknik olan 

ESB’yi kullandık. Sonuç olarak VATS uygulamalarının ESB ile sedasyon altında entübasyona gerek 

olmadan güvenli bir şekilde yapılabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler:  Erektör Spina Bloğu, Sedasyon, Ultrasonografi, VATS 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Göğüs cerrahisi ameliyatlarında Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) standart prosedür ha-

line gelmiştir. Ancak VATS uygulanan hastalar çoğunlukla genel anestezi (GA) altında Çift Lümenli 

Tüp (ÇLT) ile entübe edilmektedir. Nadiren torakal epidural blok ya da torakal paravertebral blok ile 

rejyonal anestezi (RA) ve sedasyon altında işlem yapılmaktadır. Periferik bloklar   genellikle genel anes-

tezide intraoperatif anestezi adjuvanı olarak ya da postoperatif analjezi amaçlı kullanılmaktadır (Blanco, 

2007;32: 130, Chin, 2019). Ultrasonografi eşliğinde erektör spina bloğu ise son zamanlarda göğüs cer-

rahisi ameliyatlarında postoperatif analjezi amaçlı kullanılmaktadır (Shim, 2020 Aug;12(8):4174-4182). 

AMAÇ 

Bu olgu sunumunda Erektör Spina Blok (ESB) ve sedasyon altında, hasta entübe edilmeden spontan 

solunum korunarak VATS – Wedge rezeksiyon uygulamasının sunulması amaçlandı.  
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KAPSAM 

Bu olgu sunumu, 2021 yılında  Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi ameliyathanesinde 66 yaşında akciğerinde nodül tespit edilmiş ve spontan solunum ko-

runarak erektör spina bloğu eşlinde yapılmış VATS - Wedge rezeksiyon yapılmış bir hastayı kapsamak-

tadır.  

YÖNTEM 

66 yaşında erkek hasta 45 gün önce Covid-19 tanısı almış. Tedavi sonrası kontrol akciğer bilgisayarlı 

tomografisinde (BT) akciğer sol üst lobunda 1 cm nodül tespit edilmiş. Göğüs cerrahisi bölümü tarafın-

dan Vats - Wedge rezeksiyon yapılması planlanmış. Preoperatif değerlendirmesinde Kronik Obstrüktif 

Akciğer Hastalığı tanısı bulunan hastanın apendektomi dışında ameliyat öyküsü bulunmamaktaydı. Sa-

dece inhaler tedavi alıyordu. Laboratuar değerleri normal idi. Hasta ASA (Amerikan anestezistler bir-

liği) 2 olarak değerlendirildi ve ameliyat planlandı. Hasta ameliyathanede monitorize edildi. 2 mg de-

mizolam ile premedikasyon sağlandı. Sol dekübit pozisyonu verildi. Uygun sterilizasyon sonrası USG 

probu T4 spinoz çıkıntının 2-3 cm lateraline yerleştirildi (Şekil 1). Transverse çıkıntıya kadar olan kas 

yapıları görüntülendi (şekil 2). Erektör spina kasının altında interfasiyal alana 20 ml %0,25 bupivacain 

enjekte edilerek ESB yapıldı (Şekil 3). Sedasyon için  50 mcg İV fentanil ile 75 mg  ketamin iv verildi. 

Nazal kanül ile oksijen desteği sağlandı.  

 

Şekil 1. USG Probunun T4 Spinoz Çıkıntının 2-3 Cm Lateraline Yerleştirilmesi 
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Şekil 2. Transverse Çıkıntıya Kadar Olan Kas Yapıları 

 

 

Şekil 3. Enjeksiyon Sonrası Kas Yapıları ve İnterfasyal Alan 
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BULGULAR 

ESB’den  15 dk sonra insizyon yerinde ağrı duyusu kontrol edildi. Hastanın insizyon planlanan derma-

tomda ağrısının olmadığı tespit edildi. Bloğun başarılı olduğu  anlaşıldı. Hemodinamik veriler ve spon-

tan solunum yakın takip edildi. VATS uygulanan hastada sol akciğer üst lobda bulunan nodül tespit 

edildi.Cerrahi stapler kullanılarak nodül olan akciğer dokusuna Wedge rezeksiyon uygulandı. Ameliyat 

17 dk sürdü. Ameliyat esnasında ek sedasyon ihtiyacı ve herhangi bir komplikasyon olmadı. Vital bul-

guları stabil  ve spontan solunumu yeterli olan olgu derlenme odasına alındı.  

SONUÇ 

Göğüs cerrahisinde VATS uygulamaları sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu işlemin genel anestezi al-

tında yapılması ve sıklıkla ÇLT ile entübe edilmesi hastayı genel anestezi ve çift lümenli tüpe  bağlı 

komplikasyonlara açık hale getirmektedir. VATS işlemi epidural ya da torakal paravertebral blok ile 

sedasyon altında da nadir olarak yapılsa da her iki tekniğin de olası komplikasyonları erektör spina 

bloğu’na  göre daha fazladır. Ayrıca erektör spina bloğu tekniği torakal epidural ve torakal paravertebral 

blok tekniğine göre çok daha kolay bir tekniktir (Brandão, 2020: 4: 005). Yapılan bir çalışmada da 

erektör spina bloğunun torakal paravertebral bloğa kıyasla daha kısa işlem süresi ve daha yüksek başarı 

oranına sahip olduğu belirtilmiş (Çiftçi, 2020;28(3):170-8.) Biz de bu olguda yeni bir teknik olan ESB’yi 

kullandık ve insizyon bölgesinde etkili bir anestezi ve analjezi sağladık . Böylelikle hastanın ameliyatı 

genel anestezi komplikasyonlarından ve çift lümenli tüpe bağlı komplikasyonlardan  kaçınılarak tamam-

lanabildi.  Hastaya uygulanan sedasyon sayesinde de hasta anksiyete açısından korunmuş oldu. Sonuç 

olarak VATS uygulamalarının ESB ile sedasyon altında entübasyona gerek olmadan güvenli bir şekilde 

yapılabileceğini düşünüyoruz. 
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DREN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMA TÜRLERİ VE 

ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-12 YILLIK VERİ 

Eşe BAŞBULUT 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, 

Samsun / Türkiye 

Öz: Cerrahi drenaj kateteri postoperatif dönemde komplikasyonları azaltsa da drene bağlı olası enfeksi-

yonlar gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Cerrahi drenlerden kaynaklı enfeksiyonlarda 

(CDKE) etken patojenlerin sıklığı ile ilgili literatürde kısıtlı çalışma mevcut olup bu çalışmalarda anti-

biyotik direnç profilleriyle ilgili veriye rastlanmamaktadır. Amaç: Bu çalışmada amaç dren kültürlerin-

den izole edilen etkenleri, antimikrobiyal direnç oranlarını saptayarak ampirik tedavi yaklaşımları için 

veri sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında dren kültürü örneklerinde üreyen 346 izolat çalışmaya dahil edildi. Kültürde üreyen 

mikroorganizmalar VITEK-2 (BioMérieux, Fransa) ve BD Phoenix (Becton Dickinson, ABD) otoma-

tize sistemleri kullanılarak identifiye edildi, antibiyotik direnç testleri çalışıldı. Veriler retrospektif 

olarak hastane otomasyon sisteminden sağlandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62,82±17,77; 

%46’sı kadın, %54’u erkek, %18’inde polimikrobiyal üreme mevcuttu. En fazla üreme yoğun bakım ve 

genel cerrahi servislerinden gelen kültürlerde saptandı. En sık Enterobactericeae ailesi (%44), Staphy-

lococcuslar (%20) ve Acinetobacter (%12) izole edildi. Ancak son 4 yılda Staphylococcus ve Acineto-

bacter sıklığının azaldığı Enterecoc sıklığının arttığı görüldü. En yüksek direnç oranı Enterobactericeae 

ailesinde ampisiline; Acinetobacterlerde gentamisine; Pseudomonaslarda cefepime; Staphlococcuslarda 

penisiline; Enterecoclarda ciprofloksasine karşı tespit edilirken en az direnç oranı sırasıyla amikasin, 

colistin, colistin, vankomisin ve linezolide karşı saptandı. Enterobactericeae ailesinde ESBL direnci 

%49, karbapenem direnci %17 idi. Staphylococlarda Metisilin direnci %55 idi. Enterecoclarda vanko-

misin direnci %11 olarak tespit edildi. Sonuç: Özellikle ampirik tedaviler olmak üzere antibiyotik 

kullanım politikaları antimikrobiyal direnç sürveyansına dayandırılmalıdır. CDKE’lerde dren kültürü 

gerekli olmakla birlikte etken patojenlerin, antibiyotik direnç oranlarının bilinmesi uygun ampirik teda-

vinin başlanması ve ampirik tedavi protokollerinin belirlenmesi için oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Direnci, Dren Kültürü, Enterobactericeae, Staphylococcus 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Cerrahi işlemlerde opere edilen alana drenaj kateteri uygulanması yaygın olarak kullanılan bir yöntem-

dir (Barie, 2002: 159-60; Mohindra, 2005: 352-4). Drenaj kateteri postoperatif dönemde bazı kompli-

kasyonları azaltsa da drene bağlı olası enfeksiyonlar gibi birtakım problemleri de beraberinde getirmek-

tedir. (Kosins, 2013: 443-50; Aykan, 2016: 24). Drenaj kateteri bakterilerin temiz yara ortamına girme-

sini kolaylaştıran bir faktördür (Yoon, 2018: 542-9) ve drenin vucutta kalma süresi uzadıkça drenaj 

sıvısından bakteri izole etme olasılıgı artmaktadır (Felippe, 2007: 921-9). Cerrahi dren kaynaklı en-

feksiyonlar mortalite ve morbiditeyi arttıracağından uygun ampirik tedavi önemlidir.   
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AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, dren kültürlerinde üreyen bakteri türlerini, bu bakterilerin antibiyotik duyarlılık-

larını ve dirençli etkenlerle infekte olan hastalardaki direnç paternlerini saptayarak hastanemizdeki ve 

bölgemizdeki ampirik tedavi yaklaşımları için veri sağlamaktır. Çalışmada 12 yıllık veriler değerlendi-

rilmiş olup antibiyotik direncinin periyodik olarak belirlenmesi post operatif takip dönemindeki oral 

tedavi stratejilerinin oluşturulmasında yardımcı olacaktır  

KAPSAM 

Cerrahi drenlerden kaynaklı enfeksiyonlarda etken patojenlerin sıklığı ile ilgili literatürde kısıtlı çalışma 

mevcut olup bu çalışmalarda etken patojenlerin antibiyotik direnç profilleriyle ilgili fazla veriye rast-

lanmamaktadır (Yoon, 2018: 542-9; Cohen, 2015: 921-9; Weichman, 2013: 140-3; Chan, 2020: 4490-

501; Yang, 2018: 508-17; Hata, 2020: 248-67) Bu çalışma cerrahi dren enfeksiyonlarındaki antibiyotik 

sürveyansı ile ilgili literatürdeki araştırma boşluğunu doldurabilecek öncül bir örnek sunmaktadır.  

YÖNTEM 

Ocak 2008-Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesi ve 

yataklı servislerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiy-

oloji Laboratuvarı’na gelen dren kültürü örnekleri çalışmaya dahil edildi. Kültür örnekleri %5 koyun 

kanlı agar ve Eozin Metilen Blue agar ve çukulata agara bekletilmeden ekildi. 37°C’de 18-24 saat 

inkübasyon sonunda, üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemlerle tanımlandı ve ileri identif-

ikasyon ve antibiyotik dirençleri için VITEK-2 (BioMérieux, Fransa) ile BD Phoenix (Becton Dickin-

son, ABD) otomatize sistemleri kullanıldı. Sonuçları ise; Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) standartlarına ve The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) 

standartlarına göre değerlendirildi. Veriler otomatize mikrobiyoloji sistemlerinden ve hastane oto-

masyon sisteminden elde edildi. Çalışma retrospektif çalışma olarak planlandı. Veriler SPSS istatistik 

programında değerlendirilecek olup, mean, standart sapma, sıklık ve yüzde Chi-square (χ2) testi ile 

analiz edildi.  

BULGULAR 

Çalışmaya 12 yıl boyunca dren kültüründe üreme olan toplam 346 izolat dahil edildi. 230 hastanın dren 

kültüründe tek bir mikroorganizma ürerken 49 hastanın (%18) dren kulturunde polimikrobiyal üreme 

mevcuttu. Hastaların yaş ortalaması 62,82±17,77; %46’sı (n=159) kadın, %54’u (n=187) erkek idi. En 

fazla üreme yoğun bakım, genel cerrahi ve onkoloji servislerinden gelen dren kültürlerinde saptandı 

(sırasıyla n=130 %37,6; n=115 %33,2; n=30 %8,7). 12 yılı 2008-2011,2012-2015 ve 2016-2019 olmak 

üzere 4 yıllık periyotlar halinde değerlendirirsek en sık ilk 4 yıllık periodda (2008-2011), ikinci sıklıkla 

son 4 yıllık periodda (2016-2019) tespit edildi (sırasıyla n=143 %44,3; n=125 %36,1).   

Dren kültürlerinde en sık Enterobactericeae ailesi mikroorganizmalar (n=153 %44,2) ürerken Staphy-

lococcus spp (n=69 %19,9) ve Acinetobacter baumanninin(n=43 %12,4) azalan sıklıklarla bunu takip 

ettiği son 4 yıllık periodda ise en sık Enterobactericeae ailesi ikinci sıklıkla da Enterecocun ürediği 

saptandı. Nadir de olsa Candida spp (%0,6 n=2), Corynebacterium spp, Alcaligenes, Aeromonas, Arch-

romabacter, Myroides odotorium üredi. Enterobactericeae ailesinde en sık Escherichia coli, Klebsiella 
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spp, Enterobacter üretildi (sırasıyla n=72 %48; n=36 %24; n=26 %17,33) ve en fazla direnç ampisilin, 

ampisilin sülbactam, 1. 2. 3. Kuşak sefalosporinlerde saptandı. (sırasıyla %95; %87; %85; %76; % 67). 

En az direnç oranı ise Amikasin ve tigesiklinde tespit edildi (sırasıyla %5;%7) ayrıca 75 izolatta 

(%49,01) genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz direnci (ESBL); %17’sinde karbapenem direnci mev-

cuttu.  

Acinetobacter baumannii complexde en sık direnç gentamisin, levofloksasin, imipenem, meropenemde 

(sırasıyla %84; %82; %80; %80) en az direnç colistin ve tigesiklinde (sırasıyla %0; %3) Acinetobacter 

ve pseudomonaslarda colistin direncine rastlanmadı. Pseudomonaslarda en fazla direnç cefepim ve azt-

reonama karşı en az direnç colistinde tespit edildi. Gram negatif bakteriler içerisinde 76 (%31,2) tane-

sinde karbapenem direnci saptandı. Gram negatif mikroorganizmaların antibiyotik direnc oranları Tablo 

I ‘de verilmiştir.  

Tablo 1. Gram Negatif Mikroorganizmaların Antibiyotik Direnci Oranları 

 Enterobactericeae Acinetobacter Pseudomonas 

  dirençli duyarlı dirençli duyarlı dirençli duyarlı 

  Antibiyotikler %    n %     n %     n %    n %     n %     n 

Aztreonam 57      25 43      19   70     19 30      8 

İmipenem 16      15 84      78 80     31 20     8 26      8 74     23 

Tobramisin 35      13 65      24 61     11 39     7 50      7 50      7 

Netilmisin 30       8 70      19 71      5 29     2 50      4 50      4 

Levofloxacin  39      32 61      50 82     28 18     6 39      9 61     14 

Trimethoprim/Sulfamet-

hoxazole 

44      61 56      77 63     26 37    15   

Tigecycline  7       6 93      77 23      3 77    10 31     10 69     22 

Colistin    0       0 100   17  0      0 100     8 

Gentamicin 30      42 70      100 84     31 16     6 18      6 82     28 

Amikacin  5        7 95      131 59     23 41   16 27      8 73     22 

Meropenem 14      20 86      119 80     31 20     8 20      1 80      4 
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Ertapenem 17      22 83      110 57      4 43     3 46     13 54     15 

Cefepim 56      75 44      58   71     12 29      5 

Ceftriaxone 67      93 33      46               

Ceftazidime 62      79 38      48   36     10 64     18   

Cefoxitin 62      79 38      48     

Cefuroxime 76      75 24      24     

Cefazolin 85      99 15      18     

Piperacillin/Tazobactam 38      51 62      84   33     11 67     22 

Amoksisilin Klavulanik Asit  87     109 13      16     

Ampisilin 95     114   5       6         

Staphlococcuslarda en fazla direnç sırasıyla penisilin (%82), levofloksasin (%57), eritromisinde (%56) 

saptandı. En az direnç vankomisin (%0) ve linezolitte (%2) idi. Staphlococlarda metisilin direnci %55 

olarak bulundu. Enterecoclarda en fazla direnç ciprofloksasin (%46) ve ampisilin (45) de idi. Entere-

coclarda Vankomisin direnci %11 olarak tespit edildi. Gram pozitif bakterilerin antibiyotik direnci 

Tablo II’de gösterilmiştir.  

Tablo II. Gram Pozitif Mikroorganizmaların Antibiyotik Direnci Oranları 

 Staphylococ Enterecoc 

 dirençli duyarlı     dirençli duyarlı 

 %     n %     n      %    n %     n 

Levofloxacin  57     8  43     6   

Trimethoprim/Sulfamet-

hoxazole 

 25    14  75    43   

Ciprofloksasin  47    24  53    27        46   6             54   7 

Gentamicin  39    22  61    34   

Cefoxitin  55    37  45    30   
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Ampisilin       45    13 55     16 

Clindamisin  32    19  68    41   

Linezolid   2     1  98    63      4     1 96     25 

Rifampisin  31    17  69    37   

Teicoplanin   5     3  95    52     10     2 90     19 

Eritromisin  56    36 44     28   

Vancomycin   0    0 100    62     11     3 89     23 

Penisilin  82    23  18     5   

 

SONUÇ 

Cerrahi dren enfeksiyonunda drenaj sıvısı kültürü antibiyotik tedavisi için gerekli olmakla birlikte dren 

kültüründe üreyen izolatların antibiyotik direnç oranları uygun antibiyotiklerin seçimi ve tedavinin er-

ken başlanmasında (ilaç duyarlılık sonuçlarının çalışılmasında ek süre gerektirdiğinden) yardımcı ola-

bilir. Özellikle ampirik tedaviler olmak üzere antibiyotik kullanım politikaları antimikrobiyal direnç 

sürveyansına dayandırılmalıdır. 
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EFFECTS OF CROCIN AND TARTRAZINE ON KIDNEY; AN EXPERIMENTAL STUDY 

Mehmet Erman ERDEMLİ 

İnönü University, Medicine Faculty, Malatya / Turkey  

Abstract: The present study was conducted to investigate the changes in rat kidney tissues after admi-

nistration of tartrazine (T) and crocine (Cr). The latter was applied for its protective properties. The 

present study was conducted with the approval of Inonu University, Faculty of Medicine, Experimental 

Animals Ethics Committee. Forty rats were randomly divided into 4 equal groups (Control, T, Cr, 

T+Cr). At the end of the experiment, the rats were decapitated. Biochemical and histopathological stu-

dies were conducted on excised rat kidney tissues. It was determined that there was a significant increase 

in MDA, TOS, SOD, CAT, Bun, Creatinine levels in tartrazine administered rat kidney tissues for 21 

days, while GSH and TAS levels decreased (P≤0.05) when compared to all other groups. On the other 

hand, it was identified that Cr administration statistically significantly increased GSH and TAS levels 

in rat kidney tissues when compared to all other groups and decreased MDA and TOS levels to control 

group levels (P < 0.05). T group kidney sections exhibited different degrees of collapse in the glomeruli. 

In most sections, different levels of inflammatory cell infiltration and vascular and capillary congestion 

were detected in peritubular interstitial tissue. It was determined that T leads to adverse effects on rat 

kidney tissues. Administration of Cr+T prevented T induced nephrotoxicity. Thus, it was concluded that 

Cr could be utilized as a new type of anti-tartrazine toxicity agent. 

Keywords: Tartrazine, Crocin, Oxidative stress, Kidney, Nephrotoxicity 

INTRODUCTION 

Tartrazine (T) is a powder dye with an orange-yellow color. It is easily soluble in water and forms gold-

yellow colored solutions. Its molecular weight is 534.37 g/mol and melting point is 300 °C (Mittal et 

al., 2007) It is used in wool, silk, nylon, leather and paper dyes, ink manufacturing, soap and casein 

plastic dyeing (Amin et al., 2010). High purity grade is used in food coloring. It is among the most 

commonly used colorants in beverages, pastry products, dairy products and meat products. It is used in 

puddings, fizzy drinks, fat free candies, aqueous pharmaceutical solutions, tablets, toothpaste and hair 

lotions. It is also widely used in food products such as cotton candy, energy drinks, flavored corn chips, 

custard powder, soups, sauces, powdered drink mixes, ice cream, gums and jams. It can also be used in 

vitamins and medical capsules (Himri et al., 2011, Nursten et al., 1969). The sulfate groups are the most 

significant characteristic of the tartrazine structure. These groups are quite polar. T is synthesized as a 

result of the condensation of phenylhydrazine-p-sulphonic acid with oxaloacetic ester. The reaction pro-

duct is combined with diazotized sulphanilic acid. The resulting ester is hydrolyzed with sodium hyd-

roxide. An alternative synthesis is through the condensation of two moles of phenylhydrazine-p-sulp-

honic acid with one mole of dihydroxytartaric acid (Ege et al., 2010). The stability of azo colorants used 

in food products depends on certain parameters. The most important of these parameters is the presence 

of reductive agents. This results in the reduction of the azo double bonds and the formation of certain 

amines such as aniline, sulfanilic acid and naphthoic acid. These products can be degraded to ammonia 

(Chequer et al., 2011). Metabolites of T could generate reactive oxygen species (ROS), lead to oxidative 

stress and have an impact on hepatic and renal structures and biochemical profiles (Himri et al., 2011). 

Oxidative stress results in cellular damage by altering the antioxidant-oxidant balance in favor of the 
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oxidants and via the production of free radicals/reactive oxygen species that attack physical macromo-

lecules (i.e., DNA, lipids, proteins) (Naruszewicz et al., 2009). These damages often cause diseases such 

as senescence and cardiovascular diseases, cancer, renal diseases, neurological diseases, muscle and 

liver diseases (Freeman et al., 1982). Saffron (Crocus sativus L.) is an iridaceous plant indigenous to 

Spain, Kashmir (India and Pakistan), Iran, China, Morocco, Mexico, Libya, Greece, Azerbaijan, Turkey 

and Austria. Saffron is used as an alternative medicine due to its hypolipidemic, anti-inflammatory and 

anticarcinogenic properties, as well as antioxidant properties (Rios et al., 1996)The main active ingre-

dients of saffron are Cr (crocetin glycoside), crocetin and safranal. Saffron also contains proteins, sugars, 

flavonoids, amino acids,important minerals, vitamins, and other chemical components (Bathaie et al., 

2010). 

AIM  

The objective of the present study, which is the first in its field, is to examine the changes that occur in 

rat kidney tissues that were exposed to T toxicity and the impact of Cr, reportedly an antioxidant agent, 

on these changes. 

MATERIALS and METHODS 

Experimental animals and care 

In the present study, 40 female Wistar albino rats, weighing 225–250 g, were procured from Inonu 

University, Faculty of Medicine, Experimental Animal Breeding and Research Center (INUTF-DE-

HUM). The study commenced after obtaining the experimental animal ethics committee approval 

(2017/A-54). Rats were provided with fresh drinking water daily and the cages were also cleaned daily. 

The rats were kept under 21 °C, 55–60% ambient humidity, under 12 h light (08:00–20:00 h) and 12 h 

darkness. Rats were fed ad libitum with standard pellet feed throughout the study. 

Design 

40 rats procured from the experimental animals department were randomly divided into four groups of 

10 animals each. These groups were; 

Control (C) group: Saline solution was administered to the rats in this group. 

Crocin (Cr) group: 50 mg/kg/day Cr (Sigma Aldrich Co., USA, 17304) was administered to the rats in 

this group. 

Tartrazine (T) group: 500 mg/kg T (Sigma Aldrich Co., USA 19140) was administered to the rats in this 

group. 

Cr+T group: 50 mg/kg Cr +500 mg/kg T were administered to the rats in this group. 

All chemicals were applied every day at the same time using 1 ml/ kg/day gavage per rat regularly for 

3 weeks. 
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Samples 

After the experimental period, the rats were decapitated under xylazine-ketamine anesthesia. Kidney 

tissues samples were obtained and blood was collected from the heart into heparinized tubes. Tissue 

samples were placed in 10% formaldehyde for histopathological examinations. Remaining sections were 

stored at −80 °C for biochemical analyzes. 

Biochemical Analysis 

Kidney tissues were taken out of the deep freeze and weighed on the day of the analysis. A 10% homo-

genate was created by adding phosphate buffer on the tissues and they were homogenized (IKA, Ger-

many) at 12,000 rpm for 1–2 min on ice. The malondialdehyde (MDA) levels in the homogenate were 

measured. Homogenate tissue samples were centrifuged at 5000 rpm at +4° for 30 min to obtain the 

supernatant. Obtained supernatants were tested for GSH, SOD, CAT, Total Antioxidant Status (TAS), 

Total Oxidant Status (TOS) and protein levels. The method described by Ohkawa et al. (Ohkawa et al., 

1979) was utilized for MDA analysis. The method entails the measurement of the supernatant obtained 

from the n-butanol phase of the pink colored product of the reaction between thiobarbituric acid and the 

MDA in the homogenate sample at 95 °C at 535 nm with a spectrophotometer ( T80 UV/VIS Spectro-

meter, PG Instruments Ltd.). The method described by Ellman (Ellman, 1959) was used for GSH analy-

sis. The reaction between the glutathione and 5,5′-dithiobis 2-nitrobenzoic acid (DTNB) produces a 

yellow-green color in the medium when the chemicals are added to the flasks. The color intensity of the 

resulting product is used to determine the reduced glutathione when measured with a spectrophotometer 

at 410 nm wavelength. SOD enzyme activity was measured with the method introduced by Sun et al. 

(Sun et al., 1988) The method entails the use of superoxide radicals, produced by xanthine-xanthine 

oxidase. The superoxide radical reduces the NBT (nitro blue tetrazolium), forming a blue-colored for-

mazan. The SOD activity is determined by the absorbance of the produced formazan at 560 nm. The 

method by Aebi and Bergmeyer (Aebi and Bergmeyer, 1974) was utilized to measure the CAT enzyme 

activity. Hydrogen peroxide (H2O2), utilized in the said method, provides absorbance in the ultraviolet 

spectrum. The maximum absorbance is observed at 240 nm. The reduction in absorbance at 240 nm 

characterizes the catalase breakup of the hydrogen peroxidase that was added to the test medium along 

with water and oxygen. Measurement of the enzyme activity was conducted by the observation of the 

decrease in absorbance for 1 min. The total protein content of the kidney tissue homogenate sample was 

determined with the method developed by Lowry et al. (Lowry et al., 1951). TOS was measured with 

the absorbance of 500 μL reagent 1 (measurement buffer) and 75 μL serum mixture at 530 nm using 

ELISA adjusted to 25 °C as indicated in the kit instructions. 25 μL reagent 2 (pro-chromogenic solution) 

was added to the samples and the product was incubated for 10 min. The absorbance at 530 nm was 

measured once more to determine the TOS levels after incubation (Erel, 2005) 500 μL reagent 1 (mea-

surement buffer) and 30 μL serum were mixed as described in the kit procedure and the absorbance was 

measured at 660 nm with an ELISA adjusted to 25 °C to determine the TAS levels. After this procedure, 

75 μL reagent 2 (colored ABTS solution) was added to the mixture and the product was incubated for 

10 min. TAS levels were determined by reading the absorbance at 660 nm after incubation (Erel, 2004). 

Commercially available Architect c 1600 automatic analyzer kits (Abbott, Abbott Park, Illinois, USA) 

were used to determine plasma urea and creatinine levels. 
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Histological Determination 

The kidney samples were fixed in 10% neutral buffered formalin at room temperature for 48 h. Kidney 

specimens were dehydrated in ethanol series, cleaned in xylene series and embedded in paraffin wax. 

Paraffin-embedded specimens were cut into 6 μm thick sections, mounted on slides and stained with 

hematoxylin–eosin (H-E). All sections were examined by a histologist (blind) using a light microscope 

(Eclipse Ni-U) and camera (DS-Fi2) and the sections were analyzed with Image Analysis System (NIS-

Elements Documentation 4.50) (Nikon Corporation, Tokyo, Japan). The mean dimensions of the glo-

meruli were determined by measuring the dimensions of 100 random glomeruli in each section. Kidney 

damage was scored by grading glomerular and tubular damages and changes in interstitial inflammation 

and vascular congestion. Glomerular damage (capillary collapse, narrowing or disappearance of the 

Bowman’s space) was graded as: 0, normal appearance; 1, mild collapse; 2, moderate collapse; 3, severe 

collapse of the affected glomeruli (maximum total score of glomerular collapse =300). The tubular in-

jury was graded as: 0, absent; 1,<25% of tubules injured; 2, 25–50% of tubules injured; 3,>50% of 

tubules injured. The presence of inflammation and vascular congestion were scored as: 0, absent; 1, 

mild; 2, moderate; and 3, severe (maximum total score = 9). 

Statistical Analysis 

Data were summarized and presented in mean and standard deviation figures. Homogeneity of variances 

among groups was tested by the Levene test. When the group variances were homogeneous, one way 

ANOVA and Tukey HSD post-hoc analysis, otherwise Welch test and Games-Howell post-hoc analysis 

were used. Categorical data were summarized by counts and percentages and Pearson’s chi-square test 

was used for comparisons. Score measurements were compared by Kruskal-Wallis test among groups 

and Conover post-hoc test was used. In all analyses, the significance level was accepted as 0.05. 

RESULTS 

It was observed that MDA, TOS, Bun and creatinine levels statistically significantly increased in the T 

group, while GSH, TAS, SOD and CAT levels decreased in this group when compared to all other 

groups (P ≤0.05). It was also found that GSH, TAS, SOD and CAT levels statistically significantly 

increased with Cr administration when compared to all other groups, while MDA, TOS, Bun and crea-

tinine levels approached control group levels after Cr administration. MDA, TOS, Bun and creatinine 

levels that were increased in the T group approached control group levels and reduced GSH, TAS, SOD 

and CAT levels increased to approach the control group levels in the T+ Cr administered group (p≤ 

0,05). Although glomeruli and tubular structures in the control and Cr group kidneys were in normal 

histologic appearance, rare and minimal glomerular collapse, tubular epithelial damage, interstitial inf-

lammation and congestion were also noted. Different degrees of extensive collapse were observed in T 

group kidney section glomeruli. In most sections, different levels of inflammatory cell infiltration and 

vascular and capillary congestion were detected in peritubular interstitial tissues. Extensive epithelial 

damage was detected in renal tubules (proximal and distal) at different degrees and prevalence. Eosinop-

hilic material and degenerated cell debris were noted in the lumen of certain tubules. In the kidney 

sections of the T + Cr group, the most glomeruli were in normal histological appearance, whereas in a 
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small number of glomeruli, minimal, rarely moderate collapses were observed. Tubular injury, intersti-

tial inflammation and vascular congestion findings were minimal. In the T+ Cr group, the total damage 

score was significantly higher when compared to the control and Cr groups, however it was significantly 

lower when compared to the tartrazine group. 

CONCLUSION 

Individuals are frequently exposed to Tartrazine, which is a common colorant used in manufacturing 

and food industries, in Daily life. In the present study, which is the first study that investigated the 

relationship between T and Cr, T nephrotoxicity was induced by altering histopathological and bioche-

mical parameters in the kidney and causing oxidative stress. Cr demonstrated strong antioxidant proper-

ties and was able to change the antioxidant/oxidant balance to favor the antioxidants in kidney tissue. It 

was possible to minimize the toxic effects of T with Cr administration. Cr may play an inhibitive and 

protective role against T nephrotoxicity. 
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EFFECTS OF GRAPE SEED EXTRACT AND LOW DOSE LASER THERAPY ON LIVER 

TİSSUES OF RATS IN EXPERIMENTAL MANDIBLE FRACTURED MODEL 
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Abstract: The present study investigated the changes in the liver tissues of rats with experimentally 

fractured mandible following the use of Grape Extract (GSE) and Low Level Laser Therapy (LLLT) in 

healing the fracture in dentistry. 60 adult male Wistar Albino rats were randomly assigned to 5 main 

groups (Control, Fractured Mandible (FM), FM + GSE, FM + LLLT, FM + LLLT + GSE), and then 

these groups were divided into two groups of 7 and 21 days (n = 6). A vertical fracture line passing 

through the molar teeth was formed in the right mandibles of all subjects except for these in the control 

group, and the fracture was internally fixed with a four-hole microplate and four micro-screws. Malon-

dialdehyde (MDA), reduced glutathione (GSH), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) activities 

were analyzed to determine the changes caused by GSE and LLLT administration in rat liver tissues in 

fractured mandibles. It was determined that MDA and SOD levels in FM group and GSH and CAT 

activity levels in FM + GSE group and MDA levels in FM + LLLT group and GSH and CAT levels in 

FM + GSE + LLLT group increased statistically significantly to the control group on days 7 and 21. 

Biochemical parameters were investigated on the 7th and the 21st days, and it was determined that the 

oxidative damage caused by mandibular defects could be eliminated substantially in the rat liver espe-

cially with the administration of grapeseed that has antioxidant capacity. 

Keywords: Mandibular Fracture, Grapeseed Extract, Low Level Laser Therapy, Oxidative Stress, Liver, 

Rat 

INTRODUCTION 

Destruction of existing anatomical integrity and continuity of the bone that plays a role in protection of 

organs and systems and metabolic support of the organism with direct and indirect interventions is called 

fracture. In fractures, only bone is not damaged; surrounding soft tissues suffer damages in different 

rates as well. The existing fracture heals only through complex cellular and biochemical processes (Di-

mitriou et al., 2005). Low Level Laser Therapy (LLLT), determined to have anti-inflammatory, bio-

stimulant and wound healing action, is a modern therapy approach. Studies demonstrated that laser the-

rapy facilitates bone cell proliferation, increases new bone formation, and shortens the bone recovery 

process (Nicola et al., 2003: Liu et al., 2007: Khadra et al., 2004). In dental therapy, the initial month 

after the surgical operation is quite important since ossification starts in this period and it is the most 

critical recovery period. Free oxygen radicals have negative impact on fracture recovery and form in 

excess especially during the early stages of recovery (Symons, 1996). 

Free oxygen radicals are high reactivity, short half-life molecules that contain at least one unpaired 

electron in the outer orbit. They easily react with other radicals or non-radical normal cellular compo-

nents and cause various cell damages such as destruction of DNA, proteins and cellular membrane lipids. 

On the other hand, antioxidants are molecules that prevent this damage to the organism and in a healthy 

organism, the oxidant and antioxidant system stands at a sensitive equilibrium (Halliwell, 1994). Liver, 

which could be affected significantly from the changes that occur in the organism and is tissue with 
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intense metabolic activity, promotes the reduction of free radical damage risk via detoxification and 

biotransformation events (Talas et al., 2009: Selamoglu, 2014: Selamoglu et al., 2015). The fact that this 

equilibrium is disrupted and oxidative stress occurs as a result of fractures and the events that develop 

during the initial period after the fracture directed researchers to investigate the effects of molecules 

with known antioxidant action on this process. Certain antioxidants could be produced in the body, while 

they could also be taken exogenously when free radicals are produced extensively. Proantocyanodins 

are a good example for exogenous antioxidants (10). Grapes (Vitis vinifera), extensively cultivated and 

consumed around the world, are especially a rich source for proantocyanodins (Martim et al., 2007).  

AIM  

The effects of grapeseed extract, which is a more powerful antioxidant when compared to substances 

with known antioxidant action such as Vitamins E and C in the litearture, on fracture recovery have not 

yet been researched. Furthermore, despite the fact that there are several studies that scrutinized the effect 

of LLLT on fracture recovery, there is no study that investigated the combined action of LLLT and GSE 

on bone or fracture recovery. 

SCOPE  

In the present study, it was aimed to investigate the changes in oxidant / antioxidant system changes in 

rat liver tissue as a result of LLLT and GSE applications conducted for fracture recovery in mandible 

fractures, which are frequently encountered in dentistry and especially dental and maxillofacial surgery. 

MATERIALS and METHODS 

Animals and Experimental Design In the present study, 60 healthy 4 – 5 months adult male albino Wistar 

rats (mean body weight 350 ± 50 g) were used. The rats were divided into 10 groups, 6 rats each. Ani-

mals were kept in an environment with standardized light cycle conditions (12 hours of daylight / 12 

hours of - darkness), 22-24 °C temperatures, 55- 70% humidity and free access to food (standard pellet 

chow diet) and water. The rats were procured from Cumhuriyet University, Experimental Animal Bre-

eding and Research Center, School of Medicine. Ethical rules depicted in“Guide for the Care and Use 

of Laboratory Animals (Washington DC, 1996) were strictly followed while conducting the present 

study and monitored closely by Cumhuriyet University, School of Medicine Ethics Committee. Identical 

surgical procedures and postoperative care were applied to all animals with the exception of the control 

group. Day 0 in all test groups was accepted as the day when the fracture was initiated.  

Groups 

1. Control Groups (C7-C21): Control group including healthy rats where no applications were conducted 

(sacrificed on the 7th and 21st days). 

2. Fractured Mandible Groups (FM7-FM21): For standardization purposes, the subjects in this group 

were administered 1 mL saline solution with orogastric feeding tube after mandibular fracture was in-

duced until they were sacrificed, which was conducted on 7th and 21st days. 
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3. Fractured Mandible + Grape Seed Extract Groups (FM+GSE7-FM+GSE21): Initial grapeseed extract 

was administered 1 hour before the operation and continued to be applied in 300 mg/kg/day doses with 

orogastric feeding tube for a total of 7 and 21 days and the subjects were sacrificed on 7th and 21st days. 

4. Fractured Mandible + Low Level Laser Therapy Groups (FM+LLLT7- FM+LLLT21): Starting from 

the 

day surgical operation was conducted, LLLT was applied on 2 different points on the facture line for 7 

and 14 days in 48 hour intervals and 25 seconds in each point (total 50 sec) and in 23 J/cm2 doses in 

contact with the skin using GaA1As Diode Laser (810 nm, model; Fotona XD-2 diode laser, Fotona, 

Ljubljana, SLOVENIA) in 0.3 W continuous operation mode and the subjects were sacrificed on the 7th 

and 21st days. 

5. Fractured Mandible + Low Level Laser Therapy + Grape Seed Extract Groups (FM+LLLT+GSE7- 

FM+LLLT+GSE21): Initial grapeseed extract was administered 1 hour before the operation and conti-

nued to be applied in 300 mg/kg/day doses with orogastric feeding tube for a total of 7 and 21 days. 

Starting from the day surgical operation was conducted, LLLT was mapplied on 2 different points on 

the facture line for 7 and 14 days in 48 hour intervals and 25 seconds in each point (total 50 sec) and in 

23 J/cm2 doses in contact with the skin using GaA1As Diode Laser (810 nm, model; Fotona XD-2 diode 

laser, Fotona, Ljubljana, SLOVENIA) in 0.3 W continuous operation mode and the subjects were sac-

rificed on the 7th and 21st days. Surgical Method and Postoperative Care General anesthesia was per-

formed with 70 mg/kg ketamine and 13 mg/kg xylazin injection to subjects. Right cheek region of the 

subjects were shaved and cleaned with antibacterial iodine solution and the subjects were prepared for 

the surgical procedure. Approximately 20 mm long submandibular incision was conducted on the right 

mandible of the subjects in frontback direction. Subcutaneous soft tissues were retracted starting from 

foramen mentale region with an obtuse dissection and the external mandible surface was approached by 

scraping the periosteum. After the operation region became fully visible, a microscrew socket was pre-

pared on the mandible to match the second frontal perforation on the micro-plaque at the 1 mm posterior 

of the linea obliqa externa using a 0.8 mm diameter, 5 mm long drill under saline solution irrigation. 

Micro-plaque with 4 perforations was loosely adapted to the bone at this reference point with a 1 mm 

micro-screw. Furthermore, 1.0 mm in diameter and 4.0 mm long micro-screws were adapted loosely at 

the most posterior, most anterior and the remaining slot, respectively. Following this procedure, refe-

rence conduits were formed to create vertical corticotomy lines starting from between the premolar and 

molar teeth in the mandible and until the lower end of the corpus mandible. Then, these conduits were 

connected protecting the mandibular medial wall and surrounding soft tissues using a drill. Finally, a 

full fracture line was induced with a surgical chisel with reference to the corticotomy line. When it was 

observed that the segments were completely separated, micro-plaque micro-screws were fully screwed 

and the plaque was rigidly fixed on the bone. Surgical area was washed with saline solution and after it 

was made sure that there existed no foreign substances or tissue residue are left in the area, masseter 

muscle fibers were closed with 5.0 catgut and the skin with 4.0 propylene sutures. During the postope-

rative early period, all subjects taken to reveille room in metal cages were followed closely for possible 

development of complications. Furthermore, immediately after the operation and to control pain, once 

a day Carprofen (RimadylR vial) and for infection prophylaxis, once a day ceftriaxone sodium (No-

vosefR i.m.) were administered. Animals that were fed with soft diet (cake) and water due to the jaw 
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fracture during the first 7 days, were given their normal diet starting after the first week. Standard rat 

pellet chow was given after that date. Preparation and Administration of Grapeseed Extract (GSE) Black 

grape (Vitis vinifera L.) seeds used in the study were Calkarası type and harvested in Denizli province 

in August 2012. Healthy seeds were separated and dried in Gaziantep University, Faculty of Arts and 

Sciences Biology Department laboratory and crushed into small particles in a mechanic blender. Crus-

hed seeds were placed in Soxhlet Device (Gerhardt EV 14) cartridges in 100 g batches. Six hours of 

extraction was conducted in the Soxhlet device with 500 mL pure ethyl alcohol (Merck) per cartridge 

and at 50 – 60°C. Obtained extracts were filtered through Whatman no. 4 filter and condensed in a rotary 

evaporator (Heildolph Heizbad HB Digit) under high vacuum and at 40°C. Obtained extracts were sto-

red until the tests at +4C (Dusgun et al., 2015). GSE was diluted with 1 mL saline solution to weigh 100 

mg and readied for orogastric gavage. Low Level Laser Therapy (LLLT) Application In the present 

study, 810 nm wavelength Fotona XD-2 GaA1As diode laser (Fotona, Ljubljana, SLOVENIA) with 0.3 

W output power was applied at two points on the fracture line in continuous operation mode for 25 

seconds on each point (50 sec total) in the dose of 23 J/cm2 in contact with the skin. The first dose was 

given initially after the surgical procedure and repeated at the same hour every 48 hours for standardi-

zation. 

Sacrifice 

Rats were euthanized on the 7th and 21st days, which were the terminal days of the study. Rats in all 

groups were administered intramuscular 45 mg/kg ketamine hydrochloride and 2.5 mg/kg xylazine to 

induce general anesthesia and after the subjects were sacrificed, liver tissue samples were stored at -80 

°C until the biochemical analysis. 

Biochemical Analyses 

Liver tissues were homogenized in ice and 0.1 M Tris- HCl buffer (pH 7.5) that includes 1 mM protease 

inhibitor, phenyl-methyl-sulfonyl fluoride with a homogenizer (IKA Ultra Turrax T25 basic) at 16,000 

rpm and at 4 °C for 3 min. MDA, GSH levels and SOD, CAT activities were measured using these 

homogenates. 

Protein Assay 

Lowry’s method was used to determine liver tissue homogenate sample total protein content (Lowry et 

al., 1951). 

Lipid Peroxidation Assay 

MDA and other thiobarbituric acid reactive substances were measured by adding thiobarbituric acid to 

tissue homogenates and light absorbance was measured at 535 and 520 nm in a spectrophotometer as 

described previously (Mihara and Uchiyama, 1978). 

GSH Assay 

The results were reported as nmol/g per wet tissue. Liver homogenate GSH concentrations were mea-

sured with reduced glutathione assay based on spectrophotometric Ellman’s method (Ellman, 1959). 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

216 

SOD Assay 

Measurement of SOD activity was conducted as total nitroblue tetrazolium reduction per superoxide 

anion produced by xanthine and xanthine oxidase (Jolitha et al., 2006). The quantity of protein inhibiting 

the rate of NBT reduction by 50% was defined as SOD activity and the results were reported in units 

per milligram protein. 

Determination of CAT activity 

Aebi’s method was used to measure CAT activity (Aebi, 1974). The rate constant k (dimension: s-1, k) 

of H2O2 (initial concentration 10 mM) was determined by the absorbance at 240 nm in a spectrophoto-

meter . CAT activity was reported as k (constant rate). 

Statistical Analysis 

Statistical analyses were conducted with SPSS 21.0 for Windows software. Normal distribution of data 

was assessed using Shapiro-Wilk test. Since the data was not distributed normally, they were summari-

zed using median (min – max). Groups were compared with Kruskal-Wallis test. Dual comparisons 

were conducted with Conover technique after Kruskal-Wallis test. Level of significance was set at 0.05 

for all tests (P ≤ 0.05). 

RESULTS 

Alterations in biochemical parameters such as MDA, GSH levels and SOD and CAT activities in liver 

tissue due to grapeseed extract (GSE) and Low Level Laser Therapy (LLLT) during 7 and 21 days in 

experimentally mandible fractured rats are presented in tables (1 and 2). MDA levels statistically signi-

ficantly increased in fractured mandible (FM) groups compared to other groups in both 7th and 21th 

days (P < 0.05). There were statistically significant decreases in MDA levels in FM+LLLT, FM+GSE 

and FM+LLLT+GSE groups compared to FM groups in both 7th and 21th days (P<0.05). MDA level 

in FM+LLLT+GSE group decreased statistically significantly when compared to FM+LLLT group in 

both 7th and 21th days (P<0.05). GSH levels in FM group liver tissues did not change statistically sig-

nificantly when compared to that of control groups in both 7th and 21th days (P>0.05). GSH levels in 

FM+LLLT group liver tissues did not change statistically significantly compared to FM and control 

groups in both 7th and 21th days (P>0.05). There were statistically significant increases in GSH levels 

in FM+GSE and FM+LLLT+GSE groups compared to control, FM and FM+LLLT groups in both 7th 

and 21th days (P<0.05). GSH level in FM+LLLT+GSE group increased statistically significantly com-

pared to FM+LLLT. SOD activity in MF group increased statistically significantly when compared to 

the control group on the 7th day (P<0.05). But, it did not change in the 21 days group (P>0.05). SOD 

activities in FM+LLLT, FM+GSE and FM+LLLT+GSE groups decreased statistically significantly 

compared to 7th day FM Group. There were statistically significant increases in SOD activities in FM+ 

LLLT and FM+LLLT+GSE groups, while a decrease was observed in FM+GSE group when compared 

to 21th day MF group (P<0.05). SOD activity in FM+LLLT+GSE group increased statistically signifi-

cantly compared to 7th day FM+LLLT group (P<0.05). But, it decreased in 21th day group (P>0.05). 

CAT activities in FM group statistically significantly decreased when compared to control group on 

both 7th and 21th days (P<0.05). CAT activities in FM+LLLT, FM+GSE and FM+LLLT+GSE group 

liver tissues increased statistically significantly when compared to 7th day FM group (P<0.05). There 
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were statistically significantly increases in CAT activities in FM+GSE and FM+LLLT+GSE groups 

when compared to 21th day FM group (P<0.05). But, CAT activity in FM+LLLT group did not differ 

statistically significantly when compared to 21th day FM group (P>0.05). CAT activities in 

FM+LLLT+GSE group increased statistically significantly compared to FM+LLLT group in both 7th 

and 21th days (P<0.05). 

CONCLUSION 

In our study, it was determined that mandibular fracture defect was a factor that increased lipid peroxi-

dation in liver tissue and induced oxidative damage. It was identified that 7 and 21 day long LLLT and 

GSE applications had different effect on liver tissue oxidant / antioxidant systems in both different time 

periods. In both test groups where GSE was used separately and combined with LLLT, a significant 

antioxidant action was observed in liver tissue when compared to LLLT monotherapy. As a result, the 

findings of the present study determined that LLLT and GSE applications in bone recovery removed 

oxidative stress in rat liver and when antioxidant potentials of the application of both therapies for dif-

ferent periods of time (7 and 21 days) are compared, generally similar effects were observed. 
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YAŞLI HASTADA ESSİTALOPRAM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ 

HİPONATREMİ  

Abdullah KAHRAMAN 

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

Ankara / Türkiye 

Öz: Seçici seratonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçları sıklıkla kullanılan psikiyatrik ilaçlar olup,uy-

gunsuz antidiüretik hormon sendromuna  neden olabilmektedir.Özellikle bilinç bulanıklığı gelişen  ileri 

yaş hastalarında  akla gelmelidir.Bu olgu sunumunda  65 yaşında restriktif akciğer hastalığı hastada  

bilinç bulanıklığı etyolojisinde essitalopram kullanımına bağlı gelişen uygunsuz ADH sendromu bildi-

rilmiştir.Sonuç olarak SRRI başlanan yaşlı hastalarda bilinç bulanıklığı etyolojisinde  uygunsuz ADH 

sendromu akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sodyum, Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu, Essitalopram 

OLGU 

65 yaşında kifoskolyoza bağlı restriktif akciğer hastalığı ve paraplejiye bağlı inmobilizasyonu olan hasta 

dispne , genel durumu bozukluğu nedeniyle acil servise başvuruyor ve glaskow koma skalasının (GKS) 

9 (E4V2M4) olması sebebiyle yoğun bakım  ünitesine yatırılıyor. Hastanın laboratuvar parametrelerinde 

sodyum (NA) 111 mEg/L (135-145  mEq/L) , arteriyel kan gazında PH 7.17 PCO2 35 mmHg, HCO3 

15 mEg/L , serum osmalaritesi 236 mosm/kg (275-295 mosm/kg) iken   ; tiroid hormonları  ve kortizol  

normal olarak saptandı. Anamnezinde 5 gün önce  essitalogram 5 mgr 1x1 p.o başlandığı öğrenildi.Fizik 

muayesinde deri turgoru normal ve dehidratasyon bulgusu saptanmamıştır.Hastaya uygunsuz ADH ön 

tanısıyla essitalogram kesilip, sıvı kısıtlaması, furosemid 2x20 mgr intrevenöz (i.v) ve i.v hipertonik %3  

sodyum klorür (NaCl)  başlandı.Hastanın takiplerinde NA  değerleri 8,24 ve 48 saatte sırasıyla  115 

mEq/L,124 mEq/L ve 136 mEq/L olarak saptandı. Klinik olarak hastanın bilinci açıldı ve 48 saattte 

GKS 15 olarak değerlendirilen, genel durumu toparlayan hasta yoğun bakımdan servise nakil edildi. 

TARTIŞMA 

Uygunsuz ADH’a SSRİ kullanımına bağlı en iyi bilinen yan etkilerinden biridir. Tanıda hastanın klinik 

olarak bilinç bulanıklığı ve  nöbet, laboratuar bulgularında ise ciddi hiponatremi, hipoosmolarite,üriner 

osmolitenin artışı, övolemik durum ,üriner sodyum atılımının artması gibi kriterler ile konurken;eş za-

manlı tiroid ve kortizol hormonlarının seviyesinin normal olması gereklidir.Tedavide ise sıvı kısıtlaması 

, hipertonik %3 NaCl diüretik, dirençli vakalarda ise tolvaptan 2x15 mg önerilmektedir (1). Bizim ol-

gumuzda kortizol, tiroid hormonları normal olup; serum osmolaritesi düşük, hiponatremik ,övolemik, 

GKS düşük olmasıyla tanı konmuştur. Tedavide olgumuza ilaç kesimi, sıvı kısıtlaması, diüretik  uygu-

lanmış ve 48.saatte düzelmesi olması sebebiyle hipertonik %3 NACL, diüretik, tolvaptana ihtiyaç ol-

mamıştır. 

Uygunsuz ADH’da semptomlar çoğunlukla silik olup yaşlı hastalarda bunların görülme sıklığı fazladır. 

Hastaların yaşlı ve ko-morbiditelerinin de yüksek olması sebebiyle meydana gelen yan etkiler fatal ola-

bilmektedir. Bu yüzden hastalığın erken tanısı oldukça önemlidir. Hastalığın etyolojisi tam olarak açık-

lanamasada SSRİ’ların ADH salınımını arttırdığı ve bu şeklide su tutulumunu artması sonucu meydana 
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gelen hiponatremisin semptomları oluşturduğu sanılmaktadır (2).SSRİ ilişki hiponatremi genellikle te-

davinin ilk haftasında gelişmektedir. Bu yüzden yaşlı hastalarda ilaç tedavisinin başlandığı ilk hafta 

içerisinde halsizlik, yorgunluk, bilinç bulanıklığı, nöbet ve benzeri yeni başlayan semptomlar varsa has-

tanın elektrolit düzeyine bakılması gerekmektedir (3).Özellikle yatan hastalarda elektrolitlerin değer-

lendirilmesi ve takibi basit olduğu kadar hayat kurtarıcı da olabilecektir. Ayrıca tedavi başlangıcında 

elektrolitlerin değerlendirilmesi olası tedavi öncesi asemptomatik hiponatreminin belirlenmesini sağla-

yacaktır ki bu durum da riskli durumları önceden belirlemeye yardımcı olacaktır (4-6).Bizim olgumuz 

kifoskolyoza bağlı restriktif akciğer hastalığı olan ileri yaş olup hasta bilinç bulanıklığı ile başvurmuştur. 

Bilinç bulanıklığı etyolosijinde beklenen arteriyel kan gazında hiperkapnisi olmaması bizi farklı tanılara 

yönlendirmiştir. Literatürlerle uyumlu olarak SRRI kullanımı ilk haftası, ileri yaş, serum osmolaritesinin 

ve sodyum değerinin düşük olması ve övolemik olması bizi uygunsuz ADH yönlendirmiştir. 

Yapılan çalışmalarda essitalopram başlanan hastaların 2. ayında semptomatik hiponatremini geliştiği 

görülmüştür. Hastadan essitalopram kesilmesini üzerine semptomlar 2 hafta içinde kaybolmuştur. Tek-

rar başlandığında ise tedavinin yaklaşık 4. günün de tekrar semptomların görüldüğü ve hiponatreminin 

geliştiği görülmüştür. Bu tür hastalarda başka bir antidepresanan geçilmesi önerilebilir. Literatürde bu 

konu da en etkili ilaçlardan biri de mirtazapindir (7). Psikiyatrik ilaçlardan SSRİ’lardan başka karbama-

zepin ve antipisikotiklerin de literatürde bildirilmiş  hiponatremi olgularının olduğu hatırda tutulmalıdır. 

Olgumuzda essitalopram  hastanın hastane başvurusunda kesilmiş ve farklı antidepresan başlanmamış-

tır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak SSRİ başlanan yaşlı hastalarda , bu tedavi ile ilgili gelişebilecek ölümcül semptomların 

bilinmesi ve uygunsuz ADH geliştirebileceğinin akılda tutulması erken tanı ve tedavide fayda sağlaya-

cağı kanaatindeyiz. 
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MEGDEL SENDROMLU BİR HASTADA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKUTAN        

TRAKESOTOMİ DENEYİMİMİZ 

Abdullah KAHRAMAN1, Semih AYDEMİR1 

1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

Ankara / Türkiye 

Öz: Megdel sendromu oldukça nadir görülen bir hastalık olup , literatürde şimdiye kadar yaklaşık 50 

civarında olgu bildirimi yapılmıştır. Otozomal resesif kalıtım özelliği gösteren megdel sendormunda 

hastaların serin aktive edici  ilişkili protein (SERAC1)  geninde mutasyon saptanmıştır. Bundan başka 

yaklaşık 14 farklı gende mutasyon olabilmektedir(1,2) Tipik özelllik olarak hastalarda 3-metil glutaco-

nic asidüri, ensefalopati, sağırlık görülmektedir (3). Bu makalemizde biz de , Megdel sendromlu 22 

yaşında  perkütanöz trakeostomi uygulaması yaptığımız ve ev tipi ventilatörle yoğun bakımdan eksterne 

ettiğimiz bir hastayı sunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Megdel Sendromu, Trakeostomi, Ev Tipi Mekanik Ventilatör 

OLGU 

22 yaşında kadın hasta merkezimize solunum güçlüğü nedeniyle yatırıldı. Serviste hastamıza non inva-

ziv mekanik ventilasyon uygulandı. ilerleyici asidozu olan hastamız entübe edilip yoğun bakım ünite-

mize alındı. Burada alınna tetkiklerinde beyaz küre sayısı  10,6/mm3 hemoglobin 12 gr/dl, , trombosit 

sayısı 139000/mm3, kan şekeri 96 mg/dl,  C proteini ilişkili peptit (CRP) 65 mg/dl (0-5 mg/dl) , prokal-

sitonin düzeyi 0.30, AST 48 IU/L, ALT 20 IU/L, sodyum 132 mEq/L, potasyum 4.7 mEq/L saptandı ve 

kan gazında ph:7,25, pCO2:88 mmhg HCO3:31meq/L’idi. Hastamız invaziv mekanik ventilatörde 

SIMV (senkronize intermittant mekanik ventilasyon) modunda takibe başlandı. enfeksiyon tablaosu 

olan hastaya seftiriakson 2* 1 gram ve metronidazol 3*500 mg başlandı. tedavinin  7. Günde Enfeksiyon 

tablosu toparlayan hastayı mekanik ventilatörden ayırmaya çalışıldı. Hastanın ailesinden alınan bilgiye 

göre hastanın diğer kardeşinde de aynı sendromun olduğu ve dış merkezde trakeostomi açılarak taburcu 

edildiği bilgisine ulaşıldı.   Weaningi başarılı  olunamayan hastaya perkütanöz trakeostomi uygulaması 

yapılmasına karar verildi. Hastanın boynu hiperekstansiyona getirildi. İntravenöz analjezi, sedasyon ve 

gerekli kas gevşemesi uygulandı. Kontrollü ventilasyon ve %100 O2 ile hasta ventile edildi. Hastanın 

anatomisi kifoskolyoza bağlı yaygın deformiteleri mevcut olduğu için ulrasonografi ile giriş yerimiz 

tespit edildi. Bronkoskopi rehberliğinde 2. ve 3. trakeal halkalar arasına, iğnenin açtığı tünel içine Sel-

dinger tekniğini kullanarak kılavuz tel geçirilmek sureti ile trakeaya girildi. Dilatasyondan sonra trakeal 

kanül yerleştirildi. Bronkoskopik doğrulamadan sonra rehberlik sistemi kaldırıldı. Hastada işleme bağlı 

herhangi bir komplikasyon görülmedi. Hastaya daha sonra ev tipi invaziv ventilatör yazılarak  şifa ile 

taburcu edildi. 

TARTIŞMA 

Megdel sendrom multi sistem tutulumu olan esas etkilerini de santral sinir sitemini tutarak gösteren 

kaltsal bir hastalıktır. Kulak, göz , kemikler, endokrin sistem , kalp ve gastrointestinal sistem gibi bir 

çok yapıyı etkiler(4). Çoğunlukla erken çoçukluk döneminde görülen bir hastalık olsa da literaturde 

juvenil formlarıda vardır. Santral sinir sistemi tutulumuna bağlı hipotoni gelişebilmekte ve bu da ilerle-
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yici kas güçsüzlüğüne neden olabilmektedir. Bu sebeple hastalarda ilerleyen dönemlerde solunum prob-

lemlerinin gelişmesi doğal olacaktır(5). Literatürde megdel sendormlu bir hastaya trakeostomi uygula-

ması yapıldğına dair bir bilgiye ulaşamadık. Bizim olgumuz bildirilen ilk olgu olacaktır.  

Trakeostomi; YBÜ’de uzamış MV gereksinimi olan hastalarda kullanılmaktadır. Trakeostominin yer-

leştirilmesi; hastanın mobilizasyonunu, konuşabilmesini, oral alımını sağlarken, MV’ye uyumda gere-

ken sedasyon dozunu azaltmaya yardımcı olur. Bu girişimsel işlemin erken ve geç dönem komplikas-

yonları mevcuttur. PCT’nin en yaygın komplikasyonlarından biri kanamadır (6). Bizim hastamızda ka-

nama parametrelerinde herhangi bir bozukluk olmadığı için işleme bağlı bir komplikasyon gelişmeme-

miştir.  

Trakesotomi işlemi için ultrason kullanımıda giderek artan oranda artmaktadır. Buna bağlı olarak ultra-

son trakeostomi işlemleri sırasında trakeanın lokalize edilmesine, en uygun giriş yerini ve kanül boyu-

tunun belirlenmesine, cilt-trakea arasındaki dokunun izlenmesine imkân sağlamaktadır. Bizde olgu-

muzda bu amaçlarla ve anatomik deformiteleri nedneyile damar ve sinir yaralanması ve mediasten giri-

şiminden kaçınmak için ultrasonla ğiriş yerimizi tespit ettik(7). 

SONUÇ 

Sonuç olarak , bizim vakamız literatürde ilk bildirilen ultrason eşliğinde yapılan Megdel sendromlu bir 

hastaya  ilk perkutan dilatasyon trakeotomi uygulaması olması sebebiyle önemlidir. Nadir bir sendrom 

olması ve prognoz ve tedavi açısından klinisyenlere destek olacağı kanaatindeyiz. 
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SAMSUN BÖLGESİNDEN 2010-2020 YILLARI ARASINDA KİSTHİDATİK SEROLOJİSİ 

Hacer İŞLER 

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Samsun / Türkiye 

Öz: Amaç:   Kistik Ekinokokkosis (KE)  dünyadaki gibi bizim ülkemizde de önemli bir sağlık proble-

midir.  Klinikte radyolojik yöntemler kistin yerleşimi ve boyutlarıyla ilgili bilgi vermekle beraber, hi-

datik kistlerin benzer kistik oluşumlardan ayırımında ve özellikle tedavi izlemlerinde yeterli olmayabil-

mektedir . Görüntüleme yöntemleri(US, BT, MR) ile şüphelenilen olguların; ELISA, IHA gibi yöntem-

lerle doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, hastanemiz çeşitli bölümlerinden  Mikrobiyoloji La-

boratuvarımıza gönderilen  KE şüpheli olgularda; test pozitifliği, yaş-cinsiyet gibi sosyodemografik ve-

rilerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Çalışmada Nisan 2010-

Nisan 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mik-

robiyoloji Laboratuvarı’na KE ön tanısı ile gelen 1361 olgunun serum örnekleri değerlendirilmiştir. Ör-

neklerden; 107 örnek indirekt hemaglutinasyon testi (İHA) ile 1254 örnek de  Enzyme-linked Immuno-

sorbent assay (ELISA) yöntemleri kulanılarak, spesifik anti-E. granulosus antikorlarının varlığı yönün-

den araştırılmıştır.  İHA testinde ≥1/320 serum titreleri pozitif olarak kabul edilmiştir. Bulgular: En 

genç olgu 5,5 en yaşlı olgu ise  77 yaşında olup; 1361 serum örneğinden 861 (%63,2)’i kadın, 

501(%36,89)’i erkek; yaş aralığı: 5-78, yaş  ortalaması 47,56 bulunmuştur. 279’unda (%20.5) seropozi-

tiflik tespit edilmiştir.  Gelen örneklerin 1130 tanesi Genel Cerrahi , 79 tanesi Gastroenteroloji, 72 da-

hiliye, 30 tanesi Dermatoloji, 17 tane  Enfeksiyon, 10 tanesi Çocuk cerrahisi , 2 tanesi  Kadın doğum 

servisinden, 5 tanesi Acil yoğunbakım ünitesinden, 16 tanesi Aile hekimliği polikliniğinden gönderil-

miştir. Sonuç: Bu çalışmada Nisan 2010-Nisan 2020 tarihleri arasında laboratuvarımıza kistik ekino-

kokkozis şüphesi ile gönderilmiş 1361  hasta serumu incelenmiş, gönderilen örneklerin en yüksek sayıda 

genel cerrahi ve gastroenteroloji  bölümlerinden geldiği görülmüştür. Örneklerin  279’unda  (%20.5) 

seropozitiflik tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, Echinococcus Granulosus, IHA Testi,  ELISA Testi, Serolojik 

Testler 

GİRİŞ  

Günümüzde, özellikle az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde de parazitlerin 

neden olduğu enfeksiyonlar, önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünya nüfusunun % 30’unun parazitik 

enfeksiyonlara yakalandığı bilinmektedir (Altıntas et al.2003; Ersfeld et al. 1997). Sağlık Bakanlığı ka-

yıtlarına göre 1987-1994 yılları arasında Türkiye'de operasyonla doğrulanmış 21303 KE hastasının bu-

lunduğu, her yıl 2000-2500 civarında yeni vakanın eklendiği bildirilmektedir(Eckert et al.1997).Günü-

müzde yaygın olarak KE tanısının radyolojik tanı yöntemleriyle yapıldığı bilinmektedir. Ancak, ön ta-

nının serolojik tanı yöntemleriyle desteklenmesi çoğunlukla gerekmektedir (Barış et al. 1989; Bayram 

et al.2006). Tedavi sonrası hastaların takiplerinde ise radyolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı,  serolojik 

tanı yöntemleriyle hastaların takibi önemlidir (Abo 1993, Barış 1989). Echinococcus granulosus’un ne-

den olduğu kistik ekinokokkozis (KE) hastalığı   ülkemizde de insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en 

önemli parazit hastalıklarından biridir (Altıntas et al.2003). Hastalık %75 oranında karaciğerde, %15 

oranında akciğerde görülmekle beraber vücudun tüm doku ve organlarında görülebilmektedir (Barış et 

al. 1989). 
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Hastanede yatma süresi, cerrahi ve ilaç tedavisi  nedeniyle ülke ekonomisinde ciddi kayıplara neden 

olan KE hastalığı   iş gücü kayıpları da yapmaktadır (Barış et al.1989;Gönlüger et al.2004). 

AMAÇ 

KE dünyadaki gibi bizim ülkemizde de önemli bir sağlık problemidir.  Klinikte radyolojik yöntemler 

kistin yerleşimi ve boyutlarıyla ilgili bilgi vermekle beraber, hidatik kistlerin benzer kistik oluşumlardan 

ayırımında ve özellikle tedavi izlemlerinde yeterli olmayabilmektedir . Görüntüleme yöntemleri(US, 

BT, MR) ile şüphelenilen olguların; ELISA, IHA gibi yöntemlerle doğrulanması gerekmektedir. Bu 

çalışmada, hastanemiz çeşitli bölümlerinden Mikrobiyoloji Laboratuvarımıza gönderilen KE şüpheli ol-

gularda; test pozitifliği, yaş-cinsiyet gibi sosyodemografik verilerin retrospektif olarak değerlendiril-

mesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Echinococcus granulosus’un neden olduğu KE, dünyadaki en yaygın paraziter hastalıklardan biridir. 

İnsanlar için önemli bir sağlık, ülkeler için ise önemli bir ekonomik sorun olma özelliğini korumaktadır 

(Barış et al. 1989). Hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde sero-epidemiyolojik KE araştırmalarında 

prevalansı 291/ 100.000 olarak saptanmıştır (Altıntaş et al. 1999). Biyolojik potansiyelleri nedeniyle, 

hemen hemen dünyanın her bölgesinde görülmekte olan KE’nin tanısında sorunlar devam etmektedir 

(Doğanay ve Kara 1998). Türkiye’nin farklı bölgelerinde IHA, ELISA ve IFAT yöntemleri ile  gerçek-

leştirilen araştırmalarda KE seropozitifliğinin %2.7 ile %54.1 arasında değişen oranlarda bulunmuştur.( 

Gönlüger et al. 2004; Garabedıan et al.1957.  ).   Serolojik yöntemlerle görüntüleme yöntemlerinin 

kombine kullanılması duyarlılığı   arttırdığı  görülmüştür(Babba et al.1994;  Lahmar et al.1999). İtalya 

da Di Palma ve ark.'nın 1991 de yaptıkları çalışmada 120 KE'li hastanın %61'inde bilgisayarlı tomografi 

(BT) ile doğru tanı koyabildiklerini, bu oranın seroloji ile kombine edildiğinde %94'e ulaştığı bildiril-

miştir ( Ortona et al.2003; Özçelik ve Saygı 1990). Tanıda kullanılan serolojik yöntemlerin duyarlılık 

ve özgüllüğü kullanılan yönteme, testte kullanılan antijenin özelliğine ve hastanın immün yanıtına göre 

değişkenlik göstermektedir ( Parija 1998;  Pawlowski 1993). 

KE tanısında immünodiyagnostik testlerde kullanılan metoda göre değişen yalancı pozitiflik ve negatif-

lik rapor edilmektedir( Barış  et al.1989; Parija 1998 ).    Parazit antijenleri arasında kan grubu antijen-

lerinin de bulunması yalancı pozitifliğe yol açarken,  KE tanısında, dolaşımda bulunan antijenler ile 

antikor birleşmesi sonucu immünkompleks nedeniyle serbest halde çok az antijen bulunması yalancı 

negatif sonuçlara yol açmaktadır (Barış  et al.1989;   Gottstein 1984). 

YÖNTEM 

Çalışmada Nisan 2010-Nisan 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na KE ön tanısı ile gelen 1361 olgunun serum örnekleri 

değerlendirilmiştir. Örneklerden,107 örnek indirekt hemaglutinasyon testi (İHA) ile 1254 örnek de  

Enzyme-linked  Immunosorbent  assay (ELISA) yöntemleri ile antikor aranmış, spesifik anti-E. granu-

losus antikorlarının varlığı yönünden araştırılmıştır.  İHA testinde ≥1/320 serum titreleri pozitif olarak 

kabul edilmiştir. 
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ETİK KURUL ONAYI: Bu çalışmasının etik kurul onayı SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Etik Kurulundan alınmıştır ( 01.09.2020 tarih ve GOKA/2020/13/15). 

BULGULAR 

En genç olgu 5,5 en yaşlı olgu ise  77 yaşında olup; 1361 serum örneğinden 861 (%63,2)’i kadın, 

501(%36,89)’i erkek; yaş aralığı: 5-78 , yaş  ortalaması 47,56 bulunmuştur. 279’unda (%20.5) seropo-

zitiflik tespit edilmiştir.  Gelen örneklerin 1130 tanesi Genel Cerrahi , 79 tanesi Gastroenteroloji, 72 

dahiliye, 30 tanesi Dermatoloji, 17 tane  Enfeksiyon, , 10 tanesi Çocuk cerrahisi , 2 tanesi  Kadındoğum 

bölümlerinden , 5 tanesi Acil yoğunbakım ünitesinden , 16 tanesi Aile hekimliği polikliniğinden gönde-

rilmiştir 

 

Şekil 1. Çalışmaya Dahil Edilen Olguların Kliniklere Göre Dağılımı 

Bu çalışmada Nisan 2010-Nisan 2020 tarihleri arasında  laboratuvarımıza KE şüphesi ile gönderilmiş 

1361  hasta serumu incelenmiş, gönderilen örneklerin en yüksek sayıda genel cerrahi ve gastroenteroloji 

bölümlerinden geldiği görülmüştür.  

SONUÇ  

Bu çalışmada Nisan 2010-Nisan 2020 tarihleri arasında  laboratuvarımıza  KE şüphesi ile gönderilmiş 

1361  hasta serumu incelenmiş, gönderilen örneklerin en yüksek sayıda genel cerrahi ve gastroenteroloji 

bölümlerinden  geldiği görülmüştür. Türkiye çapında yapılan araştırmalarda hastalığın kadınlarda daha 

fazla görüldüğü rapor edilmiştir. Bayram-Delibaş ve ark. yaptıkları çalışmada hastaların %64’ünün ka-

dın %36’sının ise erkek olduğu bildirilmiştir (Bayram Delibaş et al.2006).  Ertabaklar ve ark. KE olgu-

larını değerlendirdikleri bir başka çalışmalarında hastaların %58,2’nin kadın % 41.8’nin ise erkek oldu-

ğunu rapor etmişlerdir ( Ertabaklar H  et al. 2003). Bizim çalışmamızda da, hastaların cinsiyetlere göre 

dağılımları incelendiğinde %63,2’nin kadın % 36,89’nun ise erkek olduğu saptanmıştır.  KE seropozi-

tifliğimizin %22,1 bulunması  daha güvenilir  laboratuvar sonuçları için ELİSA, IHA testi gibi serolojik 

yöntemlerin birlikte kullanılması gerekliliğini düşündürmüştür. 

Parazitin biyolojik yaşam döngüsünün kırılması hastalığın kontrolünde çok önemlidir. Bu bağlamda 

insanlarla bir arada bulunan köpeklerin aşılanması ve hijyeni çok önemlidir. Sokak köpekleri ile müca-

dele edilmelidir. Mezbahalar ıslah edilmeli ve hayvan kesimleri kontrol altına alınmalıdır. 
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Önlenebilen bir paraziter hastalık olan KE  hastalığına karşı gerekli eradikasyon çalışmalarının planlı 

bir şekilde yapılması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANIMI ARTAN VİDEO LARİNGOSKOP İLE 

İLGİLİ NAZAL ENTÜBASYON DENEYİMLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 

RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 

Aysun Çağlar TORUN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Samsun / Türkiye 

Öz: Konvansiyonel teknikle endotrakeal entübasyonun (ETE) gerçekleştirilemediği durumlarda, video 

yardımlı tekniklerin kullanımı ETE başarısını artırabilmektedir. Daha önceleri zor ETE için bir alternatif 

olan video laringoskop, pandemi döneminde ön plana çıkmıştır . Bu değişikliğin amacı, ETE esnasında 

laringoskopiyi yapan kişinin temas süresinin ve yakınlık derecesinin azaltılmasıdır. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Otomasyon Sistemi, hasta dosyaları ve anestezi hasta takip form-

ları kullanılarak, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında genel anestezi altında diş tedavisi uygulanan 

hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, ETE süresi, ETE esnasında kullanılan 

yardımcı ekipmanlar ve manevralar ve hemodinamik bulgular değerlendirildi. Toplam 29 hastanın ve-

rileri değerlendirildi. Sadece 6 hastada ETE esnasında magil forceps (MF) kullanıldı. Diğer 23 hastadan 

8’i hiçbir manevra kullanılmadan, kalanlar ise endotrakeal tüpün (ETT) yön veren manevralar kullanı-

larak entübe edildi. En çok kullanılan manevra, ETT’ye 90 derece sağa veya sola rotasyon yaparak yön 

verilmesiydi. Ortalama ETE süresi 18 saniye idi. MF kullanılan hastalarda, ETE süresinin uzadığı be-

lirlendi (p=0.001). Ayrıca MF kullanılan hastalarda, ETE sonrası 5. dakika ortalama kalp hızı ve orta-

lama arteryal tansiyonun yüksek olduğu tespit edildi (p=0,033, p=0.027 sırasıyla). Sonuçta MF kullan-

madan, manevralardan faydalanılarak daha kısa sürede ETE işleminin gerçekleştirilebileceği tespit 

edildi. Böylece ETE işlemi esnasında temas süresi ve bulaş olan alet sayısı azaltarak, pandemi dönemi 

korunma önlemlerine katkı sağlayabiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Entübasyon, Video Laringoskop, Covid-19 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Güvenli hava yolu ve yeterli ventilasyon sağlamak anestezistin en önemli görevidir.  Endotrakeal entü-

basyon (ETE) güvenli hava yolu için altın standart olma özelliğini korumaktadır. Konvansiyonel tek-

nikle ETE’nin gerçekleştirilemediği durumlarda, video yardımlı tekniklerin kullanımı ETE başarısını 

artırabilmektedir (Couto, 2020: 38; Breeman, 2020: 1039-1045). Daha önceleri zor entübasyon için bir 

alternatif olan video laringoskop, pandemi döneminde ön plana çıkmıştır (Brewste, 2020: 472-481; 

Odor, 2020: 16e24). Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’de 13 Ocak 2020’de ta-

nımlanmış, ülkemizde ise ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de saptanmıştır12. İlanı ile birlikte tüm 

dünyada hasta ve uygulayıcı sağlık personelinin Covid-19 yakalanma riskini azaltmak, yapılacak medi-

kal uygulamaların hastaların mortalite ve morbidite riskini arttırmamak ve kaynakların rasyonel kulla-

nımını sağlamak amacı ile uluslararası ve ulusal kurum, dernek ve saygın bilimsel platformlar tarafından 

protokoller oluşturulmaya başlanmıştır (Brewste, 2020: 472-481). Anesteziyoloji alanında yapılan bir-

çok çalışma ile video laringoskop, pandemi döneminde ETE için kullanılması önerilen laringoskop türü 

                                                            
12 https://covid19.saglik.gov.tr/ 
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olmuştur (Karaman, 2020: 173-82). Konvansiyonel olarak kullanılan macintosh laringoskop yerine vi-

deo laringoskop kullanımı, bu dönemde artmıştır. Bu değişikliğin amacı, trakeal entübasyon esnasında 

laringoskopiyi yapan kişinin temas süresinin ve yakınlık derecesinin azaltılmasıdır. 

AMAÇ 

Bu çalışmada amacımız pandemi döneminde genel anestezi esnasında tüm nazotrakeal entübasyonlarda 

kullandığımız video laringoskop ile ilgili deneyimlerimizin değerlendirilmesidir. ETE esnasında magil 

forseps (MF) kullanımı ile manevraların entübasyon başarısına olan etkileri, entübasyon sonrası hemo-

dinamik değişiklikler ve komplikasyonlar değerlendirildi. Sonucunda hasta ile ETE esnasında teması-

mızı ve temas süremizi azaltmada katkı sağlayabilecek veriler değerlendirildi.  

KAPSAM   

Video Laringoskopinin ilk girişim başarısının yüksek olması, daha iyi laringeal görüntü sağlaması, dış 

laringeal manupilasyonlara ihtiyaç duyulmaması gibi avantajlarının olması, nedeniyle, pandemi döne-

minde ETE esnasında ilk tercih olmuştur. Ancak deneyime ihtiyaç duyulması, işlem esnasında yardımcı 

ekipman (MF) gerekli olması gibi faktörler kullanımını etkilemektedir (Davies, 2020). MF kullanımının 

bulaş riskini artırması, travmaya bağlı kanamaya yol açabilmesi ve entübasyon süresini uzatması gibi 

etkileri olabilir. Video laringoskopi ile ETE esnasında laringeal görüntünün iyi olması nedeniyle, en-

dotrakeal tüpe yön verilerek MF’ye ihtiyaç duymadan işlem gerçekleştirilebilir.  

YÖNTEM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Otomasyon Sistemi, hasta dosyaları ve anestezi 

hasta takip formları kullanılarak, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arası, retrospektif olarak tarama ya-

pıldı. Yaş, cinsiyet ASA skoru, ek hastalıklar, ilaç kullanım hikayesi, uygulanan tedavi gibi demografik 

veriler değerlendirildi. Mallampati skoru, tiromental mesafe, ağız açıklığı ve boyun ekstansiyon kısıtlı-

lığı gibi preoperatif dönem muayene bulguları kaydedildi. Ayrıca entübasyon süresi, Cormack Lehane 

Grade, entübasyon esnasında kullanılan yardımcı ekipmanlar, manevralar ve komplikasyonlar ile entü-

basyon süreci değerlendirildi. Preoperatif dönem, indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası ve 5., 15., 30. 

dakika  kalp hızı, sistolik arteryal basınç, diastolik arteryal basınç, ortalama arteryal basınç, periferik 

oksijen satürasyonu ve end-tidal karbondiaoksit değerleri de kaydedildi.. 

BULGULAR 

Tablo 1. Kategorik Değişkenlere Ait Frekans Dağılımı 

  Frekans (n) Yüzde (%) 

ASA 

  

2 19 65,5 

1 10 34,5 
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Mallampati 

  

1 2 11,1 

2 15 83,3 

3 1 5,6 

Tiromental mesafe 

  

>2 cm 23 92,0 

<2 cm 2 8,0 

Ağız açıklığı kısıtlılığı 

  

Yok 28 96,6 

Var 1 3,4 

Boyun ekstansiyon kısıtlılığı 

  

Yok 26 89,7 

Var 3 10,3 

Cormack lehanne grade 

  

1 13 44,8 

2 13 44,8 

3 3 10,3 

Entübasyonda MF kullanıldı mı 

  

Yok 23 79,3 

Var 6 20,7 

Manevra* 

  

90° rotasyon 15 51,7 
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Laringoskop gevşetme 13 44,8 

Manevra kullanılmadı 8 27,6 

180° rotasyon 3 10,3 

Uygulanan işlem** 

  

Dolgu 21 72,4 

Çekim 15 51,7 

Diş  taşı 3 10,3 

Kist operasyonu 1 3,4 

Yaş (ortalama ± s. sapma, ortanca (min. – maks.) 16,6 ± 12,4 16,0 (1,0 - 48,0) 

*Çoklu yanıt, endotrakeal tüpe yön vermede kullanılan manevralar **Çoklu yanıt 

Hastaların %65,2'sinin ASA 2 sınıfında olduğu, %83,3'ünün mallampati sınıfının 2 olduğu, %92'sinin 

tiromental mesafesinin 2 cm'den uzun olduğu elde edilmiştir. Ayrıca hastaların yaş ortalaması 16,6, 

minimum yaş 1 ve maksimum yaş 48 olarak elde edilmiştir. 29 hastanın 23’ünde, MF’ye ihtiyaç duyul-

madan ETE başarıyla gerçekleştirilmiştir. Endotrakeal tüpü trakeaya yönledirmede en sık kullanılan 

manevraların, tüpe sağa veya sola 90° rotasyon yaptırılması ve laringoskop ile asılan çenenin gevşetil-

mesi olduğu tespit edildi. Diğer tanımlayıcı istatistikler Tablo 1'de detaylı olarak sunulmuştur. 
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Tablo 2. MF Kullanımına Göre Kategorik Verilerin Karşılaştırılması 

  Evet Hayır Toplam Test istatistiği p 

Mallampati 
     

1 0 (0) 2 (11,8) 2 (11,1) 𝜒2=0,212 0,900 

2 1 (100) 14 (82,4) 15 (83,3) 

3 0 (0) 1 (5,9) 1 (5,6) 

Tiromental mesafe 
     

<2 cm 0 (0) 2 (9,5) 2 (8) --- 1,000F 

>2 cm 4 (100) 19 (90,5) 23 (92) 

Boyun ekstansiyon kısıtlılığı 
     

Var 2 (33,3) 1 (4,3) 3 (10,3) --- 0,100F 

Yok 4 (66,7) 22 (95,7) 26 (89,7) 

Cormack lehanne grade 
     

1 1 (16,7) 12 (52,2) 13 (44,8) 𝜒2=4,623 0,099 

2 5 (83,3) 8 (34,8) 13 (44,8) 

3 0 (0) 3 (13) 3 (10,3) 

Manevra* 
     

180° rotasyon 0 (0) 3 (13) 3 (10,3) 𝜒2=3,917 0,561 

90° rotasyon 3 (50) 12 (52,2) 15 (51,7) 

Laringoskop gevşetme 1 (16,7) 1 (4,3) 2 (6,9) 

Manevra kullanılmadı 1 (16,7) 7 (30,4) 8 (27,6) 

*Çoklu yanıt, endotrakeal tüpe yön vermede kullanılan manevralar, 𝜒2: Ki-kare test istatistiği, F: Fis-

her’s Exact testi 

MF kullanımına göre kategorik verilerin dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(p>0,050). 

Hemodinamik parametreler değerlendirildiğinde MF kullanılan hastalarda, ETE sonrası 5.dakika orta-

lama kalp hızı ve ortalama arteryal tansiyonun yüksek olduğu tespit edildi (p=0,033, p=0.027 sırasıyla). 
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Tablo 3. Entübasyon Süresine Etki Eden Bağımsız Değişkenlerin Lineer Regresyon Analizi İle 

İncelenmesi 

  Beta S. 

Hata 

Standartlaştırılmamış Beta 

(%95 CI) 

t p 

Sabit 18,0

75 

2,231 (13,255 - 22,895) 8,10

1 

<0,0

01 

Yaş 0,27

3 

0,101 0,49 (0,055 - 0,491) 2,70

2 

0,018 

Entübasyonda MF kullanıldı 

mı (evet) 

20,5

62 

4,902 0,761 (9,972 - 31,152) 4,19

5 

0,001 

F=10,039, p=0,002, R2=0,607, Düzeltilmiş R2=0,547 

Entübasyon süresi için kurulan regrresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı elde edilmiştir (F=10,039, 

p=0,002). Yaş artıkça entübasyon süresi artmakta ve yaş bir birim artığında entübasyon süresi 0,273 

artmaktadır (p=0,018). ETE esnasında MF kullanan hastaların entübasyon süresi, MF kullanmayan has-

talara göre 20,562 daha fazladır (p=0,001).  

İSTATİSTİKSEL YÖNTEM  

Veriler IBM SPSS V23 ile incelendi. Normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Grup-

lara göre kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve Fisher’s Exact testi kullanıldı. İkili 

gruplara göre normal dağılmayan verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıl. Grup içi 

zamana göre normal dağılmayan verilerin karşılaştırılmasında Friedman testi kullanıldı. Entübasyon sü-

resine etki eden bağımsız değişkenlerin incelenmesinde lineer regresyon analizi kullanıldı.  Analiz so-

nuçları nicel veriler için ortalama ± s. sapma ve ortanca (minimum – maksimum) şeklinde, kategorik 

veriler frekans (yüzde) olarak sunuldu. Önem düzeyi p<0,050 olarak alındı 

SONUÇ 

Sonuçta MF kullanmadan, endotrakeal tüpü yönlendirerek, manevralardan faydalanılarak daha kısa sü-

rede ETE işleminin gerçekleştirilebileceği tespit edildi. MF kullanımının ETE sonrası hemodinamik 

parametreleri etkilediği tespit edildi. ETE işlemi esnasında temas süresi ve bulaş olan alet sayısı azalta-

rak, pandemi dönemi korunma önlemlerine katkı sağlayabiliriz.  
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TİP 2 DİYABETTE DİYETE PREBİYOTİK LİF İLAVESİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE 

BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-OLGU 

SUNUMU 

Ayşe Ayda DEMİRTAŞ1, Nilüfer ACAR TEK2 

1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hastanesi Beslenme ve Diyet Birimi, Konya / Türkiye 

2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Giriş: Prebiyotikler bağırsaktaki yararlı canlı organizmalar için besin kaynağıdır. Prebiyotiklerin 

mikrobiyota kompozisyonunu değiştirerek metabolik belirteçlere olumlu katkısı olduğu ve diyabet te-

davisinde olumlu katkıları olacağı belirtilmektedir. Amaç: Bireyselleştirilmiş diyabetik diyet tedavisine 

prebiyotik ilavesi yapılan Tip 2 diyabetli bir olgunun tartışılması amaçlanmaktadır. Olgu: Tip 2 Diyabet 

tanısıyla 5 yıldır takipte olan 36 yaşında erkek hastanın vücut ağırlığı 87.9 kg, boy uzunluğu 169 cm, 

Beden Kütle İndeksi (BKI) 30.8 kg/m², bel çevresi 110cm, kalça çevresi 106 cm, bel/kalça oranı 1.03, 

Biyokimyasal bulguları ise Açlık Kan Şekeri(AKŞ) 375 mg/dL,  serum trigliserid (TG) konsantrasyonu 

381 mg/dl, HbA1c 12.2,  Açlık İnsülini 4.95 mU/L, HOMA indeksi 4.58, olarak ölçülmüştür. Beslenme 

programı makro besin öğesi örüntüsü; enerjinin %45-60’ı karbonhidrat, %15-20’si protein, %<30’u 

yağdan gelecek şekilde düzenlenmiş olup; Diyabetik diyete günde 10 g prebiyotik lif ilavesi yapılmıştır. 

Bu tedavi programıyla 8 hafta takip edilen hastanın, izlem sonundaki vücut ağırlığı 83.7 kg’a, BKI 

29.9kg/m²’ye, bel çevresi 108 cm’e, kalça çevresi 105’e cm, bel/kalça oranı 1.02’e; Biyokimyasal bul-

guları ise, AKŞ 162 mg/dL’ye,  TG’i 182 mg/dl’ye HbA1c 8.3’e, HOMA indeksi 2.85’e düşmüş; açlık 

insülini ise 7.12 mU/L’ye yükselmiştir. Sonuç: Bu olgudan aldığımız sonuca göre prebiyotikler glisemi, 

lipemi, kan basıncı, vücut ağırlığı, bel-kalça çevresi, bel/kalça oranı, ve BKI’inde düşüş sağlamıştır. 

Prebiyotikler diyabetik diyetle birlikte, Tip 2 diyabet tedavisine destek sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Prebiyotik, Vücut Ağırlığı, Biyokimyasal Parametreler 

GİRİŞ 

Diyabet, insülin eksikliği ya da insülin etkisindeki defektler nedeniyle organizmanın karbonhidrat 

(KH),yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı,  kronik, geniş spektrumlu bir metabolizma bo-

zukluğudur(Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu, 2020). Son yıllarda obezite, DM, kardiyovas-

küler hastalık ve metabolik sendrom gibi kronik hastalıkların gelişimine diğer risk faktörleri yanında 

intestinal mikrobiyatadaki değişimin rolü incelenmektedir(Gurunga ve ark., 2020).  

Prebiyotik lifler bağırsaktaki yararlı canlı organizmalar için besin kaynağıdır. Besinlerle alınır ve seb-

zeler, meyve, tahıl ve kurubaklagiller gibi birçok besinde bulunur. İnsanlar tarafından sindirilemediği 

için bağırsaklara kadar ulaşır. Bağırsak florası içinde yaşayan yararlı organizmaların çalışmasını sağlar. 

Bağırsak mikrobiyotasının metabolik hastalıkların patafizyolojisindeki rolünün anlaşılması ile diyabet 

ve obezite başta olmak üzere prebiyotiklerin tedavide yeni bir seçenek olarak kullanılabileceği düşünül-

müştür(Davani-Davari ve ark., 2019). Prebiyotiklerin mikrobiyota kompozisyonunu değiştirerek meta-

bolik belirteçlere olumlu katkısı olduğu belirtilmiştir(Cani ve ark., 2009). 
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OLGU SUNUMU 

Olgu, Tip 2 Diyabet tanısıyla 5 yıldır takipte olan 36 yaşında erkek hastadır. Endokrin ünitesi  ve Diyet 

Polikliniği takibinde olan hastaya andiyabetik ilaç tedavisi ve diyabetik diyet uygulanmaktadır. Yapılan 

ölçümlerde vücut ağırlığı 87.9 kg, boy uzunluğu 169 cm, Beden Kütle İndeksi (BKI) 30.8 kg/m², bel 

çevresi 110cm, kalça çevresi 106 cm, bel/kalça oranı 1.03 olarak; Biyokimyasal bulguları ise Açlık Kan 

Şekeri(AKŞ) 375 mg/dL,  serum trigliserid (TG) konsantrasyonu 381 mg/dl, total kolesterol (TK) 289 

mg/dl,  HDL kolesterolü (HDL-K) 38 mg/dL,  VLDL Kolestorolü 76,2 mg/dL, HbA1c 12.2,  Açlık 

İnsülini 4.95 mU/L, HOMA indeksi 4.58, kan basıncı 13/7 olarak ölçülmüştür. Hastanın 3 günlük besin 

tüketim kayıtlarına göre (ardışık 2 gün hafta içi, 1 gün hafta sonu olacak şekilde) ortalama günlük aldığı 

enerji ve besin öğeleri “Bilgisayar Destekli Beslenme Programı, Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Prog-

ramı (BeBİS version 8.0)” programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Günlük aldığı toplam enerji 3520.1 

kkal/gün, %51 karbonhidrat , %19.2 protein, %29.8 yağ, ve lif 20.4 g/gün’dür. 

Hastaya daha önce verilmiş olan diyabetik diyet değerlendirilmiş olup, yaşı, son vücut ağırlığı ve boyuna 

uygun beslenme tedavisi planlanmıştır. Hastanın toplam enerji gereksinimi: Bazal Metabolizma Hızı 

(BMH)xFiziksel Aktivite Düzeyi formülü ile hesaplanmıştır ve 3337 kkal/gün olarak belirlenmiştir. Bi-

reyin Bazal Metabolizma Hızının(BMH) hesaplanmasında, mevcut ağırlığı baz alan ’Mifflin-St. Jeor 

Denklemi’ kullanılmıştır (Mifflin ve ark., 1990). 

Hastanın beslenme programı makro besin öğesi örüntüsü; enerjinin %45-60’ı karbonhidrat, %15-20’si 

protein, %<30’u yağdan gelecek şekilde düzenlenmiştir.  Diyabetik diyet tedavisine ek olarak günde 10 

g (2*5 g ) prebiyotik lif ilavesi yapılmıştır. Hasta 8 hafta süresince takip edilmiştir. 

Dört haftalık takip sonrasında hastanın vücut ağırlığı 86 kg’a düşmüş, BKI’i 0.7 birim azalmış, bel çev-

resi 109 cm’ye düşmüştür. Hastanın 3 günlük besin tüketimi kaydı sonucuna göre Günlük aldığı toplam 

enerji ve besin öğeleri ortalamaları; enerji 3243 kkal/gün, %55 karbonhidrat %17.3 protein, %27.7 yağ, 

ve lif 18.2 g/gün olarak hesaplanmıştır.  

Sekiz haftalık tedavi sonrasında hastanın, vücut ağırlığı 83.7 kg’a, BKI 29.9kg/m²’ye, bel çevresi 108 

cm’e, kalça çevresi 105’e cm, bel/kalça oranı 1.02’e; Biyokimyasal bulguları ise, AKŞ 162 mg/dL’ye,  

TG’i 182 mg/dl’ye TK’ü 191’e mg/dl, VLDL-K’ü 36.4 mg/dL’ye, HbA1c 8.3’e, HOMA indeksi 2.85’e 

ve kan basıncı 12/7’e düşmüş; HDL-K’ü 54 mg/dL’ye, ve açlık insülini 7.12 mU/L’ye yükselmiştir. 3 

günlük besin tüketimi kaydına göre günlük enerji alımı 3351.7 kkal/gün, protein %19.2, yağ %29.8, 

karbonhidrat %51 ve lif 20,4 gr hesaplanmıştır. 

TARTIŞMA 

İntestinal mikrobiyotanın Tip 2 Diyabet oluşumuna katkısı birçok moleküler mekanizma ile açıklan-

maktadır. Metabolik endotoksemi, artmış bağırsak geçirgenliği, bütirat üretimi ve glikoz homeostazını, 

karbonhidratların sindirimini ve bu süreci kontrol eden bağırsak hormonlarının üretimini etkilemesi bu 

mekanızmalar arasındadır(Gurunga ve ark., 2020). 

Prebiyotikler metabolik endotoksemiyi azaltır ve intestinal gecirgenliği azaltarak inflamasyonu azalta-

bilir, prebiyotiklerin kolonda fermantasyonuyla oluşan kısa zincirli yağ asitleri inflamasyon üzerinde 

pozitif etki sağlamaktadır(Dehghan, Gargari ve Jafar-abadi, 2014). 
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Tip 2 Diyabetlilerde yapılan çalışmalarda prebiyotiklerin postprandiyal glikoz seviyesini azaltarak, gast-

rik boşalmayı geciktirdiği ve serum glikoz seviyesini iyileştirici etki gösterdiği belirtilmiştir (Dehghan, 

Gargari ve Jafar-abadi, 2014; Wang ve ark., 2019). Bu olguda da 8 haftanın sonunda AKŞ’inde 213 

mg/dl’lik düşüş gözlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda diyabetik bireylerde prebiyotik lif ilavesinin vücut ağırlığı, Beden Kütle İndeksi, 

Açlık Kan Şekeri, HbA1C, (Dehghan, Gargari ve Jafar-abadi, 2014; Dehghan, Gargari, Jafar-Abadi, ve 

Aliasgharzadeh, 2014; Dehghan, Farhangi, Tavakoli. Aliasgarzadeh, ve Akbari, 2016). Trigliserid, Total 

Kolesterol, LDL-K ve kan basıncını anlamlı olarak azalttığı HDL-K yükselttiği (Dehghan, Farhangi, 

Tavakoli. Aliasgarzadeh, ve Akbari, 2016) gösterilmiştir. Bu etkileri gösterebilmesi için prebiyotik tak-

viyesinin 6 hafta ya da daha fazla süreyle günlük 10 gr olması önerilmektedir (Dehghan, Gargari ve 

Jafar-abadi, 2014; Wang ve ark., 2019; Dehghan, Gargari, Jafar-Abadi ve Aliasgharzadeh, 2014; Deh-

ghan, Farhangi,  Tavakoli, Aliasgarzadeh ve Akbari, 2016).  Bu olguda da diyabetik diyete 10 g prebi-

yotik lif ilavesi ile birlikte 8. İzlem Haftasının sonunda vücut ağırlığı, BKI, HbA1c, TG, TK, LDL-K, 

VLDL-K, HOMA indeksi ve kan basıncında düşüş gözlenmiş; HDL-K ve açlık insülini ise yükselmiştir. 

SONUÇ 

Prebiyotik lifler, intestinal flora içinde yaşayan yararlı organizmaların besin kaynağıdır. Prebiyotikler 

yararlı bakterilerin çalışmasını, büyümesini, aktivitesini seçici şekilde uyararak mikrobiyata kompozis-

yonunu değiştirebilmektedir. Sonuç olarak Tip 2 Diyabetli bireylerde prebiyotik lif alımı vücut ağırlığı, 

glisemik kontrol ve birçok metabolik belirteçlerde olumlu etki yaparak Tip 2 Diyabet tedavisinde fayda 

sağlayacaktır. 
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YETİŞKİN BİREYLERDE OBEZİTE İLE KONSTİPASYON RİSKİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevgi KAYAHAN1, Ayşe Ayda DEMİRTAŞ2, Nilüfer ACAR TEK3, Gamze AKBULUT3 

1Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Beslenme Destek Birimi, Antalya / Türkiye 

2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hastanesi Beslenme ve Diyet Birimi, Konya / Türkiye 

3Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıkları ve obezite ile konstipasyon riski ara-

sındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: : Araştırma 19-64 yaş aralığındaki top-

lam 1445 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Veriler; besin ve sıvı tüketim sıklığı, 24 saatlik besin 

tüketim kaydı, Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) ve konstipasyon risk skalası kullanılarak 

toplanmıştır. Besin tüketimi BEBİS programı ile hesaplanmıştır. Veriler, SPSS programı aracılığı ile 

Mann Whitney-U testi ve Spearman Korelasyon Analizi ve Ki-kare Testi kullanılarak değerlendirilmiş-

tir.  Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %13.3’ü orta; %84,7’si ise düşük konstipasyon riskli bulun-

muştur ve kadınların konstipasyon riski erkeklere göre daha yüksektir  (p<0.001). Bireylerin Beden 

Kütle İndeksi (BKI) ortalaması 26.6±5.27 kg/m² olup (kadın; 26,4±5.51, erkek; 27.1±4.12) hafif şişman 

sınıfına girmektedir. Günlük sıvı alımı ortalaması 1537.2±658.43 mL olup konstipasyon riski ile ara-

sında negatif korelasyon vardır (p<0.05, r = -0.572). Bireylerin lif tüketimi ortalaması 15.3±13.45 

g/gün’dür. Beden Kütle İndeksi ile KYKÖ toplam puanı (p<0,001, r=0,125) ve fiziksel rahatsızlık 

(p=0,006, r=0,072), psikososyal rahatsızlık (p=0,036, r=0,055),  endişe/kaygı (p<0,001, r=0,098) ve 

memnuniyet (p=0,005, r=0,074) alt ölçekleri puanları pozitif yönde korelesyon göstermiştir. Bireylerin 

Beden Kütle İndeksleri arttıkça konstipasyon riskinin yükseldiği bulunmuştur(p<0,05).  Beden Kütle 

İndeksi lif tüketimi ile negatif yönde; siyah çay tüketimi ile pozitif yönde korelasyon göstermiştir 

(p<0,001). Sonuç: Beden Kütle İndeksi arttıkça konstipasyon riski artmaktadır. Konstipasyon riski art-

ması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Toplumdaki bireyler sağlıklı beslenme önerileri ile bi-

linçlendirilmelidirler.  

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, Obezite, Posa, Sıvı 

GİRİŞ 

Kabızlık, seyrek veya yetersiz dışkılama durumu veya dışkılamada zorluk ile tanımlanan yaygın bir 

semptomdur(Black ve Ford, 2018) Obezite ve fonksiyonel gastrointestinal sistem hastalıkları ile ilişkili 

pek çok araştırma olmasına rağmen  obezite ile kabızlık arasındaki ilişki belirsizliğini korumaktadır(Bo-

uchouch ve ark., 2015). Obez yetişkinlerde, zayıf bireylere kıyasla kabızlık daha sık görülmekte-

dir(Fayfman, Flint ve Srinivasan, 2019).  Yaşam kalitesi duygusal, psikolojik iyi olma hali, fiziksel 

işlevsellik ile ilişkili çok yönlü bir durumdur(Dedeli, Turan, Fadıloğlu ve Bor, 2007). Birçok çalışma 

kabızlığın bireyin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu göstermiştir(Belsey ve ark., 

2010; Norton, 2006). Çeşitli besinlerin veya diyetsel faktörlerin kabızlık üzerine etkileri mevcuttur. Posa 

alımı ve sıvı tüketiminin arttırılması bağırsak lümeninin hacmini genişletip peristaltizmin artmasını sağ-

layarak besinlerin bağırsaktan geçiş süresini hızlandırır(Brownlee, 2011). Çalışmamız yetişkin bireyle-

rin beslenme alışkanlıkları ve obezite ile konstipasyon riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 
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BULGULAR  

Bireylerin genel özelliklerine ve konstipasyon risk skalasına göre dağılımı Tablo-1’de gösterilmiştir. 

Ortalama yaşları 37.7±11.31 olan bireylerin %68.8’i kadındır. Çalışmaya katılan bireylerin %13.3’ünün 

orta; %84,7’sinin ise düşük konstipasyon riskinde olduğu bulunmuştur. Kadınların konstipasyon riski 

erkeklere göre daha yüksektir(p<0.05). 

Tablo 1. Bireylerin Genel Özellikleri ve Konstipasyon Risk Skalasına Göre Dağılımı 

    p<0.001 

Günlük su tüketimi ortalaması 1537.2±658.43 mL (kadın; 1531±646,86 mL, erkek; 1550,6±683,79 mL) 

olup; konstipasyon riski ile arasında orta şiddette negatif korelasyon vardır(p<0.05, r =-0.572). Bireyle-

rin lif tüketimi ortalaması 15.3±13.45 g’dır (Tablo-2).  

  Kadın  Erkek  Toplam   

  

Yaş (yıl) 

x±ss 

37.4±11.26 

 x±ss 

38.3±11.40 

 x±ss 

37.7±11.31 

  

Beden Kütle İn-

deksi (kg/m²) 

 

26,4±5.51 

  

27.1±4.12 

  

26.6±5.27 

  

Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı %  

 994 68,8 451 31,2 1445 100.

0 

 

Konstipasyon  Risk Skalası 

         Sayı % Sayı % Sayı % p 

       Düşük Risk 815 82.0 409 90.7 1322 

192 

29 

84.7  

<0,001 
       Orta Risk 154 15.5 38 8.4 13.3 

       Yüksek Risk 25 2.5 4 0.9 2.0 

       Toplam 994 100.0 451 100.

0 
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Tablo 2. Bireylerin Su ve Lif Tüketim Miktarı Ortalamaları 

 Kadın  Erkek  Toplam 

Besin Tüketimi x±ss x±ss x±ss 

Lif(g) 14,9±12,83 16,1±14,69 15.3±13.45 

Su(mL) 1531±646,86 1550,6±683,79 1537.2 ± 658.43 

 

Bireylerin Beden Kütle İndekslerine göre Konstipasyon Risk Puanlarının ortalamaları incelendiğinde; 

Beden Kütle İndeksi; zayıf, normal, hafif şişman, I. derece şişman, II, derece şişman ve III. derece şiş-

man olanlarda sırasıyla; 7.9±3.22, 7.3±2.76, 7.1±3.04, 8.2±3.58, 8.6±3.52, 9.6±3.73 puan olarak bulun-

muş olup; obezite derecesi arttıkça konstipasyon riskinin arttığı saptanmıştır (p<0,05)(Tablo-3). 

Tablo 3.  Bireylerin Beden Kütle İndekslerine Göre Konstipasyon Risk Puanlarının  

Karşılaştırılması 

Beden Kütle İndeksi  Konstipasyon Risk Puanı                 p 

< 18,5 (Zayıf) 7,9±3,22  

 

             <0,05 

18,5-24,9 (Normal) 7,3±2,76 

25,0-29,9 (Hafif Şişman) 7,1±3,04 

30,0-34,9 (I. Derece Şişman) 8,2±3,58 

35,0-39,9 (II. Derece Şişman) 8,6±3,52 

≥40 (III. Derece Şişman) 9,6±3,73 

p<0.05 

Beden Kütle İndeksi, siyah çay tüketimi (p<0,001, r=0,224) ile pozitif yönde bir korelasyon gösterirken; 

lif alımı (p<0,001, r=-0,21) ile negatif yönde bir korelasyon göstermiştir. Konstipasyon riski, kahve 

(p<0,001,r=-0,137) ve tam tahıl tüketimi ile (p<0,001,r=-0,213) negatif yönde; siyah çay tüketimi ile 

pozitif yönde (p=0,006 ,r=0,072) korelasyon göstermiştir(Tablo-4). 
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Tablo 4. Bireylerin Besin Tüketimleri ile Beden Kütle İndeksleri ve Konstipasyon Risk Skalası 

Arasındaki İlişki 

Besin Tüketimi Beden Kütle İndeksi r(p) 

Lif (g/gün) -0,21(p<0,001)** 

Siyah çay (mL/gün)  0,224(p<0,001)** 

Tam tahıl (g/gün)  0, 022(p>0,05) 

 Konstipasyon Risk Skalası r(p) 

Siyah Çay(mL/gün)  0,072(p=0,006)* 

Kahve (mL/gün) -0,137(p<0,001)** 

Tam tahıl (g/gün) -0,213(p<0,001)** 

  

*p<0.05,  **p<0.001 

BKI ile KYKÖ toplam puanı (p<0,001, r=0,125) ve fiziksel rahatsızlık (p=0,006, r=0,072), psikososyal 

rahatsızlık (p=0,036, r=0,055), endişe/kaygı (p<0,001, r=0,098)  ve memnuniyet (p=0,005, r=0,074) alt 

ölçekleri puanları pozitif yönde zayıf korelasyon göstermiştir (Tablo-5). 

Tablo 5. Beden Kütle İndeksi ile Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği Arasındaki İlişki 

Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği Beden Kütle İndeksi r(p) 

     Fiziksel rahatsızlık 0,072(p=0,006)* 

     Psikososyal rahatsızlık 0,055(p=0,036)* 

     Endişe-kaygı 0,098(p<0,001)** 

     Memnuniyet  0,074(p=0,005)* 

     KYKÖ toplam 0,125(p<0,001)** 

*p<0.05,  **p<0.001 
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TARTIŞMA 

Konstipasyon kadınlarda erkelerden daha fazla görülmektedir(McCrea ve ark., 2009). Bizim çalışma-

mızda da literatüre uygun olarak kadınların konstipasyon riski erkeklere göre daha yüksek bulunmuş-

tur(p<0.001). 

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2019 verilerine göre 19-64 yaş aralığındaki BKI ortalamaları; 

erkeklerde 27.3±5.21 kg/m2 kadınlarda ise 28.8±6,92 kg/m2’ dir (Sağlık Bakanlığı, 2019). Bu çalışmada 

BKI ortalamaları erkeklerde 27.1±4.12 kg/m2; kadınlarda ise 26,4±5.51 kg/m2 bulunmuş olup; bireyler 

hafif şişman sınıfındadır. Genellikle çalışmalar obez bireylerde kabızlık görülme sıklığının zayıf birey-

lerden daha yüksek olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada BKI arttıkça konstipasyon riskinin anlamlı 

düzeyde arttığı görülmüştür (p<0.05). Ancak bir meta analizde artan BKI ile kabızlık ve şişkinlik ara-

sında anlamlı bir ilişki bulunamadığı bildirilmiştir(Bouchouch ve ark., 2015). 

Çay ve kahvenin kronik kabızlık ile ilişkisini bildiren fazla çalışma yoktur, ancak önceki kesitsel bir 

çalışmada, siyah çay tüketiminin kabızlığa neden olduğu bildirilmiştir. Diğer yandan aynı çalışmada 

kahvenin, kabızlığı olan hastaların az bir kısmında dışkı kıvamında bir yumuşamaya neden olduğu be-

lirtilmektedir(Muller-Lissner ve ark., 2005). Çalışmamızda konstipasyon riski ile siyah çay tüketimi 

arasında pozitif yönde korelasyon gözlenmiştir (p=0,006, r=0,072). Ayrıca siyah çay tüketimi BKI ile 

de pozitif bir korelasyon göstermiştir (p<0,001, r=0,224). Kahve tüketimi ise literatüre uyumlu olarak 

konstipasyon riski ile negatif korelesyon göstermiştir (p<0,001,r=0,137). 

Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi (TÜBER)’nde günlük beslenme ile alınan posa (lif) miktarının 25-

30 g olması önerilmektedir(Sağlık Bakanlığı, 2014). Çalışmamızda  bireylerin posa alımı ortalaması 

15.3±13.45 g/gün olup; rehberde önerilen değerin altındadır.  Yine aynı şekilde posa alımı ile BKI  ne-

gatif korelasyon göstermiştir (p<0,001, r=-0,21).  

Tahıl tüketimi ile ilgili olarak yapılan bir kohortta tam tahıl tüketiminin yetişkinlerde beden kütle indeksi 

ile ters ilişkili olduğu bildirilmiştir(Van de Vijver ve ark., 2009). Bizim çalışmamızda da tam tahıl tü-

ketimi ile BKI arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır (p>0,05, r=0, 022).  

Sağlıkta yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde hastalığa özgü bazı ölçekler kullanılmaktadır. Konsti-

pasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği konstipasyonun yaşam kalitesine olan etkisini belirlemek amacıyla ge-

liştirilmiş bir ölçektir(Marquis, De La Loge, Dubois, McDermott, ve Chassany, 2005). BKI ile KYKÖ 

toplam puanı (p<0,001, r=0,125) ve fiziksel rahatsızlık (p=0,006, r=0,072), psikososyal rahatsız-

lık(p=0,036, r=0,055), endişe/kaygı(p<0,001, r=0,098)  ve memnuniyet (p=0,005, r=0,074) alt ölçekleri 

puanları pozitif yönde zayıf korelasyon göstermiştir. Bu çalışmada BKI arttıkça konstipasyon riski de 

artmış ve yaşam kalitesi ile anlamlı ilişki göstermiştir. 

SONUÇ 

Çalışmamızın sonucunda obezitenin konstipasyon için önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Be-

den Kütle İndeksi arttıkça konstipasyon riski de artmaktadır. Bazı diyetsel faktörler konstipasyon riski 

ile yakından ilişkilidir. Çay tüketim miktarı arttıkça beden kütle indeksi ve konstipasyon riski artarken 

posa alımı ve sıvı tüketimi tam tersi yönde etki göstermektedir. Özellikle kabızlığın nedeni ne olursa 

olsun diyete mutlaka yeterli düzeyde lif ve su eklenmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

konstipasyonda ilk adım tedavisi olarak tüm hastalara konstipasyon riskini azaltacak beslenme önerile-

rinde bulunulmalıdır. 
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GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ 

Simten GENÇ 

Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Gestational trofoblastik hastalıklar(GTH) plasentadan köken alan en çok kür sağlanabilen jineko-

lojik hastalık grubunu oluşturur.Komplet  hidatiform mol(KHM),parsiyel hidatiform mol (PHM), egza-

jere  plasental site (EPS) ve plasental-site nodül (PSN) premalign  hastalık olarak  olarak tanımlanır. 

İnvaziv mol , koryokarsinom (CC),  placenta –site trofoblastik tümör (PSTT) ve epitheloid trofoblastik 

tümörler (ETT)  malign hastalıklardır  ve gestasyonal trofoblastik   neoplazi (GTN) olarak da tanımla-

nırlar Maternal yaş, menarş yaşı, geçirilmiş mol gebelik öyküsünün varlığı, genetik faktörler, parite, 

sosyoekonomik durum,malnutrisyon,enfeksiyonlar,oral kontraseptif kullanımı olası risk faktörleri ola-

rak tanımlanmıştır. Ocak 2016 – Temmuz 2020  tarihleri arasında  Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Has-

tanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde GTH tanısıyla takip edilip küretajları yapılan  27 partiel 

ve 25 komplet mol ,1 koryokarsinom ,3 plasental site nodül hastalarının   kayıtları retrospektif incelendi 

ve yaş, gravide, parite , abortus sayıları, gebelik haftaları  demografik bilgileri  kaydedildi.Mol gebelik-

lerin 27 si parsiyel (%51,9),25 i (%48,1) komplet mol hidatiformdu. Yaş ortalaması 29.52±8.603 olarak 

bulundu. Hastaların %28,8 inde 0 grubu, %44,2 ’sinde A grubu, %15,4 ünde B grubu ve %11,5 inde AB 

kan grubuna sahip olduğu tespit edildi..Tanı konulduğu zamanki gebelik haftaları karşılaştırıldığında 

parsiyel molde 8.83±2.335, komplet mol tanısı alan olguların ise 8.70±2.259 hafta olarak bulundu 

(P=0.57) Primigravıd gebelik sayılarının oranı %30,8  iken %23 ünün gravida sayısı 4 ve üzeri olarak 

tespit edildi. Literatürle uyumlu olarak bizim çalışmamızda da erken ve geç fertil gebeliklerde mol hi-

datiform insidansı artmıştır ve  A kan grubu belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Vajinal kanama ,büyük 

uterus, hipertansiyon ve hiperemezis ,missed veya inkomplet abortus ile karşımıza çıkabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar,Mol Hidatiform,Anormal Uterin Kanama 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gestational trofoblastik hastalıklar(GTH) plasentadan köken alan en çok kür sağlanabilen jinekolojik 

hastalık grubunu oluşturur.Komplet  hidatiform mol (KHM),parsiyel hidatiform mol (PHM), egzajere  

plasental site (EPS) ve plasental-site nodül (PSN) premalign  hastalık olarak  olarak tanımlanır. İnvaziv 

mol , koryokarsinom (CC),  placenta –site trofoblastik tümör (PSTT) ve epitheloid trofoblastik tümörler 

(ETT)  malign hastalıklardır  ve gestasyonal trofoblastik   neoplazi (GTN) olarak da tanımlanırlar Ma-

ternal yaş, menarş yaşı, geçirilmiş mol gebelik öyküsünün varlığı, genetik faktörler, parite, sosyoeko-

nomik durum, malnutrisyon, enfeksiyonlar, oral kontraseptif kullanımı olası risk faktörleri olarak ta-

nımlanmıştır. Gebeliğin ilerlemesi ile preeklampsi, hipertiroidizm, hiperemezis, anemi ve ovarial  theca-

lutein kistleri gibi çeşitli obstetrik komplikasyonlar görülebilir.(Berkowitz RS et al, 2013:1) 
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AMAÇ 

Çalışmamızdaki amaç anormal  uterin kanama ile başvuran hastalarda ,ayırıcı tanıları değerlendirerek 

gestasyonel trofoblastik hastalık tanısının konulması ve tedavisinin erken planlanarak nüks ve malignite 

riskinin azaltılması olmuştur. 

KAPSAM 

Ocak 2016 – Temmuz 2020  tarihleri arasında  Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hasta-

lıkları ve Doğum Kliniğinde GTH tanısıyla takip edilip küretajları yapılan  27 partiel ve 25 komplet mol 

,1 koryokarsinom ,3 plasental site nodül hastalarının   kayıtları retrospektif incelendi ve yaş, gravide, 

parite , abortus sayıları, gebelik haftaları  demografik bilgileri  kaydedildi. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamındaki tüm hastalar, acil kadın doğum kliniğimize başvurmuşlardı. Hastalara başvuru 

sırasında rutin kan biyokimyası , hemogram β-hCG   ,PT, PTT,kan grubu, tiroid fonksiyon testleri   gibi 

tetkikler yapılmıştı. Daha sonra yapılan uterin full küretaj sonuçlarıyla patolojik sonuçlar konfirme edil-

mişti.  

BULGULAR 

Kliniğimizde   Ocak 2016- Temmuz 2020  tarihleri arasında 52 mol gebelik , 1 koyokarsinom ve 3 

plasental site nodül tespit edildi. 

Mol gebeliklerin  yaş ortalaması  29.52±8.603 olarak bulundu. Yaş aralığı tablo 1 de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Mol Gebelik Yaş Aralığı 

15-19                         n 6       % 11,5 

   20-24 9 17,3 

   25-29 16 30,8 

   30-34 9 17,3 

   35-39 5 9,6 

   40-44 2 3,8 

   45-49 5 9,6 

 

Çalışmada primigravıd gebelik sayılarının oranı %30,8  iken ,%23 ünün gravida sayısı 4 ve üzeri olarak 

tespit edildi. Çalışmada %11,5  hastanın paritesi 4 ve üzerinde idi.(Tablo 2) 
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Tablo 2. Mol Gebelik Gravida, Parite ve Abortus Dağılımı Gravida 

1            n 16     % 30,8 

     2 11 21,2 

     3 13 25 

     4  ve üzeri 12 23 

 

Parite 

0                            n  18       % 34,6 

     1 16 30,8 

     2 11 21,2 

     3 1 1,9 

     4 ve üzeri 6 11,5 

Abortus 

0                                n 40      % 76,9 

    1 6 11,5 

    2 1 1,9 

    3 3 5,8 

    4 ve üzeri 2 3,9 

 

Hastaların kan gruplarını incelendiğinde en sık A kan grubuna rastlandı (Tablo 3) 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

249 

Tablo 3. Mol Gebelik Kan Grubu Dağılımı 

0+                        n 15       % 28,8 

      0 - 0 0 

      A+ 17 32,7 

      A- 6 11,5 

      B+ 7 13,5 

      B- 1 1,9 

     AB+ 6 11,5 

     AB- 0 0 

 

Mol gebeliklerin  27 si partiel (%51,9), 25 i (%48,1) komplet mol hydatıformdu. İki grup arasında yaş, 

gravida, parite, abortus sayıları ve tanı konulduğu zamanki gebelik haftaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı.(Tablo 4) 

Tablo 4. Partiel ve Komplet Mol Hidatiform Karşılaştırması 

 

 

Hastalarımız içinde sadece 1 koryokarsinom olgusu vardı. Kırk gün önce normal doğum yapmış 29 

yaşındaki hastamız anormal vajinal kanama şikayetiyle acil polikliniğimize başvurdu. Hastanın 4 vajinal 

doğum hikayesi vardı. Abortus mevcut değildi. Yapılan transvajinal usg de endometrium ileri derecede 

 

Parsiyel Komplet 

 

p 

Yaş 29,59 ± 

7,732 

29,44 ± 

7,618 

  0,595 

Gravida 2 (1-14) 2 (1-10)   0,706 

Parite 1 (0-5) 1 (0-8)   0,142 

Abortus 0 (0-12) 0 (0-6)   0,264 

Gebelik haftası 8,83 ± 2,335 8,7 ± 2,259   0,57 
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kalın ve düzensizdi. β-hCG  sonucu 107652 gelen hastaya endometrial full küretaj yapıldı. Patoloji so-

nucu koryokarsinom olarak gelen hastaya daha sonra histerektomi yapıldı. Postoperatif herhangi bir 

komplikasyon gelişmeyen hastanın takiplerine onkoloji kliniğinde devam edildi. 

İncelenen hasta grubunda 3 plasental site nodul olguları vardı. Hastalarımız 21,39 ve 44 yaşlarındaydı. 

. β-hCG  negatif olup tüm olgular anormal uterin kanamayla başvurmuşlardı. Yapılan diagnostik küretaj 

sonucu PSN olarak gelen hastaların takiplerinde nüks izlenmedi. 

TARTIŞMA 

Mol gebelik insidansı dünyanın değişik ülkelerinde farklılıklar göstermektedir. Bir çalışmada Japonyada 

insidansın yıllar içinde azaldığı ve 2000 yılında 1000 canlı doğumda 1.65 olduğunu bildirmişler-

dir.(Matsui H  et al , 2003 :2)Bazı çalışmalarda komplet mol daha sık görülmektedir.Ancak İngilterede 

yapılan bir çalışmaya benzer şekilde bizim olgularımızda parsiyel mol  oranı daha yüksekti  (Savage 

PM et al ,2013 :3) 

Komplet hidatiform mol (KHM), parsiyel hidatiform mol (PHM),invasiv mol ve koryokarsinom (CC) ) 

villöz trofoblastların sitotrofoblast ve sinsityal hücrelerinden oluşur ve yüksek miktarda β-hCG üretirler.  

Ancak placenta –site trophoblastik tümör  (PSTT) ve epitheloid trophoblastik tümör (ETT) ler extavillöz 

trofoblastların intermedier hücrelerinden gelişirler ve seyrek olarak β-hCG üretirler. Mol hidatiform tanı 

ve takibinde β-hCG değerlerinin rolü büyüktür Bizim  mol gebelik ve koryokarsinom hastalarımızda da 

yüksek β-hCG değerleri izlenmesine karşın plasental site nodül olgularımızda β-hCG negatifti.    

Hidatiform mol (HM) ile ilişkili en iyi gösterilmiş risk faktörü anne yaşıdır. Diğer yaş gruplarıyla kar-

şılaştırıldığında, üreme çağındaki yaş grubunda gestasyonel trofoblastik hastalıklar daha fazla görül-

müştür. Sebire ve arkadaşlarının çalışmasında erken yaş gebeliklerin ve geç yaş gebeliklerin GTH insi-

dansını arttırdığını rapor edilmiştir.(Sebire NJ et al,2002:4) Bir başka çalışmada ise 20 yaş altında gö-

rülme riskinin 1.5 kat, 40 yaş üstünde 5.2 kat arttığı belirtilmiştir.(Lurain JR ,2003:5) HM,nadiren post-

menopozda  görülür ve bu durumda malign potansiyel artar. Bizim çalışmamızda da  diğer yaş grupla-

rıyla karşılaştırıldığında, üreme çağındaki yaş grubunda gestasyonel trofoblastik hastalıklar daha fazla 

görülmüştür. 

Parite sayısının ise mol gebelik risk faktörleri arasında yeri yoktur.  (Seckl MJ,et al,2010:6 ) (Mangili 

G et al,2014:7) 

Bagshwe  ve ark larının çalışmasında molar gebelikte A kan grubuna daha sık rastlandığını bildirmiş-

lerdir. (Bagshawe KD et al, 1986:8 ) Bizim çalışmamızda da literatür le uyumlu olarak A kan grubu 

%44,2 olarak belirgin olarak yüksek bulunmuştur. 

Komplet mol genelde karşımıza vajinal kanama , gestasyonel yaşa göre  daha büyük uterus,hipertansi-

yon ve hiperemezisle karşımıza çıkabilir. Bizim olgularımızda da vajinal kanama ve beklenenden büyük 

uterus  en önemli bulgulardı. Parsiyel molde ise bizim vakalarımızda olduğu gibi missed veya inkomplet 

abortus bulguları daha çok görülür ve küretaj materyaliyle tanısı konabilir. Tüm olgularda rekürrens 

riski düşünülerek serum ß-HCG değerleri normale ininceye kadar haftalık, normale indikten sonra üç 

kez haftalık takipleri yapılmış olup, daha sonra bir yıl süreyle aylık kontrollere çağrılarak serum ß-HCG 

düzeyleri takip edilmiştir. Hastalara yaklaşık bir yıl kontrasepsiyon önerilmiştir. 
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Plasental site nodül migratuar ara trofoblastlardan kaynaklanır ve onun benign formu olarak kabul edilir. 

Doğurganlık çağındaki kadınların küretaj, servikal biyopsi ve histerektomi materyallerinde insidental 

olarak rastlanır. PSN de ortalama tanı yaşı 20-49 yaş arasındadır (Young  et al,1990:9) Bizim olguları-

mız da bu yaş grubundaydı .  

Literatürle uyumlu olarak   tüm olgularımız reprodüktif çağdaydı ancak PSN,sezeryan olgularından 

sonra daha sık görülmesine karşın bizim hiçbir hastamızda geçirilmiş sezeryan hikayesi yoktu. PSN 

benign bir lezyon olarak kabul edilmekle birlikte literatürde birkaç olguda malign tümörlerle 

birlikteliklerinden dolayı ,bu hastalar küretaj sonrası uygun tanı ve görüntüleme yöntemleriyle takip 

edilmelidir. 

Koryokarsinom, sitotrofoblast ve sinsityotrofoblastların karışık hiperplazisi sonucu oluşan; villus 

yapısının izlenmediği, hemoraji ve nekrozla karekterize GTN tipidir. Komplet molar gebeliklerin %2 

kadarı KK ‘a ilerler. Miyometrial invazyon ve uzak metastaz yapma potansiyeli vardır. Erken tanı ve 

tedavi çok önemlidr. (Hui P,2019:10) 

SONUÇ 

Anormal kanama ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda GTH de düşünülmelidir  Erken tanı ve uygun 

tedavi hastaların yaşam kalitesini arttırmakla birlikte surviyi de uzatmaktadır .Ancak daha geniş vaka 

gruplu çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ENDOSKOPIK SEPTOPLASTI ILE RINOPLASTI 

Aynur ALIYEVA1 Özlem YAĞIZ2 Ziya KARIMOV3 

1Özel Körfez Hastanesi, KBB ve BBC Bölümü, Balıkesir / Türkiye 

2Adıyaman Üniversitesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı, Adıyaman / Türkiye 

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Programı, Araştırma Eğitimi Programı, İzmir / Türkiye 

Öz: Septoplasti, burun fonksiyonunu ve burun estetiğini düzeltmek için rinoplasti sırasında çok önemli 

bir adımdır. İster açık , ister kapalı yöntem rinoplastide çoğunlukla septoplasti ile hem  septumun eğri 

kısmını düzeltme, hem de çıkarılan kartilaj parçalarını kullanarak burun aksının, ucunun  simmetrisi ve  

estetik düzenlenmesi için  kullanılmaktadır. Çalışmamızın  amacı, rinoplasti yöntemi sırasında endos-

kopik septoplastinin etkinliğini değerlendirmek ve  literatüre katkıda bulunmaktır. Gereç ve Yöntem-

ler: Çalışmaya rinoplasti ile eşzamanlı  endoskopik septoplasti ameliyatı yapılan  21  hasta dahil edildi 

ve retrospektif olarak tarandı. Retrospektif değerlendirme yapıldığında septum deviasyon şekli, orta ve 

alt konka patolojileri, erken ve geç postoperatif dönem kayıtları tarandı ve  değerlendirildi. Bulgular: 

Son 18 ayda toplam 21 hastaya rinoplasti esnasında endoskopik septoplasti işlemi uygulanmıştır. 12 

kadın, 9 erkek; yaş ortalaması 29±3; takip süresi 9±2 ay. 10 hastanın  hafif ve orta derece septum devi-

asyonu , 5 hastanın bilateral alt konka hipertrofisi, 2 hastanın orta konka bullaza patolojisi, 4 hastanın 

ise sadece kartilaj greft alınması  için  endoskopik yöntem  tercih edilmiştir. Rinoplasti süresini dışladı-

ğımızda toplam  septoplasti süresi 17±3 dakikadır. Erken dönemde septum kaynaklı epistaksis izlen-

medi. 16 hastaya internal silikon tampon kullanıldı, 5 hastaya silikon kullanılmadı. Geç dönemde sep-

tum kabuklanmaları minimumdu. Sonuçlar: Rinoplasti sırasında endoskopik septoplasti, ileri septum 

deviasyonu olmayan , izole septum kretleri ve deviasyonları , alt ve orta konka patolojilerinin gideril-

mesi  ve septum kartilaj greftleri almak için  önerilen eğitici, verimli ve çok daha avantajlı bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Endoskopik Septoplasti, Septum Deviasyonu, Rinoplasti, Konka 

GİRİŞ 

Nazal septum deviasyonu, gelişim evrelerinde, büyüme sırasında  ve ya burun travmasından sonra or-

taya çıkabilir.1,2. Septoplasti, burunun fizyolojik fonksiyonunu düzeltmek için rinoplasti sırasında çok 

önemli bir adımdır.1,3,4. Tarihde ilk defa olarak  eski Mısır'daki Mısır firavunlarının  binlerce yıl önce-

sinde (M.Ö.3000-2500 ) burun ameliyatını  yaptırdıklarını papirüs kağıtlarında  bildirilmiştir.3,5,6 Fo-

mon  ve ark. 1946'da  septum ile üst lateral kıkırdaklar ve nazal dorsum arasındaki ilişkinin önemini 

ortaya koyarak cerrahların septoplasti ile ilgili düşünme şeklini değiştirdiler. 7 Bu dönemden sonra sep-

toplasti hem izole şekilde tek başına, hem de bir çok burun içi patolojilerin giderilmesi zamanı yapılan 

cerrahilerde (Endoskopik sinus cerrahisinde, Hipofiz cerrahisinde ve.s)  ve rinoplastinin bir aşaması 

olarak kullanılmaya başlandı. Septoplasti  ilk aşamalarda geleneksel olarak alın ışığı ile yapılmışdır. 

Teknolojik ilerleme izlendikce endoskop burun içinde de uygulamaya başlanılmışdır. Endoskopik tek-

niğin septal deformitelerin düzeltilmesinde kullanımı ilk kez 1991 yılında Lanza  ve Stammberger  ta-

rafından tarif edilmiştir.8,9 Endoskopik görüntüleme, nazal valv bölgesindeki septal deformitelerin daha 

iyi değerlendirilmesini sağlar ve özellikle sfenoid ostiumunu tıkayan posterior-superior septal deformi-

telerin tanı ve tedavisinde büyük kolaylıklar getirir, revizyon vakalarda minimal invaziv cerrahiyi ko-

laylaştırır. İster açık , ister kapalı yöntem rinoplastide çoğunlukla septoplasti ile hem  septumun eğri 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

254 

kısmını düzeltme, hem de çıkarılan kartilaj parçalarını kullanarak burun aksının , ucunun  simmetrisi ve  

estetik düzenlenmesi için  kullanılmaktadır. Endoskopik septoplastinin gelişmesi, septum ve burun içi 

patolojilerin  görselleştirmesi acısından kesinlikle daha iyi ve eğitici hesap edilmektedir. 

AMAÇ 

Çalışmamızın  amacı, rinoplasti yöntemi sırasında endoskopik septoplastinin etkinliğini değerlendirmek 

ve  literatüre katkıda bulunmaktır. 

KAPSAM 

 Çalışmaya rinoplasti ile eşzamanlı  edoskopik septoplasti ameliyatı yapılan  21  hasta dahil edildi ve 

retrospektif olarak tarandı. Retrospektif değerlendirme yapıldığında demografik verilerle beraber aşağı-

daki bilgiler sırası ile kayda alındı: rinoplastinin açık veya kapalı olması, endoskopu ameliyatın hangi 

aşamasında ve ne amaçlı kullanıldığı, septumun  deviasyon şekli, orta ve alt konka patolojileri, ameli-

yatın toplam ve endoskopun toplam kullanma süresi,  erken ve geç postoperatif dönem kayıtları tarandı 

ve  değerlendirildi. Bütün hastalar çalışmaya dahil edilmeleri ile bilgilendirildi, onay alındı. 18 yaş altı 

ve 50 yaş  üstü  septal perforasyonu, kronik hastalıkları, daha önce septoplasti veya rinoplasti ameliyatı 

olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

BULGULAR 

Yapdığımız değerlendirmeler gösterdi ki, rinoplasti sırasında endoskopik septoplasti,daha kısa sürede 

hem verimli  görsellik, hem de güvenli sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Son 18 ayda toplam 21 

hastaya rinoplasti esnasında endoskopik septoplasti işlemi uygulanmıştır. 12 kadın, 9 erkek; yaş ortala-

ması 29±3; takip süresi 9±2 ay. 10 hastanın  hafif ve orta derece septum deviasyonu, 5 hastanın bilateral 

alt konka hipertrofisi, 2 hastanın orta konka bullaza patolojisi, 4 hastanın ise sadece kartilaj greft alın-

ması  için  endoskopik yöntem  tercih edilmiştir. Rinoplasti süresini dışladığımızda toplam  septoplasti 

süresi 17±3 dakikadır. Erken dönemde septum kaynaklı epistaksis izlenmedi. 16 hastaya internal silikon 

tampon kullanıldı, 5 hastaya silikon kullanılmadı. Geç dönemde septum kabuklanmaları minimumdu. 

TARTIŞMA 

Rinoplasti esnasında  endoskopik septoplasti  geleneksel alın ışığı ile yapılan septoplastiye göre aşağı-

daki birçok avantajları  sağlamaktadır : 

1. Septum izole deviasyonun hemen önünden  minimal insizyon ile gerekli diseksiyonu sağlamak ve  

gereksiz mukozal elevasyon yapmamak. 

2. Septumun ileri posterior diseksiyonlarını kolaylıkla yapabilmek. 

3. Minimal flep retraksiyonuyla mükemmel bir görüş sağlanabilinmektedir 

4. Deviasyon olmayan vakalarda strat alınması için minimum kesi hattı ve elevasyon yapılmaktadır. 

5. Burun içi konka ve diğer patolojiler daha iyi gözlemlene ve değerlendirilebilinmektedir. 

6. Ameliyat sonrası daha az ödem , kanama  izlenmektedir 

7. Silikon tampon ihtiyacını azaltmaktadır. 
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Binoküler görüşün olmaması nedeniyle derinlik hissinin bozulması ve sık sık endoskopun ucunu temiz-

lemek zorunda kalınması da endoskopik yöntemin dezavantajlarıdır. Belirgin kaudal deviasyonu, çok 

saylı revizyon ameliyatları ve ileri eksternal deformiteli septum deviasyonları olan vakalarda endoskop 

kullanımında zorluk yaşana bilmektedir. Cerrahi pozitif sonuçları ile beraber rinoplastide endoskopik 

septoplasti hem de önemli bir eğitim aracıdır. Cerrahi anatomi ve tekniği göstermek için monitörlerin 

kullanımı, asistanlar, öğrenciler ve ameliyathane görevlileri için büyük öğrenme fırsatları sağlar. Bu 

avantaj klasik septoplasti tekniğinde yoktur 

SONUÇ 

 Rinoplasti sırasında endoskopik septoplasti, ileri septum deviasyonu olmayan , izole septum kretleri ve 

deviasyonları , alt ve orta konka patolojilerinin giderilmesi  ve septum kartilaj greftleri almak için  öne-

rilen eğitici, verimli ve çok daha avantajlı bir yöntemdir. 
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DİYET FİTOKİMYASALLARI VE BEYİN BAĞIRSAK AKSI İLİŞKİSİ 

Tevfik KOÇAK1, Nilüfer ACAR TEK2 

1-2 Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: İnsan intestinal mikrobiyotası binden fazla mikroorganizma türünü içeren geniş ve çeşitli türdeki 

canlılara yaşam alanı sağlayan ve yaklaşık olarak 100 trilyon mikroorganizmanın oluşturduğu kompleks 

bir yapıdan meydana gelmektedir. Bireyin sahip olduğu mikrobiyota profili genetik, yaş, cinsiyet, diyet 

ve yaşam tarzı dâhil çeşitli faktörlerden sürekli olarak etkilenmektedir.  Bağırsak mikrobiyotasının bü-

yük çeşitlilik ve simbiyotik etkileşim ile  "süperorganizma" olarak tanımlayabilmekteyiz. Mikrobiyota-

nın insan beyin-bağırsak aksında çift yönlü olarak iletişim kurabilmesi sağlığın modülasyonunda önemli 

rol almaktadır. Mikrobiyota ilişkili proteopat ve nöroflamasyon sürecini (microbiota-associated proteo-

pathy and neuroinflammation ''osis'' tanımlamak için “mapranosis” terimini önerilmiştir. Fitokimyasal-

lar kanıta dayalı farmakoloji ve modern ilaç geliştirme stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Her 

ikisi de benzer fitokimyasal ve mikro besin profillerinden oluşmasına ve temelde bitkisel olmasına rağ-

men, fitoterapi temel olarak amaçlanan fonksiyonel yönleri, hazırlama ve uygulama şekli nedeniyle bitki 

bazlı fonksiyonel besinlerden farklıdır. Bir bütün olarak tüketilen fonksiyonel besinlerin aksine, fitote-

rapik öğeler genellikle preparasyona dayanan farklı fitokimyasal sınıflarından oluşmaktadır.  Genel ola-

rak fonksiyonel  besinler kemoprotekfit olarak ve uzun süreli tüketim  ile optimum sağlığı korumaktadır. 

Bununla birlikte kısa veya uzun süreli fitoterapik uygulamalar hem beslenme amacına hizmet etmekte 

hem de tıbbi ve farmakolojik özellikler gösterebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Beyin-Bağırsak Aksı, Psikobiyotikler, Fitoterapi, Nöroprotektif  Fi-

tokimyasallar 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan intestinal mikrobiyotası binden fazla mikroorganizma türünü içeren geniş ve çeşitli türdeki canlı-

lara yaşam alanı sağlayan ve yaklaşık olarak 100 trilyon mikroorganizmanın oluşturduğu kompleks bir 

yapıdan meydana gelmektedir. Bireyin sahip olduğu mikrobiyota profili genetik, yaş, cinsiyet, diyet ve 

yaşam tarzı dâhil çeşitli faktörlerden sürekli olarak etkilenmektedir.  Bağırsak mikrobiyotasının büyük 

çeşitlilik ve simbiyotik etkileşim ile  "süperorganizma" olarak tanımlayabilmekteyiz (Rinninella et al., 

2019a). Son çalışmalar, mikrobiyotasının insan sağlığının modülasyonundaki beyin-bağırsak ekseni ola-

rak bilinen beyinle çift yönlü olarak iletişim kurabilmesi sağlıklı ve hastalıklı bireylerde beyin fonksi-

yonlarını da etkilediğini göstermiştir. İlgi çekici olan, bağırsak mikrobiyotasının Parkinson ve Alzhei-

mer hastalıklarının patojenik gelişiminde rol oynadığıdır (X. Liu, Cao, Zhang, & chemistry, 2015).  Bu 

nörodejeneratif bozuklukların her ikisi de vücudun bir bölgesinden diğerine yayılan endojen proteinlerin 

prionlara benzer bir şekilde yanlış katlanması ile oluşmaktadır. Mikrobiyota kaynaklı bakteriyel amilo-

idler ve serebral amiloid olşumunu ve nöroinflamatmasyonu etkileme potansiyelleri bulunmaktadır. Ya-

pılan çalışmada Mikrobiyota ilişkili proteopat ve nöroflamasyon sürecini (microbiota-associated prote-

opathy and neuroinflammation ''osis'' tanımlamak için “mapranosis” terimini önerilmiştir (Friedland & 

Chapman, 2017). Fitokimyasallar, meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan biyoaktif bileşiklerdir (R. 

H. Liu, 2013).  Bir bütün olarak tüketilen fonksiyonel besinlerin aksine, fitoterapik öğeler genellikle 

preparasyona dayanan farklı fitokimyasal sınıflarından oluşmaktadır.  Genel olarak fonksiyonel  besinler 

kemoprotekfit olarak ve uzun süreli tüketim  ile optimum sağlığı korumaktadır (Briskin, 2000).  Belirli 
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fitokimyasal sınıfları ile intestinal mikrobiyota modifikasyonu arasında güçlü bir korelasyon bulunmak-

tadır (Ni, Li, & Panagiotou, 2015). Ayrıca Nöroprotektif  fitokimyasallar MSS üzerinde etki gösteren 

besin ürünlerinden veya bitkilerden elde edilen aktif bileşiklerdir. Sağlığı teşvik eden veya hastalığı 

önleyici etkileri olduğu varsayılan vitaminler, amino asitler, mineraller, eser elementler vb.  ile kombine 

olarak metabolizmaya alına bilinmektedir.  Oksidatif stres, rektif oksijen türleri homeostazı  ve infla-

masyon, beyin illintlili hastalıklara etki etmekte, fitokimyasallar  antioksidan ve antienflamatuar özel-

likleri ile nöroprotektif etki göstererek bunama ve depresyon alzheimer ve parkinson gibi nörolojik has-

talıkları önlemede için önemli bir strateji olabilmektedir (Abd El-Salam & El-Shibiny, 2017; Mandel, 

Weinreb, Amit, & Youdim, 2012; Sarubbo, Moranta, Asensio, Miralles, & Esteban, 2017).  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı mikrobiyota ilişkili nörodejeneratif süreçlerin araştırılması ve  fitokimyasalların, 

terapötik müdahale için  tedavi edici etkileri olup olmayacağının irdelenmesidir. 

YÖNTEM 

Bu bağlamda, Science Direct, Pubmed, Dergipark ve Google Scholar veri tabanları ve uluslararası der-

gilerden faydalanılarak, mikrobiyota ilişkili nörodejeneratif süreçlerin terapötik müdahalesinde fitokim-

yasalları etkisi araştırmak amacıyla  yazılan yayınlar derlenmiştir 

İNTESTİNAL MİKROBİYOTA 

İnsan gastrointestinal (GI) sistemi, yaklaşık olarak (250-400 m2) yüzey alanına sahip olup ortalama bir 

yaşam süresinde, yaklaşık 60 ton besin insan GI kanalından geçmektedir (Thursby & Juge, 2017). İnsan 

mikrobiyota genomu insan genomundan 150 kat daha büyüktür ve mikrobiyotadaki hücre sayısı insan 

hücresi sayısından 10 kat daha fazladır  (İlhan, 2018). Doğum öncesi oluşmaya başlayan mikrobiyota 

doğum şekli (sezaryen doğum - vajinal doğum), anne sütü - formül besleme, antibiyotik kullanımı, katı 

besinlerin tüketimi ve geçiş zamanlaması ve anne sütü beslemesinin bırakılması gibi çeşitli faktörler ile 

şekillenmeye devam etmektedir (Francino, 2014). Bağırsak mikrobiyotasında 160'tan fazla türe karşılık 

sadece birkaç filium bulunmaktadır. Sağlıklı insanlarda bağırsak mikrobiyotasın da  Firmicutes, Bacte-

roidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria ve Verrucomicrobia olarak 6 bakteriyel sınıfa  

ait mikroorganizmalar kolonizayon sağlamışken, Bacteroidetes ve Firmicutes barsak mikrobiyatasının 

yaklaşık %90’nını oluşturmaktadır (Rinninella et al., 2019b).  

MİKROBİYOTA ve BEYİN-BAĞIRSAK AKSI 

İntestinal mikrobiyota beyin-bağırsak aksına bağışıklık sistemini ve  hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) 

aksının indüklenmesi ile CRH, ACTH ve kortizol üretimine etki ederek  proiflamatuar sitokinlerin salı-

nımının düzenlenmesiyle, propiyonat, bütirat ve asetat gibi KZYA üretimi yoluyla, dolaşıma girebilen 

ve kan-beyin bariyerini geçebilen GABA dopamin, noradrenalin, asetilkolin, serotonin nörotransmitter-

lerinin üretimiyle, triptofan-serotonin metabolizmasıyla  ve mikrobiyota kaynaklı KZYA ve indolün 

enterik sinir sistemini etkilemesiyle etki etmektedir (şekil 4 ) (Kennedy, Cryan, Dinan, & Clarke, 2017). 

İntestinal mikrobiyota tarafından düzenlenen hipotalamik, hipofiz adrenal (HPA) aksını (çekirdek me-

meli nöroendokrin sistemi) incelendiği Griseofulvin (GF) ratlar specific‑pathogen‑free (SPF) ratlar ile 

karşılaştırıldığı çalışmada Bifidobacterium infantis probiyotik uygulaması GF ratlarda hafif kısıtlama 
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stresi sonucu artmış kortikosteron ve adrenokortikotropik hormon seviyelerini azaltarak  HPA aksının 

normal gelişimini sağlamıştır (Wang & Wang, 2016). Yapılan başka bir çalışmada  Clostridium perf-

ringens tip B'nin, kolonizasyonu sonucu nörodejeneratif hastalıkları tetiklediği bu mikroorganizmatürü 

ile birlikte Desulfovibrio ve Methanobrevibacter cinsinde bir artış olduğunu, fakat Lachnospiraceae 

türü mikroorganizma çeşitliliğinde ise azalma tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, intestinal mikrobiyotanın, 

nörodejeneratif hastalıkların gelişmesini ve ilerlemesinde rol aldığını göstermektedir (Jhangi et al., 

2014). İntestinal mikrobiyotanın beyin fonksiyonu üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik yapılan ran-

domize, plasebo kontrollü bir çalışmasında  Lactobacillus ve Bifidobacterium içeren probiyotik  türle-

rinin kontrol ürüne kıyasla daha fazla nöroinflamsyon gelişimini önlediği tespit edilmiştir (Mayer, 

Tillisch, & Gupta, 2015).  

DİYET FİTOKİMYASALLARININ MİKROBİYOTA İLİŞKİSİ  

FLAVANOİDLER 

Flavonoidler  ve türevlerinin, hem prebiyotik hem de antibakteriyel etkiler ile bağırsak mikrobiyotasının 

kompoziyonunu ve metabolik işleyişini etkilemektedir (Carrera-Quintanar et al., 2018). Ayrıca Flavo-

noidler antioksidan etkiye sahip fenol grupları içermektedir. Birçok farklı polifenolün MSS fonksiyonu, 

biliş ve davranışta yaşa bağlı düşüşleri geciktirdiği bildirilmiştir (Figueira, Menezes, Macedo, Costa, & 

Nunes dos Santos, 2017). Yapılan çalışmalar flavanoid içeren diyet tüketiminin Bifidobacterium, Lac-

tobacillus ve Enterococcus türlerinin kolonizasyonunda artışı ve Clostridium ve Bacteroides türlerinin 

kolonizasyonunda inhibisyon ile karakterize olduğu, Eubacterium ramulus ve Clostridium orbiscindens 

türlerin de flavonoid metabolizmasında rol oynadığı tespit edilmiştir (Braune & Blaut, 2016; Rowland 

et al., 2018). Quercetin ve glikozit türevi olup uygun örüntüde beslenme bol bol miktarda tüketilen alt 

kategori flavonoller arasında yer almaktadır (Panche, Diwan, & Chandra, 2016). Yapılan çalışma  qu-

ercetin'in Bacteroides galacturonicus, Lactobacillus, Escherichia coli, Enterococcus caccae ve Rumi-

nococcus gauvreauii mikrobiyomlarının büyümesini dozu bağlı olarak inhibe ettiğini göstermiştir 

(Duda-Chodak, 2012).   Ayrıca diğer flavonoidler ayrıca besin kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal 

özellikler göstermekte ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Hintz, Matthews, & Di, 

2015). Tüm kanıtlar flavonoid metabolizması ve bağırsak mikrobiyotasının birbirini etkilediğini ve bu 

güçlü etkileşim ile optimum düzeyde sağlık yararları sağladığını göstermektedir (Espín, González-

Sarrías, & Tomás-Barberán, 2017). 

ANTOSİYANİNLER 

Antosiyaninler, yaygın olarak yaban mersini, ahududu, mor karnabahar ve marul gibi sebze ve meyve-

lerde bulunan önemli bir flavonoid alt grubudur (Khoo, Azlan, Tang, & Lim, 2017). Patates, siyah pirinç 

ve malvidin 3-glukozide antosiyaninler, in vitro fermantasyon deneylerinde Bifidobacterium spp., Lac-

tobacillus spp., Staphylococcus aureus ve Salmonella typhimurium'un kolonizasyonu dahil olmak üzere 

bağırsak mikrobiyomunun öbiyozunda  önemli etkiler göstermiştir (Zhang, Yang, Wu, & Weng, 2016). 

Yapılan başka bir çalışmada Siyah ahudududa bulunan antosiyaninler, C57BL / 6J türü ratlar üzerinde 

yapılan çalışmada Eubacterium rectale, Faecalibacterium prausnitzii ve Lactobacillus spp. 'in çoğal-

masını koloniztasyonunu restore ederken  ve Desulfovibrio spp. ve Enterococcus spp. türü mikrobiyom-

ların çoğalmasını inhibe etmiştir (Salganik et al., 2000). Başka bir çalışmada besinsel bazlı ahududu 
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antosiyaninlerinin bir çok metabolik hastalık üzerinde etkili olan Firmicutes ve Bacteroidetes  koloni-

zasyon oranını değiştirdiği saptanmıştır (Jayarathne et al., 2019). Farklı diyet modelleri tüketen ratlar 

üzerinde yapılan başla bir çalışmada berry antosiyaninleri tüketimi , pro-enflamatuar bakteri türü olan 

Bilophila wadsworthia'nın kolonizasyonunu azaltırken ve yüksek yağlı diyet grubunda anti-enflamatuar 

Gammaproteobacteria kolonizasyonunu arttırdığı saptanmıştır (Lee et al., 2018).  

HİDROLİZE ÖZELLİKLİ TANENLER 

Tanenler ellagitanninler, gallotaninler, kompleks tanenler ve yoğunlaştırılmış tanenler olarak alt kate-

gorilere ayrılan polifenolik bileşiklerdir (Hartzfeld, Forkner, Hunter, & Hagerman, 2002) 
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Şekil 4. Mikrobiyota -Beyin- Bağırsak Aksının Etkileşim Yolakları (Kennedy et al., 2017). 

 

Kısaltmalar: ACTH, adrenokortikotropik hormon; CRH, kortikotropin salgılayan hormon; EC, ente-

rokromaffin hücreleri; GABA, gama-aminobütirik asit; HPA, hipotalamik-hipofiz-adrenal; KZYA, kısa 

zincirli yağ asitleri. 

Ellagitanninler (ET'ler) ve ellagik asit (EA) nar, kara ahududu, ahududu, çilek, ceviz ve badem gibi bazı 

meyvelerde, kabuklu yemişlerde ve tohumlarda bulunan polifenollerdir. ET'ler in vivo fizyolojik koşul-

lar altında EA'ya hidrolize edilmekle birlikte daha sonra EA, kolonda farklı tipte ürolitinler(ürolitin A 

ve ürolitin B) üretmek için bağırsak mikrobiyotası tarafından yavaş yavaş metabolize edilmektedir 

(Landete, 2011).Yapılan çalışmada, ürolitin C ve ürolitin D antioksidanlarının da bağırsaklarda önemli 

ölçüde yüksek konsantrasyonlarda mevcut olduğu gösterilmiştir (Bialonska, Kasimsetty, Khan, & 

Ferreira, 2009). Ürolitin metabolitlerinin sentezi ve tanen metabolizması öncelikle intestinal sistemde 

meydana gelmekte olup mikrobiyota bağımlıdır. İnsanlar üzerinde yapılan klinik çalışmada ürolitin ile 

zengin ceviz ve nar özütleri ile beslenen bireylerde Ellagitannin metabolizmasında yer alan spesifik 

mikrobiyomlar Bacteroides, Prevotella ve Ruminococcus cinslerine ait türlerin  baskın bağırsak mikro-
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biyomları olduğunu ve ayrıca Coriobacteriaceae türü mikrobiyomun ürolitin metabolitleri ve kan ko-

lesterol seviyeleri ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (Romo‐Vaquero et al., 2019). Yapılan diğer çalışma-

lar, Clostridium, Bifidobacterium, Lactobacillus ve Bacteroides cinsi mikrobiyomlarında ürolitinlerin 

sentezinde rol oynadığını ortaya koymuştur (Bialonska et al., 2010; García-Villalba, Beltrán, Espín, 

Selma, & Tomás-Barberán, 2013)..  

KAROTENOİDLER 

Karotenoidler, birçok meyve ve sebzenin sarı, turuncu ve kırmızı renklerinden sorumlu pigmentlerdir. 

Bu bileşikler insan sağlığının korunmasında yüksek antioksidan aktivite göstermektedir (Rao & Rao, 

2007). Karotenoidler,  sistemik oksidatif stresi azaltabilen güçlü antioksidanlardır. Bu özelliği ile oksi-

datif hasara ve serbest radikallere karşı vücudu korumaktadır (Tan, Norhaizan, Liew, & Sulaiman 

Rahman, 2018). Ratlar üzerinde yapılan çalışmada diyet astaksantin (50 mg / kg) tüketiminin, filum 

bazında Bacteroidetes ve Proteobacteria, cins bazında Butyricimonas, Bilophila ve Parabacteroides ve 

tür bazında Verrucomicrobia ve Akkermansia kolonizsayonunu nispi değiştirdiği saptanmıştır (H. Liu 

et al., 2018). Yapılan başka bir çalışmada karotenoid takviyesi, bağışıklık sistemi olgunlaşması ve IgA 

üretiminde umut verici gelişmeler gösterdiği, mikrobiyota kompozisyonunu  iyileştirmek için yararlı 

biyoaktif molekül olduğu ve mikrobiyota dysbiosis'in neden olduğu hastalık riskini azalttığını ortaya 

koymaktadır (Lyu, Wu, Wang, Shen, & Lin, 2018). Astaksantin  200 mg/gün/vücut ağırlığı tüketildiği 

Helicobacter pylori ile enfekte BALB / cA ratlar üzerinde yapılan çalışmada, aksantin tüketiminin gram 

negatif patojen Helicobacter pylori 119 / 95p'nin  bakteri yükünü, gastrik inflamasyonu ve Helicobacter 

pylori'ye özgü T hücresi sitokin salınımını azalttığı tespit edilmiştir. Astaksantin uygulaması, Prote-

obacteria ve Bacteroides kolonizasyonunu seçici olarak azalttığı ve ek olarak, sadece erkek ratlarda 

Actinobacteria ve Bifidobacterium'un kolonizayonunu önemli ölçüde arttırdığı saptanmıştır (Kang & 

Kim, 2017).  

SONUÇ  

Sonuç olarak intestinal mikrobiyotanın fitokimyasallar ile etkileşim içinde olduğu kronik hastalık riskini 

azaltmada anahtar rol oynadığına dair  önemli kanıtlar bulunmaktadır. Günümüzde, kapsamlı klinik ön-

cesi ve klinik çalışmalar, sağlıklı bireylerin ve nörodejenartif hastalığı bulunanların bağırsak mikrobi-

yom profillerinin farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Fitokimyasalar yönünden  diyet müdahalesi, bu 

tür hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için daha az agresif, düşük riskli ve etkili bir yaklaşım gibi 

görünmektedir. Gelecekte, bağırsak mikrobiyotasının biyolojik fonksiyonlarına ve insanlar için sağlık 

yararlarına fayda sağlayacak  fitokimyasallar ile mikrobiyota etkileşim çalışmalarının  ihtiyaç dahilinde 

olduğu düşünülmektedir. 
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OSTEOKALSİN VE ENERJİ METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ  

Tevfik KOÇAK1, Nilüfer ACAR TEK2 

1-2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Son yarım yüzyılda yaşadığımız moleküler biyoloji devrimi, karmaşık organizmalarda ve özellikle 

kemik dokuda meydana gelen biyolojik süreçler hakkındaki bilgilerimizi değiştirerek kemik dokunun 

birçok fizyolojik süreci düzenleyen endokrin bir organ olduğunu ortaya koymuştur. Kemik dokunun 

endokrin kontrolünü osteoblast türevli bir protein olan osteokalsin sağlamaktadır. Osteokalsin kemik 

proteini olarak da bilinen 5-kDa büyüklüğünde kollajen olmayan protein yapıda olan steoblastik çizgi 

hücreleri tarafından salgılanan, kemik mineralizasyonu ve enerji metabolizmasının düzenlenmesinde rol 

alan hormondur. Osteokalsin karboksile olan ve olmayan olarak iki formda bulunmaktadır. Karboksile 

osteokalsin kemik matrisinin kurucu bir proteini olarak kabul edilirken, karboksile olmayan osteokalsin 

endokrin hormon olarak enerji metabolizması, erkek üreme fonsksiyonları, beyin fonksiyonu ve gelişi-

minin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Osteokalsin, β hücrelerinde insülin sentezini ak-

tive ederek yağ, karaciğer ve kaslarda insülin duyarlılığını arttırmaktadır. Ayrca osteokalsin, β-oksidas-

yonda (Peroxisome prolifera-tor-activated receptor α (Pparα) ve Forkhead box protein A2 (Foxa2) ve 

elektron taşıma zincirinde (Atp5a1, Atp5b, Mt 2 nd2, Cox ve Cyc1) yer alan genlerin ekspresyonunu 

artırarak, adipoz doku yağ kütlesini azaltması ve enerji harcamasını arttırması ile karbonhidrat, lipit ve 

enerji metabolizmasında etkin rol almaktadır. İnsülinin sekresyonunu ve duyarlılığını arttıran osteokal-

sin aynı zamanda adiponektinin adipoz dokudan salgılanmasını uyararak yağ birikimini de azaltmakta-

dır. İnsanlarda glikoz ve enerji metabolizmasının düzenlenmesinde osteokalsinin rolü ve potansiyel te-

rapötik etkilerini açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kemik Doku, Osteoblast, Osteoklast, Osteokalsin, Glikoz Metabolizması, Enerji 

Metabolizması, İnsülin 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kemik doku, osteoblast, osteosit ve osteoklast hücrelerinden oluşmakta ve uzun yıllardır sadece bir yapı 

organı olduğu düşünülmekteydi. Mezenkimal kök hücrelerden meydana gelen osteoblastlar kemik mat-

riksinde yer alan osteositlere farklılaşabilmektedir. Kemik oluşumundan sorumlu olan osteoblastlar ak-

tivitesi WNT sinyal yolağı gibi birkaç yolla düzenlenebilmektedir (Thompson, Rubin, & Rubin, 2012). 

Osteoklastlar, kemik rezobsiyonunda görevli monosit / makrofaj soyuna ait mononükleer hücrelerin 

füzyonundan türetilen bir tür kemik hücresidir. Osteositler ve osteoblastlar, osteoblast ve osteoklastın 

fonksiyonunu düzenlemek için WNT, OPG ve SOST gibi bazı sinyal faktörlerini salgılayarak kemik 

dokuya kendini modelleme ve tamir yeteneğini kazandırmaktadır (Bellido, 2014). Son yarım yüzyılda 

yaşadığımız moleküler biyoloji devrimi, karmaşık organizmalarda ve özellikle kemik dokuda meydana 

gelen biyolojik süreçler hakkındaki bilgilerimizi değiştirerek kemik dokunun birçok fizyolojik süreci 

düzenleyen endokrin bir organ olduğunu ortaya koymuştur (Karsenty & Olson, 2016). Kemik dokunun 

endokrin kontrolünü  osteoblast türevli  bir protein olan osteokalsin sağlamaktadır (Kemink, Hermus, 

Swinkels, Lutterman, & Smals, 2000). Osteokalsin kemik proteini olarak da bilinen 5-kDa büyüklü-

ğünde kollajen olmayan protein yapıda olan steoblastik çizgi hücreleri tarafından salgılanan, kemik mi-

neralizasyonu ve enerji metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormondur(Seibel & Clinics, 2003). 
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Osteokalsin sentezlendikten sonra, çoğu kemik matrisini oluştururken az miktarda osteokalsin K vita-

minine bağlı gama karboksilasyonu sonrası hormon olarak kan dolaşımına salınmaktadır (Rehder, 

Gundberg, Booth, Borges, & Proteomics, 2015). Osteokalsin glikoz ve enerji homeostazını düzenleyen 

bir hormon olduğu saptanmıştır (Kemink et al., 2000).  

AMAÇ  

Bu çalışma kemiğin endokrin fonksiyonlarını anlamada osteoblastların ürettiği osteokalsinin glukoz ve 

enerji metabolizmasındaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Serum osteokalsinin glikoz ve enerji metabolizmasının düzenlenmesinde rolü araştırmak amacıyla ya-

yınlanmış tüm gözlemsel çalışmaları araştırdık. Şubat 2021'e kadar PubMed'te  elde edilen makalelerin 

referans listesinin manuel incelemesiyle desteklenen elektronik veri tabanları kullanılarak  literatür ta-

raması gerçekleştirildi.  Aşağıdaki anahtar terimler kullanılmıştır: (a) PubMed: ((((((((("Kemik doku"  

VEYA "Osteoblast"  VEYA "Osteoklast" VEYA "Osteokalsin" VEYA "Glikoz metabolizması" VEYA 

"Enerji metabolizması" VEYA "İnsülin" terimleri kullanışmıştır. Literatür taraması, alınan alıntıları bir-

leştirmek, tekrarları ortadan kaldırmak ve inceleme sürecini kolaylaştırmak için EndNote kullanılmıştır. 

OSTEOKALSİNİN YAPISI ve SENTEZİ 

Osteokalsin karboksile olan ve olmayan olarak iki formda bulunmaktadır. Karboksile osteokalsin kemik 

matrisinin kurucu bir proteini olarak kabul edilirken, karboksile olmayan osteokalsin endokrin hormon 

olarak enerji metabolizması, erkek üreme fonsksiyonları, beyin fonksiyonu ve gelişiminin düzenlenme-

sinde önemli bir rol oynamaktadır (Li et al., 2016). Osteoblastlar tarafından salgılanmadan önce osteo-

kalsin (OCN) osteoblastların endoplazmik retikulumunda K vitamini gerektiren bir enzim olan γ-gluta-

mil karboksilaz (GGCX) tarafından üç glutamik asit kalıntısı (Glu) üzerinde γ-karboksile olmaktadır.  

Bu şekilde γ-karboksiglütamik aside (Gla) dönüştürülmektedir.  Her karboksilasyon reaksiyonu için K 

vitamini molekülü, GGCX ile K vitamini epoksitine oksitlenmektedir. K vitaminin kofaktör görevini 

sürdürebilmesi için kinon formunun kinol şekline indirgenmesi sağlanmalıdır. Bu indirgenme  K vita-

mini epoksit redüktaz kompleks subünit 1 (VKORC1) enzimi ile gerçekleşmektedir (Zhou et al., 2013).  

OSTEOKALSİNİN GLUKOZ ve ENERJİ METABOLİZMASI İLE İLİŞKİSİ 

İnsan enerji metabolizmasının temeli, ihtiyaç duyan dokulara özelleşmiş yolaklar ile  yeterli glikoz te-

darikine dayanmaktadır. İnsanlarda glukoz homeostazı, pankreas adacık hücreleri gibi çoğunlukla glu-

kagon üreten alfa ve insülin üreten β hücreler ile sağlanmaktadır. İnsüline duyarlı dokular karaciğer, kas 

ve yağ dokusu  geri besleme döngüsü ile glukoz homeostazını düzenlenmektedir (Röder, Wu, Liu, Han, 

& medicine, 2016). Temel enerji ihtiyaçları ve hepatik glukoz üretiminin düzenlenmesi için gerekli olan 

insülini sekresyonunu sağlayan (saatlik 1-1.5 ünite) bazal insülin açlık durumunda meydana gelirken, 

uyarılmış (prandial, bolus) insülin sekresyonu bir öğün veya oral glukoz tolerans testi sonucu glukoz 

konsantrasyonlarının artmasıyla indüklenmektedir (Wilcox, 2005). Osteokalsin, β hücrelerinde insülin 

sentezini aktive ederek yağ, karaciğer ve kaslarda insülin duyarlılığını arttırmaktadır (Hinoi, 2012). 

Ayrca osteokalsin, β-oksidasyonda (Peroxisome proliferator-activated receptor α (Pparα) ve Forkhead 

box protein A2 (Foxa2) ve elektron taşıma zincirinde (Atp5a1, Atp5b, Mt 2 nd2, Cox ve Cyc1) yer alan 
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genlerin ekspresyonunu artırarak, adipoz doku yağ kütlesini azaltması ve enerji harcamasını arttırması 

ile karbonhidrat, lipit ve enerji metabolizmasında etkin rol almaktadır (Lee et al., 2007). 

İnsülinin sekresyonunu ve duyarlılığını arttıran osteokalsin aynı zamanda adiponektinin adipoz dokudan 

salgılanmasını uyararak yağ birikimini de azaltmaktadır (Lee et al., 2007). Osteokalsin diğer adipoz 

doku hormonu olan leptin ile de etkileşim göstermektedir. Adipositler tarafından üretilen leptin, hem 

serotonin üretimini inhibe etmesi ile aktif osetokalsin üretimine etki ederek, hemde arkuat çekirdeğin 

nöronlarına bağlanarak inaktif osteokalsin sentezinde rol oynamaktadır (Schwetz, Pieber, & Obermayer-

Pietsch, 2012). Bununla birlikte pankreas beta hücrelerinden salınan insülin osteoblastlarda bulunan 

spesifik reseptörüne bağlanarak  FOXO1 adlı traskripsiyon faktörü baskılar ve bu etkiyle osteoblastlarda 

Osteoprotegerin (OPG) indirgenmektedir. OPG’in indirgenmesi sonucu inaktif osteokalsin dekarboksi-

lasyona uğrayarak aktifleşmektedir. Bu aktifleşme sonucu dolaşıma salınan osteokalsin tekrar pankre-

astan insülin salınımını uyarmakta ve feed-back mekanizma meydana gelmektedir (Coşkun, Özgür, & 

Polat, 2015). 

OSTEOKALSİNİN GLUKOZ METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ 

G-protein coupled receptor (GPRC6A) temel olarak bazik amino asitler, arginin, lisin ve ortinin olmak 

üzere çok çeşitli l-a-amino asitlerin sinyalleşmesine aracılık eden yedi transmembran bir reseptördür. 

Kalsiyum algılayıcı reseptör en yakın homolog olup birçok biyolojik süreçte rol almaktadır 

(Wellendorph et al., 2005). Karboksile olmamış osteokalsin Glu-OCN pankreasta OCN  reseptörü ola-

rak rol alan GPRC6A’ya bağlanarak paratiroid hormonu (PTH) salınımının düzenlemektedir. Bu düzen-

leme ile fosfolipaz C'nin  oluşumunu ve aktifleşmesini sağlamaktadır. Aktive olan fosfolipaz C hem 

insülin ve adiponektin hormonlarının salgılanmasını sağlamakta hemde β-hücre  proliferasyonunu, in-

sülin sekresyonu ve glukoz toleransı sağlayarak enerji metabolizmasını düzenlemektedir (Ozaki et al., 

2016). Ayrıca Osteokalsin, β hücrelerinde siklin D1ekspresyonunu uyararak insülin duyarlılığını arttır-

maktadır (Otabe et al., 2007). GPRC6A ayrıca, glukagon benzeri peptid 1'in (GLP-1) salgılanmasından 

sorumlu bir bölge olan ince bağırsağın epitel hücrelerinde de eksprese edilmektedir. GLP-1, glikoza 

bağımlı olarak insülin salgılanmasını uyarmaktadır. İntraperitoneal, oral veya intravenöz yollardan rat-

lara uyagulan karboksile olmamış osteokalsin uygulaması serum GLP-1 seviyesini arttırmakta ve insülin 

sekresyonu üzerindeki uyarıcı etki etmektedir (Mizokami et al., 2013). Yapılan bir çalışmada 

GPRC6A'nın özellikle pankreastaki meydana gelen defektleri , glukoz intoleransı ve azalmış insülin 

sekresyonu ile sonuçlanmıştır (Pi et al., 2016). Bu bulgular, osteokalsinin GPRC6A'ya etkisi ile gelişim 

ve yetişkinlik döneminde pankreas β-hücrelerinin proliferasyonunu desteklediğini Wei ve arkadaşları 

(Wei, Hanna, Suda, Karsenty, & Ducy, 2014) tarafından yapılan çalışma ile doğrulanmıştır. 

OSTEOKALSİNİN ENERJİ METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ 

Tarihsel olarak iskelet dokunun endokrin fonksiyonları yerine getirdiği kabulü  ilk olarak osteoblastlar 

ve osteositler tarafından sentezlenen ve  γ-karboksilasyon işlemi ile aktive edilen osteokalsinin glukoz 

ve enerji homeostazındaki potansiyel rolünün keşfi ile gerçekleşmiştir. Kemik  dokuda osteokalsin beta 

hücrelerinde insülin sentezini aktive ederek  ve  yağ, karaciğer ve kas dokularda insülin duyarlılığını 

arttırarak enerji metabolizmasına etki etmektedir (Zofkova, 2015).  
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Enerji harcaması, bazal metabolik hız, besinlerin termik etkisi ve fiziksel aktivite ile harcanan enerjinin 

toplamından meydana gelmektedir.  Hormonların enerji harcaması üzerindeki etkileri özellikle din-

lenme enerji harcamasındaki (DEH) değişimlerle ilişkilidir. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki β 

hücreleri tarafından salgılanana insülin  kan glukozunu düşürücü, kas ve karaciğerde glikojen oluşu-

munu arttırıcı, karaciğerde glikoneojenezi inhibe edici ve dokularda glikoz kullanımını arttırıcı etkisi 

bulunmaktadır(Bakan & Tek). Osteokalsin insülinin bu yolaklarına etki ederek enerji metabolizmasını 

etkilemektedir (Sullivan, Duque, Keech, & Herrmann, 2013).  Yapılan çalışmada osteokalsin eksikliği 

olan ratlarda hiperglisemi, insülin direnci ve yüksek vücut adipozitesi geliştiği tespit edilmiştir (Wolf, 

2008). Yapılan başka bir çalışmada otuz dokuz postmenopozal kadının serum osteokalsin düzeyi ile 

glukoz metabolizması arasında ilişki incelenmiş ve sonuç olarak osteokalsin seviyelerinin glukoz, insü-

lin, HbA1c ve insülin direnci ile ters orantılı olduğu tespit edilmiştir (Im, Yu, Jeon, & Kim, 2008). 

İnsülin enerji metabolizmasının düzenlenmesinde yer alan en önemli hormonlar arasında yer almaktadır. 

İnsülin sekresyonunda ve duyarlılığında meydana gelen defektler Tip 2 diyabetin patogenezinde kritik 

rol oynamaktadır (Devrim & Bilgiç). İnsülin defekti olan Tip 2 diyabetli DM’li hastalarda glikoneoge-

nezis ve buna bağlı hiperglisemi artmakta ve buna bağlı olarak enerji tüketen fizyolojik bir süreç oluş-

maktadır. Enerji harcamasındaki bu artış nedeniyle kontrolsüz Tip 2 diyabetli hastalarda DEH yüksel-

mektedir (Bakan & Tek). Yapılan çalışmada yüksek açlık kan glukozu (AKG) > 180 mg/dl olan diya-

betli hastalarda DEH'da % 3-8 oranında bir artış tespit edilmiştir.  Sonuç olarak bozulmuş glukoz regü-

lasyonu olan kişilerin, açlık hepatik glukoneogenezinde gliseminin yükselmesiyle birlikte bir artışa sa-

hip olduğunu bunula birlikte DEH’da artmaktadır (Caron, Peyrot, Caderby, Verkindt, & Dalleau, 2016). 

Yapılan başka bir çalışmada endojen insülin sekresyonu ve eksojen insülin, diyabetli hastalarda DEH'in 

düşürülmesinde önemli bağımsız etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir (Ikeda et al., 2011). Yapılan 

çalışmada ağırlık kaybı programına alınan bireylerde açlık insülin seviyesinin düşmesi ile birlikte  

DEH’nın da azaldığı bildirilmiştir (Bakan & Tek). Ratlar üzerinde yapılan bir çalışmada terapötik dozda 

günlük 3 ya da 30 ng / g / gün aralıklı osteokalsin enjeksiyonunun normal bir diyetle beslenen ratlarda 

glukoz toleransını ve insülin duyarlılığını anlamlı şekilde iyileştirdiğini  ve kısmen β hücre kitlesinde 

ve insülin sekresyonunda bir artış sağladığı tespit edilmiştir. Ratlar yüksek yağlı diyet (YYD) ile bes-

lendiklerinde  ise günlük osteokalsin enjeksiyonları kısmen insülin duyarlılığını ve glukoz toleransını 

eski haline getirdiği saptanmıştır  (Ferron, McKee, Levine, Ducy, & Karsenty, 2012). Yapılan başka bir 

çalışmada osteokalsin adipositler tarafından salgılanan adiponektin salınımına etki yoluyla obez veya 

diyabetik kişilerde insülin duyarlılığını artışı sağlamıştır (Confavreux, 2011). Osteokalsinin biyoaktivi-

tesini etkileyen OST-PTP reseptör benzeri bir proteini kodlayan Esp genine sahip olmayan ratlar üze-

rinde yapılan başka bir çalışmada osteokalsin enjeksiyonunun artan enerji harcaması ve düşük trigliserit 

seviyeleri  ile birlikte diyetle indüklenen obezite ve diyabetten korunmada önemli rol aldığı saptanmıştır 

(Winhofer et al., 2010).  Karbonhidrat metabolizmasındaki rolüne ek olarak, insülinin termojenezde 

beslenmeyle ilgili artışlara (besin ve diyete bağlı termojenezin termik etkisi) ekti etmektedir (Felig, 

1984). Yapılan bir çalışmada itranazal 160 IU insan insülini verilen 18-26 yaş arası 19 sağlıklı ve normal 

ağırlıktaki birey, plasebo grupla karşılaştırıldığında artmış postprandiyal enerji harcaması (diyete bağlı 

termojenez) ve azalmış postprandiyal dolaşımdaki insülin ve C-peptid konsantrasyonları olduğu tespit 

edilmiştir (Benedict et al., 2011).  
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Serum osteokalsin düzeylerinin insülin duyarlılığı ve insülin sekresyonu ile ilişkilisinin araştırıldığı ça-

lışmada diyabetik olmayan, yaş ortalaması 50.2 ±11.7, BKİ 27.6±3.5 kg/m2 olan bireyler çalışmaya dahil 

edilmiştir. Sonuç olarak serum osteokalsinin  insülin duyarlılığı ve insülin sekresyonu ile ilişkili olduğu 

ve  ağırlık kaybının dolaşımdaki osteokalsin seviyelerinde önemli artışlara sağladığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca  serum osteokalsin seviyeleri hem insülin duyarlılığı hem de açlık trigliseritleri düzeyleri ile 

ilişkili olduğu saptanmıştır (Fernández-Real et al., 2009). Sonuç olarak osteokalsin insülin metaboliz-

masına etki ederek açlık insülin düzeyini ve  DEH’yi etkileyen önemli parametre olarak rol almaktadır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak osteoblastlar tarafından üretilen osteokalsinin insülin sekresyonunu ve duyarlılığını etki-

leyerek glukoz metabolizmasına etki ettiği ve enerji metabolizmasını düzenlediği yapılan çalışmalar ile 

ortaya koyulmuştur. Osteokalsinin glikoz ve enerji metabolizmasının düzenlenmesindeki bu rolü diya-

bet, obezite ve metabolik sendromdun önlenmesinde potansiyel terapötik etkileri olabileceğini destek-

lemektedir. Bu doğrultuda osteokalsin karbonhidrat metabolizması ve enerji homeostazının biyolojik 

mekanizmalarını anlama yolunda yeni bakış açıları ortaya çıkarmaktadır. Ancak, bugüne kadar yapılan 

çalışmalar yetersiz olup ve kemik doku enerji metabolizmasına ilişkin hipotezi doğrulamak için insan-

larda özel olarak tasarlanmış araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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FİLYASYON ÇALIŞMASIYLA COVID-19 TANISI ALAN BİR HASTANIN ROY 

ADAPTASYON MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI 

Mustafa ÇANKAL1, Nazan KOŞTU2 

1 Baklan Toplum Sağlığı Merkezi, Denizli / Türkiye. 

2 Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD.,  

Denizli / Türkiye. 

Öz: Giriş: Ülkemizde COVID-19 salgın yönetimi çerçevesinde uygulanan önlemler arasında; virüsle 

enfekte olanların saptanması, vakaların bildirimi, hastanın izolasyonu, tedavisi, filyasyon, tarama çalış-

maları ve karantina uygulamaları yer almaktadır. Bu çalışmaların yürütülmesinde sahada bulunan hem-

şireler aktif rol almaktadırlar. Roy Adaptasyon Modeli (RAM) hemşirelik bakımında sık kullanılan ba-

kım modellerinden biridir. Bu modele dayanan hemşirelik bakımı; bireyin, ailenin ve grupların uyum 

gereksinimlerini belirleyerek çevrede meydana gelen değişimlere adaptasyon sürecine odaklanmaktadır. 

Pandemi yapmış olan bu hastalık sadece sağlık yönüyle değil sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kül-

türel yönüyle de birey, aile ve toplumu derinden etkilemektedir. COVID-19 hastalarının hastalığa ve 

karantina süreçlerine tepkileri bireysel değişiklik göstermektedir. Bu olgu sunumunda filyasyon çalış-

masıyla COVID-19 tanısı alan hastanın sağlık-hastalık sürecine tepkisine dikkat çekilmek istenmiştir. 

Olguda, salgın yönetimi sürecindeki uygulamaları bilmediği için gerekli bakımı alamadığını düşünen 

hasta ile karşı karşıya gelen hemşirenin hastayla uygun iletişim kurmaya çalışarak gerekli tedavi planına 

uyum göstermesini sağlamaya çalışılmıştır. Hemşire, hasta ile arasında gelişen durumuna uygun olarak 

bakımı planlamış ve hemşirelik sürecini RAM çerçevesinde uygulamıştır. Olgu Sunumu: 43 yaşında, 

erkek ve hiçbir semptomu olmayan A.K.; komşusu COVID-19 (+) tanısı alınca en yakın sağlık kuru-

munu aramış ve aldığı cevap karışışında tatmin olmadığı için sinirlenip diğer ilçedeki sağlık kurumuna 

başvurmuştur. Salgın yönetimi hakkındaki uygulamaları bilmediği için gerekli bakımı alamadığını dü-

şünen A.K., ertesi gün yapılan filyasyon çalışmalarında sağlık ekiplerine zorluk çıkarmıştır. Sonraki 

süreçte hasta zorunlu karantinaya alınmıştır. Hastanın RAM’a göre uygulanan hemşirelik bakımı ile 

sürece uyum sağlaması amaçlanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak; hemşirelik bakımında hastanın RAM’a 

göre hemşirelik bakımları planlanmış ve uygulanmıştır. Bu model hasta bakımında ve hastanın COVID-

19 tedavi/bakım sürecine adaptasyonunu arttırmak için kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Filyasyon Çalışması, Hemşirelik Bakımı, Roy Adaptasyon Modeli 

GİRİŞ 

Tüm dünyada 2019 yılının sonlarından itibaren ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, şu ana kadar yakla-

şık 100 milyon vaka görülmesine ve 2 milyondan fazla kişinin ölmesine neden olmuştur.13 Pandemi 

yapmış olan hastalık sadece sağlık yönüyle değil sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel yönüyle 

de birey, aile ve toplumu derinden etkilemektedir. Yaygın olarak ateş, öksürük, kas ağrıları, yorgunluk, 

nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve gastrointestinal semptomlarla kendini gösteren hastalık, genel 

olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır (Lee & Hsueh, 2020).  

                                                            
13 https://covid19.who.int/ 

https://covid19.who.int/
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Ülkemizde COVID-19 salgın yönetimi çerçevesinde enfeksiyon zincirinde kaynağa, bulaşma yoluna ve 

konakçıya yönelik önlemler uygulanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020a). Filyasyon; bulaşıcı has-

talıklar görüldüğünde koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacı ile kaynağın tespiti ve temaslıların 

belirlenmesi için yapılan bütün çalışmalardır. Bulaş zincirinin kırılmasında kaynağın bulunması önem-

lidir. Bu salgın yönetimi doğrultusunda vakaların belirlenmesi, filyasyon ve tarama çalışmalarında; ke-

sin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma ön-

lemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 10 gün boyunca; COVID-

19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmekte, gerekirse ev ziyareti yapılarak filyasyon 

çalışmaları yürütülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020b).  

Bu çalışmaların yürütülmesinde sahada bulunan hemşireler aktif rol almaktadırlar. Tarih boyunca yaşa-

nan savaşlar, afetler ve salgınlarda olduğu gibi COVID-19 pandemisiyle mücadelede hemşireler, yaşa-

dıkları tüm zorluklara rağmen COVID-19 tanılı veya hastalık şüphesi bulunan hastalara büyük bir öz-

veriyle sağlık bakım hizmeti sunmaktadırlar (Jackson ve ark., 2020). Bakım, temel insan gereksinimle-

rine odaklanan ve hemşireliğin de temelini oluşturan bir kavramdır. Hemşirelik bakımında modellerin 

kullanılması, hemşirelerin rollerine ve uygulamalarına odaklanmasını sağlamaktadır. Roy Adaptasyon 

Modeli (RAM) hemşirelik bakımında sık kullanılan bakım modellerinden biridir. Bu modele dayanan 

hemşirelik bakımı; bireyin, ailenin ve grupların uyum gereksinimlerini belirleyerek ve çevrede meydana 

gelen değişimlere adaptasyon sürecine odaklanmaktadır. Böylece sağlık ve hastalık sürecinde bireyin 

uyumlu davranışlar gösterebilmesine yardım edebilmektedir (Roy, 2009; Pearson ve ark., 2005; Uzun, 

2017). 

COVID-19 hastalarının hastalığa ve karantina süreçlerine tepkileri bireysel değişiklik göstermektedir. 

Bu çalışmada COVID-19 tanısı alan hastanın sağlık-hastalık sürecine tepkisine dikkat çekilmek isten-

miştir. Olguda, salgın yönetimi sürecindeki uygulamaları bilmediği için gerekli bakımı alamadığını dü-

şünen hasta ile karşı karşıya gelen hemşirenin hastayla uygun iletişim kurmaya çalışarak gerekli tedavi 

planına uyum göstermesini sağlamaya çalışılmıştır. Hasta verileri görüşme, gözlem ve kayıtlardan top-

lanmıştır. Olgu sunumu için hastadan sözel onam alınmıştır.  

Bu olgu sunumunda; filyasyon çalışması süreciyle COVID-19 tanısı alan bir hastanın Roy Adaptasyon 

Modeline göre hemşirelik bakımı sunulmuştur. Bu model kullanılarak hastanın oluşan sağlık-hastalık 

durumuna uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Hastanın durumu, Roy Adaptasyon Modelinin dört 

alanında değerlendirilmiş (fizyolojik, benlik kavramı, rol fonksiyonu ve karşılıklı bağımlılık) ve hemşi-

relik bakımı uygulanmıştır. 

HEMŞİRELİK BAKIMINDA ROY ADAPTASYON MODELİ  

Callista Roy’un geliştirdiği modelin metaparadigma kavramları insan, çevre, sağlık ve hemşireliktir. 

Roy; insanı sürekli değişen çevreyle etkileşimde bulunan biyopsikososyal bir varlık olarak tanımlamak-

tadır. Her insan kendi biyolojik, psikolojik ve sosyal özelliklerine bağlı olarak çevresiyle etkileşime 

girmektedir. RAM’da hastaların gözlenebilen davranışları dört başlıkta toplanmakta ve bunlar adaptas-

yon alanları olarak adlandırılmaktadır. RAM’ın bu uyum alanları; fizyolojik, benlik kavramı, rol fonk-

siyon ve karşılıklı bağlılık alanlarıdır (Roy, 2009; Uzun, 2017).  
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Fizyolojik alan; çevreden kaynaklanan uyaranlara karşı kişinin bedensel yanıtlarıdır. İnsanın, fizyolojik 

gereksinimlerine dayanan bir uyum alanıdır. Benlik kavramı alanı; bireyin kendisi hakkında edindiği 

inanç ve duyguların bileşiminden oluşmaktadır. Rol fonksiyon alanı; kişinin toplumdaki pozisyonunu 

devam ettirebilmesi için toplumun beklediği davranışları göstermesidir. Rol fonksiyon alanının altında 

yatan temel gereksinim sosyal bütünlük olarak tanımlanmaktadır. Karşılıklı bağlılık alanı; birbirine bağ-

lanma bireyin ayrıcalıklı kişilerle ve destek sistemlerle ilişkilerini kapsamaktadır. Bu süreç içinde birey 

doyum ve sevgi gibi gereksinimlerini karşılayarak ruhsal bütünlüğünü devam ettirmektedir. Bağlılık 

diğerleri ile yakın ilişki için bir gereksinim, kendi bakımı için destek ve onaylanmak olarak tanımlan-

maktadır (Roy, 2009; Uzun, 2017). 

RAM’a göre sağlık; bireyin değişikliklere sürekli olarak uyum sağlayarak fiziksel, psikolojik ve sosyal 

bütünlüğünü devam ettirme sürecidir. Hemşirenin temel amacı dört uyum alanından herhangi birine etki 

ederek, uyaranlara karşı insanın uyumunu sağlamaktır (Pearson ve ark., 2005; Uzun, 2017). RAM’a 

göre oluşan hastalık ve tedavi süreci hastanın yaşamını dört uyum alanında da olumsuz olarak etkile-

mektedir. Bu nedenle insan ve çevre etkileşimine odaklanarak uygulanan hemşirelik girişimleri ile bu 

etkileşimin yeniden düzenlenmesi hedeflenmiştir. Modelin bütüncül hemşirelik bakımının planlanma-

sını ve uygulanmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. 

OLGU SUNUMU 

Üç yıl tüp bebek tedavisi gördükten sonra normal gebelik ile 32 haftalık doğan prematüre çocuğu şu an 

16 aylık olan A.K. komşusunun PCR testinin pozitif çıkması üzerine çocuğunun da COVID pozitif ol-

masından korkarak gece yarısı bölgede bulunan Toplum Sağlığı Merkezini aramıştır. Bebeği ile ilgili 

sorduğu sorunun nöbetçi ebe tarafından “hekime danışıp cevap vereyim” sözü üzerine “her şeyi ona 

soracaksınız da siz ne işe yarıyorsunuz” diyerek telefonu kapatmıştır. Aldığı cevap üzerine sinirlenen 

A.K. test yapılan en yakın ilçeye gitmiş ama salgın yönetimindeki süreci bilmediği için test yaptırama-

dan evine geri dönmüştür. Ertesi gün yapılan filyasyon taramasında sinirli olduğu gözlenmiş, sağlık 

kurumunu ve çalışanlarını bağırarak dava edeceğini söylemiş ve temaslı listesine eklenmeyi reddetmiş-

tir. Bunun üzerine hastanın evine jandarma eşliğinde gidilip PCR testi yapılmış ve karantina süreci baş-

latılmıştır. Yapılan PCR testleri sonucunda A.K.’nin ve evdeki herkesin pozitif olduğu tespit edilmiş 

olup salgın sürecindeki tedavi ve bakımlarına başlanmıştır. Filyasyon işlemleri gereği temaslılar belir-

lenirken babasının da temaslı olduğunu söyleyen A.K., babasının yanına sürekli gelip gittiğini, temas 

ettiğini belirtmiştir. Filyasyon ekibi sonraki gün babasından PCR testi numunesi almaya gittiğinde A.K. 

babasının iki gün önceki testinin negatif oluğunu ve semptomunun olmadığını belirtmiştir. Filyasyon 

ekibine hastanın belirtilerini takip edip, herhangi bir şey olması halinde arayacağını söylemiştir. Takip 

eden gün kurumu arayıp “kafanıza göre babamı karantina listesine nasıl eklersiniz, ben onu hiç görme-

dim, siz kim oluyorsunuz, sizi dava edeceğim” diyerek tehdit edip kapatmıştır. Jandarma devriyesi sı-

rasında A.K. babasının evinden çıkarken görülmüş, jandarma ekiplerinin evden çıkmaması yönünde 

uyarı yapması üzerine jandarma ile de tartışmaya giren A.K. zorunlu karantina şartlarına uymayı red-

dettiği için yurda gönderilmiş ve karantinaya alınmıştır.  

Hastanın sosyodemografik özellikleri: A.K. 43 yaşında, ilkokul mezunu, bir çocuğu olan erkek hastadır. 

Eşi ve çocuğu ile birlikte yaşayan A.K.; annesi öldüğü için yalnız yaşayan babasına evleri yakın olduğu 

için yemek götürmekte ve sık sık görüşmektedir. 
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Hastanın öyküsü: Hastanın özgeçmiş ve soy geçmişinde herhangi bir kronik hastalık, geçirilmiş operas-

yon, alerjik durum ve sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaç yoktur.  

Yaşam bulguları: Genel durumu iyi olan A.K.’nin oksijen satürasyonu %97, Nabzı 85/dk, ateşi 36.4 °C, 

arteryel kan basıncı 130/85 mmHg dır. 

Hastanın Roy Adaptasyon Modeline Göre Değerlendirilmesi 

  Fizyolojik alan: Hasta oluşan stres durumuna uygun adaptif davranışlar sergilememiştir. Etkili baş 

etme yöntemleri bilmediği/kullanmadığı için durumu yönetmek yerine çatışmaya girmeyi tercih 

etmiştir. Hasta çevrede oluşan stres faktörüne uyum konusunda psikolojik olarak negatif cevaplar 

vermiştir. A.K. kendisini iyi hissettiğini ve yaşam bulgularının sonuçları sağlıklı referans değer 

aralıklarında olduğu için hasta olmadığını düşünmekte ve objektif veri olarak kabul edilen test 

sonucuna inanmamaktadır. Bu düşüncesi karantinanın gerekliği olduğunu, hastalığı bulaştırma 

ihtimalinin olduğunu görmezden gelerek şartlara uymaması şeklinde gözlemlenmiştir.   

  Rol fonksiyon alanı: Olayların başında rol fonksiyonlarında başarılı olarak koruyucu baba, eş 

olarak davranmış ama devam eden süreçte özdenetimini yitirip, sonucunu düşünmeden verdiği aşırı 

tepkiler ve yaptığı davranışlar sebebiyle başlatılan zorunlu yurt karantinası sebebiyle kendini baba 

ve eş rollerinin gerektirdiği davranışları yapamayacak duruma düşürmüştür. Pandemiye bağlı 

oluşan yeni çevrede, iç ve dış uyaranlara yetersiz uyum göstermektedir. Bu nedenle sağlık ekibi ve 

kolluk kuvvetleri ile tartışmakta, kurallara uymayıp bunu kavga ederek çözebileceğini 

düşünmektedir. 

  Benlik kavramı alanı: Olguda kişinin benlik kavramı algısını değerlendirilememiştir. Ancak 

hastada ruhsal olarak sürekli bir gerginlik, korku ve anksiyete gözlenmiştir. 

  Karşılıklı bağlılık alanı: Yaşanan olaylar süresince hasta eşinin konuşmasına izin vermemiş, 

onunla ilgili olan sorularda bile araya girerek kendisi cevap vermiştir. Buna dayanarak eşinin 

kendini net ifade edemeyeceği, ifade konusunda yetersiz olacağı düşüncesinde olduğu 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte eşi ve özellikle çocuğuna karşı çok önem verdiği, onların başına 

bir şey gelmesinden endişe ettiği gözlenmiştir. Destek sistemleri ile ilgili gözlem yapılamamıştır. 

Roy Adaptasyon Modeline Göre Saptanan Sorunlara Yönelik Hemşirelik Bakım Planı 

Davranış: Heyecanlı görünüm, gerginlik, huzursuzluk 

Uyaran: Covid-19 tanısı almış olmak, bebeği için endişelenmek, bilgi eksikliği 

Hemşirelik tanısı: Anksiyete 

Amaç: Hastaya hastalığı hakkında bilgilendirerek psikolojik, ruhsal ve fizyolojik olarak rahatlamasını 

sağlamak. 

Hemşirelik girişimleri:  

 Hasta ile basit bir dille, sakin ve kararlı bir ses tonu ile konuşulacak. 

 Hastanın anksiyete seviyesi belirlenecek ve ona göre müdahale gerçekleştirilecek.  
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 Hastanın rahatlığı ve güvenliği sağlanacak. 

 Hasta ve hasta yakınları planlanan tedavi hakkında detaylı olarak bilgilendirilip, düşüncelerini 

açıklamaları için cesaretlendirilecek. 

Davranış: Sinirlilik hali, anksiyete, iletişim kurmaktan kaçınma 

Uyaran: Komşusunun COVID-19 PCR testinin pozitif çıkması 

Hemşirelik tanısı: Korku 

Amaç: Korku kaynağının tanınması ve kontrol altına alınması 

Hemşirelik girişimleri:  

 Bireyle basit cümleler kurularak ve sakince bir tavır sergilenerek yaklaşılacak.  

 Korkuya neden olan faktörler değerlendirilecek. 

 Hastalık hakkındaki duygularını paylaşması için cesaretlendirilecek.  

 Bireye korku duyduğu konuları ve sorunları açıklaması için fırsat tanınacak. 

 Bireyin bilgi eksikliğinin giderilmesi için eğitim ve danışmanlık rolü uygulanacak. 

 Bireye sakin olması ve gereksiz durumlar için sinirlenmemesi gerektiği tavsiye edilecek. 

Davranış: Sinirli olma, gerginlik, anksiyete, iletişim kurmakta zorlanma 

Uyaran: İsteklerine istediği zamanda yanıt alamaması 

Hemşirelik tanısı: Etkisiz baş etme 

Amaç: Kişinin içinde bulunduğu durumla baş edebilmesi için uygun baş etme tutumlarını öğrenmesi 

Hemşirelik girişimleri: 

 Kişinin kendisini ifade edebilmesi için yeterli zaman ayrılacak 

 Mimikleri, el kol hareketleri, ses tonu ve göz teması gözlenecek. 

 Bireyin kendine zarar verme riski tanımlanacak ve uygun girişimlerde bulunulacak. 

 Birey öfkesini artıracak çevredeki uyaranlar en aza indirilecek. Bireyi öfkelendiren sebepler 

araştırılacak. Bireyle tartışmaya girmekten kaçınılacak. 

 Kişi kendini ve içinde bulunduğu durumu değerlendirebilmesi için cesaretlendirilecek. 

 Uygun baş etme yöntemleri bireyle birlikte seçilecek. 

Davranış: Anksiyete, uygulaması ve yapması gerekenleri yapmaması, kendi bakımında yanlış uygula-

malar yapması 

Uyaran: Komşusunun COVID-19 PCR test sonucunun pozitif çıkması, sürecin nasıl gelişeceğine dair 

bilinmezlik 
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Hemşirelik tanısı: Bilgi eksikliği 

Amaç: Kişinin süreç hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak 

Hemşirelik girişimleri: Hastaya; hastalık, süreç ve tedavi hakkında, uygun ortam sağlanarak ve uygun 

materyaller kullanılarak bilgi verilecek 

TARTIŞMA 

COVID-19 tanısı alan bireyler oluşan yeni durumdan farklı şekilde etkilenmektedir. Bu etkiler genel-

likle yaşam şeklinin değişmesi ile ilgilidir. COVID-19 tanılı hastalarda tanıyı aldıkları andan itibaren 

oluşan bu yeni bilinmezlik sürecinde Roy’un tanımladığı dört uyum alanında da uyumsuz yanıtlar geli-

şebilmektedir. Hemşirelik bakımının amacı dört uyum alanında da uyumlu yanıtların geliştirilebilmesi-

dir (Roy, 2009; Uzun, 2017). 

A.K.’nin çocuk sahibi olurken yaşadığı süreç ve COVID-19 tanısı sonrası çocuğunun başına bir şey 

geleceği korkusu sebebiyle oluşan durum ve yaşadığı iletişim sorunu sebebiyle gerekli bakımı alamadı-

ğını düşünmesi sonrasında gelişen iletişim bozukluğu vb. davranışlar tanı sonrası değerlendirilebilecek 

etkisiz uyum davranışlarıdır. Olgunun tedavi sürecine uyması, iletişime olumlu yaklaşması, yeni role 

uyum sağlaması ve sorumluluk alması gibi davranışları ise etkili uyum davranışlarıdır. 

Roy hemşirelik tanılarını insan adaptif sisteminin uyum durumunu yansıtan bir karar verme süreci ola-

rak tanımlamaktadır (Uzun, 2017). Bu süreçte uyum ile ilgili gerçek ya da potansiyel problemleri gös-

teren hemşirelik tanılarını belirlemek için hemşirenin eleştirel düşünme sürecini kullanması gerekmek-

tedir. Böylece hastanın uyum durumuna göre planlanan bir bakım planı ile bütüncül hemşirelik bakımı-

nın verilmesi, bireyin RAM’de tanımlanmış bütün uyum alanlarına yönelik gereksinimlerinin karşılan-

masını ve uyumunun sağlanmasını kolaylaştıracaktır (Pearson ve ark., 2005; Roy, 2009; Uzun, 2017). 

RAM’de tanımlanan uyum alanları bireyin baş etme sistemlerinin etkinliğini göstermektedir. Her bir 

uyum alanı birbiriyle etkileşim hâlindedir ve herhangi bir uyum alanını etkileyen bir uyaranın, diğer üç 

uyum alanını da etkileyeceği açıktır. Bu nedenle her bir uyum alanının diğer alan/alanları nasıl etkilediği 

hemşire tarafından bilinmelidir. Hastanın uyum durumunu yansıtan ve etkilenen uyum alanı/alanlarına 

göre, sınıflandırılan hemşirelik tanılarının belirlenmesi ile hastanın her bir alana yönelik başarılı uyum 

yanıtının geliştirilmesini kolaylaştıracak girişimlerin planlanması ve uygulanması çok daha kolay ola-

caktır. 

SONUÇ 

Hasta salgın yönetimi süreci hakkında bilgilendirilmiş, hastalığın semptomsuz devam edebileceği ama 

bu süreçte bulaştırıcılık özelliği bulunduğu, tedaviye devam etmesi ve karantinaya uyması halinde her-

hangi bir sorun yaşanmayacağı, olası sorunlar ve bu durumlarda yapılacaklar açıkça anlatılmış olup, 

bilgilendirme sırasında olumlu iletişim gösteren hasta sonraki süreçte de salgın yönetimindeki gerekli 

kurallara, bakım ve tedaviye uyum göstermiştir. Sonuç olarak; hemşirelik bakımında hastanın RAM’a 

göre hemşirelik bakımları planlanmış ve uygulanmıştır. Bu model hasta bakımı için ve hastanın COVID-

19 tedavi/bakım sürecine adaptasyonunu arttırmak için kullanılabilir. 
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GEBE BİLGİLENDİRME SINIFINA KATILIMIN GEBELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 

DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI1415 

Nimet İMANCIOĞLU1, Hale UYAR HAZAR2 

1Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Devlet Hastanesi, Aydın / Türkiye 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aydın / Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı, gebe bilgilendirme sınıfına katılımın gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davra-

nışlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, vaka-kontrol olarak Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri ara-

sında, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini; 

gebe bilgilendirme sınıfına katılan 40 gebe vaka grubunda ve gebe bilgilendirme sınıfına katılmayan 

120 gebe kontrol grubunda olmak üzere toplam 160 gebe oluşturdu. Örneklem grubunun belirlenme-

sinde gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanıldı. Vaka-kontrol grupları; eğitim durumu, çalışma durumu 

ve yaşayan çocuk sayısı açısından eşleştirildi. Verilerin toplanmasında, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Sağ-

lıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II)” kullanıldı. Veriler; tanımlayıcı istatistikler, Ki-

kare testi, Fisher’s Exact ve Student T testi kullanılarak analiz edildi. Vaka grubundaki gebelerin yaş 

ortalaması 28.75±3.76 ve kontrol grubundaki gebelerin yaş ortalaması 26.88±4.20’dir. Ölçekten alına-

bilecek en yüksek toplam puan 208 olup, vaka grubundaki gebelerin SYBDÖ II toplam puan ortalaması 

(153.20±15.61), kontrol grubundaki gebelerin toplam puan ortalamasından (133.28±15.34) istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde yüksektir (p<0.05) ve alınabilecek en yüksek puana oldukça yakındır. Vaka 

ve kontrol gruplarında ölçekten alınan en yüksek alt faktör puan ortalaması manevi gelişim 

(Vaka=29.75±3.04, Kontrol=27.51±3.75), en düşük alt faktör puan ortalaması fiziksel aktivite 

(Vaka=19.20±4.05, Kontrol=14.45±4.09)’dir. Vaka grubundaki gebelerin SYBDÖ II alt faktör puan or-

talamaları, kontrol grubundaki gebelerin alt faktör puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde yüksektir (p<0.05). Bu çalışmada, vaka grubundaki gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışla-

rını yüksek düzeyde uyguladığı, gebe bilgilendirme sınıfına katılımın, gebelerin sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarını olumlu yönde etkilediği sonuçlarına varıldı. Gebe bilgilendirme sınıflarındaki eğitim ve 

uygulamaların bu sonuçlar dikkate alınarak planlanması ile anne ve bebek sağlığının korunması ve ge-

liştirilmesine katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebelik, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 

Vaka Kontrol Çalışmaları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Günümüzde sağlık yaklaşımında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirtilen “21. Yüzyıl Herkes 

İçin Sağlık” hedefleri doğrultusunda, insanların hayatları boyunca sağlıklarını korumak ve geliştirmek 

amaçlanmaktadır (WHO, 1998: 8-10). Sağlığı geliştirme; bireylerin, sağlığa yönelik herhangi bir dav-

ranış ve yaşam biçimi ile ilgili, kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini arttırmalarını sağlama ve böy-

lece sağlık durumlarını iyileştirme sürecidir (Nutbeam, 1986: 114). Sağlığın geliştirilmesi, toplumun 

                                                            
14 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans tezinden 
türetildi. 
15 Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendi 
(Proje No: ADÜ-BAP-SBF-17006). 
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tüm bireyleri ve özellikle de gebe kadınlar için oldukça önemlidir. Sağlıklı nesillerin dünyaya gelmesi, 

kadınların fiziksel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması ve kadın sağlığının istenen en 

yüksek düzeye getirilmesi ile mümkündür (Sönmezer ve ark, 2012: 522; Kızılkaya Beji ve Partovi Me-

ran, 2015: 4). Gebelik dönemindeki kadının sağlık davranışları; mevcut gebeliğini, gebelik sonuçlarını, 

bebeğin kısa ve uzun dönemdeki sağlığını etkilemekte ve bu dönemde kadının uyguladığı sağlıklı yaşam 

biçimi davranışları (SYBD), anne ve fetüs sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır (Lindgren, 

2005: 465-466; Terzioğlu, 2014:151-152).  

Doğum öncesi bakım hizmetleri kapsamında yer alan eğitim sınıfları; bilgi, eğitim ve danışmanlık im-

kanı sunarak, gebe kadınların SYBD’ye sahip olmalarını sağlamaktadır Terzioğlu, 2014:151; Kızılkaya 

Beji ve Dişsiz, 2015: 294-295). Doğum öncesi verilen eğitimler, doğru ve güncel bilgi arayışı içinde 

olan gebeler tarafından büyük ölçüde kabul görmekte ve istendik davranışlar büyük ölçüde uygulan-

maktadır. Dolayısıyla doğum öncesi eğitim hizmetleri kapsamında yer alan gebe bilgilendirme sınıfla-

rının, gebelerde SYBD’nin geliştirilmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Literatür incelendi-

ğinde; gebelerde SYBD geliştirmede etkili olabilecek yöntemler ile ilgili çalışmalar son yıllarda önem 

kazanmakla birlikte sınırlı sayıdadır ve gebe bilgilendirme sınıfına katılımın, gebelerin SYBD’sine et-

kisini inceleyen araştırmaya rastlanmadı. 

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı, gebe bilgilendirme sınıfına katılımın gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranış-

larına etkisini belirlemektir. 

KAPSAM 

Araştırma verileri Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihlerinde, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-

tanesi’nde gebe bilgilendirme sınıfı ve Non-Stres Test (NST) polikliniklerinde toplandı. Araştırmanın 

evrenini, bu hastaneye doğum öncesi bakım hizmeti almak için başvuran gebeler oluşturdu. Araştırma-

nın örneklemi, vaka ve kontrol olmak üzere iki gruptan oluştu. Bu araştırmanın bağımlı değişkenlerini 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’den alınan puanlar, bağımsız değişkenlerini ise gebelerin 

sosyo-demografik, obstetrik ve genel sağlığa ilişkin özellikleri oluşturdu.  

YÖNTEM 

Bu araştırma, analitik vaka-kontrol tipte bir çalışmadır. Araştırmada; Türkçe konuşup anlayabilen, en 

az ilkokul mezunu ve 37. gebelik haftasını tamamlayan gebelerden gebe bilgilendirme sınıfına katılanlar 

vaka grubuna (40 gebe), gebe bilgilendirme sınıfına katılmayan ve NST polikliniğine başvuranlar kont-

rol grubuna (120 gebe) dahil edildi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin gebe 

bilgilendirme sınıfında; gebelik, doğum, doğum sonrası dönemlere yönelik konular ile ilgili, altı hafta 

süre ile haftada iki saat olmak üzere toplam 12 saatlik süreyi kapsayan grup eğitimleri verilmekte ve 

eğitimlerin sonrasında egzersiz uygulamaları yaptırılmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde ula-

şılan örneklem sayısı kullanılarak yapılan uzlaşmacı (compromise) güç analizinde (Erdfelder ve ark, 

1996: 2; Faul ve ark, 2007: 176-177) bağımsız iki grup arasındaki farkın test edilmesi için t testleri 

seçeneği seçilerek; grupların SYBD’sine ilişkin elde edilen ortalama ve standart sapma verileri ile ya-

pılan hesaplamada; araştırmaya veri toplama sürecinde ulaşılan 40 vaka ve 120 kontrol olmak üzere 

toplam 160 gebe dahil edildi ve bu örneklem büyüklüğü ile %99 güce ulaşıldı. Örneklem grubunun 
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belirlenmesinde gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanıldı. Eğitim durumu, çalışma durumu ve yaşayan 

çocuk sayısı açısından grupların eşlenikliği sağlandı. Vaka grubundaki gebelerin üç katı sayıda gebe; 

eşleştirme kriterlerine uygun olarak kontrol grubuna alındı. Araştırma verilerinin toplanmasında, “Ta-

nıtıcı Bilgi Formu” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II)” kullanıldı. Tanıtıcı 

Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirildi ve gebelerin sosyo-demografik, 

obstetrik ve genel sağlık özelliklerini ve fizik muayene bulgularını ortaya koyan 44 değişkeni içerdi (Lin 

ve ark, 2009: 655-656;  Malakouti ve ark, 2015: 159;  Özcan ve Kızılkaya Beji, 2015: 15-16). Sağlıklı 

Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II: Walker ve arkadaşları tarafından bireyin SYBD’si ile ilişkili ola-

rak sağlığını geliştiren davranışlarını ölçmek amacı ile geliştirilen ve 1995 yılında revize edilen SYBDÖ 

II; altı alt faktörden ve 52 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekte bulunan alt faktörler; sağlık sorumluluğu, 

fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi’dir. Ölçek 4’lü likert 

tipte olup; hiçbir zaman “1”, bazen “2”, sık sık “3”, düzenli olarak “4” puan olarak kabul edilmektedir. 

Ölçekte bulunan tüm ifadeler olumludur ve ölçeğin tamamı için alınabilecek en düşük puan 52, en yük-

sek puan 208’dir. Ölçeğin genel puanı SYBD puanını vermektedir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, 

belirtilen SYBD’nin yüksek düzeyde uygulandığını gösterir (Walker ve ark, 1987: 79-80; Bahar ve ark, 

2008: 4). İlk olarak Tanıtıcı Bilgi Formu gruplardaki her bir gebe ile yaklaşık 15 dakika süren yüz yüze 

görüşme tekniği ile dolduruldu. Daha sonra SYBDÖ II gebeler tarafından yaklaşık 12 dakika süren ken-

dini bildirim yöntemi ile dolduruldu.  Bu araştırma için etik kurul izni, kurum izni ve araştırmaya katılan 

gebelerden yazılı onam alındı. 

Araştırma verileri PASW Statistics 18.0 programı ile tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare testi, Fisher’s 

Exact ve Student T testi kullanılarak analiz edildi. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında değerlen-

dirildi ve istatistiksel olarak önemliliği p<0.05 değeri için anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Araştırmada yaş ortalaması vaka grubunda 28.75±3.76, kontrol grubunda 26.88±4.20 olan gebelerin; 

sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri istatistiksel olarak benzerdir (Tablo 1; p>0.05). Vaka ve kont-

rol grubundaki gebelerin; sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, nabız, solunum, vücut ısısı, boy, 

gebelik öncesi kilo, gebelik öncesi beden kütle indeksi, gebelikte kilo ve fetal kalp atım hızını içeren 

fizik muayene bulguları istatistiksel olarak benzerdir (p>0.05). Vaka ve kontrol grubundaki gebelerin; 

sigara içme durumunu, alkol kullanma durumunu, kronik hastalık bulunma durumunu ve gebelikte en 

yakın sosyal destek kaynağını içeren genel sağlığa ilişkin özellikleri istatistiksel olarak benzerdir 

(p>0.05). Her iki grupta da gebelerin çoğunluğunu; sigara içmeyen, alkol kullanmayan, kronik hastalığı 

bulunmayan ve gebelikte en yakın sosyal desteği eşi olan gebeler oluşturmaktadır.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3644262
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Tablo 1. Vaka ve Kontrol Grubundaki Gebelerin Sosyo-Demografik ve Obstetrik Özelliklerinin 

Karşılaştırılması (N=160) 

Sosyo-Demografik Özellikler Vaka Grubu 

(n=40) 

Kontrol Grubu 

(n=120) 

χ2 p 

n (%) n (%) 

Yaş    2.431 0.297 

   18-25 yaş 9 (22.5) 43 (35.8) 

   26-33 yaş 27 (67.5) 67 (55.8) 

   34-40 yaş 4 (10.0) 10 (8.3) 

Eğitim durumu   0.000 1.000 

   İlkokul/Ortaokul/Lise ve dengi 

okul  

8 (20.0) 24 (20.0) 

   Üniversite/yüksekokul  32 (80.0) 96 (80.0) 

Çalışma durumu   0.000 1.000 

   Hayır  (Ev hanımı) 17 (42.5) 51 (42.5) 

   Evet 23 (57.5) 69 (57.5) 

Meslek   5.356 0.021 

   Memur 18 (78.3) 35 (50.7) 

   Diğer (Serbest/özel sektör) 5 (21.7) 34 (49.3) 

Eş eğitim durumu   15.164 0.000 

   İlkokul/Ortaokul/Lise ve dengi 

okul    

6 (15.0) 60 (50.0) 

   Üniversite/yüksekokul  34 (85.0) 60 (50.0) 

Aile yapısı   - 1.000* 

   Çekirdek aile 39 (97.5) 116 (96.7) 

   Geniş aile 1 (2.5) 4 (3.3) 

Aylık gelir durumu   - 0.408* 
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   Gelir giderden az 3 (7.5) 16 (13.3) 

   Gelir gidere denk veya fazla 37 (92.5) 104 (86.7) 

Gebelik haftası   0.419 0.517 

   38 (37. Gebelik haftasını tamam-

layan) 

25 (62.5) 68 (56.7) 

   39 ve üzeri 15 (37.5) 52 (43.3) 

Gebelik sayısı   3.727 0.054 

   1  35 (87.5) 87 (72.5) 

   2 veya 3 5 (12.5) 33 (27.5) 

Yaşayan çocuk sayısı   - 1.000* 

   0 36 (90.0) 108 (90.0) 

   1 4 (10.0) 12 (10.0) 

Gebelikte izlem sayısı   7.792 0.020 

   13-19 6 (15.0) 38 (31.7) 

   20-30 34 (85.0) 82 (68.3) 

Gebelikte SYBD ile ilgili eğitim alma 

durumu 

  29.515 0.000 

   Hayır 0 (0.0) 57 (47.5) 

   Evet 40 (100.0) 63 (52.5) 

χ2: Pearson Chi-Square, *: Fisher’s Exact 

Vaka grubundaki gebelerde SYBDÖ II toplam puan ortalamasının 153.20±15.61, kontrol grubundaki 

gebelerde 133.28±15.34 olduğu ve grupların SYBDÖ II toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p<0.05). Ölçekten alınan en yüksek alt faktör puan ortalamasının 

manevi gelişim (Vaka Grubu=29.75±3.04; Kontrol Grubu=27.51±3.75), en düşük alt faktör puan orta-

lamasının fiziksel aktivite (Vaka Grubu=19.20±4.05; Kontrol Grubu=14.45±4.09) olduğu belirlendi. 

Vaka grubundaki gebelerin SYBDÖ II alt faktör puan ortalamalarının, kontrol grubundaki gebelere göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Vaka ve kontrol gruplarında 

SYBDÖ II alt faktör puan ortalamalarının, en yüksekten en düşüğe doğru; manevi gelişim, kişilerarası 

ilişkiler, sağlık sorumluluğu, beslenme, stres yönetimi ve fiziksel aktivite olarak sıralandığı saptandı 

(Tablo 2). Vaka grubunda, gebe bilgilendirme sınıfına 7-12 saat katılan gebelerin SYBDÖ II toplam 
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puan ortalamasının (159.18±14.62), 3-6 saat katılan gebelere göre (149.20±15.24) istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). 

Tablo 2. Vaka ve Kontrol Grubundaki Gebelerin SYBDÖ II Alt Faktör ve Toplam Puan Ortala-

malarının Karşılaştırılması (N=160) 

SYBDÖ II Alt Faktörleri  Vaka Grubu (n=40) Kontrol Grubu (n=120) Test Değeri %95 Güven 

Aralığı 

Min-Maks Orta-

lama±SS 

Min-

Maks 

Orta-

lama±SS 

t p Alt Üst 

Sağlık sorumluluğu 17.00-34.00 27.12±4.12 13.00-

33.00 

23.10±3.75 5.722 0.001 2.635 5.414 

Fiziksel aktivite 10.00-29.00 19.20±4.05 9.00-

30.00 

14.45±4.09 6.365 0.001 3.275 6.224 

Beslenme 15.00-32.00 26.00±3.84 14.00-

31.00 

22.55±3.05 5.785 0.001 2.272 4.627 

Manevi gelişim 24.00-36.00 29.75±3.04 18.00-

36.00 

27.51±3.75 3.408 0.001 0.939 3.527 

Kişilerarası ilişkiler 19.00-34.00 28.50±3.52 15.00-

36.00 

25.70±3.88 4.034 0.001 1.429 4.170 

Stres yönetimi 16.00-29.00 22.62±3.23 12.00-

31.00 

19.96±3.25 4.480 0.001 1.486 3.830 

SYBDÖ II Toplam Puan 

Ortalaması 

124.00-

177.00 

153.20±15.6

1 

99.00-

172.00 

133.28±15.3

4 

7.080 0.001 14.36

0 

25.47

2 

Min-Maks: Minimum-Maksimum,  SS: Standart Sapma, t: Student T Testi 

SONUÇ 

Bu araştırmada; gebe bilgilendirme sınıfına katılan gebelerin SYBDÖ II alt faktörler ve toplam puan 

ortalamalarının, gebe bilgilendirme sınıfına katılmayan gebelere göre daha yüksek olduğu görüldü. 

Gebe bilgilendirme sınıfına katılım süresi fazla olan gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, az 

olan gebelere göre daha fazla olduğu belirlendi. Gebe bilgilendirme sınıfına katılımın, gebelerin sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarını geliştirmede etkili olduğu ve gebelerin bu davranışlarını olumlu yönde et-

kilediği sonuçlarına varıldı.  
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SINGLE SURGEON BARIATRIC SURGERY OUTCOME 

Nuriye Esen BULUT 

T.C. Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet SUAM General Surgery Clinic, Turkey 

Abstract: Postoperatively,two patients developed leak from the gastrectomy line,one of them was tre-

ated with an esophagogastric stent and the other with a gastric by-pass operation.In the follow-up,5 

patients underwent cholecystectomy due to gallbladder stone formation.Gastric bypass surgery was per-

formed in4 patients because of regaining weight.Pregnancy and live birth occurred in 14 female pati-

ents.Bariatric surgery is the most effective treatment method in patients with morbid obesity.Surgical 

treatment provides permanent weight loss,helps the long-term remission of type 2 diabetes and has be-

neficial effects on other comorbidities.Bariatric surgery also provides a significant reduction in obesity-

related mortality in the long term.More data are needed on the long-term consequences of other obesity-

related diseases. 

Keywords: Sleeve Gastrectomy,Weight Loss,Single Surgeon 

INTRODUCTION  

Obesity appears as a disease with increasing frequency and associated comorbidities all over the world 

and in our country. Bariatric surgery, which is used in the treatment of obesity, is an effective treatment 

that improves comorbid conditions and decreases death rates associated with it (1). Laparoscopic Sleeve 

Gastrectomy (LSG) procedure is applied more frequently in surgical treatment all over the world and in 

our country. Through bariatric operations, it is possible to resolve weight loss and associated comorbi-

dities in patients, reduce obesity-related deaths, and increase the quality of life of the individual (2,3). 

In this study, it was planned by considering the conditions and results of patients who were operated 

and followed up due to morbid obesity in our service. 

MATERIALS and METHODS 

The data of patients who underwent LSG for morbid obesity, with the permission of the scientific studies 

committee of our hospital, between April 1, 2014 and November 30, 2020 were retrospectively analyzed 

by Op. Dr. Nuriye ESEN BULUT. The duration of stay, postoperative complications, re-hospitalization 

and its reasons, excess weight, 1 month, 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, % excess weight loss, and 

the number of patients who had cholecystectomy and gave birth during their follow-up were recorded. 

RESULTS 

Between 2014 and 2020, sleeve gastrectomy was performed in 156 patients due to morbid obesity. The 

median age of the patients was 37 ± 11.50 (range 18-66), median body mass index was 45.46 ± 4.90 

(range 37-60), median excess weight was 55.05 ± 12.48 (range 35-100). 17 (10.9%) of the patients were 

male and 139 (89.1%) were female. When the patients were evaluated in terms of ASA scores, 18 

(11.5%) ASA I, 53 (34.0%) ASA II, 82 (52.6%) ASA III, 3 (1.9%)  was ASA IV. 44 (28.2%) patients 

had Diabetes Mellitus (DM), 18 (11.5%) had hypertension and 9 (5.8%) had Asthma. When patients 

were evaluated in terms of% EWL, first month (n: 153) 26.5 ± 8.91%, sixth month (n: 124) 75.33 ± 

17.05%, first year (n: 122) 84.2 ± 20 %, 9, third year (n: 82) 79.2 ± 25.64% and fifth year (n: 19) 57.52 

± 19.99%. The median hospitalization day of the patients was 4.69 days and ranged from 2 to 89 days. 
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Postoperative blood developed from the gastrectomy line in two patients, one of the patients was treated 

with an esophagogastric stent and the other with a gastric by-pass operation surgery was performed. 

Gastric bypass surgery was performed in 4 patients because of regaining weight. Pregnancy and live 

birth occurred in 14 female patients. 

DISCUSSION  

Bariatric surgery is the most effective treatment method in patients with morbid obesity. Surgical treat-

ment provides permanent weight loss, helps the long-term remission of type 2 diabetes and has benefi-

cial effects on other comorbidities. Bariatric surgery also provides a significant reduction in obesity-

related mortality in the long term. More data is needed on the long-term consequences of other obesity-

related diseases. 
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ÇOCUKLARDA HASTANEYE YATIŞIN NÜTRİSYONEL DURUM ÜZERİNE ETKİSİ 

Hande GAZETECİ TEKİN¹, Yeşim ÖZTÜRK², Hülya ELLİDOKUZ² 

¹Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi, İzmir / Türkiye 

²Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir / Türkiye 

Öz: Amaç: Malnütrisyon birçok organ sistemlerini etkileyen özellikle bağışıklık sistemini baskılayan 

bir durumdur. Hastaneye yatacak kadar hasta çocuklarda malnütrisyon çok daha ciddi bir durum olup 

yatış süresi, morbidite, mortalite, hayat kalitesi ve maliyeti olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan 

hastanede yatışın da hastanın nütrisyonel durumu üzerine olumsuz etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu 

çalışmada hastaneye yatırılan çocukların başvuru sırasında nütrisyonel durumu ve hastanede kalışın nüt-

risyonel durum üzerine etkilerinin araştırılması, ayrıca nütrisyonel durumun tanı ve hastanede kalış sü-

resi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 ay–18 yaş arası çocuk 

servisinde yatarak izlenen 301 çocuk alındı. Olguların hastaneye yatış ve çıkışları sırasında vücut ağır-

lığı, boyu, orta kol çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı ölçüldü. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanı ve yatış 

süreleri kaydedildi. Olguların hastaneye yatış ve çıkış sırasında bakılan antropometrik verileri karşılaş-

tırıldı. Bulgular: Üç yüz bir olgunun 146’sı (%48,5) kız idi. Yaş ortalaması 6,2±5,3 yıl idi. Yatış süresi 

ortalama 7,6±7,4 gün idi. Olguların %30,2’sinde yatış sırasında akut malnütrisyon saptandı. Akut mal-

nütrisyonun en yüksek olduğu yaş grupları 1-24 ay(%32.6) ve 10-18 yaş (%38.9) idi. Konjenital kalp 

hastalıklarında, malignensi ve nörolojik hastalıklarda malnütrisyon oranları sırasıyla %42,4, %34,3, 

%32,7 bulundu. Hastanede yatış süresince 1-24 ay ve 2-6 yaş malnütrisyonlu çocuk hastalarda boya 

göre vücut ağırlığında artış, 10-18 yaş grubunda ise azalma gözlendi. Sonuç: Çocuklarda hastaneye 

yatış, genel olarak çocuğun nütrisyonel durumunu kötü yönde etkilemese de morbidite ve mortalitenin 

en önemli sebebi olan yüksek malnütrisyon sıklığını azaltmamaktadır. Bu konuda sağlık çalışanlarının 

farkındalığının arttırılması ve hastanede malnütrisyonun etkin tedavisinin sağlanması için yeni strateji-

lerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Malnütrisyonu, Çocuk, Türkiye, Nütrisyonel Durum, Antropometri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Malnütrisyon bir ya da daha fazla besin öğesinin vücudun fizyolojik ve metabolik dengesini bozacak 

şekilde yetersiz veya fazla alınması sonucunda ortaya çıkan klinik-patolojik tablolara verilen ortak isim-

dir (De Onis 1993). Protein enerji malnütrisyonu (PEM) gelişmekte olan ülkelerin en yaygın sağlık 

sorunlarından biridir ve daha çok altı ay ile beş yaş arasındaki çocuklar etkilenmektedir. Ağır PEM 

şekilleri çocukluk yaş grubunda %2-3 oranında görülmektedir (Curran 2000). Ülkemizde yapılmış ça-

lışmalarda bölge ve yerleşim özelliklerine göre değişen oranlarda beş yaş altı çocukların %11 ile %69,5’i 

arasında malnütrisyon görüldüğü bildirilmektedir (Dönmez 1995, Eren 1978).  

Çocuklarda nütrisyonel durumu etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bu faktörler nütrisyonel durumu di-

rekt olarak etkileyen düşük doğum ağırlığı, erken sütten kesme, yetersiz sağlık koşulları olabileceği gibi 

nütrisyonel durumu dolaylı olarak etkileyen elverişsiz sosyoekonomik ve çevre koşulları da olabilir 

(Lima 2004, Victoria1986). Protein enerji malnütrisyonunun dağılımı ve derecesi o toplumun, eğitim 

düzeyine, hijyen koşullarına, iklim ve mevsimsel özelliklerine, kültürel ve din alışkanlıklarına, emzirme 
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oranlarına, enfeksiyon hastalıkları prevalansına, o toplumun nütrisyon programlarını uygulama oranı 

gibi birçok faktöre göre değişmektedir (Muller (2005).  

Nütrisyonel faktörlerin etkilendiği koşullar olduğu gibi etkilediği birçok durum da bulunmaktadır. Özel-

likle hastanede yatan olgulardaki morbidite, mortalite, hastanede yatış süreleri, hayat kalitesi, gelişen 

komplikasyonlar ve maliyet üzerinde malnütrisyonun olumsuz etkisi olduğu kanıtlanmıştır (Marino 

2006). 

Malnütrisyonun birçok hastalığa karşı vücudun direncini düşürdüğü çok eskilerden beri bilinmektedir. 

Özellikle T hücre aracılı işlevleri olumsuz yönde etkilemekte, malnütrisyonu düzeltme girişimleri ile 

immun fonksiyonların da düzeldiği bilinmektedir (Beisel  (1996). Bu nedenle hastanede yatan olgularda 

malnütrisyonun tanınması ve tedavisi çok önemlidir.  

Hastaneye herhangi bir nedenle yatırılan olgularda hastalığa odaklanırken malnütrisyon genellikle göz 

ardı edilmektedir. Ancak son yıllarda yatan hastalardaki nütrisyonel durumun tespiti, malnütrisyonun 

tedavisi ve hastanede yatarken malnütrisyon gelişiminin önlenmesi üzerinde durulmaktadır. Yatarak te-

davi edilen hastalarda beslenme desteği tedavinin bir parçası olmalıdır (Joosten(2008).  

AMAÇ 

Bu çalışmada ülkemizde çocuklar için önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan malnütrisyonun 

hastanede yatan çocuklardaki durumunun belirlenmesi ve daha önce hastanemiz çocuk servisinde yatan 

olgularda saptanmış malnütrisyon sıklığı ve hastanede yatışın nütrisyonel durum üzerine etkilerinin za-

man içindeki değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. 

Hastaneye yatışına neden olan hastalık kadar çocuğun nütrisyonel durumuna da dikkat edilmesinin sağ-

lanması, malnütrisyonun erken tanınarak tedavisinin yapılması hatta gelişmeden önlenmesi, hastane-

lerde çocukluk yaş grubuna ait morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır. 

Çalışmamızda öncelikli olarak hastaneye yatırılan çocukların başvuru sırasında nütrisyonel durumu ve 

hastanede kalışın nütrisyonel durum üzerine etkilerinin araştırması, ikincil olarak ise nütrisyonel du-

rumların hastalık tanıları, hastanede kalış süreleri ile ilişkisinin saptanması planlanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmaya çalışmanın başlangıcından itibaren 4 ay süreyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-

tanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde yatırılarak izlenen 1 ay–18 yaş arası 301 çocuk alındı.  

Vücut ağırlığında hızlı ve büyük değişikliklere neden olabilecek hastalığı olan çocuklar (ciddi kalp, 

böbrek, karaciğer yetmezliği, dehidratasyon ve üçüncü boşlukta sıvı birikimi gibi sıvı dengesi bozuk-

luğu) ve yatış süresi 24 saatten kısa olanlar çalışma dışı bırakıldı.  
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YÖNTEM 

Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanı ve yatış süreleri kaydedildi. Olguların hastaneye yatış ve çıkışları sıra-

sında vücut ağırlığı, boyu, orta kol çevresi (OKÇ), triseps deri kıvrım kalınlığı (TDKK) ölçüldü. Öl-

çümler aynı doktor (H.G.) tarafından aynı araçlarla yapıldı.  

İki yaşın altındaki çocuklar çıplak olarak dijital bebek tartısında (Terraillon, Fransa) tartılarak, iki ya-

şından büyük çocukların vücut ağırlıkları ise 100g duyarlı erişkin ağırlık ölçer (Uwe-PM 150, İngiltere) 

ile ölçüldü. İki yaşın altındaki çocukların boyları düz bir zeminde yatırılarak, iki yaşından büyük çoçuk-

ların boyları ise ayakta, dik pozisyonda 0,2 cm duyarlı duvara sabitlenmiş metreler yardımı ile ölçüldü. 

Orta kol çevresi elastik olmayan 1mm aralıklı mezura yardımıyla, sol dirsek eklemi hafif fleksiyon po-

zisyonunda kolun akromion çıkıntısı ile olekranon çıkıntısının ortasından ölçüldü. 

Triseps deri kıvrım kalınlığı ise sol kolun akromion çıkıntısı ile olekranon çıkıntısının tam ortasından 

0,2mm duyarlılığı olan “Holtain skinfold caliper” ile ölçüldü. Yapılan bu ölçümler dışında boya göre 

ağırlık ve vücut kitle indeksleri hesaplanıp NCHS tarafından hazırlanmış olan çizelgelere göre değer-

lendirildi. Bunlara ek olarak vücut ağırlığı, boy, orta kol çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı, boya göre 

ağırlık, vücut kitle indeksi değerlerinin yüzdelik değerleri ve z-skorları hesaplandı. 

Olgular akut ve kronik malnütrisyon yönünden değerlendirilmek üzere Waterlow sınıflamasına göre 

yaşa göre boy ve boya göre ağırlık kriterleri göz önüne alınarak sınıflandırıldı (Waterlow 1972). 

Olguların hastaneye yatış ve çıkış sırasındaki nütrisyonel antropometrik verileri karşılaştırıldı. İstatis-

tiksel değerlendirme SPSS 17,0 programı ile yapıldı. Ölçülebilir değişkenlerin dağılımı için ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanarak, sayımla belirlenen verilerin gruplandırılmış olarak karşılaştırıl-

ması için ki-kare testi, bağımsız iki grubun ölçümlerinin ortalama değerlerinin karşılaştırılması için 

Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bağımlı değişkenlerin karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanıldı.  

İstatistiksel değerlendirmede p<0.05 anlamlı kabul edildi.  

Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 

23 Temmuz 2009 tarihli 45/17/2009 no’lu toplantıda 231/2009 protokol numarası ile onay almıştır. 

BULGULAR 

Üç yüz bir olgunun 146’sı (%48,5) kız, 155’i (%51,5) erkek ve yaş aralığı 1ay-18 yaş olup yaş ortala-

ması 6,1±5,3 yıl idi. Olguların 101’i (%33,6) 1-24 ay, 71’i (%23,6) 2-6 yaş, 34’ü (%11,3) 6-10 yaş, 95’i 

(%31,6) 10-18 yaş arasında idi.  Yatış süresi 1-94 gün arası değişmekte ve ortalama yatış süresi 

7,63±7,37 gün idi.  

Üç yüz bir hastanın 98’inin (%32,5) enfeksiyon, 61’inin (%20,2) nörolojik hastalıklar, 33’ünün (%10,9) 

konjenital kalp hastalıkları, 32’sinin (%10,6) malignite, 22’sinin (%7,3) genitoüriner sistem hastalıkları, 

13’ünün (%4,3) kollojen doku hastalıkları, 13’ünün (%4,3) gastrointestinal sistem hastalıkları, 10’unun 

(%3,3) malignite dışı hematolojik hastalıklar, dokuzunun (%3) kronik solunum sistemi hastalıkları, dör-

dünün (%1,3) endokrin hastalıklar ve altısının (%2) diğer hastalıklar nedeniyle yatırıldığı saptandı. 
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Üç yüz bir olgunun 91’inde (%30,2) Waterlow sınıflamasına göre yatış anında malnütrisyon saptandı. 

Üç yüz bir olgunun tamamı değerlendirildiğinde çocukların yatışa göre taburculuk sırasında vücut ağır-

lığı standart sapmasında, boya göre ağırlık ve vücut kitle indeksinde düzelme olduğu görüldü (p<0,05). 

Malnütrisyonlu 91 olgunun 67’si (%22,2) hafif, 18’i (%6) orta, 6’sı (%2) ağır malnütrisyonlu çocuk-

lardı. Hastaneye yatış anında saptanan akut malnütrisyon sıklığı ve yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 

1’de verilmiştir 

Tablo 1. Hastaneye Yatış Sırasında Saptanan Akut Malnütrisyon Sıklığı ve Yaş Gruplarına 

Göre Dağılımı 

Yaş (yıl) 

n 

 Toplam akut 

malnütrisyon 

n (%) 

 Akut Malnütrisyon Yatış sırasındaa 

  Hafif 

n (%) 

Orta 

n (%) 

Ağır 

n (%) 

0-2 yaş 

n=101 

 33 (%32,6)  26 (%25,7) 4 (%4) 3 (%3) 

2-6 yaş 

n=71 

 15 (%21,1)  12 (%16,9) 3 (%4,2) 0 (%0) 

6-10 yaş 

n=34 

 6 (%17,6)  5 (%14,7) 1 (%2,9) 0 (%0) 

10-18 yaş 

n=95 

 37 (%38,9)  24 (%25,2) 10 (%10,6) 3 (%3) 

Toplam 

n=301 

 91 (%30,2)  67 (%22,2) 18 (%6) 6 (%2) 

 

Üç yüz bir olgunun hastaneden çıkış sırasında boya göre vücut ağırlıklarına bakıldığında; toplam 85 

(%28,2) hastada akut malnütrisyon bulunup, bunların 61’i (%20,3) hafif, 18’i  (%6) orta, 6’sı (%1,9) 

ağır derecede malnütrisyonlu idi (Tablo 2). 
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Tablo 2. Üç Yüz Bir Olgunun Taburcu Olurken Saptanan Akut Malnütrisyon Sıklığı 

ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yaş  

(yıl) 

N 

 Toplam 

n (%) 

 Akut malnütrisyon (hastaneden çıkış) a 

  Hafif 

n (%) 

Orta 

n (%) 

Ağır 

n (%) 

0-2 yaş 

n=101 

 28 (%27,8)  20 (%19,8) 6 (%6) 2 (%2,0) 

2-6 yaş 

n=71 

 12 (%16,9)  10(%14)  2 (%2,9) 0 (%0) 

6-10 yaş 

n=34 

 5(%14,7)   4(%11,7) 1(%3)  0 (%0) 

10-18 yaş 

n=95 

 40(%42,1)  27(%28,4)  9(%9,5)  4(%4,2)  

Toplam 

n=301 

 

 85 (%28,2)  61 (%20,3) 18 (%6) 6 (%1,9) 

aWaterlow JC. Classification and definition of protein-calorie malnutrition. Br Med J 

1972;3:566-9 

 

1 ay-2 yaş arasında malnütrisyon saptanan olguların (n=33) yatış ve çıkış sırasındaki antropometrik 

verileri karşılaştırıldığında hastaların vücut ağırlığı, vücut ağırlığı SS skorunda, boy uzunluklarında, 

TDKK, OKÇ ölçümlerinde, boya göre ağırlık hesaplamalarında ve vücut kitle indeksinde iyileşme sap-

tandı 

2- 6 yaş grubunda 15 malnütrisyonlu olgunun yatış ve çıkış antropometrik verileri karşılaştırıldığında 

vücut ağırlığı, vücut ağırlığı SS skoru, TDKK, boya göre ağırlığı ve  VKİ’nde iyileşme saptandı. 

10-18 yaş grubunda 37 malnütrisyonlu olguda antropometrik verilerde yatış ve çıkış arasında fark bu-

lunmadı (p>0,05). 
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Tanı gruplarına göre olgular değerlendirildiğine 98 enfeksiyon hastasından yatış sırasında 28’inde 

(%28,5) akut malnütrisyon saptanırken çıkış sırasında bu sayı 22 (%22,4) idi. Bu malnütrisyonlu olgu-

ların 9’unun malnütrisyonu düzelirken, yatış sırasında malnütrisyonu olmayan üç olguda çıkış sırasında 

malnütrisyon geliştiği gözlendi. Bu bulgular istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,146). Ancak OKÇ 

ve TDKK’da iyileşme saptandı. Konjenital kalp hastalıkları grubunda ise 33 hastanın 14’ünde (%42,4) 

yatış sırasında akut malnütrisyon, çıkış sırasında ise 15’inde (%45,4) akut malnütrisyon saptandı 

(p>0,05). Yatış ve çıkış sırasında malnütrisyon sıklığı açısından fark bulunmadı (p>0,05). Yatış ve çıkış 

sırasındaki nütrisyonel antropometrik verileri karşılaştırıldığında ise fark saptanmadı (p>0,05). 

Nörolojik hastalıklar grubundaki 61 olgunun yatış sırasında 20’sinde (%32,7) akut malnütrisyon sapta-

nırken, çıkış sırasında 17 (%27,8) hastada akut malnütrisyon bulundu. Bu grupta yatış ve çıkışta mal-

nütrisyon sıklığı açısından fark gözlenmedi (p>0,05). 

Nörolojik hastalıklar grubunda yatış sırasında malnütrisyonu saptanan 20 olgunun yatış ve çıkış antro-

pometrik verileri karşılaştırıldığında boy yüzdesi ve yaşa göre boy SS skoru dışında tüm parametrelerde 

iyileşme saptandı. 

Malignite grubunda ise akut malnütrisyon %34,3 saptanmış ve bu grupta taburculukta anlamlı bir iyi-

leşme gözlenmemiştir 

TARTIŞMA 

Çalışmamızdaki malnütrisyon sıklığı ülkemizde sağlıklı çocuklarla yapılan toplum taramalarına göre 

yüksektir (Tuncbilek(1996). Bu durum çalışmamızdaki çoğu hastanın kronik hastalıklara sahip olması 

ve malnütrisyona önemli derecede katkıda bulunacak enfeksiyon hastalıkları nedeniyle hastaneye yatı-

rılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Pawellek ve ark. (Pawellek (2008) hastanede yatan 475 çocukta 

akut malnütrisyon sıklığını %24,1 olarak bulmuşlardır. Hendricks ve ark. (Hendricks  (1995) 1995 yı-

lında Amerika Birleşik Devletleri’nde 268 çocukta yaptıkları çalışmada hastane malnütrisyonu sıklığını 

%24,5 bulmuşlardır. Çalışmamızın verileri dünya verileri ile benzerlik göstermektedir. 

Hastanede yatışın nütrisyonel duruma olan etkisini gösteren çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu konuda 

Rocha ve ark. (Rocha (2006) 186 çocuk hastayı içeren çalışmalarında hastaların %76’sında vücut ağır-

lığında azalma ve daha önceden malnütrisyonu olmayan %9 olguda hastanede kalış sırasında malnütris-

yon geliştiğini göstermişlerdir. McWhirter ve ark. (McWhirter 1994) hastanede yatan olgularda taburcu 

olurken %7 fazla kilolu hastanın normal kilo, %26 hafif malnütrisyonlu olguda orta derecede malnüt-

risyon, %37 orta derecede malnütrisyonlu olguda ise ağır malnütrisyon geliştiğini göstermişlerdir. Yatış 

sırasında malnütrisyonu olmayan grupta (n=210) nütrisyonel açıdan antropometrik verilerde iyileşme 

olmasa da kötüleşmenin gözlenmemesi, yatış sırasında malnütrisyonu saptanan 91 olgunun boya göre 

vücut ağırlığı değerlerinde iyileşme olması kendi servisimizde hastaneye yatışın kötü etkisinin olmadığı 

ve olguların nütrisyonel durumlarının değerlendirilmesi ve gerekli nütrisyonel desteğin verilmesi konu-

sunda hekimlerimizin bilinçli ve dikkatli olduğunu göstermektedir. Bizim çalışmamızdan farklı olarak 

diğer çalışmalarda hastanede kalışın nütrisyonel açıdan risk oluşturmasının diğer bir nedeni de kısa dö-

nemde nütrisyonel değişiklikleri yansıtmak için daha az güvenilir bir parametre olan yaşa göre vücut 

ağırlığını kullanması ve/veya çalışmamızdakine kıyasla diğer çalışmalarda daha fazla sayıda ağır ve orta 

derecede malnütrisyonlu olgu bulunması olabilir. 
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SONUÇ 

 Çalışmamızda hafif malnütrisyonlu olguların nütrisyonel antropometrik verilerinde iyileşme gözlen-

miştir. Konjenital kalp hastalığı, malignensi, nörolojik hastalık tanılı çocuklarda malnütrisyon sıklığı 

yüksektir. Bu gruplarda beslenme desteğine dikkat etmek gerekmektedir. Yaş gruplarına bakıldığında 

10-18 yaş grubu hariç nütrisyonel durumda kötüleşme olmaması hatta bazı yaş gruplarında ve spesifik 

hastalık gruplarında iyileşme gözlenmesi sevindiricidir. Ancak hastaneye yatışta malnütrisyonun yete-

rince tanınmadığı ve yatış süresince tedavisinin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği düşünülmektedir. 
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YANIK MERKEZİMİZDEKİ HASTALARIN YARA KÜLTÜRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melek BİLGİN 

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, Samsun / Türkiye 

Öz: Amaç: Yanıklar, tüm dünyada en yaygın ve yıkıcı travma biçimlerinden biridir ve yanık has-

talarında, deri bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlar önemli bir morbidite ve 

mortalite nedenidir. Bu çalışmada, hastanemiz Yanık Kliniğinden Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratu-

varımıza gönderilen yara örneklerinden izole edilen etkenlerin ve antimikrobiyal duyarlılıklarının belir-

lenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Haziran 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında yanık servi-

sinde takip edilen hastalardan mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen ve üreme saptanan yara kültürleri 

çalışmaya dahil edilmiştir. Kültürü yapılmak üzere gönderilen örnekler %5 koyun kanlı agara (RTA, 

Türkiye) ve Eosin Methylene Blue (EMB) agara (RTA, Türkiye) ekilmiştir ve Gram boyama için pre-

parat hazırlanmıştır. 37°C’de 18-24 saat inkübasyon sonunda, üreyen suşların tür düzeyinde tiplendirme 

ve antibiyotik duyarlılıkları Vitek (BioMérieux, Fransa) otomatize sistemlerinde çalışılmıştır. Bulgular: 

Çalışma süresi içerisinde mikrobiyoloji laboratuarımıza yanık kliniğimizden 110 tane yara sürüntüsü 

kültürü gönderilmiş olup 32 örnekte üreme saptanmıştır, bunların 4’ünde ise iki farklı mikroorganizma 

izole edilmiştir. Yapılan Gram boyalı preparatlarda polimorfonükleer hücrelerin varlığı enflamasyon 

belirteci olarak kabul edilmiş olup, kültürlerdeki üremeler yayma sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiş-

tir. Yanık hastalarının yara sürüntü kültürlerinden izole edilen enfeksiyon etkenlerinin %76’sı Gram 

negatif, %18’i Gram pozitif ve %6’sı ise Candida türlerinden oluşmaktadır. En sık  izole edilen Gr(-) 

bakteriler Pseudomonas aeruginosa (%26.5), Acinetobacter spp. (23.6), Enterobacteriaceae spp 

(%26.5)’dir. En yüksek direnç oranı ikinci sıklıkla izole edilen Acinetobacter suşlarında tespit edilmiş 

olup; amikasin direnci %62.5, meropenem, imipenem, piperasilin tazobaktam, seftazidim, siprıfloksa-

sin, SXT direnci %87.5 oranında saptanmıştır. Sonuç: Yanıklı hastalarda yanık enfeksiyonlarının kont-

rolü ve hastane enfeksiyonlarının gelişmemesi için öncelikle yanık alanının kontaminasyonu engellen-

melidir. Kültür ve antibiyogram testleri tedavi protokolünün belirlenmesinde önemli bir yol göstericidir. 

Anahtar Kelimeler: Yanık, Yara Sürüntü Kültürü, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter Spp 

GİRİŞ  

Yanıklar, tüm dünyada en yaygın ve yıkıcı travma biçimlerinden biridir ve önemli bir halk sağlığı soru-

nudur. (Qader AR, 2020: 177-81). Yanık hastalarında yanık yarası enfeksiyonu; kan dolaşım sistemi 

enfeksiyonu, pnömoni, üriner sistem enfeksiyonu gibi spesifik bölge enfeksiyonları ile birlikte en ciddi 

enfeksiyon türlerinden biridir (Greenhalgh DG٬ 2010: 176-82). Yanık sonrası ilk 24 saat içinde yara 

yüzeyinde çoğunlukla Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes 

gibi Gram (+) koklar yer almaktadır (Altoparlak U٬ 2004: 660-4). Takiben 3-7. günde Escherichia coli, 

Klebsiella, Proteus, Serratia, Aeromonas hydrpohilia, Pseuodomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 

gibi aerobik Gram (-) bakteriler görülmektedir (Wurtz R٬ 1995: 181-4). Kolonize olan bakteriler avas-

kuler eskarı penetre ederek, canlı ve cansız doku sınırında çoğalmakta ve canlı dokuyu invaze eden 

mikroorganizmalar sepsise neden olmaktadırlar (Wysocki AB٬ 2002: 382-97). Enfeksiyon etkenlerinin 
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türü ve direnç paterni zamana ve yere göre değişmektedir٬ bu nedenle her merkezin kendi yanık ünite-

sinin bakteri florası ve bu floranın antibiyotik duyarlılık paternleri konusunda veri tabanı oluşturması ve 

enfeksiyonla mücadele stratejilerini belirlemesi gerekmektedir. 

AMAÇ 

Bu amaçla hastanemiz yanık merkezimizde yatan hastalardan alınan sürüntü örneklerinden izole edilen 

etken mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı duyarlılık ve dirençlilik du-

rumları araştırılmıştır. 

KAPSAM 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO), göre her yıl 300.000 kişi yanık ve komplikasyonlarından ölmektedir ( 

Kumar S٬ 2013: 1599–605). Yanık yüzdesi %30’dan daha fazla olanlar, çocuklar, çoklu organ yetmez-

liği olanlarda yanık yarasında invaziv enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir (Becker WK٬ 1991: 44-

8). Bu hastalardaki ölümlerin %75 nedeni enfeksiyonlardır (Macedo JLS٬ 2005: 535-39٬ Taneja N٬ 

2004: 665-9). Ayrıca bakteriyel patojenler arasında antimikrobiyal direncin dünya çapında ortaya çıkışı, 

enfeksiyonların etkili tedavisi için mevcut tedavi seçeneklerini sınırlamaktadır (Singh D٬ 1998: 150-6). 

Ampirik kullanılan antibiyotikler mikroorganizmaların direnç gelişimini tetikleyen önemli mekanizma-

lardandır. Bu nedenlerle her kurumun belirli dönemlerde birim bazında kendi enfeksiyon etkenlerini ve 

antibiyotik direnç paternlerini belirlemesi önemlidir.  

YÖNTEM 

Haziran 2019 - Haziran 2020 tarihleri arasında SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Üni-

tesinde takip edilen 23 hastaya ait üreme saptanan 32 yara sürüntü kültürü çalışmaya dahil edildi. Has-

talardan değişik zamanlarda alınan yara sürüntü örneklerinden; aynı etken ürediğinde çalışma dışı bıra-

kılırken, izole edilen farklı etkenler çalışmaya dahil edildi. Kültürü yapılmak üzere Mikrobiyoloji labo-

ratuvarına gönderilen örnekler %5 koyun kanlı agara (RTA, Türkiye) ve Eosin Methylene Blue (EMB) 

agara (RTA, Türkiye) ekilmiştir ve Gram boyama için preparat hazırlanmıştır. 37°C’de 18-24 saat in-

kübasyon sonunda, üreme saptanan suşların tür düzeyinde tiplendirme ve antibiyotik duyarlılıkları Vi-

tek-2 (BioMérieux, Fransa) otomatize mikrobiyoloji sistemlerinde çalışılmıştır. Sonuçlar The European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) önerileri doğrultusunda değerlendiril-

miştir. ETİK KURUL ONAYI: Bu çalışmasının etik kurul onayı SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Etik Kurulundan alınmıştır (GOKA/2020/13/5). 

BULGULAR 

Çalışma süresi içerisinde mikrobiyoloji laboratuarımıza yanık kliniğimizden 110 tane yara sürüntüsü 

kültürü gönderilmiş olup 32 örnekte üreme saptanmıştır, bunların 4’ünde iki farklı mikroorganizma izole 

edilmiştir. Yapılan Gram boyalı preparatlarda polimorfonükleer hücrelerin varlığı enflamasyon belirteci 

olarak kabul edilmiş olup, kültürlerdeki üremeler yayma sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir.  

Yaşları 1-90 arasında değişen (ortalama yaş: 41.3 yıl) hastaların 17 (%74)’si yetişkin, 6 (%26)’sı ço-

cuktu. İzole edilen enfeksiyon etkenlerinin %76’sı Gram negatif, %18’i Gram pozitif ve %6’sı ise Can-

dida türlerinden oluşmaktadır. Yanık hastalarının yara sürüntü kültürlerinde en sık izole edilen GR(-) 
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bakteriler Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp.’dir. Enterobacteriaceae türlerinin 3 tane-

sinde genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) (+) olarak tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda 

Candida türlerine sadece iki hastada (%5.9) rastlanmıştır٬ biri Candida albicans diğeri Candida tropi-

calis olarak tanımlanmıştır. İzole edilen bakteri ve mayaların dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir.  

En sık izole edilen P. aeruginosa izolatlarının antibiyotik direnç oranları: seftazidim ve sefepim %66.7٬ 

imipenem ve meropenem %33.6 olarak tespit edilmiştir. İkinci sıklıkla izole edilen Acinetobacter suş-

larının direnç oranları ise amikasin dışında %87.5 olarak saptanmıştır. İzole edilen üç S. aureus suşunun 

iki tanesi metisiline dirençli (MRSA), iki S. epidermidis suşunun ise biri metisiline dirençli (MRSE) 

olarak saptanmıştır. İzole edilen Gr (-) bakterilerin antibiyotik duyarlılık sonuçları Tablo 2’de verilmiş-

tir. 

Tablo 1. Yanık Hastalarının Yara Sürüntü Kültürlerinde Üreyen Bakteri ve Mayaların Dağılımı 

Patojen N      (%) 

Pseudomonas aeruginosa 9       (26.5) 

Acinetobacter spp 8       (23.6) 

Klebsiella spp 2       (5.9) 

Enterobacter spp 1       (2.9) 

E.coli 3       (8.8) 

Serratia 2       (5.9) 

Proteus spp 1       (2.9) 

Staphylococcus aureus  3       (8.8) 

Enterococcus spp 1       (2.9) 

Staphylococcus epidermidis 2       (5.9) 

Candida spp 2       (5.9) 

Toplam 34     (100) 
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Tablo 2. İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotiklere Duyarlılıkları 

Antibiyotikler P.  aeruginosa 

(N=9) 

n(%) 

Acinetobacter spp 

(N=8) 

n(%) 

Enterobacteriaceae spp 

(N=9) 

n(%) 

Meropenem 6 (%66.6) 1 (%12.5) 9 (%100) 

İmipenem 6 (%66.6) 1(%12.5) 9 (%100) 

Piperasilin-tazobaktam 4 (%44.4) 1(%12.5) 6 (%66.6) 

Amikasin 8 (%88.8) 3 (%37.5) 6 (%66.6) 

Seftazidim 3 (%33.3) 1(%12.5) 6 (%66.6) 

Siprofloksasin 6(%66.6) 1(%12.5) 6 (%66.6) 

Gentamisin 8 (%88.8) 1(%12.5) 4(%44.4) 

Sefepim 3(%33.3) 1(%12.5) 6 (%66.6) 

SXT - 1(%12.5) 4(%44.4) 

Amoksisilin/klavuloni-

kasit 

- - 2 (%22.2) 

 

SONUÇ  

P. aeruginosa, “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)’’ sistem verilerine göre ikinci sık-

lıkta yanık enfeksiyon etkeni olarak saptanmıştır (11). Ancak, ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda %57 

ve %46 ile ilk sırada yer almaktadır (12,13). Bizim çalışmamızda da P. aeruginosa %26.5 oranı ile en 

sık izole edilen etken olmuştur. 

Son yıllarda Acinetobacter baumannii’nin etken olduğu yanık enfeksiyonu sayısının arttığı ve hastalarda 

yüksek oranda bakteriyemi ile mortaliteye neden olduğu bildirilmektedir (14). Yıldırım AM ve ark. 

yaptıkları çalışmada en sık A.baumannii (%17) izole etmişler (15). Bizim çalışmamızda ikinci sıklıkla 

izole edilen Acinetobacter suşlarında imipenem ve meropeneme (% 87.5) yüksek oranda direnç saptan-

mıştır. 

Sonuç olarak, her ne kadar uygun antibiyotik seçimi ile yara yerinde enfeksiyon oranları azaltılmış olsa 

da, yanık hastalar için yara yeri enfeksiyonu halen sepsis ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. 

Bu yüzden yanık birimlerinde çoklu ilaca dirençli organizmalar ciddi bir risk olarak düşünülmelidir ve 
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çoklu ilaca dirençli patojenlerin ortaya çıkmasını ve yayılmasını sınırlamak için erken tespit edilip٬ ag-

resif enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 
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TROMBOSİT FONKSİYON  TESTLERİNİN  ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA 

ENFLAMASYON BELİRTECİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülseren DOST SÜRÜCÜ 

Adıyaman Üniversitesi,  Tıp Fakültesi,  Adıyaman / Türkiye 

Öz: Ankilozan Spondilit primer olarak aksiyel iskelet ve sakroiliak eklemleri tutan enflamatuar roma-

tizmal bir hastalıktır.Toplumda prevalansı %0.1-1 arasındadır. Hastalık aktivitesini değerlendirmede 

Sedimentasyon ve C-reaktif protein gibi markerlar yaygın kullanılmakla birlikte bu parametreler yaş, 

cinsiyet gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Son zamanlarda enflamasyonu göstermek amacıyla tam 

san sayımından elde edilebilen basit, kolay ulaşılabilir olan trombosit fonksiyon tesleri ile ilgili çalış-

malar yapılmıştır. Ortalama Trombosit Hacmi(PDV) ve Trombosit Dağılım Hacmi(PDW)bu amaçla 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada amaç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel 

Tıp Ve Rehabilitasyon kliniğine başvurup Ankilozan spondilit tanısı alan hastaların retrospektif olarak 

tam kan sonuçlarının incelenmesi ve bu sonuçlarla hastalık aktivitesi arasında herhangi bir ilişki olup 

olmadığını araştırmaktı. MATERYAL METOD: Hastanemiz otomasyon sisteminden Ankilozan Spon-

dilit tanısı konan 60 hasta ve polikliniğimize başka nedenle başvuran herhangi bir sistemik enflamatuar 

hastalığı olmayan 40 hasta dahil edildi. Tüm katılımcıların tam kan sayımlarından ortalama trombosit 

hacmi(MPV),trombosit dağılım genişliği(PDW), C-reaktif protein(CRP) ve Sedimentasyon değerleri 

kaydedildi. Hasta ve kontrol grubunda yaş ve cinsiyet açısından aralarında istatistiksel anlamlı fark 

yoktu(p>0.05), AS grubunun MPV değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük, PDW değerleri 

anlamlı olarak yüksek tespit edildi(p<0.05),Ancak AS grubunun PDW ve MPV değerleri ile CRP ve 

sedimentasyon değerleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi. Sonuç olarak ;AS hastalarında trombosit 

fonksiyon testleri hastalık belirteci olarak düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, Ortalama Trombosit Hacmi(MPV), Trombosit Dağılım Ge-

nişliği(PDW) 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Ankilozan Spondilit (AS) etyolojisi bilinmeyen, spinal eklemlerde ve komşu yapılarda belirgin infla-

masyon ile karakterize, omurgada progresif ve asendan kemik füzyonuna yol açan inflamatuar bir has-

talıktır [Arnett,1997:1197-1208]. AS prevalansı beyaz Amerikalılarda % 0.2, Kuzey Avrupa'da %1.4 

olarak bildirilmiştir [Taurog ,1997:180-183]. Türkiye'de AS prevalansı 1436 erkeğin tarandığı bir çalış-

mada % 0.14 olarak bulunmuştur[Yenal,1977:294-98]. C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentas-

yon hızı (ESH), güvenilirliği ve maliyet etkinliğinden dolayı akut faz yanıtı değerlendirmede sıklıkla 

kullanılan belirteçlerdir [Nakamura,2000:305-13.]. Hastalık aktivitesi ile korelasyon gösterirler ancak 

aktivite değerlendirilmesinde birbirlerine üstünlükleri yoktur[Dernis,2007:330-7.].CRP ve ESH’nin 

enflamasyondan bağımsız olarak, yaş, cinsiyet, anemi, böbrek yetmezliği gibi bazı durumlardan etki-

lendiği gösterilmiştir[Shmerling,2005:704-11].  

Ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit büyüklüğünü ve kemik iliğindeki trombosit üretim hızını 

yansıtan ve trombosit aktivasyonunun ve inflamasyonun şiddetini gösteren bir belirteçtir[Pitch-

ford,2006:704-11].Romatolojik hastalıkların aktif klinik durumlarında MPV’nin azaldığı ve ESR, CRP 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

303 

ile negatif bir korelasyon gösterdiği dolasıyla negatif bir akut faz reaktanı olarak kullanılabileceği bil-

dirilmektedir [Zareifar,2014:245-8.].  

Plaletet dağılım genişliği (PDW) ise, plateletlerin boyutlarındaki değişikliklerin genişlik miktarını yan-

sıtan bir parametredir. PDW platelet aktivasyonu ile artar. MPV’ye göre platelet aktivasyonunu göster-

mede daha spesifik olduğu belirtilmektedir [Vagdatli , . 2010:28-32]. 

AMAÇ 

Bu çalışmada amaç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğine 

başvurup Ankilozan spondilit tanısı alan hastaların retrospektif olarak tam kan sonuçlarının incelenmesi 

ve bu sonuçlarla hastalık aktivitesi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığının normal sağlıklı birey-

lerle karşılaştırmaktı. 

KAPSAM 

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine 2016-2020 

tarihleri arasında ayaktan başvuran ve ankilozan spondilit tanısı konan hastalar retrospektif olarak 

hastane otomasyon sisteminden tarandı. Çalışma öncesi Adıyaman Üniversitesi Girişimsel olmayan Kli-

nik Araştırmalar Etik kurulundan etik onay alındı.  

YÖNTEM 

Ankilozan spondilit tanısı konan 18-65 yaş arası 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir romatiz-

mal hastalık,,hipertansiyon, diyabetes mellitus, malignite, tiroid fonksiyon bozukluğu, kalp yetmezliği, 

ateroskleroz,, antikoagülan ve antiagregan tedavi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı.Konrol grubu ola-

rak polikliniğimize başvurup herhangi bir romatizmal ve sistemik hastalığı olmayan  18-65 yaş arası  40 

hasta alındı. Tüm katılımcıların yaş, cinsiyet ve  tam kan sayımlarından ortalama trombosit 

hacmi(MPV), trombosit dağılım genişliği(PDW), eritrosit sedimentasyon hızı(ESH), C-Reaktif Pro-

tein(CRP) değerleri kaydedildi. 

BULGULAR: 

Hasta ve kontrol grubunun laboratuar sonuçları Tablo 1 de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Hasta ve Kontrol Grubunun Demografik ve Laboratuar Bulguları 

 AS Grubu(n=60) Kontrol Grubu(n=40)     p değeri 

ESH(mm/sn) 13,7667±11,3127 5,575±4,749 ,000 

CRP(mg/L) 1,253±2,092 0,649±1,470 ,094 

MPV(fL) 7,793±1,251 8,328±1,241 ,038 

PDW(%) (mean±SD) 16,786±2,861 15,455±3,729 ,046 

AS: Ankylosing spondylitis, ESR: erythrocyte sedimentation rate; CRP: C-reactive protein; MPV: mean 

platelet volüme,PDW:platelet distribution width p<0.05 istaistiksel olarak anlamlı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

304 

Hasta ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet açısından aralarında istatistiksel anlamlı fark yoktu(p>0.05). 

AS grubunda ESH ve CRP değerleri  kontol grubuna göre yüksekti ve yükseklik ESH değerinde istatis-

tiksel olarak anlamlıydı. AS grubunda MPVdeğeri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük, PDW 

değeri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olacak düzeyde yüksekti(p<0.05). Hastaların 

ESH,CRP, MPV,PDW değerleri arasındaki korelasyon analizi tablo 2 de gösterilmiştir.  

Tablo 2. AS Hastalarının Laboratuar Değerlerinin Korelasyonu 

 MPV PDW ESH CRP 

MPV 1.000 p=,066 

r=,239 

p=,094 

r=-,218 

p=,016 

r= -,311 

PDW p=,066 

r=,239 

1.000 p= ,656 

r= -,059 

p=,349 

r= -,123 

ESH p=,094 

r= -,218 

p=,656 

r= -,059 

1.000 p=,000 

r=,610 

CRP p=,016 

r= -,311 

p=,349 

r=-,123 

p=,610 

r=,000 

1.000 

 AS: Ankylosing spondylitis, ESR: erythrocyte sedimentation rate; CRP: C-reactive protein; MPV: mean 

platelet volüme,PDW:platelet distribution width 

Yapılan korelasyon analizinde MPV ile ESH ve CRP arasında negatif korelasyon tespit edildi. Bu ko-

relasyon MPV ile CRP arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde idi.PDW ile ESH ve CRP arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan negatif korelasyon tespit edildi.  

SONUÇ 

İnflamasyon AS’li hastalarda özürlülüğe ve mortaliteye neden olan temel belirleyici faktördür. AS’de 

güvenilir belirteçlerle inflamasyonun değerlendirilmesi, hastanın uzun vadeli sonuçlarının tahmin edil-

mesi açısından önemlidir[Mercan, 2016:597–601]. AS’ye özgü tanı ve takip aracı olarak kullanılacak 

standart bir laboratuvar testi bulunmamakla beraber, CRP ve ESH yaygın olarak kullanılmaktadır[Cos-

kun,2014: 101-105]. Bizim çalışmamızda AS grubunda kontrollere göre ESH ve CRP değerleri yük-

sekti. Bu yükseklik ESH ‘da istatistiksel olarak anlamlıyken CRP’de istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

Bu da muhtemelen AS hastalarını aktif ve inaktif olarak ayırmayıp tüm hastaları çalışmaya dahil etme-

mizden kaynaklandı.Sonuçlarımız daha önce yapılan çalışmalarla benzerdi [Sezgin , 2017:1–10]. 

Tam kan sayımı AS’ nin tanı ve takibinde sıklıkla kullanılır. MPV ve PDW  rutin hemogram ölçümle-

rinin  ek maliyet ve çalışma gücü gerektirmeyen bir bileşenidir [Gasparyan, 2011:47-58]. MPV değeri, 

trombosit üretim hızını ve stimülasyonunu gösterir. Artmış MPV, trombopoetik strese yanıt olarak me-

gakaryositlerin artmış büyümesi ile ilişkilidir. Büyük trombositler küçük trombositlere göre daha yoğun 
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granüllere sahip olup, metabolik ve enzimatik olarak daha aktiftirler ve daha yüksek trombotik potansi-

yel taşırlar [12]. Literatürde enflamatuar hastalıklarla MPV değerleri arasında pozitif veya negatif kore-

lasyon bildiren farklı çalışmalar mevcuttur[Sezgin , 2017:1–10 , Gasparyan, 2011:47-58, Yavuz, 2014: 

637-41 Bozan, 2016:3663–72]. 

Biz  çalışmamızda MPV değerini AS hasta grubunda kontrollere göre anlamlı düşük bulduk. MPV de-

ğerindeki bu düşüşün, artan hemostatik talebin bir sonucu olarak daha büyük trombositlerin seçici tüke-

timinden kaynaklanabileceği, pro-inflamatuar sitokinler ile akut faz reaktanlarının aşırı üretiminin me-

gakaryopoezi etkileyebileceği ve küçük boyutlu trombositlerin kemik iliğinden erken salınması yoluyla, 

trombositlerin boyutunun baskılanabileceği düşünülmektedir[Balta, 2014;28:1388-93]. 

 Son zamanlarda PDW’nin MPV’ye göre trombosit aktivasyonunu belirlemede daha spesifik olduğu 

üzerinde durulmaktadır. Trombosit aktivasyonu ile MPV ve PDW değerleri arasındaki ilişkiyi açıkla-

mak bazı faktörlerden dolayı zor olabilir ve çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilebilir. Kan alındıktan 

sonra çalışmaya kadar geçen süre,çalışma tüpündeki   antikoagülan ajanın farklılığı gibi çeşitli nedenler 

bu sonucu etkileyebilir[Cartwright, 2009:9-22]. 

Biz  çalışmamızda, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde PDW değerinde kontrollere göre artış belirledik. 

PDW değerlerinin göreceli olarak daha yüksek olması , inflamasyona bağlı trombosit tüketimini düşün-

dürmektedir. 

Sonuç olarak ; . fazladan maliyete neden olmadan ve bir çok laboratuarda kolaylıkla ölçülebilen bu 

parametreler  enflamatuar hastalıkların tanısında ve hastalığın ciddiyetini belirlemede klinisyenler tara-

fından daha dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Ancak literatürdeki çelişkili sonuçlara bakıldığında pros-

pektif kontrollü çalışmalara da ihtiyaç var gibi görünmektedir. 
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HEKİMLERİN VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE 

ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARI 

Ömer ÇANKAYA1, Yasemin KORKUT KURTOĞLU2 

1-2 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kütahya / Türkiye 

Öz: Giriş: Modern tıbbın haricindeki tedavi uygulamaları bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp şek-

linde adlandırılmaktadır. Bu uygulamaların Türkiye ve dünya genelinde kullanım sıklığı gitgide artış 

göstermektedir. Araştırmamızın amacı, hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin, bu konu ile ilgili bilgi 

düzeylerinin araştırılması ve kullanım sıklığının tespit edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanım-

layıcı nitelikteki çalışma, Eylül-Aralık 2019’da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğ-

rencileri ve hekimlerde yapılmıştır. Çalışmada 66’sı doktor, 330’u öğrenci toplam 396 kişiye ulaşılmış-

tır. Veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Bilgi Formu ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Sağlık 

İnanış Anketi kullanılmıştır. Analizlerde Ki kare testi, fisher exact test, Kolmogorov Smirnov Testi, 

Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p˂0,05 olarak kabul edilmiş-

tir. Bulgular: Katılımcıların %16,7’si doktor, %83,3’ü tıp öğrencisi olup yaş ortalaması 22,1±4,3  , 

%43,2’si erkek idi. Tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma sıklığı oranlarına göre sırası 

ile akupunktur (%95,4), hirudoterapi (%92,4), kupa uygulaması (%83,1), hipnoz (%82,8) ve fitoterapi 

(%82,3) idi. Çoğu katılımcı, tıp eğitimi (%74) ve asistanlık eğitiminde (%63,7) bu konuda eğitim almak 

istediklerini belirtirken %52,7’si tıbbi tedaviden fayda görülmediği durumlarda kullanabileceğini ifade 

ettiler. Doktorların eğitim almak isteme ve Anabilim dalı kurulmasını isteme oranları öğrencilerden an-

lamlı şekilde daha yüksekti (p<0,001). Katılımcıların yaşları ve hizmet süreleri ile inanış anket puanları 

arasında anlamlı negatif yönlü ilişki vardı (sırasıyla p=0,008 ve p=0,006). Sonuç: Katılımcıların tamam-

layıcı tıp yöntemlerine karşı olumlu tutum sergiledikleri fakat bilgi düzeylerinin düşük olduğu görül-

müştür. Tıp fakültesi ve asistanlık eğitiminde yer alması konusunda isteğin yüksek olması sebebiyle 

ilgili tıp eğitimlerine bu konunun dahil edilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, Hekim, Tıp Öğrencileri, Tutum 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE 

Son zamanlarda dünya ve ülkemiz genelinde bütüncül tamamlayıcı alternatif tıp (BTAT) uygulamaları 

hekim/hekim dışı kişilerce yapılmakta ve halkın büyük çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır (Şahin, 

2017: 159-162). Sağlık Bakanlığı tarafından Ekim 2014 yılında yayımlanan “Geleneksel ve Tamamla-

yıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile bu alan farklı bir boyuta taşınmıştır. Amaç, kapsam ve kanuni 

dayanaklar netlik kazanmıştır (Mollahaliloğlu ve ark., 2015: 102-105) 

 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği büyük önem arz etmektedir çünkü tıp dün-

yası bu tür uygulamalardan uzak durdukça ehil olmayan kişilerin eline kalma ihtimali artmaktadır. Üni-

versitelerde BTAT ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılması önem arz etmektedir (Somer ve Vatanoğlu, 

2016: 58-65). Yapılan bir çalışmada, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında tıp öğrenci-

lerinin, bilgi sahibi ve olumlu görüş içerisinde oldukları; yaş, cinsiyet, sınıf, okul gibi özelliklerine göre 

bu durumun farklılaştığı görülmüştür (Altan ve ark. 2014: 81-88).  

Ülkemizde, 27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde 15 BTAT uygulamasının tanımı yapılmıştır.  Akupunktur, Apiterapi, 
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Fitoterapi, Hipnoz, Hirudoterapi, Homeopati, Karyopraktik, Kupa uygulaması, Larva uygulaması, Me-

zoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon terapi, Refleksoloji ve Müzik Terapi bu uygulamalardandır  (1). 

AMAÇ 

Çalışmamızda, KSBU Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan tıp doktorları ve Üniversitemiz Tıp fa-

kültesinde okuyan 1 ve 6. sınıf arası tüm tıp fakültesi öğrencilerin bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp 

konusundaki bilgi, tutum ve davranışları ile birlikte kullanım sıklıklarının incelenmesi hedeflenmiştir. 

KAPSAM 

Araştırmanın evrenini, KSBU Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan tıp doktorları ve Tıp Fakülte-

sinde okuyan öğrencilerden, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul edenler oluşturmaktadır. Araş-

tırma evreni 900 kişiden oluşmaktadır.%4 hata payı, %95 güven aralığı ile hesaplandığında en az 360 

örneğin seçilmesi planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Veri toplama Aracı 

Sosyodemografik Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından ilgili literatür incelenerek hazırlanmış olup bu 

formda katılımcıların yaş, cinsiyet, meslekleri ve çalışılan bölüm sorgulanmaktadır. Ayrıca katılımcıla-

rın kişisel BTAT kullanma durumları, BTAT’a başvurma nedenleri, BTAT uygulamaları hakkındaki 

görüşleri, tutum ve davranışlarına yönelik sorular yer almaktadır  (Altan ve ark. 2014: 81-88,Lie ve 

Boker, 2014: 2).  

TAT Sağlık İnanış Anketi: Katılımcıların BTAT hakkındaki tutum ve düşüncelerinin değerlendirilmesi 

için TAT Sağlık İnanışı Anketi kullanılacaktır. Hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının 

BTAT hakkındaki inanışlarını değerlendiren bu anket 10 sorudan oluşmaktadır. Anket alternatif tıp te-

orilerine ve uygulamalarına ilişkin tutumları ölçmek amacıyla 2004 yılında Desiree Lie ve John Boker 

tarafından geliştirilmiş ve güvenirlik ile geçerliliği yapılmıştır (Lie ve Boker, 2014: 2).  

İstatistiksel Yöntemler 

Verilerin girişinde ve istatistiksel değerlendirmede SPSS v22 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı 

istatistikler yüzde, ortalama, standart sapma olarak sunuldu. Analizlerde kategorik değişkenlerin karşı-

laştırmalarında Ki kare testi ve Fisher’s exact test kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kol-

mogorov Smirnov Testi ile araştırıldı. Numerik değişkenlerin dağılımı normal dağılıma uymadığından 

aralarındaki ilişkinin saptanmasında Spearman korelasyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık dü-

zeyi p˂0,05 olarak kabul edildi. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027.pdf
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Etik Kurul ve İzinler  

K.S.B.Ü. Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan  01.10.2019 tarih ve  

2019/10-01 sayı numarası ile izin alındı.  

BULGULAR 

Çalışmaya, 396 kişi katılmıştır. Katılımcıların %16,7’si (n=66) doktor, %83,3’ü (n=330) tıp fakültesi 

öğrencisidir ve yaş ortalaması 22,1±4,3 yıldır. Araştırmaya katılanların %43,2’si (n=171) erkektir. Öğ-

rencilerin %31,6’sı (n=125) 1. sınıf, %13,9’u (n=55) 2. sınıf, %6,1’i (n=24) 3. sınıf, %9,1’i (n=36) 4. 

sınıf, %12,6’sı (n=50) 5. sınıf, %10,1’i (n=40) 6. sınıftır. Doktorların hizmet süresi ortalaması 4,5±4,8 

yıldır (min-max: 1-18 yıl). 

BTAT yöntemleri ile bilgi düzeyinin sırasıyla  %4’ü (n=16) hiç yok, %28,5’i (n=114) çok az, %34,2’si 

(n=137) az, %24,2’si (n=110) orta, % 4,7’si (n=19) iyi olduğunu belirtmiştir. 

Çalışmamızda doktorların %18,2’si, tıp fakültesi öğrencilerinin %8,8’i BTAT ile ilgili bir kursa katıl-

mıştı. Doktorların kursa katılma oranı tıp fakültesi öğrencilerinden anlamlı şekilde daha yüksekti 

(p=0,022).  

Doktorların tamamı (n=66), öğrencilerin %69,1’i (n=228) BTAT eğitimi almak istiyordu. Doktorların 

BTAT eğitimi almak isteme oranı tıp fakültesi öğrencilerinden anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,001). 

Doktorların %90,9’u, tıp fakültesi öğrencilerinin %68,2’si BTAT yöntemleri Anabilim dalı kurulmasını 

istiyordu. Doktorların bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri anabilim dalı kurulmasını is-

teme oranı tıp fakültesi öğrencilerinden anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,001).  

Sağlık bakanlığının yayımladığı yönetmelik hakkında doktorların %36,3’ü, tıp fakültesi öğrencilerinin 

%3,3’ü bilgi sahibiydi. Doktorlar yönetmelik ile ilgili tıp fakültesi öğrencilerinden anlamlı şekilde daha 

yüksek oranda bilgi sahibiydi (p<0,001).  

Çalışmaya katılan doktorların %90,9’u (n=60), öğrencilerin %66,4’ü (n=219) meslek hayatında BTAT 

yöntemlerini uygulayacağını düşünüyordu. Doktorların meslek hayatında BTAT yöntemlerini uygula-

yacağını düşünme oranı öğrencilerden anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,001).  

Doktor ve öğrencilerin BTAT ile ilgili bilgi ve tutumlarının karşılaştırılması Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1. Doktor ve Öğrencilerin BTAT ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırılması 

 Doktor Öğrenci  

 n % n %   p 

Kursa katılma      

Evet 12 18,2 29 8,8 0,022 

Hayır 54 81,8 301 91,2 

BTAT yöntemlerini kullanma      

Evet 24 36,3 124 37,6 0,853 

Hayır 42 63,7 206 62,4 

BTAT yöntemlerinin faydalı olduğunu düşünme      

Evet 18 27,3 112 33,9 0,320 

Hayır 6 9,1 17 5,2 

Kullanmadım 42 63,6 201 60,9 

BTAT eğitimi almak isteme      

Evet 66 100 228 69,1 <0,001 

Hayır 0 0 102 30,9  

BTAT yöntemleri anabilim dalının kurulmasını isteme      

Evet 60 90,9 225 68,2 <0,001 

Hayır 6 9,1 105 31,8 

BTAT yöntemlerinin SGK geri ödeme listesine dahil edil-

mesi gerektiğini düşünme 

     

Evet 42 63,6 221 67 0,601 

Hayır 24 36,4 109 33  
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Sağlık bakanlığının BTAT yönetmeliği konusunda bilgi sa-

hibi olma 

     

Evet 24 36,3 11 3,3 <0,001 

Hayır 42 63,7 319 96,7 

Meslek hayatında BTAT yöntemlerini uygulayacağını dü-

şünme 

     

Evet 60 90,9 219 66,4 <0,001 

Hayır 6 9,1 111 33,6  

 

Katılımcıların %16’sı (n=64) her türlü hastalık için, %52,7’si (n=211) tıbbi tedaviden fayda görülmediği 

durumlarda, %28,7’si (n=115) kronik hastalıklar için, %6,7’i (n=27) kanserler için, %16’sı (n=64) obe-

zite tedavisi, %22,5’i (n=90) estetik amaçlı, %14,2’si (n=57) diğer (tedavisine destek amaçlı ve kalp 

hastalıkları) durumlarında bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin uygulanabileceğini be-

lirtmiştir. 

Doktorların %72,7’si (n=48), öğrencilerin %85,2’si (n=281) hipnozu bir BTAT yöntemi olarak bili-

yordu. Öğrencilerin hipnozu bilme oranı doktorlardan anlamlı şekilde daha yüksekti (p=0,014). 

Doktorların %72,7’si (n=48), öğrencilerin %84,8’i (n=280) kupa uygulamasını biliyordu. Öğrencilerin 

kupa uygulamasını bilme oranı doktorlarda anlamlı şekilde daha yüksekti (p=0,017).  

Doktorların %9,1’i (n=6), öğrencilerin %20,9’u (n=61) proloterapiyi bir BTAT yöntemi olarak bili-

yordu. Öğrencilerin proloterapiyi bilme oranı doktorlardan anlamlı şekilde daha yüksekti (p=0,025).  

Doktorların %54,5’i (n=36), öğrencilerin %71,5’i (n=236) ozon uygulamasını biliyordu. Öğrencilerin 

ozon uygulamasını bir BTAT yöntemi olarak bilme oranı doktorlardan anlamlı şekilde daha yüksekti 

(p=0,007).    

Doktorların hiçbiri (n=0) refleksolojiyi bilmiyor, öğrencilerin %26,1’i (n=86) refleksolojiyi biliyordu. 

Öğrencilerin refleksolojiyi bilme oranı doktorlardan anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,001).  

Doktorların %45,5’i (n=30), öğrencilerin %80,6’sı (n=266) müzikterapiyi bilmektedir. Öğrencilerin 

müzikterapiyi bilme oranı doktorlardan anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,001).  

Doktor ve öğrencilerin bildikleri BTAT yöntemlerinin karşılaştırılması Tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2. Doktor ve Öğrencilerin BTAT ile İlgili Bilgilerinin Karşılaştırılması 

 Doktor Öğrenci  

                                                                                                        n % n %    p 

Akupunktur      

Biliyor 60 90,9 318 96,4  

Bilmiyor 6 9,1 12 3,6 0,095* 

Apiraterapi      

Biliyor 48 72,7 205 62,1  

Bilmiyor 18 27,3 125 37,9 0,102** 

Fitoterapi      

Biliyor 54 81,8 272 82,4  

Bilmiyor 12 18,2 58 17,6 0,906** 

Hipnoz      

Biliyor 48 72,7 281 85,2  

Bilmiyor 18 27,3 49 14,8 0,014** 

Hirudoterapi       

Biliyor 60 90,9 306 92,7  

Bilmiyor 6 9,1 24 7,3 0,610** 

Homeopati      

Biliyor 6 9,1 120 36,4  

Bilmiyor 60 90,9 210 63,6 0,601** 

Kayropraktik      

Biliyor 12 18,2 95 28,8  

Bilmiyor 54 81,8 235 71,2 0,077** 

Kupa uygulaması          
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Biliyor 48 72,7 280 84,8  

Bilmiyor 18 27,3 50 15,2 0,017** 

Larva uygulaması          

Biliyor 42 63,6 241 73,0  

Bilmiyor 24 36,4 89 27,0 0,123** 

Mezoterapi      

Biliyor 18 27,3 127 38,5  

Bilmiyor 48 72,7 203 61,5 0,084** 

Proloterapi      

Biliyor 6 9,1 61 20,9  

Bilmiyor 60 90,9 269 79,1 0,025** 

Osteopati      

Biliyor 12 18,2 92 27,9  

Bilmiyor 54 81,8 238 72,1 0,102** 

Ozon uygulaması          

Biliyor 36  54,5 236 68,7  

Bilmiyor 30 45,5 94 28,5 0,007** 

Refleksoloji      

Biliyor 0 0 86 26,1  

Bilmiyor 66 100 244 73,9 <0,001** 

Müzikterapi      

Biliyor 30 45,5 266 80,6  

Bilmiyor 36 54,5 64 19,4 <0,001** 

                            *Fisher’s exact test                                **Ki kare test 
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TAT inanış anketine göre katılımcıların %0,7’si (n=3) çok güçlü, %0,5’i (n=2) nötr, %86’sı (n=344) 

pozitif, %8,2’si (n=33) negatif inanışa sahiptiler. Çalışmamızda, katılımcıların yaşları ve hizmet süreleri 

ile TAT inanış anket puanları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki vardı (sırasıyla p=0,008 ve p=0,006).  

SONUÇ  

 BTAT yöntemleri ile bilgi düzeyinin orta veya iyi olduğu kişilerin toplam yüzdesi %28,9 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç literatüre benzer şekilde genel bilgi düzeyi düşüklüğünü ortaya koymakta-

dır. 

 BTAT yöntemleri ile ilgili eğitim almak isteyen kişilerin yüzdesi %74’tür. Ayrıca doktorların 

BTAT eğitimi alma ve Ana bilim dalı kurulmasını isteme oranları tıp fakültesi öğrencilerinden an-

lamlı şekilde daha yüksektir. Bu yüksek oran asistanlık eğitiminde mevcut olma ve Ana bilim dalı 

kurulması konusunda da kendisini göstermektedir. Literatür bilgileri ile eşleşen bu durum tıp fakül-

tesi müfredatlarına bu konunun dahil edilebileceğinin bir kanıtıdır. 
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KORONER ARTER HASTALARINDA SORT1 RS:599839 GEN VARYANTLARININ LİPİD 

PROFİLİNE ETKİSİ 

Ayşegül Başak AKADAM-TEKER1, Erhan TEKER2 

1 Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Giresun / Türkiye
 

2
 Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 

Giresun / Türkiye 

Öz: Koroner kalp hastalığı (KKH) küresel olarak en yaygın ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. 

Aterosklerotik KKH (AKKH), lipoprotein retansiyonu ve kolesterol birikimi ile tetiklenen ve sürdürü-

len, çözülmeyen plak iltihabı ile karakterize inflamatuar bir hastalıktır.  AKKH ile ilgili kesin mekaniz-

malar tam olarak anlaşılmamış olsa da, artan KKH insidansı çeşitli çevresel ve genetik faktörlere bağ-

lanmaktadır. SORT1 genom çapında ilişkilendirme çalışmalarında (GWAS) hepatik lipid metabolizması 

ve düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-K) seviyeleri ile olan ilişkisinden dolayı kardiovasküler 

hastalık oluşturma riski ile ilişkilendirilmiştir. SORT1 gen bölgesi üzerindeki çeşitli varyasyonlar lipid 

profilleri üzerinde farklı etkilere neden olmaktadır. Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler), bir genetik 

biyobelirteçin bir hastalık riskiyle nedensel olarak bağlantılı olup olmadığını incelemek için kullanıla-

bilir. Bizim bu çalışmadaki amacımız; Türk toplumunda SORT1(599839)  gen varyantlarının KKH ge-

lişimi ve lipid parametreleri üzerine bir etkisinin olup olmadığını belirlemekti. Yöntem: Bu vaka-kont-

rol çalışmasında 396 kişiden oluşan çalışma grubu (209 KKH /187 kontrol) SORT1 rs:599839 polimor-

fizmi açısından TaqMan 5’ Allelik Ayrım Testi ile genotiplendirilmiştir. Bulgular: Hasta ve kontrol 

grupları arasında SORT1 rs:599839 genotipleri açısından istatistiksel olarak fark bulunmamaktadır 

(p=0.81). G allel varlığı hem hasta hemde kontrol grubunda daha düşük Total-Kolesterol (sıra-

sıyla;p=0.005,p=0.032)ve LDL-Kolesterol (sırasıyla;p=0.005,p=0.040) seviyelerine sebep olurken daha 

yüksek HDL-Kolesterol (sırasıyla;p=0.001,p=0.006) seviyeleri gözlenmiştir. Sonuç: Bulgularımız 

SORT1 rs:599839 polimorfizminin direk olarak KKH patogenezine katkısının olmadığı yönündedir. 

Ancak, minör G allel varlığının Total –kolesterol ve LDL-kolesterol seviyelerini düşürken ve HDL-

kolesterol seviyelerinde yükselmeye sebep olmuştur. Bu durum minör G allel varlığının lipid profili 

üzerine olumlu etki gösterdiği ve KKH’a karşı koruyucu olduğu izlenimini vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner Kalp Hastalığı, Polimorfizm, SORT1, LDL-Kolesterol 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Koroner kalp hastalığı (KKH) ve sonraki komplikasyonları, ölüm oranları düşmekle birlikte küresel 

olarak en yaygın ölüm nedeni olmaya devam etmektedir (1). Aterosklerotik KKH (AKKH), lipoprotein 

retansiyonu ve kolesterol birikimi ile tetiklenen ve sürdürülen, çözülmeyen plak iltihabı ile karakterize 

inflamatuar bir hastalıktır.  AKKH ile ilgili kesin mekanizmalar tam olarak anlaşılmamış olsa da, artan 

KKH insidansı çeşitli çevresel ve genetik faktörlere bağlanmaktadır (2). Çok sayıda çalışma, ateroskle-

rozun altında yatan sürecin lipoprotein enjeksiyonu olduğunu ve arter duvarında kolesterol birikiminin, 

aterosklerotik lezyonların oluşumuna ve aktivasyonuna neden olan kronik bir inflamatuar bozukluğa yol 

açtığını göstermiştir (3,4). Lipid metabolizmasının yeni regülatör’ü olan Sortilin, karaciğer ve makro-

fajdaki lipid metabolizmasını etkileyerek aterosklerozun ilerlemesini destekleyecektir. Sortilin'in ate-

rosklerotik lezyonlarda aşırı eksprese edildiği rapor edilmiştir, ancak normal çocuk damarlarında zar zor 
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algılanabilir; bu da sortilinin ateroskleroza katılmasına ve ateroskleroz gelişimini kolaylaştırdığına işaret 

eder (5-8). 

KAPSAM 

VPS10p ailesinin bir reseptörü olan Sortilin-1(SORT1)’i kodlayan SORT1 geni 1p13.3’de lokalizedir 

(9). SORT1 genom çapında ilişkilendirme çalışmalarında (GWAS) hepatik lipid metabolizması ve dü-

şük dansiteli lipoprotein-kolesterol (LDL-K) seviyeleri ile olan ilişkisinden dolayı kardiovasküler has-

talık oluşturma riski ile ilişkilendirilmiştir (10-12). SORT1 gen bölgesi üzerindeki çeşitli varyasyonlar 

lipid profilleri üzerinde farklı etkilere neden olmaktadır. 

AMAÇ 

Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler), bir genetik biyobelirteçin bir hastalık riskiyle nedensel olarak 

bağlantılı olup olmadığını incelemek için kullanılabilir. Bizim bu çalışmadaki amacımız; Türk toplu-

munda SORT1(599839)  gen varyantlarının KKH gelişimi ve lipid parametreleri üzerine bir etkisinin 

olup olmadığını belirlemekti. 

YÖNTEM 

Bu vaka-kontrol çalışması, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvuran 396 kişiden oluşmuştur. SORT1 rs:599839 polimorfizmi-

nin çalışma popülasyonu 209 KAH erkek ve 187 gönüllü sağlıklı erkek kontrolden oluşuyordu. Allelik 

varyasyonlar (rs:599839), üreticinin talimatına göre yerleşik protokoller kullanılarak çift yönlü kantitatif 

TaqMan 5’ Allelik Ayrım Testi (Applied Biosystems, Foster City, CA) kullanılarak genotiplendi.  

BULGULAR 

Çalışmamıza 396 erkek (209 hasta/187 kontrol) birey dahil edilmiştir. Hasta (yaş=50.14±13.39) ve kont-

rol (yaş=49.72±12.80) grupları arasında yaş, trigliserid, LDL-Kolesterol ve sigara kullanımı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). Ek olarak, HDL-K,  Total-K, hipertan-

siyon, hiperlipidemi ve diyabet açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmaktadır (p<0.001). Hasta ve kontrol grupları arasında SORT1 rs:599839 genotipleri ve allel 

fraksiyonları açısından istatistiksel olarak fark bulunmamaktadır (p=0.81).Hem hasta hemde kontrol 

grubunda minör G allelin varlığı trigliserid seviyelerini etkilememiştir (p>0.05). Diğer yandan G allel 

varlığı hem hasta hemde kontrol grubunda daha düşük Total-K (sırasıyla;p=0.005,p=0.032) ve LDL-K 

(sırasıyla;p=0.005,p=0.040) seviyelerine sebep olurken daha yüksek HDL-K (sıra-

sıyla;p=0.001,p=0.006) seviyeleri gözlenmiştir. 

SONUÇ 

Yapılan genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) verilerine göre 1p13.3 kromozomunda bu-

lunan SNP rs599839'un KAH riski ve LDL-C seviyeleri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (14-16). Şimdiye 

kadar yapılan çalışmalarda SORT1 rs599839'un G allelinin serum LDL-K seviyelerinde 0.14 mmol / 

L'lık bir düşüşüyle ilişkili olduğunu bildirmiştir (17,18). Ek olarak, SORT1'in aşırı ekspresyonunun top-

lam plazma kolesterolü ve LDL-C seviyelerinde bir düşüşe neden olduğunu bildiren çalışma verileride 

mevcuttur (17,19,20).  
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Bizim çalışmamız Türk toplumunda SORT1 rs599839'un KAH riski ve lipid profiline etkileri üzerine 

yapılmış ilk çalışmadır. Minör G allel varlığı hem hasta hemde kontrol grubunda daha düşük Total-K 

ve LDL-K seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak minör G allel varlığı daha yüksek HDL-K sevi-

yelerine de sebep olmuştur. Sonuç olarak verilerimiz minör G allel varlığının LDL-K ve Total-K sevi-

yelerini düşürerek KAH riskinde azalmaya neden olabileceği izlenimini vermiştir. 
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EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE YEME BOZUKLUĞU RİSKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özge YEŞİLDEMİR1, Nilüfer ACAR TEK1 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Yeme bozuklukları, hem ruhsal hem de bedensel boyutları olan, yetersiz veya aşırı besin tüketimi 

sonucunda ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilen bir hastalık grubudur. Egzersiz ise fiziksel 

uygunluğun bir veya daha fazla bileşeninin korunmasını veya geliştirilmesini amaçlayan düzenli, plan-

lanmış ve tekrarlı fiziksel aktivitelerdir. Düzenli egzersizin birçok olumlu etkisi olmasına karşın, zama-

nının çoğunu egzersiz yaparak geçirmeye aşırı istekli olma, bazı engellere rağmen kontrol edilemeyecek 

düzeyde aşırı egzersiz yapma yeme bozuklukları riskini artırabilir. Bu çalışmada düzenli egzersiz yapan 

bireylerde yeme bozukluğu riskinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Haftada en az iki kez egzersiz yapan 

102 erkek ve 104 kadın olmak üzere toplam 206 birey çalışma kapsamına alınmıştır. Bireylerin antro-

pometrik ölçümleri alınmış ve vücut bileşimleri ölçülmüştür. Bireylerin yeme bozukluğu riskini belir-

lemek amacıyla REZZY ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonunda, erkeklerin %25.5’inde yeme bozukluğu 

riski, kadınların ise %42.3’ünde yeme bozukluğu riski saptanmıştır. Yeme bozukluğu riski kadınlarda 

erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yeme bozukluğu riski olan erkeklerde vücut ağırlığı, 

BKİ, vücut yağ yüzdesi, yağ kütlesi ve kalça çevresi daha yüksektir (p<0.05). Yeme bozukluğu olan 

kadınlarda ise vücut ağırlığı, bel çevresi, bel/boy oranı (p<0.05), BKİ, vücut yağ yüzdesi, yağ kütlesi ve 

boyun çevresi (p<0.01) daha yüksektir. Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapan bireylerin yeme bozukluğu 

açısından risk grubu olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Yeme Bozukluğu Riski, Beslenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan sağlığı; beslenme, iklim, kalıtım, çevre koşulları gibi birçok faktörün etkisi altındadır ve bunların 

başında da beslenme gelmektedir. Günümüzde şehirleşme, ekonomik gelişme, küreselleşme, yaşam bi-

çiminde ve beslenme alışkanlıklarındaki hızlı değişimler ile birlikte beslenmede de geçişler meydana 

gelmektedir. Bu değişimler ve geçişler yeme tutum ve davranışlarını çeşitli yönleriyle ele alınan ve sık 

tartışılan bir konu durumuna getirmektedir (Dapi, 2011). Yeme tutum ve davranışlarındaki değişimler 

ise yeme bozuklukları başta olmak üzere birçok soruna neden olmaktadır (Karadag, 2016). 

Yeme bozuklukları, son 50 yılda artış gösteren, bedensel, psikolojik ve sosyal boyutları olan, bireylerin 

yemek alışkanlıkları,  vücut ağırlığı ve fiziksel görüntüleri ile ilgili kaygılarıyla kendini gösteren bir 

durumdur (Ünalan, 2009). Başlangıçta yeme bozuklukları ile ilgili araştırmaların çoğu genç kızlar, adö-

lesanlar ve kadınlar üzerine odaklı olmasına rağmen, günümüzde yetişkin erkekler ve özellikle farklı 

spor dallarıyla ilgilenen yetişkinlerde yeme bozuklukları üzerine yapılan araştırmalara da eğilim giderek 

artmaktadır (Dimitrova, 2019). Yapılan araştırmalarda yeme bozukluğu prevalansının sporcularda genel 

popülasyondan daha yüksek olduğu saptanmıştır (Rosendahl, 2009; Sundgot-Borgen, 2004). Yeme bo-

zukluğu prevalansı genel popülasyonda %1-4 arasında iken (Allen, 2013), farklı spor dallarındaki spor-

cularda %1-75 aralığında değişmektedir (Anderson, 2016; Krentz, 2013; Liu, 2016; Martinsen, 2010).  
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Sporcularda yeme bozuklukları çalışılmasına rağmen farklı meslek gruplarına mensup olup normal ha-

yatlarında düzenli egzersiz programına devam eden bireylerde yeme bozuklukları gelişimine ilişkin ça-

lışmalar sınırlı ve çatışmalıdır. Yapılan bir çalışmada, düzenli egzersiz yapan adölesanlarda yeme bo-

zukluğunun daha az olduğu ve düzenli egzersizin yeme bozukluğunu iyileştirdiği ve engellediği vurgu-

lanmıştır (Gomes, 2015). Başka bir çalışmada ise spor merkezine ağırlık ve vücut şekil kaygısıyla baş-

layarak düzenli egzersiz programına devam eden bireylerin fiziksel aktivite sonrasında yeme problem-

lerinin olumlu etkilendiği saptanmıştır (Gonçalves, 2012). Bunun aksine, bu kaygı ile başlayan birey-

lerde yeme bozukluğu görülme oranının yüksek olduğunu gösteren çalışmalarda mevcuttur (Müller, 

2015; Stapleton, 2016; Worsfold, 2018).  

AMAÇ 

Ülkemizde yeme bozuklukları üzerine farklı gruplarda birçok çalışma yapılmasına rağmen farklı meslek 

gruplarına mensup olup düzenli egzersiz programına devam eden bireylerde yeme bozuklukları üzerine 

yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada, düzenli egzersiz yapan bireylerde yeme bozuk-

lukları riskinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında düzenli egzersiz yapan bireylerin yeme bozukluğu riski belirlenmiş ve yeme 

bozukluğu riski olan ve olmayan bireylerin antropometrik ölçüm ve vücut bileşimleri karşılaştırılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma 102 erkek ve 104 kadın olmak üzere egzersiz yapan toplam 206 gönüllü birey ile yürütül-

müştür. Çalışma süresince Ankara Üniversitesi spor merkezine üyeliği olan ve dışlama kriterlerini taşı-

mayan bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada;  

 19 yaşından küçük olmak 

 Fiziksel veya zihinsel yetersizlik durumu varlığı 

 Son 6 ayda psikoaktif ilaç kullanımı 

 Herhangi bir hastalık sebebiyle ağırlık kaybı ve malnütrisyon durumu 

 Gebe ve emziklilik durumu  

 Düzenli egzersiz programına (haftada en az 2 kez ve 1 seansta en az 30 dakika) devam etmeme 

durumu dışlama kriterleri olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışma için 11/04/2017 tarih ve 2017-133 sayı ile Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan onay 

alınmıştır. Katılımcılar çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olduklarına dair beyanları alınmış-

tır.  

Araştırmaya katılan bireylerin yeme bozukluğu riskini belirlemek amacıyla kullanılan “REZZY Yeme 

Bozuklukları Ölçeği” basit, akılda kalıcı, uygulanması ve puanlanması kolay, yeme bozukluğunu teşhis 

etmek yerine olası bir şüphe uyandırmak ve risk durumunu belirlemek için tasarlanmış bir ölçektir (Hill, 

2010). İlk kez Morgan, Reid ve Lacey (1999) tarafından geliştirilmiş toplam beş soru içeren ölçeğin adı 
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sorulardan seçilen harflerden oluşturularak SCOFF adını almıştır (Hill, 2010). Türkçe geçerlilik ve gü-

venilirliği Aydemir, Köksal, Sapmaz ve Yüceyar (2015) tarafından yapılmış olup, Türkçe uyarlama-

sında ölçek ismi REZZY olarak belirlenmiştir. Ölçeğin değerlendirilmesinde uyan her maddeye 1 puan 

verilmekte ve 2 veya daha fazla puan yeme bozukluğu riski ile ilişkilendirilmektedir (Aydemir, 2015). 

Bireylerin antropometrik ölçümleri ve Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) araştırmacı tarafından ya-

pılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin vücut ağırlıkları (kg), beden kütle indeksi (BKİ) (kg/m2), vücut 

yağ yüzdesi (%), yağ kütlesi (kg), toplam vücut suyu (kg) ve yağsız vücut ağırlığı (kg) ‘Tanita BC 418’ 

marka biyoelektriksel impedans analizatörü kullanılarak belirlenmiştir.  

Bireylerin boy uzunluğu stadiyometreyle ölçülmüştür. Bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi esne-

meyen mezürla yöntemine uygun olarak ölçülmüştür. Bel/kalça oranı ve bel/boy oranı hesaplanmıştır. 

İstatistiksel analizler; Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0 paket programı kullanıla-

rak yapılmıştır (SPSS, 2001). Tüm istatistiksel hesaplamalar, %95 güven aralığında, p<0.05 ve p<0.01 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Bu çalışma, düzenli egzersiz yapan yaşları 19-55 arasında olan 102 erkek ve 104 kadın olmak üzere 

toplam 206 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan erkek bireylerin yaş ortalaması 25.8±7.86 

yıl iken, kadınların yaş ortalaması ise 26.5±9.07 yıldır. 

Tablo 1’de bireylerin REZZY ölçeği toplam puan ortalamaları, standart sapma değerleri ve sınır değe-

rine göre dağılımı gösterilmektedir. Toplam puan ortalamaları erkeklerde 0.8±1.05 iken,  kadınlarda 

1.4±1.21’dir. Buna ek olarak, REZZY ortalama puanlarının cinsiyetler arasındaki farkı istatistiksel ola-

rak önemli ve erkeklerde kadınlardan daha düşüktür (p<0.01). Sınır değerine göre değerlendirildiğinde; 

erkeklerin %25.5’inin, kadınların ise %42.3’ünün toplam puanları sınır değerinin üzerindedir. Cinsiyet-

lere göre yeme bozukluğu riski arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kadın-

larda yeme bozukluğu riski erkeklerden daha yüksektir. Tüm katılımcılarda ise yeme bozukluğu riski 

toplam puanı 1.1±1.16 iken, bireylerin %34.0’ında yeme bozukluğu riski belirlenmiştir.  
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Tablo 1. Bireylerin REZZY Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları ( X ), Standart Sapma (SS) De-

ğerleri ve Sınır Değerine Göre Dağılımı 

 Erkek (n=102) Kadın (n=104) Toplam (n=206) 

 X  SS X  SS X  SS pa  

REZZY toplam 

puanı 

0.8 1.05 1.4 1.21 1.1 1.16 0.001**  

        

 S % S % S % x2 pb 

Sınır değeri  

76 

 

74.5 

 

60 

 

57.7 

 

136 

 

66.0 

  

<2-risk yok 

       6.492 0.011* 

≥2-risk var 26 25.5 44 42.3 70 34.0   

aMann-Whitney U testi, bPearson ki kare testi *p<0.05 **p<0.01 

Tablo 2’de erkek ve kadınların yeme bozukluğu risk durumuna göre antropometrik ölçüm ve vücut bi-

leşimlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. REZZY ölçeği sınır değeri olan 2 ve üzerinde puan alanlar 

ile 2’nin altında puan alan erkekler arasında vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ yüzdesi, yağ kütlesi ve kalça 

çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmış ve yeme bozukluğu riski olan bireylerde 

olmayan bireylere göre bu değerler daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan kadınlar de-

ğerlendirildiğinde ise, yeme bozukluğu riski olanlarda olmayanlara göre vücut ağırlığı, bel çevresi ve 

bel/boy oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p<0.05). Aynı şekilde kadınlarda BKİ, yağ 

kütlesi ve boyun çevresi de yeme bozukluğu riski olan bireyler ile olmayan bireyler arasında istatistiksel 

olarak farklıdır (p<0.01). REZZY ölçeğinden 2 ve üzerinde puan alan kadınlarda yağ oranı %29.6±8.02 

iken, 2’nin altında puan alan kadınlarda %25.1±6.71’dir ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.01). 
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Tablo 2. Bireylerin Yeme Bozukluğu Risk Durumuna Göre Antropometrik Ölçüm ve Vücut Bi-

leşimlerinin Değerlendirilmesi 

 <2 puan (risk yok) ≥2 puan (risk var)   

 Erkek (n=26) 

X±SS 

Kadın (n=44) 

X±SS 

Erkek (n=76) 

X±SS 

Kadın (n=60) 

X±SS 

p de-

ğeri 

(E-E) 

p de-

ğeri 

(K-K) 

       

Boy uzun-

luğu (cm) 

176.2±4.92 164,8±5.60 177.8±5.16 164.6±7.40 0.165b 0.830a 

Vücut 

ağırlığı 

(kg) 

76.5±13.72 60.2±9.74 82.2±13.37 67.9±15.14 0.027a* 0.018a* 

BKİ 

(kg/m2) 

24.6±3.91 22.3±4.01 26.0±4.10 24.9±5.14 0.043a* 0.002a*

* 

BMH 

(kkal/gün

) 

1898.3±252.6

0 

1366.0±116.6

5 

1965.9±231.4

7 

1438.7±204.9

3 

0.232b 0.078a 

Vücut yağ 

yüzdesi 

(%) 

15.5±5.74 25.1±6.71 18.6±6.38 29.6±8.02 0.022b

* 

0.003a*

* 

Yağ küt-

lesi (kg) 

12.5±6.86 15.7±7.13 15.9±7.91 21.0±9.95 0.018a* 0.004a*

* 

Vücut 

suyu (kg) 

47.0±5.96 32.5±2.95 48.5±5.44 34.1±4.83 0.245b 0.091a 

Yağsız 

vücut 

ağırlığı 

(kg) 

64.1±817 44.4±3.99 66.3±7.41 46.6±6.556 0.235b 0.078a 
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Boyun 

çevresi 

(cm) 

37.1±2.76 30.8±1.76 37.5±2.42 32.3±2.59 0.556a 0.001a*

* 

Bel çev-

resi (cm) 

84.2±8.50 73.3±9.75 86.9±9.58 78.0±11.90 0.179b 0.031a* 

Kalça 

çevresi 

(cm) 

97.4±7.21 95.8±7.46 101.2±9.13 98.3±10.64 0.026a* 0.135a 

Bel/kalça 

oranı 

0.9±0.05 0.8±0.06 0.9±0.05 0.8±0.07 0.937b 0.157a 

Bel/boy 

oranı 

0.5±0.05 0.5±0.06 0.5±0.06 0.5±0.08 0.439a 0.034a* 

E=Erkek, K=Kadın 

a Mann-Whitney U testi, bStudent t testi *p<0.05 **p<0.01 

SONUÇ 

Yeme bozukluğu riskini belirlemek amacıyla uygulanan REZZY ölçeği sonucunda, toplam puan erkek-

lerde 0.8±1.05 ve kadınlarda 1.4±1.21 olarak bulunmuştur. Buna göre bu araştırmada erkeklerin 

%25.5’inde, kadınların ise %42.3’ünde yeme bozukluğu riski saptanmıştır. Erkeklere kıyasla kadınlarda 

yeme bozukluğu riski daha yüksektir. Sporcularda yeme bozukluğu riski prevalansı zayıflıkla ilgili ol-

mayan sporlarda %18 iken zayıflıkla ilişkili sporlarda %47'e kadar değişmektedir. Düzenli egzersiz ya-

pan 152 erkek ve 685 kadın ile yapılan bir araştırmada, erkeklerin %3’ü kadınların ise %11’inde yeme 

bozukluğu riski saptanmış ve kadınlarda erkeklere göre yeme bozukluğu riski görülme oranı daha yük-

sek bulunmuştur (Bratland-Sanda, 2015). Üniversite öğrencilerinde REZZY ile yapılan taramalarda, 

yeme bozukluğu prevalansı Yunanistan’da %39.7, Kore’de %34.8, Meksika’da erkeklerde %11.2, ka-

dınlarda %24.2 ve Pakistan’da %17.0 olarak bulunmuştur (Fragkos, 2013; Jung, 2005; Memon, 2012; 

Sánchez-Armass, 2012). Bu çalışmada da katılımcıların büyük bir çoğunluğu risk grubu olarak kabul 

edilen genç erkek ve kızlardan oluştuğu için ve spor salonları aşırı egzersiz ve belli diyetlerin uygulan-

dığı ortamlar olduğu için bu grubun risk düzeyi hem erkek hem de kadınlarda yüksektir. 

Yeme bozukluğu riski açısından bireylerin antropometrik ölçüm ve vücut bileşimleri değerlendirildi-

ğinde, yeme bozukluğu riski olan erkeklerde olmayanlara kıyasla vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ yüzdesi, 

yağ kütlesi ve kalça çevresi daha yüksek bulunmuştur. Kadınlarda ise yeme bozukluğu riski olan birey-

lerde olmayanlara göre vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ yüzdesi, yağ kütlesi, bel çevresi, boyun çevresi 

ve bel/boy oranı daha yüksektir. Torres-McGehee ve diğerleri de (2009) benzer olarak, yeme bozukluğu 

riski olan bireylerde olmayanlara göre vücut ağırlığı, kalça çevresi ve BKİ’nin daha yüksek olduğunu 

vurgulamaktadırlar (Torres-McGehee, 2009). Aerobik ve aerobik-anerobik sporcularda ise yeme bozuk-
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luğu riski arttıkça boy, vücut ağırlığı ve BKİ değerlerinin de arttığı saptanmıştır (Pustivšek, 2015). Fit-

ness eğitmenleriyle yapılan bir çalışmada, yeme bozukluğu riski olanlarda olmayan bireylere göre BKİ 

değerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Bratland-Sanda, 2015). Hem erkek hem de kadınlarda 

yeme bozukluğu riskine göre enerji ve makro besin öğeleri alımı farklılık göstermemesine rağmen, ant-

ropometrik ölçüm ve vücut bileşimlerinin yeme bozukluğu riski olan bireylerde daha fazla olduğu gö-

rülmektedir. Bu durum istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte hem erkek hem de kadınlarda 

yeme bozukluğu riski olan bireylere kıyasla olmayanlarda karbonhidrat alımının düşük, yağ alımının 

yüksek olmasıyla ilişkilendirilebilir.  

Sonuç olarak, spor salonunda düzenli egzersiz yapan bireylerde yeme bozukluğu riski yüksek oranlar-

dadır. Düzenli egzersiz yapan bireylerin yeme bozukluğu riski cinsiyet değişkeni açısından incelendi-

ğinde kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir. Bireylerin vücut bileşimi ve antropometrik ölçümleri 

de yeme bozukluğu riski olanlarda daha fazladır. Bu nedenle, düzenli egzersiz yapan bireylerin yeme 

bozukluğu riski açısından takip edilmesi ve bu bireylerin sahip oldukları beslenme bilgilerinin ve alış-

kanlıklarının saptanması ve duruma uygun öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ADÖLESANLARDA DİYET KALİTESİNİN BİR GÖSTERGESİ: DİYET YETERLİLİĞİ 

Özge YEŞİLDEMİR1, Nilüfer ACAR TEK1 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Kritik öneme sahip olan adölesan dönemde diyet kalitesi göstergelerinden biri olan diyet yeterlili-

ğinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma da adölesanların diyet yeterliliğinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma 11-15 yaş arası 67 erkek ve 85 kız olmak üzere 152 gönüllü birey ile 

yürütülmüştür. Bireylerden 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı alınmıştır. Seçilmiş 10 besin 

öğesi için (protein, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, A vitamini, C vitamini, tiamin, riboflavin ve B12 

vitamini) besin ögesi yeterlilik oranı (NAR) hesaplanmıştır. Hesaplanan NAR değerlerinin ortalaması 

alınarak ortalama yeterlilik oranı (MAR) elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından bireylerin antropomet-

rik ölçümleri alınmış ve vücut bileşimleri ölçülmüştür. Veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz 

edilmiştir. Bireylerin %4.6’sının diyet besin öğesi içeriğinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu saptanmıştır. 

Çalışmaya katılan bireylerden hiçbirinin yetersiz diyet tüketiminin olmadığı tespit edilmiştir. Erkeklerde 

enerji, kalsiyum ve tiamin alımlarının kısmen yeterli, geri kalan tüm besin ögelerinin yeterli düzeyde 

olduğu saptanmıştır. Kadınlarda ise kalsiyum ve tiamin alımlarının kısmen yeterli, enerji ve diğer besin 

ögesi alımlarının yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaya katılan adölesanlarda diyet yeter-

liliğinin genel olarak iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyet Kalitesi, Diyet Yeterliliği,  Adölesan 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yetişkinliğe kadar devam eden ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde kronik hastalık riskini etkileyen adö-

lesan dönem beslenme davranışının gelişmesi için çok önemlidir. Optimal fiziksel büyüme, sosyal ve 

bilişsel gelişim adölesan dönemde yeterli enerji ve besin ögesi alımına bağlıdır (Akman, 2010).  

Adölesan dönemde beslenme durumunun değerlendirilmesi, ilerleyen dönemlerdeki sorunların bilimsel 

temelini anlamak ve dolayısıyla tutarlı ve uygun politikaların geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. 

Beslenme durumunun değerlendirilmesinde önemli noktalardan biri de diyet kalitesidir (Serra-Majem, 

2006).  

Diyet kalitesi, beslenme araştırmalarında son zamanlarda önem kazanan bir kavramdır. Bu kavram 

beslenme, gıda güvenliği, organoleptik özellikler ve sosyokültürel unsurlar gibi birçok faktörü 

kapsamaktadır. Beslenme kalitesini etkileyen beslenmeyle ilgili faktörler, yeterlilik, çeşitlilik, ılımlılık, 

genel denge, besinler ve enerji yoğunluğu gibi bileşenleri içerir (Alkerwi, 2014). Beslenme yeterliliği, 

optimal sağlık için gerekli olan yeterli besin alımı olarak tanımlanır. Besin ögesi yeterlilik oranı (NAR) 

ve ortalama yeterlilik oranı (MAR), beslenme yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan ana 

kavramlardır (Castro-Quezada, 2014). Bu çalışmada da adölesanların diyet kalitesi diyet yeterliliği 

açısından ele alınmıştır. 

AMAÇ  

Bu çalışma adölesanlarda besin ögesi ve genel diyet yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmış-

tır. 
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KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında adölesanların besin ögesi yeterlilikleri ve diyet yeterliliği belirlenmiş ve birey-

lerin diyet yeterliliği ile antropometrik ölçüm ve vücut bileşimleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

YÖNTEM 

Ankara ilinde yapılmış kesitsel tipteki bu araştırma 11-15 yaş arası 67 erkek ve 85 kız olmak üzere 

toplam 152 adölesan ile yürütülmüştür. Bu çalışma için Gazi Üniversitesi Etik Komisyonundan onay 

alınmıştır. Katılımcılar gönüllü olur formu ile çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olduklarına 

dair beyanları alınmıştır.  

Araştırmaya katılan bireylerin beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla ailelerine 24 saatlik geriye 

dönük besin tüketim kaydı formu ve açıklaması gönderilmiş ve ailelere bu formu nasıl yapmaları gerek-

tiği anlatılmıştır. Bu kayıtlar antropometrik ölçümler sırasında araştırmacılar tarafından incelenmiş ve 

eksik/hatalı kısımlarda düzeltmeler yapılmıştır. Tutulan kayıtlarda yemeklerin içerikleri ile ilgili yeterli 

bilgi olmaması durumunda yemeklerin porsiyon miktarları “Kurumlar için Standart Yemek Tarifleri” 

kitabından yararlanılarak hesaplanmıştır (Merdol Kutluay, 2003). Kayıtlarda ölçü olarak belirtilmiş yi-

yeceklerin gram miktarları “Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu: Ölçü ve Miktarlar” kitabından yarar-

lanılarak hesaplanmıştır (Rakıcıoğlu, 2017). Günlük tüketilen besinlerin ortalama enerji ve besin öğesi 

değerleri Bilgisayar Destekli Beslenme Programı, Beslenme Bilgi Sistemi 7.2 (BeBİS 7.2) versiyonu ile 

analiz edilmiştir (BeBis, 2010). 

Bireylerin besin tüketim kayıtlarından elde edilen verilerle NAR ve MAR değerleri hesaplanmıştır. 

NAR, besin öğesi yeterliliği açısından güçlü bir gösterge olarak kabul edilmektedir. NAR değeri; besin 

öğelerinin bireysel günlük tüketim miktarlarının yaş ve cinsiyete göre kategorize edilmiş Diyet Referans 

Alım (DRI) düzeyleri ile karşılaştırılmasıyla hesaplanmaktadır (Otten, 2006). Bu çalışmada, seçilmiş 10 

besin öğesi için (protein, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, A vitamini, C vitamini, tiamin, riboflavin ve 

B12 vitamini) günlük önerilen diyet ile alım miktarı (RDA) veya yeterli alım miktarına (AI) göre NAR 

değeri yüzde olarak hesaplanmıştır. Ayrıca enerji için de NAR değeri, tahmini enerji gereksinimi (EER) 

kullanılarak hesaplanmıştır (Krebs-Smith, 1989). NAR değerleri ≥%100 yeterli, %66-100 kısmen ye-

terli ve <%66 yetersiz besin ögesi yeterliliği olarak değerlendirilmiştir (Kant, 1996). MAR ise bireylerde 

tüm diyet yeterliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. MAR değeri; 10 besin öğesi için he-

saplanan NAR değerlerinin ortalaması alınarak yüzde olarak elde edilmiştir. MAR hesaplanırken, alımın 

gereklilik ile aynı anlama gelmesi sebebiyle NAR değeri %100 ve üzeri olan değerler %100 olarak kabul 

edilmiştir (Krebs-Smith, 1989). Bireylerin diyetleri ≤50 puan “yetersiz”, 51-80 puan “geliştirilmeye ih-

tiyaç var” ve >80 puan “iyi” olarak sınıflandırılmıştır (Kant, 1996). 

Bireylerin antropometrik ölçümleri ve Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) araştırmacı tarafından ya-

pılmıştır. Bireylerin boy uzunluğu, boy ölçer yardımıyla tekniğine uygun olarak ölçülmüştür (Pekcan, 

2014). Vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi BİA kullanılarak belirlenmiştir. Deri kıvrım kalınlığı ise 

holtain kaliper yardımıyla ölçülmüştür. Beden kütle indeksi (BKİ), “Vücut ağırlığı/boy uzunluğu2” 

denklemi kullanılarak hesaplanmıştır (Pekcan, 2008). Antropometrik veriler WHO-Antro programında 

değerlendirilmiş (World Health Organization, 2010) ve veriler yaşa göre BKİ Z-skoruna (BAZ) göre 

sınıflandırılmıştır. Bireyler BAZ'a göre; zayıf (≤–2 SD–1 SD) , normal (–1 SD 1 SD), hafif şişman (1 
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SD 2 SD)  ve (≥2 SD) obez olarak dört kategoride sınıflandırılmıştır (Onis, 2007). Antropometrik öl-

çümlerden çevre ölçümleri (bel çevresi, kalça çevresi) esnemeyen mezürla yöntemine uygun olarak öl-

çülmüştür (Ben‐Noun, 2008). Bel/boy oranı, bel çevresinin (cm) boy uzunluğuna (cm) bölünmesiyle 

hesaplanmıştır (Pekcan, 2008). 

İstatistiksel analizler; Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0 paket programı kullanıla-

rak yapılmıştır (SPSS, 2001). Tüm istatistiksel hesaplamalar, %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde değerlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Bu çalışmaya 67 erkek ve 85 kız olmak üzere toplam 152 adölesan katılmıştır. Erkek bireylerin yaş 

ortalaması 13.0±0.95 yıl iken kızların yaş ortalaması 12.8±0.88 yıldır.  

Bireylerin antropometrik ölçüm ve vücut bileşimleri değerlendirildiğinde; vücut ağırlığı erkeklerde 

58.3±14.88 kg, kızlarda 53.2±9.34 kg ve BKİ erkeklerde 22.5±4.14 kg/m2, kızlarda ise 21.2±3.18 kg/m2 

olarak bulunmuştur. Vücut yağ yüzdesi; erkeklerde %21.7±8.43 ve kızlarda %27.0±5.59’dur. Bel çev-

resi erkeklerde 81.7±12.27 cm ve kızlarda 73.5±8.98 cm ve bel/boy oranı erkeklerde 0.51±0.06 ve kız-

larda 0.47±0.06’dır. Buna ek olarak, üst orta kol çevresi erkeklerde 26.0±3.85 cm ve kızlarda 24.8±3.10 

cm ve toplam deri kıvrım kalınlığı ise erkeklerde 16.4±6.50 cm ve kızlarda 18.3±5.26 cm olarak sap-

tanmıştır (Tablo 1).  

Bireyler beden kütle indeksi Z-skoru (BAZ) açısından değerlendirildiğinde; erkeklerin büyük çoğunluğu 

normal (%34.3) ve hafif şişman (%34.3) kızların ise büyük çoğunluğu normaldir (%61.2) (Tablo 1). 

Tablo 1. Bireylerin Antropometrik Ölçüm ve Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesi 

 Erkek (n: 67) Kız (n: 85) 

 X±SS X±SS 

Boy uzunluğu (cm) 160.0±9.41 158.0±5.83 

Vücut ağırlığı (kg) 58.3±14.88 53.21±9.34 

BKİ (kg/m2) 22.5±4.14 21.2±3.18 

Vücut yağ yüzdesi (%) 21.7±8.43 27.0±5.59 

Bel çevresi (cm) 81.7±12.27 73.5±8.98 

Kalça çevresi (cm) 92.0±10.14 92.6±7.80 

Bel/boy oranı 0.51±0.06 0.47±0.06 

Üst orta kol çevresi (cm) 26.0±3.85 24.8±3.10 
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Toplam deri kıvrım kalınlığı 

(cm) 

16.4±6.50 18.3±5.26 

 S % S % 

Bel/boy oranı     

<0.5 38 56.7 63 74.1 

≥0.5 29 43.3 22 25.9 

BAZ sınıflama     

Zayıf  2 3.0 2 2.4 

Normal 23 34.3 52 61.2 

Hafif şişman 23 34.3 25 29.4 

Şişman 19 28.4 6 7.0 

 

Bireylerin günlük besin alımları NAR açısından değerlendirildiğinde; erkek ve kadınlar arasında kalsi-

yum, fosfor, demir, çinko, tiamin ve B12 vitamini yeterlilikleri açısından bir fark bulunmamıştır 

(p>0.05). Enerji (p<0.001), protein, A vitamini, C vitamini ve riboflavin yeterlilikleri (p<0.05) erkeklere 

kıyasla kadınlarda daha yüksektir. Buna ek olarak, erkeklerde enerji, kalsiyum ve tiamin alımlarının 

kısmen yeterli, geri kalan tüm besin ögelerinin yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Kadınlarda ise kal-

siyum ve tiamin alımlarının kısmen yeterli, enerji ve diğer besin ögesi alımlarının yeterli düzeyde olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2). 

Bireylerin %4.6’sının diyet besin öğesi içeriğinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Çalışmaya 

katılan bireylerden hiçbirinin yetersiz diyet tüketiminin olmadığı tespit edilmiştir. Erkeklerde ortalama 

diyet yeterliliği %92.4±8.13 ve kadınlarda %94.0±5.01’dir ve cinsiyetler arasında fark saptanmamıştır 

(Tablo 2). 
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Tablo 2. Bireylerin Cinsiyete Göre Besin Öğesi Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi 

 Erkek (n: 67) Kadın    (n: 85) p 

 X±SS X±SS  

NAR (%)    

Enerji 96.6±24.79 111.3±23.50 0.000** 

Protein  202.9±75.80 225.0±59.31 0.014* 

Kalsiyum  71.2±21.06 68.0±20.01 0.307 

Fosfor 103.1±26.45 102.7±21.34 0.771 

Demir  131.8±43.31 130.2±41.29 0.942 

Çinko  124.5±55.80 128.3±29.47 0.114 

A vitamini  177.7±70.97 204.0±81.25 0.029* 

C vitamini 285.9±188.90 322.7±168.12 0.047* 

Tiamin 92.4±33.89 99.4±26.58 0.089 

Riboflavin 163.7±67.08 176.2±52.84 0.046* 

B12 vitamini  353.6±366.27 300.2±324.0 0.146 

MAR (%) 92.4±8.13 94.0±5.01 0.570 

*p<0.05, **p<0.001 

Erkeklerde antropometrik ölçümler ve vücut bileşimleri ile MAR değeri arasında ilişki saptanmamıştır 

(p>0.05). Kadınlarda ise boy uzunluğu ve MAR negatif yönde ilişkilidir (r=-0.223, p<0.05) (Tablo 3). 
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Tablo 3. Bireylerin Ortalama Yeterlilik Oranı (MAR) İle Antropometrik Ölçümler ve Vücut Bi-

leşimlerinin İlişkilendirilmesi 

  Erkek (n: 67) Kız (n: 85) 

  MAR MAR 

Boy uzunluğu r -0.091 -0.223* 

p 0.462 0.040 

Vücut ağırlığı r -0.048 -0.149 

p 0.700 0.175 

BKİ r -0.062 0.003 

p 0.618 0.982 

Vücut yağ yüzdesi r -0.015 -0.116 

p 0.905 0.291 

Bel çevresi  r 0.046 -0.019 

p 0.711 0.861 

Kalça çevresi  r -0.033 -0.125 

p 0.792 0.256 

Bel/boy oranı r 0.108 0.079 

p 0.386 0.474 

*p<0.05 

SONUÇ  

Bu araştırma yaş ortalamaları 13.0±0.95 yıl olan 67 erkek ve yaş ortalamaları 12.8±0.88 yıl olan 85 kız 

adölesan ile yürütülmüştür. Erkeklerin büyük çoğunluğu normal (%34.3) ve fazla kilolu (%34.3) kızla-

rın ise %61.2’si normal, %36.4’ü ise fazla kilolu ve obezdir. Tüm grubun %2.6’sı zayıftır. 

Bireylerin %4.6’sının diyet besin öğesi içeriğinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Çalışmaya 

katılan bireylerden hiçbirinin yetersiz diyet tüketiminin olmadığı tespit edilmiştir. Besin ögesi yeterli-

likleri açısından değerlendirildiğinde, erkeklerde enerji, kalsiyum ve tiamin alımlarının kısmen yeterli, 
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geri kalan tüm besin ögelerinin yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Kadınlarda ise kalsiyum ve tiamin 

alımlarının kısmen yeterli, enerji ve diğer besin ögesi alımlarının yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Erkeklerde MAR ile antropometrik ölçüm ve vücut bileşimi arasında ilişki saptanmazken, kadınlarda 

boy uzunluğu arttıkça MAR değerinin azaldığı saptanmıştır. 

Bu çalışmaya katılan adölesanlarda diyet yeterliliğinin genel olarak iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Bu durumun sebebinin çalışma popülasyonunu özel okul öğrencilerinin oluşturması olduğu düşünül-

mektedir. Farklı şehirlerde, farklı sosyoekonomik düzeye sahip popülasyonlarda daha ileri çalışmalar 

yapılmalıdır. Ayrıca diyet kalitesinin değerlendirilmesinde diyet yeterliliği iyi bir gösterge olsa dahi 

bireylerin boş enerji kaynakları, serbest şeker, sodyum ve kolesterol alımlarının da dikkate alınması 

sağlıklı beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır.  
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EVALUATION OF PARAOXANASE 1 ACTIVITY AND CHOLESTEROLS PARAMETERS 

IN OBESE TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS 

Çınar SEVERCAN1, Ayşe Ceylan HAMAMCIOĞLU1, Taner BAYRAKTAROĞLU2 

1Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry  

Zonguldak / Turkey 

2Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine,  

Division of Endocrinology and Metabolism, Zonguldak / Turkey 

Abstract: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a metabolic disease characterized by hyperglycemia due 

to insulin resistance. Obesity may result in T2DM. For this reason, obese individuals should provide 

healthy nutrition, physical activity, weight control. Maintaining of paraoxonase 1 (PON1) activity is 

crucial in T2DM. Recent studies have reported that PON1 enzyme activity reduces lipid peroxide of 

HDL and low density lipoprotein (LDL). The activity of PON1 enzyme is important in increasing utili-

zation of HDL as well. Therefore, in our study, we aimed to determine the relationship between PON1 

and cholesterol parameters in T2DM. This study included 26 obese individuals (control group) and 21 

obese T2DM. To evaluate the relation, we measured serum HDL, LDL, total cholesterol (TC) and tri-

glyceride (TG) by using autoanalyzer. Serum PON1 levels were determined with ELISA method. For 

data analysis SPSS 25.0 statistics programme was used. LDL, TC and TG levels significantly increased, 

while HDL and PON1 levels significantly decreased in T2DM compare to control groups (p<0.05). 

According to correlation analyses, PON1 and HDL levels were positively correlated (p<0.05). Our study 

indicated that PON1 activity associated with HDL.  Low PON1 activity in T2DM patients can be risk 

factor in the progress of coronary heart disease. Further studies should de planned to understand this 

relationship.  

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM), Paraoxonase 1 (PON1), High Density Lipoprotein 

(HDL), Low Density Lipoprotein (LDL), Total Cholesterol (TC), Triglyceride (TG) 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

The number of obese individuals worldwide has tripled in the last 50 years. According to The World 

Health Organization (WHO) reports in 2016, more than 1.9 billion adults were overweight or obese 

(WHO, 2016). Due to their high prevalence, obesity is of great global health problems (NCD-RisC, 

2016: 1377-1396). Obesity increases the risk of cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus 

(T2DM), hypertension, dyslipidemia, obstructive sleep apnea and several type cancers (Jayawardena, 

2020: 498-513). Because of increased adipose tissue in obesity, high secretion of proinflammatory cy-

tokines from adipose tissue induces insulin resistance and T2DM (Kahn, 2006: 840-846). In a study 

conducted in 200 countries between 1980 and 2004, it was reported that an increasing sedentary lifestyle 

cause obesity and globally quadrupled the prevalence of T2DM (NCD-RisC, 2016: 1513-1530). 

Dyslipidemia are defined high concentration of total cholesterol (TC), low-density lipoprotein choles-

terol (LDL), triglycerides (TG) and low concentration of high-density lipoprotein cholesterol (HDL) 

(Hedayatnia, 2020: 42).  Increase insulin resistance and dyslipidemia reported to be associated with 

cardiovascular diseases (Bloomgarden, 2007: 2164-2170). 
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Paraoxonase-1 (PON1) is an enzyme belonging to the family of hydoralases (E.C.3.1.8.1), is synthesized 

in liver and capable of hydrolyzing aromatic carboxylic acid esters and organophosphates in plasma. 

Experimental studies have indicated that PON1 enzyme activity reduces lipid peroxide accumulation of 

HDL and LDL (Mackness, 1993: 129-135). It has been reported that low PON1 activity may be a risk 

factor in atherosclerosis and coronary heart disease (Mackness, 2002: 49-55; Durrington, 2001: 473-

480). 

PURPOSE 

This study was designed to evaluate the relationship between PON1 and cholesterol parameters in obese 

T2DM patients. For this purpose, we measured the levels of parameters in patients’ serum and the cor-

relation among the parameters. 

SCOPE 

This study was accepted by Zonguldak Bülent Ecevit University Board of Local Ethics under code 

number 2018-42-31/01. Within the scope of this study, blood samples were taken from the patients 

applying for routine examinations to Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty of Medicine, Depart-

ment of Internal Medicine, Division of Obesity and Diabetes Application and Research Centre and En-

docrinology and Metabolism Disease Diabetes. The study was conducted between July 2018 and No-

vember 2019. 

METHODS 

All voluntary participants in our study were selected from individuals who did not smoke and drink 

alcohol, who were not pregnant and nursing, who were not on medication or vitamins, and who were 

over age of 18. Obese and T2DM status were defined by clinical consideration. This study involved 26 

obese individuals (control group) and 21 obese T2DM group. Blood samples were taken from partici-

pants and were centrifuged. Subsequently, serum and plasma were separated and preserved at –80°C 

until use. The plasma level of HDL, LDL, TC and TG levels were measured by using an autoanalyzer 

in routine biochemistry laboratory. The serum PON 1 was determined using ELISA methods.  

Data analyses  

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 25.0 was used to analyse the data that were 

obtained and tabulated. Shapiro-Wilk test was used to understand whether or not the parametric test 

conditions (number of subjects and their pertinence with normal range) were satisfied for controls and 

the T2DM group. For comparison of two means of independent samples, Student t-test or Mann–Whit-

ney tests were used. In all statistical analyses, the significance level was accepted as p≤0.05. Correlation 

analyses were performed using Spearman’s correlation test. 

RESULT  

A significant increase in serum LDL, TC and TG levels were measured in obese T2DM group compared 

to the obese control group (p<0.05). However, HDL and PON1 levels were found to be significantly 

decreased in obese T2DM group compared to the control group (p<0.05) (Table 1).  
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There was a positive significant correlation between PON1 and HDL levels (p<0.05). 

Table 1. The Comparison Between the Obese Control Group and Obese T2DM Group Is Shown 

Groups/Parameters  Obese Control Group 

(n=26) 

Obese T2DM Group (n=21) p values  

Age (Years) 30.96  46.85  - 

LDL (mg/dl) 98.65 ± 21,16 120.05 ± 40.52 0.024 * 

TC (mg/dl) 171,15 ± 30,84 201,71 ± 40,92 0.005 * 

TG (mg/dl) 108.5 (87 – 163.75) 164 (115 - 223) 0.007 * 

HDL (mg/dl) 51 (44.75 – 57) 44 (39 – 51) 0.007 * 

PON1 (U/L)  328 (193.5 - 547.25) 176 (91.5 – 402) 0.039 * 

*(significance p≤0.05; difference between obese control group and T2DM group). Normally distributed 

variables are presented as mean±standard deviation; non-normally distributed variables as median (in-

terquartile range). 

Figure 1. The Correlation Between Serum HDL And PON1 
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CONCLUSION  

This study demonstrated that when obese T2DM patients were compared with obese individuals, LDL, 

TC and TG levels significantly increased, whereas HDL and PON1 levels significantly decreased. In 

addition, PON1 and HDL levels were positively correlated. Low PON1 activity may be risk factor in 

the development of cardiovascular diseases in T2DM patients. Further studies should de planned to 

clearly reveal this relationship. 
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PERİFER HASTANESİNDE İLK ECMO DENEYİMİ 

 Ayşe YILMAZ 

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu / Türkiye 

Öz: ECMO; kalp cerrahisinde kullanılan, kardiyopulmoner By-pass teknolojisinin bir adaptasyonu olup 

40 yıldır kullanılmakta olan ve sürekli gelişen bir yaşam desteği teknolojisidir. Otuz üç yaşında bilinen 

hastalığı bulunmayan erkek hasta hastane dışı gelişen kardiak arrest nedeni ile yaklaşık 55 dakika resu-

site edilmiş olarak hastanemize kabul edilmiştir. İlk tetkiklerinde troponin I: 25 ng/mlt olup ve berabe-

rinde üst ve alt gastrointestinal sistem kanaması mevcuttu. Aktif gastrointestinal kanaması ve akut böb-

rek yetmezliği olduğu için anjiografi de yapılamadı ve akut koroner sendrom ekarte edilemedi. Hastanın 

yatışının 6. gününde ani solunum yetmezliği gelişti. Yine yatak başı tanısal bronkoskopi yapıldı, yaygın 

ödemli izlendi, endobronşial patoloji izlenmedi. Yakın kan gazı takipleri ve PAAC görüntülemesi çok 

hızlı bir şekilde progrese oldu ve hipoksemisi düzeltilemeyen hasta için ECMO kararı ivedilikle verildi. 

ECMO uygulaması bölgemizde daha önce hiç uygulanmadığından set temini için geçen sürede hastaya 

akciğer koruyucu ventilasyon uygulandı. VV ECMO hazırlıkları tamamlanıp, hastaya Femoral 19 F 

kanül 31 cm ve Juguler 19 F 17 cm kanül komplikasyonsuz yerleştirildi. ECMO başladıktan sonra alınan 

arter kan gazında oksijenasyon yükseldi ve karbondioksit değeri düştü. ECMO takibinin 5. gününde 

hastanın PAAC sağ alt lob kapalı izlendi ve plevral hemoraji lehine yorumlandı. Hastanın kan gazı ve 

PAAC takipleri de uygun olduğu için ECMO’dan ayrılma kararı verildi. Hastanın hastane acil servisin-

den girişi itibarı ile 17 gün sonra servise, 20 gün sonra da şifaen evine taburcu edilebilmiştir. Günümüzde 

yoğun bakımlarda kullanımı sıklaşan ECMO doğru hasta ve doğru tanılarda kullanıldığında konvansi-

yonel tedavilerin yetersiz kaldığı vakalarda tedaviye zaman kazandırabilir. Özellikle bizim hastamızda 

olduğu gibi bölgede ilk defa uygulanacak olsa bile hastaya bu şansın tanınması gerektiğinin, hekimlerin 

ECMO uygulaması için daha cesur davranması gerektiğinin önemi gözler önüne serilmiş oldu.   

Anahtar Kelimeler: Ecmo, Yoğun Bakım, Kardiopulmoner Resussitasyon  

GİRİŞ 

Ekstra Korporial Membranöz Oksijenasyon (ECMO) kalp cerrahisinde kullanılan, kardiyopulmoner By-

pass teknolojisinin bir adaptasyonu olup 40 yıldır kullanılmakta olan ve sürekli gelişen bir yaşam desteği 

teknolojisidir. Duncan BW, 1999: ECMO, bir devre içinde kan akımı için gerekli olan itici gücü ve 

oksijen ile karbondioksit değişimi için gerekli olan ara yüzü sağlayan yapay bir kalp ve akciğer gibi 

işlev görür, hastaların hayata tutunmasında önemli olan altın zamanı bize kazandıran bir sistemdir. Bu 

uygulama gelişen teknoloji sayesinde farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Kaushal M, 2018: 

veno-arteriyel ve veno-venöz olmak üzere 2 çeşit ECMO uygulaması vardır. Veno-venöz (VV),  solu-

num yetmezliğinin ön planda olduğu vakalarda tercih edilirken, venö–arteriyel (VA), ECMO kardiak 

yetmezliğin ön planda olduğu vakalarda tercih edilmektedir. Hastanın kliniği, ağırlığı ve yaşı uygun 

cihazı seçmemize yardımcı olur. Akciğer kaynaklı solunum yetmezliklerinde zaman kazanmak, bu za-

manı doğru kullanmak ve doğru destek cihazları seçmek hem zor, hem de cihaz kısıtlılığı nedeniyle 

sıkıntılı bir süreçtir. Ülkemizde de ECMO her geçen gün daha fazla tercih edilmekte ve uygulanmakta 

olan bir yöntem olup bizim bulunduğumuz bölgede de ilk kez uygulanmıştır. 

  

https://www.google.com/search?q=Ekstra+Korporial+Membran%C3%B6z+Oksijenasyon&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi3oKGX0cvuAhUL1RoKHTIdDxUQkeECKAB6BAgGEDQ
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OLGU SUNUMU  

Otuz üç yaşında  (boy: 175 cm, kilo 70 kg), öncesinde herhangi bir dahili hastalığı bulunmayan erkek 

hasta hastane dışı gelişen kardiak arrest nedeni ile yaklaşık 55 dakika resussite edilmiş olarak hastane-

mize kabul edilmiştir. Hastanın ilk bakısında troponin I: 25 ng/mlt olup beraberinde üst ve alt gastroin-

testinal sistem kanaması mevcut olup, endotrakeal entübasyon yapılmış, mekanik ventilatör desteği 

mevcuttu. Aktif gastrointestinal kanaması ve akut böbrek yetmezliği olduğu için anjiografi yapılamadı, 

dolayısıyla hastanın kardiyolojik değerlendirmesinde akut koroner sendrom ekarte edilemedi. Takipte 

hastanın böbrek fonksiyon değerleri ve karaciğer fonksiyon değerleri yükseldi. Hastanın destek tedavisi 

devam ederken 4 gün sonra troponin I değeri, böbrek fonksiyon değerleri ve karaciğer fonksiyon değer-

leri gerilemeye başladı. Hastanın yatışının 6. gününde ani solunum yetmezliği gelişti. Bu yetmezliğin 

gelişmesi ile yapılan PAAC görüntülemesi Şekil 1 deki gibiydi.  

 

                                  

Şekil 1. Hastanın ARDS Tanısı Aldığı PAAC Grafisi  Şekil 2. Hastanın ECMO Sonrası PAAC Grafisi 

Hastanın ventilasyon / perfüzyon şant oranı arttı ve Horowitz skoru < 150 hesaplandı. Hastaya yapılan 

yatak başı ekokardiografide kardiyolojik açıdan normal olarak değerlendirildi. Yine yatak başı tanısal 

bronkoskopi yapıldı, bronş ağacı açık olarak değerlendirildi, yaygın ödemli, hiperemik izlendi, endob-

ronşial patoloji izlenmedi. Eş zamanlı alınan kültürlerde de üreme saptanmadı (kan, trakeal aspirat vs.), 

hastadan H1N1 Virüs için de örnek alındı, o da sonrasında negatif olarak yorumlanmıştır.  Hastaya Akut 

Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) tanısı kondu. Yakın kan gazı takipleri ve P-A AC görüntülemesi 

çok hızlı bozulan, hipoksemisi düzeltilemeyen hasta için ECMO kararı ivedilikle verildi, ancak ECMO 

uygulaması bölgemizde daha önce hiç uygulanmadığından set temini için geçen sürede hastaya akciğer 

koruyucu ventilasyon uygulandı. VV ECMO hazırlıkları tamamlanıp, hastaya Femoral 19 F kanül 31 

cm ve juguler 19 F 17 cm kanül komplikasyonsuz yerleştirildi. ECMO başladıktan sonra alınan arter 

kan gazında oksijenasyon yükseldi ve karbondioksit değeri düştü. Süreçteki kan gazı takipleri Şekil 3 

deki gibi seyretti. 
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Şekil 3. Hastanın Yoğun Bakıma Yatışından İtibaren Ortalama Arter Kan Gazı Takipleri 

ECMO takibinin 5. gününde hastanın PA AC de sağ alt lob kapalı izlendi ve plevral hemoraji lehine 

yorumlandı. Hastanın kan gazı ve P-A Akciğer grafisi takipleri de uygun olduğu için ECMO’dan ay-

rılma kararı verildi. Hasta ECMO’dan sorunsuz ayrıldı. Sağ toraks tüpü takıldı. Hasta takip eden gün 

uyandırıldı, oryante ve koopere şekilde mekanik solunum desteğine 5 gün daha devam edildi. Sonra-

sında da ekstübe edildi. Toraks tüpü çekildi. Hasta Non-İnvaziv Solunum desteği ile takip edildi,  servise 

mobilize şekilde devir edildi. Hastanın toplam hastane acil servisinden girişi itibarı ile 17 gün sonra 

servise, 20 gün sonra da şifaen evine taburcu edilebilmiştir. 

TARTIŞMA  

Hastanın genel durumu, yaşı ve eşlik eden hastalıkları tedavisini yönlendiren en önemli faktörlerdendir. 

Hastamızın genç olması, öncesinde bilinen ek dahili hastalığının olmaması, ARDS tablosu esnasında 

hemodinamisinin stabilleşmeye başlamış olması bizim avantajlarımız arasındaydı. Máca J, 2017: ARDS 

gibi yüksek mortalite oranına sahip bir tablodan ( %40 - 60) hastamız şifa ile taburcu olmuştur. 

Zangrillo A, 2013: ECMO birçok komplikasyonu daha önce araştırmacılar tarafından bildirilmiş bir 

uygulamadır . ECMO kullanımı esnasında kanama, enfeksiyon, sık transfüzyon gereksinimi, trombo-

emboli, hava embolisi gibi komplikasyonlar gelişebilir. Nitekim bizim hastamızda da hemotoraks göz-

lendi. Weinberg A, 2015: ancak hayat kurtarmak adına hastaya ve hekime zaman kazandırması ile vaz-

geçilmez bir uygulamadır. ECMO tedavi edici bir yöntem değil, sadece zaman kazanmak için kullanıl-

maktadır. Biz kendi hastamız için bu zamanı kazanmış olduk ve başarı ile ECMO’dan ayrılabildik.  

Genç bir hastada gelişen nedeni bilinmeyen kardiak arrest ve ardından uzun bir süre kardiopulmoner 

resussitasyon uygulanmış olması, beraberinde aktif alt ve üst GİS kanamasının olması, takibinde akut 

böbrek yetmezliği gelişmesi ve karaciğer fonksiyon testlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle çok yakın 
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takip altında tutulurken bunların üzerine eklenen ani solunum yetmezliği tedaviyi daha da güçleştirdi. 

Ama ECMO cihazının bulunması hastaya ve bize tedavi için gerekli süreyi tanımış oldu. Hernandez 

Conte AT 2018: bu kadar komplike genç hastalarda kullanımı yüz güldürücü olmuştur . 

Hastamızın takibinde en önemli unsurlardan biri de ekibin yoğun bakım açısından tecrübeli olması, ha-

zırlıkların olabildiğince hızlı ve effektif yapılmasıydı. Daha önce bölgemizde uygulanmamış bir işlem 

olması nedeni ile set temini zaman aldı. Kanül ve set hazırlığımızın olmaması ECMO bağlanma süre-

sinde uzamaya neden olmuştur. Sevk için uygun olmayan, zamanla yarışılan, ama ECMO cihazı ile 

yaşama tutunma şansı olabilecek başka hastalarımız da olacaktır. İlk vaka olması nedeniyle yaşanan bu 

sıkıntı gelebilecek sonraki bir vaka için daha hazırlıklı olmaya hem bizim için, hem de idari kadro için 

teşvik edici olmuştur.  

SONUÇ 

Günümüzde yoğun bakımlarda kullanımı sıklaşan ECMO doğru hasta ve doğru tanılarda kullanıldığında 

konvansiyonel tedavilerin yetersiz kaldığı vakalarda tedaviye zaman kazandırabilir. Özellikle bizim has-

tamızda olduğu gibi bölgede ilk defa uygulanacak olsa bile hastaya bu şansın tanınması gerektiğinin, 

hekimlerin ECMO uygulaması için daha cesur davranması gerektiğinin önemi gözler önüne serilmiş 

oldu.   
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Abstract: The World Health Organization (WHO) launched its international electromagnetic fields 

(EMF) project in 1996 about the effects of static and extremely low-frequency (ELF) fields on human 

health. ELF-EMFs are defined having frequencies between zero and 300 Hz. In this study, our aim is to 

investigate the possible effects of ELF-EMFs at 50 Hz frequency and two different magnetic field 

strentghts (25 and 100μT) on the the activation of seven different caspases in HEK 293 cell line.  Cul-

tured HEK 293 cells are placed between two Helmholtz coils for ELF-EMF exposure. Four- and 8-hour 

exposure times are chosen. After exposure, cells are lysed and the activities of caspases are measured 

colorimetrically by using a microplate reader. The data are assessed statistically by using one-way 

ANOVA test. The oscillatory pattern was observed in all caspase activities from the beginning. At 100 

μT, caspases gave four peaks at four, eight, 16 and 34-hour incubation periods. This oscillatory behavior 

was also seen at 25 μT, but the behaviors of the enzymes were different. The location and the number 

of the peaks at 25 μT exposure were quite variable. The activity periods of all caspases seemed to be 

shorter than those exposed to 100 μT.  The data presented here indicate that when ELF-EMF is applied 

to the HEK 293 cells, all seven caspases are found to be activated, but this activation shows an oscilla-

tory pattern, and in the long run it seems to be damped by some intracellular mechanisms. 

Keywords: ELF-EMF, Caspases, Bioelectromagnetics 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK 

Electromagnetic fields are generated by accelerating electric charges. The radiated fields consist of os-

cillating electric and magnetic fields, which are at right angles to each other and also to the direction of 

field propagation. Thus, electromagnetic fields are transverse in nature. Maxwell’s theory about elect-

romagnetic fields shows that the electric and magnetic field amplitudes in an electromagnetic field are 

related, and at large distances from the source, the amplitudes of the oscillating fields diminish with 

distance. The radiated waves can be detected at great distances from the oscillating charges. Further-

more, electromagnetic fields carry energy and momentum and hence exert pressure on a surface. 

All life on Earth is bathed in a sea of natural low-frequency electromagnetic fields from conception to 

death. Generated principally by thunderstorm activity in equatorial zones, these fields exhibit peaks in 

the extremely low-frequency (ELF) spectrum between eight and 32 Hz, called the Schumann resonan-

ces. Their energy is measured in billions of coulombs, and they are ducted worldwide between the 

Earth’s surface and the ionosphere approximately 140 km above the Earth.  

Since the World Health Organization (WHO) launched its international electromagnetic fields (EMF) 

project in 1996, it has conducted international reviews of the evidence on whether exposure to static and 
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extremely low-frequency fields might be harmful to health. ELF fields for WHO’s EMF project are 

defined as those having frequencies above zero and below 300 Hz. When electric power is used, the 

conductors carrying the current are surrounded by magnetic fields (MFs). The frequency of the field is 

determined by the frequency of the alternating current, which is 60 Hz in North America and 50 Hz 

elsewhere. The waveform of the MFs produced by alternating current is sinusoidal. The intensity of a 

magnetic field is usually expressed as magnetic flux density in microtesla or millitesla (Repacholi vd, 

2003).  

To date, the only mechanism of action of ELF fields in biological tissues that appears to have health 

consequences is the induction of electric currents and fields. The magnitude of induced currents and 

fields in the body is a limiting factor for setting human exposure guidelines to static and ELF fields in 

current international standards. ELF fields are also categorized as non-ionizing radiation, because of the 

low energy they carry, and it has been considered that they could not have adverse effects on living 

organisms because they could not exert any thermal effect on them. However, many studies have reve-

aled that these non-ionizing fields would have some effects on several cellular systems, like signal trans-

duction, protein synthesis/gene expression, and enzyme action, and these effects are called athermal 

(Huuskonen, vd, 1998; Luben, 1991). 

Evidence of the possible effects of ELF fields on apoptosis is very limited. One study applying MF of 

50 Hz with different field intensities on transformed (human squamous cell carcinoma, SCLII) and nont-

ransformed (human amniotic fluid cell line, AFC) cell lines revealed that a statistically significant inc-

rease in micronucleus formation frequency, being an indicator of apoptosis, and in apoptosis in SCLII 

cells after 48 and 72 hours continuous exposure to 0.8 and 1.0 mT has been found. However, exposure 

to AFC cells to MFs of different intensities at 50 Hz showed no statistically significant differences 

compared with controls. Another study with rat tendon fibroblast (RTF) and rat bone marrow (RBM) 

osteoprogenitor cells showed that 60 Hz, 0.25 mT MF results in extensive detachment of preattached 

cells and prevented the normal attachment of cells not previously attached to substrates (Blumenthal vd, 

1997). In addition, the same MF causes the formation of apoptotic morphologies on both cell types. A 

study using two transformed cell lines (WiDr, human colon adenocarcinoma, and MCF-7, human breast 

adenocarcinoma) and one nontransformed cell line (MRC-5, embryonal lung fibroblast) exhibited that 

50 Hz MF with more than 1.0 mT induces cell death induction morphologically consistent with apopto-

sis on the two transformed cell lines (Tofani vd, 2001). On the other hand, there was no statistically 

significant difference between the nontransformed cell line exposed to the same MF and the control 

cells. In contrast to these evidence favoring the positive relation between the ELF fields and apoptosis, 

a study using human neuroblastoma cell line (LAN-5) revealed that MF with 50 Hz, 1.0 mT did not 

have any effect on apoptosis induction. Furthermore, this exposure showed a slight and transient incre-

ase of B-myb oncogene expression and a small increase in proliferation index (Pirozzoli vd, 2003). 

PURPOSE 

In this study, our aim is to investigate the possible effects of ELF-EMFs at 50 Hz frequency and two 

different magnetic field strentghts (25 and 100μT) on the the activation of seven different caspases in 

HEK 293 cell line. 
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SCOPE 

In the framework of this study, the activation of seven different caspases will be investigated systema-

tically, when extremely low frequency electromagnetic fields, which are thought to be an environmental 

hazard according to WHO, are applied to the HEK 293 cell line. The selected frequency will be 50 Hz, 

which is the power transmission line frequency in most parts of the world. Two different magnetic field 

strengths will be applied to HEK 293 cells, and two different exposure durations will be chosen. Caspase 

activity levels are to be measured at different time points after exposure. 

METHOD 

The HEK 293 cell line was purchased from ECACC and maintained in its respective growth medium at 

a density of 2-5x100,000 cells/ml, in a humid 37°C incubator supplied with five per cent CO2. The HEK 

293 cells were grown in culture flasks in MEM supplemented with penicillin/streptomycin (100 unitsml-

1/100µgml-1), glutamine (2 mM), 1X NEAA, and 10 per cent FBS.  

Helmholtz coils were sterilized and placed into the cell culture incubator. Each coil contains three mil-

limeter wire wrapped around a circular insulator (100 times),and the coil diameter was 20 cm. The 

distance between the coils was 45 cm. The cables coming out of the coils were connected to a transfor-

mer (220-120 V) in series, which was connected in series to a second transformer (220-55 V). The 

second transformer was wired to the variac, and the variac was connected to the power line, of 220 V 

AC. The frequency of the electromagnetic field produced between the Helmholtz coils was 50 Hz, be-

cause the system was directly connected to the power line. Different magnetic field strengths were ge-

nerated by changing the electric current coming out of the variac, and by using one or both of the trans-

formers in the system. The lower limit of the electromagnetic field, produced by the system, was 100 

µT, when only the first transformer (220-120 V) was connected, whereas the limit was 25 μT, when the 

second transformer (220-55 V) was also wired to the system. The calibration of the system was done by 

using a gaussmeter, and a linear relationship between the current value and the electromagnetic field 

strength was achieved, as expected. 

HEK 293 cells were splitted into different flasks, and after 24 hours, these flasks were placed in an 

electromagnetic field with different exposure durations and different field strengths. Exposure durations 

were selected as four and eight hours, whereas electromagnetic field strengths were 25, and 100 μT. 

After ELF-EMF exposure or apoptosis induction by Staurosporine, cytoplasmic extractions were done 

according to the protocol of Caspase Colorimetric Assay Kits at different time points. Cells were dislo-

cated by using 500 µl, 0.05 per cent Trypsin/EDTA after washing them with one ml of PBS. Dislocated 

cells (2-5x106 cells) were pelleted by centrifugation at 1500 rpm for four minutes. Pelleted cells were 

resuspended in 50 μl of chilled Cell Lysis Buffer, and they were incubated on ice for 10 minutes. After 

cell lysis, centrifugation was applied at 10,000xg for one minute, and supernatant, which contains cyto-

solic extract, was transferred to a fresh tube. The cytoplasmic extracts were quantified by the Bradford 

Assay. The samples were incubated at room temperature for 15 minutes and analyzed at 595 nm with 

the microplate reader. The required protein concentration for caspase activity assays is 100-200 μg. 
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The Trypan Blue Exclusion method was used to detect the percentage of viable cells in a cell suspension. 

Trypan Blue is a negatively charged dye, which does not diffuse into the cell, unless the cell membrane 

is damaged. Therefore, cells excluding the dye are considered viable. In this assay, cells were harvested 

in PBS, and 20 μl of cell suspension was mixed with four μl of 0.4 per cent trypan blue dye. Then, the 

cells were incubated for three minutes and unstained cells were counted with a haemocytometer. Cell 

viability was determined by calculating the ratio of viable cells to the total number of cells. 

Cytoplasmic extracts were analyzed for Caspase-1, -2, -3, -6, -8, -9, and -10 by using the Caspase Co-

lorimetric Assay Kits. The assay kits provide a simple and convenient means for assaying the activity 

of caspases. It is based on the spectrophotometric detection of the chromophore p-nitroanilide (pNA) 

after cleavage from the labeled substrate. Extracts were mixed with 50 μl of 2X Reaction Buffer, con-

taining 10 mM dithiothreitol (DTT); 5 μl of the 4 mM substrate for the respective caspase was added 

and the resulting mixture was incubated at 37°C for two hours in a 96-well microtiter plate. After the 

incubation period, samples were read at 405 nm by using the microplate reader.  

All experiments were performed as triplicates, and the data were assessed by using one-way ANOVA 

test in which p value less than 0.05 was considered statistically significant. 

FINDINGS 

As it has been mentioned in the Methods part the HEK2093 cells were exposed to two different magnetic 

field strengths (25 and 100 µT) with two different exposure durations, namely, 4 and 8 hours. After 

exposure, cells were lysed at different time points and cytoplasmic lysates were used for caspase activity 

measurements. Figure 1 shows the activity patterns of caspases when cells were exposed to 25 and 100 

µT magnetic fields for 4 hours. 

When 100 μT was applied to the HEK 293 cells for 4-hour exposure duration, caspase-1 activity began 

to oscillate with respect to incubation time. It gave a maximum at four-hour incubation time, and then 

it gave three more peaks at eigth, 16 and 34-hour incubation times. After the last peak it diminished 

continuously. On the other hand, when 25 μT was applied for four-hour exposure duration, caspase-1 

activity gave three peaks at four, eight and 10-hour incubation times. Moreover, its oscillation amplitude 

was very small compared with that of the 100 μT data, and the activity of caspase-1 converged to the 

activity derived from sham-exposed cells at 28-hour incubation time (Figure 1a). When the 100 μT 

magnetic field was applied for four hours, caspase-2 activity revealed an oscillation pattern, which was 

very similar to that of the caspase-1. Caspase-2 activity showed a maximum at four-hour incubation 

time, and it also gave three additional peaks at eight, 16 and 34-hour incubation times. Then, it appro-

ached gradually to zero. When 25 μT was applied for four-hour exposure duration, caspase-2 activity 

showed an oscillatory pattern again, but it gave three peaks. The second peak, which corresponds to 

eight-hour incubation, was the maximum. However, all peaks were smaller than those at 100 μT, and 

the caspase-2 activity at 25 μT approached to zero at 24-hour incubation time (Figure 1b). The change 

in caspase-3 activity was very similar to the changes in caspase-1 and caspase-2 activities. The charac-

teristic four peaks at 100 μT were observed at the same incubation periods, and after the last peak, the 

caspase-3 activity started to decrease continuously. The same interpretation can be made for the 25 μT 

exposure. It gave peaks, which were smaller than peaks for 100 μT exposure, and the location of peaks 

seemed to shift. The caspase-3 activity converged to zero at 24-hour incubation time again (Figure 1c). 
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The same general pattern was observed for caspase-6 activity at 100 and 25 μT exposures, respectively. 

For 25 μT exposure, there were two peaks at eight and 12-hour incubation times, whereas around four-

hour incubation a plateau was observed (Figure 1d). Figure 1e showed the data for caspase-8 activities 

when 25 and 100 μT were applied for four-hour exposure duration. An oscillatory pattern was observed 

especially for the 100 μT exposure. For the 25 μT exposure, there were three peaks at six, eight and 10 

hour-incubation times. Caspase-8 activity approached to zero at 16-hour incubation, when 25 μT was 

applied. When these two magnetic field strengths were applied to caspase-9 activity, four peaks were 

also found at 100 μT. On the other hand, at 25 μT, caspase-9 activity was observed to be very small, 

compared with the previous caspase activities at the same magnetic field strength (Figure 1f). When 

caspase-10 activity was examined for 100 μT exposure, the pattern observed was very similar to those 

of the previous caspases. However, the situation was found to be different, when 25 μT was applied. 

First of all, peaks produced were larger than the peaks generated by the other caspases. The peak at 

eigth-hour incubation time was at maximum, and it was even bigger than the maximum value of 100 μT 

exposure. Caspase-10 activity for 25 μT exposure converged to zero at 28-hour incubation time (Figure 

1g). 

 

 

Figure 1. Caspase activities with respect to time. blue curve: 100 μT, red curve: 25 μT, black curve: 

sham-exposed cells. 
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When the xposure duration was 8 hours, patterns of the curves derived from 100 μT magnetic field 

strength were similar to the ones with four hours exposure (Figure 2). Moreover, when 25 μT was app-

lied, the patterns observed were also similar to curves for 25 μT (four hours exposure).  

In addition to the activity measurements of seven different caspases, a cell viability assay was performed 

for each exposure duration, and magnetic field strength value, and the same set of time points were used 

for this measurement. Trypan blue exclusion test indicated that the viablity of the cells in all experiments 

was not affected in a statistically significant manner (data not shown). 

 

Figure 2. Caspase activities with respect to time. blue curve: 100 μT, red curve: 25 μT, black curve: 

sham-exposed cells. 

CONCLUSION 

There is a growing number of interest in possible health effects associated with exposure to ELF-EMFs. 

There has been more concern on this topic as a result of epidemiological studies. These suggest a pos-

sible, but controversial link between exposure to ELF-EMFs and an increased incidence of some cancers 

in both children and adults, especially leukemia and nervous system tumors. The controversy has been 
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tried to be solved by laboratory studies both in vitro and in vivo. In the framework of this thesis, beha-

viours of seven different caspases were investigated in the presence of two different magnetic field 

strengths (25 and 100 μT) for four and eight hours exposure. The common pattern seen in all of them 

was the oscillation of enzyme activities from the beginning. The data presented in the framework of this 

thesis indicate that when 100 μT ELF-EMF is applied to the HEK 293 cells, all seven caspases investi-

gated investigated are activated, but this activation shows an oscillatory pattern, and in the long run it 

seems to be damped by some unknown intracellular mechanisms. The hierarchical activation of caspases 

cannot be observed from this data, because the caspase activation is achieved in the first 10 minutes of 

apoptosis induction [5]. Another fact which can be derived from the cell viability data is that 100 μT 

magnetic field strength and the two selected exposure durations are not enough to induce apoptosis in 

this cellular context. 
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KRİTİK COVID 19 HASTALIĞINDA  YAŞA BAĞLI MORTALİTE 

Öztürk TAŞKIN 

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu / Türkiye 

Öz: GİRİŞ: Yaşlılık, bireylerin doğumla başlayıp ölümle biten yaşam sürecinde doğal ve kaçınılmaz  

bir sondur. Yaşlılık organizmada molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerle-

mesi ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümü olarak tanım-

lanabilir.   Yapılan çalışmalar Covid 19 hastalığının  yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde daha 

mortal seyrettiğini ortaya koymuştur.MATERYAL METOD: Çalışmaya;  Ekim/Aralık 2020 tarihleri 

arasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen,  ge-

riatrik yaş grubunda(65 yaş ve üzeri) olan 70 hasta ve erişkin hasta grubunda olan (18-64 yaş arası) 67 

hasta  dahil edildi. Hastaların; cinsiyet, yaş, invaziv mekanik ventilatör desteği, yoğun bakım mortalite-

leri kaydedildi ve değerlendirildi.BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen  geriatrik hasta grubu ile erişkin 

hasta grubu arasında cinsiyet açışından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p≤0,05). Geri-

atrik hastaların  44(%62,8)’ü erkek 26(%37,2)’sı kadındı. Yaş aralığı 65-95 olup, yaş ortalaması 

76,4’dü. Erişkin hastaların  ise 55(%82,1)’i erkek  12(%17,9)’si kadındı. Erişkin yaş aralığı 22-64 olup, 

yaş ortalaması 43,9’du.  Yoğun bakım mortalitesi geriatrik hastalarda  %74,2 (52 hasta), erişkin hasta-

larda %67,1 (45 hasta)  idi. 70 geriatrik  hastanın 55(%78,5)’i, 67 erişkin hastanın 45(%67,1)’i  invaziv 

mekanik ventilatör desteğine ihtiyaç duydu. Her iki hasta gurbunda   3  hasta ventilatör desteğinden 

ayrılabildi. TARTIŞMA: Yaşlılarda daha fazla   kronik hastalıklar ve bağışıklık fonksiyon bozuklukları  

olduğu göz önüne alındığında Covid 19 hastalığının yaşlıları daha fazla etkileyebileceği  öngürülebilir. 

Çalışmamızda  yaş ortalaması geriatrik hastalarda  76,4  erişkin hastalarda 43,9 olup; mortalite oranla-

rımız   daha  yüksekti (% 74,2-%67,1). Yaşla mortalite oranı ciddi olarak artmakta olup covid yoğun 

bakım ünitesine alınan erişkin hasta mortalite oranlarının yüksek olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Geriatri, Adult, Mortalite, Yoğun Bakım 

GİRİŞ  

Yaşlılık, bireylerin doğumla başlayıp ölümle biten yaşam sürecinde doğal ve kaçınılmaz  bir sondur. 

Yaşlılık organizmada molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile ortaya 

çıkan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümü olarak tanımlanabilir (Tiftik 

, 2012;4:1-11).   Yapılan çalışmalar Covid 19 hastalığının  yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde 

daha mortal seyrettiğini ortaya koymuştur (Onder, 2020 ;1775-1776 ). 

AMAÇ  

Bu çalışmada  geriatrik ve erişkin yaş grubunda olan kritik Covid 19 hastalarının yoğun bakım takip 

süreçlerininin değerlendirilmesi  amaçlandı. 

KAPSAM 

Çalışmaya;  Ekim/Aralık 2020 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yo-

ğun Bakım Ünitesinde takip edilen,  geriatrik yaş grubunda(65 yaş ve üzeri) olan 70 hasta ve erişkin 

hasta grubunda olan (18-64 yaş arası) 67 hasta  dahil edildi. Katılımcıların tamamının Covid 19 PCR 
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test sonuçları pozitif olup; Türkiye Cumhuriyeti  Sağlık Bakanlığı Covid 19 tanı/tedavi  rehberinde be-

lirtilen  ağır hasta kriterlerine göre  tüm hastalar ağır pnömoni tablosundaydı16. 

YÖNTEM 

Hastaların; cinsiyet, yaş, invaziv mekanik ventilatör desteği, yoğun bakım mortaliteleri kaydedildi ve 

değerlendirildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen  geriatrik hasta grubu ile erişkin hasta grubu arasında cinsiyet açışından istatis-

tiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p≤0,05). Geriatrik hastaların  44(%62,8)’ü erkek 26(%37,2)’sı 

kadındı. Yaş aralığı 65-95 olup, yaş ortalaması 76,4’dü. Erişkin hastaların  ise 55(%82,1)’i erkek  

12(%17,9)’si kadındı. Erişkin yaş aralığı 22-64 olup, yaş ortalaması 43,9’du.  Yoğun bakım mortalitesi 

geriatrik hastalarda  %74,2 (52 hasta), erişkin hastalarda %67,1 (45 hasta)  olarak bulundu. 70 geriatrik  

hastanın 55(%78,5)’i, 67 erişkin hastanın 45(%67,1)’i  invaziv mekanik ventilatör desteğine ihtiyaç 

duydu. Her iki hasta gurbunda   3  hasta ventilatör desteğinden ayrılabildi. İnvaziv mekanik ventilatör 

desteğine alınan 55 geriatrik  hastanın 52(%94,5)’sinin ve 45 erişkin hastanın 42(%93.3)’sinin  yoğun 

bakım süreci mortalite ile sonuçlandı (Tablo 1). 

Tablo 1. Demografik Veriler, Mortalite Ve IMV Desteği 

 GERİATRİK ERİŞKİN P 

Total(n/%) 70(%100) 67(%100)  

Cinsiyet(Erkek)(n/%) 44(%62,8) 55(%82,1)  ,012 

Yaş Aralığı (yıl) 65-95 22-64  

Yaş Ortalaması (yıl) 76,4 43,9  

Mortalite(n/%) %74,2 (52)  %67,1 (45) ,359 

Invaziv Mekanik Ventila-

tör Gerekliliği(n/%) 

%78,5 (55)  %67,1 (45) ,268 

n=kişi sayısı 

SONUÇ 

Yaşlılarda daha fazla sayıda kronik hastalıklar ve bağışıklık fonksiyon bozuklukları  olduğu göz önüne 

alındığında Covid 19 hastalığının bu popülasyonu daha fazla etkileyebileceği  öngürülebilir17. 

                                                            
16https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39061/0/covid-19rehberieriskinhastatedavisipdf.pdf 
17 https://www.vox.com/2020/3/2/21161067/coronavirus-covid19-china 
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Haase ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada yoğum bakım hastaların yaş ortalaması  68, mortali-

tesi %37 ve invaziv mekanik ventilasyon  ihtiyacı oranı %82  ve ortalama yoğun bakım yatış süresi  13 

gün olarak belirtilmiştir (Haase, 2021;68-75). Bizim çalışmamızda  yaş ortalaması geriatrik hasta gru-

bunda 76,4 erişkin hasta grubunda 43,9’du. Geriatrik hasta grubunda mortalite oranımız benzer şekilde 

erişkin hasta grubuna göre daha yüksek bulundu.  Mortalite oranlarımız geriatrik hasta grubunda %74,2 

erişkin hasta grubunda %67,1 olup literatürdeki çalışmaların  aksine  daha  yüksekti. Geriatrik hastalarda 

invaziv mekanik ventilasyon  ihtiyacı oranımız %78,5 olup çalışlamalarla benzerlik gösterirken, erişkin 

hastalarda bu oran %67,1 idi. Her iki grup için yoğun bakım kalış süreleri  literatür ile benzerlik göster-

mekte olup bu süre erişkin hasta grubunda daha kısaydı (Haase, 2021;68-75). 

Yapılan çalışmalar,  Covid 19 hastalığının her yaş grubundan insanı etkileyebildiğini ve  geriatrik po-

pülasyonda  daha mortal seyrettiğini ortaya koymuştur.  Bununla birlikte covid yoğun bakım ünitesine 

alınan erişkin hasta grubunda da mortalitenin yüksektir. 
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PANDEMİ DÖNEMİ TROMBOSİT TRANSFÜZYONU 

Ayşe YILMAZ1, Haydar Cerullah ZERDE1, Berna ALAY1, Zafer ERGÜL1 

1Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu / Türkiye 

Öz: Amaç: Hastanemizin bir kan ürünü olan trombosit kullanım oranlarının incelenmesi ve elde edilen 

verilerle ileride olabilecek salgın hastalıklarda yapılması gerekenleri öngörebilmemiz gerektiğini düşü-

nerek bu çalışmayı hazırladık. Materyal Metod: Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Trans-

füzyon Merkezi kayıtları retrospektif incelenerek 11 Mart-30 Haziran 2019 ve 11 Mart-30 Haziran 2020 

tarihlerinde yapılmış olan trombosit transfüzyonları değerlendirilmiş ve transfüzyon hastaları belirlen-

miştir. Bu hastanın yaş aralığı, cinsiyeti, kan grubu, transfüzyon yapılan ürünün kan grubu, hastanın ek 

hastalıkları ve kan merkezinde pandemi döneminde yada öncesinde yapılan trombosit transfüzyon mik-

tarı incelenmiştir. Sonuçlar: Pandemi dönemi öncesi ve pandemi dönemi trombosit kullanım miktarları 

arasında sayısal fark olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Pandemi öncesi ve pandemi 

döneminde en çok trombosit transfüzyon ihtiyacı malignite, travma gibi nedenlere bağlı olarak 70 yaş 

üstü hastalara uygulandığını tespit ettik. Pandeminin doğal sonucu olarak bulaşıcı hastalıkta yapılan 

transfüzyon miktarında artış izlendi. Tartışma: Çalışmamız hastanemizde pandemi döneminde trom-

bosit transfüzyon miktarında sayısal bir azalma olduğunu tespit etmiştir. Düzenli transfüzyon hastaları-

nın hastaneye gelme korkusuda bir neden olabilir. Bu kan ürününün maalesef 51-70 yaş grubunda pan-

demi öncesine göre kullanımının artışının izlenmesi bu yaş grubunun travmaya maruz kalma veya ağır 

bir covid hastalığı geçirmeye bağlı olabileceğini düşündürdü. Bu nedenle uluslararası slogan olan evde 

kal sloganının bir ileri aşamasına taşıyarak dikkatli ol hayatta kal demek istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Covid -19, Trombosit, Pandemi 

GİRİŞ 

Korona virüs hastalığı (COVID-19) ilk kez 2019 Aralık ayında Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan 

Wuhan'da ortaya çıkan virüs salgını olarak başlamıştır. Lu H. 2020 ,  Bazı hastalarda belirli bir neden 

olmaksızın gelişen ve tedavilere cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yapılan incelemeler so-

nucunda etkeni SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir korona virüs teşhis edilmiştir.  

Covid -19 hastalığı tüm dünyada sağlık sisteminin alışıla gelmiş çalışma sistemini ciddi derecede etki-

lemiş ve değiştirmiştir. Henüz tam olarak etkin bir tedavisi olmayan bu hastalığın hızla tüm dünyaya 

yayılması kan bağışlarını da azaltmıştır. Simon J S. 2020. bu konuda yaptıkları incelemelerle genel an-

lamda kan ve kan ürünü kullanım temin ve yönlendirme üzerine bir protokol oluşturmayı denemişlerdir. 

Bu çalışmalarında eritrosit kullanımında azalma, iyileşen hastalardan elde edilen plazma kullanımında 

artışa neden olduğu belirtilmiştir. Öte yandan sık kullanılan kan ürünlerinden biri olan trombosit kulla-

nımı ise Covid-19 hastalığının seyri açısından kötü prognostik faktör olarak belirtilmiştir. Ancak bu 

çalışmada kan merkezi çalışmalarının kan bağışının azalması nedeni ile zor olacağı görüşü desteklen-

miştir. 

Hizmet sunumu ve pandemi hastanesi olan hastanemizin bir kan ürünü olan trombosit kullanım oranla-

rının incelenmesi ve elde edilen verilerle ileride olabilecek salgın hastalıklarda yapılması gerekenleri 

öngörebilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle çalışmamızın kan merkezimizin durumunu de-
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ğerlendirmekle kalmayacağı aynı zamanda gelecek başkaca küresel salgınlarda nasıl bir tüketim olabi-

leceği ve arz talep dengesinin sağlanması konusunda bizlere ve bilim insanlarına yol göstermesini amaç-

lıyoruz. 

MATERYAL ve METOD 

Bu çalışmada Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi kayıtları incelene-

rek 11 Mart-30 Haziran 2019 (A Dönemi – Pandemi öncesi dönem) ve 11 Mart-30 Haziran 2020 (B 

Dönemi- Pandemi Dönemi)tarihlerinde yapılmış olan trombosit  transfüzyonların tespit edilmesi ve de-

ğerlendirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla A döneminde izlenen 65 hastaya 185 adet  ve B döneminde 

izlenen 58 hastaya 127 adet olmak üzere toplam 312 adet transfüzyon hastaya ya ilişkin verilerden ya-

rarlanılmıştır. Retrospektif olarak hastanın yaş aralığı, cinsiyeti, kan grubu, transfüzyon yapılan ürünün 

kan grubu, hastanın ek hastalıkları ve kan merkezinde pandemi döneminde yada öncesinde yapılan trom-

bosit transfüzyon miktarı incelenmiştir. Covid- 19 olarak alınan hastaların hastanemiz laboratuvarınca 

yapılan doğrulanmış  Covid 19 PCR pozitiflikleri mevcuttu. Ek olarak akciğer tomografisi görüntüle-

mesine göre şüpheli kabul edilmiş hastalar mevcut olup, bu hastalara uygulanan transfüzyonların Covid-

19 hastalığı açısından şüpheli hastalara yapılan transfüzyon olarak değerlendirilmiştir. 

SONUÇ 

Pandemi dönemi öncesi ve pandemi dönemi trombosit kullanım miktarları arasında fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. Pandemi dönemi öncesi ve pandemi dönemi trombosit kullanımının değer-

lendirilmesi amacı ile yapılan retrospektif incelemede trombosit trasfüzyonu yapılan hastaların yaşlara 

dağılımı tablo 1 de görülebilir. Pandemi döneminde 18-30 yaş aralığında hiç trombosit transfüzyon ih-

tiyacı olmadığı izlendi. 

En çok ise 70 yaş üstü hastalara trombosit transfüzyonu yapıldığı izlendi.Bu transfüzyonda bile pandemi 

öncesi döneme oranla yaklaşık yarı yarıya bir azalma olduğunu izledik. Yaş grubu açısından bakıldı-

ğında ilginç olarak 51-70 arası gruba yapılan transfüzyonda bir artış olduğunu tespit ettik. 
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Tablo 1. Pandemi Dönemi Öncesi ve Pandemi Döneminde Yapılan Trombosit Transfüzyonları-

nın Yaşlara Dağılımı 

Faktör Grup HTS Kullanımı n (%) p 

Pandemi öncesi Pandemi 

Yaş 18-30 Yok 38 (97,4%) 18 (100,0%) 0,360 

Var 1 (2,6%) 0 (0,0%) 

31-50 Yok 71 (91,0%) 49 (89,1%) 

Var 7 (9,0%) 6 (10,9%) 

51-70 Yok 195 (93,3%) 119 (88,8%) 

Var 14 (6,7%) 15 (11,2%) 

>70 Yok 378 (89,8%) 299 (89,0%) 

Var 43 (10,2%) 37 (%11,0) 

Cinsiyet Kadın Yok 418 (92,1%) 267 (889,6%) 0,515 

Var 36 (7,9%) 31 (10,4%) 

Erkek Yok 264 (90,1%) 218 (92,8%) 

Var 29 (9,9%) 27 (7,2%) 

 

Pandemi öncesi ve pandemi döneminde  trombosit transfüzyonu  yapılan hastaların ek hastalıkları kar-

şılaştırıldı. Pandemi öncesi ve pandemi döneminde en çok trombosit transfüzyon ihtiyacı diğer olarak 

adlandırdığımız malignite, travma gibi nedenlere bağlı olarak 70 yaş üstü hastalara uygulandığını tespit 

ettik. Pandeminin doğal sonucu olarak bulaşıcı hastalıkta yapılan transfüzyon miktarında artış izlendi.  
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Tablo 2. Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi Trombosit Transfüzyonu Yapılan Hastaların 

Transfüzyon Yapıldığı Servis Dağılımı 

Sistem HTS Kullanımı n (%) p 

Pandemi öncesi Pandemi 

Endokrin Yok 12 (92,3%) 6 (100,0%) 1,000 (b) 

Var 1 (7,7%) 0 (0,0%) 

Sinir Yok 68 (80,0%) 46 (92,0%) 0,063 (a) 

Var 17 (20,%) 4 (8,0%) 

Kas ve İs-

kelet 

Travma 

Yok 145 (98,6%) 71 (97,3%) 0,601 (b) 

Var 2 (1,4%) 2 (2,7%) 

KVS Yok 61 (87,1%) 53 (96,4%) 0,110 (b) 

Var 9 (12,9%) 2 (3,6%) 

GİS Yok 93 (83,8%) 105 (91,3%) 0,086 (a) 

Var 18 (16,2%) 10 (8,7%) 

Solunum Yok 98 (88,3%) 59 (83,1%) 0,321 (a) 

Var 13 (11,7%) 12 (16,9%) 

GÜS Yok 124 (87,9%) 49 (89,1%) 0,823 (a) 

Var 17 (12,1%) 6 (10,9%) 

Bulaşıcı Yok 1 (100,0%) 53 (79,1%) 1,000 (b) 

Var 0 (0,0%) 14 (20,9%) 

Diğer Yok 254 (85,2%) 143 (86,7%) 0,673 (a) 

Var 44 (14,8%) 22 (13,3%) 
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TARTIŞMA  

Çalışmamızda orta – ileri yaş olarak adlandırabileceğimiz 51-70 arası yaş grubunda trombosit transfüz-

yon ihtiyacının artış nedenleri arasında bu grubun pandemi döneminde daha fazla travma geçirmesi 

olabileceği kanatindeyiz.  Sokağa çıkma kısıtlamasının bir avantajı olarak 70 yaş üstü hasta grubunun 

sık gözlediğimiz travmalarının daha az olması bu sonucun açıklaması olabilir. 

Covid -19 hastalığında sık takip ettiğimiz değerler arasında hastaların trombosit değerleride bulunmak-

tadır. 

Chen N. 2020, arkadaşları yapmış oldukları çalışmalarında COVID-19'un anlamlı trombositopeni ile 

ilişkili olup olmadığını araştırmışlar ve hastalarının % 12 sinde trombositopeni  izlenmiştir. 

Giuseppe Lippi G. 2020, ve ark daha geniş bir meta analiz çalışması yaptılar ve trombositopeninin  

COVID-19'lu hastalarda ağır hastalık ve mortalite riskinin artmasıyla ilişkilidir sonucunu açıkladılar ve 

bu nedenle hastaneye yatış sırasında kötüleşen hastalığın klinik göstergesi olarak hizmet etmelidir 

görüşünü bildirdiler .   

Zhang  Y. 2020, ve arkadaşları Covid- 19 hastalığında izlenen trombositopeniyi kemik iliği 

mikroortamının disfonsiyonu,hücresel immünite ve sitokinler, akciğer hasarı, antiviral ilaçlar, platelet 

tüketiminde ki artış, artan trombosit klirensi ve trombopoetin üretiminde azalmaya bağlanabileceğini 

belirtmişlerdir .   

Covid- 19 hastalığı arads ye benziyor ama tam olarak bir ARDS gibi değil ve DIC e benziyor ama 

hastaları kanama ile değil tromboz ile öldürüyor burada trombosit fonksiyonlarında başka bir şey mi 

yapıyor sorusunu düşündürüyor.  

 Bunu da  Manne B. K., ve ark araştırmışlar ve COVID-19'un trombosit gen ekspresyonunu önemli 

ölçüde değiştirdiğini ve sağlam trombosit hiperreaktivitesini tetiklediğini ilk kez gösterdiler. Ve 

COVID-19 hastalarının dinlenme trombositleri bazal ve aktivasyon üzerine P-selectin ekspresyonu art-

mış. Covid-19 hastalarında dolaşımdaki trombosit-nötrofil, -monosit ve -T hücrea agregaların hepsi sağ-

lıklı donörlere göre anlamlı olarak yükselmiş. Ayrıca COVID-19 hastalarının trombositleri daha hızlı 

toplanmış ve hem fibrinojen hem de kollajende artan yayılma göstermiştir. Trombosit aktivasyonu ve 

agregasyonundaki artış kısmen artmış mitogen-activated protein kinase (MAPK) yolu aktivasyonu ve 

trombone üretimine bağlanabilir. Bu bulgular SARS-CoV-2 enfeksiyonunun trombosit hiperreaktivitesi 

ile ilişkili olduğunu göstermektedir, bu da COVID-19 patofizyolojisine katkıda bulunabilir. 

Carson J. C. 2012,  Covid  -19 hastalığı şiddetli akut solunum sendromuna neden olabilen  viral bir 

solunum hastalığı olmakla beraber hastalarda aşırı inflamasyon nedeniyle hem venöz hem de arteriyel 

dolaşımda trombotik hastalığa yatkınlık, trombosit aktivasyon bozukluğu, endotel disfonksiyonuna ve 

staza yol açabilir. Bu nedenle Covid - 19 hastalarında trombosit transfüzyon kararı pandemi öncesi dö-

neme göre daha zor verilmektedir. Bizim çalışmamızın sonuçları da bu görüşü desteklemektedir. Açıkça 

transfüzyon oranlarımızdaki düşüş veri sonuçlarımızda izlenebilir. Bu transfüzyon sayılarındaki düşü-

şün bir başka nedeni de transfüzyon kararının  hekimler tarafından daha zor hale gelmesidir.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32535232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manne%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32573711
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Carson+JL&cauthor_id=22751760
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Bikdeli B. 2020,Hipoproliferatif trombositopenisi olan hastalara proflaktik trombosit kullanımı 

düzenlenmeye çalışılmıştır. Amerikan Kan Bankaları Birliği  Platelet değeri < 10 000 hücre/lt 

transfüyon öneriyor,  Platelet değeri < 20 000 hücre/lt olan hastalara santral venöz katater  için 

transfüyon öneriyor,  Platelet değeri < 50 000 hücre/lt olan hastalara lomber ponksiyon  için ve 

nöroaksial cerrahi için  transfüyon öneriyor gibi önerilerde bulunuyor. 

Chaudhary B. 2016, Trombositopeni 3 gruba ayrılabilir ilki ılımlı trombositopeni  trombosit değeri 

100000- 150 000 arası, ikincisi orta trombositoteni ki değer 50 000 -99 000 arası ve ciddi tromositopeni 

ki 50 000 altındaki değerlerdir. Bu değerlerde kanama riski mevcuttur.   

Smock K. J. 2014,  Trombositopeni kemik iliğinin trombosit üretimi azaltması,  periferik trombosit yı-

kımın artışı, splenik sekestrasyon artışı ve seyrelme gibi birçok potansiyel nedeni olan yaygın bir klinik 

sorundur. Trombositopeni etiyolojisinin araştırılması klinik öykü, laboratuvar değerleri, tam  kan sayımı 

ve periferik yayma incelemesi tanısal çalışmanın temel bileşenleridir ve hekimler bu özel testlerin uygun 

seçimi ve yorumlanması konusunda bilgili olmalıdır. 

Çalışmamız hastanemizin kan merkezinde yapılan trombosit transfüzyon durumunu değerlendirmek 

için yapılmış olup pandemi döneminde trans füzyon miktarında azalma olduğunu tespit etmiştir. Hayati 

öneme haiz olan bu kan ürününün maalesef ki çalışan kesimde 51-70 yaş grubunda pandemi öncesine 

göre artışının izlenmesi aktifliği artan bu yaş grubunun travma ya maruz kalma oranlarının da artmış 

olabileceğidir. Aralıklı transfüzyon yapılan hastaların hastalık kapma korkusu nedeni ile hastaneye gel-

mek istememeleri olabilir. Covid - 19 hastalığında kötü prognostik faktörlerden olan trombositopeni 

hekimlerin transfüzyon kararlarını tekrar gözden geçirmelerine ve transfüzyondan kaçınmalarına neden 

olmuş olabilir. Bu nedenle uluslararası slogan olan evde kal sloganının bir ileri aşamasına taşıyarak 

dikkatli ol hayatta kal demek istiyoruz. 
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KRİTİK COVİD 19 HASTALIĞINDA GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA MORTALİTE 

Veysel G. SOYLU 

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu /  Türkiye 

Öz: Giriş: Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir . 

Yaşlılık morfolojik, fizyolojik ve patolojik değişikliklerin olumsuz yönde ilerleyerek çeşitli hastalıklarla 

birleştiği, fiziksel ve ruhsal yeteneklerin azaldığı bir yetmezlik olayıdır. Mevcut hali ile Covid 19 has-

talığı, özellikle yaşlılar ile kronik hastalığı olan bireylerde daha şiddetli seyretmekte hatta ölümlere ne-

den olmaktadır. MATERYAL METOD: Çalışmaya; Ekim/Aralık 2020 tarihleri arasında Kastamonu 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen 156 hastadan geriatrik yaş 

grubunda(65 yaş ve üzeri) olan 70 hasta dahil edildi. Hastaların; cinsiyet, yaş, invaziv mekanik ventila-

tör desteği, yoğun bakım mortaliteleri kaydedildi ve değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edi-

len 70 geriatrik hastanın 44(%62,8)’ü erkek 26(%37,2)’sı kadındı. Yaş aralığı 65-95 olup, yaş ortalaması 

76,4’dü. Yoğun bakım mortalitesi %74,2 olup 52 hasta bu süreçte ex oldu. 70 hastanın 55(%78,5)’i 

invaziv mekanik ventilatör desteğine alınmış olup, ancak 3 hasta ventilatör desteğinden ayrılabildi. İn-

vaziv mekanik ventilatör desteğine alınan 55 hastanın 52(%94,5)’sinin yoğun bakım süreci mortalite ile 

sonuçlandı. TARTIŞMA: İlerleyen yaşla birlikte patojenlere karşı hem immün sistemde hem de anato-

mik ve fizyolojik doğal defans sistemlerinde ortaya çıkan gerileme nedeniyle, geriatrik olgularda enfek-

siyon hastalıkları daha sık görülmekte ve bu hastalıklar gençlere göre daha şiddetli seyredebilmektedir.. 

Bizim çalışmamızda katılımcıların yaş ortalaması 76,4 olup; mortalite oranımız ciddi anlamda yüksekti 

(% 74,2). Yaşla birlikte mortalite oranı ciddi olarak artmaktadır. Covid 19 hastalığı her yaş grubunu 

etkilesede; geriatrik yaş grubu en kırılgan olanıdır. 

 Anahtar Kelimeler: Covid 19, Geriatri, Mortalite 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir . Yaşlılık mor-

folojik, fizyolojik ve patolojik değişikliklerin olumsuz yönde ilerleyerek çeşitli hastalıklarla birleştiği, 

fiziksel ve ruhsal yeteneklerin azaldığı  bir yetmezlik olayıdır(Özgül, 2000:1341-51).  Mevcut hali ile 

Covid 19 hastalığı, özellikle yaşlılar ile kronik hastalığı olan bireylerde daha şiddetli seyretmekte hatta 

ölümlere neden olmaktadır(Onder, 2020,1775-76) . 

AMAÇ 

Bu çalışmada  geriatrik yaş grubunda olan kritik Covid 19 hastalarının yoğun bakım takip süreçlerininin 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

 KAPSAM 

Çalışmaya;  Ekim/Aralık 2020 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yo-

ğun Bakım Ünitesinde takip edilen 156 hastadan geriatrik yaş grubunda(65 yaş ve üzeri) olan 70 hasta 

dahil edildi. Katılımcıların tamamının Covid 19 PCR test sonuçları pozitif olup; Türkiye Cumhuriyeti  

Sağlık Bakanlığı Covid 19 tanı/tedavi  rehberinde belirtilen  ağır hasta kriterlerine göre  tüm hastalar 

ağır pnömoni tablosundaydı1. 
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YÖNTEM 

Hastaların; cinsiyet, yaş, invaziv mekanik ventilatör desteği, yoğun bakım mortaliteleri kaydedildi ve 

değerlendirildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 70 geriatrik hastanın 44(%62,8)’ü erkek 26(%37,2)’sı kadındı. Yaş aralığı 65-

95 olup, yaş ortalaması 76,4’dü. Yoğun bakım mortalitesi %74,2 olup 52 hasta bu süreçte ex oldu. 70 

hastanın 55(%78,5)’i invaziv mekanik ventilatör desteğine alınmış olup, ancak 3 hasta ventilatör deste-

ğinden ayrılabildi. İnvaziv mekanik ventilatör desteğine alınan 55 hastanın 52(%94,5)’sinin yoğun ba-

kım süreci mortalite ile sonuçlandı.(Tablo 1) 

Tablo 1. Demografik Veriler, Mortalite ve IMV Desteği 

Total(n/%) 70(%100) 

Cinsiyet(Erkek)(n/%) 44(%62,8) 

Yaş Aralığı (yıl) 65-95 

Yaş Ortalaması (yıl) 76,4 

Mortalite(n/%) 52(%74,2) 

Invaziv Mekanik Ventilatör Gerekli-

liği(n/%) 

55(%78,5) 

  

SONUÇ 

İlerleyen yaşla birlikte patojenlere karşı hem immün sistemde hem de anatomik ve fizyolojik doğal de-

fans sistemlerinde ortaya çıkan gerileme nedeniyle, geriatrik olgularda enfeksiyon hastalıkları daha sık 

görülmekte ve bu hastalıklar gençlere göre daha şiddetli seyredebilmektedir(D'Adamo, 2020, 912-17). 

Graselli ve arkadaşları 65 yaş üstünü kapsayan yoğun bakımda takip edilen covid 19 hastalarında mor-

talite oranını %36 olarak bulmuştur(Grasselli, 2020, 1574-81). Bizim çalışmamızda  katılımcıların yaş 

ortalaması 76,4 olup; mortalite oranımız bu çalışmaların aksine ciddi anlamda yüksekti (% 74,2). Yaşla 

birlikte mortalite oranı ciddi olarak artmaktadır. Yaşla birlikte mortalite oranı artmasına rağmen;  bizim 

çalışmamızdaki ınvaziv mekanik ventilatör desteği gereksinimini  yaş ortalaması daha düşük olan çalış-

malarla benzerdi(Serafim, 2021, 47-54).  

Covid 19 hastalığı her yaş grubunu etkilesede; geriatrik yaş grubu en kırılgan olanıdır.Mortalite oranları 

ciddi anlamda diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. 
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BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE ONKOLOJİK 

TEDAVİ ÖNCESİ DENTAL TEDAVİ PROTOKOLÜ 

Büşra YILMAZ1, Efsun SOMAY2 

1 Başkent Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı,  

Ankara / Türkiye 

2 Başkent Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  

Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye 

Öz: Günümüzde görülme sıklığı artan baş-boyun kanserlerinin (BBK) çoğu cerrahi, radyoterapi, kemo-

terapi veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu ile tedavi edilir ve hastalarda istenmeyen oral yan etkiler 

yaşanabilir. Çalışmanın amacı, Kemoradyoterapi (KRT) sonrasında dental değişikliklerin incelenme-

siyle BBK’de KRT öncesinde dental tedavinin önemini vurgulamak ve Tıbbi Onkoloji, Radyasyon On-

kolojisi ile Diş Hekimliği alanlarındaki uzmanların yönetim stratejilerini ortaya koyarak multidisipliner 

bir bakış açısı sağlamaktır. Ocak 2010 ile Aralık 2018 arasında BBK tanılı 18 yaşından büyük, toplam 

126 hastaya ait Tıbbi onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Diş Hekimliği kliniklerinin medikal ve dental 

verileri KRT öncesi ve sonrası olarak incelendi. Hastaların %27,8’si kadın ve %72,2’si erkek olup or-

talama yaş 53,71 12,53 yıl olarak bulundu. Hastalarda nazofarenks (%27,7), larinks (%26,1), parotis 

(%14,2), tonsil (%9,5), tiroid (%7,14), maksilla (%3,17), dil (%5,5) ve diğer kanser türleri (dudak, sinüs 

vb.) (%6,34) mevcuttu. KRT öncesi dental değerlendirmede hastaların %64,2’sinde 3’ten az diş eksik-

liği, %59,5’inde gingivitis, %27,7’sinde periodontitis, %17,4 ünde 3’ten fazla apikal lezyonlu diş ve 

%59,2’ sinde 3’ten az çürük diş belirlendi. KRT sonrasında ise %59,5’inde 3’ten fazla diş eksikliği, 

%35,7’sinde gingivitis, %53,9’unda periodontitis, %42,85 ünde 3’ten fazla apikal lezyonlu diş, 

%56,34’ünde 3’ten fazla çürük diş tespit edildi. Hastaların, herhangi bir dental sorun sebebiyle tekrar 

başvurma süresi ortalama en erken 12 ay ve sonrası olarak belirlendi (56%). Onkoloji tedavisi öncesi 

tüm dental problemleri elimine edilse bile, KRT sonrası dental problemler en sık birinci yıl sonunda 

görülmüştür. Bu nedenle BBK’de doğru bir multidisipliner yaklaşıma uyarlanmış destekleyici dental 

tedaviler hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Baş ve Boyun Kanserleri, Kemoradyoterapi, Multidisipliner Yaklaşım, Dental Te-

davi  

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde baş-boyun kanserlerinin (BBK) görülme sıklığı artmaktadır ve bu kanserlerin çoğu cerrahi, 

radyoterapi, kemoterapi veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu ile tedavi edilir. Kemoradyoterapi 

(KRT) gören hastalar ise hem kısa hem de uzun vadede istenmeyen yan etkiler yaşayabilir (Jawad, 

2018). Diş hekimleri bu sonuçların farkında olmalı ve en iyi ağız bakım protokolünü oluşturmak için 

Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

uzmanları ve genel diş hekimleri uyum içinde çalışmalıdır. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, BBK tanılı hastalarda, KRT öncesinde ve sonrasında meydana gelebilecek dental 

değişikliklerin incelenmesiyle onkoloji tedavisi planlanan hastalarda dental değerlendirmenin önemini 
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vurgulamak ve dental tedavi planlamasının yönetimini sağlayarak multidisipliner bir bakış açısı sağla-

maktır.  

KAPSAM 

Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış ve 

Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir (Proje no: D-KA19/39). 

Ocak 2010 ile Aralık 2018 arasında BBK tanısı (nasofarinks, larinks, parotis, maksilla, tonsil, dil, tiroid 

ve diğer kanserler) olan, 18 yaşından büyük 126 hastaya ait medikal ve dental veriler geriye dönük 

olarak incelenmiştir.   

YÖNTEM 

Tüm hastaların KRT öncesi ve sonrası oral ve dental verileri klinik ve radyolojik olarak deneyimli birer 

ağız, diş çene hastalıkları cerrahisi uzmanı ve ağız diş çene radyolojisi uzmanı tarafından değerlendirildi. 

Hastaların BBK çeşidi belirlendikten sonra diş eksikleri, periodontal hastalıkları (gingivitis ve/veya pe-

riodontitis), apikal lezyonlu dişleri ve diş çürükleri dental klinik muayene ve panoramik radyografiler-

den (Veraviewepocs 2D, J. Morita, Japan) yararlanılarak radyolojik muayene ile belirlendi.  

BULGULAR 

Hastaların %27,8’si (35) kadın ve %72,2’si (91) erkekti. Ortalama yaşları 53,71 12,53 (18- 76 arasında) 

yıldı. Hastalara sırasıyla nazofarenks kanseri (%27,7), larinks kanseri (%26,1), parotis kanseri (%14,2), 

tonsil kanseri (%9,5), maksilla kanseri (%3,17) ve dil kanseri (%5,5) tanısı konuldu (Grafik 1).  
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Grafik 1. Kanser Çeşitlerinin Yüzde (%) Olarak Dağılımı 

Ayrıca hastaların %7,14'ünde tiroid kanseri, %6,34 'inde ise diğer kanser türleri (dudak, sinüs vb.) mev-

cuttu. KRT öncesi dental değerlendirme sonucunda %35,7’inde 3’den fazla diş eksikliği, %64,2’sinde 

3’den az diş eksikliği, %59,5’inde gingivitis, %27,7’inde periodontitis, %17,4 ünde 3’den fazla apikal 

lezyonlu diş, %26,2 inde 3’den az apikal lezyonlu diş, %33,3’ünde 3’den fazla çürük diş ve %59,2’ 

sinde 3’den az çürük diş tespit edildi (Grafik 2). 
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Grafik 2. KRT Öncesi Dental Değerlendrime Sonuçlarının Yüzdelik (%) Dağılımı 

 

Planlanan tüm dental tedaviler yapıldıktan sonra hastalar KRT uygulanması için yönlendirildi. Onkoloji 

tedavisi sonrasında yeniden değerlendirilen hastaların %59,5’inde 3’den fazla diş eksikliği, %21,4’inde 

3’den az diş eksikliği, %35,7’sinde gingivitis, %53,9’unda periodontitis, %42,85 ünde 3’den fazla apikal 

lezyonlu diş, %35,53’ünde 3’den az apikal lezyonlu diş, %56,34’ünde (3’den fazla çürük diş ve %29,4’ 

ünde 3’den az çürük diş mevcut olduğu gözlendi (Grafik 3). 
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Grafik 3. KRT Sonrası Dental Değerlendrime Sonuçlarının Yüzdelik (%) Dağılımı 

 

Hastaların diş hekimliği kliniğine herhangi bir dental şikayet sebebiyle tekrar başvurma süresi ortalama 

en erken 12 ay ve sonrasında olmuştur (56%) (Grafik 4). 

 

Grafik 4. KRT Sonrası Diş Hekimine Başvuru Süresi 
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SONUÇ 

Genel olarak kemoterapi ile baş ve boyun bölgesine radyasyon genellikle hücre bölünmesini ve oral 

mukozanın iyileşmesini bozar.  Onkolojik tedaviler tümörün yok edilmesinde etkili olmakla birlikte, 

özellikle BBK tanısı konulmuş hastaların oral dokularında ve dişlerinde kaçınılmaz hasarlar oluşturabi-

lir. Bu nedenle kanser tedavisi sırasında ve sonrasında oral komplikasyonların ortaya çıkması beklenen 

bir durumdur (Hong, 2010). 

BBK tanısı konulmuş hastalarda oral komplikasyon görülme sıklığı, tedaviden önce ağız bakımına ra-

dikal bir yaklaşımla dental tedavi planlandığında önemli ölçüde azaltılabilir. Ayrıca, dengeli beslenme, 

yeterli ağız hijyeni, ağız hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi birincil koruyucu önlemler arasında sa-

yılabilir (Beech, 2014). Bu hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte akut ve kronik dental problemle-

rin ortadan kaldırılmasının daha faydalı bir seçenek olabileceği düşünülmektedir. Tüm bunlara ek ola-

rak, hasta eğitimi, destekleyici bakım ve semptomatik ilaçların kullanımı ile onkoloji tedavisinin oral 

komplikasyonlarının yönetilmesinde önemli stratejiler geliştirilmeye devam etmektedir (Hong, 2010, 

Beech, 2014). 

BBK tanılı hastalarda KRT öncesinde ve sonrasında dental problemlerin eliminasyonu genellikle klinik 

açıdan zordur (Bruins, 1999). Literatürde BBK tanılı ve KRT uygulanan hastalarda, tedavi sonrasının 

tedavi öncesine kıyasla hiposalivasyonun görülmesiyle dental mineralizasyonun bozulduğu, diş çürük 

insidansını arttığı ve bakteriyel enfeksiyonlar için uygun bir besi yeri oluştuğu, buna bağlı olarak diş 

kayıplarının meydana geldiği rapor edilmiştir (Deng, 2015). Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak, 

KRT öncesine kıyasla, KRT sonrasında daha fazla diş kaybı belirlenmiştir. Her ne kadar KRT öncesinde 

planlanan tüm dental tedaviler yapılsa da, KRT sonrasında diş eksikliklerinin arttığı gözlenmiştir. Ek 

olarak, BBK tanılı hastaların genel anlamda da oral hijyen alışkanlıklarının yeterli olmadığı görülmüş 

ve tedavi sonrası oral komplikasyonlara daha yatkın oldukları düşünülmüştür. Bu nedenle BBK hasta-

larında dental hijyen alışkanlıklarının geliştirilmesi ve hasta eğitimi hem onkologların hem de diş he-

kimlerinin değerlendirmesi gereken önemli bir konu olduğu sonucuna varılabilir. 

Onkoloji tedavisi gören ve planlanan hastaların yaşam kalitesi ile ilgili çalışmalarda, yutma ve konuş-

mada uygun işlevlere sahip olamayan hastaların sıklıkla depresyona girdiğini belirtilmektedir (Rogers, 

2002). Ayrıca onkolog ve diş hekimi iş birliğiyle doğru bir dental tedavi planlaması yapılıp uygulanarak, 

çoğu hastanın oral rehabilitasyonu sağlanıp yaşam kalitesi yükseltilebilir (Shaw, 2005).  

Araştırmamızda periodontal sağlık açısından değerlendirildiğinde, sonuçları diş kaybına kadar uzanan 

periodontitis KRT sonrasında, öncesine kıyasla daha fazla görülmüştür. Hong ve ark’nın çalışmasında 

KRT sonrasında %20, 3 daha fazla ciddi dişeti hastalığı görüldüğü rapor edilmiştir (Hong, 2010). 

Literatürde radyoterapi öncesi dental açıdan değerlendirilmeyen hastaların %41’inde değerlendirilenle-

rin ise %10,8'inde apikal lezyonlu dişler nedeniyle endodontik tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. 

Bu sonuç, hastaların ağız hijyeninin bir dereceye kadar iyileşmesine yardımcı olan bu grup bireylerde 

gerçekleştirilen çok sayıda profilaktik diş çekimi ile açıklanmıştır (Seto, 1985). Çalışmamızda ise KRT 

sonrası apikal lezyonlu dişlerin oranında artış gözlenmektedir. Elde ettiğimiz bu sonuç KRT öncesinde 

yapılan dental değerlendirmede başlangıç evresindeki apikal lezyonların radyolojik olarak belirti ver-

memesi ve problemsiz görünen derin dental restorasyonların KRT süresince ve sonrasında kötü ağız 
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hijyeni sonucu oluşan sekonder çürükler ve periodontal problem sebebiyle apikal lezyonlara neden ol-

ması ile açıklanabilir. 

Literatürde kanser hastaları arasında dental sağlık değerlendirilmesi ile ilgili gözlemsel çalışmalardan 

birçoğu diş çürüğün genel prevalansı hakkındadır. Bu çalışmalardan elde edilen verilere dayanarak, diş 

çürüğünün KRT alan hastalarda yüksek olduğu rapor edilmiştir (Deng, 2015). Bizim çalışmamızda da 

literatüre benzer şekilde (Deng, 2015), KRT sonrasında diş çürüklerinin sayısında artış gözlenmiştir. 

Ayrıca, çalışmamızın aksine literatürdeki bazı vaka serilerinde, baş ve boyun bölgesine uygulanacak 

radyoterapi öncesi değerlendirmeye alınmayan hastaların %52'si radyoterapi sonrasında restoratif dental 

tedavilere ihtiyaç duyarken, radyoterapi öncesi diş hekimi tarafından muayene edilen bireylerin sadece 

%16,5'inin bu tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. Bu bulguların çalışmamızla uyumlu çıkmaması, 

olası komplikasyonları önlemek için ağız hijyeni ve diyet danışmanlığı ve ayrıca hasta iş birliğinin ça-

lışmamıza dahil olan hastalarda tam olarak sağlanamamış olmasından kaynaklanabilir. 

Radyasyon çürükleri, yaygın diş çürüklerinden farklı yerlerde ortaya çıkar. Radyoterapi sonrası en çok 

etkilenen dental bölgeler servikal, kuspal ve labial yüzeylerdir. Bu alanlar basınç, sürtünme ve kesme 

kuvvetlerine maruz kalır ve radyoterapi uygulanmayan hastalarda çürüğe en dirençli bölgelerdir (Kiel-

bassa, 2006, Walker, 2011). Dirençli olmalarına rağmen bu alanlarda çürük oluşumunun olması onko-

lojik tedavi sebebiyle tükürüğün remineralizasyonu teşvik edici etkisinin azalması ve hiposalivasyona 

bağlı olabilir. Ayrıca BBK hastalarında oral alım azaldığından kilo kaybı olmaması için yapılan diyet 

ayarlamalarında, yüksek karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketilmesi ve oral mukozit gibi ciddi oral komp-

likasyonlara bağlı olarak kişisel ağız bakımının bozulması ile çürük prevelansının artması da etkenler 

arasında sayılabilir (Deng, 2015).  

KRT öncesi dental konsültasyon için yönlendirilen hastalarda çekim kararı verilirken Ben-David ve ark. 

tarafından kullanılan kriterler, çekim için faydalı bir kılavuzdur (Ben-David, 2007). Bu kılavuza göre 

kriterler; 'dişeti çizgisine kadar uzanan onarılamayan çürük veya çürüklere sahip dişler, önemli perio-

dontal ataçman kaybı olan büyük, riskli restorasyonlara sahip dişler ve şiddetli erozyon veya aşınmaya 

sahip olanlar, çenelerin yüksek doz radyoterapi alması beklenen kısımlarında ise ve bu hastalarda ke-

moterapi tedavisi için bifosfonatlar kullanılacak ise çekilmelidir’ şeklinde belirlenmiştir. Mümkün ol-

duğunda, endodontik tedavi ağrı kontrolü, fonksiyonun korunması ve esas olarak diş çekimlerinden ka-

çınarak osteoradyonekrozun önlenmesi için bir seçenek olarak akla getirilmelidir. 

BBK tanılı hastalar için ağız bakımının genel hedefleri işlevselliğin devamı ve oral komplikasyonların 

önlenmesine yöneliktir. Bununla birlikte, hastanın dental tedavileri mümkün olan en kısa sürede ve özel 

dikkatle tamamlanmalıdır (Jham, 2008, Rosales, 2009). 

KRT öncesi dental değerlendirme kapsamlı bir şekilde; diş çürükleri, apikal lezyonlar ve periodontal 

hastalıklar gibi KRT sonrası komplikasyonları hızlandırması muhtemel tüm mevcut oral durumların de-

ğerlendirilmesi ve ortadan kaldırılmasını içermelidir. Hastaların onkolojik tedavi öncesi tüm dental 

problemleri elimine edilse bile, KRT sonrası dental problemler en çok 1. yıl sonunda görülmektedir. Bu 

yüzden hastalar onkologları tarafından 6 ayda bir dental kontrole gitmesi yönünde motive edilmeli ve 

hastalara diş hekimleri tarafından KRT sırası ve sonrasında oluşabilecek olan komplikasyonlar detaylıca 

anlatılmalıdır.  
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NÖROMUSKÜLER HASTALIĞI OLANLARDA ACTİVLİM ANKETİ’NİN TÜRKÇE 

VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE 

GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI    

Banu DİLEK1, Onur ENGİN2, Ebru ŞAHİN1, Ramazan KIZIL1, Elif AKALIN1, Özlen PEKER1, 

Ömer Faruk DADAŞ3, Özlem EL1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye 

2Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Zonguldak / Türkiye 

3Ege Üniversitesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye 

Öz: Amaç: Nöromusküler hastalıklar kas fonksiyon bozukluğunun direkt veya indirekt olarak bozul-

duğu hastalıkları kapsayan geniş bir hastalık grubudur. Hastaların fonksiyonel kapasitesi tedavi ve iz-

lemde öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum kişinin günlük aktiviteleri gerçekleş-

tirmedeki aktivite limitasyon seviyesiyle değerlendirilebilir. ACTIVLIM anketi nöromusküler hastalığı 

olan çocuk ve erişkinlerin aktivite kısıtlamalarının ölçütü olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada nöromus-

küler hastalık tanısı alan hastalarda ACTIVLIM anketinin Türkçe’ye uyarlanması ve Türkçe versiyonu-

nun geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: ACTIVLIM anke-

tinin kılavuzlara uygun bir şekilde çeviri, geri çeviri ve Türkçe ’ye uyarlanması çalışması yapılarak 

Türkçe versiyonu oluşturulmuştur. Nöromusküler hastalık tanısı olan 71(42 erkek, 29 kadın) hasta ça-

lışmaya alınmıştır. Hastaların demografik verileri kayıtlandıktan sonra vücut fonksiyon ve bozuklukları, 

aktivite ve katılım değerlendirimi; fonksiyonel ambulasyon sınıflaması( FAS), Vignos ve Brooke ska-

laları ile yapılmıştır. Güvenilirlik iç tutarlılık ile (Cronbach's α) ve test-retest (sınıf içi korelasyon kat-

sayısı [ICC]) yöntemiyle belirlenmiştir. Geçerlilik ise ACTIVLIM Rasch analizi ve FAS, Vignos ve 

Brooke skalalarıyla korelasyonu ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 

37.57±16.13'dir ve %60.6' ının bağımsız ambule olabildiği saptanmıştır. Test/retest güvenilirliği için 

ICC değeri 0.99, ve iç tutarlılık 0.97 olarak tespit edilmiştir. Vignos ve Brooke skakalalarıyla ACTI-

VLIM Türkçe versiyonu arasında güçlü negatif korelasyon saptanmıştır(sırasıyla (r=-0.836; p<0.001 ve 

r=-0.719; p<0.001). Ayrıca ACTIVLIM skoru ve FAS evresi arasında da güçlü korelasyon bulunmuştur. 

(r=0.851; p<0.001). Rasch analizi sonuçları iyi öğe uyumu, tek boyutluluk ve model uyumu göstermiş-

tir. Sonuç: Nöromusküler hastalıklarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, Güvenilirlik, Nöromusküler Hastalıklar 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Nöromusküler hastalıklar(NMH) kas fonksiyonunu direk veya indirek etkileyen nöropatik ve miyopatik 

hastalıklardır (Johnson, Florence ve Abresch 2012). Çoğu progresif bir seyir göstermektedir. NMH’a 

bağlı özürlülük hastalığın tipine, patogenezine, klinik tutulum miktarına ve progresyon hızına bağlıdır 

(Abresch, Han ve Carter 2009). 

Kas gücü kaybı kantitatif olarak veya manuel değerlendirme ile ölçülebilir. Ancak, hastanın fonksiyonel 

durumunun değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. Fonksiyonel durum günlük aktivite limitasyonu 

değerlendirilerek belirlenebilir (Piccininni, Falsini ve Pizzi 2004). 
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ACTIVLIM, NMH olan kişilerde kullanılan ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmedeki kısıtlı-

lıkların değerlendirilmesini sağlayan bir ölçektir (Vandervelde et al. 2007).  

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı erişkin hastalarda ACTIVLIM Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. 

KAPSAM 

Yaşları 16 ile 76 arası değişen, NMH olan ve Mayıs 2016-Ekim 2018 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği’ne başvuran 71 erişkin hasta çalışmaya alınmıştır. 

YÖNTEM  

Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır. Sonrasında 

ACTIVLIM anketinin kullanımı ve adaptasyonu için e-mail aracılığı ile gerekli izinler alınmış-

tır(Carlyne Arnold, 04.07.2016). Ölçek Dokuz Eylül Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana 

Bilim Dalı’nın iki üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bunu takiben Türkçe form, orijinal formu 

bilmeyen ve her iki dili de anadil olarak konuşan biri tarafından  İngilizce’ye çevrilmiştir. Daha sonra 

bu iki form tutarlılık açısından karşılaştırılmıştır. Daha sonra Türkçe form 20 sağlıklı kişi üzerinde an-

laşılabilirlik açısından değerlendirilmiş ve formun son hali oluşturulmuştur.  

Çalışmaya katılan hastaların demografik verileri, NMH tipi, hastalık süreleri kayıt edilmiştir. Fonksiyo-

nel değerlendirmeleri ise ACTIVLIM, FAS, Vignos ve Brooke ölçekleri kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri 

1) En az 6 aydır NMD tanısı olmak  2) 16 yaş ve üzerinde olmak 3) 1 aydır klinik olarak stabil 

olmak 

Dışlanma kriterleri 1) akut kardiyak, respiratuar, ortopedik veya nörolojik problemi olmak 2) Görme 

veya duyma problemi olmak, bilinen psikolojik hastalığı olmak ( majör depresyon, şizofreni vb. , 3) 

Anadili Türkçe olmamak. 

Çalışmaya katılan tüm hastalardan yazılı onam alınmıştır. 

ACTIVLIM anketi nöromusküler hastalığı olan çocuk ve erişkinlerin aktivite kısıtlamalarının ölçütü 

olarak geliştirilmiştir (Vandervelde et al. 2007). Aktivite kısıtlılıkları günlük yaşam aktivitelerini ger-

çekleştirmedeki zorluklar olarak tanımlaşmıştır. Anket günlük yaşam aktivitelerini içeren 22 unsur içer-

mektedir. Bazı unsurlar erişkin hastaların manuel yeteneklerinin değerlendirilmesinde geliştirilmiş 

ABILHAND anketinden türemiştir. Bu 22 unsurdan 4’ü sadece çocukları, 4’ü sadece erişkinleri, kalan 

14 ü ise tüm hastalar için ortaktır. ACTIVLIM çocuklar için ebeveyn görüşleri, erişkin hastalar için ise 

hastanın kendi hakkındaki görüşleri esasına dayanır. Bunlar aktiviteyi gerçekleştirmedeki zorluk hak-

kındaki görüşleri kapsar. 

Değerlendirmede üç seviyeli olarak cevap ölçeği sunulur. Bunlar aktiviteyi yapmadaki kolaylık/zorluk 

algısını ‘’İmkansız’’ ,‘’Zor’’, ‘’ Kolay’’ olarak değerlendirir. Son 3 ay içinde yapma girişiminde bulu-

nulmayan aktiviteler skorlanmaz ve boş cevap olarak cevaplanır . 
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Brooke Üst Ekstremite Fonksiyonel Sınıflaması NMH’ı olan hastalar için sıklıkla kullanılmaktadır. Öl-

çek Duchenne Musküler Distrofisi için geliştirilmiş olup 6 seviyeden oluşmaktadır. Seviye 1 kişinin 

kollarını eklem hareket açıklığı boyunca kaldırabilmesi iken seviye 6 ellerin işe yarar bir fonksiyonu 

yerine getirememesidir (Brooke et al. 1981). 

Vignos ölçeği ise alt ekstremite için geliştirilmiş olup 1 ile 10 arasında kademeli olarak değişmektedir. 

1 kişinin yürüyebilmesi ve merdiven çıkabilmesi iken 10 ise yatağa bağımlı olmasını ifade etmektedir 

(Vignos ve Archibald, 1960). 

Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS) ise hastanın ambulasyon yeteneğini belirlemek için kulla-

nılmaktadır. Kademeli olarak 0 ile 5 arasında değişmekte olup 0 fonksiyonel  olmayan ambulasyonu, 5 

ise bağımsız ambulasyonu ifade etmektedir.(Holden et al. 1984) 

İstatiksel analiz SPSS 22.0 ve Rasch Unidimensional Measurement Models yazılımı (RUMM2030) kul-

lanılarak yapılmıştır. Ölçümle saptanan değerler için aritmetik ortama± standart sapma veya median, 

sayımla belirlenen değerler için yüzde kullanılmıştır. Test/ tekrar test güvenilirliğinin için Sınıfiçi Ko-

relasyon Katsayısı (Intraclass Correlation Coefficient(ICC)) kullanılmıştır. İçerik geçerliliği için taban 

ve tavan etkileri hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı ise Cronbach alpha değeri ile değerlendirilmiştir. 

Dış yapı geçerliliğini tespit etmek için ACTIVLIM ölçeği ve altın standart kabul edilen ölçeklerin Spe-

arman korelasyon katsayılarına bakılmıştır.  Ölçeğin iç yapı geçerliliği Rasch Analizi Derecelendirme 

Ölçeği modeli (Rating Scale Model (RSM)) ile hesaplanmıştır. P değerinin < 0.05 olması istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1.  Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 

Yaş (yıl)   37.57± 16.13 

Hastalık süresi  (yıl)   14.40± 11.75 

Hastalık tipi (71)  DMD: 7 

BMD:5 

LGMD:7 

FSHD:6 

SMA:7 

ALS:9 

CMT:4 

MG:4 
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Miyotonik distrofi:4 

Diğer: 18 

Cinsiyet  (erkek/kadın)  42/29 

 Eğitim seviyesi (ilköğretim/lise/üniversite) 29/25/17 

Vignos Ölçeği  3(1-9) 

Brooke Ölçeği 1(1-6) 

Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflaması 3(0-5) 

ACTIVLIM Rasch Skoru 51.18± 27.08 

 

Bu hastalardan respiratuar ve kardiyak etkilenimi olma oranı sırasıyla 16.9% ve 19.7%’dir. Ayrıca has-

taların %60.6’sı bağımsız ambule olabiliyordu. Çalışmaya katılanların %31’inde en az bir kontraktür 

saptanmıştır.  

İç Tutarlılık 

ICC Test/tekrar-test güvenilirliği için ICC mutlak uyum değeri %95 güven aralığı ile ((0.989−0.998) 

0.99 olarak hesaplanmıştır ve bu cevaplar arasında güçlü korelasyonu göstermektedir (p<0.001). İç tu-

tarlılık için ise Cronbach alpha değeri 0.97 bulunmuştur. 

Rasch Analizi 

Rasch analizinde, olabilirlik oranının p değeri istatistiksel olarak anlamlı saptanmadığı için (p=0.14) 

derecelendirme skalası modeli (RSM) kullanılmıştır. 18 maddenin her biri Rasch modeli ile uyumu bu-

lunmuştur (Tablo 2).  
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Table 2. Anketteki 18 Maddenin Uyum Analizi 

Mad-

deler 

Zorluk (logits) SE 

(logits) 

Artık (z) Chi-

Square 

DF P 

1 -1,301 0,277 -0,623 2,265 2 0,322 

2 -0,755 0,262 1,696 8,356 2 0,015 

3 -0,184 0,249 -0,980 0,130 2 0,937 

4 -0,080 0,251 -2,304 6,296 2 0,043 

5 -0,114 0,248 -1,075 1,359 2 0,507 

6 0,017 0,249 -1,568 7,176 2 0,028 

7 0,799 0,241 -0,531 0,289 2 0,865 

8 0,614 0,244 -1,543 0,231 2 0,891 

9 -1,267 0,276 0,470 0,608 2 0,738 

10 -0,434 0,254 -0,263 0,173 2 0,917 

11 -2,017 0,309 -0,105 0,689 2 0,708 

12 -0,208 0,252 0,273 2,635 2 0,268 

13 -0,876 0,264 -0,229 5,200 2 0,074 

14 1,245 0,243 -0,236 1,275 2 0,529 

15 1,680 0,251 -0,699 2,141 2 0,343 

16 0,693 0,241 -0,785 0,996 2 0,608 

17 0,702 0,241 0,650 0,213 2 0,899 

18 1,485 0,245 0,329 0,597 2 0,742 
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Ortalama madde uyum artığı -0.418 (SS:  0.933) ve ortalama kişi uyum artığı -0.467 (SS:  1.415) olarak 

bulunmuştur. Madde-özellik etkileşimi anlamlı değildi (Chi-square 40.63 [sd=36], p=0.274). Bu ne-

denle tüm maddeler için değişmezlik özelliği sağlanmıştır. Ankette değerlendirilenler arasında en kolay 

aktivite 11. Madde (yüzünü yıkamak) iken en zoru ise 15. madde (ağır bir yükü taşımak) olarak saptan-

mıştır. Bu maddelerin logit skorları sırasıyla -2.017 and 1.680 olarak hesaplanmıştır. 

Birey Ayırsama İndeks değeri (PSI) 0.93 olduğu için ölçeğin güvenilirliği iyidir. 

Cinsiyet açısından DIF (Madde İşlev Farklılığı) incelendiğinde ölçekteki maddelerin herhangi birinde 

DIF saptanmamıştır. 

p değerleri açısından gözlenen ve beklenen değerler arasında anlamlı farklılık bulunmadığı için 18 mad-

delik ölçek tek boyutludur. 

Yerel bağımsızlık varsayımı incelendiğinde dört madde çiftinin (7 ile 14; 4 ile 6; 10 ile 18; 1 ile 4) artık 

korelasyonunun 0.50’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu madde çiftleri, ölçeğin tek boyutluluğu 

açısından sorun oluşturmadığı için ölçekte tutulmuştur.  

Genel olarak final 18 maddelik ölçek için birey ve madde dağılımları incelendiğinde yetişkinlerin ma-

nuel yetenek ortalamasının (ortalama birey skoru: 0.093), maddelerin ortalama zorluğundan (ortalama 

madde skoru: 0) daha yüksek olduğu gözükmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Birey- Madde Eşik Dağılımı 

Dış Yapı Geçerliliği 

Rasch-dönüştürülmüş ACTIVLIM skoru ile Vignos ve Brooke derecesi arasında güçlü negatif korelas-

yon saptanmıştır ( sırasıyla r=-0.836, p<0.001 ve r=-0.719, p<0.001). Rasch-dönüştürülmüş ACTIVLIM 

skoru ve FAS kategorisi arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır (r=0.851, p<0.001). 
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ACTIVLIM ölçeğinin logit skorlarının tavan ve taban etkileri sırasıyla %11 and %4 olarak bulunmuştur. 

Taban etkisi için minimum logit skoru -4,83 iken tavan etkisi için maksimum logit skoru 4.79 olarak 

saptanmıştır.  

SONUÇ 

NMH olan kişilerin değerlendirilmesi için klasik olarak ordinal(sıralı) ölçekler kullanılmaktaydı. Bu 

ölçekler bir sıralama belirtmekle birlikte hastalığın şiddeti veya bireyler arasındaki farkların belirlen-

mesi açısından verdikleri bilgi sınırlıdır. Ayrıca skorların rakamsal  toplamı yanlış değerlendirmelere 

yol açabilmektedir. Bu limitasyonların üstesinden gelmek amacıyla Rasch modeli kullanılmaktadır. Bu 

model ACTIVLIM(Vandervelde et al. 2007), National Institutes of Health (NIH) Neuro-QOL20 qua-

lity-of-life scale(Lai et al. 2012) ve North Star Ambulatory Assessment of DMD(Mayhew et al. 2011) 

anketlerinde uygulanmıştır. Bu faaliyetler, sonuç ölçütlerinin yararlılığını önemli ölçüde arttırır, karış-

tırıcı faktörlerin incelenmesine olanak tanır, bu ölçeklerin duyarlılığını artırır, tek boyutluluk test eder 

ve güvenilir ve duyarlı bir şekilde değerlendirebilecek bir ölçeğin gelişmesine izin verir(Johnson, 

Florence, and Abresch 2012).  ACTIVLIM kolay cevaplanabilir bir anket olup NMH’ın yol açtığı  ak-

tivite limitasyonunun objektif olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu durum klinikte ve araştırma 

merkezlerinde hastanın takibinin nesnel biçimde yapılmasını sağlamaktadır.  

2986 hastanın dahil olduğu bir kohort çalışamada NMH olanlar değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ölçe-

ğin geçerliliği, güvenilirliği, tutarlılığı araştırılmıştır. ACTIVLIM’in tek boyutlu skala olmaya yüksek 

uyum gösterdiği saptanmıştır.  Güvenilirliğinin iyi olduğu (R = 0.95) tespit edilmiş, yaş, cinsiyet, dil ve 

zamanla değişmez olduğu saptanmıştır. Bu kohort çalışamada ACTIVLIM’in heterojen ve geniş bir 

grupta bile uzun dönem izlemde kullanılabilir olduğu hastalardaki değişimlerin kantitatif olarak belir-

lenmesinde yardımcı olabileceği saptanmıştır (Batcho et al. 2016). Bizim çalışmamızda da ACTIVLIM 

anketinin Türkçe versiyonunun yüksek güvenilirlik (R=0.99) ve validitesi (R=0.97)  olduğu saptanmış-

tır. 

 Ülkemizden benzer zamanlarda yapılan bir çalışmada 169 erişkin ve çocuk NMD hastası değerlendiril-

miştir. Ölçeğin iç tutarlılığı yeterli (Cronbach’ın alfa 0,94)bulunmuş. Ölçek, dış yapı geçerliliğini oluş-

turan fonksiyonel bağımsızlık ölçeği puanları ile beklenen korelasyonu göstermiştir (Pearson 0,95). An-

cak bu çalışmada fonksiyonel bağımsızlık ölçeği dışında kas hastaları için spesifik fonksiyonel testler 

kullanılmamıştır (Kılınç et al. 2019). Çalışmamızda kas hastalıklarına spesifik Vignos ve Brooke gibi 

fonksiyonel skalalar kullanılmıştır 

Sonuç olarak ACTIVLIM anketi nöromusküler bozuklukları olan erişkin hastalarda alt ve üst ekstremite 

fonksiyonlarının değerlendirilmesinde güvenilir ve geçerli bir araçtır. 
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LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE EPİKONDİLİT BANDI KULLANIMININ KISA 

DÖNEM FONKSİYONEL SONUÇLARI 

Figen KOÇYİĞİT 

 Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul / Türkiye 

Öz: Lateral epikondilit en sık dirsek ağrısına yol açan klinik durumlardan biridir. Konservatif tedavi 

seçeneklerinde ortez kullanımı da bulumaktadır. Ancak, ortez kullanımının etkinliği ile ilgili veri litera-

türde oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, lateral epikondilitte lateral epikondilit bandajı kullanımı-

nın kısa dönem etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmaya unilateral lateral epikondilit tanısı konulan 15 

hasta dahil edildi. Dirsek ağrısı 100 mm vizüel ağrı skalası (VAS) ile, lateral epikondil hassasiyeti basınç 

ağrı algometresi ile değerlendirildi. Ağrı, fonksiyon ve dizabiliteyi değerlendirmek için hızlı DASH 

(Kol, Omuz ve El Sorunları) Anketi kullanıldı. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili 

(NHP) ile değerlendirildi. El kavrama gücü, el bileği fleksiyon ve ekstansiyon açıları kaydedildi. Tedavi 

öncesi tüm parametreler kaydedildikten sonra hastalardan 2 hafta süre ile lateral epikondilit bandajını 

kullanmaları istendi. Tüm ölçümler 2. haftanın sonunda tekrarlandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların 

(8K, 7 E) ortalama yaşı 48.2±10.7 yıldı. Ortalama semptom süresi 96.9±79.1 gündü. 2 hafta lateral epi-

kondilit bandajı kullanımı ile ortalama VAS (p=0.002), hızlı DASH skoru (p=0.008) ve NHP skoru 

(p=0.009) anlamlı olarak azaldı. El kavrama gücü, el bilek ekstansiyonu ve basınç ağrı algometersi art-

makla beraber artışlar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Lateral epikondilit bandajı lateral epikondi-

litte; kısa dönemde ağrıyı azaltan, dizabiliteyi ve yaşam kalitesini iyileştiren etkili bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler:  Ağrı, Kas Gücü, Kas İskelet Sistemi Hastalığı, Tenisçi Dirseği  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Lateral epikondilit veya yaygın kullanılan adıyla tenisçi dirseği humerusun lateral epikondili çevresinde 

ağrı ve hassasiyet ile karakterize bir klinik tablodur (1).  Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmekle 

birlikte genel popülasyonda prevelansı %1-3 arasında değişmektedir. Dominant üst ekstremite tutulumu 

daha sık görülür (2). Ağrı dirençli el bileği fleksiyonu ile agreve edilir (3). Primer etyolojik faktörün el 

bileği ekstansörlerinin köken aldığı lateral epikondil çevresindeki aponörozda meydana gelen aşırı yük-

lenme olduğu düşünülmektedir (4). En sık ekstansör digitorum komminis (EDC) ve onun daha derinin 

yer alan ekstansör carpi radialis brevis (ECRB) tendonları etkilenmektedir (5). Ekilenen tendonların 

histolojik kesitlerinde anjiofibroblastik hiperplazi tespit edilmiştir (6).  El bileği ekstansör kaslarının 

aşırı kullanımı, tekrarlayıcı kavrama ve döndürme hareketlerinin hastalık patogenezinde yer alması ne-

deni ile sık görülen spor yaralanmalarından birisidir (7). 

Tedavi modaliteleri bekle-gör stratejisi, non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımı, kortikosteroid en-

jeksiyonu ile ortez kullanımı, istirahat, buz uygulaması, masaj, egzersiz, elektroterapi ve aktivite modi-

fikasyonları gibi fizik tedavi uygulamalarını içermektedir (8-9). Ortez tedavisinin temel amacı el bileği 

ekstansörlerinin köken aldığı bu bölgeye etkiyen yükleri dağıtarak kaslara binen stresleri azaltmaktır 

(9). Literatürde epikondilit bandı kullanımının etkinliği üzerine çeşitli çalışmalar vardır (1,3,4,6,9-14). 

Ancak bu çalışmalarda tedavi süreleri birbirinden farklılık göstermektedir ve fonksiyonel değerlendir-

melerin tamamını içine alan çalışma bulunmamaktadır. 

AMAÇ 
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Çalışmamızın amacı lateral epikondilit tanılı hastalarda iki hafta süreyle epikondilit bandı kullanımının 

kısa dönem fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Çalışmamıza fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi tarafından unilateral lateral epikondilit tanısı almış; 

yaş aralığı 36-69 yıl olan, 15 hasta dahil edildi. Son 6 ay içinde lateral epikondilit nedeniyle kortikoste-

roid enjeksiyonu, fizik tedavi, breys kullanımı gibi medikal ve konservatif tedavi görenler,  romatoid 

artrit gibi sistemik hastalığı olanlar, el ve önkolu içine alan herhangi bir ortopedik travma geçirmiş olan-

lar, epikondilit bandını düzenli kullanmayanlar ve tedavi sonrası değerlendirmelere gelmeyen hastalar 

çalışmadan çıkarıldı.  

YÖNTEM 

Tedavi Protokolü 

Hastalardan epikondilit bandını 14 gün boyunca kullanmaları istendi. Epikondilit bandının dirseğin 2 

parmak distaline, destekleyici ped lateralde olacak şekilde uygulanması önerildi. Epikondilit bandı kul-

lanımına ek olarak hastalara el bilek germe egzersizleri ev programı olarak verildi. Hastalardan epikon-

dilit bandını sadece duş alırken, uyurken ve germe egzersizleri yaparken çıkarmaları istendi. Epikondilit 

bandı kullanımı sırasında kaşıntı, ciltte döküntü ya da kaşıntı olması durumunda geri bildirim vermeleri 

istendi. Çalışma süresince hastalardan nonsteroid anti-inflamatuar ilaç kullanmamaları istendi. Ancak 

fonksiyonel aktivitelere engel olan ve istirahate dirençli ağrı oluşması durumunda 2x500mg/gün para-

setamol kullanabilecekleri bildirildi. Önerilen dozda parasetamol kullanımı ile geçmeyen ağrısı olan 

hastaların araştırmacılar ile temas kurmaları istendi. 

1. Ölçümler 

Hastaların demografik özellikleri ve fizik muayene bulguları kaydedildi. Ölçümler tedavi öncesi ve son-

rası aynı araştırmacı tarafından yapıldı. 

Ağrı: Hastaların ağrıları vizüel analog skalası (VAS) ile değerlendirildi. Bu skala "Ağrı Yok" ile başla-

yıp "Dayanılmaz Ağrı" ile biten 10 cm’lik dikey düz bir çizgiden oluşur. Hastalardan istirahat sırasında 

hissettikleri ağrıyı bu düz çizgi üzerinde işaretlemeleri istendi. Daha sonra işaretledikleri nokta bir cetvel 

ile ölçülerek ağrı şiddetleri belirlendi (15) 

Basınç ağrı eşiği: Her iki ekstremitede önce ağrısız tarafla başlanarak algometre ile ölçüldü. Ölçümler, 

hasta oturur pozisyonda, omuz 30 derece abduksiyonda, dirsek 90 derece fleksiyonda ve ön kol, el bileği 

ve el desteklenerek yapıldı. Algometrenin 1 cm2’lik ucu ile her iki taraftan üçer ölçüm yapılarak ortala-

maları alındı. Ölçümler arasında 20 saniye dinlenme süreleri verildi ve sonuçlar kg/cm2 cinsinden kay-

dedildi (16).  

Kaba Kavrama Kuvveti: Hastaların kaba kavrama kuvvetleri Amerikan El Terapistleri Derneği’nin 

önerdiği standartlara uyarak Jamar el dinamometresi kullanılarak belirlendi. Ölçümler hasta oturur po-

zisyonda, dirsek 90° fleksiyonda, ön kol nötral pozisyonda, radial taraf yukarı gelecek şekilde iken 2.se-
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viyede direnç (3,75 cm) kullanılarak gerçekleştirildi. Hastalardan maksimum güçle dinamometreyi sık-

maları istendi. Ölçümler üç defa bilateral olarak yapılarak, ortalama sonuç kilogram (kg) cinsinden kay-

dedildi (17). 

İzometrik kas kuvveti: Hastalardan önkolları masada destekli olacak şekilde oturur pozisyonda iken el 

bileği fleksiyonu ve ekstansiyonu yapmaları istendi. El bileği fleksör ve ekstansör kaslarının izometrik 

kas kuvveti hand-held dinamometre ile “make test” tekniği kullanılarak ölçüldü (Make test, ölçümcü 

dinamometreyi sabit tutarken ölçüm yapılan kişinin cihaza karşı maksimum güç uygulaması protokolü-

dür). Test sırasında değerlendirici bir eliyle önkolu sabitlerken dinamometre olan diğer elini el bileği 

fleksiyonu için elin palmar yüzüne, el bileği ekstansiyonu için elin dorsal yüzüne yerleştirdi. Hastalar-

dan maksimum izometrik kontraksiyonu 5 sn boyunca devam ettirmeleri istendi. 30 sn aralıklarla yapı-

lan 3 ardışık maksimum kontraksiyon ölçüm değerinin ortalaması alındı (18).  

Fonksiyonel Kapasite: Hastaların üst ekstremite fonksiyonel kapasitelerini ölçmek amacıyla omuz, kol 

ve el sorunları anketi kısa formu (QuickDASH) kullanıldı. QuickDASH üst ekstremite muskuloskeletal 

sorunlarında hastanın semptom ve fiziksel fonksiyonları belirlemek amacıyla kullanılan 11 maddeden 

oluşan ankettir.  Ankette tüm maddeler 1-5 arasında puanlanır. (1: zorluk yok, 5: hiç yapamama). Top-

lam puan 0-100 arasında değişir. Yüksek skor daha fazla özrü ifade eder (19).  

Günlük Yaşam Aktivitesi: Hastaların yaşam kaliteleri Nottingham Sağlık Profili anketi kullanılarak de-

ğerlendirildi. Anket enerji düzeyi, ağrı, fiziksel aktivite, uyku, emosyonel reaksiyonlar ve sosyal izolas-

yonu değerlendiren 6 alt bölümden oluşur. Her bir soruya evet/hayır şeklinde cevap verilir. Her bir alt 

kategorinin toplamı ve genel yaşam kalitesi toplam puanı hesaplanır (20).  

2. İstatistiksel Analiz 

Veriler Statistical Package for Social Sciences (versiyon 21) programı kullanılarak analiz edildi. Sürekli 

değişkenler ortalama ± standart sapma olarak verildi. Bağımsız grup karşılaştırmalarında, parametrik 

test varsayımları sağlandığında İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Independent Samples 

t test); parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bağımlı grup 

karşılaştırmalarında, parametrik test varsayımları sağlandığında İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik 

Testi (Paired Samples t test); parametrik test varsayımları sağlanmadığında ise Wilcoxon Eşleştirilmiş 

İki Örnek Testi (Wilcoxon Paired Signed test) kullanıldı. Yapılan tüm analizlerin değerlendirilmesinde 

istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışmamıza yaş ortalaması 48,27±10,77 yıl olan 7 kadın, 8 erkek toplam 15 hasta dahil edildi. Hasta-

ların ortalama semptom süresi 96,93±79,17 (5-240) gündü. Etkilenen üst ektremite 11 hastada sağ, 4 

hastada sol üst ektremite olarak saptandı. 13 hasta fonksiyonel açıdan etkilendiğini, 10 hasta gece ağrısı 

olduğunu bildirdi.  

Fizik muayene bulgularına göre etkilenen taraf lateral epikondilit testi tedavi öncesi 12 hastada, tedavi 

sonrası 8 hastada pozitif olarak bulundu. 15 hastada tedavi öncesi etkilenen tarafta lateral epikondil 

hassasiyeti saptanırken, tedavi sonrası 8 hastada hassasiyetin devam ettiği görüldü.  
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Tedavi öncesi etkilenen ve sağlam taraf üst ekstremite karşılaştırıldığında sağlam taraf önkol fleksör ve 

ekstansör kas kuvveti ile basınç ağrı eşiğinin etkilenen tarafa göre daha fazla olduğu belirlendi (p≤0,05). 

Tedavi sonrasında sağlam taraf basınç ağrı eşiğinin etkilenen tarafa göre daha yüksek olduğu belirlendi 

(p≤0,05). Kaba kavrama kuvvet ölçümlerinde tedavi öncesi ve sonrası etkilenen taraf ile sağlam taraf 

karşılaştırmalarında farklılık bulunmadı . 

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası verileri karşılaştırıldığında; istirahat ağrısında anlamlı derecede 

azalma,  QuickDASH ve Nottingham Sağlık Profili skorlarında anlamlı derecede artış saptandı (p≤0,05). 

Basınç ağrı eşiği, kaba kavrama kuvveti ölçümlerinde, el bileği fleksör ve ekstansör kas kuvveti değer-

lendirmesinde değişiklik bulunmadı (p>0,05) . 

Çalışmaya katılan hastaların hiçbirinde band kullanımına bağlı kaşıntı, döküntü gibi yan etkiler geliş-

medi. Dahil edilen tüm hastalar kontrol değerlendirmelerine katıldı. Çalışmaya katılan 6 hastanın ça-

lışma süresince parasetamol kullanımı ihtiyacı olmadı. Geri kalan 9 hasta istirahatle geçmeyen dayanıl-

maz ağrı nedeniyle ilaç kullandığını belirtti. Bu hastalarda ortalama parasetamol tablet kullanım miktarı 

6.1±5.6 (1-18) olarak saptandı. Önerilen dozda parasetamol kullanımı ile geçmeyen ağrısı olan hasta 

bildirilmedi. 

SONUÇ 

Çalışmamızda lateral epikondilitli hastalarda epikondilit bandı kullanımının kısa dönem fonksiyonel 

sonuçlarını inceledik. İki hafta epikondilit bandı kullanımının hastalarda ağrıyı azalttığını, üst ekstremite 

fonksiyonelliğini ve genel yaşam kalitesini arttığını saptadık. 
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HEPATİT A NEDENİ İLE TAKİP EDİLEN ADÖLESAN KUZEN HASTALAR OLGU 

SUNUMU  

Damla GEÇKALAN SOYSAL  

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi EAH, Kütahya / Türkiye 

Öz: Akut viral hepatit A, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sık gözlenen bir halk sağlığı sorunu-

dur. Çocukluk çağında genelde asemptomatik olarak geçirilmekte ancak yaş arttıkça klinik şiddetlen-

mektedir. Türkiye, fekal-oral bulaşan HAV enfeksiyonu açısından orta endemik bölgedir ve bildirimi 

zorunlu bir hastalıktır. Ülkemizdeki akut viral hepatit A seroprevalansının ise gelişmekte olan ülkelere 

benzerlik gösterdiği, çeşitli çalışmalarda 0-10 yaş arasında %40’ın altında iken, 15 yaş üzeri grupta 

%90’nı geçtiği bildirilmektedir. Çocuklarda klinik ateş, halsizlik, bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal 

gibi spesifik olmayan semptomlarla ortaya çıkan akut, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Prodromal 

dönemde, aminotransferazlar yükselir, sarılık (konjuge hiperbilirubinemi) ve hafif hepatomegali olur. 

Olgumuz;15 yaş erkek, kusma, karın ağrısı, bulantı nedeniyle başvurdu. Öyküsünde bilinen ek hastalığı 

olmadığı, kuzenin 1 ay önce akut viral hepatit A nedeniyle hastanede yattığı, taburculuk sonrası beraber 

vakit geçirdikleri öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde halsiz görünümlü, diğer vitalleri ve sistemleri 

doğal saptandı. Hastanın bakılan tetkiklerinde ALT: 1400 U/L (<50), AST: 980 U/L (<50), Total bilu-

ribin: 1,4 mg/dl (0,3-1,2), direk biluribin: 0,7 mg/dl (<0,2), PT:14 sn (10,9-14,7), APTT: 25 sn (22,5-

31,3), D-dimer:1440 ng/ml (170-550) saptandı. Hastanın diğer tetkiklerinde özellik yoktu. Hepatit et-

yolojisi için gönderilen TORCH, EBV, CMV IgM sonuçları negatif, Hepatit A IgM pozitif ve IgG ne-

gatif, diğer hepatit B/C, HIV negatif saptandı. Hasta akut viral hepatit A tanısıyla yatırıldı. Tedavi olarak 

tek doz K vitamini, ursodeoksikolik asit ve hidrasyon başlandı. Karaciğer fonksiyonlarında artış devam 

etmesi üzerine gastroenteroloji bölümüne danışılarak N-asetil sistein tedavisi eklendi. Takibinde kara-

ciğer fonksiyon testleri azalırken, direk biluribin değerleri yükselmeye devam etti. Yatışının 5. gününde 

karaciğer ve biluribin değerleri düşmeye başlayan hasta taburcu edildi. Bulaşıcı hastalık birimine bilgi 

verildi. Sonuç olarak; akut viral hepatit A kliniği adölesan çocuklarda daha ağır geçmektedir. Aşı ile 

önlenebilen hastalık olması nedeniyle, ülkemizde endemik hastalık olan hepatit A aşısının rutin aşılama 

takvimine alınmasının faydalı olduğu düşünülmektedir. Bildirimi zorunlu olan bu hastalıkta, fekal-oral 

bulaş nedeniyle temiz içme suyu ve kişisel hijyen önemli olmakta olup bu hastalık toplum sağlığı açı-

sından risklidir. Özellikle aile içi bulaşlara dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Adölesan, Hepatit A, Enterik Bulaş  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Akut A tipi viral hepatit, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sık gözlenen bir halk sağlığı 

sorunudur. Çocukluk çağında enfeksiyon genelde asemptomatik olarak geçirilmekte ancak yaş arttıkça 

HAV enfeksiyonu seyri şiddetlenmektedir. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), her yıl 

Amerika’da yaklaşık 143 bin, dünyada ise yaklaşık 1.4 milyon AVHA enfeksiyonu görüldüğünü 

bildirmektedir (Altındiş, 2006:1). Ülkemizdeki AVHA seroprevalansının ise gelişmekte olan ülkelere 

benzerlik gösterdiği ve çeşitli çalışmalarda 0-10 yaş arasında %40’ın altında iken, 15 yaş üzeri grupta 

%90’nı geçtiği bildirilmektedir (Türker 2007,Ceyhan 2007,Turhan 2007, Arslan 2006: 2-5) . İstanbul’da 

Viral Hepatitle Savaşım Derneğini tarafından yapılan çalışmada seropozitiflik oranları bir yaş altında 

%6,6, 1-3 yaş grubunda %17,6, 4-6 yaşları arasında %40,7, 7-14 yaşları arasında %48,7 olarak 
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saptanmıştır (Dökmetaş, 2007: 6). Akut viral hepatit enfeksiyonu Picornaviridae ailesinden Hepatit A 

virüsünün etken olduğu, karaciğerin primer inflamatuar akut enfeksiyonudur. Enfeksiyon 

asemptomatikten, fulminan hepatite kadar değişik akut klinik tablolara neden olabilirken, diğer 

hepatitlerden ayıldığı en önemli özelliği kronikleşme göstermemesidir (Dökmetaş, 2007: 6). Klinik 

HAV vücuda alındıktan 10-50 gün, ortalama 28 gün sonra (inkübasyon periyodu) klinik bulguları ortaya 

çıkmaya başlar. HAV RNA, hepatitin histolojik ve biyokimyasal kanıtlarının başlamasından en az bir 

hafta önce dışkıda saptanabilir ve hastalığın başlangıcından en az 33 gün sonra atılımı devam edebilir 

(Pinto 2002, Bruistewn 2001: 7-8).  

Çocuklarda HAV enfeksiyonu tipik olarak ateş, halsizlik, iştahsızlık, kusma, mide bulantısı, karın ağrısı 

veya rahatsızlık ve ishal gibi genel, spesifik olmayan semptomlarla ilişkili akut, kendi kendini sınırlayan 

bir hastalıktır. Semptomlar tipik olarak maruziyetten 15 ila 50 gün sonra (ortalama 28 gün) gelişir. 

Prodromal dönemde, aminotransferazlar tipik olarak yükselir. Sarılık (konjuge hiperbilirubinemi) 

genellikle semptomların başlamasından bir hafta sonra, kolüri (idrarda bilirubin) ve hafif hepatomegali 

ile birlikte ortaya çıkar. Altı yaşından küçük enfekte çocukların yaklaşık yüzde 30'unda semptomatik 

hepatit görülür ve bunların bir kısmı sarılık olur. Oluştuğunda, sarılık genellikle iki haftadan az sürer. 

Konjuge bilirubin ve aminotransferazlar iki ile üç ay içinde normale döner. Buna karşılık, HAV 

enfeksiyonu olan daha büyük çocuklar ve yetişkinler genellikle birkaç hafta boyunca semptomatiktir. 

Yaklaşık yüzde 70'i sarılık, yüzde 80'i hepatomegali ve yüzde 40'ı hastaneye kaldırılıyor (Amerikan 

Pediatri Akademisi, 2018: 9). Akut karaciğer yetmezliği nadirdir ve vakaların yüzde 1'inden azında 

görülür. HAV enfeksiyonu için vaka ölümü yaşa göre değişir. 2011 yılında, vaka ölüm oranı 14 yaşından 

küçük çocuklarda yüzde 0.3 ve ergenlerde ve genç yetişkinlerde (15 ila 39 yaş) yüzde 0.1 idi (CDC, 

2011: 10). 

AMAÇ  

HAV, fekal-oral yolla yayılmaktadır ve hastaların çoğunun, enfekte bir kişiyle kişisel teması olmuştur. 

Bu nedenle kişisel hijyen, sosyoekonomik durum ve temiz içme suyu açısında toplum sağlığı sorunudur. 

Hastalara izolasyon ve hijyen açısında ayrıntılı bilgi verilmeli ve bulaşı önlemek açısından kontrol edil-

melidir. Amacımız; ülkemizde endemik olan ve fekal oral bulaşan hepatit A hastalığının aşı ile önlene-

bilir bir hastalık olması nedeniyle, aile içi bulaşlara ve hijyene dikkat çekmektir. Hepatit A aşısının, 

2012 yılında ulusal rutin aşı tavimine alınması nedeniyle bu tarihten önce doğan hastalarda hepatit A 

enfeksiyonunu ağır geçirebileceği ve yakın temasta olan aile bireyleri aşılama hakkında bilgilendirime-

lidir. 

KAPSAM 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvuran 

ve tedavi edilen iki adölesan kuzen hasta olgu sunumudur. 

YÖNTEM 

Retrospektif olarak, hastane veri tabanı taraması ile elde edilen olgu sunumudur. 
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OLGU SUNUMU 

15 yaş erkek hasta kusma, karın ağrısı, bulantı nedeni ile başvurdu. Hastanın öyküsünde bilinen ek has-

talığı olmadığı, kuzenin 1 ay önce Akut viral hepatit A nedeniyle çocuk yoğun bakımda yattığı, tabur-

culuk sonrası beraber vakit geçirdikleri öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde halsiz görünümlü, diğer 

vitalleri ve sistemleri doğal saptandı. Hastanın bakılan ik tetkiklerinde ALT: 1400 U/L (<50) , AST: 980 

U/L (<50)  , Total biluribin: 1,4 mg/dl (0,3-1,2) , direk biluribin: 0,7  mg/dl (<0,2), ALP: 177 U/L (30-

120), GGT: 292 U/L (<55), Albumin: 40 g/L (35-52) , PT:14 sn (10,9-14,7), APTT: 25 sn (22,5-31,3) , 

D-dimer:1440 ng/ml (170-550) saptandı. Hastanın diğer tetkikleri normal saptandı. (tam kan sayımı, 

CRP ve diğer biyokimya parametreleri). Hastanın hepatit etyolojisi için gönderilen TORCH, EBV, 

CMV IgM sonuçları negatif, Hepatit A IgM pozitif, IgG negatif, diger hepatit B ve C, HIV negatif 

saptandı. Hasta Akut Viral Hepatit A tanısı ile İntravenöz hidrasyon sonrasında genel durumu iyi olması 

nedeni ile ayaktan takip edildi, 2 gün sonra kontrole çağrıldı. Kontrol tetkiklerinde; ALT: 1500 U/L, 

AST: 800 U/L , Total biluribin: 4,8 mg/dl, direk biluribin: 3,2  mg/dl, ALP: 177 U/L, PT:15 sn, APTT:25 

sn, INR:1,3 (0,8-1,25) olan hastanın abdominal ultrasonografide hepatomegali saptandı. Hastanın kus-

ması ve karın ağrısı devam etmesi üzerine çocuk gastroenteroloji bölümüne danışıldı. Hastaya yatış 

önerildi. Yatışında hastaya tek doz K vitamini yapıldı, ursodeoksikolik asit, hidrasyon, mide koruyucu 

başlandı. Günlük kontrol biyokimya ve koagülasyon alındı. Hastanın karaciğer fonksiyonlarında artış 

devam etmesi üzerine N-asetil sistein 150 mg/kg, 3 gün, intravenöz infüzyon başlandı. Takibinde kara-

ciğer fonksiyon testleri azalırken, direk biluribin değerleri yükselmeye devam etti. Yatışının 5. gününde 

ALT: 623 U/L, AST: 185 U/L, Total biluribin: 8,5 mg/dl, direk biluribin: 5,5 mg/dl'ye gerileyen, genel 

durumu iyi olan hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Aynı köyde yaşayan iki kuzende akut 

viral hepatit A olması nedeniyle bulaşıcı hastalık birimine ve hastaların aile hekimine bilgi verildi. Ai-

leye izolasyon ve hijyen hakkında önerilerde bulunuldu. Hastanın 2 hafta evde izole kalması ve tuvalet 

banyonun diğer ev halkından ayrılması, temizlik açısından diğer öneriler ayrıntılı anlatıldı. Hastanın 

taburculuktan 5 gün sonra bakılan kontrollerinde ALT: 150 U/L, AST: 34 U/L, Total biluribin: 2,5 

mg/dl, direk biluribin: 1,1 mg/dl'a gerilediği gözlendi. Kolestazı düzelen hastanın ursodeoksikolik asit 

tedavisi kesildi. 

TANI ve ÖNLEME 

Akut HAV enfeksiyonunun teşhisi, akut hastalığın saptanmasında altın standart olan anti-HAV 

immünoglobulin M (IgM) saptanmasıyla doğrulanır. Bu antikor semptomların başlangıcında pozitiftir, 

hastalığın akut veya erken iyileşme evresinde pik yapar ve yaklaşık dört ila altı ay boyunca pozitif kalır. 

HAV ağırlıklı olarak fekal-oral yolla bulaştığından, önlemeye iyileştirilmiş sıhhi koşullar, sıhhi 

uygulamalara bağlılık (örneğin, el yıkama), yiyecekleri uygun şekilde ısıtma ve endemik alanlardan su 

ve yiyeceklerden kaçınma ile yardımcı olunabilir. HAV parmak uçlarında dört saate kadar hayatta 

kalabildiğinden, el yıkama virüsün bulaşmasını önlemede oldukça etkilidir. Klorlama ve bazı dezenfekte 

edici solüsyonlar (ev tipi çamaşır suyu 1: 100 seyreltme) virüsü inaktive etmek için yeterlidir. Amerika 

Birleşik Devletleri'nde 2006 yılında önerilen çocukluk ve ergen rutin aşılama programına hepatit A aşısı 

eklendi ( Fiore, 2006, Nelson, 2020: 11-12). Ülkemizde ise 2012 yılında aşı takvimine giren Hepatit A 

aşısında, iki dozluk bir programda uygulanır ve bir yaşındaki (yani 12 ila 23 aylık) tüm çocuklar için ve 

daha önce yapılmamış 2 ila 18 yaşındaki tüm çocuklar ve adolesanlar için bir telafi aşısı olarak önerilir 

(Nelson, 2020: 12). Çocukluk çağı hepatit A aşı uygulaması, bebeklerde 18. ve 24. ayda olmak üzere 2 
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doz olarak uygulanmaktadır. Risk grubundaki kişilere serolojik değerlendirme yapılarak, HAV aşısı 0 

ve 6. ayda olmak üzere 2 doz olarak im yolla uygulanmalıdır. Kısa süre içerisinde HAV enfeksiyonunun 

yüksek oranda görüldüğü bölgeye seyahat edecek seronegatif kişilere veya akut HAV enfeksiyonu olan 

kişiyle yakın teması olanlara, aşı ve immunglobulin eş zamanlı uygulanmalıdır (T.C.Sağlık Bakanlığı, 

2020: 13). İnsanlar HAV için bilinen tek rezervuar olduğundan, evrensel aşılama stratejileri varsayımsal 

olarak HAV'ı ortadan kaldırabilir. 

Okula veya kreşe dönüş için öneri: çocuklar, hastalık başladıktan bir hafta sonrasına kadar, temaslara 

yönelik profilaksi programı tamamlanana kadar veya sorumlu sağlık departmanı tarafından 

yönlendirilene kadar okula veya kreşe dönmemelidir  (Amerikan Pediatri Akademisi, 2018: 9). 

TEDAVİ 

Akut HAV enfeksiyonunun tedavisi destekleyicidir. Çocuklarda HAV enfeksiyonu genellikle küçük ve 

kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondur. HAV genellikle asemptomatiktir veya sadece spesifik 

olmayan viral gastrointestinal enfeksiyonlardan ayırt edilemeyen semptomlarla ilişkilidir. Ateş ve ishal 

için olağan destekleyici önlemler alınabilir. Akut hepatit A hastalarının sonuçları üzerinde belirli bir 

diyetin önemli bir etkisi olmamıştır. Sonuç olarak, hasta karaciğer fonksiyonunu ciddi şekilde tehlikeye 

atmadıkça (yani, akut karaciğer yetmezliği) özel bir diyet önerilmemektedir. Hidrasyon ve 

değerlendirme için kısa hastaneye yatışlar veya akut karaciğer yetmezliği geliştirenler dışında, hastalar 

nadiren hastaneye yatışa ihtiyaç duyarlar. Pediatrik Akut Karaciğer Yetmezliği Çalışma Grubu (PALF 

SG) kriterleri bu tür hastaları tanımlamak için kullanılır. Bu kriterler; bilinen kronik karaciğer 

hastalığının olmaması, Karaciğer hasarı kanıtı, Protrombin zamanı (PT)> 15 ve / veya uluslararası 

normalleştirilmiş oran (INR)> 1.5 ensefalopati ile Ensefalopatili veya ensefalopatisiz PT> 20 ve / veya 

INR> 2.0 olmasıdır (Squires, 2006, Narkewicz, 2009: 17-18). Kriterlerin hastalığın başlangıcından 

itibaren sekiz hafta içinde karşılanmalı ve yukarıda açıklanan koagülopati (uzamış PT ve / veya INR), 

K vitamini tedavisine yanıt vermemelidir. Bu hastalar agresif destekleyici tedaviye ihtiyaç duyar ve 

karaciğer nakli yapabilen bir merkeze nakledilmelidir. 

SONUÇ 

Akut viral hepatit A, adölesan hastalarda daha ağır geçmektedir. Aşı ile önlenebilen hastalık olması 

nedeniyle, ülkemizde endemik bir hastalık olan hepaitit A aşısının rutin aşılama takvimine 2012 yılında 

alınmıştır. Bu nedenle aile içi bulaş hala tehlikelidir.  Bildirimi zorunlu olan bu hastalıkta, fekal-oral 

bulaş nedeniyle temiz içme suyu ve kişisel hijyen önemli olmakta olup bu hastalık toplum sağlığı 

açısından da risk taşımaktadır.  
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LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONAL [TEP] İNGUİNAL FITIK ONARIMINDA 

MESH UYGUN DİSEKSİYON VE MEŞ YAYIYILMASININ ÖNEMİ? 

Remzi AKTURK1, Serdar SERİNSÖZ2 

1SAFA Hastane Grubu, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul / Türkiye 

2SAFA Hastane Grubu, Radyoloji Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Giriş: Bu çalışmanın amacı, laparoskopik kasık fıtığı onarımında, özellikle laparoskopik ekstrape-

ritoneal (TEP) yaklaşımda, diseksiyon tam olarak yapıldığında ve yeterli büyüklükte greftin doğru yer-

leştirildiğinde meş fiksasyonunun gerekli olmadığını göstermektir. Materyal Metod: Çalışmaya katıl-

mayı Kabul eden komplike olmayan primer kasık fıtığı olan 356 (356/360) hasta retrospektif olarak iki 

gruba randomize edildi: Grup I; fiksasyonsuz TEP onarımı ve Grup II; fiksasyonlu TEP onarımı. Has-

talar perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar, rekürrens, işe dönüş ve hastanede kalış açısından 

değerlendirildi. Bulgular: Vücut kitle indeksi, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi açısından iki 

grup arasında fark yoktu. İşe dönüş açısından mesh fiksasyonu olmayan grubun daha erken işe döndüğü 

görüldü. Perioperatif komplikasyonlar incelendiğinde iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 

0,05). Postoperatif komplikasyonlar açısından inguinal bölge seroması, cilt altı amfizem ve postoperatif 

ağrı dışında iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p< 0,05). İki grup arasında özellikle rekürrens 

açısından fark olmaması dikkat çekicidir. Meş tespit grubunda kronik ağrı göreceli olarak daha fazlaydı 

(p = 0,054). Vücut kitle indeksi grupları perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından değer-

lendirildiğinde obez hastalar ve diğer gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0,05). SONUÇ: Non-

mesh fiksasyonlu laparoskopik TEP onarımı güvenli ve primer ve relaps kasık fıtıkları için uygundur. 

Öğrenme eğrisini geçtikten sonra obez hastalarda da güvenle kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kasık Fıtığı, Laparoskopi, TEP, Meş Fiksasyonu 

GİRİŞ 

Kasık fıtığı onarımında perioperatif, postoperatif komplikasyonları ve nüks oranlarını azaltmak ve 

böylece hasta memnuniyetini artırmak için birçok yöntem için standardizasyon ilkeleri geliştirilmiştir 

[1]. Bu standardizasyon için birçok çalışmaya ihtiyaç vardır. İntraperitoneal Onlay meş (IPOM) onarımı, 

transabdominal preperitoneal (TAPP) onarım ve total ekstraperitoneal (TEP) onarım dahil laparoskopik 

onarımlar minimal invazivdir ve etkileri doğrulanmıştır [2].  

Laparoskopik kasık fıtığı onarımı ilk olarak 1990 yılında Ger ve ark. Tarafından tanımlanmıştır. Son 

zamanlarda birçok hasta ve cerrah için açık fıtık onarımına popüler bir alternatif haline gelmiştir [3]. 

TEP'in daha az postoperatif ağrı, erken günlük aktiviteye dönüş ve düşük nüks oranı gibi avantajlarının 

yanı sıra uzun öğrenme eğrisi, dar operasyon alanı ve cerrahlara yabancı olan anatomik yapı gibi 

popülaritesini engelleyen özelliklere de sahiptir [4]. Öğrenme eğrisi için, temel laparoskopik eğitim 

almış bir cerrah için 13-15 vaka hem TEP hem de TAPP açısından yeterlidir ve her iki prosedür için de 

öğrenme eğrisi süresi açısından bir fark bulunmamıştır [5]. TEP periton boşluğunun dışında 

yapıldığından ve viseral yaralanma, port herni ve ileus gibi abdominal viseral ilişkili komplikasyonların 

insidansı azaldığından, Avrupa Fıtık Derneği (EHS) Kılavuzları laparoskopik yaklaşım için TAPP 

yerine TEP'i önermektedir [6]. Laparoskopik kasık fıtığı onarımı artık iyi bilinen ve yaygın olarak 

kullanılan bir yöntem olmasına rağmen, tacker ile meş fiksasyonunun kronik kasık ağrısının bir nedeni 
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olduğu gösterilmiştir [10,15]. Tacker genellikle ağı kasıklara sabitlemek için uygulanır. Pek çok klinik 

çalışma, iyi lokalize olan ve tespit noktalarının konumuna karşılık gelen yeni kasık ağrısının meydana 

geldiğini ve ardından bunların çıkarılmasıyla tamamen çözüldüğünü gösterdi [21]. Bununla birlikte, 

birçok cerrah, fıtık rekürrensine neden olabilecek meş katlanması veya yer değiştirmesi riskini azaltmak 

için onarım için meş fiksasyonunun önemli bir adım olduğuna inanmaktadır [7]. Bu nedenle, özellikle 

kasık fıtığı cerrahisinde, laparoskopik cerrahiler sırasında ya fiksasyonsuz [7-9], kendinden fiksasyonlu 

meş [10-15] veya fibrin yapıştırıcı [15-20] kullanılarak tacker kullanılmaması için girişimlerde 

bulunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, özellikle TEP yaklaşımı ile laparoskopik kasık fıtığı onarımında 

tam diseksiyon yapıldığında ve yeterli büyüklükte meşin doğru yerleştirildiğinde meş fiksasyonunun 

gerekli olmadığını kanıtlamaktır. Zımbalama ile peritonun kapatılması ameliyat süresini iyileştirse bile, 

karın duvarının arterlerine ve sinirlerine kazara verilen hasar, daha fazla zaman alan perioperatif 

komplikasyonlara neden olabilir. Bazı çalışmalar, meşin yerinde sabitlenmesi için daha az kronik ağrı 

ve daha az kanamaya yol açan fibrin yapıştırıcısının kullanılmasını savunmaktadır [22]. 

MATERYAL ve METOD 

Ocak 2008'den Aralık 2017'ye kadar inguinal herni nedeniyle kurumumuzda tek bir personel cerrah 

tarafından laparoskopik TEP onarımı yapılan tüm hastaların tıbbi kayıtlarının retrospektif bir analizini 

gerçekleştirdik. Hastaların ameliyat öncesi özellikleri yaş, cinsiyet, Vücut Kitle İndeksi (BMI), fıtık tipi, 

fıtık tarafı, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) puanı olarak belirlendi. Perioperatif özellikler; 

operasyon süresi, kanama, bağırsak yaralanması, konversiyon, tacker sayısı ve diğer komplikasyonlar 

olarak belirlendi. Hastalar testis ödemi, reoperasyon, mesane hasarı, orşit, testis iskemisi, kronik ağrı 

(özellikle osteitis pubis), seroma, subkutanöz amfizem, postoperatif ağrı, nüks, işe dönüş ve hastanede 

kalış açısından değerlendirildi. Veriler, hastaların elektronik tıbbi kayıtlarından ve bilgisayarlı 

ameliyathane veri tabanından retrospektif olarak toplandı.  

Dahil edilme kriterleri: 

1. Yaş => 18 

2. Basit, karmaşık olmayan kasık fıtığı.Unilateral or bilateral. 

3. ASA Skor I/II 

Hariç tutma kriterleri: 

1. Yaş <18 

2. Hastayı genel anestezi için uygunsuz hale getiren önemli komorbiditeler. 

3. İnguinoskrotal bölgeye önceki ameliyat. 

4. Tıkanmış / boğulmuş kasık fıtığı. 

5. ASA Skor III / IV. 

6. Ciddi iyi huylu prostat hiperplazisi, sirotik asit, akut hapsedilmiş veya boğulmuş fıtık ve alt karın 

duvarında deri enfeksiyonu. 
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Kriptorşidizm, spermatik kord hidroseli ve tümörü olan hastaları saptamak için ameliyat öncesi ultrason 

rutin olarak bilateral inguinal bölgede yapılmalıdır [2]. Bilateral kasık fıtıklarında ilk olarak daha 

semptomatik olan taraf onarılır. Umblikusa yerleştirilen 10 mm porttan 30 açılı laparoskop, dar alan 

nedeniyle daha kullanışlıdır. Hastanın pozisyonu hafif Trendelenburg idi. Laparoskopik port 

yerleşimleri tipik olarak TEP teknikleri arasında değişiklik gösterir. Çalışmamızda TEP yönteminde 

umblikus ile simfizis pubis arasına bir adet 5 mm'lik, diğer 5 mm'lik bağlantı noktası ise umblikustan 

geçen transvers hat ile  

midklavikuler hattın kesişim noktasına (Şekil 1 ve Şekil 2). İndüksiyon sırasında profilaksi olarak tek 

doz enjeksiyon Cefazolin 1000 mg deri testi intravenöz olarak verildi. İkinci doz profilaktik antibiyotik 

ameliyattan 6-8 saat sonra verildi. Her iki teknik için de kese diseksiyonu ve meş yerleşimi için standart 

yöntem kullanıldı. TEP işleminde kanamayı arttırdığı için balon diseksiyon yerine künt ve keskin 

disseksiyon kullanılmadı. 

 

 

Birçok çalışma, kasık fıtığı onarımında kullanım için ideal ağın monofilament, emilemeyen, hafif (LW) 

[<50 g / m2], makro gözenekli (> 1 mm gözenek boyutu), stabil (16 N / cm) ve elastik olduğunu 

göstermiştir. ) [17]. Kullanılan LW ağ, yukarıdaki özelliklere sahip ve 12 cm x 15 cm boyutunda 

(gözenekli polipropilen) bir LW polipropilen ağdır. İntraoperatif detaylar, operasyon süresi ve 

komplikasyonlar kaydedildi. 

Operasyon süresi cilt kesisinden cilt kapanmasına kadar geçen süre olarak belirlendi. Dönüşüm, açık 

veya diğer laparoskopik yaklaşımlara geçiş olarak tanımlandı. 

Postoperatif 1. günde postoperatif ağrı kontrolü için 20 mg intravenöz tenoksikam uygulandı. Hastalar 

ilk 2 gün ağrı kontrolü için günde iki kez oral diklofenak sodyum ile taburcu edildi ve sonrasında gerekli 

temelde kullanmaları söylendi.  

1- Preoperatif özellikler; yaş, BMI, cinsiyet, fıtık tarafı, fıtık tipi, ASA score 

2- Perioperatif değişkenler; operasyon süresi, tacker sayısı, 

Şekil-1 Şekil-2 
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3- Perioperatif komplikasyonlar; dönüşüm, kanama, bağırsak veya mesane hasarı, diğer (anestezi) 

komplikasyonlar 

4- Postoperatif sonuçlar; hastanede kalış, işe dönüş, 

5- Postoperatif komplikasyonlar; Hastanemiz radyoloji ünitesi yardımı ile testis ödemi, reoperasyon, 

orşit, kronik ağrı, seroma, testis iskemisi, rekürrens, port tarafı herni postoperatif komplikasyonlar tespit 

edilerek kayıt altına alındı. 

Bu makale geriye dönük bir çalışmadır ve bu tür bir çalışma için resmi rıza gerekli değildir. 

Kasık fıtığı onarımı sonrası kronik ağrı 3 aydır sürekli ağrı olarak kabul edildi. Tüm hastalar 10 gün 

sonra kontrole çağrıldı. İstatistiksel analizimiz için kaydedilen son takip verilerini kullandık. 

CERRAHİ TEKNİK 

Ekstraperitoneal erişim genel anestezi altında infraumbilikal alanda 1 cm'lik bir kesi ile yapıldı. 3 

standart port (bir 10 mm ve iki 5 mm port) Şekil 1 ve 2'de gösterildiği gibi kuruldu. Başlangıçta 30 

derecelik bir optik ile çalışma alanı ve fıtık kesesi diseksiyonu balon veya başka bir diseksiyon aracı 

kullanılmadan künt ve keskin diseksiyonla tamamlandı. Hemostaz kontrolünün ardından, prolen meş, 

kasık bölgesine yayıldı. Hastalar prolen meş yerleştirilmesi açısından iki gruba ayrıldı. Birinci grupta, 

prolen meş, geleneksel olarak kasık bölgesine uygun şekilde oturması için kesildi ve sonra oraya yayıldı 

ve tacker ile pubise sabitlendi. İkinci grupta, prolen meş de kasık bölgesi ile aynı şekilde kesildi ve ek 

olarak ağın ortasında pampiniform pleksusa uygun bir şekilde kesildi (Resim 1-a, 1-b). Spermatik 

kordun ayrılmasından sonra ağ, pleksus etrafına yayıldı ve iç halka üzerine yayıldı ve ağ sabitlenmeden 

bırakıldı. 

 

 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Analiz, SPSS yazılım versiyonu 17 kullanılarak yapıldı. Verilerimiz normal dağıtılmadı ve bu nedenle 

parametrik olmayan testler kullanıldı. Sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistik olarak ortalama 

standart sapma, medyan ve aralık değerleri kullanıldı. Medyanlarda grup farklılıklarını karşılaştırmak 

için ki-kare testi kullanıldı. Gruplardaki ilgili kategorilerdeki hastaların oranını değerlendirmek için bir 

sıklık tablosu oluşturuldu ve veriler, uygun olduğu şekilde ki-kare / Fisher Exact testi kullanılarak analiz 

Resim 1-a Resim 1-b 
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edildi. Tekrarlanan ölçümler testi, hasta içi varyasyondaki postoperatif ağrı eğilimlerini karşılaştırmak 

için kullanıldı. P <0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 

TAKİP  

Hastalar 7, 42, 90, 180 ve 365 gün takip edildi. Tüm hastalara şikayetleri soruldu ve hematom, testis 

ödemi, reoperasyon, orşit, kronik ağrı, seroma, testis iskemisi, nüks ve port tarafı fıtığı varlığı açısından 

incelendi. Seroma oluşumu olan hastalar 4 hafta takip edildi ve düzelme yoksa ultrason eşliğinde seroma 

aspire edildi (Resim-2). Postoperatif dönemde tüm hastalardan yürümeleri, araba kullanmaları ve 

işlerine devam etmeleri istendi, ancak ağır aktivitelerden kaçınmaları için uyarıldılar. Kronik kasık 

ağrısı, yara enfeksiyonu, hematom, seroma, nevralji, uyuşukluk gibi postoperatif komplikasyonlar ve 

diğer önemli olaylar değerlendirildi. Nüks oranları 12 aylık bir takip süresince değerlendirildi. 

 

 

SONUÇ 

Çalışmaya dahil edilmeye uygunluk açısından toplam 360 hasta değerlendirildi. Sekiz hasta (8/14) dahil 

edilme kriterlerini karşılamadığı ve beş (6/14) hasta çalışmaya katılmayı reddettiği için on üç (14/360) 

dışlanmalıdır. Çalışmaya katılmayı kabul eden komplike olmayan primer kasık fıtığı olan 356 (356/360) 

hasta iki gruba randomize edildi: Grup I fiksasyonsuz TEP onarımı ve Grup II fiksasyonlu TEP onarımı. 

Tablo 1'de görüldüğü gibi meş fiksasyonu yapılan hastaların ortalama yaşı genel ortalamanın 

üzerindedir. Vücut kitle indeksi, operasyon süresi ve hastanede kalış süresi açısından iki grup arasında 

fark yoktu. 
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Tablo 1. Tack Kullanımına Göre Yaş, BMI, Ameliyat Süresi, Işe Dönüş ve Hastanede  

Kalış Dağılımı 

TACKER 

KULLANIMI 

YAŞ  BMI  OPERASY

ON 

SÜRESİ 

[DK] 

İŞE 

DÖNÜŞ 

[GÜN] 

HASTANE

DE KALIŞ 

[GÜN] 

YOK [N=179] 

Std. 

46.66 [20-

93] 

13.752 

27.54 [22-

35] 

2.805 

61.91 [36-

89] 

13.930 

7.30 [2-

15] 

2.093 

1.02 [1-2] 

.148 

VAR [N=177] 

Std. 

53.61 [19-

91] 

13.763 

27.92 [22-

36] 

2.962 

64.32 [31-

89] 

15.157 

9.07 [5-

15] 

1.758 

1.11 [1-2] 

.328 

Total     [N=356] 

Std. 

50.12 [19-

93] 

14.171 

27.73 [22-

36] 

2.886 

63.10 [31-

89] 

14.583 

8.18 [2-

15] 

2.125 

1.06 [1-2] 

.257 

 

İşe dönüş açısından, mesh fiksasyonu olmayan grup daha erken işe geri döndü. 

Tablo 2. Tacker Kullanımına Göre Cinsiyet, Operasyon Tarafı, Fıtık Tipi Ve ASA Skor 

Dağılımı 

TACKER 

KULLANIMI 

KANAMA  

 

N         % 

BARSAK 

YARALANMA

SI 

N         % 

İDRAR KESESİ 

YARALANMASI 

N         % 

DİĞER 

[ANESTEZİ] 

N           % 

YOK 2    0.6% 0     .0% 0     .0% 1      0.3% 

VAR 2    0.6% 1    0.3% 1   0.3% 2      0.6% 

Total 4    1.1% 1    0.3% 1   0.3% 3      0.8% 

P VALUE .991 .314 .314 0.56 

 

Tablo 2, iki grup arasında cinsiyet ve fıtık tarafı açısından anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir 

(p> 0.05). Fıtık tipi ve ASA skorunda anlamlı farklılıklar vardı (p <0.05).  
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Tablo 3. Tack Kullanımına Göre Perioperatif Komplikasyon Dağılımı 

TACKER 

KULLANIMI 

KANAMA  

 

N         % 

BARSAK 

YARALANMA

SI 

N         % 

İDRAR KESESİ 

YARALANMASI 

N         % 

DİĞER 

[ANESTEZİ] 

N           % 

YOK 2    0.6% 0     .0% 0     .0% 1      0.3% 

VAR 2    0.6% 1    0.3% 1   0.3% 2      0.6% 

Total 4    1.1% 1    0.3% 1   0.3% 3      0.8% 

P VALUE .991 .314 .314 0.56 

 

Perioperatif komplikasyonlar incelendiğinde iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

Tablo 4. Tack Kullanımına Göre Postoperatif Komplikasyon Dağılımı 

TACKE

R 

KULLA

NIMI 

 

TESTİ

S 

ÖDE

Mİ 

 

N         

% 

 

 

 

REOPERA

SYON 

 

N            % 

 

 

 

ORŞİT 

 

N         

% 

KRONI

K 

AĞRI, 

OSTEI

TIS 

PUBIS  

 

N         

% 

INGUI

NAL 

SERO

MA 

 

N            

% 

 

 

SUBKUTAN

ÖZ 

AMFİZEM 

 

N            % 

 

 

POSTOPER

ATIF AĞRI 

 

N              % 

 

 

TESTIS 

İSKEM

İSİ 

 

N           

% 

 

 

 

REKÜRR

ENS 

 

N            % 

ABSEN

T 

13   

3.7% 

2     0.6% 5   1.4% 1    

0.3% 

7    

2.0% 

14     3.9% 0         .0% 0     .0% 2     0.6% 

PRESE

NT 

17   

4.8% 

7     2.0% 1   0.3% 6    

1.7% 

0      .0

% 

2       0.6% 8       2.2% 2   0.6% 5     1.4% 

Total 30   

8.4% 

9     2.5% 6   1.7% 7    

2.0% 

7    

2.0% 

16     4.5% 8       2.2% 2   0.6% 7     2.0% 

P 

VALUE 

.426 .088 .102 .054 .008 .002 .004 .154 0.25 
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Ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından iki grup arasında kasık bölgesi seroması, deri altı amfizem 

ve ameliyat sonrası ağrı dışında fark bulunmadı (p <0.05). İki grup arasında özellikle rekürrens açısından 

fark olmaması dikkat çekicidir. Meş fiksasyon grubunda kronik ağrı göreceli olarak daha yüksekti (p = 

0.054). 

Tablo 5 ve 6'da gösterildiği gibi, BMI grupları perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından 

değerlendirildiğinde obez hastalar ve diğer gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). 

Tablo 5. BMI Grubuna Göre Perioperatif Komplikasyon Dağılımı 

BMI 

GRUP 

 

KANAM

A  

N         % 

BARSAK 

YARALANM

ASI 

 

N         % 

İDRAR 

KESESİ 

YARALAN

MASI 

 

N         % 

 

CONVERSI

ON 

N         % 

 

TACKE

R 

KULLA

NIMI  

N         % 

DİĞER 

[ANESTEZİ] 

N         % 

BMI<30 3        

0.8% 

1        0.3% 0      0.0% 5          1.4% 133   

37.6% 

2            .6% 

BMI=>30 1        

0.3% 

0        0.0% 1      0.3% 1            .3% 43      

12.1% 

1           .3% 

Total 4        

1.1% 

1        0.3% 1      0.3% 6           1.7% 176   

49.7% 

3           .8% 

P value .952 .576 .073 .682 .757 0.7 
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Tablo 6. BMI Grubuna Göre Postoperatif Komplikasyon Dağılımı 

BMI 

GRUP 

TESTİS 

ÖDEMİ 

N         % 

 

REOPERA

SYON 

N         % 

 

ORŞİ

T 

N         

% 

KRON

IK 

AĞRI 

N         

% 

INGUINA

L 

SEROMA 

N         % 

POSTOPER

ATIF AĞRI 

N         % 

TESTİ

S 

İSKE

MİSİ 

N         

% 

 

REKÜRR

ENS 

N         % 

BMI<

30 

24     

6.8% 

7          2.0% 6      

1.7% 

5      

1.4% 

7         2.0% 6         1.7% 2    

0.6% 

4        1.1% 

BMI=

>30 

6       

1.7% 

2           0.6% 0      

0.0% 

2      

0.6% 

0         0.0% 2          0.6% 0    

0.0% 

3         

0.8% 

Total 30     

8.5% 

9           2.5% 6      

1.7% 

7      

2.0% 

7         2.0% 8          2.3% 2    

0.6% 

7         

2.0% 

P 

value 

.616 .914 .168 .761 .136 .932 .429 .230 

TARTIŞMA 

Kurumumuzda 9 yıl boyunca 356 primer kasık fıtığının laparoskopik TEP onarımını yapan tek bir 

cerrahın deneyimini değerlendirdik. Hastalarda daha az intraoperatif ve postoperatif komplikasyon ve 

daha az kronik ağrı gösterilmesine rağmen, operasyon veya hastanede kalış süresinde ve nükste 

değişiklik saptanmadı. 

Cinsiyet ve fıtık tarafı açısından iki grup arasında anlamlı farklılıklar saptanmadı (p> 0.05). Fıtık tipi ve 

ASA skorunda anlamlı farklılıklar vardı (p <0.05). 

Güçlü fiksasyon, laparoskopik fıtık onarımının ilk yıllarında rekürrensi önlemede en önemli faktör 

olarak kabul edildi. Meşin boyutunun ve kalitesinin artması ile kronik ağrı nedeni olarak dikkatin meş 

fiksasyonuna yönelmesine neden oldu. Bu, meşin sabitlenmesi ve sabitlenmemesi hakkındaki 

tartışmaları artırmıştır [4,8,11,12, 22]. Laparoskopik kasık fıtığı onarımında meş fiksasyonu ve kronik 

ağrı arasındaki bağlantı, fibrin yapıştırıcıları, akrilat yapıştırıcılar ve emilebilir yapıştırıcılar veya ağ 

sabitlemesi için emilebilir yapıştırıcılar gibi alternatif fiksasyon yöntemlerinin araştırılmasına yol 

açmıştır. Bununla birlikte, her yeni yöntemde olduğu gibi, bu alternatif fiksasyon yöntemlerinin yüksek 

maliyet ve / veya kullanım zorluğu gibi kendi dezavantajları vardır [4,11-13]. 

Literatürde, TEP için seçilen hastaların ortalama BMI'si 23-26 arasındaydı [4,19]. 25 kg / m2 üzerindeki 

BMI, yalnızca öğrenme döneminde laparoskopik TEP ile ilişkili teknik problemlerle önemli ölçüde 

ilişkilidir. Öte yandan, Park BS'ye göre. ve diğerleri, öğrenme eğrisi sırasında BMI ile ilgili teknik zorluk 
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olduğuna dair kanıt olmamasına rağmen, cerrahlar düşük BMI'ye sahip hastaları seçerlerse öğrenme 

eğrisini kolayca aşabilirler [4]. 

Çalışmamızda BMI, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi açısından iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmadı. İşe dönüş açısından, mesh fiksasyonu olmayan grup daha erken işe 

geri döndü. Bunu destekleyen birçok çalışma var [7-12,18]. 

Literatürde laparoskopik TEP onarım tekniğinin kullanıldığı ameliyat süresi ile ilgili veriler farklılık 

göstermektedir. Operasyon süresi, meş fiksasyonu [11], fıtığın doğası (birincil ve Tekrarlayan), fıtık 

alanı [tek taraflı ve iki taraflı] ve fıtığın karmaşıklığı (basit ve karmaşık) gibi faktörlerden etkilenir ve 

en önemlisi cerrahın deneyimi [5,13,19] ve öğrenme eğrisi [4,5]. Schouten vd. laparoskopik TEP 

sırasında ameliyat süresinin VKİ ve herni tipi ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir [24]. Tekrarlayan 

fıtığın laparoskopik TEP onarımı, doku skarları ve daha uzun ve daha dikkatli diseksiyon gerektiren 

çarpık anatomi nedeniyle genellikle zordur [25]. Benzer şekilde fıtığın karmaşıklığı da ameliyat süresini 

etkiler çünkü tüm fıtık içeriklerini güvenli ve etkili bir şekilde tanımlamak ve azaltmak için daha fazla 

zamana ihtiyaç vardır. Obezite, laparoskopik kasık fıtığı onarımı için bir kontrendikasyon olarak kabul 

edilir çünkü diseksiyon kalitesini ve kusurların görüntülenmesini olumsuz etkiler ve bu nedenle daha 

uzun bir ameliyat süresi ve daha yüksek nüks riski ile sonuçlanır [9,11,26]. 

Perioperatif komplikasyonlar incelendiğinde iki grup arasında anlamlı bir fark görülmedi (p> 0.05). 

Mesane ve kolon yaralanması olan iki hasta meş tespit grubundaydı. Mesane yaralanması, laparoskopik 

fıtık onarımının endoskopik olarak kolayca yönetilebilen yaygın bir perioperatif komplikasyonudur [7]. 

Laparoskopik kasık fıtığı onarım çalışmalarında, intraoperatif barsak hasarı% 0 ila% 0.3 ve büyük 

damarlarda hasar% 0 ila 0.11 olarak bildirilmiştir [27-29]. 

Meş fiksasyonu ile TEP onarımı ile ilgili daha önceki çalışmalar postoperatif hematom / seroma 

oranlarının% 6 ila% 10 arasında olduğunu bildirmiştir [8,11-18, 27-30]. Fibrin yapıştırıcı ve kendinden 

yapışkanlı ağ kullanımı ile bu oran% 2,4 ile% 6 arasında bulunmuştur [9-18]. Garg vd. [31] meş 

fiksasyonu olan hastalarda meş fiksasyonu olmayanlara (% 1.7) göre seroma ve hematom oluşum 

sıklığının (% 9.8) anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (P <0.001). Metalik 

stabilizatörler peritonun tahriş olmasına neden olarak daha fazla seroma oluşumuna neden olabilir. Ek 

olarak, meş fiksasyonu cerrahi boşluğun segmentasyonuna yol açarak fizyolojik birikimin emilimini 

önemli ölçüde geciktirebilir [7]. 

Laparoskopik TEP onarımı yapılan hastalarda postoperatif kronik ağrı ile ilgili birçok yayın 

bulunmaktadır ve görülme sıklığı% 7,8 ile% 22 arasındadır [7,11,12,17,19Taylor ve arkadaşları kronik 

ağrı insidansının meş fiksasyonu için kullanılan tespit tack sayısı ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır [32]. 

Bunun aksine, Koch ve ark. [33] meş fiksasyonunun ortadan kaldırılmasının laparoskopik TEP onarımı 

sırasında postoperatif narkotik analjezi kullanımını önemli ölçüde azalttığını ancak postoperatif ağrıyı 

azaltmadığını bildirdiler. Birçok çalışma, metal veya metal olmayan fiksasyon materyallerinin hem 

postoperatif hem de kronik ağrıda etkili olduğunu göstermektedir [8,11-19, 32, 33,]. Wong vd. nörolojik 

yetersizlik olmaksızın rahatsız edici nöbetler başarıyla ortadan kaldırıldıktan sonra nevraljinin ortadan 

kalktığını öne sürdü. Benzer durumlarda, floroskopik kılavuzun kullanılmasının, tackerların 

laparoskopik olarak çıkarılması prosedürünü kolaylaştıracağı belirtilmektedir [21]. Çalışmamızda 
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postoperatif komplikasyonlar incelendiğinde iki grup arasında sadece kasık bölgesi seroması, cilt altı 

amfizem ve postoperatif ağrı farklı bulundu (p <0.05). İki grup arasında özellikle rekürrens açısından 

fark olmaması dikkat çekicidir. Meş fiksasyon grubunda kronik ağrı görece daha yüksek bulundu (p 

<0,054). 

Obez ve obez olmayan hastalar arasında rekürrens açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulamadık (p = 0,230). Tack kullanımı ile rekürrens arasındaki ilişki incelendiğinde meş fiksasyon 

grubu ile meş olmayan tespit grubu arasında anlamlı bir fark bulamadık (p = 0,246). 

Bazı çalışmalar, fiksasyonu olmayan hastalarda fiksasyonu olanlara göre daha az postoperatif ağrı 

bildirmektedir [8,11-19]. Bu çalışmalar kısa takip süreleriyle sınırlı olsa da fıtık rekürrens riski açısından 

fiksasyon ve fiksasyon yapılmaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edemediler [8-

19]. 

Önceki çalışmalar, fiksasyon yapılmayan grupta operasyonel maliyette önemli bir azalma olduğunu 

göstermiştir [8-17]. Ferzli vd. tespit etmeme maliyetinin işlem başına 120 $ daha az olduğunu buldu 

[34]. TEP uygulaması obez hastalar için de güvenlidir ve meş fiksasyonu da güvenlidir [7-14]. 

SONUÇ 

Sonuçlarımızda daha az intraoperatif ve postoperatif komplikasyon, daha az kronik ağrı, daha fazla 

operasyon süresi veya hastanede kalış süresi yoktu ve en önemlisi nüks oranlarında artış olmadı. TEP 

yönteminde periton kapama gerekmediğinden, meshin fiksasyonsuz sabitlenmesi daha kolay olmuştur. 

Bu nedenle meş tespiti olmayan hastalar için daha uygundur. Mesh fiksasyonu nüks oranını etkilemez 

ve şiddetli kronik ağrıya neden olan osteitis pubise neden olur. Çalışmamızda beş hastada osteitis pubise 

bağlı kronik ağrı vardı ve herhangi bir medikal tedaviye yanıt vermedi. Bu hastalarda çivilerin 

çıkarılması için yeniden operasyonlar gerekti. Sonuç olarak meş fiksasyonu uygulanmadan yapılan 

laparoskopik TEP onarımı güvenli ve birincil ve tekrarlayan kasık fıtıkları için uygundur. Öğrenme 

eğrisi sonrası obez hastalarda da güvenle kullanılabilir. 

KISALTMALAR 

TEP; Totally Extraperitoneal 

TAPP; Transabdominal Preperitoneal  

IPOM; Intraperitoneal Onlay Mesh  

EHS; European Hernia Society  

BMI; Body Mass Index  

ASA; American Society of Anesthesiologists  

LW; Lightweight  

QOL; Quality of life  

RCT ; Randomized Control Trial  
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EKLER  

TACKER 

KULLANIMI 

YAŞ  BMI  OPERASY

ON 

SÜRESİ 

[DK] 

İŞE 

DÖNÜŞ 

[GÜN] 

HASTANE

DE KALIŞ 

[GÜN] 

YOK [N=179] 

Std. 

46.66 [20-

93] 

13.752 

27.54 [22-

35] 

2.805 

61.91 [36-

89] 

13.930 

7.30 [2-

15] 

2.093 

1.02 [1-2] 

.148 

VAR [N=177] 

Std. 

53.61 [19-

91] 

13.763 

27.92 [22-

36] 

2.962 

64.32 [31-

89] 

15.157 

9.07 [5-

15] 

1.758 

1.11 [1-2] 

.328 

Total     [N=356] 

Std. 

50.12 [19-

93] 

14.171 

27.73 [22-

36] 

2.886 

63.10 [31-

89] 

14.583 

8.18 [2-

15] 

2.125 

1.06 [1-2] 

.257 
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Tablo 1. Tack Kullanımına Göre Yaş, Bmı, Ameliyat Süresi, Işe Dönüş Ve Hastanede Kalış 

Dağılımı 

TACKE

R 

KULLA

NIMI 

CİNSİYET HERNİ TARAFI HERNİ TİPİ ASA Score  

ERKE

K 

 

N            

% 

KADIN 

N            

% 

SAĞ 

N            

% 

SOL 

N            

% 

BILAT

ERAL 

N            

% 

INDIR

ECT 

N            

% 

DIREC

T 

N            

% 

I 

N         

% 

II 

N         % 

YOK 168     

47.2% 

11        

3.1% 

84       

23.6% 

66       

18.5% 

29        

8.1% 

129     

36.2% 

50       

14.0% 

107  

30.1% 

72   

20.2% 

VAR 165     

46.3% 

12        

3.4% 

69       

19.4% 

72       

20.2% 

36      

10.1% 

70       

19.7% 

107     

30.1% 

61   

17.1% 

116  

32.6% 

Total 333     

93.5% 

23        

6.5% 

153     

43.0% 

138     

38.8% 

65      

18.3% 

199     

55.9% 

157     

44.1% 

168  

47.2% 

188  

52.8% 

P value .808 .290 .000 .000  

         

Tablo 2. Tack Kullanımına Göre Cinsiyet, Operasyon Tarafı, Fıtık Tipi Ve ASA Skor Dağılımı 

TACKER 

KULLANIMI 

KANAMA  

 

N         % 

BARSAK 

YARALANMA

SI 

N         % 

İDRAR KESESİ 

YARALANMASI 

N         % 

DİĞER 

[ANESTEZİ] 

N           % 

YOK 2    0.6% 0     .0% 0     .0% 1      0.3% 

VAR 2    0.6% 1    0.3% 1   0.3% 2      0.6% 

Total 4    1.1% 1    0.3% 1   0.3% 3      0.8% 

P VALUE .991 .314 .314 0.56 

 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

408 

Tablo 3. Tack Kullanımına Göre Perioperatif Komplikasyon Dağılımı 

TACKE

R 

KULLA

NIMI 

 

TESTİ

S 

ÖDE

Mİ 

 

N         

% 

 

 

 

REOPERA

SYON 

 

N            % 

 

 

 

ORŞİT 

 

N         

% 

KRONI

K 

AĞRI, 

OSTEI

TIS 

PUBIS  

 

N         

% 

INGUI

NAL 

SERO

MA 

 

N            

% 

 

 

SUBKUTAN

ÖZ 

AMFİZEM 

 

N            % 

 

 

POSTOPER

ATIF AĞRI 

 

N              % 

 

 

TESTIS 

İSKEM

İSİ 

 

N           

% 

 

 

 

REKÜRR

ENS 

 

N            % 

ABSEN

T 

13   

3.7% 

2     0.6% 5   1.4% 1    

0.3% 

7    

2.0% 

14     3.9% 0         .0% 0     .0% 2     0.6% 

PRESE

NT 

17   

4.8% 

7     2.0% 1   0.3% 6    

1.7% 

0      .0

% 

2       0.6% 8       2.2% 2   0.6% 5     1.4% 

Total 30   

8.4% 

9     2.5% 6   1.7% 7    

2.0% 

7    

2.0% 

16     4.5% 8       2.2% 2   0.6% 7     2.0% 

P 

VALUE 

.426 .088 .102 .054 .008 .002 .004 .154 0.25 
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Table 4. Postoperative Complication Distribution According To Use Of Tack 

BMI 

GRUP 

 

KANAM

A  

N         % 

BARSAK 

YARALANM

ASI 

 

N         % 

İDRAR 

KESESİ 

YARALAN

MASI 

 

N         % 

 

CONVERSI

ON 

N         % 

 

TACKE

R 

KULLA

NIMI  

N         % 

DİĞER 

[ANESTEZİ] 

N         % 

BMI<30 3        

0.8% 

1        0.3% 0      0.0% 5          1.4% 133   

37.6% 

2            .6% 

BMI=>30 1        

0.3% 

0        0.0% 1      0.3% 1            .3% 43      

12.1% 

1           .3% 

Total 4        

1.1% 

1        0.3% 1      0.3% 6           1.7% 176   

49.7% 

3           .8% 

P value .952 .576 .073 .682 .757 0.7 

 

Tablo 5. BMI Grubuna Göre Perioperatif Komplikasyon Dağılımı 

BMI 

GRUP 

TESTİS 

ÖDEMİ 

N         % 

 

REOPERAS

YON 

N         % 

 

ORŞİT 

N         

% 

KRON

IK 

AĞRI 

N         

% 

INGUINAL 

SEROMA 

N         % 

POSTOPERA

TIF AĞRI 

N         % 

TESTİ

S 

İSKE

MİSİ 

N         

% 

 

REKÜRR

ENS 

N         % 

BMI<3

0 

24     

6.8% 

7          2.0% 6      

1.7% 

5      

1.4% 

7         2.0% 6         1.7% 2    

0.6% 

4        1.1% 

BMI=>

30 

6       

1.7% 

2           0.6% 0      

0.0% 

2      

0.6% 

0         0.0% 2          0.6% 0    

0.0% 

3         0.8% 

Total 30     

8.5% 

9           2.5% 6      

1.7% 

7      

2.0% 

7         2.0% 8          2.3% 2    

0.6% 

7         2.0% 

P value .616 .914 .168 .761 .136 .932 .429 .230 
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Tablo 6. Postoperatif Komplikasyonların BMI Grubuna Göre Dağılımı 

ŞEKİL TANIMLARI 

Resim 1 a. Grup 1 prolen ağ şekli 

Resim 1 b. Grup 2 prolen ağ şekli  

Şekil 1. Tek taraflı fıtıkta trokar yerleşimi 

Şekil 2. Bilateral fıtıkta trokar yerleşimi 

Resim 2. Kasık bölgesinin seromasının MR görüntülemesi 
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İSTANBUL’UN FARKLI İLÇELERİNDE YAŞAYAN ADÖLESANLARIN AKDENİZ 

DİYETİNE UYUMLULUK SKORLARININ (KIDMED) DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bilge KOÇ1, Ecenur ÖZKUL2, Merve GÜLDALI3, Can ERGÜN4, Ezgi ARSLAN5 

1-2-3-4-5Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / 

Türkiye 

Öz: Bu araştırma, İstanbul ili Kadıköy ve Çatalca ilçelerindeki yedi farklı lisede eğitim ve öğretim gören 

lise öğrencilerinin akdeniz diyetine uyumunun sorgulanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın sonu-

cunda iki farklı ildeki öğrencilerin akdeniz diyetine uyumlarında herhangi bir farkın olup olmadığının 

görülmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya %51,0’ ı kız (n:328) ve %49,0’ı erkek (n:312) olmak üzere, geli-

şigüzel seçilen ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 640 öğrenci dahil edilmiştir. 

Katılan öğrencilerin %46.4’ü (n:297) Kadıköy ilçesinde %55,6’sı (n:343) Çatalca ilçesinde eğitim gör-

mektedir. Anket şeklinde hazırlanan soru kağıdı öğrencilere gidilen lisedeki sorumlu öğretmenleri eşli-

ğinde dağılarak cevaplamaları beklenip sonrasında öğrencilerden toplandı. Soru kağıdında öğrencilere 

ilişkin genel bilgiler, beyana dayalı boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, aile bilgileri ve fiziksel aktivite 

durumları belirlenmiştir. Ayrıca Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) soruları uygulanarak öğren-

cilerin beslenmelerine dair bilgi edinilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 16,46, boy uzunluğu ortala-

ması 170,09 cm, vücut ağırlığı ortalaması 63,74 kg ve beden kitle indeksi (BKİ) ortalamaları 21,89 

olarak bulunmuştur. Öğrencilerin KIDMED puanı ortalaması 5,54 olarak saptanmıştır. Araştırmada öğ-

rencilerin KIDMED puanı genel olarak orta düzeyde çıkmıştır. Ayrıca İstanbul’un iki ilçesi olan Kadı-

köy ve Çatalca’ daki lise öğrencileri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Lise öğrencilerinin yeterli 

ve dengeli beslenmelerinin sağlanması için öğrenciler daha fazla bilinçlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti, Adölesan, Beslenme Değerlendirmesi 

GİRİŞ 

Sağlıklı yaşam ve sağlığın devam ettirilmesi çevresel koşullardan etkilenen dinamik bir süreçtir. Anne 

karnındaki dönemden başlayarak maruz kalınan çevresel koşullar sağlık üzerinde etkili olmaktadır. Bü-

yüme ve gelişme sürecine ek olarak yaşamın devamında da en önemli bileşenlerden olan; yaşamın ka-

litesini yükseltmek, sağlığı korumak, iyileştirmek, geliştirmek için bedenin ihtiyaç duyduğu besin öge-

lerini yeterli ve dengeli miktarlarda alınması temeline dayanan beslenme çevresel koşullardan yüksek 

oranda etkilenmektedir.1 Yetersiz ve dengesiz beslenme gelecek nesilleri de etkileyebilecek önemli bir 

halk sağlığı sorunudur ve gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenme yaşam boyunca 

önem arz etmektedir.2  

Yeterli ve dengeli beslenme, özellikle gelişimin hız kazandığı ve alışkanlıkların kalıcı olarak yerleşmeye 

başladığı dönem olan adölesan dönemde büyüme gelişmenin beklendiği şekilde mental ve fizyolojik 

olarak devamlılığını sağlar. Ayrıca ileri yaşlarda olabilecek hastalıklara karşı sağlıklı alışkanlıklar ka-

zanılmasında önemlidir.1 Besin kaynaklarına ulaşamama  ve  günlük  enerji  ihtiyacının karşılanama-

ması, beslenme  yetersizliği olarak da bilinen  malnütrisyona  yol açmaktadır.3 Malnütrisyon, dünyanın 

pek çok yerinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak gösterilmekte-

dir. Ülkemize ise; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın (TÜİK) Sağlık Araştırması (2010) verile-

rine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde malnütrüsyon görülme sıklığı erkeklerde %3.5, kadınlarda %5.9 ve 
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toplamda %4.7 bulunmuştur. Malnütrisyonun ortaya çıkışında ailenin sosyo-ekonomik  durumu  ve be-

sinlere erişiminin de önemli bir etkisi bulunmaktadır.  Malnütrisyona ek olarak vücuda  alınan  enerji  

miktarının,harcanan  enerji miktarından  daha  fazla  olması ve  buna  bağlı  olarak  kilo  alımının  ortaya  

çıkışı olarak tanımlanan obezite, dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olarak tanımlanmaktadır. Sos-

yal yapının değişmesi ve teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte değişen yaşama uyum sağlanmaya 

çalışılmasının sonucu olarak çocukluk ve adölasan çağı obezitesi görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. 

TÜİK Sağlık Araştırması (2010) verilerine göre Türkiye genelinde çocukların %6.5’inin şişman, 

%14.3’ünün hafif şişman/kilolu, olduğu bulunmuştur. Şişmanlık sorununun en fazla görüldüğü bölgeler 

İstanbul (%13.0) ve Batı Marmara (%11.7)’dır.4 

Dünyada beslenme ile ilgili sorunların görülmesinde ki artışın genetik sistemdeki değişikliklerle açık-

lanamayacak şekilde yüksek olması, çevresel etkenlerin beslenme kaynaklı hastalıkların oluşumunda 

önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.5 Bu etkenlerden en önemli olanının ise sosyo-eko-

nomik düzey ve ebeveyn eğitim düzeyi olduğu düşünülmektedir. Sosyo-ekonomik düzey besinlere ula-

şabilme açısından önemliyken ebeveyn eğitim düzeyi ise doğru besin tercihlerine yönlendirme açısından 

önemlidir.6 Yapılan çalışmalarda; sosyo-ekonomik düzeyin artmasıyla birlikte boş kalori olarak değer-

lendirilen besinlere de ulaşmanın kolaylaşmasıyla obezite görülme sıklığınının artabileceği gösterilmek-

tedir. Doğru besin tercihlerinin önemi ise alım gücünün yeterli olduğu durumlarda yeterli ve dengeli 

beslenebilmek için kendini göstermektedir. Batı tipi beslenme ve akdeniz diyetinden uzaklaşma sonucu 

obezite ve protein malnütrüyonu görülme sıklığı arttığı gösterilmektedir.7 Akdeniz diyeti yüksek oranda 

sebze ve meyve tüketiminin olduğu, yemeklerde yağ türü olarak sadece zeytinyağının kullanıldığı, dü-

şük oranda et, et ürünleri ve sos tüketiminin olduğu, ekmek ve diğer tahıllar, kurubaklagiller ve sert 

kabuklu yemişler (fıstık, ceviz vb.) gibi bitkisel kaynaklı besinlerin dengeli miktarda yer aldığı bir bes-

lenme modelidir. Bu diyet modelinde düşük miktarda kırmızı et tüketimi, yemeklerle birlikte orta dü-

zeyde alkol tüketimini de yer verilebilir.2 Akdeniz diyeti ile ilgili yapılan çalışmaların öncüsü olan Yedi 

Ülkeler Çalışması ve son zamanlarda çok sayıda yapılan epidemiyolojik çalışmalar; akdeniz diyetinin 

obezite, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar ve 

bazı kanser türlerinin önlenmesinde ve/veya tedavisinde etkinliğini göstermektedir.3  

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de adölesanlar arasında obezite oranının en fazla görüldüğü İstanbul 

ilinde farklı sosyo-ekonomik durumlara sahip lise öğrencilerinin Akdeniz Diyeti ile olan uyumlulukla-

rını ve BKİ değerlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  

METHOD  

Bu araştırma, İstanbul ilindeki Kadıköy ve Çatalca ilçelerinde 7 farklı özel ve devlet liselerinde (Özel 

Kadıköy Arıkanlar Fen Bilimleri Temel Lisesi, Mustafa Saffet Anadolu Lisesi, Çatalca Anadolu Lisesi, 

İstanbul Çatalca İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi ve Özel Çatalca Final Temel Lisesi) eğitim ve öğrenim gören gönüllü 14-18 yaş arası 

adolesan öğrenciler (n=640) ile planlanmıştır. Öğrencilere ait genel bilgiler (yaş, eğitim, aile bilgileri, 

sağlık durumları, fiziksel aktivite alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları vb.) çoktan seçmeli sorulardan 

oluşan anket formu ile ‘yüzyüze görüşme yöntemiyle’ ile elde edilmiştir. Akdeniz diyetine uyumluluk-

larının değerlendirilmesi için Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) formu kullanılmıştır. KIDMED 
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anketi 16 sorudan oluşmaktadır. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13. ve 15. sorular pozitif (+1) değer-

lendirilirken; 6., 12., 14. ve 16. sorular negatif (-1) değer olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen he-

saplamanın sonucu; ≥8 puan: optimal diyet; 4-7 puan: diyete müdahale gerekli; ≤3 puan: çok düşük 

diyet kalitesi olarak değerlendirilmektedir.8 Öğrencilerin antropometrik ölçümlerinden ağırlıkları ve boy 

uzunlukları kendi beyanlarına dayanarak elde edilmiştir.  

Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum, maksimum 

gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden faydalanıl-

mıştır. Bağımsız 2 grubun ortalamaları karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, 2’den fazla ba-

ğımsız grubun karşılaştırılmasında One-way ANOVA testi ve kategorik 2 değişkenin ilişki analizinde 

ise  ki-kare ilişki testi kullanılmıştır. Ölçeklerin ilişki analizinde pearson korelasyon katsayısı kullanıl-

mıştır. Kullanılan testler 0,05 anlamlılık seviyesinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Öğrencilerin  %18’i Özel Kadıköy Arıkanlar Fen Bilimleri Temel Lisesinde, %28,6’sı Mustafa Saffet 

Anadolu Lisesinde, %12,5’i Çatalca Anadolu Lisesinde, %10,9’u Çatalca İMKB Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi’de, %9,7’si Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’de ve %20,5’i 

ise Özel Çatalca Final Temel Lisesinde öğrenim görmektedir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri 

    

 

n % 

    Özel Kadıköy Arıkanlar Fen Bilim-

leri Temel Lisesi 

114 17,8 

    Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 183 28,6 

    Çatalca Anadolu Lisesi 80 12,5 

 Liseler   Çatalca İMKB Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

70 10,9 

    Çatalca Arif Nihat Asya MTAL 62 9,7 

    Özel Çatalca Final Temel Lisesi 131 20,5 

    Kız 328 51,0 

 Cinsiyet   Erkek 312 49,0 

    9.sınıf 127 20,0 

    10.sınıf 115 18,0 
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 Sınıf   11.sınıf 184 29,0 

    12.sınıf 214 33,0 

 

Adölesanların  

aile eğitim düzeyleri 

Anne eğitim 

Okur-yazar 21 3,0 

Okur-yazar değil 5 1,0 

İlkokul 177 28,0 

Ortaokul 131 20,5 

Lise 162 25,0 

Yüksekokul 125 19,5 

Y.lisans/Doktora 19 3,0 

Düzenli egzersiz Kız Erkek 

 n % n % 

Evet 159 48,5 208 67,0 

Hayır 169 51,5 104 33,0 
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Tablo 2. Adölesanların Cinsiyetleri, Antropometrik Ölçümleri ve KIDMED Skorları ile İlişkisi  

Lise türü BKİ (Persentil) 

<25 25-75 75-95 >95 

n % N % N % n % 

Özel Kadıköy Arıkanlar Fen Bi-

limleri Temel Lisesi 

22 19,0 59 52,0 30 26,0 3 3,0 

Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 51 28,0 90 49,0 30 16,0 12 7,0 

Çatalca Anadolu Lisesi 34 42,5 30 37,5 14 17,5 2 2,5 

Çatalca İMKB 15 21,0 34 49,0 17 24,0 4 6,0 

Çatalca Arif Nihat Asya MTAL 10 16,0 36 58,0 13 21,0 3 5,0 

Özel Çatalca Final Temel Lisesi 28 21,4 71 54,2 24 18,3 8 6,1 

BKİ (persentil) KIDMED  p 

Çok düşük Orta Optimal 

n % n % n % 

Zayıf (<25) 40 29,0 91 25,5 29 20,0 16,012 0,012* 

Normal (25-75) 56 41,0 170 48,0 94 63,0 

Hafif şişman (75-95) 32 24,0 73 20,5 23 15,0 

Obez (>95) 8 6,0 21 6,0 3 2,0 

 Ki-kare ilişki testi, *p<.05  

Cinsiyet1 n Ort. S.S. t p 

Kız 328 5,33 2,56 -1,991 ,047* 

Erkek 312 5,76 2,91 

1Bağımsız örneklem t testi, *p<.05  

Öğrencilerin BKİ düzeyleri ile KIDMED grupları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p:0,012<.05). 

KIDMED skoru çok düşük olanların %41’i, orta düzeyde olanların %48’i ve optimal düzeyde olan öğ-

rencilerin %63’ü normal BKİ düzeyinde; KIDMED skoru çok düşük öğrencilerin %24’ü, orta düzeyde 
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olanların %20,5’i ve optimal düzeyde olanların %15’i ise hafif şişmandır. BKİ düzeylerine göre persen-

til grupları normal aralıkta olan adölesanların KIDMED skorlarının diğer gruplara göre (zayıf, hafif 

şişiman, obez) anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. Erkek adölesanların kız adölesanlara göre 

KIDMED skorları anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır.  

Tablo 3.  Adölesanların Yaşadıkları İlçe ve Eğitim Aldıkları Lise Türleri ile KIDMED Skorları 

Arasındaki İlişki 

Adölesanların yaşadığı ilçelere ve öğrenim gördükleri lise türlerine göre KIDMED skorlarının anlamlı 

düzeyde değişkenlik göstermediği saptanmıştır.  

İlçe n Ort. S.S. t p 

Kadıköy 297 5,60 2,65 ,462 ,645 

Çatalca 343 5,50 2,82 

1Bağımsız örneklem t testi  

Liseler KIDMED F p 

Ort. S.S. 

Özel Kadıköy Arıkanlar Fen Bilimleri 

Temel Lisesi 

5,45 2,86 0,656 0,657 

Mustafa Saffet Anadolu Lisesi 5,69 2,52 

Çatalca Anadolu Lisesi 5,35 2,33 

Çatalca İMKB 5,54 2,24 

Çatalca Arif Nihat Asya MTAL 5,97 2,74 

Özel Çatalca Fen Temel Lisesi 5,34 3,35 

1One-way ANOVA testi   

 

TARTIŞMA  

Bireylerin beslenme alışkanlıkları büyük ölçüde aile tarafından çocukluk döneminde oluşmaktadır. Ai-

lenin sağlıklı tercihleri sonucu aile ile yaşayan adölesanların da doğru tercihler yapmasında yol gösterici 

olduğu bilinmektedir. Ailelerin doğru tercihleri yapmasında eğitim düzeyinin önemli bir etkisi olduğu 

düşünülmektedir.9 Aile faktörü düşünüldüğünde özellikle annenin etkili olduğu göz önünde bulunduru-

larak; anne eğitim düzeyi ile çocuklarında görülebilecek obezite ve/veya malnütrisyon arasındaki ilişki 

araştırmalarda incelenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek ebeveynler ve ev hanımı olan anne ile yetişen ço-
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cuklarda fazla kilo ve obezitenin daha yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır. Sosyo ekonomik düze-

yinde bir belirleyicisi olabilecek olan eğitim düzeyi; yüksek eğitim düzeyini ekonomik güçle bağdaştı-

rarak boş kalori içeren yiyeceklere ulaşımı kolaylaştırabileceği, ev hanımı olan annelerin ise geleneksel 

yetiştirme tarzı ile çocuklarının kilolu oluşunu daha sağlıklı görmeleri olarak yorumlanmıştır.10-13 Bu-

nunla birlikte ebeveyn eğitim düzeyi ile obezite arasında ters orantılı bir ilişki ortaya koyan çalışmalar 

da vardır. Bu durum ise; ebeveynlerin eğitim seviyesi ile arta doğru bilgi kaynaklarını kullanarak,  ço-

cuklarını sağlıklı seçeneklere yönlendirmesi olarak gösterilmiştir.14,15 Çalışmamızda okur yazar olmayan 

annelerin prevelansı düşük saptanmış olup lise ve yüksekokul eğitim düzeyinde anneye sahip adölesan-

lar sırasıyla çalışmamızın %25’ini ve %19,5’ını oluşturmuştur.  

Çalışmaya dahil olan 640 adölesan popülasyonuna KIDMED formu uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin BKİ gruplarına göre KIDMED skorları anlamlı farklılık göstererek araştırma hipotezi doğ-

rulanmıştır. KIDMED skoru çok düşük olanların %41’i, orta düzeyde olanların %48’i ve optimal dü-

zeyde olan öğrencilerin %63’ü normal BKİ düzeyinde; KIDMED skoru çok düşük öğrencilerin %24’ü, 

orta düzeyde olanların %20,5’i ve optimal düzeyde olanların %15’i ise hafif şişmandır. Bununla ilgili 

yapılan bir çalışmada, çocuklar arasında KİDMED puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış 

gösterdiği belirlenmiştir.16 Dahası, Akdeniz tipi diyete yüksek uyumluluğun, daha düşük beden kütle 

indeksi ile ilişkili olduğu bulunmuştur.17,18 Tognon ve ark. (2013) yaptığı çalışmada, yüksek farklı türde 

akdeniz diyet skoru, fazla kilolu ve obez olma durumu ile ters ilişkili saptanmıştır. Ayrıca, başlangıçtaki 

yüksek akdeniz diyet skorunun BKİ, bel çevresi ve bel-boy oranına benzer bir eğilim gözlenerek korun-

duğu belirtilmiştir.19 Başka bir çalışmada, katılımcıların % 22.7’sinin iyi, % 18.3’ünün ise düşük 

KIDMED indeksine sahip olduğu saptanmıştır. Yaşa göre BKİ persentil değerlerine göre çocuk ve ado-

lesanların % 65.8’i 15-85. persentiller arasında, % 18.5’sı 85-95. persentiller arasında, % 16.2’si 95. 

persentilin üzerindedir. Ayrıca, KIDMED indeksi ile BKİ arasında negatif yönde zayıf ilişki belirlen-

miştir. İtalya’da yapılan geniş kapsamlı bir araştırmada KIDMED skoru yüksek olan adölesanların BKİ 

düzeylerinin normal aralıkta olduğu gözlenmiştir.20 Elde edilen sonuçlar, adölesanlar arasında Akdeniz 

tipi beslenmenin teşvik edilmesinin kilo alımını önlemeye yönelik bir araç olabileceğini göstermiştir. 

Diğer bir taraftan, Akdeniz tipi beslenme ile kronik hastalıklar arasında yapılan çalışmalarda, yüksek 

Akdeniz diyet skorunun kronik hastalık riskini düşürdüğü belirtilmiştir. Akdeniz diyet skorunun infla-

matuar belirteçlerle ilişkili olup olmadığını test etmek isteyen bir çalışmada, Akdeniz diyet skorunun 

CRP ile pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur.21 Ayrıca, Arenaza ve ark. (2018) Akdeniz tipi beslenmeye 

uyumun; yaş, cinsiyet, vücut yağ yüzdesi, enerji alımına bakılmaksızın metabolik olarak sağlıklı obez-

lerde, sağlıksız obez ergenlere göre, anlamlı olarak yüksek olduğu belirtilmiştir.22 Araştırmanın sonuç-

ları ile birlikte değerlendirildiğinde, çocukluk ve ergenlik çağındaki beslenmenin prevelansı giderek 

artış gösteren obezite başta olmak üzere kronik hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisinde Akdeniz 

diyetinin etkin olabileceği söylenebilir.   

Çalışmamızda erkek adölesanların kız adölesanlara göre KIDMED skorları anlamlı düzeyde yüksek 

saptanmıştır. Bir başka çalışmada ise, kızların ve erkeklerin KIDMED skorları arasındaki farkın istatis-

tiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.16 Benzer methodu olan bir çalışmada ise kızlardan (% 25.2)  

erkeklere göre (% 32.0) akdeniz diyeti skoru daha yüksek düzeyde saptanmıştır.23 Çalışmamıza benzer 

bir çalışmada ise 10-16 yaş arası adölesanlarda erkeklerin KIDMED skorların kızlardan anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu saptanmıştır.24  
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GEBELİKTE DEV LUTEİNİZE FOLLİKÜL KİSTİNE  LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM 

Jule ERİÇ HORASANLI 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Giriş : Gebelikte adnexiyal kitlelerin yönetimi, kitlenin yapısına, tanı sırasındaki gebelik yaşına  

bağlıdır. İlk trimesterde saptanan tüm adneksiyal kistik yaklaşık yüzde kitlelerin 70'i fonksiyonel kistler 

olup, ikinci trimesterin erken döneminde kendiliğinden düzelir. İlk trimesterden sonra, 10 cm üzerinde 

çapı olan veya solid, alanlar içeren kitleler cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Büyük adneksiyal  kitlelerin 

rezeksiyonu, adneksiyal torsiyon, rüptür veya eylemin tıkanması gibi komplikasyon riskini da zaltmak-

tadır.  Vaka : 12 haftalık  gebeliği olan hasta servisimize  karın sol alt kadranında şiddetli ağrı ve bulantı 

kusma şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografide 12 haftalık canlı gebelik ve sol over kaynaklı 30x 24 cm 

lik  ince cidarlı, unilokule, papiller uzantıları bulunmayan, diaphragma  altına kadar  uzanım gösteren, 

benign olduğu düşünülen kistik kitle gözlendi. Operasyon kararı alınan hastaya amniosentez iğnesi ile 

ultrasonografi rehberliğinde kist içerisine girildi. Kist içeriği 4300 ml sıvı ,aspiratör yardımı ile aspire 

edildi. Kist boyutlartının umblicus seviyesine  kadar küçüldüğü gözlendi. Kist kapsülünden  eksize edi-

lerek çıkartıldı ve over kapsülü yerinde bırakıldı. Postoperatif üçüncü günde fetus canlı ve hasta prob-

lemsiz olarak taburcu edildi. Hastanın yapılan patolojik incelemesinde müsinöz  kistadenom  olarak 

bulundu.   Sonuç: Laparoskopik cerrahi gebelikte  postoperatif komplikasyon riski düşük olarak bulun-

muş ve postoperatif düşük riskinde bir fark gözlenmemiştir. Bu sebeple hastada laparoskopik yaklaşım 

seçilmiştir. Kist aspirasyonu  laparoskopi için batına girişi mümkün kılmıştır. Kist kapsülünden  dekole 

edilerek overin korunmuş olması genç hastanın fertilitesi açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, büyük  kist boyutunun gebelikteki laparoskopik cerrahi yaklaşımda dezavantaj olmadığı 

ve fetüs için oldukça güvenli olduğu kararına ulaşılmıştır.                                                                                                                         

Anahtar Kelimeler: Over Kistleri, Gebelik, Laparoskopi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Gebelikte adneksiyal kitleler, rutin ultrasonografi kullanımı ile çok erken olarak tanı alabilmektedir. 

Adneksiyal kitleler tüm gebeliklerin %1'ine varan oranda meydana geldiği bilinmektedir (Nelson et al. 

1986). Gebelikte adneksiyal kitlelerin yönetimi, kitlenin yapısına, tanı sırasındaki gebelik yaşına bağlı-

dır (Roberts 1983). Gebe hastalarda saptanan adneksiyal kistler 5 cm'den küçük bengin  basit kistlerdir. 

Bunların çoğu, overlerin normal fizyolojik işlevinin bir parçası olarak ortaya çıkan, foliküler veya kor-

pus luteum kistleri gibi fonksiyonel yumurtalık kistleridir. İlk trimesterde saptanan tüm adneksiyal kistik 

kitlelerin yaklaşık yüzde 70'i fonksiyonel kistler olup, ikinci trimesterin erken döneminde kendiliğinden 

düzelir. (ROBERT L GIUNTOLI, Vang, and Bristow 2006). İlk trimesterden sonra, 10 cm üzerinde 

çapı olan  veya solid , semisolid alanlar içeren veya papiller alanları olan kitleler cerrahi olarak çıkartıl-

malıdır (Schmeler et al. 2005; Aggarwal and Kehoe 2011). Bu yaklaşımın gerekçesi, bu bulguların ma-

lignite olasılığını artırması ve varsa malignitenin erken dönemde teşhis edilmesinin istenmesidir. Büyük 

adneksiyal  kitlelerin rezeksiyonu, adneksiyal torsiyon, rüptür veya eylemin tıkanması gibi komplikas-

yon riskini  de azaltmaktadır. Yırtılmış veya rüptüre bir adneksiyal kitlenin tedavisi için gebelik sıra-

sında acil cerrahi nadirdir ve erken doğuma yol açabilir (Whitecar, Turner, and Higby 1999).                                            
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BULGULAR (VAKA) 

28  yaşında gravida 3, partum 2( spontan vajinal doğum ) ,12 haftalık  gebeliği olan hasta, servisimize  

karın sol alt kadranında şiddetli ağrı ve bulantı kusma şikâyeti ile başvurdu. Yapılan karın muayenesinde 

gebelik yaşına uymayan şekilde tüm abdomeni dolduran bir kitle palpasyon ile tespit edildi. Yapılan 

ultrasonografi incelemesinde, uterusta 12 haftalık canlı gebelik ve sol over kaynaklı 30x 24 cm 'lik  ince 

cidarlı, unilokule, papiller uzantıları bulunmayan, diaphragma  altına kadar  uzanım gösteren, benign 

olduğu düşünülen kistik kitle gözlendi. Hastamızın  geçirilmiş appendektomi operasyonu mevcut olup, 

diğer sistem muayeneleri normal olarak tespit edildi. Konuşma ve işitme engeli olan hasta ile yazarak 

iletişim kuruldu. TA ( tansiyon arterial ) : 110/78 mmHg,  nabız: 82/ dk , ateş: 36,5 C0 , CRP: 11.42 

mg/L, Sedimentasyon : 43  mm / saat, CA 125: 15.37 U/ml, CA 19-9: 12.38 U/ml, CA 15-3:27.65 U/ml, 

CEA:0.51 U/ml , Hb:13.1 g/dl, Htc: %48, Wbc:12.98 mcl olarak tespit edildi. Hasta gözlem ve tedavi 

amaçlı hospitalize edildi. Paresatomol analjezisi ve hidrasyon  ile ağrısı giderilemeyen hastanın,  karın 

bölgesinde kramplar  devam etmesi nedeniyle opereasyonuna  karar verildi. Hastaya tanısal ve girişimsel 

laparoskopi için bilgi verildikten sonra  onayı alındı. 

OPERASYON 

Genel anestezi altında hazırlanan hastanın operasyona başlamadan önce orogastrik sonda ile mide de-

komprasyonu sağlandı. Amniosentez iğnesi ile ultrasonografi rehberliğinde kist içerisine girildi. Kist 

içeriği 4300 ml sıvı aspiratör yardımı ile aspire edildi (Resim 1). Kist boyutlartının umblicus seviyesine  

kadar küçüldüğü gözlendi. Subakut torsiyon hali izlendi. Batına 10 mm trokar ile umblicusun 2 cm 

üzerinden (supraumblical ) olarak girilerek 3 litre CO2 insuflasyonu  yapıldı. Batın gözleminde 12 hf lık  

gebelik cesametinde uterus  ve sol over kaynaklı  boyutları küçülmüş olan  kist gözlendi ( Resim 2). Sağ 

over ve tuba  normal olarak bulundu. İpsilateral  sağ paraumblical yerleştirilen 2 adet 5 mm lik trokar 

yardımı ile  kist kapsülünden  eksize edilerek çıkartıldı. Endobag yardımı ile batın dışına alındı. Over 

kapsülü yerinde bırakıldı. (Resim3). İntraabdominal  alanların  ızotonik NaCl ile irrigasyonu yapıldı.  

Douglasa 1 adet dren konularak operasyona son verildi. 

Postoperatif üçüncü günde fetus canlı  ve hasta problemsiz olarak taburcu edildi. Hastanın yapılan pa-

tolojik incelemesinde müsinöz  kistadenom olarak bulundu. 

TARTIŞMA 

Laparoskopi, akut ve kronik, jinekolojik  cerrahilerde ,teşhis ve tedavi amaçlı yaygın olarak kullanıl-

maktadır. Son yıllarda laparoskopi  gebelikte açık cerrahiye göre kabul edilebilir bir cerrahi alternatif 

haline gelmiştir. Bugüne kadar gebelikte laparoskopik cerrahiye ilişkin çok az klinik kılavuz vardır. 

Gebelikte bildirilen over kisti  insidansı,  cut off > 3 cm kullanılırsa insidans % 1-2;   > 5 cm'lik bir cut 

off kullanılırsa insidansı % 0,05 'tir (Zanetta et al. 2003). Gebelikte over torsiyonu oldukça nadir olup 

cerrahi müdahale gerektiren torsiyon veya subakut torsiyon 1:70000 oranında bildirilmiştir (Katz et al. 

2010). Torsion gelişme ihtimali kist  boyutu 6-10cm olduğunda, daha büyük ve daha küçük olmasına 

göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Torsiyonların yarısından fazlası ilk trimesterde meydana gel-

mekte ve korpus luteum en sık görülen kist tipini oluşturmaktadır (KOO et al. 2011).  
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Sezaryen sırasında kistektomi, ooferektomi yapılacabileceği gibi  operasyondan kaçınılmak istenen bü-

yük, torsiyone  olmamış  semptomatik kistleri olan kadınlara, gebelik sırasında ultrason rehberliğinde 

transcutenöz  ya da transvajinal aspirasyon önerilebilir. Kesin tedavi doğumdan sonra gerçekleştirilebilir 

(Dohi et al. 2012). Gebelikte over kistlerinin tedavisinde  laparotomi ile karşılaştırıldığında, laparosko-

pik cerrahi, daha iyi maternal sonuçlar ile ilişkilendirilmiş ve 240 kadının sistematik bir incelemesinde 

kötü obstetrik sonuçlarda (düşük yapma, erken doğum veya fetal büyüme kısıtlaması) hiçbir artış bu-

lunmamıştır (Liu et al. 2016). İkinci trimesterde şüpheli adneksiyal kitleler için laparoskopik ve açık 

cerrahiyi araştıran üç çalışmada, laparoskopik cerrahi, postoperatif komplikasyon riskinde azalma ile 

ilişkili bulunmuş, postoperatif düşük riskinde bir fark gözlenmemiştir.  Laparoskopi, daha düşük tahmini 

intraoperatif kan kaybı, daha düşük postoperatif ağrı skorları ve daha kısa hastanede kalış bildirilmiştir. 

İncelenen çalışmalardan birinde, laparoskopi yapılan kadınlarda sezaryen sırasında önemli ölçüde daha 

az yapışıklık gözlenmiştir (Chen, Ding, and Hua 2014). 

Vakamızda hastanın semptomlarının azalmaması ve torsiyon ön tanısı nedeniyle cerrahi yaklaşım ge-

rekli bulundu ve laparoskopik cerrahi belirtilen avantajlarından dolayı tercih edildi. Ultrasonografik gö-

rüntü özellikleri ve  onkofetal antijenler (AFP, CEA) , karbonhidrat yapılı belirteçler (CA 125, CA 15-

3 ) normal değerlerde  bulunması nedeni ile  benign ağırlıklı bir kist olarak değerlendirildi. Kist boyu-

tunun batına girişe engel olacağı düşüncesiyle, transcutan kistin aspirasyonu sağlanmış, kist boyularını 

küçülterek trokar, gebelikte  güvenli laparoskopik port girişlerinden olan supraumblical olarak uygulan-

mıştır. Kist kapsülünden  dekole edilerek overin korunmuş olması genç hastanın fertilitesi açısından 

olumlu olarak değerlendirildi (Resim 3). Daha önceden 2 kez normal doğum yapmış olan hasta , kist 

nedeni ile sezaryen olma ihtimalinden uzaklaşmıştır. 

Sonuç olarak, kist boyutunun gebelikteki laparoskopik cerrahi yaklaşımda dezavantaj olmadığı ve hem 

hasta hem de fetüs için oldukça konforlu ve güvenli olduğu kararına ulaşılmıştır. 
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COVID 19 SALGIN NEDENİYLE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLARININ 

TOPLUMSAL YANSIMASI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 

Ümran SEVİL1, Ayça GÜRKAN2, Ali Serdar YÜCEL3, Murat KORKMAZ4,  Süleyman DERMAN5 

1-2İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

3Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

4Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye 

5Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: 2019 yılı Aralık ayı itibari ile Çin’de başlayarak hızla birçok dünya ülkesini etkisi altına alan 

COVID 19 salgın tehdidi Türkiye açısından da önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Salgının kontrol edilmesi ve kontrol altına alınması için başta sağlık olmak üzere birçok farklı alanlarda 

çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca kamusal ve politik uygulamalara 

bağlı olarak hukuki yaptırımlar çerçevesinde bazı kısıtlamalar hayatamıza girmiştir. Bu kısıtlamalar ülke 

genelinde hızla uygulamaya geçirilmiş ve devam ettirilmektedir. Her ne kadar kısıtlamalar toplum ve 

bireysel sağlık açısından önem arz etsede toplum ve bireyler üzerinde farklı algısal boyutların oluşma-

sına neden olduğu açıkça görülmektedir. Bunların başında psikolojik olumsuzluklar, tutum ve davranış 

bozuklukları gibi faktörler gelmektedir. Ayrıca farklı bir boyut olarak ise ekonomik ve sosyo-kültürel 

değişkenler de bu olumsuz bakış algısı içerisinde değerlendirilebiliriz. Birçok toplum bireyinde anksi-

yete düzeyinin artış gösterdiği, bazı verilere üzerinden hareket ettiğimizde yoğun depresyon durumunun 

da yaşandığını söyleyebiliriz. Yaşanan olumsuzluklar özellikle 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerde yo-

ğun olarak gözlenmektedir. Amaç: Bu çalışmada amaç olarak kamu eliyle uygulamaya geçirilmiş olan 

sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların toplum bireyleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada 

ölçekli bir anket ile araştırma konusu çerçevesinde sonuca gidilmesi planlanmıştır. Kullanılan ölçek 

daha öncesinde kullanılmadığından araştırma konusuna yönelik olarak uzman görüş ve önerileri doğ-

rultusunda hazırlanmış ve bir ön test çalışmasına tabi tutulmuştur. Yapılan öntest çalışması sonrasında 

elde edilen bulgular doğrultusunda 50 katılımcıdan elde edilen verilen analiz edilmiş ve alpha cronbach 

kat sayısı olarak 0.71 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değer üzerinde olması nedeniyle asıl 

araştırmaya geçilmiştir. Katılımcılarından elde edilen veriler farklı istatistik analiz teknikleri ile analiz 

edilmiş ve sonuç olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının bireyler üzerinde ankstiye düzeyinin yükselme-

sine, kısıtlamalar nedeniyle hafif ve orta şiddette depresyon yaşadıkları, yaşam sevincinin azaldığı, bazı 

katılımcılarda yeme içme gibi fiziksel aktivitelerde bozulmalara neden olduğu ve kendilerini güvende 

hissetmeyerek kamu kısıtlarına güvenmedikleri sonuçları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kısıt, Pandemi, Birey, Anksiyete, Salgın, Virüs 

GİRİŞ  

Yaşanan COVID 19 salgın nedeni ile birçok dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı sorunlar yaşanmış 

ve yaşanmaya devam etmektedir. Özellikle sağlık açısından oluşan riskler birçok toplum bireylerini 

olumsuz etkilemiş, sosyal anlamda hayat çekilmez bir hal almıştır. Aynı durum diğer dünya ülkeleri 

açısından da farklı bir görüntü oluşturmamaktadır. Birçok dünya ülkesinde de durum Türkiye ile ben-

zerlik göstermektedir.  
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Ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, sağlık sorunları, politik ve siyasi sorunlar vb. daha birçok farklı 

konuda yaşanan sorunlar toplum bireylerini ve diğer dünya toplumlarını olumsuz yönde etkisi altına 

almıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan binlerce bilimsel araştırma artık literatürdeki yerini almıştır.  

Farklı birçok alan ve konuda yapılan bilimsel araştırmalar yaşanan salgın sorununun boyutlarını, oluş-

turduğu risk ve yaşananlardan geriye kalan “enkaz” diye adlandıracağımız oluşturduğu zararlar farklı 

boyut ve içeriği ile gözler önüne serilmektedir.  

Yaşanan can kayıpları, çöken ekonomiler, isyanlar, acılar ve en önemlisi halen soruna çözümün oluştu-

rulamaması, tehdit ve tehlikenin devam etmesi maalesef tüm dünya toplumları ile bireylerini endişe 

içerisinde bırakmaktadır.  

Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesini takiben farklı tedbir ve uygulamaların hayatımıza girmiş olması 

belki bir nebze salgın üzerinde ya da yayılımında etkili olmuştur. Fakat tam olarak salgın risk ve unsur-

larının ortadan kaldırıldığını söylemek maalesef imkansızdır.  

Kamu eliyle yapılan çalışmalar, kısıtlamalar ve bazı politik uygulamalar toplum tarafından her ne kadar 

olumlu karşılanıyor gibi görünse de uzayan bu tedbir uygulamaları birçok toplum bireyinin psikolojik 

ve sosyal anlamda sorun yaşamasına da neden oluşturmuştur.  

Özellikle yasak kapsamında olan 18 yaş altı gruplarda uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bu grup 

içerisinde yer alan bireylerde farklı olumsuzluklar meydana getirdiği gözlenmektedir. Bunların başında 

psikolojik sorunlar, yeme içme ve beslenme sorunları, eğitim sorunları vb. sorunlar olarak nitelendire-

biliriz. Bu konuda yapılmış olan bazı çalışmalar ve literatür konusundaki bilgilere baktığımızda ise;  

“Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart'tan bu yana, 65 yaş üstü ve kronik hastalara 

sokağa çıkma yasağı, seyahat sınırlaması dahil, bir dizi önlemi yaşama geçiren hükümet, "gönüllü ka-

rantina" uygulamasını tercih ediyor.” 18 

Uygulanan kısıtlamalara baktığımızda en son hafta sonu sokağa çıkma yasağı, akşam 21:00 ile sabah 

05:00 arasındaki kısıtlamalar, AVM, restoran, cafe ve toplum bireylerinin yoğun olarak bir arada bu-

lunduğu ortamların kapatılması, sosyal aktivite ve benzeri organizasyonların geçici süre askıya alınması 

bu önlemler arasında yer almaktadır.  

Sezgin (2020) tarafından yapılan çalışmada COVID 19 nedeniyle ülke genelinde yaşanan sorunun artık 

bir kriz halini aldığı, bu durumun başta ekonomi olmak üzere birçok farklı alanda kendini derinden 

hissettirdiğine vurgu yapmıştır. Ayrıca çalışmasında yaşanan krizin giderek derinleşmesi, bu durumun 

toplum psikolojisi üzerinde uzun süre etki yaratarak kamu adına bir sorun oluşturacağına işaret etmek-

tedir (Sezgin, 2020: 308-321).  

Cowling ve ark., (2020) tarafından yapılan başka bir çalışmada toplum bireylerinin COVID-19 önce-

sinde yaşamış olduğu sosyal aktivite özellikle toplum kültürüne yönelik birliktelikler ve kutlamaların 

oluşturduğu birlikteliklerin yaşanamıyor olmasının yine toplum bireyleri üzerinde sosyal bir sorun oluş-

turduğu  vurgulanmıştır (Cowling ve ark, 2020: 593:604).  

                                                            
18 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52101160 
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Clarkson ve ark., (2020) tarafından yapılan çalışmada ise uygulanan kısıtlamalar, toplum genelini ilgi-

lendiren ve içine alan yaptırımların birçok toplum bireyini olumsuz etkilediğini, bu durumun sosyal ve 

psikolojik anlamda sorunlar yaşanmasına neden oluşturduğu belirtilmektedir (Clarkson ve ark, 2020).  

Covin ve ark., (1991) tarafından yapılan çalışmada geçmişte yaşanan benzer salgınlara vurgu yapılmış, 

bu durumun uzunca süre ve yıllar içerisinde farklı sosyal ve psikolojik sorunlara neden oluşturduğu 

ifade edilmiştir.  

Genel olarak değerlendirdiğimizde geçmişten günümüze kadar yaşanan sağlın ve buna benzer toplumsal 

sorunların toplum bireylerini etkilediği, ülke ve ülkeler açısından başta sağlık olmak üzere birçok farklı 

yönden sorunların oluşmasına, uzunca yıllar bu sorunların iyileştirilmesi ya da ortadan kaldırılması an-

lamında ciddi uğraşlara neden olduğunu söyleyebiliriz.  

AMAÇ 

Bu çalışmada amaç olarak kamu eliyle uygulamaya geçirilmiş olan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama-

ların toplum bireyleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamı 18 ile 65 yaş grubunda yer alan toplum bireylerinin sosyal ve psikolojik anlamda 

yaşadığı sorunların kamusal kısıtlar çerçevesinde değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonrasında yapı-

lan araştırma kapsamında elde edilen bulguların analiz edilerek çalışmaya dahil edilmesidir.  

YÖNTEM 

Bu çalışma bir ölçek geliştirme ve uygulama şeklinde hazırlanmıştır. Hazırlanan çalışmada daha önce-

sinde kullanılmamış bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek ve ölçeğin oluşmasındaki sorular uzman 

görüşleri doğrultusunda günün koşul ve şartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve 

güvenirliliği için ön test gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön test sonrasında elde edilen güvenirlilik kat sayısı 

araştırmada kullanılan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Bulgular sonrasında farklı 

istatistik analiz teknikleri uygulanmış ve yapılan analiz teknikleri ile elde edilen veriler araştırmanın 

sonuç kısmına yansıtılmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçek ve uygulama için Fırat Üniversitesinden 

kurumsal araştırma izni alınmıştır.  

SONUÇ  

Katılımcılarından elde edilen veriler farklı istatistik analiz teknikleri ile analiz edilmiş ve sonuç olarak 

sokağa çıkma kısıtlamalarının bireyler üzerinde ankstiye düzeyinin yükselmesine, kısıtlamalar nede-

niyle hafif ve orta şiddette depresyon yaşadıkları, yaşam sevincinin azaldığı, bazı katılımcılarda yeme 

içme gibi fiziksel aktivitelerde bozulmalara neden olduğu ve kendilerini güvende hissetmeyerek kamu 

kısıtlarına güvenmedikleri sonuçları saptanmıştır. 
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EKLEM VE KAS RAHATSIZLIKLARINDA SPORCU ALGISI: ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Ali Serdar YÜCEL1, Gülten HERGÜNER2, Çetin YAMAN3, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ4,  

Murat KORKMAZ5 

4Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

2-3Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye 

4Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat / Türkiye 

5Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye 

Öz: Eklem ve kas rahatsızlıkları belirli yaş ve farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan tıbbi bir rahat-

sızlık türü diye adlandırabiliriz. Özellikle kilo ve ilerleyen yaş nedenseli olarak da kişinin sosyal yaşan-

tısını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşüren, kişiye katlanılamayacak şiddette ağrı ve acı durumu 

yaşatan bir sorun olarak da ifade edilebilir. Çalışmamızda özellikle spor bilimleri alanında aktif öğrenin 

gören lisans, lisansüstü ve doktora eğitim seviyesindeki farklı demografik özellikler içeren kadın ve 

erkek öğrencilere yönelik bir uygulama araştırması gerçekleştirdik.  Amaç olarak çalışmada eklem ve 

kas rahatsızlıkları yaşayan bireylerin yaşanan olumsuzluk karşısındaki tutum ve davranışları, iyileştirme 

konusundaki izledikleri yol ve süreci belirlemeye çalıştık. Birçok dünya literatüründe yaşanmış bu tip 

rahatsızlıklar nedeniyle aktif spor hayatını sonlandıran çok sayıda birey olduğu bilinen gerçektir. Bu 

nedenle bu tip rahatsızlıkların oluşmaması ya da oluşmuş ise en hızlı ve etkili iyileştirme tekniklerinin 

neler olduğunun bilinmesi sürecin iyileştirilerek daha etkili hale getirilmesinde önem arz etmektedir. 

Çalışmamızda ölçekli bir anket kullandık. Kullanmış olduğumuz anket daha öncesinde kullanılmamış 

ve geçerlilik güvenirliliği sağlanmamış olması nedeniyle bir öntest gerçekleştirdik. Bu öntest sonrasında 

75 katılımcıdan elde ettiğimiz veriler geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile analiz edilerek 

test edilmiştir. Elde edilen alpha cronbach kat sayısı olarak 0.73 değeri elde edilmiştir. Bu değer bekle-

nen değerin üzerinde olduğundan asıl araştırmamıza geçilmiştir. Araştırmamızda kullandığımız ölçek 

5’li likert ölçekten oluşmaktadır. Araştırma için kurumsal izin alınmıştır. Araştırmaya katılan katılım-

cılardan elde ettiğimiz veriler farklı istatistik yöntemler ile analiz edilmiş ve elde edilen bulgular sonra-

sında sonuca gidilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun eklem ve kas rahatsızlıkları 

konusunda bilgi sahibi olmadığı, oluşabilecek ya da oluşan sorunlarda kullanılması gereken teknikler 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bazı katılımcıların özellikle kas ağrıları nedeniyle sportif 

aktivitelerine ara verdiği, bazı katılımcıların ise özellikle eklem ağrıları konusunda sorun yaşadığı, ek-

lem ve kas rahatsızlıkları nedeniyle gelecekte oluşabilecek sorunlar karşısında gelecek kaygısı yaşadık-

ları gibi sonuçlar saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eklem, Kas, Ağrı, Sağlık, Algı, Spor, Teknik, Eğitim 

GİRİŞ 

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan eklem ve 

kas rahatsızlıklarıdır. Özellikle yaşa bağlı ya da farklı sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkan bu sorun 

kişide elem, acı, ıstırap ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.  

Yaş ve cinsiyet bu sorunların yaşanmasında önemli bir etkidir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan eklem 

rahatsızlıkları genel olarak ortopedik anlamda değerlendirilen bir sağlık sorunu olarak da gözlenmekte-

dir.  
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Kas rahatsızlıkları açısından değerlendirme yaptığımızda ise özellikle spor alanında aktif olan bireylerin 

bu sorunu daha fazla yaşadığını vurgulayabiliriz.  

Kas açısından yaşanan sorunlar hakkında yapılan çok sayıda bilimsel çalışma ve uygulama olduğunu 

belirtebiliriz. Bu konuda yapılan bazı çalışmalara baktığımızda ise;  

Bir televizyon programında gerçekleştirilen sağlık köşesi konuşmasına konuk olan spor hekimi tarafın-

dan verilen bilgilere göre “Kas rahatsızlıkları ve tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğinin öne-

mini vurgulanmış “Aşil Tendinozisi” hakkında sporcuların ciddi sorunlar yaşadığı ifade edilmiştir. Aşil 

Tendinozisi, aşil tendonunun aşırı kullanım sonucunda, tendon iç yapısında meydana gelen değişikliğe 

bağlı gerçekleşen yaralanmaların sıklıkla yaşandığı vurgulanmıştır. Özellikle sıçrama, hızlı koşu ve dur-

mayı sıkça yapan sporlarda görülen bu sorunların, 30-40 yaşlarında daha sık olmakla beraber her yaşta 

görülebildiği de vurgulanmıştır. Topuğun 5-7 cm üzerinde hareketle artan ve istirahatla azalan batıcı 

tarzda bir “ağrı görülür” ve bu ağrı bireyin acı eşiğini zorlar denilmiştir.”19   

Eklem ağrıları konusunda yapılan çalışmalara baktığımızda literatür anlamında bu konuda da önemli 

çalışmalara yer verildiğini söyleyebiliriz. Eklen ağrılarının kişiden kişiye değişiklik gösterdiği, kişinin 

yaş, cinsiyet ve demografik özelliklerine göre farklılık içerdiği ifade edilmektedir. Yaşanan ağrı ve ra-

hatsızlık durumunun nöbetler halinde geldiği ya da kendini gösterdiği, günlük yaşam ile kişinin yaşam 

kalitesi üzerinde önemli olumsuzluk meydana getirdiği de bilinen bir gerçektir.  

Eklemde oluşan ağrılarının neden olan farklı durumlardan bahsedebiliriz. Özellikle ağrıların oluşması 

ve bu ağrıların oluşmasına bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerden söz edebiliriz. Bunlar;  

 Hareket ve yürüyüş bozuklukları,  

 Eklemlerde meydana gelen şişlikler,  

 Eklem bölgelerinde görülen kızarıklıklar, sertlik ve deri yüzeyindeki oluşan farklılıklar,  

 Ağrı nedeniyle eklem hareketlerinde kısıtlılıklardır.  

Özellikle belirli yaş skalasında yaşanan eklem rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkan ağrılar bireyin ha-

reket etmesini, yaşam kalitesini ve en önemlisi günlük sosyal aktivitesini önemli ölçüde azaltarak haya-

tın yaşanmaz bir hale gelmesine neden olmaktadır.  

Araştırmamıza konu olan sportif aktivite ve bu aktivitelere bağlı olarak ortaya çıkan eklem rahatsızlık-

larını değerlendirdiğimizde ise yoğun sportif aktivite, plansız yapılan aktivite, kişinin fiziksel fonksi-

yonlarına yönelik oluşturulamamış aktivite, kişinin bedensel ya da fiziksel özellikleri dışında gerçekleş-

tirilen ağır aktiviteler, duruş bozuklukları, sportif aktivite içerisinde kullanılan materyal ve spor aletle-

rinin yanlış kullanımından doğan sorunlar önemli bir boyuttur.  

Birde nedensiz oluşan eklem ağrılarından bahsedebiliriz. Bu durum nörolojik olmakla birlikte psikolojik 

ve sinirsel sorunlar nedeniyle ortaya çıkan sebeplerdir. Bu konuda yapılan çok sayıda bilimsel araştırma 

ve çalışmadan söz edebiliriz.  

                                                            
19 https://www.haberturk.com/saglik/haber/548708-sporcularin-maruz-kaldigi-hastalik 
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Özellikle nörolojik ve psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu sorunlar kas ağrılarının oluşma-

sına ya da bu tip ağrıların hissedilerek yaşanmasına da neden olduğu bilinmektedir. Araştırmamızın 

konusu içerisinde yer almamasına rağmen durumun farklı bir boyut ve araştırma kapsamında değerlen-

dirilmesi alana katkı sağlayacaktır.  

Günümüzde çok yaygın ve yoğun yaşanan eklem ağrıları ve çeşitliliği bulunmaktadır. Bunlar sıralandı-

ğında;  

 Kemik kırık ve çıkıkları,  

 Gonokokal artrit,  

 Gut Hastalığı,  

 Kanser nedeniyle ortaya çıkan sorunlar,  

 Kilo nedeni ile ortaya çıkan sorunlar,  

 Eklem iltihaplanması,  

 Lösemi (Kanser),  

 Kemik kanseri,  

 Romatizmal sorunlar ve ateşlenmeler,  

 Romatoid artrit (İnflamatuar Eklem Rahatsızlığı),  

 Paget kemik rahatsızlığı ya da hastalığı,  

 Eklem burkulmaları,  

 Sistemik Lupus Eritematozus (Lupus Hastalığı),  

 Raşitizm, 

 Lyme hastalığı, 

 Hipotiroidi, 

 Osteomiyelit (Kemik Enfeksiyonu), 

 Fibromiyalaji, 

 Avesküler nekroz yani sınırlı kan akışına bağlı olarak kemik dokusu ölümü.  

AMAÇ 

Amaç olarak çalışmada eklem ve kas rahatsızlıkları yaşayan bireylerin yaşanan olumsuzluk karşısındaki 

tutum ve davranışları, iyileştirme konusundaki izledikleri yol ve süreci belirlemeye çalıştık.  
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KAPSAM 

Araştırmamızın kapsamını aktif spor eğitimi içerisinde yer alan lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi 

alan kişiler oluşturmaktadır. Kapsam çerçevesinde tüm katılımcılar gönüllük esasına dayalı olarak ça-

lışmamıza eşlik etmiştir. Kapsam içerisinde yaşanmış, yaşanan ve yaşanabilecek olan kas ve eklem ra-

hatsızlıklarının oluşturduğu sorunlar belirlenmeye ve bu sorunların başta fiziksel olmak üzere kişi/kişi-

ler üzerindeki etkilerinin psikolojik, sosyolojik ve fiziksel olarak belirlenmesi şeklindedir.  

YÖNTEM 

Araştırmamızda ölçekli bir anket kullandık. Bu anket daha öncesinde kullanılmamış bir anket ve ölçme 

aleti olmadığından çalışma ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test ger-

çekleştirdik. Yapılan ön test kapsamında elde edilen bulgular istatistik analiz yöntemleri ile analiz edildi 

ve geçerlilik güvenirlilik anlamında istenilen ölçüde olduğu tespit edildi. Asıl araştırmamız sonrasında 

elde edilen veriler yine farklı istatistik analiz ve yöntemleri kullanılarak analiz edildi ve sonuç kısmına 

geçildi.  

SONUÇ  

Araştırmaya katılan katılımcılardan elde ettiğimiz veriler farklı istatistik yöntemler ile analiz edilmiş ve 

elde edilen bulgular sonrasında sonuca gidildi. Sonuç olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun eklem 

ve kas rahatsızlıkları konusunda bilgi sahibi olmadığı, oluşabilecek ya da oluşan sorunlarda kullanılması 

gereken teknikler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bazı katılımcıların özellikle kas ağrıları 

nedeniyle sportif aktivitelerine ara verdiği, bazı katılımcıların ise özellikle eklem ağrıları konusunda 

sorun yaşadığı, eklem ve kas rahatsızlıkları nedeniyle gelecekte oluşabilecek sorunlar karşısında gelecek 

kaygısı yaşadıkları gibi sonuçlar saptanmıştır.  

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://www.haberturk.com/saglik/haber/548708-sporcularin-maruz-kaldigi-hastalik (11.02.2021).  
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COVID 19 SÜRECİNDE YOĞUN BAKIM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA  

İŞ YÜKÜ VE İŞ DOYUMU 

Süleyman DERMAN, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ 

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye 

Firat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye 

Öz: Covid-19 virüsü ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve hızla tüm dünya ülkelerini 

etkisi altına almıştır. Türkiye’de ise ilk vaka ise 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiş ve Sağlık Bakan-

lığı tarafından duyurulmuştur. Bulaş riski oldukça yüksek olan ve hızla yayılan virüs nedeniyle birçok 

alanda olduğu gibi sağlık çalışanlarına yönelik tehdit riskleri halen devam etmektedir. Sağlık alanında 

virüs nedeniyle en fazla yoğunluk yaşanan birimlerin başında yoğun bakım üniteleri gelmektedir. Bu 

ünitelerde çalışan sağlık personelinin iş yükü oldukça fazla olmakla birlikte, iş doyumu üzerinde de 

virüs nedeniyle farklılıklar meydana gelmiştir. Çalışmada amaç olarak yoğun bakım ünitelerinde çalışan 

başta hekimler olmak üzere diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulamalı araştırma gerçekleştirmek 

istedik. Araştırma kapsamında yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin başta iş yükü, iş 

stresi, işe aitlik, performans, verimlilik ve iş doyumu üzerindeki etkilerin belirlenmesi araştırmamızın 

kapsamını oluşturmaktadır. Farklı çalışmalarda kullanılan bazı ölçekler çalışmamıza uyarlanmış, araş-

tırmaya katılım sağlayan kişiler sosyal medya üzerinden belirlenerek anket form dağıtımları gerçekleş-

tirilmiştir. Araştırmada kullanılan anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test 

yapılmış, ön test sonrasında elde edilen veriler SPSS ve Eviews istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

Yapılan analizde Cronbach alfa kat sayısı olarak 0.72 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin 

üzerinde olması nedeniyle araştırma kullanılan anketin geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Araş-

tırma süreci gönüllük esasına dayalıdır. Katılımcıların tamamı kendi iradeleri doğrultusunda araştırmaya 

katılım sağlamış ve hiçbir katılımcıya ait kimlik bilgisi araştırmaya yansıtılmamıştır. Asıl araştırma son-

rasında elde edilen veriler toplanmış ve analiz için veriler derlenmiştir. Derlenen veriler farklı istatistik 

analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında bulgulara dayalı olarak katı-

lımcıların tamamına yakını, virüs nedeniyle ağır iş yükü altında olduğunu ifade etmiştir. Normal çalışma 

süresinden fazla çalıştıklarını, psikolojik olarak yıprandıklarını, işe aitlik duygusunda olumsuzluk yaşa-

dıklarını, yaşanan bu sorunlar nedeniyle psikolojik, performans ve verimlilik konusunda yetersiz kal-

dıkları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Stres, Performans, İş Yükü, İş Doyumu, Hekim, Sağlık Çalışanı, Yoğun Bakım 

GİRİŞ 

İş yükü ve sorunları geçmişten günümüze gelen önemli sorunlar arasındadır. İş hayatı içerisinde değişik 

ve çeşitlilik yönünden zengin olumsuzlar olmakla birlikte, kişi(ler)in kendine özgü ya da yaptığı işe 

yönelik olumsuzluklar yaşadığını söyleyebiliriz.  

İş doyumu, performans, verimlilik ve iş yükü ortak görülmesi gereken içsel faktörlerdir. Çünkü her birisi 

birbirine bağlı olan bu faktörlerin birisinde yaşanan olumsuzluk diğer alanlara da etki yapmaktadır. İş 

hayatı içerisinde kendine özgü iş dünyası ile alanları farklı sorunlar, zorluklar, değişkenler ve en önem-

lisi kişisel olumsuzlukların yaşandığı geniş bir dünya şeklindedir.  
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Günümüzde en fazla yaşanan sorunlar arasında ağır iş yükü, mobbing, işe aitlik ve en önemlisi perfor-

mans ile verimlilik faktörleridir.  

İş yerinde ya da iş ortamında yaşanan olumsuzluklar kişi(ler) üzerinde farklı olumsuzluklara neden ol-

makta birlikte bu yaşanan sorunlar dolayı yoldan farklı kişilere de sirayet etmektedir. Örneğin iş hayatı 

içerisinde sorun yaşayan bir birey kendi ailesi başta olmak üzere toplumsal sorun yaşanmasına ya da 

yaşamasına sebebiyet vermektedir.  

Psikolojik ve fiziksel anlamda iki farklı iş sorunundan bahsedebiliriz. Fiziksel sorunlar genellikle kişinin 

maddi anlamda yani bedensel gücünü etkileyen ya da olumsuzlaştıran etmenler iken, psikolojik sorun 

ise fiziksel yaşanan sorun ve diğer psikolojik etkenler ile ortaya çıkan bağımlı bir sorundur.  

İş yükü, performans ve verimlilik alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, yaşanan iş sorunlarının 

çalışan personelin performans, verimlilik ve işe aidiyet duygusu üzerinde ciddi travma yaratmaktadır. 

Bu konuda yayınlanmış çok sayıda literatür çalışması, uygulaması ve diğer yönden tespit edilen bulgu 

ile sonuçlar bulunmaktadır.   

Son iki yıl içerisinde yaşanan ve birçok dünya ülkesini etkisi altına alarak olumsuz etki yaratan COVID-

19 virüs nedeniyle özellikle sağlık alanında çalışan farklı görev ve sorumluluğa sahip bireylerde görülen 

sorunlar giderek artış göstermektedir.  

Yoğun çalışma süreleri, risk, psikolojik yıpranma, tehdit ve gerçekte hakkedilen ücretlerin alınamaması 

gibi durumlar, sağlık çalışanları üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.  

Özellikle COVID-19 virüsünün yarattığı ağır iş yükü sağlık çalışanlarını ve yoğun bakım ünitesi çalı-

şanlarını derinden etkilemiştir. Bu iş yükü ve riskler nedeniyle birçok sağlık çalışanı hayatını kaybet-

miştir.  

Her ne kadar sağlık çalışanlarına yönelik önlem ve tedbirler alınmış olsa da bu durum yeterli seviyede 

değildir. Her geçen gün risk faktörünün oluşturduğu ya da virüs nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar 

farklı boyut ve içerikte karşımıza çıkmaktadır.  

Sağlık çalışanlarına yönelik COVID-19 nedeniyle yapılmış bazı bilimsel araştırma ve çalışmalara bak-

tığımızda, günün şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan sorunların çok yönlü olduğu çok net görülen bir 

gerçektir. Bunlar;  

Dünya sağlık örgütü tarafından yayınlanan bir rehber çalışmasında “Herhangi bir salgına karşı verilen 

mücadelede sağlık çalışanları ön saflarda yer alırlar ve bu nedenle salgına yol açan patojenle (bu son 

örnekte COVID-19) enfekte olma riski altındadırlar. Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları risk ve tehlike-

ler arasında patojene maruz kalmanın yanı sıra uzun çalışma saatleri, psikolojik stres, aşırı yorgunluk, 

mesleki tükenme, damgalanma, fiziksel ve psikolojik şiddet yer almaktadır.”20 

Yukarıda dünya sağlık örgütü tarafından yayınlanan rehber çalışmasında ifade edildiği gibi maalesef 

ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde aktif sağlık sektörü içerisinde yer alan sağlık çalışanlarının yaşa-

dığı sorunlar açıkça dile getirilmiştir.  

                                                            
20 https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/dso-saglik-calisanlarinin-sagligi.pdf (E.T. 14.02.2021) 
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AMAÇ 

Çalışmada amaç olarak yoğun bakım ünitelerinde çalışan başta hekimler olmak üzere diğer sağlık çalı-

şanlarına yönelik bir uygulamalı araştırma gerçekleştirmek istedik. 

KAPSAM 

Araştırma kapsamında yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin başta iş yükü, iş stresi, işe 

aitlik, performans, verimlilik ve iş doyumu üzerindeki etkilerin belirlenmesi araştırmamızın kapsamını 

oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılarak araştırmaya yön verilmek istenmiştir. Çalışmamızda kullan-

dığımız 5’li likert ölçekten oluşan anket daha öncesinde kullanılmamış olması nedeniyle geçerlilik ve 

güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön teste tabi tutulmuştur. Yapılan ön test sonrasında geçerlilik 

ve güvenirlilik kat sayısı istenilen değerin üzerinde sağlanmıştır. Ve çalışmanın asıl araştırma kısmına 

geçilmiştir. Araştırmadan elde edilen veri ile bulgular farklı istatistik yöntem ve analiz teknikleri ile 

analiz edilmiş ve sonuç kısmına gidilmiştir. Bu çalışmada kullandığımız ölçekli anket için Fırat Üniver-

sitesi tarafından kurumsal araştırma izni alınmıştır.  

SONUÇ  

Yapılan analiz sonrasında bulgulara dayalı olarak katılımcıların tamamına yakını, virüs nedeniyle ağır 

iş yükü altında olduğunu ifade etmiştir. Normal çalışma süresinden fazla çalıştıklarını, psikolojik olarak 

yıprandıklarını, işe aitlik duygusunda olumsuzluk yaşadıklarını, yaşanan bu sorunlar nedeniyle psikolo-

jik, performans ve verimlilik konusunda yetersiz kaldıkları saptanmıştır. 

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/dso-saglik-calisanlarinin-sagligi.pdf 
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COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN ENDOKRİN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ 

Osman SON 

Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi, Eskişehir / Türkiye 

Öz: Covid-19 enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen bir 

hastalıktır. Covid-19 daha önceki corona virüs salgınlarına göre daha uzun süren, daha fazla kişiye 

bulaşan ve bilinmeyen bir çok komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır. Covid-19 herhangi bir şikayet 

olmaksızın asemptomatik atlatılabilmekle birlikte bulaş durumunda daha çok akciğeri etkileyerek viral 

pnömoni şeklinde klinik tabloya sebep olmaktadır. Ancak kliniklerde Covid-19 enfeksiyonuna bağlı 

sepsis, sistemik emboli, nörolojik, kardiyolojik ve gastroinestinal ile ilgili sorunlara da sebep olabildiği 

gözlenmektedir. Diğer sistemlerde olduğu gibi Covid- 19 enfeksiyonuna bağlı endokrin sistemde de 

etkilenme olmaktadır. Bu yazıda amaçlanan Covid-19 enfeksiyonuna bağlı gelişen endokrin 

etkilenmelerin irdelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19 Enfeksiyonu, Endokrin Sistem, Diyabetes Mellutus, Obezite, Troid 

GİRİŞ 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu yeni bir koronavirüs 

hastalığı Covid-19; Çin’in Vuhan şehrinden başlayıp dünyanın bütün bölgelerine yayılmıştır (Pal, 2020: 

1027-1031). WHO tarafından pandemi olarak kabul edilen bir hastalıktır. Covid-19 daha önceki corona 

virüs salgınlarına göre daha uzun süren, daha fazla kişiye bulaşan ve bilinmeyen bir çok komplikasyon-

lara yol açan bir hastalıktır. Covid-19 herhangi bir şikayete sebep olmadan asemptomatik atlatılabilsede; 

daha çok akciğeri etkileyerek viral pnömoni şeklinde klinik tabloya sebep olmaktadır. Ancak kliniklerde 

Covid- 19 enfeksiyonuna bağlı sepsis, sistemik emboli, nörolojik, kardiyolojik, gastroinestinal ve en-

dokrin sistem ile ilgili sorunlara da sebep olabildiği gözlenmektedir. 

Covid-19 olarak adlandırılan virus; SARS-CoV-2'nin hastalık yapabilmesi için vücuda solunum sistemi 

yoluyla giriş yapıp sonra akciğer parankimine yerleşmesi gerekir. Konakçı akciğer hücrelerine giriş ya-

pabilmesi için bir reseptör olarak anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'yi (ACE2) kullanır. Ayrıca viremiyi 

düşündüren Covid-19 hastalarının serumunda da viral ribonükleik asit (RNA) tespit edilmiştir (Machhi, 

2020: 1-28). Bu durum akciğer hücreleri dışında virüsün diğer dokularda da ACE2 reseptörleri ile ser-

bestçe etkileşime girebileceği anlamına gelir. Nitekim, pankreas, tiroid, testis, yumurtalık, adrenal bez-

ler ve hipofiz gibi bir dizi endokrin organ ACE2'yi eksprese etmektedir (Rathi, 2021:3-22). 

Diğer sistemlerde olduğu gibi Covid- 19 enfeksiyonuna bağlı endokrin sistemde de etkilenme olmakta-

dır. Bu yazıda amaçlanan Covid-19 enfeksiyonuna bağlı endokrin etkilenmelerin irdelenmesidir. 

COVİD-19 ve OBEZİTE 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite; sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi ola-

rak tanımlanmıştır. Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları 

arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı art-

ması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Obezitenin 

en önemli sebepleri arasında aşırı beslenme, hareketsizlik, genetik yatkınlık, hormonal bozukluklar, psi-

kolojik sorunlar ve ilaçlar gibi birçok faktör mevcuttur. 
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Obezite; İnsülin direnci, Tip 2 diyabetes mellutus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi, 

metabolik sendrom, safra kesesi hastalıkları, osteoartrit, felç, uyku apnesi, astım, solunum zorluğu, pul-

moner emboli gibi bir çok komplikasyonlara sebep olmaktadır (TEMD,2018). 

Covid-19 salgınında obezite sıklığı artmıştır. Ayrıca obez hastalarda Covid-19 enfeksiyonuna bağlı 

komplikasyonlar daha ağır seyretmektedir (Yates, 2020: 566-567). 

COVİD- 19 ve DİYABETES MELLİTUS 

Dünyanın bütün bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de benzer şekilde diyabetli birey sayısı beklenenin 

çok üstünde artmaktadır. Öyleki ülkemizde 2045 yılında görülmesi gereken değerlere şuanda ulaşılmış-

tır. WHO diyabeti, pandemi olarak kabul etmiştir. Bu artış hem kişisel hemde ülke ekonomilerine ağır 

yükler getirmektedir. Diyabet tedavisinde önerilen hedeflere ulaşmak çok önemlidir. Diyabetli birey-

lerde kan şekeri yüksekliğinin yanısıra hastalığa ait birçok akut ve kronik komplikasyonlar gelişebil-

mektedir (TEMD,2020). 

Covid-19’da dünyanın tüm bölgelerinde görülen hızla yayılan ve çok sayıda kişiyi etkileyen diyabet gibi 

yıkıcı etkileri olan ve pandemi olarak kabul edilen bir hastalıktır. 

SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012) ve COVİD (2020) gibi salgınların hepsinde toplumlarda en 

çok etkilenen popülasyon diyabetli bireyler olmuştur. Covid-19 daha önceki corona virüs salgınlarına 

göre daha uzun süren, daha fazla kişiye bulaşan ve bilinmeyen komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır 

(Pal, 2020:513-517). 

Covid -19 döneminde diyabet sıklığı artmıştır. Tip-1 Diyabetes Mellutus; viral enfeksiyonlarda otoim-

mun ve otoimmun olmayan her iki Tip-1 diyabet sıklığıda artmıştır. Tip-2 Diyabetes Mellutus; kilo 

alımı, fiziksel aktivite azlığı ve insülin direnci Tip -2 diyabet sıklığını arttırmıştır. Covid-19 sürecinde; 

Pre-diyabeti olanlardan Tip-2 diyabete geçiş artmıştır. Ayrıca, Covid-19 sürecinde kullanılan ilaçlar 

(antiviral, steroid vb.) diyabeti tetiklemektedir. Covid-19’dan ölenlerin % 40’ını diyabetliler oluştur-

muştur. Covid-19 sürecinde; sağlıklı beslenme, spor gibi alışkanlıkların ve tıbbi hizmetlerin aksadığı 

salgın döneminde, diyabeti yönetmek dahada zorlaşmıştır. Covid-19 sürecinde diyabetli hastalar işlerini 

kaybetmemek için çalışmak zorunda kalmıştır. Bazı diyabetlilerde iş kaybı nedeni ile sosyal güvencele-

rini kaybetmiştir. Her iki durumda diyabet hastalarını olumsuz etkilemiştir. Corona virus salgını sonrası 

diyabetli hasta sayısında büyük bir artış olacağı öngörülmektedir. Covid-19 virus salgınının; amputas-

yon, görme kaybı, böbrek yetmezliği gibi diyabete bağlı komplikasyonlarda hızlı bir artışa sebep olacağı 

belirtilmektedir. Covid-19’dan ölüm riski, diyabet hastalarında 7 kat daha fazladır. 

(Azar, 2020:1-13). Covid-19 salgınında ayrıca diyabet hastalığının yönetiminde de değişiklikler olmuş-

tur. Kan şekeri ölçüm sistemleri, medikal tedaviler (insülin ve oral antidiyabetik ilaçlar), te-davinin uy-

gulanması, hipogliseminin yönetimi bu süreçte değişmiş olup uzaktan diyabet eğitimi, tele tıp kullanımı 

ve diyabet yönetiminde yapay zeka (sugar IQ) kullanımı gibi uygulamalarda eklen-miştir. 
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ACE-2 reseptörleri ile hipotalamus ve hipofiz bezi Covid-19 enfeksiyonundan etkilenebilmektedir. Di-

ğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonuna bağlıda hipofizit gelişebilmekte-dir. Bu 

durumda total veya kısmı hipofiz yetmezliği tablosu gelişebilmektedir. Bu durum önemli olup Covid-

19 tedavisi ile birlikte eksik olan hormonların yerine konması ve adrenal yetmezlik gibi tedavi edilmesi 

önemlidir. Hipotalamus’da Covid-19 genomunun tanımlanmasıyla birlikte hipota-lamus’da ödem ve 

nöronal dejenerasyon gösterilmiştir. Bu durumda baş ağrısı, koku almada bo-zukluk, konsantrasyon 

güçlüğü, yorgunluk, baş dönmesi, diyabetes insipidus, koku ve tat almada bozukluk gibi belirtilere sebep 

olmaktadır. Bu şikayetler bazen kısa sürebildiği gibi bazı hastalarda da aylarca devam etmektedir. 

COVID-19 ve TROİD 

İngiliz Tiroid Derneği ve Endokrinoloji Derneği (BTA/SfE); Covid-19 pandemisi sırasında tiroid dis-

fonksiyonuna özgü konularla ilgili bir fikir birliği bildirisi yayınlamıştır. Bu bildiride hipotiroidi ve/veya 

hipertiroidisi olan hastaların, reçeteli ilaçlarına her zamanki gibi devam etmeleri önerilmek-tedir (Pal, 

2020:1027-1031). Ayrıca Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği (TEMD) de aynı 

görüşleri paylaşmıştır. 

Subakut tiroiditin etiyolojisinde viral enfeksiyonların olduğu düşünüldüğünde, Covid-19'un da bir eti-

yolojik sebep olabileceği şaşırtıcı değildir. Klinik gözlemlerimiz sonucunda Covid-19 sürecinde subakut 

troidit vakalarının daha ağrılı olduğu, hastalığın daha uzun ve ağır seyrettiği düşüncesine varılmıştır. 

Ayrıca mevcut tedavilere yanıtının daha az olduğu gözlenmiştir. Ancak, bu konu ile ilgili çalışmalar 

kesin bir şey söylemek için henüz yeterli düzeyde değildir. 

COVİD-19 ve GONADLAR 

Covid-19 enfeksiyonu; Hipotalamus - hipofiz ve gonadal aksı etkileyerek her iki cinsiyette de go-nodal 

fonksiyonları etkileyebilmektedir (Lundholm, 2020:4-11). Ayrıca ülkemizde de yapılan olgu sunumla-

rında testis enfeksiyonu sonrası gonodal hormonlardan olan serum testosteron seviyesinin düştüğü ve 

sperm kalitesinin bozulduğu belirtilmektedir. 

Sonuç olarak; Covid-19 pandemisinden vücudumuzun diğer sistemleri ile birlikte endokrin sis-temde 

etkilenmiştir. Bu nedenle Covid-19 tedavisi esnasında endokrin sistem fonksiyonlarınında değerlendi-

rilmesi gerekmektedir. 
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Abstract: Surgery is the main treatment method in breast cancer treatment. Depending on the stage of 

the tumor, chemotherapy and / or radiotherapy is often applied as part of the treatment. Although the 

combination of these therapies increases survival, it may cause some locomotor complications. The most 

common complications; shoulder dysfunction, upper extremity muscle weakness and lymphedema.  

Lymphedema (LE) is a chronic and progressive condition which is an abnormal retention of protein-

rich fluid in the interstitial space because of inadequate lymphatic drainage. One of the most important 

complications of breast surgery is LE that can occur in the arm, hand and trunk. The incidence of breast 

cancer associated LE is reported 6-30%. The most important risk factors of LE are the type of axillary 

surgery and amount of chemotherapy and/or radiotherapy exposure after surgery. For diagnosis of LE; 

clinical properties such as the unilateral or asymmetric character of edema, normal skin color, positive 

Stemmer sign, increased density of edema and extremity pain should be considered. After diagnosis, 

assessment of the patient includes obtaining information about anamnesis, physical tests, metastasis and 

risk of deep vein thrombosis. Treatment of the condition can be summarized under the topic of medical 

treatment, surgery and physiotherapy. Complex Decongestive Therapy (CDT) is accepted as the golden 

standard for LE treatment. CDT concept consists of four basic components (manual lymph drainage, 

skin care, compression treatment, therapeutic exercise) and two phases. Finally it should not be forgotten 

and should be kept in mind that LE is a chronic condition that needs lifelong care. In this review; inci-

dence, risk factors, approaches for protection of this factors, assessment methods and therapy options 

for LE are discussed. 

Keywords: Lymphedema, Breast cancer, Radiotherapy, Surgery, Physiotherapy, Treatmen 

INTRODUCTION 

Cancer is an important health problem in the last few decades. While 14 million new cases of cancer 

occur in the world each year, 8.2 million of them die of cancer. Breast cancer is the most common type 

of cancer that kills women in the world and in our country, and it is seen in one out of every 4 women 

(Ferlay, 2015: 359-386). While the number of women diagnosed with breast cancer was 12,772 in 2003, 

this number increased to 15,230 in 2012, and 3,853 people died of breast cancer in 201521.   Mastectomy 

and axillary lymph node dissection are among the most commonly used methods in the treatment of 

breast cancer. Chemotherapy and radiotherapy treatments following the surgical method are also among 

the parts of the treatment. Radiotherapy, chemotherapy and surgical methods used in the treatment of 

                                                            
21 http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-istatistikleri/2106-2014-y%C4%B1l%C4%B1-t%C3%BCrkiye-kan-
ser-istatistikleri.html. 
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breast cancer can prolong survival, and may cause complications such as some locomotor system disor-

ders. The most common complications; shoulder dysfunction, upper extremity muscle weakness and 

lymphedema (Büyükakincak, 2014). 

Lymphedema; It is defined as the swelling caused by the accumulation of protein-rich fluid in the in-

terstitial area as a result of an imbalance between lymphatic drainage and capillary filtration. This situ-

ation can develop in the lower and upper extremities, as well as in the genital and head & neck area 

(Johansson, 2003: 35-42). Lymphedema is frequently caused by parasitic infections in developing co-

untries, while it occurs more often as a result of cancer and cancer treatment in developed countries 

(Sneddon, 2007: 76-81). Surgical techniques, chemotherapy and radiotherapy applied in the treatment 

of breast cancer, reduce the mortality associated with breast cancer, while might bring some health 

problems affecting the daily life activities in the breast cancer patients. Lymphedema which occurs after 

breast cancer, is one of the most important complications, causes functional disorders, cosmetic defor-

mations, and psychological disorders, which negatively affects the work, home and sexual life in the 

breast cancer patients, thus resulting withreducing the quality of life (Evsine, 2014: 23-29, Harris, 2011: 

191-199, Lee, 2013). Lymphedema is a chronic condition that can cause multiple health problems, and 

patients to experience various difficulties in their daily life. 

Swelling, pain, decreasing or loss in sensation and strength and decreasing flexibility in the affected 

limb due to lymphedema may observed. With the progressing process, the joint movements can be rest-

ricted, the skin becomes sensitive, tense, and thus a situation prone to infection is created as the risk of 

tissue integrity is impaired. This situation negatively affects the daily life and causes to need help from 

other family members because of inadequate ability to perform their daily activities alone (Shahpar, 

2013). 

The incidence of lymphedema shows a wide range due to the differences in diagnostic criteria and va-

rious treatment methods. In the literature (Norman, 2009: 390-397), the incidence of lymphedema ran-

ged 2.7-62%. Today, the rate of development of lymphedema after breast cancer is 25-30% (Gül, 2007: 

75-81).  

In a prospective study by Ozcinar et al. which was included 218 patients  (Özçınar, 2010: 9-16), early 

postoperative lymphedema development rate was 14.7%, and development of lymphedema after 9-12 

months rate was found to be 24.8%. In the same study, after 50 months of follow-up, the rate of lymp-

hedema development was found to be 6.9% (Özçınar, 2010: 9-16).   

In a study examining the factors that increase breast cancer-related lymphedema, a high rate of 68% was 

reported in patients underwent surgery with wide axillary lymph node dissection and delivered adjuvat 

radiotherapy (Türk, 2007: 143-149). 

Risk Factors for the Development of Lymphedema 

Risk factors for lymphedema are associated with various factors related to disease, patient and treatment. 

Patient’s age, body mass index, presence of other accompanying diseases, presence of infection and 

lifestyle are the patient-related lymphedema development risk factors. Disease- related risk factors inc-

lude; location, stage, diameter and spread to lymph nodes of the tumor. Treatment-related risk factors 
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include; the width of the surgical area, presence of axillary dissection, width of axillary dissection, re-

ceived radiotherapy to the axillary region, and receiving chemotherapy (Gürsoy, 2006, Park, 2008). 

Symptoms and Signs of Lymphedema 

Lymphedema symptoms and signs vary according to age, weight, type of tissue, degree of blockage of 

lymph drainage, and presence or absence of secondary skin changes. The main signs and symptoms are: 

(Hormes, 2010: 170-184); 

- Skin changes (firmness, tightness, or hyperemia) 

- Feeling heaviness and tension in the affected arm 

- Tingling, pain, and discomfort in the affected limb 

- Noticing that jewelry such as rings, watches and bracelets are tight 

- Tight fit of clothes 

Treatments 

Non-invasive treatments 

First-line intervention to treat BCRL involves two distinct phases: reduction therapy and maintenance 

therapy. Reductive therapy typically involves complete decongestive therapy (CDT) administered by a 

certified lymphedema therapist, whose goal is to decrease symptoms and limb volume. CDT is indivi-

dualized for each patient, but it typically includes manual lymphatic drainage (MLD), compression ban-

daging, exercise, skin care, and patient education. There is no consensus on optimal treatment parame-

ters, including frequency, for CDT. Once minimized limb volume is achieved with CDT, typically after 

several weeks, maintenance therapy begins. This may include self or caregiver-administered MLD, 

compression garments, exercise, and skin care. 

1. Complete Decongestive Therapy 

CDT is a technique specified in the 2016 consensus of the International Lymphology Association and 

accepted as general-valid for peripheral lymphedema and includes manual lymph drainage (MLD), skin 

care, compression therapy and basic extremity exercises (Committee, 2016: 170-184). MLD increases 

the lymphatic circulation by regulating the interstitial fluid pressure and prevents the formation of fib-

rotic tissue (Korese, 2014: 499-511). It increases lymphatic contractibility with gentle stretching (Rock-

son, 2018: 1937-1944). MLD is an easily tolerable, specific manual technique that provides the absorp-

tion and relaxation phases of lymph fluid and transfers the fluid to the pre-collectors and collectors 

(Williams, 2010: 18-24). In the first phase of lymphedema (dense phase), it is administered daily to the 

patient. In this phase, the compression bandage applied after MLD is changed every day and the basic 

bandage application is taught to the patient. The bandages used are inelastic, short pull, high motion 

pressure and low resting pressure. Combined application of MLD and compression bandage reduces 

edema volume by 40% to 45%. In the second phase (protection phase), when the edema approaches to 

normal levels, MLD application is made according to the need. Lymphedema is controlled by wearing 

compression stockings specially made for the patient. The pressure of the compression bandage and 
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stocking decreases from distal to proximal so that lymph thrust is provided (Bakar, 2014: 6-14, Özdemir, 

2020: 1-7, Moseley 2007: 639-646, Johansson, 1998: 56-64). Basic extremity exercises, on the other 

hand, increase the intrinsic contractibility of lymph vessels by creating a pumping effect in skeletal 

muscles. The rhythmic and repetitive exercises to be applied make the circulation in the lymph vessels 

rhythmic along with the compression therapy. Aerobic exercises increase cardiovascular flow by acti-

vating the sympathetic system. It regulates lymph sequestration and transport. In addition, by increasing 

the pumping volume of the proximal vessels, the negative pressure produced distally increases the lymph 

suction force. Optimization of the benefits of exercise is enhanced by external pressure (bandages and 

socks) (Cheville, 2003: 290-301). 

2. Pneumatic Compression 

Pneumatic compression (PC) or compression therapy consists of systems that aim to treat edema in the 

extremity with the help of compressed air pumps. There are basically two types of pump systems: nonseg-

mental-static and segmental-dynamic. Static PC is based on a single continuous high pressure principle 

that compresses the entire limb at the same time. This form of lymph vessels causes collapse effect and 

damages the venous system. On the other hand, dynamic PC,is based on the principle of intermittent pres-

sure, which provides a more effective fluid drainage by dividing the extremity into 3 segments and provi-

ding pressure generation and transmission from the distal to the proximal (Después, 2009: 730-736). 

There is no clear consensus on the use of pneumatic compression for lymphedema. While it has been 

reported in the studies that PC use alone does not have a different effect than the control group, there are 

results that the PC applied after MLD application significantly increases lymph drainage (Szuba, 2000, 

Szuba 2002, Szolnoky 2009). In addition, it is thought that the use of PC after home-based exercises given 

to the patient in the protection phase may also contribute to recovery  (Feldman, 2012: 13-25). 

3.High Voltage Electrical Stimulation 

The effect of electrical stimulation on reducing edema is explained by the contraction and relaxation in 

the muscles. It creates the pumping effect. High voltage electrical stimulation (HVES) form, is indicated 

in acute and chronic pain, stimulates circulation in lymph vessels and increases the absorption of edema. 

HVES application alone has been shown not to treat lymphedema, but to improve symptoms of pain, 

fullness and tension. Stimulation also regulated healing in the wound area and made the healing situation 

twice as effective. It is thought that satisfactory results will be obtained in the treatment process when 

applied together with CDT (Baglivo, 2020, Leal, 2009). 

4. Low Level Laser Therapy 

Laser therapy has biostimultaneous, analgesic and anti-inflammatory effects. It has been shown to inc-

rease lymphatic motoring around the wound and stimulate circulation in animals which is first use in 

history was reported in 1995. In recent years, its applications have increased in the treatment of lymp-

hedema associated with breast cancer. In studies with an acceptable level of evidence, it was observed 

that long-term administration at a dose of 1-2 J / cm2 accelerated lymph flow from the dilated vessels 

from the distal to the proximal, as in the MLD application. It has been reported that the results of laser 

use vary depending on experience, and there are not many studies in the literature (Omar, 2012, Kaviani, 

2006 ). 
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5. Kinesiological Taping Technique 

With the Lymphatic Correction Method used in kinesiology taping, it mimics the flexible structure of 

the skin and gently lifts the skin and reduces the pressure in the subcutaneous layer. The band supports 

the flow of edema to lymphatic pathways and lymph nodes. The tape also increases the effectiveness of 

drainage by creating a micromassage effect during limb movement (Pekyavaş 2014). There are studies 

that find the patient acceptance higher, the usage more comfortable and the comfort more satisfactory 

compared to the usage of bandages after MLD. It can be presented as an alternative option for patients 

who have difficulty tolerating bandage compression after 1 month of complation the intensive cancer 

treatment for breast cancer (Tsai, 2009). 

CONCLUSION 

Lymphedema due to breast cancer treatment is a chronic sequela that negatively affects the quality of 

life of patients. When following up patients with breast cancer, it should be kept in mind that lymph 

edema may develop as a sequel to the treatments. Before the development of lymphedema, the patient 

should be educated about lymphedema and early treatment should be initiated in case of risk of develo-

ping lymphedema. Using one-sided applications in the treatment approach will create deficiencies in the 

process. CDT, which is accepted as the gold standard in the holistic approach, should be used. The 

applied physiotherapy method should be adapted to the process by experienced and expert physiothera-

pists in accordance with their experience. 
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Abstract: Warty carcinoma is a rare form of squamous cell carcinoma (SCC) of the uterine cervix . It 

has two components -condyloma and invasive squamous cell tumor. This histologic type has better 

prognosis, when compаred to well differentiated cervical sqаmous cell carcinoma. The most common 

locations of this tumors are in the anal and genital areas- vulva, vagina and uterine cervix, anus and 

penis. For most of the locations it occurs mainly in peri- and postmenopausal women, with the exception 

of vulvar warty carcinoma, which is most common in younger patients . Тhe involvement of the anus 

and the penis can be seen in young immunosuppressed men. Although warty carcinoma is rarer than the 

other histologic types of cervical carcinoma, the latest research on this topic shows that it has better 

prognosis than the high-differentiated squamous cell carcinoma.  An elderly gynecological cancer case 

diagnosed with cervical warty carcinoma causing bleeding and having a very large mass delivered radi-

otherapy as primary treatment is presented. Pallliative radiotherapy was delivered to the patient, whose 

hemoglobin values decreased due to vaginal bleeding and who could not be operated due to her advan-

ced age. The patient tolerated the radiotherapy well and her bleeding was controlled. Radiotherapy is 

also an effective treatment option in warty carcinoma, which is a rare subtype of squamous cell carci-

noma. 

Keywords: Warty Carcinoma, Gynecological Cancer, Radiotherapy 

INTRODUCTION 

Warty (condylomatous) carcinoma is a rare, invasive malignancy occurring in the cervix, vagina and 

vulva. It is considered a variant of squamous cell carcinoma and demonstrates obvious koilocytic change 

(Kurman, 1992: 137-139). As compared with conventional squamous cell carcinoma, warty carcinoma 

tends to run a less aggressive clinical course (Kurman 1993: 133-145). Detailed prognostic studies, 

however, are lacking due to the rarity of the tumor. Histologically, the tumor cells in warty carcinoma 

commonly assume papillary configurations. Koilocytic change is frequently observed. In contrast to 

giant condyloma acuminatum, warty carcinoma shows more cellular pleomorphism and stromal inva-

sion in the deeper portion. The invasive front resembles that of conventional squamous cell carcinoma. 

This also helps to distinguish warty carcinoma from its macroscopic mimic, verrucous carcinoma, which 

characteristically has a bulging or pushing type of invasion. Unlike keratinizing and nonkeratinizing 

squamous cell carcinoma of the cervix, the cytology of warty carcinoma has not been described. 

Our case is an elderly woman diagnosed with warty carcinoma, which is a rare pathology of cervical 

cancer. 

CASE 

A 93-year-old female patient applied to the doctor because of the complaints of forced defecation for 

the last 3 months and vaginal bleeding for the last 20 days. In the gynecological examination, a mass 

that almost completely covered the vaginal area of the patient, did not allow the passage of the speculum. 

Biopsy resulted as Warty carcinoma.  
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• PATHOLOGY EPICRISIS: In the sections examined, solid infiltrative squamous cell colonies are 

observed in focal areas with Type 4 collagen and PAS in tissue fragments with dense parakeratosis, 

papillomatosis and multilayered squamous epithelium. 

• - P16 (focal) immunopositive in the immunohistochemical study of the case; HPV is immunonega-

tive. The Ki-67 index displays slightly increased expression. 

• DIAGNOSIS: Cervical curettage material, Warty carcinoma of the cervix. 

And than, thorax and abdominal tomography were obtained for staging purposes. There were no abnor-

mal features in the thorax tomography. Abdominal tomography showed a large mass in the pelvic region, 

approximately 8x9x10 cm diameter, invading the rectum, destroying the vagina, cervix and uterus (Fig-

ure 1). The patient was not considered suitable for the operation due to her advanced age. As the bleeding 

complaints continued, the patient was referred to our radiation oncology clinic. 

A total of 40 Gy radiotherapy was applied for 20 fractions, with a daily dose of 2 Gy, to the giant mass 

of the patient in the pelvis that caused bleeding (Figure 2). The patient tolerated the treatment well and 

completed it without any problems. At the outpatient clinic control 10 days after the treatment, the pa-

tient's bleeding had stopped completely and she was now able to perform defecation much more easily. 

The patient did not come for control again. The exact response of the mass to radiotherapy is unknown. 

 

Figure 1. Abdominal Tomography Image 
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Figure 2. Radiotherapy Treatment Plan 

DISCUSSION 

The Histological Classification of Epithelial Tumors of the Uterine Cervix by the World Health Orga-

nization (WHO) considers warty carcinoma as a variant of squamous cell carcinoma. Warty (condylo-

matous, verruciform) carcinoma was first described in 1982 by Ratskar et al., studying at that time a 

number of cases of vulvar carcinomas (Neill, 2009). Specifically, it has an exophytic appearance very 

similar to condyloma acuminatum or verrucous carcinoma. Ratskar and colleagues identified several 

specific histological features, and Kurman notes that this disease has a particular clinical behavior that 

would be intermediate between verrucous and welldifferentiated squamos cell carcinomas (Kurman, 

1993: 133-145, Neill, 2009). Verrucous carcinoma is considered a gentle form that typically remains 

local and almost never metastasizes; in contrast, warty carcinoma seems to have a more aggressive be-

haviour, lymph node metastases being documented by Kurman et al. in 1993 (Kurman, 1993: 133-145) 

Accurate diagnosis is important, as undesirable confounding with condyloma acuminatum and worm 

carcinomas can have major medical implications. According to current concepts, treatment for the warty 

carcinoma should be the same as the standard treatment accepted for typical squamous carcinomas 

(Neill, 2009). Cervical cancer is often associated with infection by the human papillomavirus (HPV), 

which is considered an important (but not necessary) factor for its occurrence (Insinga, 2008: 1611-

1622, . Muñoz, 2006: . Petry, 1996: 30-34). Until now, the genotypes identified in cases of warty carci-

noma were represented by type: 6, 11, 16, 18, and 33. Several researchers, finding multiple HPV types 

(6, 11, 16, and 33) in the same lesion, stated that multiple-virus infections would be required/ characte-

ristic for the warty carcinoma occurrence (Padberg, 2006:235-238, Sams, 2017: 493-498, Cho, 1998). 

Due its rarity, so far only isolated cases or limited series have been studied and reported. The answer to 

the question ‘What factors lead to this particular form of cancer’ is still unknown, being perhaps a mul-

tifactorial disease. 

P16 is a tumour suppressor gene product which is overexpressed in most cervical carcinomas and dysp-

lasia, being associated with high-risk infection of human papilloma virus (HPV) (Ng, 2003: 159-166, 

Aroni, 2000: 294–296, Cristian, 2015: 371-375). For p16 compound, two patterns of positive staining 

were reported: “spotty” in which positive cells were scattered throughout the lesion, and “band” in which 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

451 

>90% of the positive cells were stained in a contiguous manner (Moinfar, 1999: 1048-1058, Klaes, 

2001: 276-284). Spotty p16 immunoreactivity was rarely observed and was considered non-specific 

(Dimcevici, 2013: 1019-1024, Klaes, 2002: 1389-1399). A band-like pattern of p16 immunoreactivity 

was seen in intraepithelial neoplasia cases and correlates with the presence of highrisk HPV infection 

(Cristian, 2015: 371-375). In the condyloma cases, the band of p16 positive staining was not reported 

(Balalau, 2017: 24-30). In our presented case, the P16 was positive. 

Ki67 is a nuclear protein, many studies being performed in order to assess its role and expression in the 

neoplastic cells. It is considered useful in the diagnosis and grading of intra-epithelial lesions and can-

cers. More than 50% of nuclei stained positive for Ki67 in a significant proportion of CIN cases, but not 

in the normal tissue or condyloma cases. Several studies show that high-grade CIN is strongly associated 

with a band-like pattern of p16 staining, and that the Ki67 positivity is encountered in >50% of the 

squamous cell nuclei. On the other hand, the absence of a p16 band of positivity coupled with Ki67 

positivity in <50% of nuclei was frequently associated with benign lesions ((Cristian, 2015: 371-375, 

Klaes, 2002: 1389-1399, Dimcevici, 2013: 1019-1024) 

CONCLUSION 

Warty carcinoma may have some specific immunehistochemical features (useful to differentiate it from 

other variants of squamous cell carcinoma) but these features are not very consistent, so that the impor-

tance of a careful and detailed histological examination remains the basis of the diagnosis. 

HPV was negative in the case we presented. In other studies, warty carcinoma was detected in associa-

tion with other subtypes of HPV; consequently, the appearance of this histological variant of squamous 

cell carcinoma does not seem to be caused by a specific HPV subtype. The complex relationship between 

HPV infection, coexisting risk factors, and morphological aspect should be further investigation. 
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Abstract: Head and neck cancers rank sixth after breast, ovarian, lung, prostate and colorectal cancers 

in the world's most common cancers. Around 600,000 people are diagnosed with head and neck cancer 

every year worldwide, and two-thirds of the cases are detected at locally advanced stage. In terms of 

function, the structures of the head and neck region, together with vital importance such as nutrition and 

breathing, are very important for the person to maintain social life. Region; It is important because it is 

the place where basic sensory organs such as hearing, taste, smell, sight, speech, chewing and swal-

lowing are located, as well as being the gateway to emotions to the outside world. In early stage cancers, 

disease control reaches 90% with radiotherapy. Radiotherapy is applied alone in patients with early stage 

head and neck cancer who have small tumors, less spread to surrounding tissues and less lymph node 

involvement and no lymph node involvement. In advanced lesions (T3, T4), surgery, chemotherapy and 

radiotherapy are usually combined to provide complete recovery. Masses that can be seen with surgical 

treatment are removed, while invisible tumors are treated with radiotherapy. All head and neck cancer 

treatment toxicities include oral mucositis (OM); It is one of the most common (30-100%) and most 

important complications that can be seen even without concomitant chemotherapy (CT) in BBC patients 

undergoing RT. Clinically, it manifests itself with erythema / ulcerations causing severe pain and dysp-

hagia, and may lead to interruption of treatment or prolonged hospitalization. This study includes the 

non-pharmacological management of patients with radiotherapy-induced mucositis. 

Keywords: Head and Neck Cancers, Oral Mucositis, Radiotherapy 

INTRADUCTION 

Cancer is an important health problem that causes mortality and morbidity all over the world and in our 

country, and 14.1 million new cancer cases have been diagnosed in the world, and 8.2 million cancer-

related deaths have occurred. By 2030, 22 million new cancer cases are expected to occur annually, and 

new cases are expected to increase by 75%22.  Head and neck cancers rank sixth after breast, ovarian, 

lung, prostate and colorectal cancers in the world's most common cancers (Torre, 2015: 87-108). Around 

600,000 people are diagnosed with head and neck cancer every year worldwide, and two-thirds of the 

cases are detected at locally advanced stage. It is among the top 10 types of cancer in our country in 

both sexes and all age groups. Turkey Ministry of Health Public Health Agency's 2017 Cancer Statistics 

data on the most common types of cancer in men according to the trachea, bronchus, lung cancers first 

with 21.1% of laryngeal cancer in eighth place with 2.6%, thyroid cancer ninth with 2.5%; In women, 

thyroid cancers take the second place with 12%1. Head and neck cancers are the most frequently cured 

                                                            
22 https://www.cancer.gov/ 
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cases among adult cancers with a rate of 75% (Chabner, 2009: 593-608). Most patients are older than 

50 years and the incidence increases with age. The male to female ratio is 2.5: 1. The incidence by age 

is higher in black males, and survival by stages is generally lower than that of whites (Doğan, 2015: 

583-592). 

 The structure of the head and neck region as a function, together with vital importance such as nutrition 

and respiration, is very important for the person to maintain social life. It is important because it is the 

location of the basic sensory organs such as hearing, taste, smell, sight, speech, chewing, and swal-

lowing, as well as the way emotions such as joy, anger and anger are opened to the outside world (Cen-

giz, 2017: 165-212). Due to the anatomical, cosmetic and functional characteristics of the settlement 

area, treatment and care are difficult, and its proximity to anatomical structures such as the central ner-

vous system, cranial nerves and eye can cause significant functional losses and morbidity due to local 

invasions of head and neck cancers  (lterio, 2019: 233-245).Alcohol and tobacco products are the leading 

risk factors in head and neck cancers, and their carcinogenic effects are dose-dependent and synergistic. 

While smoking increases the risk 5-25 times depending on the gender, race and the amount smoked; 

Heavy alcohol consumption increases the risk 2-6 times.  

Studies show that human papilloma virus is associated with the development of oropharyngeal carcino-

mas.  The presence of Ebstein-Barr virus has been detected in all non-keratinized and undifferentiated 

nasopharyngeal cancers. Other risk factors; sun exposure, occupational exposure to nickel, radium, mus-

tard gas, chromium, wood dust, lack of oral health, nutritional disorders and vitamin A deficiency (Kay-

han, 2012: 1-12, Beyzadeoğlu, 2008: 180-267). 

 More than 90% of head and neck cancers are of squamous cell carcinoma origin and these tumors arise 

directly from the epithelium. When not caused by squamous cells, they may arise from white blood cells 

(lymphoma) or glandular cells (Beyzadeoğlu, 2008: 180-267). 

Curative and palliative treatment methods are applied according to the individual characteristics and 

disease status of the patients diagnosed. While surgery was the generally accepted treatment before the 

1990s, studies conducted after the 1990s showed that positive results were obtained only with radiothe-

rapy and chemotherapy without surgery, preserving the larynx and functions, and radiotherapy increased 

the quality of life of patients compared to surgery. With these treatments, most of the patients recover, 

organ loss disappears and complications are seen less (Cengiz, 2017: 165-212). The choice of treatment 

method depends on the stage and region of the disease. Surgery or radiotherapy alone is an effective 

approach in the treatment of early stage (stage 1,2) disease. The choice between the two treatment mo-

dalities is determined by the characteristics of the tumor (localization, histopathological features) and 

the patient (profession, general health status, patient preference) (Atasever, 2012: 66-75). High success 

rates can be achieved especially in squamous cell cancers. In early stage laryngeal and nasopharyngeal 

cancers, disease control reaches 90% with radiotherapy. Radiotherapy is applied alone in patients with 

early stage head and neck cancer who have small tumors, less spread to surrounding tissues and less 

lymph node involvement and no lymph node involvement. In advanced lesions (T3, T4), surgery, che-

motherapy and radiotherapy are usually combined to provide complete recovery. Masses that can be 

seen with surgical treatment are removed, while invisible tumors are treated with radiotherapy. 
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However, in some patients, higher radiotherapy doses are required due to the radiobiological characte-

ristics of the tumor. However, there are many normal tissues and organs with low tolerance doses in the 

head and neck region (Atasever, 2012: 66-75). 

The patient who received head and neck radiotherapy; For example, a patient with laryngeal cancer is 

prevented from losing his larynx with radiotherapy, that is, while his speech function is preserved, dry 

mouth, dental caries and impairment in swallowing functions are observed after treatment due to radi-

otherapy. One of the most important reasons for the high number of side effects of the treatment is the 

necessity to treat large lymphatic regions, since the head and neck region has a very rich lymphatic 

network. Even if there is no lymphatic spread, radiotherapy can be applied to all neck lymphatic regions 

as a preventive measure. In this way, parotid glands on both sides of the neck receive high-dose radiot-

herapy depending on the radiotherapy technique used. Because the critical organs and the tumor are 

anatomically very close, it becomes very difficult to protect critical organs while applying high radiation 

to the tumor. In addition, radiation wire of critical organs in the head and neck region is lower than the 

treatment doses to be applied. Therefore, organ function is negatively affected even at low doses. Studies 

have shown that radiotherapy is the most important part of the treatment in patients with head and neck 

cancer, and it increases the survival time of the patient along with other treatments. 

Mucositis and Incidence 

Oral mucositis (OM) among all cancer therapy toxicities; It is one of the most common (30-100%) and 

most important complications that can be seen even without concomitant CT in BBC patients undergo-

ing RT. Clinically, it manifests itself with erythema / ulcerations causing severe pain and dysphagia, 

and may lead to interruption of treatment or prolonged hospitalization. Age, gender, body mass index, 

alcohol and tobacco use, pre-existing dental disease, advanced disease and tumor stage, low leukocyte 

count, and changes in salivary fluidity and oral bacterial flora were identified as possible risk factors for 

OM. Oral mucositis is characterized by inflammatory changes in the oral mucous membrane due to the 

effect of treatment. Intraoral lesions usually occur in the second or third week of head and neck radiot-

herapy. The healing process begins in the last days of treatment and heals within a few months (Hawley, 

2014: 751-761, Bolouri, 2015: 1-5). 

Although the incidence of mucositis has been identified in almost every study among patients with BBC 

treated with conventional RT and CRT, there are clear differences in frequency and severity. Inconsis-

tent incidence reporting arises as a result of the lack of a single scoring criterion that everyone uses, the 

variability of reporting thresholds, chemoradiotherapy treatment regimens, radiation areas and tumor 

location differences, and different evaluations by healthcare professionals (Çavuşoğlu, 2007: 398-400). 

As the severity of mucositis increases and topical pain management strategies become less effective, the 

need for systemic analgesics to manage pain due to oral radiation mucositis is increasing, since patients 

who receive BBK radiotherapy usually have no risk of bleeding, analgesic therapy begins with non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). As the pain increases, NSAIDs are combined with opioids 

and patients can be made relatively comfortable. Doses of NSAIDs are titrated up to recommended 

dosing ceilings; On the other hand, opioids are used to relieve pain effectively. Candidiasis causing oral 
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infections is one of the most common clinical infections of the oropharynx in irradiated patients. Can-

didiasis may exacerbate the symptoms of oropharyngeal mucositis. Another reason for oral infection is; 

It is the formation of hyposalivation and xerostomia after damage to the salivary glands due to the radi-

ation being close to the target area. Changes in saliva production and viscosity that occur during RT can 

alter the oral microbial community. Dynamic changes in the microbial community affect the pathoge-

nesis of OM, which is an acute adverse effect with a particularly high prevalence in patients with BBC 

and affects most of those receiving RT. Mucositis treatment may require feeding tube placement, hos-

pitalization, and intensive supportive care (Çavuşoğlu, 2007: 398-400, Larson, 1998: 263-268, Sonis, 

2009: 1015-1020, Güngörmüş, 2014: 24-30, Ertem, 2009: 3-12, Can, 2015: 125) 

Patient Education and Non-Pharmacological Approaches 

 Patients should be informed before treatment in order to prevent the development of mucositis. 

  It should be directed to the dentist before starting RT (dental examination and treatment of caries) 

 Oral mucosa should be evaluated and recorded regularly once a day (Oral evaluation guideline for 

evaluation; toxicity criteria if mucositis has developed) 

 The patient should be told how to do basic oral care, 

 Oral mucosa should be evaluated and recorded regularly once a day  

 Dental prosthesis, if any, should be removed before oral care and mucosa evaluation. 

  It should not be forgotten to remove dental prostheses and wash them after meals and before slee-

ping, and be reminded to put the prosthesis in antiseptic solution when not in use. 

  It should be told not to use prosthesis that does not fit in the mouth and hurts 

 When brushing teeth, a soft brush should be preferred and the brush should be changed frequently. 

  Care should be taken to brush teeth (90 seconds) after meals and before sleeping, especially so that 

the bristles of the toothbrush should be soaked with warm water. If the bristles of the brush are stiff, 

it may damage the gums. 

 Tongue cleaner brushes should be used to avoid food residues on it. 

  If flossing has been used before, flossing can be continued daily (if the platelet count is below 

50000, it should not be used) (Çavuşoğlu, 2007: 398-400, Larson, 1998: 263-268, Sonis, 2009: 

1015-1020, Güngörmüş, 2014: 24-30, Ertem, 2009: 3-12, Can, 2015: 125). 

 Avoid smoking, spicy foods, lemon, alcohol, foods containing glycerin 

  To prevent drying and cracking on lips, oily creams containing soft paraffin or water-based oily 

creams should be used. 

 It should be recommended to consume foods that contain caffeine (coffee, tea, chocolate, etc.) at 

no or limited levels. 
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  In the literature; One of the most effective methods in preventing mucositis caused by RT is the 

use of NaHCO3 and saline (0.9% NaCl) solution, and mouthwashes containing sucralfate and hyd-

rogen peroxide are not recommended when stomatitis is exacerbated because they prevent new 

tissue formation (Level of evidence I). 

 If mucositis due to dry mouth; The patient should be reminded to humidify the environment and 

increase the frequency of use of artificial saliva preparations, sugar-free chewing gum and cold 

drinks, and should be told to take at least 8-10 glasses of liquid. 

  Topical fluoride should be recommended in cooperation with the dentist against dental cleaning 

and tooth decay in patients with dry mouth in head and neck patients. 

 Oral intake of liquid and puree food should be encouraged 

  The effect of cryotherapy in the management of oral mucositis has been evaluated in many studies 

(Evidence Level II) and the results obtained from these studies have been reported to be an effective 

approach in the management of oral mucositis. Intraoral ice application should be used before (5 

min), during (10 min) and after (15 min) LT in patients with bolus 5-FU, methotrexate and high-

dose melphalan to prevent mucositis. 

 To prevent the development of mucositis and reduce its severity, it can be recommended to use 20 

ml of honey every day, 15 minutes before, 15 minutes after radiotherapy and 6 hours after the 

treatment is finished, 3 times a day during the treatment 

 It can be recommended to apply 5-20 ml black mulberry molasses 15 minutes before, 15 minutes 

and 6 hours after the end of the treatment to prevent the development of mucositis and reduce its 

severity. Weight, fluid and nutritional status should be observed and replaced when necessary (Ça-

vuşoğlu, 2007: 398-400, Larson, 1998: 263-268, Sonis, 2009: 1015-1020, Güngörmüş, 2014: 24-

30, Ertem, 2009: 3-12, Can, 2015: 125) 

CONCLUSION  

Many problems can be experienced due to cancer treatments and these problems can cause disruption 

of the treatment process and interruptions in treatment. Surgery, chemotherapy and RT treatments are 

used alone or together with some of these treatment principles in the treatment of individuals with BAC. 

The most important side effect seen in individuals receiving RT is mucositis, which brings many prob-

lems with it. OM and nutritional deterioration occurring in the following weeks of treatment bring other 

health problems and may lead to a deterioration in the quality of life of patients. Therefore, non-phar-

macological methods, together with patient education, starting from the pre-treatment period, reduce the 

incidence of mucositis in patients receiving radiotherapy. 
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Abstract: Cancer is an important health problem that causes mortality and morbidity all over the world 

and in our country. Gynecological cancers constitute an important part of the morbidity and mortality 

in women after breast cancer. The order of gynecological cancer incidence in Turkey, ovary, endomet-

rium, endometrial form of cervical cancer, while in western countries, ovarian, cervical cancer as mo-

nitors. While Radiotherapy (RT)  can be applied alone or as an adjuvant to surgery in the early stages; 

In locally advanced stages, chemo-radiotherapy (CRT) is accepted as the primary treatment modality. 

Side effects and complications related to radiotherapy applied in gynecological cancer treatment can be 

encountered in the early or late period. Early side effects and complications include those seen during 

radiotherapy and within one month after treatment. Side effects seen between one month and three 

months are subacute, and those seen after three months are considered as late effects. In addition to the 

problems experienced in other organ cancers, the applied radiotherapy causes important health problems 

related to body image, depression, anxiety, sexual identity and reproductive ability that negatively affect 

the quality of life of the individual and his family. The quality of life of the patients is greatly affected 

by the diagnosis of the disease, the personal meaning of this diagnosis, the physical effects of the disease, 

the immediate and long-term side effects of different treatment modalities, the patient's mental health, 

coping mechanisms, and family / community response. 

Keywords: Radiotherapy, Gynecological Cancers, Side Effect 

INTRODUCTION 

Cancer is an important health problem that causes mortality and morbidity all over the world and in our 

country, and 14.1 million new cancer cases have been diagnosed in the world, and 8.2 million cancer-

related deaths have occurred. By 2030, it is expected that 22 million new cancer cases will occur annu-

ally, with a 75% increase in new cases. Gynecological cancers constitute an important part of morbidity 

and mortality in women after breast cancer. The order of gynecological cancer incidence in Turkey, 

ovary, endometrium, endometrial form of cervical cancer, while in western countries, ovarian, cervical 

cancer as monitors. In addition, it is the most common (45%) of female genital system cancers23. Races 

and regional differences show that genetic and environmental factors are important in the development 

of endometrial cancer. Patients frequently present with the early stage and the 5-year survival rate is 

reported above 80% in all cases (Anton, 2015: 470-474). 

                                                            
23 https://www.cancer.gov/ 
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Staging of endometrial cancers is based on postoperative pathology findings. In early stage low grade 

tumors, only total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oopheroctomy are performed, in other 

cases TAH + BSO includes peritoneal cytology and pelvic / paraaortic lymph node dissection. 

Adjuvant treatment is planned according to the postoperative stage and pathological risk factors. Brachythe-

rapy (BRT), pelvic external radiotherapy (ERT), rarely all abdominal radiotherapy, chemotherapy (CT), che-

moradiotherapy and hormonotherapy can be applied to the vaginal cuff including pelvic and paraaortic areas 

as adjuvant therapy. Adjuvant vaginal BRT and / or pelvic ERT are used in patients with high grade limited 

to the uterus and deep myometrial invasion, and a combination of post-surgical ERT and CT in the presence 

of locally advanced disease out of the uterus. Preoperative or definitive radiotherapy is applied to patients 

who are not suitable for surgery or who cannot be operated due to medical reasons, and palliative RT is 

applied to patients with symptoms that require palliation (Alvarez, 2007: 285-291). 

Cervical cancer is one of the most common gynecological cancers worldwide (Anton, 2015: 470-474). 

Although cervical cancer does not rank at the top in developed countries, cervical cancer ranks at the 

top and all over the world due to the population density of developing countries and the inadequacy of 

screening programs in these countries (Torre, 2015: 87-108).  

In the treatment of cervical cancer, definitive RT has an important place as a curative treatment option.  

While RT can be applied alone or as an adjuvant to surgery in the early stages; The effectiveness of 

chemo-radiotherapy (CRT) as a primary treatment modality in locally advanced stages has been accep-

ted in line with the information obtained from many prospective randomized studies published in 1999s 

(Morris, 1999: 1137-1143, Yavaş, 2015: 142-149). 

 Brachytherapy; It is a form of radiation therapy in which radioactive sources are placed in or near the 

tumor. It has the advantage of delivering high doses to the tumor while protecting normal healthy tissues. 

The basic radiobiological principles of external radiotherapy and brachytherapy are the same. After the 

applicators are placed in the vagina in cases with postoperative indications and in the uterine cavity in 

cases without surgery, computer tomography and MRI images are taken and planning is made. In 

brachytherapy, a radioactive source loaded with a very high dose of radiation is placed directly into the 

cancerous tissue using an intracavitary or interstitial applicator (Görkem, 2015). 

Although the aim of radiotherapy is to provide maximum local control and survival as well as to cause 

minimum side effects, as shown in many studies, early and late side effects are frequently encountered. 

These effects are particularly common in tissues and organs with rapidly dividing cells (gastrointestinal 

system mucosa, bone marrow, skin, oropharyngeal and esophageal mucosa). The severity of the effect 

is related to the treatment technique, total radiation dose, fractionation properties and the width of the 

treatment area, as well as the radio-sensitivity of the cells (Uçar, 2010: 55-60). 

Side Effects 

Side effects and complications related to radiotherapy in gynecological cancer treatment can be enco-

untered in the early or late period. Early side effects and complications include those seen during radi-

otherapy and within one month after treatment. Side effects seen between one month and three months 

are subacute, and those seen after three months are considered as late effects. The most common side 

effects in the early period are pain, nausea and diarrhea, anorexia, dyspepsia and weight loss. Rare side 
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effects are obstruction, ileus, bleeding, and perforation. In the early period, dysuria, pollakiuria and 

nocturia in the genitourinary system, erythema of the skin, dry or wet desquamation, neutropenia, ane-

mia, and thrombocytopenia can be seen due to decreased bone marrow functions in the pelvic bones.  

Late effects are usually permanent. During this period, stricture formation, adhesions, cracks, severe 

bleeding and intestinal wall perforation can be seen in the intestinal Wall (Serçekuş, 2020: 126-130, 

Constine, 2004: 357-390, Williams: 2004: 96-136).  

The rate of fecal incontinence occurring in the late period due to pelvic radiotherapy is between 3-53%. 

It has been found that symptoms originating from the urinary and gastrointestinal system are observed 

with a significantly higher rate in women who have received radiotherapy compared to women who 

have been diagnosed with gynecological cancer who were previously treated with pelvic radiotherapy 

and women who did not receive radiotherapy (Mcbride, 2004: 96-136, Morris, 2015, Sözen, 2018). 

Radiotherapy treament in endometrial cancers causes important health problems related to body image, 

depression, anxiety, sexual identity and reproductive ability, which negatively affect the quality of life 

of the individual and her family, as well as problems in other organ cancers (Hubbs, 2019: 1-6). The 

quality of life of patients is greatly affected by the diagnosis of the disease, the personal meaning of this 

diagnosis, the physical effects of the disease, the immediate and long-term side effects of different tre-

atment modalities, the patient's mental health, coping mechanisms, and family / community response. 

The dose of radiation applied causes different degrees of effects on the woman's ovaries and vagina and 

sexual problems. The radiation dose applied during the treatment stops the ovarian functions and causes 

irreversible sterility. In the vaginal epithelium, it causes erythema, inflammation, mucosal atrophy, loss 

of elasticity, and ulceration in the vaginal tissue. Changes in the vagina occur within the first 3 months 

after radiotherapy and continue for a year. effects affect the life satisfaction of the patient and reduce 

the quality of life (Bones, 2017: 60-71). 

CONCLUSION  

 Radiotherapy treatment has permanent and negative effects on women's sexuality in women with gy-

necological cancer. The most common problems are vaginal dryness, dyspareunia, varying degrees of 

vaginal stenosis, sexual reluctance and orgasm problems. Patients who have completed the treatment 

process for cancer have to struggle with the negative effects of radiotherapy. Although there are various 

solutions to these problems, their effectiveness and application indications are still discussed today. 

There is a need for comprehensive studies on the effects of radiotherapy on women's sexual health and 

the effectiveness of treatment methods to eliminate these effects. 
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TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ: 

Aynur ALİYEVA,1 Özlem YAĞIZ,2 Ziya KARİMOV3 

1 Özel Körfez Hastanesi, KBB ve BBC bölümü, Balıkesir / Türkiye 

2Adıyaman Üniversitesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı , Adıyaman / Türkiye 

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Programı, Araştırma Eğitimi Programı, İzmir / Türkiye 

Öz: Tiroglossal duktus kistleri,boyun orta hattında en sık görülen konjenital boyun kitlesidir. Çoğun-

lukla boyun orta hattında, yutkunma sırasında vertikal doğrultuda hareketli ve ağrısız bir şişlik olarak 

ortaya çıkar. Tiroglossal duktusun kısmi veya tam obliterasyon eksikliği ve içindeki epitelin sekretuar 

özelliği sonucunda gelişen benign kistik oluşumlardır. Nadir de olsa malign transformasyon özelliğine 

sahipdir. Bu çalışmada tiroglossal duktus kisti nedeniyle opere edilen 51 hastanın, muayene bulguları, 

klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerinin ilgili literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve 

Yöntem: KBB ve BBC kliniğinde tiroglossal duktus kisti ön tanısı ile operasyon (Sistrunk, sistektomi, 

tiroidektomi) yapılan 51 olgu dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru şikayeti, mua-

yene bulguları, demografik özellikleri, tanı yöntemleri, cerrahi teknikleri ve tedavi sonrası nüks ve 

komplikasyonlar oranları, patoloji sonuçları incelendi. Bulgular:  Opere olan 51 hastanın 23'ü (% 45) 

erkek, 28'i (% 55) kadın; 35'i (%69) erişkin, 16'ı (%31) çocuk idi. Yaş aralığı 3-78 yaş olup, yaş ortala-

ması 30 (ssp18) idi. En sık başvuru nedeni boyun orta hatta şişlik 40 (%78), daha nadir olarak çene 

altında şişlik 8 (%16), nefes almada güçlük 2 (%4) ve kosmetik kusur 1 (%2) şikayetlerinden oluşu-

yordu. Ortalama takip süresi 28 ay (max 32; min 8; ssp 3 ay ) olan hastalarda 4’üne (%8) revizyon 

operasyon yapılmıştır. Ortalama kist boyutu görüntüleme ile 2.8 cm (aralık 0.8-8.7 cm). Kistin boyutu 

pediyatrik hastalarda yetişkinlerden daha küçük olduğu tespit edildi. Sistrunk prosedürü (n = 47; %92), 

sistektomi (n =4; %8) veya tiroidektomi (n = 1; %2) cerrahi tedaviden oluşmaktaydı. 2 (% 4) hastada 

papiller tiroid karsinomu tespit edildi. 

Sonuç:  Nüks olan hastaların revizyon sebepleri ilk operasyonunda sistektomi yapılması, yetersiz hyoid 

kemik rezeksiyonu ve rezidü duktusun inferiordan bağlanması olduğu düşünülmüştür. Boyun orta hatta 

şişlik nedeni ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında tiroglossal duktus kisti düşünülmelidir. Tiroglossal 

duktus kistlerinde maligniteye dönüşüm ihtimali olduğundan tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi olarak 

en az rekürrens oranıyla güvenli ve komplikasyon riski düşük bir cerrahi prosedür olan Sistrunk ameli-

yatı önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tiroglossal Duktus Kisti, Sistrunk Ameliyatı, Boyun Orta Hatta Kitle, Hyoid 

GİRİŞ 

Boyun orta hat kitlelerinden de en sık görüleni %70-80 oranında tiroglossal duktus kisti (TGDK) veya 

fistülüdür (1-3) . Konjenital boyun kitleleri ise  bütün boyun kitlelerinin %12’ni teşkil etmektedir (4) 

TGDK, embriojenik gelişimde tiroid bezinin dil kökünden (foremen çekum) anatomik pozisyonuna in-

mesi sırasında tiroglossal duktustaki kısmi veya tam obliterasyon eksikliği sonucunda oluşur (1,2,4,5,). 

Eğer duktus boyun cildine direk  açılıyor ise tiroglossal fistül oluşuyor. Genellikle boynun orta hattı 

boyunca ve sırası ile tirohyoid (%60), suprahyoid (%25), suprasternal (%13) ve intralingual (%2) böl-

gelerde izlene bilmektedir (2,5) Cinsiyyet predominansı izlenmemektedir (5-7) Çocukluk çağında ve 

adölesanlarda sık görülmekle birlikte herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir (1,6). Genellikle   yumuşak, 
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düzgün sınırlı, fluktasyon veren, ağrısız, hareketli  ve ara sıra  hacminde değişme olan farklı  kliniklerle  

karşımıza çıkabilmektedir (3,5,8) Klinik muayenede dilin dışarı çıkartılması ve yutma esnasında kitlenin 

hareketi patognomoniktir Ancak tanıyı doğrulamak, normal tiroid dokusunun varlığını ve lokalizasyonu 

göstermek ve kist içinde oluşabilecek malign dejenerasyonları göstermek için Ultrasonografi (USG), 

bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), tiroid sintigrafisi, tiroid fonksiyon 

testleri (TFT) ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)  önerilmektedir(1,5) Çoğunlukla klinik seyri 

benign ,nadir olarak malign transfarmasyon da izlene bilmektedir. (8) 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amaçı tiroglossal duktus kisti ön tanısı ile  opere edilen hastalarımızın, muayene bulgu-

ları, klinik özellikleri, cerrahi ve tedavi yöntemlerinin ilgili literatür eşliğinde tartışılması yapılarak lite-

rature katkı sağlamaktır 

GEREÇ ve YÖNTEM 

 KBB ve BBC kliniğinde tiroglossal duktus kisti ön tanısı ile operasyon(Sistrunk,sistektomi tiroidek-

tomi) yapılan 51 olgu dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri , yaşı, cin-

siyyeti, ek hastalıkları, başvuru anındaki şikayet ve bulguları, tanı yöntemleri, cerrahi teknikleri, ve te-

davi sonrası nüks ve komplikasyonlar oranları, patoloji sonuçları incelendi. Literatür eşliğinde değer-

lendirildi. SPSS 20 kullanılarak istatistik yapıldı 

BULGULAR 

Opere olan 51 hastanın 23'ü (% 45) erkek, 28' i (% 55) kadın; 35’i (%69) erişkin, 16’ı (%31) çocuk idi. 

Yaş aralığı 3-78 yaş olup, yaş ortalaması 30 (ssp 18) idi. En sık başvuru nedeni boyun orta hatta şişlik 

40 (%78), daha nadir olarak çene altında şişlik 8 (%16), nefes almada güçlük 2 (%4) ve kosmetik kusur 

1 (%2) şikayetlerinden oluşuyordu. Ortalama takip süresi 28 ay (max 32; min 8; ssp 3 ay ) olan hasta-

larda 4’üne (%8) revizyon operasyon yapılmıştır. Ortalama kist boyutu görüntüleme ile 2.8 cm (aralık 

0.8-8.7 cm). Kistin boyutu pediyatrik hastalarda yetişkinlerden daha küçük olduğu tespit edildi. Sistrunk 

prosedürü (n = 47; %92), sistektomi (n =4;%8) veya tiroidektomi (n = 1; %2) cerrahi tedaviden oluş-

maktaydı. 2 (% 4) hastada papiller  ve  1 (% 2) hastada medullear tiroid karsinoması tespit edildi. 

TARTIŞMA 

Tiroglossal duktus kistleri her  iki cinste eşit oranda ve her dekadında , ama özellikle çocukluk çağında 

daha çok görülebilmektedir.(9) Bizim serilerimizde hastanın 23'ü (% 45) erkek, 28' i (% 55) kadın; 35’i 

(%69) erişkin, 16’ı (%31) çocuk idi. tiroglossal kist ve fistüller ileri  dekadlarda ortaya çıkmıştı. 

Tiroglossal duktus kistleri çoğunlukla asemptomatik  seyreder. Yaklaşık %50’sinde ise belli aralıklarla 

kistin ve ya fistülün enfekte öyküsü olur ve KBB polikliniklerine bu şikayeti ile başvuru yapılıyor .(9-

11) Bizim olgularımızın en sık başvuru nedeni boyun orta hatta şişlik 40 (%78), daha nadir olarak çene 

altında şişlik 8 (%16), nefes almada güçlük 2 (%4) ve kosmetik kusur 1 (%2) şikayetleridir. 

Tiroglossal duktus kistlerinin boyun patolojileri  içerinde dermoid kist, tiroid piramidal lobu, tiroid ade-

nomu, tiroid karsinomu, aberran tiroid dokusu, brankial yarık kisti, lipom, lenfadenopati, hemanjiom, 

lenfanjiom, laringosel ve teratom ile ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir (8,12,13) .Bilgisayarlı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR  
 

 

466 

tomografi (BT), manyetik rezonans (MR), USG ve tiroid sintigrafisi, TFT değerleri Tiroglossal duktus 

kistlerinin tanı ve ayırıcı tanısında kullanılabilir (14) . Nadirde olsa malign transformasyon riskinin ol-

duğu unutulmamalıdır (8,15-18). Bizim olgularımızda da 2 (% 4) hastada papiller  ve  1 (% 2) hastada 

medullar tiroid karsinomu tespit edilmiştir. 

Tiroglossal duktus kistlerinin tedavisi genellikle cerrahidir ve en sık sistrunk ameliyatı uygulanmaktadır. 

Bizim olgularımızın tümüne sistrunk ameliyatı yapıldı. Bizim olgularımızda Sistrunk prosedürü (n = 47; 

%92), sistektomi (n =4;%8) ve  tiroidektomi (n = 1; %2) cerrahi tedavi yöntemleri tercih edilmiştir 

Tiroglossal duktus kistinin başarısız cerrahi tedavisinin birçok sebebi vardır. Ortalama takip süresi 28 

ay (max 32; min 8; ssp 3 ay ) olan hastalarda 4’üne (%8) revizyon operasyon yapılmıştır. Bunun sebebi 

olarak yetersiz rezeksiyon ve cerrahi teknik olduğu düşünülmektedir.. 

Bütün bu bilgiler ışığında boyunda şişlik veya kitle ile gelen hastaların ayırıcı tanısında tiroglossal duk-

tus kistleri de akla gelmeli ve tedavisinde sistrunk ameliyatının altın standart olduğu unutulmamalıdır. 
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ASTIM 

Ezgi Eroğlu ÇAKMAKOĞLU 

Bingöl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D. Bingöl / Türkiye 

Öz: Astım nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük atakları, göğüste sıkışma hissine sebep olan ve 300 

milyona yakın insanı etkilemiş ciddi bir sağlık problemidir. Astımın tedaviye yanıt iyidir ya da tedavi 

yapılmadan iyileşebilir. Tedavisi için sistemik kortikosteroidler, lökotrien modifiye ediciler, bronkodi-

latörler ve antienflamatuar ajanlar tercih edilmektedir. Günümüzde en yaygın kanı antienflamatuar in-

halasyonu (glukokortikosteroidler) ve bronkodilatörlerin (beta-2 agonisti) kullanımının en başarılı te-

davi olduğu yönündedir. Astımlı çocuk hastalarda daimî dişlerin çürüklerden daha çok etkilendiği, has-

talık süresince çürük gelişme riskinin ve çürük prevalansının yüksek olduğu bildirilmiştir. Okul öncesi 

çağdaki astımlı çocukların sağlıklı çocuklara göre daha fazla çürüğü olduğunu Stensson ve ark. öne 

sürmüştür. Mutans ve Laktobasil sayısındaki artış ve tükürük akış hızındaki azalma beta-2 agonist kul-

lanan astımlı çocuklarda diş çürüğü prevalansının yüksek olmasının sebebidir. Bunun yanı sıra, inhaler 

ilaç kullanan astım hastalarında kseretomiyi önlemek amacı ile karyojenik içeceklerin tüketilmesinin ve 

bazı astım ilaçlarına eklenen fermente karbonhidratların da çürük prevelansını arttırdığı tespit edilmiştir. 

Tıp ve diş hekimleri astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlarının ağız sağlığı üzerindeki etkileri 

konusunda hastalar ve ebeveynleri bilgilendirmelidir. Kserestomiyi gidermek amacı ile bol ve sık su 

içilmesi, tükürük akışını stimüle etmek amacı ile ise şekersiz sakız çiğnenmesi önerilmelidir. Hastaların 

ve ebeveynlerinin ağız ve diş sağlığı hakkında doğru bilgilendirilmeli, diş fırçalama hususunda yönlen-

dirilmeli ve en seyrek 6 ayda bir diş hekimi kontrollerine teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Astım, İnhaler İlaç, Çürük, Çocuk Diş Hekimliği 

GİRİŞ  

Astım, günümüzde yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen ve önümüzdeki 8 yıl boyunca 100 milyon yeni 

teşhis konulacağı düşünülen ciddi bir sağlık problemidir (Bateman et al. 2008; 31(1):143-178, Aral et 

al. 2016; 37(2):42-46). Astım hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, öksürük atakları 

olan hava yolu hipersensitivitesi ve yaygın havayolu obstrüksiyonu görülebilen bir enflamasyondur 

(Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Thomas et al. 2010; 55(2):128-133, Ninan et al. 1992; 304(6831):873-

875). 

Astım, günümüzde hastalığın tanı ve tedavisi için yayımlanan rehberlerde kronik enflamatuar bir hasta-

lık olarak geçmektedir. Bu enflamasyon; tekrarlayan hışıltıya, çeşitli uyaranlara karşı bronşların aşırı 

yanıt vermesine, öksürük ataklarına, nefes darlığına neden olmaktadır. Genellikle reversibl havayolu 

obstrüksiyonu ile beraber görülmektedir. Bu tanım astım için hem tedavi hem de tanı kriterlerinde temel 

oluşturmaktadır (Panitch, 2007:95-115). 

Astım patolojisinde, düz kas hipertrofisi, kalınlaşmış ve enflamatuar hücrelerle infiltre olmuş bir mu-

koza, bronşiyollerin epitelinde değişim görülmektedir (Dunnill, 1960:13(1);27-33). Lümen hücre artık-

larıyla karışık mukusla doludur ve havayolu çapı daha küçüktür. Havayollarında eozinofiller, nötrofiller 

bolca bulunur ve eozinofillerin yıkılması sonucu Charcot-Leyden kristalleri oluşur. Hastalığın ilerleyen 

safhalarında havayollarının şeklini alan mukus kalıpları (Curschman Spiralleri) görülebilir. Bu klasik 

tanımlama genellikle astım dolayısıyla hayatını kaybeden hastalarda postmortem örnekleme sonucu 
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oluşturulmuştur. Astımlı hastaların havayollarından elde edilen biyopsi örneklerinde bulguların, geniş 

bir spektrum oluşturduğu görülmüştür (Panitch, 2007:95-115). 

Astım tedavi olmaksızın kendiliğinden düzelebilir ya da tedaviye iyi yanıt verir. Astım tedavisinde sis-

temik kortikosteroidler, bronkodilatörler, lökotrien modifiye ediciler ve antienflamatuar ajanlar kulla-

nılmaktadır (Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Sağ et al. 2007; 29(10):2236-2242, Shulman et el. 

2003; 25(3):279-84). En başarılı tedavi yönteminin antienflamatuar inhalasyonu ve bronkodilatör kul-

lanımı olduğu düşünülmektedir (Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Stensson et al. 2011; 69(3):158-164). 

ASTIM ve DİŞ ÇÜRÜĞÜ 

Astımlı çocuk hastalarda daimi dişlerin çürüklerden daha çok etkilendiği öne sürülmüştür (Aral et al. 

2016; 37(2):42-46). Astımlı çocuklarda çürük prevalansının, hastalık boyunca çürük gelişme riskinin 

yüksek olduğu ve bronşiyal astımın şiddetiyle paralel bir şekilde artış gösterdiği bildirilmiştir (Thomas 

et al. 2010; 55(2):128-133). Okul öncesi çağdaki astımlı çocukların sağlıklı çocuklara göre daha fazla 

çürüğü olduğunu Stensson ve ark. öne sürmüştür (Stensson et al. 2011; 69(3):158-164). Mutans ve Lak-

tobasil sayısındaki artış ve tükürük akış hızındaki azalma beta-2 agonist kullanan astımlı çocuklarda diş 

çürüğü prevalansının yüksek olmasının sebebidir. Bunun yanı sıra, astım ilaçlarının barındırdığı fer-

mente karbonhidratların da çürük prevelansını arttırdığı bildirilmiştir. Astım ilaçlarının sık kullanılması 

tükürük akışını azalttır ve çürük riskini arttır diye düşünülmektedir (Thomas et al. 2010; 55(2):128-133). 

Ayrıca inhaler ilaç kullanan hastalarda ağız kuruluğunu önlemek için karyojenik içeceklerin tüketiminin 

artması da çürük riskini arttırabilir. İnhaler ilaçların kötü tadının giderilmesi için ağzın yıkanmasının; 

beta-2 agonistlerin sebep olduğu tükürük akış hızındaki azalmanın ve ağız solunumunun sebep olduğu 

ağız kuruluğunun giderilmesi gibi avantajları olur. Fakat ağzın yıkanması için çürük yapan içecekler 

değil nonkaryojenik içecekler tercih edilmelidir (Alavaikko et el. 2011; 174(6):631-641). 

Astım hastalarının ağız sağlığına özel dikkat gösterilmelidir. Astımlı çocuk hastalarda oluşabilecek çü-

rüklerin en aza indirgenmesi amacıyla; floridin çürük oranını önemli ölçüde azalttığı gösterildiğinden 

astımlı hastalar için flor ürünlerinin düzenli kullanımı (örn. diş macunu), çocuklarının tükettiği şeker 

miktarına dikkat edilmesi, düzenli diş hekimi kontrollerinin yapılması önerilir. İnhaler ilacın kullanı-

mından bir dakika sonra şekersiz sakız çiğneme pH nötralizasyonu açısından önemli sayılabilmektedir 

(Alavaikko et el. 2011; 174(6):631-641, Wierchola et el. 2006; 7(3):142-145). 

ASTIM ve TÜKÜRÜK 

Astım tedavisinde beta-2 agonistinin uzun kullanımı tükürük akımında azalmaya neden olabilmektedir 

(Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Thomas et al. 2010; 55(2):128-133). Sağ ve ark. inhale kortikosteroid ve 

beta-2 agonisti ile tedavisi gören astımlı çocukların tükürük akış hızını azalttığını tespit etmişlerdir (Sağ 

et al. 2007; 29(10):2236-2242). Astım hastalarında sadece bronkodilatör kullanımı değil ağız solunumu 

varlığı da ağız kuruluğunu arttırabilmektedir. Tükürük akışındaki azalma ayrıca tükürük içerisindeki 

amilaz, peroksidaz, total protein, sekretuvar IgA ve lizozim oranlarını da azaltmaktadır (Aral et al. 2016; 

37(2):42-46, Thomas et al. 2010; 55(2):128-133, Ryberg et al. 1991; 99(3): 212-218). IgA, antibakteri-

yel etkinlik gösterir ve bakteriyel adezyonu engellemektedir. Diğerleri ise (tükürük peroksidaz, lizozim 

ve laktoferrin gibi) bakteri metabolizmasına etki eder. Tükürük antibakteriyel kapasitesi düşmesi dola-

yısıyla hasta oral hastalığa daha yatkın hale gelebilir (Ryberg et al. 1987; 66(8):1404-1406). 
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 Tükürük akış hızındaki, tükürük içeriğinde bulunan protein ve iyonlardaki değişiklikler çürük ve eroz-

yon insidansını arttırmaktadır (Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Thomas et al. 2010; 55(2):128-133).  

İnhale ilaç kullanımından sonra hastanın ağzını çalkalaması tüm bu yan etkileri azaltmak ve kandida 

enfeksiyonlarından korunabilmek için oldukça önemlidir (Celenk S, Eroglu E. 2019; vol5, no3. DOI: 

10.7176/JSTR/5-3-10). Şekersiz sakız çiğneme tükürük akış hızı düşük olan hastalarda akış hızını art-

tırmak için kullanılabilir. Bunun yanı sıra nistatin gibi topikal antimikotiklerin ve antibakteriyel etkiye 

sahip gargaraların kontrollü kullanılması tükürük akış hızını arttırmada önemlidir (Aral et al. 2016; 

37(2):42-46, Thomas et al. 2010; 55(2):128-133, Stensson et al. 2003; 25(3):279-84). 

ASTIM ve DENTAL PLAK 

Astımlı bireylerde inhaler ilaç kullanımı tükürük tamponlama kapasitesini ve tükürük akış hızını azalt-

maktadır. Bu sebepten dolayı ağız kuruluğu oluşmaktadır ve oral yıkama optimum olamamaktadır. Den-

tal plak artışı için ortam uygun hale gelmiş olmaktadır. Astımlı bireylerin dental plak miktarı sağlıklı 

bireylere oranla artmıştır (Bimstein et al. 2007; 31(2):86-89, Yaghobee et al. 2008; 5(2):47-51, Hyyppä 

et al.1979; 37(1):15-20, Celenk S, Eroglu E. 2019; vol5, no3. DOI: 10.7176/JSTR/5-3-10).  

ASTIM ve DENTAL EROZYON 

Astım tedavisi gören bireylerde uzun süreli beta-2 agonist kullanımında tükürük akımının azaldığı gö-

rülmüş (Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Thomas et al. 2010; 55(2):128-133, Sağ et al. 2007; 29(10):2236-

2242). Astımlı bireylerde sadece bronkodilatör kullanımı değil ağız solunumu da ağız kuruluğunu arttı-

rabilmektedir. Bu durum tükürük akışındaki azalmayla birlikte tükürükte bulunan amilaz, total protein, 

peroksidaz, sekretuvar IgA ve lizozim miktarlarını da azaltmaktadır. Tükürük içeriği ve tükürük akış 

hızındaki değişiklikler çürük ve erozyon riskini arttırmaktadır (Aral et al. 2016; 37(2):42-46, Thomas et 

al. 2010; 55(2):128-133).  

Tükürük pH'sını, 5,5’in (hidroksiapatitin çözünmesi için kritik) altına düşüren pek çok inhaler astım 

ilacı vardır (Aral et al. 2016; 37(2):42-46). Astımlı bireylerde, bronkodilatörler (beta-2 agonisti), ayrıca 

alt özofagus sfinkterlerini de gevşetmektedirler. Bu sebepten dolayı GÖR gelişme ihtimali ile oluşacak 

asidik ortamın erozyon ve çürük riskini arttırdığı düşünülmektedir (Aral et al. 2016; 37(2):42-46,129). 

Astımın pek çok kaynakta dental erozyon riskini arttırdığı tespit edilmiştir (Aral et al. 2016; 37(2):42-

46, Al‐Dlaigan et al. 2002; 12(3):189-200, Sivasitamparam et al. 2002; 47(4):298-303).  

SONUÇ 

Tıp ve diş hekimleri astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlarının ağız sağlığı üzerindeki etkileri 

konusunda hastalar ve ebeveynleri bilgilendirmelidir. Kserestomiyi gidermek amacı ile bol ve sık su 

içilmesi, tükürük akışını stimüle etmek amacı ile ise şekersiz sakız çiğnenmesi önerilmelidir. Hastaların 

ve ebeveynlerinin ağız ve diş sağlığı hakkında doğru bilgilendirilmeli, diş fırçalama hususunda yönlen-

dirilmeli ve en seyrek 6 ayda bir diş hekimi kontrollerine teşvik edilmelidir. 
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CISPLATIN UYGULAMASININ A549 HÜCRELERİNDE BAZI GEN 

EKSPRESYONLARINA VE APOPTOZA ETKİSİ 

Evrim Suna ARIKAN 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitersi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD  

Afyonkarahisar / Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı; bir anti-kanser kemoterapi ilacı olan Cisplatinin farklı dozlarının, akciğer 

kanseri hücre hattı olan A549 hücrelerinde PTEN, FHIT ve TTPAL gen ekspresyon seviyeleri ile Cas-

paz-3 ve TNF-α protein miktarlarına etkisini belirlemektir.  A549 hücrelerinin 24 ve 48 saat süre ile 10 

μM, 80 μM ve 150μM cisplatin ile inkübasyonları sonrası PTEN, FHIT ve TTPAL genlerinin mRNA 

düzeylerindeki değişimler Real-Time PCR yöntemi ile belirlendi. Genlerin ekspresyon seviyelerinin 

belirlenmesinde housekeeping genler GAPDH ve TBP normalizasyon için kullanıldı. İmmünohistokim-

yasal analizler için 24 ve 48 sa kontrol ve 80μM cisplatin uygulanan A549 hücrelerine anti-caspase 3 ve 

anti-Tnf Alpha primer antikorları uygulandı. Elde edilen görüntülerde H-Score değerlendirmesi yapıldı. 

PTEN geni ekspresyon seviyelerinde 24 saat 150 μM (1,18 kat) ve 48 sa 10 μM, 80 μM ve 150μM 

konsantrasyonlarda kontrole göre upregülasyon belirlendi (sırasıyla; 2,55; 5,14 ve 1,53 kat). Tüm saat 

ve konsantrasyon uygulamalarında FHIT ve TTPAL genleri için mRNA Ct (treshold cycle) ve erime 

eğrisi (melting curve) tespit edilemezken, TBP genine ait Ct değerleri ve erime eğrisi mevcuttu. İmmü-

nohistokimyasal olarak Caspase-3 ve TNF-α ifadelenmeleri kontrole göre yüksek bulundu. Bu çalış-

mada, kanser hücresi büyümesini yavaşlatmak veya durdurmak için kullanılan cisplatinin PTEN gen 

ekspresyonunu A549 hücrelerinde kontrole göre arttırması, ilacın PTEN geni ifadelenmesine dahil olan 

süreçlere etki ettiğini ve hücrelerin aynı zamanda apoptoza yönlenmesinin bu süreçlerle ilişkisini gös-

termektedir. Olası kodlamayan RNA'ların da eş zamanlı çalışılması aydınlatıcı olacaktır. İlaveten bu 

çalışmada A549 hücrelerinde FHIT ve TTPAL gen ekspresyonlarının kontrolde dahi tespit edilememesi 

bunun yanı sıra TBP gen ekspresyonun varlığı, FHIT ve TTPAL gen ifade kaybının ilaçtan bağımsız 

olduğunu göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: A549, Cisplatin, PTEN, FHIT, TTPAL, Apoptoz 

GİRİŞ 

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC) en sık görülen akciğer kanseri türüdür ve ölümlerin 

% 90'ından fazlası metastazla ilişkili ölümlerden kaynaklanmaktadır (Naso et al, 2021).  A549 İnsan 

akciğer kanseri hücre hattıdır küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin ana alt tipidir ve hücre kültürü 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Cisplatin, bir dizi kanseri tedavi etmek için kullanılan bir kemoterapi 

ilacıdır. Bunlar arasında testis kanseri, yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanseri, meme kanseri, mesane 

kanseri, baş ve boyun kanseri, özofagus kanseri, akciğer kanseri, mezotelyoma, beyin tümörleri ve nö-

roblastom bulunmaktadır (The American Society of Health-System Pharmacists, 2016).   

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; bir anti-kanser kemoterapi ilacı olan ve çeşitli kanser türlerini tedavi etmek için 

kullanılan Cisplatinin farklı dozlarının, akciğer kanseri hücre hattı olan A549 hücrelerinde PTEN, FHIT 

ve TTPAL gen ekspresyon seviyeleri ile Caspaz-3 ve TNF-α protein miktarlarına etkisini belirlemektir. 
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KAPSAM 

PTEN, yaslanma, anjiogenez, apoptozis, hücre döngü ilerlemesi, hücre kasılması, DNA hasarına yanıtı 

içeren sayısız süreçte görev alır. PTEN geni hem lipit hem de proteinleri defosforile etme yeteneğine 

sahip bir çift spesifik fosfataz kodlar (Govender ve Chetty, 2012) ve bir enzimatik fonksiyonu oldugu 

bilinen ilk tümör baskılayıcı moleküldür (Myers, 1998). FHIT geni purin metabolizmasında yer alan bir 

P1-P3-bis (5'-adenosil) trifosfat hidrolaz proteini kodlanmaktadır. Bu gen kromozom 3 üzerindeki ortak 

kırılgan bölge FRA3B'yi kapsar ve kanserle indüklenen hasarı translokasyonlara ve anormal transkript-

lere yol açabilir (Croce et al., 1999).Yüksek TTPAL mRNA ekspresyonunun, çoklu kanser tipli has-

talarda düşük sağ kalım oranı ile anlamlı derecede ilişkili olduğu bildirilmiştir (https://www.proteinat-

las). Apoptotik sinyalin inhibe edilmesi, apoptotik proteinlerin ekspresyonunun azaltılması ve/veya anti-

apoptotik moleküllerin daha fazla üretilmesi yoluyla hayatta kalma sinyallerinin arttırılmasıyla apopto-

zun blokajı, kanserlerin ayırt edici özelliğidir (Pienta ve ark., 2006). Apoptoz, dışsal yolak (extrinsic, 

ölüm reseptörü) ve/veya intrinsik yolak (intrinsic, mitokondriyal) ile aktive olan ve aktif kaspaz enzim-

leri tarafından hücresel bozunma ile sonuçlanan karmaşık bir biyolojik işlemdir (Tannock ve ark., 2004). 

Hem dışsal hem de içsel yolakta sonlandırıcı kaspaz, kaspaz-3’dür. TNF-alfa, inflamasyondan apoptoza 

kadar değişen birçok etkiye sahiptir. 

YÖNTEM 

Hücre Kültürü, Hücrelerden Total RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi 

Akciğer kanseri hücre hattı A549 hücreleri %15 FBS içeren DMEM besi yeri içerisinde inkübe edidi. 

Besi yerleri içerisine % 1 L-Glutamin'in yanında olası kontaminasyonu önleme amaçlı, % 1 penicilin-

streptomycin içerecek 37°C ve 5% CO2 inkübatör içerisinde %85 konfluensi sağlandıktan sonra A549 

hücreleri 3 tekrarlı olarak 6 kuyulu kültür kaplarına her bir kuyuda 105  hücre olmak üzere ekildi ve 

10μM, 80μM ve 150μM cisplatin uygulamalarına 24 ve 48 saat süre ile maruz bırakıldı. 6 kuyulu kültür 

kaplarında bulunan A549 hücrelerinden inkübasyon sürelerinin ardından ilgili protokol basamaklarına 

göre PureZole izolasyon kiti ile total RNA izolasyonu gerçekleştirildi. Elde edilen RNA’ların miktarları 

ve saflığı NanoDrop ND-1000 V.3.7 Spektrofotometre cihazında ölçülerek mikrolitredeki mikrogram 

değerleri belirlendi ve kullanılıncaya kadar -80°C’lik derin dondurucuda saklandı. cDNA eldesi iScript 

Reverse Trancription Supermix cDNA sentez kiti (Biorad, USA, Kat. No:1708841) kullanılarak, 1µg 

total RNA’dan devam eden protokol doğrultusunda gerçekleştirildi. 5 dakika 25ºC priming, 20 dakika 

46ºC revers transkripsiyon,  1 dakika 95ºC RT inaktivasyon. Elde edilen cDNA’lar Real-Time PCR’de 

kullanılıncaya kadar -20°C’lik derin dondurucuda saklandı.    

Gen Expresyon Analizleri  

A549 hücrelerinde eksprese edilen PTEN, FHIT, TTPAL, GAPDH ve TBP genlerinin mRNA düzeyleri, 

Real-Time PCR yöntemi ile RotorGeneQ cihazı kullanılarak belirlendi. Amplifikasyonlar 10 μL toplam 

tepkime hacmi içerisinde; cDNA, bölgeye özgü primerler  

(GAPDH-F 5’ CATTGCCCTCAACGACCACTTT 3’,  

GAPDH-R 5’ GGTGGTCCAGGGGTCTTACTCC 3’, 

PTEN-F 5’ TGGATTCGACTTAGACTTGACCT 3’   

https://www.proteinatlas/
https://www.proteinatlas/
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PTEN-R 5’GGTGGGTTATGGTCTTCAAAAGG 3’ 

FHIT-F 5’ GGACTTTCCTGCCTCTTGGAGA 3’ 

FHIT-R 5’GCGGTCTTCAAACTGGTTGCCA 3’ 

TTPAL-F 5’ CCACTCCATCTCCTCAATCAACC 3’ 

TTPAL-R 5’ CTCCACACACTTCACTCACACC 3’ 

TBP-F 5’ TCTATCCACACTCAATCTTCCTTC 3’ 

TBP-R 5’ CCTTCCTCCCTCTCTTATCCTC 3’), iTaq Universal SYBR Green Supermix (Biorad, 

USA, Kat. No: 1725122) ve nuklease free su kullanılarak devam eden protokole göre gerçekleştirildi.  

PTEN ve GAPDH için: 30 saniye 95°C başlangıç denatürasyonunu takiben 40 döngü; 5 saniye 95°C ve 

30 saniye 60°C. PCR sonunda tek amplifikasyon ürününü konfirme etmek amacıyla erime eğrisi ana-

lizleri yapılmıştır (65-95°C, 0.5°C artış 5 san/basamak). FHIT, TTPAL ve TBP için: 180 saniye 95°C 

başlangıç denatürasyonunu takiben 35 döngü; 5 saniye 95°C, 10saniye 58°C ve 20 saniye 72°C. PCR 

sonunda tek amplifikasyon ürününü konfirme etmek amacıyla erime eğrisi analizleri yapılmıştır (60-

95°C, 0.4°C/sn ve 1 sn 40°C). Reaksiyonlar sonucunda, genlere ait mRNA düzeylerini gösteren treshold 

Cycle (Ct) değerleri belirlendi. Gen ifade düzeyleri GAPDH ve TBP gen ifade düzeylerine göre norma-

lize edildi. 

İmmunohistokimyasal boyama yöntemi 

24 ve 48 saat 80μM cisplatin uygulamasından sonra A549 hücrelerinin TNF-α ve Caspase-3 immuno-

sitokimya boyamaları şu şekilde gerçekleştirildi: Hücreler %4 lük paraformaldehit ile fikse edildi, Triton 

X100 solüsyonu içinde buz üzerinde 15 dakika tutuldu ve PBS (PBS; Posphate buffer solution) ile 3 

defa 5’er dakika yıkaması yapıldı. Hücre endojen peroksidazını inhibe etmek amacıyla 5 dk %3'lük 

H2O2 uygulandı. 3 defa 5'er dakika PBS ile yıkanan hücreler protein bloklama amacıyla 1 saat bloklama 

solusyonuna tabi tutuldu. Bloklama solusyonu dokudan uzaklaştırıldıktan sonra primer antikorlar anti-

caspase 3 ve anti-Tnf Alpha ile bir gece inkübe edildi. Ertesi gün PBS ile 3 defa yıkanan hücreler, anti-

mouse biotin-streptavidin hidrojen peroksidaz ikincil antikoru ile 30'ar dakika inkübe edilerek 3x5 PBS 

yıkamanın ardından oluşturulan immunohistokimyasal reaksiyonun görünürlüğünü saptamak amacıyla 

AEC ile boyandı. Mayer's hematoksilen ile arka alan boyaması sağlandıktan sonra distile su ile 10 dk 

yıkanan hücreler su bazlı kapatma medyumu ile kapatılarak ışık mikroskop ile histolojik görüntüleri 

alındı. Görüntüler H-Score değerlendirmesi yapılarak sonuçlar yorumlandı.  

İstatistiksel analiz yöntemleri 

Doza ve zamana bağlı olarak değişen, gen ifade düzeylerindeki farklılıkların hesaplanması için Ct 

değerleri REST 2009 software programına girilmiştir. Program PfaffI ve ark., (2002) yöntemi temelinde 

Qiagen tarafından geliştirilmiştir.  

BULGULAR 

A549 hücrelerini cisplatin ile maruz bıraktıktan sonra PTEN geni ekspresyon seviyelerinde 24 saat 10 

μM ve 80 μM uygulamalarda önemli değişim gözlenmezken, 24 saat 150 μM (1,18 kat) ve 48 sa 10 μM, 
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80 μM ve 150μM konsantrasyonlarda kontrole göre upregülasyon belirlendi (sırasıyla; 2,55; 5,14 ve 

1,53 kat). PTEN geni ekspresyon seviyelerinin belirlenmesinde bir housekeeping gen olan GAPDH nor-

malizasyon için kullanıldı. FHIT ve TTPAL genlerinin mRNA miktarlarlarının normalize edilmesi için 

diğer housekeeping gen olan TBP kullanıldı. Tüm saat ve konsantrasyon uygulamalarında FHIT ve 

TTPAL genleri için mRNA Ct (treshold cycle) ve erime eğrisi (melting curve) tespit edilemezken, hou-

sekeeping gen olan TBP genine ait Ct değerleri ve erime eğrisi ve mevcuttu. 24 ve 48 saat 80μM cisplatin 

uygulamasından sonra A549 hücrelerinin TNF-α ve Caspase-3 immunositokimya boyamaları sonu-

cunda TNF-α ve Caspase-3 protein ifadelenmeleri kontrole göre yüksek bulundu (Şekil 1). H-Score 

değerlendirmesi yapıldı (Grafik 1-2). 

 

Şekil 1: TNF-α ve Caspase-3 immünohistokimya boyanmaları 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: 24-48 saat cisplatin uygulaması H-score sonuçları 
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SONUÇ 

Tümör Süpresör Gen fonksiyonunun kaybedilmesi, akciğer karsinogenezinde önemli bir adımdır. Ak-

ciğer kanserinde yaygın olarak inaktive edilmiş tümör süpresör genler arasında TP53, RB1, STK11, 

CDKN2A, FHIT, RASSF1A ve PTEN bulunur (Breuer ve ark 2005). FHIT geninin anormal transkriptleri 

tüm özofagus, mide ve kolon karsinomlarının yaklaşık yarısında bulunmuştur ve çok farklı kanser tü-

rlerinde inaktive olduğu rapor edilmiştir (Croce et al., 1999). Bir tümör süpresör gen olan PTEN gen 

ifadesi mutasyonlar, transkripsiyonel, epigenetik, posttranskripsiyonel ve posttranslasyonel modifikas-

yonlar ile düzenlenir. Kodlamayan RNA'lar PTEN ekspresyonunu düzenler. Bu çalışmada, kanser hüc-

resi büyümesini yavaşlatmak veya durdurmak için kullanılan cisplatinin PTEN gen ekspresyonunu 

A549 hücrelerinde kontrole göre arttırması, ilacın PTEN geni ifadelenmesine dahil olan süreçlere etki 

ettiğini ve hücrelerin aynı zamanda apoptoza yönlenmesinin bu süreçlerle ilişkisini göstermektedir. 

Olası kodlamayan RNA'ların da eş zamanlı çalışılması aydınlatıcı olacaktır. İlaveten bu çalışmada A549 

hücrelerinde FHIT ve TTPAL gen ekspresyonlarının kontrolde dahi tespit edilememesi bunun yanı sıra 

TBP gen ekspresyonun varlığı, FHIT ve TTPAL gen ifade kaybının ilaçtan bağımsız olduğunu göster-

mektedir. Genlerin aktivasyonu üzerindeki etkiler çok farklı mekanizmaların dahil olduğu kompleks bir 

sistemdir. Bu nedenle öne sürülebilecek olan, ilgili ilaçlara maruz kaldıktan sonra genin nasıl davrandı-

ğının ve ortaya çıkan protein miktarının bu davranışla ne kadar ilişkili olabileceğinin öngörülmesi ola-

bilir.  
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GÜNCEL LİTERATÜR EŞLİĞİNDE COVİD-19 HASTALIĞINA BAĞLI GELİŞEN 

ALLERJİK CİLT REAKSİYONLARI 

Murat YILDIZ, Oral MENTEŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: COVID-19 hastalığı sırasında multisistemik bulgular ve semptomlar gözlenmekte-

dir. Kutanöz belirtiler hastalığın heterojen klinik özellikleri arasında yer alır ve ürtiker bunlardan biridir. 

COVID-19’ un diğer kutanöz belirtileri: makülopapüler döküntü, chilblain benzeri akral patern, vezikü-

ler lezyonlar, livingo retikülaris-livingo racemosa benzeri patern ve purpurik "vaskülitik" paterndir (1). 

Hastanemize kaşıntı ve döküntü yakınması ile başvuran hastanın klinik seyri takip edilmiştir. Olgu: 

Daha önce bilinen hastalığı olmayan 34 yaşında erkek hasta 15.11.2020 tarihinde hastanemize vücu-

dunda yaygın döküntü ve kaşıntı ile başvurdu. Hafif öksürük ve halsizlik dışında ek yakınması yoktu. 

Temas öyküsü ve belirtileri nedeniyle alınan COVID-19 PCR testi pozitif sonuçlandı. Laboratuvar bul-

guları normaldi ( WBC: 4540 µl/ml Nötrofil: 2670 µl/ml Lenfosit: 1180 µl/ml Plt: 188.000 µl/ml Hgb: 

15,8 g/dl, D-dimer: 970 mg/L, Ferritin: 97,2 ng/ml CRP: 5,47, Kreatinin: 1,04 mg/dl BUN: 14 mg/dl 

Glukoz: 84 mg/dl, AST: 39 IU/L ALT: 41 IU/L, Potasyum: 4,16 mEq/L, Sodyum: 139 mEq/L). Akciğer 

grafisi ve HRCT de anormal bulgu yoktu. Alerji bölümüne konsülte edildi ve ürtiker tanısıyla antihista-

mınik tedavisi başlandı. Covid-19 tedavisi için önerilen favipravir ve plaquanil kullanmak istemeyen 

hastaya semptomatik tedavi başlandı. COVID semptomları 5 gün içinde tamamen geriledi fakat ürtiker 

semptomlarının şiddeti azalmakla birlikte, 1 aydan uzun süre devam etti. Tanıyı takip eden üçüncü ayda 

halen aralıklı antihistaminik tedavi ile hasta takip edilmektedir. Tartışma: COVID-19'un cilt belirtileri 

ilk olarak İtalya'nın Lombardiya kentinde Recalcati ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir (2). 

COVID-19 hastalarında Ürtiker bugüne kadar bildirilen en yaygın cilt belirtilerinden biridir. 2016' da 

yapılan sistematik bir inceleme, viral enfeksiyonların ürtikeri tetikleyebileceğini veya neden olabilece-

ğini öne sürülmüştür (3). COVID-19'u hastalığın başlangıcın da erken teşhis edilmesini ve viral yayıl-

mayı önlemesini sağlaması açısından ürtiker ile başvuran hastaların covid-19 açısından değerlendiril-

mesini önemli buluyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Alerjik Reaksiyonlar 
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GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK EKONOMİSİ 

Ayhan AYTAÇ 

Türkiye 

Öz: Sağlık ekonomisi; Ekonomi biliminin bir alt dalı olarak temeli 1930’lara dayanan ancak 1950-

60’larda ilginin daha da arttığı, günümüzde ise özellikle Pandemi Dönemi ile yıldızının parladığı bir 

araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Ekonomisi, ekonomi biliminin 

metodolojisinin, tekniklerinin, araçlarının ve söylemlerinin sağlık sektörüne uygulanmasıdır. Artan nü-

füs, şehirleşme, metrekareye düşen insan sayısındaki artış, ortalama yaşam süresindeki artışlar, altyapı 

sorunları, sağlık hizmetlerine talebin giderek artması, kronik hastalıkların artması, devletin direkt ve 

endirekt sağlık harcamalarının artması gibi nedenlerden dolayı sağlık sektöründe kaynak verimliliği, 

maliyet minimizasyonu, sağlık ekipmanlarının üretimi, dağıtımı, koruyucu sağlık hizmetleri gibi konu-

lar  önem kazanarak Sağlık Ekonomisinin de ilgi alanını oluşturmuştur. Bununla beraber hiç şüphesiz 

ki tüm bu çalışmaların devlet eli ve tekeli ile yapılabilmesi hem ekonomik açıdan hem de teknik açıdan 

mümkün görülmemektedir. Bu nedenle zaman içimde sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel girişimler 

in sayısı artmış, özel girişimlerin artması ile beraber gerek ürün çeşidi gerek sağlık hizmetlerinin kap-

samı gerekse sağlık ekipmanlarının niteliği, niceliği ve fiyat optimizasyonları ortaya çıkmaya başlamış-

tır.  Girişimcide olması gereken kişilik özellikleri arasında yer alan araştırmacı, risk almayı seven, ka-

rarlı, cesaretli, takım çalışmasını benimseyen gibi özellikler yanında kar anlayışını da dikkate alan sür-

dürülebilir bir işletme amacı özel sektör girişimciliğinin başarı anahtarları arasındadır. Zira devlet sosyal 

faydayı ön planda tuttuğu için maliyet hesapları genelde ikinci planda kalmakta bu durum ise devlet eli 

ile yapılan sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesi konusunda şüphelere yol açmaktadır. Giri-

şimcinin genel karakteristik yapısı içinde yer alan yeniliğe açıklık beraberinde özel girişimlerin yenilik 

yani inovasyon gücünü de ortaya koymaktadır. Diğer yandan var olan teknolojileri, ürünleri ve hatta 

hizmetleri daha kolay ve işlevsel hale getirebilmek, mevcut ürün ve hizmetlerin yapısı ile oynayarak 

maliyet, çeşit ve erişim kolaylıkları sağlamak yine inovasyonun önemli bir sonucudur. Multidisipliner 

bir çalışma alanı haline gelen “Girişimcilik ve İnovasyon” sağlık sektöründe de etkisini zaman içinde 

göstermeye başlamıştır. Bununla beraber konunun sağlık alanında daha da yaygınlaşabilmesi için “giri-

şimcilik ekosisteminin oluşturulması” gerekmektedir. Bu nedenle sağlık alanında eğitim gösteren her 

düzeydeki okul ve üniversitelerde “girişimcilik ve inovasyon” üzerine eğitimlerin verilmesi, sağlık ala-

nında meydana gelebilecek yeni girişimlerin ve başarı hikayelerinin de önünü açacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Ekonomi, İnovasyon, Girişimcilik 
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SINGLE SURGEON BARIATRIC SURGERY OUTCOME 

Nuriye ESEN BULUT 

Turkey 

Abstract: Obesity is a disease with increasing frequency and associated comorbidities all over the world 

and in our country. Sleeve gastrectomy (SG) procedure is the most common surgical treatment in the 

world and in our country. Bariatric surgery,which is used in the treatment of obesity,is an effective 

treatment(1). With bariatric operations, it is possible to resolve weight loss and associated comorbidi-

ties,reduce obesity-related deaths and increase the quality of life of patients (2,3) In this study we plan-

ned a study by considering the conditions and results of patients who were operated and followed up in 

our service due to morbid obesity. With the permission of the scientific studies committee of our hospital 

between April1,2014 and November 30,2020.The data of patients who underwent LSG surgery for mor-

bid obesity by Nuriye ESEN BULUT were retrospectively156 patient analyzed.Demographic data of 

patients,comorbidities,body mass index (BMI), duration of hospitalization,postoperative complicati-

ons,re-hospitalization and reasons,exess weight,1month, 6months, 1year, 3years, 5 years% excess we-

ight loss, cholecystectomy in follow-up the number of patients delivered and recorded. Postoperati-

vely,two patients developed leak from the gastrectomy line,one of them was treated with an esophago-

gastric stent and the other with a gastric by-pass operation.In the follow-up,5 patients underwent cho-

lecystectomy due to gallbladder stone formation.Gastric bypass surgery was performed in4 patients be-

cause of regaining weight. Pregnancy and live birth occurred in 14 female patients. Bariatric surgery is 

the most effective treatment method in patients with morbid obesity.Surgical treatment provides perma-

nent weight loss,helps the long-term remission of type 2 diabetes and has beneficial effects on other 

comorbidities. Bariatric surgery also provides a significant reduction in obesity-related mortality in the 

long term. More data are needed on the long-term consequences of other obesity-related diseases. 

Keywords: Sleeve Gastrectomy,Weight Loss,Single Surgeon 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

483 

YAŞLI HASTADA ESSİTALOPRAM KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ 

HİPONATREMİ 

Abdullah KAHRAMAN 

Türkiye 

Öz: Selektif seratonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilaçları sıklıkla kullanılan psikiyatrik ilaçlar olup, 

uygunsuz antidiüretik hormon sendromuna neden olabilmektedir. Özellikle bilinç bulanıklığı gelişen 

ileri yaş hastalarında akla gelmelidir. 65 yaşında kifoskolyoza bağlı restriktif akciğer hastalığı ve parap-

lejiye bağlı immobilizasyonu olan hasta dispne , genel durumu bozukluğu nedeniyle acil servise başvu-

ruyor ve glaskow koma skalasının (GKS) 9 (E4V2M4) olması sebebiyle yoğun bakım ünitesine yatırı-

lıyor. Hastanın laboratuvar parametrelerinde sodyum (Na) 111 mEg/L (135-145 mEq/L) , arteriyel kan 

gazında PH 7.17 PCO2 35 mmHg, HCO3 15 mEg/L , serum osmalaritesi 236 mosm/kg (275-295 

mosm/kg) iken ; tiroid hormonları ve kortizol normal olarak saptandı. Anamnezinde 5 gün önce essita-

logram 5 mgr 1x1 p.o başlandığı öğrenildi. Fizik muayesinde deri turgoru normal ve dehidratasyon bul-

gusu saptanmamıştır. Hastaya uygunsuz uygunsuz antidiüretik hormon öntanısıyla essitalopram hasta-

nın hastane başvurusunda kesilmiş ve farklı antidepresan başlanmamıştır. SSRİ kesilip, sıvı kısıtlaması, 

furosemid 2x20 mgr intrevenöz (i.v) ve i.v hipertonik %3 sodyum klorür (NaCl) başlandı. Hastanın 

takiplerinde Na değerleri 8,24 ve 48 saatte sırasıyla 115 mEq/L,124 mEq/L ve 136 mEq/L olarak sap-

tandı. Klinik olarak hastanın bilinci açıldı ve 48 saattte GKS 15 olarak değerlendirilen, genel durumu 

toparlayan hasta yoğun bakımdan servise nakil edildi. Sonuç olarak SSRİ başlanan yaşlı hastalarda, bu 

tedavi ile ilgili gelişebilecek ölümcül semptomların bilinmesi ve uygunsuz ADH geliştirebileceğinin 

akılda tutulması erken tanı ve tedavide fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sodyum, Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu, Essitalopram 
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MEGDEL SENDROMLU BİR HASTADA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKUTAN 

TRAKEOSTOMİ DENEYİMİMİZ 

Abdullah KAHRAMAN, Semih AYDEMIR 

Türkiye 

Öz: Megdel sendromu oldukça nadir görülen bir hastalık olup, literatürde şimdiye kadar yaklaşık 50 

civarında olgu bildirimi yapılmıştır. Otozomal resesif kalıtım özelliği gösteren megdel sendormunda 

hastaların serin aktive edici ilişkili protein (SERAC1) geninde mutasyon saptanmıştır. Bundan başka 

yaklaşık 14 farklı gende mutasyon olabilmektedir. Tipik özelllik olarak hastalarda 3-metil glutaconic 

asidüri, ensefalopati, sağırlık görülmektedir. Bu makalemizde biz de, Megdel sendromlu 22 yaşında 

perkütanöz trakeostomi uygulaması yaptığımız ve ev tipi ventilatörle yoğun bakımdan eksterne ettiği-

miz bir hastayı sunmayı amaçladık. 22 yaşında kadın hasta merkezimize solunum güçlüğü nedeniyle 

yatırıldı. Serviste hastamıza non invaziv mekanik ventilasyon uygulandı. ilerleyici asidozu olan hasta-

mız entübe edilip yoğun bakım ünitemize alıp invaziv mekanik ventilatörde SIMV (senkronize inter-

mittant mekanik ventilasyon) modunda takibe başlandı. Hastanın ailesinden alınan bilgiye göre hastanın 

diğer kardeşinde de aynı sendromun olduğu ve dış merkezde trakeostomi açılarak taburcu edildiği bil-

gisine ulaşıldı. Weaningi başarılı olunamayan hastaya perkütanöz trakeostomi uygulaması yapılmasına 

karar verildi. Hastanın boynu hiperekstansiyona getirildi. İntravenöz analjezi, sedasyon ve gerekli kas 

gevşemesi uygulandı. Kontrollü ventilasyon ve %100 O 2 ile hasta ventile edildi. Hastanın anatomisi 

kifoskolyoza bağlı yaygın deformiteleri mevcut olduğu için ulrasonografi ile giriş yerimiz tespit edildi. 

Hastada işleme bağlı herhangi bir komplikasyon görülmedi. Hastaya daha sonra ev tipi invaziv ventila-

tör yazılarak şifa ile taburcu edildi. Sonuç olarak, bizim vakamız literatürde ilk bildirilen ultrason eşli-

ğinde yapılan Megdel sendromlu bir hastaya ilk perkutan dilatasyon trakeotomi uygulaması olması se-

bebiyle önemlidir. Nadir bir sendrom olması ve prognoz ve tedavi açısından klinisyenlere destek olacağı 

kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Megdel Sendromu, Trakeostomi, Ev Tipi Mekanik Ventilatör 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

485 

COVID-19 PANDEMİSİNİN CERRAHİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ 

İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Afig GOJAYEV, Ali Ekrem ÜNAL 

Türkiye 

Öz: Amaç: COVID-19 ilk olarak Çin'de Aralık 2019'un sonunda görüldü ve hızla yayılarak 11 Mart 

2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildi. Kliniklerin işleyişini de-

ğiştirdiği gibi endoskopi ünitesinin işleyişinde de önemli ölçüde değişikler oluşturdu. Bu çalışmanın 

amacı, pandemi sürecinin Cerrahi Onkoloji endoskopi üniteside oluşturduğu etkileri araştırmaktır. Yön-

tem: Bu retrospektif çalışmaya toplam 377 hasta dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: “pre-COVID-

19” (Pre-CG; 279 vaka; 01-02-2019 ve 10-03-2020 arası dönem) ve “COVID-19” (CG; 98 vaka; 11-03-

2020 ve 28-02-2021). Hasta özellikleri ve yapılan endoskopik işlem özellikleri gruplar arasında karşı-

laştırıldı. Bulgular: Pandemi döneminde endoskopik işlem sayısının belirgin azaldığı görüldü (Pre-

CG:279; CG:98; p<0.001). Hastaların yaş (p=0.164), cinsiyet (p=0.654) ve geçirilmiş gastrointestinal 

(GİS) kanser cerrahisi öyküsü dağılımları (p=0.259) açısından anlamlı fark gözlenmedi. Endoskopi en-

dikasyonu açısından da gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.048). Yapılan prosedürlere bak-

tığımızda Pre-CG’de kolonoskopi yaptıran hasta yüzdesi, CG’de ise rektoskopi yaptıran hasta yüzdesi 

daha yüksek izlendi (p=0.007). Balon dilatasyon ve stent gibi ek girşimler açısndan gruplar arasında 

anlamlı fark saptanmadı (p=0.999). Endoskopi sonucunda saptanan patolojik bulgular kolon kanseri, 

mide kanseri, kolon polipi, mide polipi, özofagojejunostomi ve kolorektal anastomoz darlıkları olup, iki 

grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.184). Sonuç: Bu çalışma sonucunda pandemi döne-

minde genel olarak, endoskopik işlem sayısında ciddi azalma olduğu görüldü. Pandemi öncesinde ko-

lonoskopik işlem daha fazla yapılsa da, pandemi döneminde ise pandemi sürecinin getirdiği koşullardan 

dolayı sedasyon gerektirmeyen rektoskopi gibi işlemler daha fazla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Endoskopi 
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COVID 19 SALGIN NEDENİYLE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLARININ 

TOPLUMSAL YANSIMASI: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 

Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ,  Süleyman DERMAN 

Türkiye 

Öz: 2019 yılı Aralık ayı itibari ile Çin’de başlayarak hızla birçok dünya ülkesini etkisi altına alan 

COVID 19 salgın tehdidi Türkiye açısından da önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Salgının kontrol edilmesi ve kontrol altına alınması için başta sağlık olmak üzere birçok farklı alanlarda 

çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca kamusal ve politik uygulamalara 

bağlı olarak hukuki yaptırımlar çerçevesinde bazı kısıtlamalar hayatamıza girmiştir. Bu kısıtlamalar ülke 

genelinde hızla uygulamaya geçirilmiş ve devam ettirilmektedir. Her ne kadar kısıtlamalar toplum ve 

bireysel sağlık açısından önem arz etsede toplum ve bireyler üzerinde farklı algısal boyutların 

oluşmasına neden olduğu açıkça görülmektedir. Bunların başında psikolojik olumsuzluklar, tutum ve 

davranış bozuklukları gibi faktörler gelmektedir. Ayrıca farklı bir boyut olarak ise ekonomik ve sosyo-

kültürel değişkenler de bu olumsuz bakış algısı içerisinde değerlendirilebiliriz. Birçok toplum bireyinde 

anksiyete düzeyinin artış gösterdiği, bazı verilere üzerinden hareket ettiğimizde yoğun depresyon 

durumunun da yaşandığını söyleyebiliriz. Yaşanan olumsuzluklar özellikle 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri 

kişilerde yoğun olarak gözlenmektedir. Amaç: Bu çalışmada amaç olarak kamu eliyle uygulamaya 

geçirilmiş olan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların toplum bireyleri üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesidir. Çalışmada ölçekli bir anket ile araştırma konusu çerçevesinde sonuca gidilmesi 

planlanmıştır. Kullanılan ölçek daha öncesinde kullanılmadığından araştırma konusuna yönelik olarak 

uzman görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmış ve bir ön test çalışmasına tabi tutulmuştur. Yapılan 

öntest çalışması sonrasında elde edilen bulgular doğrultusunda 50 katılımcıdan elde edilen verilen analiz 

edilmiş ve alpha cronbach kat sayısı olarak 0.71 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değer üzerinde 

olması nedeniyle asıl araştırmaya geçilmiştir. Katılımcılarından elde edilen veriler farklı istatistik analiz 

teknikleri ile analiz edilmiş ve sonuç olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının bireyler üzerinde ankstiye 

düzeyinin yükselmesine, kısıtlamalar nedeniyle hafif ve orta şiddette depresyon yaşadıkları, yaşam 

sevincinin azaldığı, bazı katılımcılarda yeme içme gibi fiziksel aktivitelerde bozulmalara neden olduğu 

ve kendilerini güvende hissetmeyerek kamu kısıtlarına güvenmedikleri sonuçları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kısıt, Pandemi, Birey, Anksiyete, Salgın, Virüs 
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EKLEM VE KAS RAHATSIZLIKLARINDA SPORCU ALGISI: ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ,  

Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Eklem ve kas rahatsızlıkları belirli yaş ve farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan tıbbi bir rahat-

sızlık türü diye adlandırabiliriz. Özellikle kilo ve ilerleyen yaş nedenseli olarak da kişinin sosyal yaşan-

tısını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşüren, kişiye katlanılamayacak şiddette ağrı ve acı durumu 

yaşatan bir sorun olarak da ifade edilebilir. Çalışmamızda özellikle spor bilimleri alanında aktif öğrenin 

gören lisans, lisansüstü ve doktora eğitim seviyesindeki farklı demografik özellikler içeren kadın ve 

erkek öğrencilere yönelik bir uygulama araştırması gerçekleştirdik.  Amaç olarak çalışmada eklem ve 

kas rahatsızlıkları yaşayan bireylerin yaşanan olumsuzluk karşısındaki tutum ve davranışları, iyileştirme 

konusundaki izledikleri yol ve süreci belirlemeye çalıştık. Birçok dünya literatüründe yaşanmış bu tip 

rahatsızlıklar nedeniyle aktif spor hayatını sonlandıran çok sayıda birey olduğu bilinen gerçektir. Bu 

nedenle bu tip rahatsızlıkların oluşmaması ya da oluşmuş ise en hızlı ve etkili iyileştirme tekniklerinin 

neler olduğunun bilinmesi sürecin iyileştirilerek daha etkili hale getirilmesinde önem arz etmektedir. 

Çalışmamızda ölçekli bir anket kullandık. Kullanmış olduğumuz anket daha öncesinde kullanılmamış 

ve geçerlilik güvenirliliği sağlanmamış olması nedeniyle bir öntest gerçekleştirdik. Bu öntest sonrasında 

75 katılımcıdan elde ettiğimiz veriler geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile analiz edilerek 

test edilmiştir. Elde edilen alpha cronbach kat sayısı olarak 0.73 değeri elde edilmiştir. Bu değer bekle-

nen değerin üzerinde olduğundan asıl araştırmamıza geçilmiştir. Araştırmamızda kullandığımız ölçek 

5’li likert ölçekten oluşmaktadır. Araştırma için kurumsal izin alınmıştır. Araştırmaya katılan katılım-

cılardan elde ettiğimiz veriler farklı istatistik yöntemler ile analiz edilmiş ve elde edilen bulgular sonra-

sında sonuca gidilmiştir. Sonuç olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun eklem ve kas rahatsızlıkları 

konusunda bilgi sahibi olmadığı, oluşabilecek ya da oluşan sorunlarda kullanılması gereken teknikler 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bazı katılımcıların özellikle kas ağrıları nedeniyle sportif 

aktivitelerine ara verdiği, bazı katılımcıların ise özellikle eklem ağrıları konusunda sorun yaşadığı, ek-

lem ve kas rahatsızlıkları nedeniyle gelecekte oluşabilecek sorunlar karşısında gelecek kaygısı yaşadık-

ları gibi sonuçlar saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eklem, Kas, Ağrı, Sağlık, Algı, Spor, Teknik, Eğitim 
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İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANI, PLATELET 

LENFOSİT ORANI, MPV VE DİĞER İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN HASTALIK 

EVRESİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Alper UYSAL, Murat GÜNTEL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma ile İdiopatik Parkinson Hastalığı (İPH) tanısı ile takip ettiğimiz hastalarda Nöt-

rofil/Lenfosit oranı (NLO), Platelet/Lenfosit Oranı (PLO), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve diğer 

inflamatuar belirteçleri kontrol grubu ile kıyaslamayı ve hastalık evresi ile olan ilişkisini değerlendir-

meyi amaçladık. Materyal ve Metot: İPH tanısı ile takip ettiğimiz hastalar, yaş ve cinsiyet açısından 

benzer sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Hastane kayıt sistemi retrospektif olarak taranarak grup-

ların nötrofil, lenfosit, trombosit, MPV, sedimentasyon ve CRP değerleri kaydedildi. Hoehn Yahr ska-

lasına göre hastalar kendi içerisinde erken hastalık evresi (Hoehn Yahr Evre ≤ 2.5) ve ileri hastalık evresi 

(Hoehn Yahr Evre ≥ 3) olarak ikiye ayrıldı. NLO ve PLO, katılımcıların nötrofil ve trombosit sayılarının 

lenfosit sayılarına bölünmesi ile elde edildi. Tüm bu değerler hasta ve kontrol grupları arasında karşı-

laştırıldı ve hastalık evresi ile olan ilişkisi belirlendi. Bulgular: Çalışmaya 40 İPH hastası ve 41 tane de 

sağlıklı kontrol dahil edildi. İPH grubunun yaş ortalaması 66,38±10,17 iken, kontrol grubunun 

66,93±10,57 idi. Hasta ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet dağılımlarının istatistiksel olarak benzer 

olduğu görüldü. İPH grubunda NLO ve PLO değerleri sırasıyla 2,58±1,22 ve 137,44±53,42 iken kontrol 

grubunun 1,91±0,86 ve 127,95±46,82 idi. İPH grubunda MPV, Sedimentasyon ve CRP değerleri sıra-

sıyla 9,73±1,32, 16,88±11,59, 4,87±2,81 olarak saptanırken, kontrol grubunda sırasıyla 10,47±0,84, 

14,83±8,97, 2,72±1,89 olarak bulunmuştur. İPH ve kontrol grupları arasında, NLO, MPV ve CRP orta-

lamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. NLO ve CRP düzeyleri hasta gru-

bunda daha yüksek gözlenirken; MPV düzeyi kontrol grubunda daha yüksek gözlenmiştir. PLO ve Se-

dimentasyon düzeyleri açısından ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 

Erken ve ileri evre parkinson grupları arasında sadece sedimentasyon düzeyleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sedimentasyon düzeyi ileri evre parkinson hastalarında daha yüksek 

gözlenmiştir. Sonuç: NLO, MPV ve CRP düzeyleri idiopatik parkinson hastalarında potansiyel infla-

matuar biyobelirteçler olarak düşünülebilmekle beraber hastalık evresi ile ilişkilendirilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: İdiopatik Parkinson Hastalığı, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı, İnf-

lamatuar Biyobelirteçler, Hoehn Yahr Skalası 
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TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ 

Aynur ALİYEVA, Özlem YAĞIZ, Ziya KARİMOV 

Türkiye 

Öz: AMAÇ: Tiroglossal duktus kistleri, boyun orta hattında en sık görülen konjenital boyun kitlesidir. 

Çoğunlukla boyun orta hattında, yutkunma sırasında vertikal doğrultuda hareketli ve ağrısız bir şişlik 

olarak ortaya çıkar. Tiroglossal duktusun kısmi veya tam obliterasyon eksikliği ve içindeki epitelin sek-

retuar özelliği sonucunda gelişen benign kistik oluşumlardır. Nadir de olsa malign transformasyon özel-

liğine sahipdir. Bu çalışmada tiroglossal duktus kisti nedeniyle opere edilen 51 hastanın, muayene bul-

guları, klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerinin ilgili literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. GE-

REÇ VE YÖNTEM: KBB ve BBC kliniğinde tiroglossal duktus kisti ön tanısı ile operasyon (Sist-

runk,sistektomi tiroidektomi) yapılan 51 olgu dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların başvuru 

şikayeti, muayene bulguları, demografik özellikleri, tanı yöntemleri, cerrahi teknikleri ve tedavi sonrası 

nüks ve komplikasyonlar oranları, patoloji sonuçları incelendi. BULGULAR: Opere olan 51 hastanın 

23'ü (% 45) erkek, 28' i (% 55) kadın; 35’i (%69) erişkin, 16’ı (%31) çocuk idi. Yaş aralığı 3-78 yaş 

olup, yaş ortalaması 30 (ssp18) idi. En sık başvuru nedeni boyun orta hatta şişlik 40 (%78), daha nadir 

olarak çene altında şişlik 8 (%16), nefes almada güçlük 2 (%4) ve kosmetik kusur 1 (%2) şikayetlerinden 

oluşuyordu. Ortalama takip süresi 28 ay (max 32;min 8;ssp 3 ay ) olan hastalarda 4’üne (%8) revizyon 

operasyon yapılmıştır. Ortalama kist boyutu görüntüleme ile 2.8 cm (aralık 0.8-8.7 cm). Kistin boyutu 

pediyatrik hastalarda yetişkinlerden daha küçük olduğu tespit edildi.Sistrunk prosedürü (n = 47; %92), 

sistektomi (n =4;%8) veya tiroidektomi (n = 1;%2) cerrahi tedaviden oluşmaktaydı. 2 (% 4) hastada 

papiller tiroid karsinoması tespit edildi. SONUÇ: Nüks olan hastaların revizyon sebepleri ilk operasyo-

nunda sistektomi yapılması, yetersiz hyoid kemik rezeksiyonu ve rezidü duktusun inferiordan bağlan-

ması olduğu düşünülmüştür. Boyun orta hatta şişlik nedeni ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında ti-

roglossal duktus kisti düşünülmelidir. Tiroglossal duktus kistlerinde maligniteye dönüşüm ihtimali ol-

duğundan tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi olarak en az rekürrens oranıyla güvenli ve komplikasyon 

riski düşük bir cerrahi prosedür olan Sistrunk ameliyatı önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: tiroglossal 

duktus kisti, sistrunk ameliyatı, boyun orta hatta kitle, hyoid 

Anahtar Kelimeler: Tiroglossal Duktus Kisti, Sistrunk Ameliyatı, Boyun Orta Hatta Kitle, Hyoid 
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ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ İLE RINOPLASTİ 

Aynur ALİYEVA, Özlem YAĞIZ, Ziya KARİMOV 

Türkiye 

Öz: Septoplasti, burun fonksiyonunu ve burun estetiğini düzeltmek için rinoplasti sırasında çok önemli 

bir adımdır. İster açık, ister kapalı yöntem rinoplastide çoğunlukla septoplasti ile hem septumun eğri 

kısmını düzeltme, hem de çıkarılan kartilaj parçalarını kullanarak burun aksının, ucunun simmetrisi ve 

estetik düzenlenmesi için kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, rinoplasti yöntemi sırasında endosko-

pik septoplastinin etkinliğini değerlendirmek ve literatüre katkıda bulunmaktır. Gereç ve Yöntemler: 

Çalışmaya rinoplasti ile eşzamanlı edoskopik septoplasti ameliyatı yapılan 21 hasta dahil edildi ve ret-

rospektif olarak tarandı. Retrospektif değerlendirme yapıldığında septum deviasyon şekli, orta ve alt 

konka patolojileri, erken ve geç postoperatif dönem kayıtları tarandı ve değerlendirildi. Bulgular: Son 

18 ayda toplam 21 hastaya rinoplasti esnasında endoskopik septoplasti işlemi uygulanmıştır. 12 kadın, 

9 erkek; yaş ortalaması 29±3; takip süresi 9±2 ay. 10 hastanın hafif ve orta derece septum deviasyonu 

,5 hastanın bilateral alt konka hipertrofisi, 2 hastanın orta konka bullaza patolojisi, 4 hastanın ise sadece 

kartilaj greft alınması için endoskopik yöntem tercih edilmiştir. Rinoplasti süresini dışladığımızda top-

lam septoplasti süresi 17±3 dakikadır. Erken dönemde septum kaynaklı epistaksis izlenmedi.16 hastaya 

internal silikon tampon kullanıldı,5 hastaya silikon kullanılmadı. Geç dönemde septum kabuklanmaları 

minimumdu. Sonuçlar: Rinoplasti sırasında endoskopik septoplasti, ileri septum deviasyonu olmayan, 

izole septum kretleri ve deviasyonları , alt ve orta konka patolojilerinin giderilmesi ve septum kartilaj 

greftleri almak için önerilen eğitici, verimli ve çok daha avantajlı bir yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Endoskopik Septoplasti, Septum Deviayonu, Rinoplasti,Konka 
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COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANIMI ARTAN VİDEO LARİNGOSKOP İLE 

İLGİLİ NAZAL ENTÜBASYON DENEYİMLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ; 

RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 

Aysun ÇAĞLAR TORUN 

Türkiye 

Öz: Konvansiyonel teknikle endotrakeal entübasyonun (ETE) gerçekleştirilemediği durumlarda, video 

yardımlı tekniklerin kullanımı ETE başarısını artırabilmektedir. Daha önceleri zor ETE için bir alternatif 

olan video laringoskop, pandemi döneminde ön plana çıkmıştır . Bu değişikliğin amacı, ETE esnasında 

laringoskopiyi yapan kişinin temas süresinin ve yakınlık derecesinin azaltılmasıdır. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Otomasyon Sistemi, hasta dosyaları ve anestezi hasta takip form-

ları kullanılarak, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında genel anestezi altında diş tedavisi uygulanan 

hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, ETE süresi, ETE esnasında kullanılan 

yardımcı ekipmanlar ve manevralar ve hemodinamik bulgular değerlendirildi. Toplam 29 hastanın ve-

rileri değerlendirildi. Sadece 6 hastada ETE esnasında magil forceps MF) kullanıldı. Diğer 23 hastadan 

8’i hiçbir manevra kullanılmadan, kalanlar ise endotrakeal tüpün (ETT) yön veren manevralar kullanı-

larak entübe edildi. En çok kullanılan manevra, ETT’ye 90 derece sağa veya sola rotasyon yaparak yön 

verilmesiydi. Ortalama ETE süresi 18 saniye idi. MF kullanılan hastalarda, ETE süresinin uzadığı be-

lirlendi (p=0.001). Ayrıca MF kullanılan hastalarda, ETE sonrası 5.dakika ortalama kalp hızı ve orta-

lama arteryal tansiyonun yüksek olduğu tespit edildi (p=0,033, p=0.027 sırasıyla). Sonuçta MF kullan-

madan, manevralardan faydalanılarak daha kısa sürede ETE işleminin gerçekleştirilebileceği tespit 

edildi. Böylece ETE işlemi esnasında temas süresi ve bulaş olan alet sayısı azaltarak, pandemi dönemi 

korunma önlemlerine katkı sağlayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal Entübasyon, Video Laringoskop, Covid-19 
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TİP 2 DİYABETTE DİYETE PREBİYOTİK LİF İLAVESİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE 

BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-OLGU 

SUNUMU 

Ayşe Ayda DEMİRTAŞ, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Prebiyotikler bağırsaktaki yararlı canlı organizmalar için besin kaynağıdır. Prebiyotiklerin 

mikrobiyota kompozisyonunu değiştirerek metabolik belirteçlere olumlu katkısı olduğu ve diyabet te-

davisinde olumlu katkıları olacağı belirtilmektedir. Amaç: Bireyselleştirilmiş diyabetik diyet tedavisine 

prebiyotik ilavesi yapılan Tip 2 diyabetli bir olgunun tartışılması amaçlanmaktadır. Olgu: Tip 2 Diyabet 

tanısıyla 5 yıldır takipte olan 36 yaşında erkek hastanın vücut ağırlığı 87.9 kg, boy uzunluğu 169 cm, 

Beden Kütle İndeksi (BKI) 30.8 kg/m², bel çevresi 110cm, kalça çevresi 106 cm, bel/kalça oranı 1.03, 

Biyokimyasal bulguları ise Açlık Kan Şekeri (AKŞ) 375 mg/dL, serum trigliserid (TG) konsantrasyonu 

381 mg/dl, HbA1c 12.2, Açlık İnsülini 4.95 mU/L, HOMA indeksi 4.58, olarak ölçülmüştür. Beslenme 

programı makro besin öğesi örüntüsü; enerjinin %45-60’ı karbonhidrat, %15-20’si protein, %<30’u 

yağdan gelecek şekilde düzenlenmiş olup; Diyabetik diyete günde 10 g prebiyotik lif ilavesi yapılmıştır. 

Bu tedavi programıyla 8 hafta takip edilen hastanın, izlem sonundaki vücut ağırlığı 83.7 kg’a, BKI 

29.9kg/m²’ye, bel çevresi 108 cm’e, kalça çevresi 105’e cm, bel/kalça oranı 1.02’e; Biyokimyasal bul-

guları ise, AKŞ 162 mg/dL’ye, TG’i 182 mg/dl’ye HbA1c 8.3’e, HOMA indeksi 2.85’e düşmüş; açlık 

insülini ise 7.12 mU/L’ye yükselmiştir. Sonuç: Bu olgudan aldığımız sonuca göre prebiyotikler glisemi, 

lipemi, kan basıncı, vücut ağırlığı, bel-kalça çevresi, bel/kalça oranı ve BKI’inde düşüş sağlamıştır. Pre-

biyotikler diyabetik diyetle birlikte, Tip 2 diyabet tedavisine destek sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Prebiyotik, Vücut Ağırlığı, Biyokimyasal Parametreler 
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PERİFER HASTANESİNDE İLK ECMO DENEYİMİ 

Ayşe YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: ECMO; kalp cerrahisinde kullanılan, kardiyopulmoner By-pass teknolojisinin bir adaptas-

yonu olup 40 yıldır kullanılmakta olan ve sürekli gelişen bir yaşam desteği teknolojisidir Sunum: Otuz 

üç yaşında bilinen hastalığı bulunmayan erkek hasta hastane dışı gelişen kardiak arrest nedeni ile yak-

laşık 55 dakika resusite edilmiş olarak hastanemize kabul edilmiştir.İlk tetkiklerinde troponin I: 25 

ng/mlt olup ve beraberinde üst ve alt gastrointestinal sistem kanaması mevcuttu. Aktif gastrointestinal 

kanaması ve akut böbrek yetmezliği olduğu için anjiografi de yapılamadı ve akut koroner sendrom 

ekarte edilemedi. Hastanın yatışının 6. gününde ani solunum yetmezliği gelişti. Yine yatak başı tanısal 

bronkoskopi yapıldı, yaygın ödemli izlendi, endobronşial patoloji izlenmedi. Yakın kan gazı takipleri 

ve PAAC görüntülemesi çok hızlı bir şekilde progrese oldu ve hipoksemisi düzeltilemeyen hasta için 

ECMO kararı ivedilikle verildi. ECMO uygulaması bölgemizde daha önce hiç uygulanmadığından set 

temini için geçen sürede hastaya akciğer koruyucu ventilasyon uygulandı. VV ECMO hazırlıkları ta-

mamlanıp, hastaya Femoral 19 F kanül 31 cm ve Juguler 19 F 17 cm kanül komplikasyonsuz yerleşti-

rildi. ECMO başladıktan sonra alınan arter kan gazında oksijenasyon yükseldi ve karbondioksit değeri 

düştü. ECMO takibinin 5. gününde hastanın PAAC sağ alt lob kapalı izlendi ve plevral hemoraji lehine 

yorumlandı. Hastanın kan gazı ve PAAC takipleri de uygun olduğu için ECMO’dan ayrılma kararı ve-

rildi. Hastanın hastane acil servisinden girişi itibarı ile 17 gün sonra servise, 20 gün sonra da şifaen evine 

taburcu edilebilmiştir Sonuçlar: Günümüzde yoğun bakımlarda kullanımı sıklaşan ECMO doğru hasta 

ve doğru tanılarda kullanıldığında konvansiyonel tedavilerin yetersiz kaldığı vakalarda tedaviye zaman 

kazandırabilir. Özellikle bizim hastamızda olduğu gibi bölgede ilk defa uygulanacak olsa bile hastaya 

bu şansın tanınması gerektiğinin, hekimlerin ECMO uygulaması için daha cesur davranması gerektiği-

nin önemi gözler önüne serilmiş oldu. 

Anahtar Kelimeler: Ecmo, Yoğun Bakım, Kardiopulmoner Resussitasyon 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

494 

PANDEMİ DÖNEMİ TROMBOSİT TRANSFÜZYONU 

Ayşe YILMAZ, Haydar Cerullah ZERDE, Berna ALAY, Zafer ERGÜL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Hastanemizin bir kan ürünü olan trombosit kullanım oranlarının incelenmesi ve elde edilen 

verilerle ileride olabilecek salgın hastalıklarda yapılması gerekenleri öngörebilmemiz gerektiğini düşü-

nerek bu çalışmayı hazırladık. Materyal Metod: Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Trans-

füzyon Merkezi kayıtları retrospektif incelenerek 11 Mart-30 Haziran 2019 ve 11 Mart-30 Haziran 2020 

tarihlerinde yapılmış olan trombosit transfüzyonları değerlendirilmiş ve transfüzyon hastaları belirlen-

miştir. Bu hastanın yaş aralığı, cinsiyeti, kan grubu, transfüzyon yapılan ürünün kan grubu, hastanın ek 

hastalıkları ve kan merkezinde pandemi döneminde yada öncesinde yapılan trombosit transfüzyon mik-

tarı incelenmiştir. Sonuçlar: Pandemi dönemi öncesi ve pandemi dönemi trombosit kullanım miktarları 

arasında sayısal fark olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Pandemi öncesi ve pandemi 

döneminde en çok trombosit transfüzyon ihtiyacı malignite, travma gibi nedenlere bağlı olarak 70 yaş 

üstü hastalara uygulandığını tespit ettik. Pandeminin doğal sonucu olarak bulaşıcı hastalıkta yapılan 

transfüzyon miktarında artış izlendi. Tartışma: Çalışmamız hastanemizde pandemi döneminde trombo-

sit transfüzyon miktarında sayısal bir azalma olduğunu tespit etmiştir. Düzenli transfüzyon hastalarının 

hastaneye gelme korkusuda bir neden olabilir. Bu kan ürününün maalesef 51-70 yaş grubunda pandemi 

öncesine göre kullanımının artışının izlenmesi bu yaş grubunun travmaya maruz kalma veya ağır bir 

covid hastalığı geçirmeye bağlı olabileceğini düşündürdü. Bu nedenle uluslararası slogan olan evde kal 

sloganının bir ileri aşamasına taşıyarak dikkatli ol hayatta kal demek istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, Covid -19, Trombosit, Pandemi 
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COVİD-19 PANDEMİSI’NİN 30-65 YAŞ ARASI KADINLARDA RAHİM AĞZI KANSERİ 

TARAMA ORANLARINA ETKİSİ 

Ayşegül AÇIKGÖZ, Bükre ÇIKMAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Türkiye de kadın popülasyonunda en sık görülen kanser meme ca dır, bununla birlikte uterus 

ile ilişkili kanserler 4. Sırada, over 7. Sıra ve rahim ağzı kanseri 9. Sıradadır. Türkiye de Sağlık Bakanlığı 

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından 2009 serviks kanseri ulusal tarama programına alınmıştır. 

Serviks Kanseri Ulusal Tarama program hedefi 35–40 yaş aralığındaki tüm kadınlardan en az bir kez 

smear alınması; sonrasında beş yıllık aralıklarla tekrarlanması ve son üç testi negatif olan 65 yaşındaki 

kadınlarda taramaya son verilmesidir. Bu sıklıkta bir tarama %84 servikal kanseri gelişimini önler. Ser-

viks kanserinin uzun preinvaziv döneme sahip olması, sitolojik tarama testlerinin varlığı, pre- invaziv 

lezyonların etkili bir şekilde tedavi edilebilir olması bu hastalığa özgü önemli bir özellik olup, tarama 

ve erken tanıya imkan sağlar. Aktif olarak kullandığımız HPV testinin sensitivesi %96 spesifitesi %92 

dir. Numuneler ASM’de veya TSM’de (KETEM) sağlık personeli tarafından alınıp Türkiye Halk Sağ-

lığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlüklerince belirlenen merkezlere gönderilir. HPV testi pozitif çı-

kan hasta sitolojik inceleme için yönlendirilir, sitolojik açıdan normal değerlendirilen hasta 6-12 ay 

sonra tekrar sitolojik inceleme için randevu oluşturulur ve bu değerlendirme de normal görülür ise rutin 

5 yıllık tarama programında takip edilir. HPV pozitif ve sitolojik incelemede anormal hücre yapılanması 

görülen hasta kolposkopi için yönlendirilir. HPV pozitif değerlendirmede sitolojisi de şüpheli görülüp 

kolposkopiye yönlendirilen hastaların incelenmesinde rastlanan HPV tipi 16 ve 18 dir. Bunun sonu-

cunda baskın kanser tipi squamöz hücre kanser tipidir, 2. Sırada ise giderek artan adenokanser görül-

mektedir. Yöntem: Çalışmamız kesitesel tiptedir. Çalışmanın verileri Ocak-Haziran 2019 ve Ocak- Ha-

ziran 2020 tarihlerini karşılaştırcak şekilde derlenmiştir. Oran değerleri il ve ilçe merkezlerinde bulunan 

ASM’ler, TSM ler ve devlet hastanesi bünyesinde bulunan KETEM lere başvuran toplam hasta sayıları 

üzerinden yapılmıştır. Hastaların yaş aralığı tarama programının içerdiği 30-65 yaş kadın hastalardır. 

TUİK verilerine göre İl merkez ve ilçe olarak kadın nüfusu 95.363 ‘tir bunun 30.441’i 30- 65 yaş olarak 

belirtilmiştir. Bulgular: Çalışmanın karşılaştırma yapılan tarihleri ocak-haziran 2019 ve ocak -haziran 

2020 dir. 2019 un ilk 6 ayında TUİK 30-65 yaş taranacak hedef nüfusu (5 yılı dolmuş ve yeni taramaya 

girmiş hasta grubu) 4895 tir, bu nüfusun 2050 sine ulaşılmıştır. Tarama oranı %40.1 olarak bakanlığın 

hedefi olan en az %30 yıllık tarama oranına üzerine çıkılmıştır, EU standartlarında erken müdahale oranı 

olan % 40 olan hedef yakalanmıştır. 2020’nin ilk ayı olan Ocak-Haziran arası TUİK 30-65 yaş taranacak 

hedef nüfusu 5000‘dir, bu nüfusun 1385 ine ulaşılmıştır. Tarama oranı %27.7 ‘da kalmıştır, bu oran 

hedef değerlerin altında kalmıştır. Oranlarda düşme özellikle Mart- Nisan -Mayıs aylarında belirgindir, 

taramalar %3 ün altında kalmıştır. Sonuç: Ayrıntılı izleme ve raporlama kapasitesi, COVID-19 salgını-

nın rahim ağzı kanseri taraması üzerindeki etkisini değerlendirmemize fırsat sağladı ve sonuçta COVID-

19 salgını sırasında, önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre önemli ölçüde daha düştüğünü gördük. 

Tarama oranlarının 2019'daki oranlara kıyasla 2020 pandeminin ulusal karantina süresi ve devam eden 

aylarda rutin olarak taranan her yaş grubunda azaldığı görülmüştür. COVID-19 salgını, sağlık görevlileri 

ve hastalar için kanser taramasını sürdürmek için olağanüstü zorluklar yarattı, taramalar ara verilmedi 

fakat filiasyon için ekiplerin kurulması, değişen personel istihdamı da sayıların düşmesinde etkili ol-

muştur. Bununla birlikte evde kal çağrısı sonucu hastaların mümkün olduğunca sağlık merkezlerinden 

uzak durmaya çalışması olası en büyük düşüşü oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: HPV, COVID-19,Serviks Ca,Kanser Taraması 
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KORONER ARTER HASTALARINDA SORT1 RS:599839 GEN VARYANTLARININ LİPİD 

PROFİLİNE ETKİSİ 

Ayşegül Başak TEKER, Erhan TEKER 

Türkiye 

Öz: Amaç: Koroner kalp hastalığı (KKH) ve sonraki komplikasyonları, ölüm oranları düşmekle birlikte 

küresel olarak en yaygın ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Aterosklerotik KKH (AKKH), lipop-

rotein retansiyonu ve kolesterol birikimi ile tetiklenen ve sürdürülen, çözülmeyen plak iltihabı ile ka-

rakterize inflamatuar bir hastalıktır. AKKH ile ilgili kesin mekanizmalar tam olarak anlaşılmamış olsa 

da, artan KKH insidansı çeşitli çevresel ve genetik faktörlere bağlanmaktadır. VPS10p ailesinin bir re-

septörü olan Sortilin-1(SORT1)’i kodlayan SORT1 geni 1p13.3’de lokalizedir. SORT1 genom çapında 

ilişkilendirme çalışmalarında (GWAS) hepatik lipid metabolizması ve düşük dansiteli lipoprotein-ko-

lesterol (LDL-K) seviyeleri ile olan ilişkisinden dolayı kardiovasküler hastalık oluşturma riski ile iliş-

kilendirilmiştir. SORT1 gen bölgesi üzerindeki çeşitli varyasyonlar lipid profilleri üzerinde farklı etki-

lere neden olmaktadır. Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler), bir genetik biyobelirteçin bir hastalık 

riskiyle nedensel olarak bağlantılı olup olmadığını incelemek için kullanılabilir. Bizim bu çalışmadaki 

amacımız; Türk toplumunda SORT1(599839) gen varyantlarının KKH gelişimi ve lipid parametreleri 

üzerine bir etkisinin olup olmadığını belirlemekti. Yöntem:Bu vaka-kontrol çalışmasında 396kişiden 

oluşan çalışma grubu (209 KKH /187 kontrol) SORT1 rs:599839 polimorfizmi açısından TaqMan 5’ 

Allelik Ayrım Testi ile genotiplendirilmiştir. Bulgular: Hasta (yaş=50.14±13.39) ve kontrol 

(yaş=49.72±12.80) grupları arasında yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Hasta ve kontrol grupları arasında SORT1 rs:599839 genotipleri açısından istatistiksel olarak fark bu-

lunmamaktadır (p=0.81). Hem hasta hemde kontrol grubunda minör G allelin varlığı trigliserid seviye-

lerini etkilememiştir (p>0.05). Diğer yandan G allel varlığı hem hasta hemde kontrol grubunda daha 

düşük Total-Kolesterol (sırasıyla;p=0.005,p=0.032)ve LDL-Kolesterol (sırasıyla;p=0.005,p=0.040) se-

viyelerine sebep olurken daha yüksek HDL-Kolesterol (sırasıyla;p=0.001,p=0.006) seviyeleri gözlen-

miştir. Sonuç: Bulgularımız SORT1 rs:599839 polimorfizminin direk olarak KKH patogenezine katkı-

sının olmadığı yönündedir. Ancak, minör G allel varlığının Total –kolesterol ve LDL-kolesterol seviye-

lerini düşürken ve HDL-kolesterol seviyelerinde yükselmeye sebep olmuştur. Bu durum minör G allel 

varlığının lipid profili üzerine olumlu etki gösterdiği ve KKH’a karşı koruyucu olduğu izlenimini ver-

miştir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner Kalp Hastalığı, Polimorfizm, SORT1, LDL-Kolesterol 
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AKUT BİLİYER PANKREATİTTE ANTİBİYOTİK KULLANIMININ KLİNİK SONLANIM 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Aziz Ahmet SUREL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Akut panreatitmorbiditesi ve mortalitesi yüksek acil bir klinik durumdur. Etyolojide sıklıkla 

safra taşları suçlanmaktadır. Klinik takipte oral alımının stoplanması ile birlikte geniş volümlü sıvı re-

süsütasyonunun yapılması önerilmektedir. Bazı klinik yaklaşımlarda antibiyoterapi de tedaviye eklen-

mektedir. Antibiyotik kullanımının son dönemde yayınlanan çalışmalarda sadece enfektenekrotizan-

pankreatitlerde uygulanmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada akut 

biliyerpankreatit tanısı konulan olgularda antibiyoterapinin klinik sonlanıma etkisini incelemeyi amaç-

ladık. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 1 ocak 2018 – 1 ocak 2020 arasında acil servise başvuran ve takipte 

akut biliyerpankreatit tanısı konulan 685 olgu dahil edildi. Olgular antibiyotik kullanan (629 olgu) ve 

kullanmayan (56) olarak iki gruba ayrıldı. Olgulara ait klinik demografik bulgular ve klinik sonlanımları 

dosyalardan kaydedildi. İstatistiksel değerlendirme Statistical PackageforSocialSciences (SPSS) for 

Windows 20 (IBM SPSS Inc., Chicago, IL) programı kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenler sayı 

ve yüzde olarak belirtildi. Kategorik verilerin kıyaslanmasında Ki-Kare ve Fisher’in Kesin Ki-Kare testi 

kullanıldı. Bulgular: Antibiyotik kullanan ve kullanmayan olgularda intra-pankreatikkomplikasyon 

oranı (sırasıyla, %29,6 vs %33,9; p=0,543), extra-pankreatikkomplikasyon oranı (sırasıyla, %6,2 vs 

%1,8; p=0,292) anlamlı farklılık göstermedi. Antibiyotik kullanan hastaların %6,7’sinde (n:42) sistemik 

organ yetmezliği saptandı, antibiyotik kullanmayanhastalarda ise sistemik organ yetmezliği gözlenmedi. 

Bununa birlikte antibiyotik kullanan ve kullanmayan hastalarda sistemik organ yetmezliği açısından 

anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,088). Antibiyotik kullanan hastalarda kullanmayanlara kıyasla yoğun 

bakım ünitesine yatış oranı yüksek saptandı (%9,4 vs %0; p=0,032). Ciddiyet açısından antibiyotik kul-

lanan ve kullanmayan hastalarda anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,149). Antibiyotik kullanan hasta-

larda kullanmayanlara kıyasla mortalite oranı anlamlı farklılık göstermedi (sırasıyla: %2,1 vs %0; 

p=0,565). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre akut biliyerpankreatit tedavisinde antibiyoterapinin 

klinik sonlanıma herhangi bir katkısının olmadığını söyleyebiliriz 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Biliyerpankreatit, Mortalite, Safra Taşı 
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NÖROMUSKÜLER HASTALIĞI OLANLARDA ACTİVLİM ANKETİ’NİN TÜRKÇE 

VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Banu DİLEK, Onur ENGİN, Ebru ŞAHİN, Ramazan KIZIL, Elif AKALIN, Özlen PEKER,  

Ömer Faruk DADAŞ, Özlem EL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Nöromusküler hastalıklar kas fonksiyon bozukluğunun direkt veya indirekt olarak bozul-

duğu hastalıkları kapsayan geniş bir hastalık grubudur. Hastaların fonksiyonel kapasitesi tedavi ve iz-

lemde öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum kişinin günlük aktiviteleri gerçekleş-

tirmedeki aktivite limitasyon seviyesiyle değerlendirilebilir. ACTIVLIM anketi nöromusküler hastalığı 

olan çocuk ve erişkinlerin aktivite kısıtlamalarının ölçütü olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada nöromus-

küler hastalık tanısı alan hastalarda ACTIVLIM anketinin Türkçe’ye uyarlanması ve Türkçe versiyonu-

nun geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: ACTIVLIM anketi-

nin kılavuzlara uygun bir şekilde çeviri, geri çeviri ve Türkçe ’ye uyarlanması çalışması yapılarak 

Türkçe versiyonu oluşturulmuştur. Nöromusküler hastalık tanısı olan 71(42 erkek, 29 kadın) hasta ça-

lışmaya alınmıştır. Hastaların demografik verileri kayıtlandıktan sonra vücut fonksiyon ve bozuklukları, 

aktivite ve katılım değerlendirimi; fonksiyonel ambulasyon sınıflaması( FAS), Vignos ve Brooke ska-

laları ile yapılmıştır. Güvenilirlik iç tutarlılık ile (Cronbach's α) ve test-retest (sınıf içi korelasyon kat-

sayısı [ICC]) yöntemiyle belirlenmiştir. Geçerlilik ise ACTIVLIM Rasch analizi ve FAS, Vignos ve 

Brooke skalalarıyla korelasyonu ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 

37.57±16.13'dir , ve %60.6' ının bağımsız ambule olabildiği saptanmıştır. Test/retest güvenilirliği için 

ICC değeri 0.99, ve iç tutarlılık 0.97 olarak tespit edilmiştir. Vignos ve Brooke skakalalarıyla ACTI-

VLIM Türkçe versiyonu arasında güçlü negatif korelasyon saptanmıştır(sırasıyla (r=-0.836; p<0.001 ve 

r=-0.719; p<0.001). Ayrıca ACTIVLIM skoru ve FAS evresi arasında da güçlü korelasyon bulunmuştur. 

(r=0.851; p<0.001). Rasch analizi sonuçları iyi öğe uyumu, tek boyutluluk ve model uyumu göstermiş-

tir. Sonuç: Nöromusküler hastalıklarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir bu-

lunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, Güvenilirlik, Nöromusküler Hastalıklar 
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TERM BEBEKLERDE TRANSKÜTAN BİLİRUBİN İLE SERUM BİLİRUBİN 

DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Baran Cengiz ARCAGÖK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Yenidoğan sarılığı, zamanında doğmuş yenidoğanların yaklaşık olarak % 84'ünü etkiler. Bu 

çalışmada rutin klinik bakım sırasında taburculuk öncesi bakılan transkütan bilirubin (TkB) ile total 

serum bilirubin (TSB) arasındaki korelasyon ve TkB'nin bebeğin taburculuğuna karar verme doğrulu-

ğunu belirlemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Temmuz 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında retrospektif 

olarak hastanemizde doğan ve doğum haftası 37 haftanın ve doğum ağırlığı 2500 gramın üstünde olan 

477 sağlıklı yenidoğan bebek çalışmaya dahil edildi. Bebeklere taburcu olmadan önce bakılan TkB (JM-

105 bilirubinometre cihazı kullanılarak) ve TSB değerleri dosyalarına bakılarak karşılaştırıldı. Bulgular 

Çalışmaya alınan 477 term yenidoğandan 477 çift TkB-TSB ölçümü elde edildi. Bebeklerin doğum haf-

taları ortalaması 38.54 ± 0.97 hafta (37-41 hafta), doğum ağırlıkları ortalaması ise 3306.97 +/- 268.74 

gram (2620-4350 gram) idi. Çalışmaya alınan bebeklerin 257’si (%53.9) erkek, 220’si (%46.1) ise kadın 

idi. Hastaların %87.8’i sezaryen ile doğurtuldu. TSB 3.2-10.5 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.3 mg / dL), 

TkB 3.2-10.6 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.4 mg / dL) arasında değişmektedir. TkB ve TSB arasındaki 

korelasyon katsayısı anlamlıydı (r 0.98, p <0.0001). TkB, 0.08 mg / dL, SD 0.24 mg / dL ve % 95 güven 

aralığı 0.58 ve 0.1 mg / dL ortalama farkla, TSB'yi olduğundan az değerlendirme eğilimi gösterdi. Tar-

tışma ve Sonuç: Çalışmamızda yenidoğan bebeklerde taburculuk öncesi bakılan TkB ile TSB arasında 

iyi bir korelasyon ve yüksek tutarlılık olduğunu gösterdik. Sonuç olarak taburculuk öncesi total serum 

bilirubin yerine transkütan bilirubin ölçümünün bebeğin taburculuğuna karar vermede güvenilir bir yön-

tem olabileceğini ve bu sayede TSB ölçüm gereksinimini azaltacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Transkütan Bilirubin, Bilirubinometre, Yenidoğan 
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VOLEYBOLCULARDA ANAEROBİK GÜÇ VE FMS SKORLARININ İNCELENMESİ 

Barış BAYDEMİR 

Türkiye 

Öz: Araştırma, voleybolcularda anaerobik güç ve FMS skorları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmaya, Çanakkale’de alt yapılarda voleybol oynayan 67 kız sporcu katılmıştır. Voley-

bolcuların fiziksel özelliklerini belirlemek için boy ve vücut ağırlığı ölçülmüş ve çıkan sonuçlara göre 

BKI hesaplanmıştır. Anaerobik güç ölçümü için voleybolcuların dikey sıçrama performansları ölçül-

müştür. Dikey sıçrama ölçümleri parke zeminde yapılmıştır. FMS skorlarını belirlemek için ise FMS 

kiti kullanılmıştır. FMS testi 7 hareket üzerinden yapılmıştır (Deep Squat-Derin Çömelme, Hurdle Step-

Yüksek Adımlama, Inline Lunge-Öne Adımlama, Shoulder Mobility-Omuz Hareketliliği, Active 

Straight-Leg Raise-Aktif Düz Bacak Kaldırma, Trunk Stability Push-Up-Gövde Stabilitesi, Rotasyon 

Stabilitesi-Rotary Stability). FMS toplam 21 puan üzerinden hesaplanmıştır. Sporcular her 7 hareket 

için bir puan almıştır. Puanlar 0 ile 3 puan arasında değerlendirilmiştir. Hareketin ağrısız ve kusursuz 

uygulanmasına 3 puan verilmiştir. Hareketin bazı hatalar ve ağrısız uygulanmasına 2 puan verilmiştir. 

Hareketin tamamını başaramayan sporculara 1 puan verilmiştir. Uygulama sırasında ağrı olması duru-

munda hareket yaptırılmamış ve 0 puan verilmiştir. Araştırmaya katılan voleybolcuların fiziksel ve per-

formans değerlerinin dağılımına yönelik test için “Normallik Testi” yapılmıştır. Voleybolcuların anae-

robik güç ve FMS skorları arasındaki ilişkiyi incelemek için ise “Pearson Korelasyon Analizi” yapıl-

mıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, voleybolcularda anae-

robik güç ve FMS skorları arasında bir ilişki saptanmıştır. Dikey sıçrama performansı yüksek olan vo-

leybolcuların FMS skorlarının da yüksek olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Anaerobik Güç, FMS 
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PUBİS TANISI ALMIŞ FUTBOLCULARI FMS AYIRT EDEBİLİR Mİ? 

Barış BAYDEMİR 

Türkiye 

Öz: Araştırma, FMS (fonksiyonel hareket analizi) testi kullanılarak herhangi bir sakatlığı olmayan fut-

bolcular ile pubis tanısı almış futbolcuları karşılaştırmak için yapılmıştır. Çalışmaya amatör liglerde 

herhangi bir sakatlığı olmayan 35 erkek futbolcu ile pubis tanısı almış 35 erkek futbolcu olmak üzere 

toplam 70 sporcu katılmıştır. Futbolcuların fiziksel özelliklerinden boy ve vücut ağırlığı ölçülmüş ve bu 

sonuçlara göre BKI hesaplanmıştır. Futbolcuların fonksiyonel hareket paternini ayırt edebilmek için 

FMS kiti kullanılmıştır. FMS testi 7 hareket üzerinden yapılmıştır (Deep Squat-Derin Çömelme, Hurdle 

Step-Yüksek Adımlama, Inline Lunge-Öne Adımlama, Shoulder Mobility-Omuz Hareketliliği, Active 

Straight-Leg Raise-Aktif Düz Bacak Kaldırma, Trunk Stability Push-Up-Gövde Stabilitesi, Rotasyon 

Stabilitesi-Rotary Stability). FMS toplam 21 puan üzerinden hesaplanmıştır. Sporcular her 7 hareket 

için bir puan almıştır. Puanlar 0 ile 3 puan arasında değerlendirilmiştir. Hareketin ağrısız ve kusursuz 

uygulanmasına 3 puan verilmiştir. Hareketin bazı hatalar ve ağrısız uygulanmasına 2 puan verilmiştir. 

Hareketin tamamını başaramayan sporculara 1 puan verilmiştir. Uygulama sırasında ağrı olması duru-

munda hareket yaptırılmamış ve 0 puan verilmiştir. Çalışmada ölçümler sporcuların dinlenik olduğu 

zaman diliminde alınmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket program kullanılmıştır. Gruplar arası da-

ğılımın normalliği için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. Gruplar arası farkın ortalamalarını kar-

şılaştırmak için ise bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak değerlendi-

rilmiştir. Araştırma sonucunda, FMS’in pubis tanısı almış futbolcuları ayırt edici bir test olduğu söyle-

nebilir. Anahtar Kelimeler: Futbol, pubis, FMS 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Pubis, FMS 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE KAN BİLEŞENLERİ VE İMMÜN PLAZMA KULLANIMININ 

İNCELENMESİ; TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA 

Belkıs KOÇTEKİN 

Türkiye 

Öz: Giriş-Amaç: Covid-19 pandemisi transfüzyon tıbbı uygulamalarını etkilemiş, tedavi seçeneklerin-

den birisi de immün plazma olmuştur. Çalışmanın amacı; pandeminin kan bileşenleri kullanımına etki-

lerini ve immün plazma kullanımını transfüzyon merkezi perspektifinden analiz ederek gelecek için 

öngörü sağlamaktır. Yöntem: Çalışmada 1270 yatak kapasiteli Antalya Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi’nin Transfüzyon Merkezi verileri kullanılmıştır. 2019 yılında ve pandeminin ilan edildiği 

11.03.2020 ile 11.02.2021 tarihleri arasında kan bileşenlerinin (Tam kan, taze donmuş plazma, eritrosit 

ve trombosit konsantreleri, kriyopresipitat) ve immün plazmaların kullanımları transfüzyon sayısı, hasta 

sayısı, kliniklere göre kullanımları, transfüzyon reaksiyonları, kritik stok seviyesi, imha oranları vb. 

bakımından karşılaştırılmıştır. Bulgular: 2019 yılında 13.638 hastaya 40.517 ünite, 2020 yılında 9381 

hastaya 31.345 ünite kan bileşeni kullanıldı. Aylık ortalama kan kullanımı 2019 yılında 3.376 ve pan-

demi döneminde (11 ay) 2.587 ünite idi. Kullanım sıklığı değişmedi, sırasıyla eritrosit süspansiyonu, 

taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu idi. İmmün plazma kullanımına mayıs ayında başlan-

dığı, 244 hastaya 453 ünite kullanıldığı, en fazla eylül ayında 164 ünite kullanıldığı, 2021 ocak ve şubat 

aylarında da kullanılmadığı görüldü. Aylık imha oranı 2019 için 14 ve pandemide 11 idi. Kritik stok 

seviyesi 6 aylık dönemler için sırasıyla 2019 yılında 489 ve 472 iken, 2020 yılında 398 ve 390 hesap-

landı. Sonuç: Pandeminin etkisiyle tüm kan bileşenlerinin kullanımının azaldığı ve Covid-19 hastaları 

için immün plazma kullanıldığı görülmüştür. Bu etkilerin elektif cerrahilerin ertelenmesi, azalan kan 

bağışları ve hasta kan yönetiminin daha sıkı uygulanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İmmün 

plazmanın son aylarda kullanılmaması dikkatimizi çekmiştir. Pandemi gibi dönemler için kan bağışları 

ve hasta kan yönetimini tanımlayacak rehberlere ve kan ihtiyacının karşılanmasında alternatif tedavi 

bileşenlerine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Hasta Kan Yönetimi, İmmün Plazma, Transfüzyon 
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TEHLİKE VE RİSKLERİN KALİTATİF RİSK ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ; 

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÖRNEĞİ 

Berna GÜR, Şenol YAVUZ, Ahmet Doğan ÇAKIR 

Türkiye 

Öz: Fosil yakıtlardan enerji elde edilmesi sırasında çevrenin zararın görmesi ve fosil yakıtlarının tüken-

mesinden kaynaklı son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etmek için santraller ku-

rulmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konum ve yeryüzü şekilleri avantajlarından yararlanılarak 

güneş ışığından ve rüzgârdan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Ülkemizin günlük ortalama 8 saat gü-

neş ışığı almasından dolayı güneş panelleri vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilirken açık ve düzlük arazi-

lere kurulan rüzgâr gülleri sayesinde de rüzgârdan elektrik enerjisi üretilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yasası’na göre işveren, çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için 

tehlike ve riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak için risk değerlendirmesi yapmak veya yaptır-

makla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, çalışanların sağlığını, işletmenin güvenliğini ve 

üretimin devamını sağlamak için proaktif yaklaşımlar benimseyerek iş kazası ve meslek hastalıkları 

sayısını azaltmak veya minimuma indirmektir. Fine Kinney, Matris ve Hata Türleri ve Etkileri Analizi 

gibi kalitatif, Bayes Ağları ve Markov Analizi gibi kantitatif risk analiz yöntemleri ile firmaların tehlike 

ve riskleri belirlenerek tedbirler alınmaktadır. Çalışmada amaç; güneş panelleriyle güneş ışığını elektrik 

enerjisine çeviren bir güneş enerjisi santralinde mevcut ve olası tehlike ve riskleri tespit etmek için ka-

litatif risk analiz yöntemiyle analiz yapmaktır. Risk analizi sonucu elde edilen skorlar sonucu düzenle-

yici faaliyetlerin önerilmesi ve böylece iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflen-

mektedir. Bu çalışma saha tecrübesi olan, B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği belgesine sahip Hitit Üniver-

sitesi bünyesindeki üç öğretim elemanın saha gözetimi sonucu belirlediği tehlike ve riskleri ortaya koy-

maktadır. Tehlike ve risklerin belirlenmesinde yöntem olarak kalitatif bir risk değerlendirmesi olan ve 

sahada en fazla kullanılan 5x5 Matris Risk Analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucu elde edilen risk 

skoruna göre yüksek düzeyde riskler kırmızı, orta düzeyde riskler sarı ve düşük düzeyde riskler yeşil 

olarak üç gruba ayrılarak gösterilmiştir. 5x5 L tipi Matris risk analizi değerlendirmesi sonucunda dört 

tane yüksek düzeyde risk, on beş tane orta düzeyde risk ve beş tane de düşük düzeyde risk belirlenmiştir. 

Tespit edilen riskler için olasılık skoru hesaplanmış, düzenleyici ve önleyici faaliyet önerilerinde bulu-

nulmuştur. Yangın tüplerinin yeri, sayısı ve kontrolünün olmaması, teknik destek için santrale yetkisiz 

ve bilgisiz kişilerin gelmesi, akü odasında yangın ve patlama ihtimaline karşı önlemlerin alınmamasıyla 

en geç yılda bir kere yapılması gereken topraklama tesisatının olmaması ya da kontrolünün yapılmaması 

gibi tehlikeler yüksek düzeyde riskleri oluşturmaktadır. Belirlenen tehlikelere karşı en kısa süre içeri-

sinde düzenleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Güneş Enerjisi Santrali, Risk Değerlendirmesi, 5x5 Matris 

Risk Analizi 
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İSTANBUL’UN FARKLI İLÇELERİNDE YAŞAYAN ADÖLESANLARIN AKDENİZ 

DİYETİNE UYUMLULUK SKORLARININ (KIDMED) DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bilge KOÇ, Ecenur ÖZKUL, Merve GÜLDALI, Can ERGUN, Ezgi ARSLAN 

Türkiye 

Öz: Bu araştırma, İstanbul ili Kadıköy ve Çatalca ilçelerindeki yedi farklı lisede eğitim ve öğretim gören 

lise öğrencilerinin akdeniz diyetine uyumunun sorgulanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın sonu-

cunda iki farklı ildeki öğrencilerin akdeniz diyetine uyumlarında herhangi bir farkın olup olmadığının 

görülmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya %51,0’ ı kız (n:328) ve %49,0’ı erkek (n:312) olmak üzere, geli-

şigüzel seçilen ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 640 bu yaş grubunda öğrenci 

dahil edilmiştir. Katılan öğrencilerin %46.4’ü (n:297) Kadıköy ilçesinde %55,6’sı (n:343) Çatalca ilçe-

sinde eğitim görmektedir. Anket formatı şeklinde hazırlanan soru kağıdı öğrencilere lisedeki sorumlu 

öğretmenleri eşliğinde dağıtılarak cevaplamaları beklenip sonrasında öğrencilerden toplanmıştır. Ören-

cilere ilişkin genel bilgiler, beyana dayalı olarak boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, aile bilgileri ve fiziksel 

aktivite durumları elde edilmiştir. Ayrıca Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED) soruları uygulana-

rak öğrencilerin beslenmelerine dair bilgi edinilmiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 16,46, boy uzunluğu 

ortalaması 170,09 cm, vücut ağırlığı ortalaması 63,74 kg ve beden kütle indeksi (BKİ) ortalamaları 

21,89 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin KIDMED puanı ortalaması 5,54 olarak saptanmıştır. Araştır-

mada öğrencilerin KIDMED puanı genel olarak orta düzeyde çıkmıştır. Ayrıca İstanbul’un iki ilçesi 

olan Kadıköy ve Çatalca’ daki lise öğrencilerinin KIDMED puanları arasında anlamlı bir fark buluna-

mamıştır. Lise öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması için öğrencilerin daha fazla 

bilinçlendirilmesi sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti, Adölesan, Beslenme Değerlendirmesi 
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CAROLİ HASTALIĞI: BİR OLGU SUNUMU 

Birdal GÜLLÜPINAR 

Türkiye 

Öz: Giriş: Caroli hastalığı (CH) hepatobiliyer sistemin nadir görülen, konjenital hastalıklarından biridir. 

CH intrahepatik safra yollarının kistik dilatasyonu ile karakterizedir. CH, klinik bulgular asemptomatik 

olabileceği gibi çok az sıklıkta semptomlar görülebilir Semptomatik hastalar; tekrarlayan ateş, sarılık ve 

sağ üst kadran ağrısı ile kendini gösterir. Tanı ise; abdominal USG, BT, MRKP ve ERCP ile intrahepa-

hik safra yollarında kistik dilatasyonların görüntülenmesi ile konur. CH'nın tedavisi, klinik semptomlara 

ve biliyer patolojilerin bulunduğu lokalizasyona bağlıdır. Karın ağrısı ile başvuran hastada nadir görülen 

CH tanısı olgusu sunulmaktadır. Olgu Sunumu: Kırk dokuz yaşında erkek hasta sağ üst karın ağrısı, 

hafif ateş ve şişkinlik şikayetleriyle başvurdu. Anemnezinde bir yıldır aralıklı sırta vuran karın ağrısı 

mevcuttu. Özgeçmişinde herhangi bir hastalığı yoktu. Kan basıncı 121/78 mmHg, nabız 68 /dk, solunum 

sayısı 16/dk, oksijen satürasyonu %98’di. Genel durum iyi, bilinç açık olan hastanın fizik muayenesinde 

epigastrik hassasiyeti mevcuttu. Defans-rebound yoktu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Labaratuvar 

tetkikleri 17,000 lökosit haricinde normaldi. Yapılan üst batın ultrasonografide (USG) safra kesesi ‘’S’’ 

şeklinde ve intrahepatik safra yollarında kistik dilatasyonlar izlendi. Karaciğer içinde yer yer kistik ya-

pılar görüldü. Batında asit veya kitle izlenmedi. Batın BT’ de intrahepatik safra yollarındaki değişiklik-

ler ve intrahepatik kistler görüldü. Daha sonra olguya Caroli hastalığı olabileceği düşünülerek abdomi-

nal MR inceleme yapılmasına karar verildi. MR görüntüleri, USG ile uyumlu bulgular saptanması üze-

rine genel cerrahi servisine caroli hastalığı tanısıyla yatış verildi. Tartışma: Caroli hastalığı çok nadir 

görülen ve genellikle tanısı ileri yaşlarda konulan bir hastalıktır. Erken tanıyla birlikte komplikasyonlar 

azalabilir ve erken tedavisi başlanabilir. Sağ üst kadran ağrısıyla başvuran hastalarda Caroli hastalığı 

akla getirilmeli ve erken tanı konulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Safra Yolları, Kistik Hastalık, Caroli Hastalığı 
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MEDYANIN COVİD-19 PANDEMİSİ İLE SINAVI: MEDYANIN PANDEMİ SÜRECİNDE 

SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA ANALİZİ  

Mihalis (Michael) KUYUCU 

Türkiye 

Öz: İlk Çin’in Wuhan Bölgesinde görülen ve bir anda dünyaya yayılan Covid-19 virüsünün ortaya çı-

karttığı pandeminin tüm sektörlere olduğu kadar medyaya da derin etkileri olmuştur. Medya sektörü 

Covid-19 pandemisinden farklı boyutlarda etkilenerek birden çok konuda medyanın tartışılmasına ne-

den olmuştur. Medyanın ekonomik yapısına olan etkisi ve medyanın takip edilirlik oranlarına olan etkisi 

medyada arz – talep dengesini etkilerken, medyanın pandemi sürecinde takip ettiği yayın politikası bir 

kez daha “medyada güven sorunsalı” kavramını tartışmaya açmıştır. Pandemi ile birlikte başlayan sosyal 

kısıtlamalar pek çok sektörün durma noktasına gelmesi gibi ana akım televizyon kanallarının içerik üre-

timine olumsuz etki ederken, içeriklerine almayı planladıkları reklamların da iptal edilmesine neden 

olmuştur. Bunun yanında tematik televizyon kanalları, haber verme işlevleri nedeniyle izlenilirlik oran-

larını arttırmıştır. Covid- 19 pandemisinde yaşanan travma ve şok, toplumun haber alma ihtiyacını daha 

da arttırmış ve bunun sonucunda tematik televizyon kanalları izlenirliklerini, sosyal medya ise kullanım 

yoğunluğunu haber verme işlevlerinden dolayı arttırmıştır. Bu artan talep karşısında “acaba medya co-

vid-19 pandemisi sırasında üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmeyi başardı mı?” sorusu gündeme 

gelmiştir. Yine bu dönemde medyanın içerik üretimin yanı sıra kendi insan kaynakları politikalarında 

pandemi önlemlerini alıp almadığı da önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada televizyon 

kanallarında sunulan içeriklerde covid-19 pandemi ile ilgili yapılan haber ve bilgilendirmede medyanın 

rolü, hangi mecraların pandemi döneminde daha aktif olduğu, medyanın sağlık bakanlığının iletişim 

politikalarıyla nasıl bir işbirliği içine girdiği, topluma tarafsız bilgi verme konusunda üstüne düşen gö-

revleri yapıp yapmadığı konuları üzerine derinlemesine bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

covid-19 pandemi döneminde medyanın televizyon ayağında halkı bilgilendirme konusunda sağlık ba-

kanlığının verilerine sadık kalındığı ama alınan önlemler ve virüsün kaynağı hakkında yapılan haber-

lerde nötr kaldığı görülmüştür. Sosyal medya ise daha özgür ve sansürsüz bir mecra olması nedeniyle 

gerek covid-19 virüsünün kaynağı, gerekse alınan önlemler ve uygulamalar konusunda daha eleştirel bir 

bakış açısı içinde olmuştur. Yazılı basın özellikle sokağa çıkma yasaklarında yaşadığı dağıtım sorunları 

ve talep düşüklüğü nedeniyle pandemi döneminde sadece bilgi aktarıcı bir rol üstlenirken, radyo mecrası 

belki de tarihin en sönük dönemini yaşamış ve sadece bir müzik kutusu olarak yayınlarına devam ederek 

covid-19 pandemisi ile ilgili nerdeyse kayda değer hiçbir içerik paylaşımında bulunmamıştır. Medyanın 

covid-19 pandemisinde tartışılan diğer özelliği ise toplumu pandemi ile ilgili önlemleri uygulamaya 

davet ederken kendisinin bu önlemlere uymaması olmuştur. Medya işletmelerinin başarısız insan kay-

nakları politikaları sonucunda hemen hemen her medya işletmesinde covid vakaları rastlanırken bazı 

kurumlarda covid nedenli ölümler de yaşanmıştır. Medyanın covid-19 pandemisinde içeriklerinde pan-

demi konusunu çok fazla işlemediği de tespit edilmiştir. Pandemi ile ilgili sadece haber kanalları içerik 

üretirken bu içerikleri üretenler dahi yayın sırasında maske takmaması dikkat çekmiştir. Pandeminin 

birinci dalgasının bitiminde yaşanan kısmi normalleşme sırasında çekilen dizilerin ve televizyon prog-

ramlarının nerdeyse hiç birinde pandemi konusuna değinilmemiş ve sosyal mesafe, maske takma gibi 

temel önlemler alınmamıştır. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında medyanın covid-19 pandemisine 
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karşı verdiği sınavda başarılı olmadığına dair önemli tezler ortaya çıkmaktadır. Medyanın pandemi dö-

neminde sosyal sorumluluk anlayışına ne kadar uyduğunun tartışmaya açılması ve medyanın işlevle-

rinde sosyal sorumluluklara hangi oranda uyduğu konusu masaya yatırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 , Pandemi,  Medya, Sosyal Sorumluluk, Televizyon, Basın 
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ACİL SERVİSDE CİDDİ HİPONATREMİ TESPİT EDİLEN OLGULARDA ETYOLOJİDE 

KULLANILAN DİÜRETİK SINIFINA GÖRE DEMOGRAFİK BULGULAR VE KLİNİK 

SONLANIMLARI 

Bülent GÜNGÖRER 

Türkiye 

Öz: Amaç: Sodyum düzeyinin < 120 mEq/L olması ciddi hiponatremi olarak kabul edilir. Ciddi hipo-

natremietyolojisinde sıklıkla renal ve ekstrarenal sodyum kayıpları suçlanmaktadır. Diüretik kullanımı 

renal sodyum kayıbıyla ciddi hiponatremiye neden olabilen bir klinik durumdur. Bu çalışmada acil ser-

vise ciddi hiponatremi ile başvuran etyolojidediüretik kullanımı saptanan olguların klinik demografik 

bulguları ve klinik sonlanımları incelenecektir. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 1 ocak 2018 – 1 ocak 2020 

arasında acil servise başvuran ve takipte diüretik kullanımına bağlı ciddi hiponatremi tespit edilen 106 

olgu dahil edildi. Olguların kullanılan diüretik sınıfına göre (furosemid, tiazid, spiranolakton ve diğer-

leri) klinik demografik bulguları ve klinik sonlanımları dosyalarından kaydedildi. Bulgular: Tüm popü-

lasyonda ortalama acil servise başvuru sodyum değeri 114,7 ± 4,7 mEq/L olarak saptandı. Diüretik sı-

nıflarına göre geliş ortalama sodyum değeri açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p <0,05). Diüretik 

sınıflarına göre cinsiyet, yaş, komorbid durumlar, başvuru mevsimi, sigara kullanımı, Glasgow koma 

skoru, kan basıncı, başvuru semptomları anlamlı farklılık göstermedi. Spiranolakton kullanan grupta 

diğer gruplara kıyasla ortanca potasyum değeri daha yüksek saptandı (spiranolakton: 4,7 mEq/L, foro-

semid: 3,2 mEq/L, tiazid: 3,4 mEq/L ve diğerleri: 3,1 mEq/L). Gruplar arasında hastanede yatış süresi 

anlamlı farklılık gösterdi (spiranolakton: 9,3 ± 4,7 gün, forosemid: 16,2 ± 13,7 gün, tiazid: 8,0 ± 7,1 gün 

ve diğerleri: 8,3 ± 5,9 gün; p = 0.02). Spiranolakton ve diğer diüretikleri kullanan hastaların tamamının 

sodyum düzeyleri düzeltilip taburcu olurken; furosemidgrubunda 9 olgu ve tiazid grubundan ise 4 olgu-

nun eksitus olduğu saptandı. Tüm popülasyonda ortalama hastanede yatış süresi 10,4 ± 9,7 gün saptandı. 

Sonuç: Çalışmamızda forosemid kullanan grupta hastanede yatış süresi ve mortalite düzeyleri diğer 

gruplara kıyasla daha yüksek saptandı.Furosemid kullanan olgularda eşlik eden enfeksiyonlar ve diğer 

laboratuar anormalliklerin klinik sonlanımla ilişkili olabileceğiniz düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Ciddi Hiponatremi, Diüretik, Furosemid, Mortalite, Spiranolakton, Tiazid 
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BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE ONKOLOJİK 

TEDAVİ ÖNCESİ DENTAL TEDAVİ PROTOKOLÜ 

Büşra YILMAZ, Efsun SOMAY 

Türkiye 

Öz: Amaç: Günümüzde görülme sıklığı artan baş-boyun kanserlerinin (HNC) çoğu cerrahi, radyoterapi, 

kemoterapi veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu ile tedavi edilir ve hastalarda istenmeyen oral yan 

etkiler yaşanabilir. Çalışmanın amacı, Kemoradyoterapi (KRT) sonrasında oluşabilecek dental değişik-

liklerin incelenmesiyle HNC’de KRT öncesinde dental tedavi planlamasının önemini vurgulamak ve 

tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ile diş hekimliği alanlarındaki uzmanların yönetim stratejilerini or-

taya koyarak multidisipliner bir bakış açısı sağlamaktır. Yöntem: Ocak 2010 ile Aralık 2018 arasında 

HNC tanısı olan 18 yaşından büyük, toplam 126 hastaya ait Tıbbi onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve 

Diş Hekimliği Kliniklerinin kurumsal verileri incelendi. Hastaların KRT öncesi ve sonrası dental verileri 

klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %27,8’si kadın ve %72,2’si erkek olup 

ortalama yaş 53,71  12,53 yıl olarak bulundu. Hastalarda sırasıyla nazofarenks (%27,7), larinks 

(%26,1), parotis (%14,2), tonsil (%9,5), tiroid (%7,14), maksilla (%3,17), dil (%5,5) ve diğer kanser 

türleri (dudak, sinüs vb.) (%6,34) mevcuttu. KRT öncesi dental değerlendirmede hastaların %64,2’sinde 

3’ten az diş eksikliği, %59,5’inde gingivitis, %27,7’sinde periodontitis, %17,4 ünde 3’ten fazla apikal 

lezyonlu diş ve %59,2’ sinde 3’ten az çürük diş belirlendi. KRT sonrasında ise %59,5’inde 3’ten fazla 

diş eksikliği, %35,7’sinde gingivitis, %53,9’unda periodontitis, %42,85 ünde 3’ten fazla apikal lezyonlu 

diş, %56,34’ünde 3’ten fazla çürük diş tespit edildi. Hastaların, herhangi bir dental sorun sebebiyle tek-

rar başvurma süresi ortalama en erken 12 ay ve sonrası olarak belirlendi (56%). Sonuç: Onkolojik tedavi 

öncesi tüm dental problemleri elimine edilse bile, KRT sonrası dental problemler en sık birinci yıl so-

nunda görülmüştür. Bu nedenle HNC’de doğru bir multidisipliner yaklaşıma uyarlanmış destekleyici 

dental tedaviler ile hastaların yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Baş ve Boyun Kanserleri, Kemoradyoterapi, Multidisipliner Yaklaşım, Dental Te-

davi 
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EVALUATION OF PARAOXANASE 1 ACTIVITY AND CHOLESTEROLS PARAMETERS 

IN OBESE TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS 

Çınar SEVERCAN, Ayşe Ceylan HAMAMCIOĞLU, Taner BAYRAKTAROGLU 

Turkey 

Abstract: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a metabolic disease characterized by hyperglycemia due 

to insulin resistance. Obesity may result in T2DM. For this reason, obese individuals should provide 

healthy nutrition, physical activity, weight control. Maintaining of paraoxonase 1 (PON1) activity is 

crucial in T2DM. Recent studies have reported that PON1 enzyme activity reduces lipid peroxide of 

HDL and low density lipoprotein (LDL). The activity of PON1 enzyme is important in increasing utili-

zation of HDL as well. Therefore, in our study, we aimed to determine the relationship between PON1 

and cholesterol parameters in T2DM. This study included 26 obese individuals (control group) and 21 

obese T2DM. To evaluate the relation, we measured serum HDL, LDL, total cholesterol (TC) and trigly-

ceride (TG) by using autoanalyzer. Serum PON1 levels were determined with ELISA method. For data 

analysis SPSS 25.0 statistics programme was used. LDL, TC and TG levels significantly increased, 

while HDL and PON1 levels significantly decreased in T2DM compare to control groups (p<0.05). 

According to correlation analyses, PON1 and HDL levels were positively correlated (p<0.05). Our study 

indicated that PON1 activity associated with HDL. Low PON1 activity in T2DM patients can be risk 

factor in the progress of coronary heart disease. Further studies should de planned to understand this 

relationship. 

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM), Paraoxonase 1 (PON1), High Density Lipoprotein 

(HDL), Low Density Lipoprotein (LDL), Total Cholesterol (TC), Triglyceride (TG) 
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HEPATİT A NEDENİ İLE TAKİP EDİLEN ADÖLESAN KUZEN HASTALAR OLGU 

SUNUMU 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 

Türkiye 

Öz: Akut viral hepatit A, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sık gözlenen bir halk sağlığı sorunu-

dur. Çocukluk çağında genelde asemptomatik olarak geçirilmekte ancak yaş arttıkça klinik şiddetlen-

mektedir. Türkiye, fekal-oral bulaşan HAV enfeksiyonu açısından orta endemik bölgedir ve bildirimi 

zorunlu bir hastalıktır. Ülkemizdeki akut viral hepatit A seroprevalansının ise gelişmekte olan ülkelere 

benzerlik gösterdiği, çeşitli çalışmalarda 0-10 yaş arasında %40’ın altında iken, 15 yaş üzeri grupta 

%90’nı geçtiği bildirilmektedir. Çocuklarda klinik ateş, halsizlik, bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal 

gibi spesifik olmayan semptomlarla ortaya çıkan akut, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Prodromal 

dönemde, aminotransferazlar yükselir, sarılık (konjuge hiperbilirubinemi) ve hafif hepatomegali olur. 

Olgumuz;15 yaş erkek, kusma, karın ağrısı, bulantı nedeniyle başvurdu. Öyküsünde bilinen ek hastalığı 

olmadığı, kuzenin 1 ay önce akut viral hepatit A nedeniyle hastanede yattığı, taburculuk sonrası beraber 

vakit geçirdikleri öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde halsiz görünümlü, diğer vitalleri ve sistemleri 

doğal saptandı. Hastanın bakılan tetkiklerinde ALT: 1400 U/L (<50), AST: 980 U/L (<50), Total bilu-

ribin: 1,4 mg/dl (0,3-1,2), direk biluribin: 0,7 mg/dl (<0,2), PT:14 sn (10,9-14,7), APTT: 25 sn (22,5-

31,3), D-dimer:1440 ng/ml (170-550) saptandı. Hastanın diğer tetkiklerinde özellik yoktu. Hepatit et-

yolojisi için gönderilen TORCH, EBV, CMV IgM sonuçları negatif, Hepatit A IgM pozitif ve IgG ne-

gatif, diğer hepatit B/C, HIV negatif saptandı. Hasta akut viral hepatit A tanısıyla yatırıldı. Tedavi olarak 

tek doz K vitamini, ursodeoksikolik asit ve hidrasyon başlandı. Karaciğer fonksiyonlarında artış devam 

etmesi üzerine gastroenteroloji bölümüne danışılarak N-asetil sistein tedavisi eklendi. Takibinde kara-

ciğer fonksiyon testleri azalırken, direk biluribin değerleri yükselmeye devam etti. Yatışının 5. gününde 

karaciğer ve biluribin değerleri düşmeye başlayan hasta taburcu edildi. Bulaşıcı hastalık birimine bilgi 

verildi. Sonuç olarak; akut viral hepatit A kliniği adölesan çocuklarda daha ağır geçmektedir. Aşı ile 

önlenebilen hastalık olması nedeniyle, ülkemizde endemik hastalık olan hepatit A aşısının rutin aşılama 

takvimine alınmasının faydalı olduğu düşünülmektedir. Bildirimi zorunlu olan bu hastalıkta, fekal-oral 

bulaş nedeniyle temiz içme suyu ve kişisel hijyen önemli olmakta olup bu hastalık toplum sağlığı açı-

sından risklidir. Özellikle aile içi bulaşlara dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Aşi, Hepatit A, Adölesan, Enterik Bulaş 
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GÜNCEL LİTERATÜR EŞLİĞİNDE ELEKTROKONVÜLSİF TEDAVİ (EKT) 

SONRASINDA GELİŞEN SUBMASİF PULMONER TROMBOEMBOLİ VE 

PERİKARDİYAK EFÜZYON 

Deniz ÇELİK 

Türkiye 

Öz: Giriş: EKT medikal tedaviye yanıtsız ciddi psikiyatrik hastalıklarda hayat kurtarıcı bir işlem olup 

genellikle güvenlidir ve majör kardiyovasküler yan etkiler önceden kardiyovasküler hastalığı olanlarda 

artmaktadır (1). Olgu:64 yaşında kadın hasta akut depresif nöbet (katatoni/katapleksi) tanısıyla psiki-

yatri dal hastanesinde yatarak tedavi görmekteymiş. Bilinen Hipertansiyon dışında başka kronik hasta-

lığı mevcut değildi. Psikiyatrik medikal tedavilere yanıt alınamaması üzerine hasta ve ailenin onayıyla 

Elektrokonvülsif tedavi (EKT) yapılması planlanmış. İlk iki seans EKT sonrasında bir yakınması olma-

mış fakat üçüncü EKT sonrasında nefes darlığı, göğüs ağrısı ve pulseoksimetre ile bakılan oksijen satu-

rasyonunda düşüklük saptanması üzerine sevk edilmiş. Çekilen Pulmoner BT anjiyografide bilateral 

lober dallarda dolum defekti izlenmiş (Resim 1). Hastanemiz anestezi yoğun bakımına sevk edilen hasta 

24 saat sonra düzey 2 göğüs hastalıkları yoğun bakıma kabul edildi. Kabul muayenesinde genel durumu 

orta, bilinç açık, oryante, koopere, hafif ajite idi. Tansiyonu 165/94 mm Hg, nabızı 95/dakika, solunum 

sayısı 18/dk, ateşi 36C⁰, 2 Litre/dakika nazal kanülle oksijen verilirken SpO2 %98 ölçüldü. İzleminde 

hemodinamik olarak stabildi ve oda havasında desaturasyon izlenmedi. Bu nedenle trombolitik tedavi 

düşünülmedi. Kilosuna göre tedavi edici dozda enoxoparin 6000 ünite 2x1 sc. tedavisi başlandı. Öyküsü 

derinleştirildiğinde ailede tromboza eğilim yoktu. Hastada EKT öncesinde veya sırasında immobil kal-

mış olabileceği dışında bir risk faktörü yoktu. Fizik muayenesinde tüm sistemler doğal, alt ve üst extre-

mitelerde DVT bulgusu izlenmedi. Bilateral alt ekstremite doppler USG ve hepatobiliyer USG normal 

raporlandı. Ekokardiyografide EF%60-65, SPAB:34mmHg, sağ boşlukların komşuluğunda 5 milimet-

relik perikardiyal efüzyon raporlandı. Kullandığı psikiyatrik ilaçlar nedeniyle tedavi enoxaparin ile plan-

lanarak taburcu edildi. Tartışma: Katatoni/katapleksi ilişkili PTE’nin hayatı tehdit edici olduğu bilin-

mektedir. Fakat literatür taramasında EKT sonrası PTE gelişmesi nadiren raporlanmıştır ve olgumuz 

bildirilen 6. olgudur. EKT’nin genel olarak güvenli olduğu bildirilmekle birlikte PTE komplikasyonu-

nun nadirde olsa bilinmesi ve işlem öncesinde rehberlere uygun şekilde proflaktik tedavi verilmesi öne-

rilmektedir (2,3,4,5,6). 

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvülsif Tedavi, Pulmoner Tromboemboli, Perikardiyak Efüzyon 
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AMATÖR ERKEK VOLEYBOLCULARA UYGULANAN KUVVET ANTRENMANI VE 

KREATİN TAKVİYESİNİN KAS HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Deniz ÖZTÜRK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Kreatin, kas gücünü yenileme ve kas hasarını azaltarak performans ve kuvvet artışı göster-

diği bilinen bir besin takviyesi olması sebebiyle ergojenik maddeler içerisinde en çok tercih edilenlerden 

bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı, erkek amatör voleybolcu üniversite öğrencilerine uygulanan dört 

haftalık kuvvet antrenman programı ve kreatin takviyesi uygulanmasının egzersize bağlı kaslarda geli-

şen ağrı, yaralanma, kramp ve kas gerginliği üzerine olan etkilerini araştırmaktı. Materyal-Metod: Araş-

tırmanın örneklemini Erzurum Atatürk üniversitesinin değişik bölümlerinde öğrenim gören 18-24 yaş 

arasında değişen, 22 erkek amatör voleybolcu üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Sporcular rastgele 

olarak tek kör yöntemiyle kreatin ve plasebo grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sporculara dört hafta 

boyunca kuvvet antrenmanı uygulandı. Kreatin grubu dört hafta boyunca antrenman öncesi 5mg/gün 

kreatin monohidrat takviyesi aldı. Çalışma süresince sporcular antrenman, sırasında ve sonrasında takip 

edilerek yaralanma, kramp ve kas gerginliği şikâyetleri araştırmacı tarafından hazırlanan kategorize 

edilmiş anket kullanılarak kayıt edildi. Kas ağrılarının belirlenmesi için Vizüel Analog Skalası (VAS) 

antrenman protokolü öncesinde (VAS1) ve protokol tamamlandıktan sonra (VAS2) uygulandı. Bulgu-

lar: Kreatin grubunun plasebo grubuna kıyasla toplam yaralanmalarının anlamlı derecede daha az oldu-

ğunu ortaya çıkardı (p <0.05). Gruplar arasında kramp (p>0.05), kas gerginliği (p>0.05), kas yaralan-

maları (p>0.05) değişkenleri bakımından anlamlı ilişki bulunamamıştır. Gruplar arasındaki VAS1 ve 

VAS2 karşılaştırmalarındaki değerler kreatin grubu açısından plasebo gruba göre daha düşük seviyede 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p <0.05). Sonuç: Kreatin takviyesi almak, sporcu-

larda ağrıyı, kas yaralanmalarını, kramp ve kas gerginliklerini azaltmak için uygun bir yaklaşım olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kreatin, Sporcu, Kuvvet Antrenmanı, Voleybolcu, Ağrı, Kas Hasarı 
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OUR COVID-19 EXPERIENCE IN GERIATRIC PATIENTS IN A THIRD STEP PANDEMIC 

HOSPITAL 

Derya YENİBERTİZ 

Türkiye 

Abstract: The aim of this study was to demonstrate how the gender disparity between geriatric patients 

(> 65 years of age) with Coronavirus Disease- 2019 (COVID-19) affects clinical, radiological and labo-

ratory findings. A total of 340 geriatric patients (> 65 years old), hospitalized with the diagnosis of 

COVID-19 between 1 April and 30 June 2020 were evaluated. 58.82% of the patients were female and 

41.18% were men. In 45% of the female patients and 52% of the male patients, computerized tomog-

raphy findings were compatible with COVID-19. 5.5 % of female patients and 9.2 % of male patients 

were treated in the intensive care unit. 3.5% of female patients and 5.7% of male patients were intubated. 

6.5% of female patients and 9.2% of male patients died. D-dimer was high in 78.5%, ferritin was high 

in 13%, procalcitonin was high in 5.5%, fibrinogen was high in 98.5%, CRP was high in 73.5%, WBC 

was high in 23%, LDH was high in 38.5% of female patients and 33% of them had low albumin. D-

dimer was high in 74.2 %, ferritin was high in %24.2, procalcitonin was high in %15.7, fibrinogen was 

high in %65.7, CRP was high in %87.8, WBC was high in %32.8, LDH was high in 55% of male patients 

and 35.7% of the them had low albumin. In conclusion male gender was more mortal and radiologically 

more frequent involvement was observed. As for laboratory data, it is clear that all mortality-related 

values except fibrinogen value were more aggressive in male gender. 

Keywords: COVID-19, Geriatric, Mortality 
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COVID-19 ENFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN PERİFERİK NÖROPATİ OLGUSU 

Dilay EKEN GEDİK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Covid‐19 enfeksiyonunda solunum şikayetlerinin yanı sıra hastaların nörolojik belirti ve 

semptomlar da gösterdiği bildirilmiştir. Covid-19 ile ilişkilendirilen ensefalit, demiyelinizasyon, nöro-

pati ve inme olguları bildirilmiştir. Biz de bu olgu ile Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişebilecek olan 

periferik nöropati kliniğini ve rehabilitasyonun önemini vurgulamayı amaçladık. Sunum: 64 yaşında 

erkek hasta, Covid-19 tanısıyla Yoğun bakım ünitesinde elli bir günlük takip ve tedaviyle genel duru-

munun stabil olması sonrasında pandemi kliniğine alınmış. Covid 19 enfeksiyonu öncesinde herhangi 

bir hastalığı ve yakınması olmayan hastanın kliniğe geçiş sonrası alt ekstremitelerinde güçsüzlüğü far-

kedilmiş. Hasta Nöroloji tarafından değerlendirilmiş. Kraniyal ve spinal Manyetik Rezonans görüntüle-

meleri normal olarak değerlendirilmiş. Yapılan elektrofizyolojik incelemede; aksonal tipte yaygın sen-

sorimotor periferik nöropati bulguları tespit edilmiş. Tarafımıza konsülte edilen hastanın muayenesinde 

oturma dengesi normaldi ve hasta tekerlekli sandalye düzeyinde idi. Her iki alt ekstemitede distallerde 

belirgin kuvvet kayıpları vardı. Bilateral aşil refleksleri arefleks, patella refleksleri hipoaktifti. Bilateral 

S1 dermatomu anestezik, diğer alt ekstremite dermatomları hipoestezik idi. Kas tonusu normal, klonus 

negatifti ve mesane-rektum kontrolü vardı. Hasta taburculuk sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) 

programına alındı. Nöropatik ağrı yakınması için gabapentin tedavisi başlandı. Halen FTR programı 

devam eden hasta bilateral kısa yürüme ortezi ve walkerla ambule duruma geldi. Sonuç: İnvaziv venti-

lasyonla yoğun bakım gerektirebilen Covid-19 hastalığında kritik hastalık polinöropatisi gelişebilir. Co-

vid-19 hastalarının nörolojik bulgular açısından yakın takibi ve erken rehabilitasyonu hastaların morbi-

ditesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Enfeksiyonu, Polinöropati, Rehabilitasyon 
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COVID-19 HASTALARINDA HASTANEYE BAŞVURUDA GLOMERÜLER FİLTRASYON 

HIZINA (GFR) GÖRE YOĞUN BAKIM İHTİYACI VE SAĞKALIMIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emin GEMCİOĞLU, Servet KOCAÖZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin 

(SARS-CoV-2) neden olduğu bir hastalıktır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda başvuru esna-

sında böbrek yetmezliği sıktır ve daha fazla sayıda komplikasyon ve hastane içi mortalite ile ilişkilidir. 

Diyaliz dışı KBH ( kronik böbrek hastalığı) hastalarında COVID-19 ile ilgili bilgiler henüz net değildir. 

Bizim çalışmamızda hastanın öyküde KBH olup olmadığına ve diyalize girip girmediğine bakılmaksızın 

tüm hastalarda başvuru GFR ( glomerüler filtrasyon hızı) ye göre yoğun bakım ihtiyacı ve sağkalım 

değerlendirilmiştir. Materyal ve Metod: Çalışmaya Nisan/Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara Şehir 

Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde takip edilen, 18 yaş üzeri 1188 hasta dahil edildi. Hastaların; cinsi-

yeti, yaşı, hastaneye başvuruda hesaplanan ilk GFR si ( CKD-EPI formülüne göre), yoğun bakım ihti-

yacı olup olmadığı ve mortalite durumu kaydedilmiştir. Hastalar GFR ye göre iki gruba ayrılmıştır. 

GFR<60 ml/dk olan hastalar 1.grup, GFR≥60 ml/dk olan hastalar 2.grup olarak alınmıştır. Bulgular: 

Çalışmaya dahil edilen hasta grubunun (680) %57,2’si erkek (508) %42,8’i kadındı. Kadınlarda ilk baş-

vuruda GFR<60 ml/dk olan hastaların oranı istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.005). 1.grup hasta-

larda hastaneye başvuruda yoğun bakım ihtiyacı (YBÜ) 2.gruba göre anlamlı olarak daha yüksek sap-

tandı (p< 0.001). Yine 1.grup hastalarda mortalite 2.gruba daha yüksekti (p<0.001) (Tablo 1). Yapılan 

COX regresyon analizinde 1.grup hastalarda mortalitenin 4,157 kat daha fazla olduğu saptanmıştır 

(p<0.001) (Tablo 2). Sonuç: Çalışmamızda GFR<60 ml/dk olan hastalarda istatistiksel olarak hem YBÜ 

ihtiyacının hem de mortalitenin yüksek olduğu saptanmıştır. Bizim Bu açıdan başvuru esnasında 

COVID-19 hastalarında GFR<60 ml/dk mortalite için bir gösterge olabilir. Bu bulgular daha büyük 

kohortlarda doğrulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR), Mortalite 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

517 

ACİL SERVİS AŞIRI KULLANIMI 

Ensar DURMUŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Acil servisler Türkiye'de en yoğun hasta kabulünün olduğu ve 7/24 ücretsiz sağlık 

hizmeti veren hastane birimleridir. Özellikle acil servis çalışanlarında acil servise gereksiz çok başvuru 

yapıldığına, acil servisin suiistimal edildiğine yönelik inanışlar olabilmektedir. Yasal mevzuatın boş-

luklarından yararlanarak acil servislerin sunduğu hizmetin ve acil sağlık hizmeti alma hakkının kötüye 

kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir fikir edinme açısından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Servisi’nden bir örnek sunmayı, bu sayede sınırsız acil servis başvurusunun tartışılması amaçlan-

mıştır. Bulgular: Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı olan, madde bağımlısı 34 yaşında erkek bir hastanın 

aşırı ilaç kullanımı, toksik madde içimi, kendine zarar verme, suicid girişimi gibi nedenlerle 2018-2019 

yılları arasında 266 kez aynı acil servise başvurduğu tespit edilmiştir. Bu acil başvuruları sonrasında 

dört kez servis, dokuz kez yoğun bakım yatışı yapılmıştır. Bu hastaya yapılan iş ve işlemlerin toplam 

sosyal güvenlik kurumuna fatura bedeli 21.763,05 Türk Lirası’dır. Sonuç: Madde bağımlılığı ve psiki-

yatrik hastalık öyküsü olan hastaların; kendine zarar verme, ilaç overdozu, suicid girişimi gibi nedenler 

ile acil servise birden çok başvuruları olabilmektedir. Bu hastalara diğer hastalardan farklı olarak daha 

detaylı inceleme yapılması faydalı olabilir. Özellikle hastanın sadece geliş nedenine odaklanarak detaylı 

incelemenin sağlanmaması bu hasta grubunun farklı saat ve günlerde defalarca acil servise gelmesine, 

servis veya yoğun bakıma yatmasına neden olabilecektir. Böyle hastaların acil haricinde de gerekli uz-

manlık alanları tarafından takip edilmesi hasta için ve acil servis için faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Madde Kullanımı, Suistimal 
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VAGINAL DELIVERY IN PREGNANCY WITH COVID-19 AND VERTICAL 

TRANSMISSION 

Erdoğan KOCA 

Turkey 

Abstract: Introduction: On 2020 March 1, WHO officially announced that COVID-19 has become a 

global pandemic.The COVID-19 has infected 107 million people so far, 2.4 million people have 

died.However, there have been limited cases of coronavirus infection in pregnancy and delivery. Pub-

lished data thus far have indicated that pregnant women do not seem to be at an increased risk of severe 

disease. There is no current evidence of vertical transmission from mother to baby of coronavirus In this 

article, the clinical prognosis of a pregnant woman who had vaginal delivery and her baby infected with 

COVID-19 pneumonia was reported. The aim of this study is,to contribute to studies on this subject by 

presenting a case that not progressed from pregnant women infected with COVID-19 to a poor progno-

sis. Methods: Data of 39 weeks pregnant patient who applied to our gynecology and obstetrics clinic on 

18.6.2020 with complaints of labor pain, hospital records were obtained by scanning retrospectively. 

The clinical prognosis of the patient was systematically examined, and the situation assessment and data 

were reflected in the one-to-one presentation. Results: The expectant mother, who applied with comp-

laints of labor pain, was treated in the hospital for about 1 week after the birth by vaginal delivery and 

was discharged with her baby with recovery.In pregnant women at risk for COVID-19 infection, the 

prognosis of the infection may unexpectedly worsen but even in this case, no evidence of vertical trans-

mission from mother to baby has been found. Conclusions: This case showed that there is still insuffi-

cient evidence supporting maternal-fetal vertical transmission for COVID-19-infected mothers in late 

pregnancy, and vaginal delivery may not increase the possibility of neonatal infection..Until now, suf-

ficient evidence has not been established to determine the prognosis of pregnant women infected with 

COVID-19. To better understand the overall impact of COVID-19 on maternal and birth outcomes and 

its clinical course in poor prognosis situations, more comprehensive data are needed from pregnant wo-

men infected with COVID-19 and pregnant with vaginal delivery. 

Keywords: COVID-19, Pregnancy, Third Trimester, Neonatal, Vaginal Delivery 
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ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ASTIM 

Ezgi EROĞLU ÇAKMAKOĞLU 

Türkiye 

Öz: Astım nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi, öksürük ataklarına sebep olan ve 300 

milyona yakın insanı etkilemiş ciddi bir sağlık problemidir. Astım tedaviye iyi yanıt verir ya da tedavi 

yapılmadan kendiliğinden iyileşebilir. Tedavisi için sistemik kortikosteroidler, lökotrien modifiye edi-

ciler, bronkodilatörler ve antienflamatuar ajanlar tercih edilmektedir. Günümüzde en yaygın kanı anti-

enflamatuar inhalasyonu (glukokortikosteroidler) ve bronkodilatörlerin (beta-2 agonisti) kullanımının 

en başarılı tedavi olduğu yönündedir. Astımlı çocuk hastalarda daimî dişlerin çürüklerden daha çok et-

kilendiği, hastalık süresince çürük gelişme riskinin ve çürük prevalansının yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Okul öncesi dönemdeki astımlı çocukların sağlıklı çocuklara göre daha fazla çürüğü olduğunu Stensson 

ve ark. öne sürmüştür. Laktobasil ve mutans sayısındaki artış ve tükürük akış hızındaki azalma beta-2 

agonist kullanan astımlı çocuklarda diş çürüğü prevalansının yüksek olmasının sebebidir. Bunun yanı 

sıra, inhaler ilaç kullanan astım hastalarında kseretomiyi önlemek amacı ile karyojenik içeceklerin tü-

ketilmesinin ve bazı astım ilaçlarında bulunan fermente karbonhidratların da çürük prevelansını arttır-

dığı tespit edilmiştir. Tıp ve diş hekimleri astım tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlarının ağız 

sağlığı üzerindeki etkileri konusunda hastalar ve ebeveynleri bilgilendirmelidir. Kserestomiyi gidermek 

amacı ile bol ve sık su içilmesi, tükürük akışını stimüle etmek amacı ile ise şekersiz sakız çiğnenmesi 

önerilmelidir. Hastaların ve ebeveynlerinin ağız ve diş sağlığı hakkında doğru bilgilendirilmeli, diş fır-

çalama hususunda yönlendirilmeli ve en seyrek 6 ayda bir diş hekimi kontrollerine teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Astım, İnhaler İlaç, Çürük, Çocuk Diş Hekimliği 
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İKİZ GEBELİKTE FETAL ÇAPRAZ EKTOPİK BÖBREK 

Erzat TOPRAK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada rutin gebelik kontrolünde insidental olarak ikiz gebelik eşinde çapraz ektopik 

böbrek saptanan olgunun literatür eşliğinde sunulması amaçlandı. Metod: Rutin kontrole gelen hastaya 

tarama ultrasonografisi yapıldı. Bulgular:20 yaşında g1p0y0, 21 hf 5 gün dikoriyonik diamniyotik ikiz 

gebe kliniğimize rutin antenatal tarama ultrasonografisi için başvurdu. Hastanın özgeçmiş ve soygeçmi-

şinde anormal bir durum saptanmadı. Yapılan ultrasonografik taramasında sol fetus normal idi. Sağ 

fetusun sol böbreği saptanmadı, sağ böbrek izlendi. Ayrıca patolojik sonografik bulgu saptanmadı. Age-

neziden önce pelvik ektopik böbrek için fetal pelvis tarandı ve böbrek dokusu pelviste de saptanmadı. 

Hasta renal kortikomedüller diferansiyosyonun net görülmesi için 1 hafta sonra tekrar değerlendirildi. 

Yapılan ikinci değerlendirmede sağ fetusun sol böbreği izlenmedi, pelvik böbrek de saptanmadı. Fetal 

sağ böbrek kompanzatuar değişiklikler açısından incelendi. Sağ böbreğin altında ektopik yerleşimli böb-

rek saptandı. Normal ve ektopik böbreğin arterleri renkli dopplerde izlendi (Şekil1). Tartışma ve Sonuç: 

Böbreğin embriyonik gelişimi pronefroz, mezonefroz ve metanefrozdan oluşmaktadır. Metanefroz ka-

lıcı böbrek olup 5-6. gebelik haftalarında saptanmaya başlar. Metanefroz ilk başta sakral somitlerin se-

viyesinde pelvistedir. Renal ektopi normal migrasyon gelişmediğinde gerçekleşir. Ektopik böbrek nor-

mal bulunması gereken tarafta ve anormal pozisyonda ise ise basit renal ektopi adını alır iken karşı 

tarafta ise çapraz renal ektopik böbrek adını alır. Ektopik böbrek genellikle pelvik yerleşimli iken çapraz 

renal ektopik ya da çok nadiren toraks gibi sıradışı yerleşimler gösterebilir. Ektopik böbrek sıklığı otopsi 

serilerinde 1/1000 olarak saptanmış olup Yüksel ve arkları da fetal seride benzer oranı saptamışlardır. 

Prenatal tanı sıklıkla insidental konur. Çoğu asemptomatiktir. Hastaya perinatal danışmanlık verildi. 

Üriner trakt obstrüksiyon, taş, enfeksiyon, genital anomali potansiyel riskleri yönünden bilgilendirildi. 

Sonuç olarak bu çalışmada tek taraflı fetal böbrek saptanmadığında, renal agenezi tanısı konulmadan 

önce ektopik böbrek olabileceği düşünülmelidir. Pelvik ektopik böbrek saptanmadığı zaman çapraz ek-

topik böbrek de akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çapraz Ektopik Böbrek, İkiz Gebelik, Prenatal Tanı 
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NADİR BİR YAPIŞIK İKİZLİK: CEPHALOPAGUS 

Erzat TOPRAK, Arzu KARAKAŞ AYDIN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada prenatal tanılı yapışık ikiz olgusunun mevcut literatür ışığında tartışılması 

amaçlandı. Materyal Metod:19 yaşında, son adet tarihine göre 17 hafta 1 gün, gravidası 3 paritesi 2 olan 

hasta kliniğimize prenatal tanı ve tedavi amacı ile başvurdu. Özgeçmişinde mülteci ve 2 sağlıklı doğum 

öyküsü dışında ayrıca ek özellik saptanmadı. Hastanın yapılan ultrasonografisinde fetus A 14 hafta 5 

gün, fetus B 14 hf 6 gün ile uyumlu idi. Fetal kraniumlar ve fetal cerebrumlar frontal bölgeden yapışık 

izlendi. Fetal yüz tek olarak gözlendi. Fetal torakslar yapışık olup 2 adet kalp atımı gözlendi. Fetal mide 

tek idi. Umbilikal kordon tek izlendi. Fetal cinsiyetler erkek idi. Hastaya yapışık ikizlik tanısı ile bilgi 

verildi. Hasta feta karyotip istemedi. Gebelik terminasyonu, onamlar sonrası yapıldı. Postabortal mua-

yenesi ultrasonografik bulgular ile uyumu olup patolojik incelem önerildi. Hasta kabul etmedi. Hastaya 

cephalopagus tanısı konuldu. Tartışma:Yapışık ikizlik nadir bir monoamniyotik ikiz tipi olup sıklığı 1.5 

/ 100.000 doğum şeklindedir. Kızlar erkeklerden daha fazla etkilenir.Yapışıklık bölgesine göre, yapışık 

ikiz tipleri cephalopagus, torakopagus, omfalopagus, ischiopagus, parapagus, craniopagus, rachpagus 

ve pygopagustur. Olgumuzun bulguları cephalopagus ile uyumlu idi. Cephalopagus,yapışık ikizlerin % 

11’ini oluşturmaktadır. Genel olarak prognozu kötüdür. Yapışık ikiz gebelikler ile ilgili deneyim çoğun-

lukla oldu sunumu düzeyindedir. Bizim olgumuzda fetal cinsiyetler erkek idi. Sonuç: Yapışık ikizlik 

prenatal muayene sırasında nadiren de olsa karşımıza çıkmaktadır. Prenatal dönemde danışmanlık ve-

rilmesi için tiplendirme önemlidir. Cephalopagusta fetal tedavi, yaşamsal organların tek ya da ayrılama-

masından dolayı düşüktür. Gebelik terminasyonu önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapışık İkiz, Cephalopagus, Gebelik Terminasyonu 
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN COVİD-19 

HASTALARININ MORTALİTE-CİNSİYET İLİŞKİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Esma ÖZÇELİK 

Türkiye 

Öz: COVID-19 pandemisi sırasında yapılan birçok çalışma kadınların erkeklere oranla ölüm oranının 

daha düşük olduğunu ortaya koymuştur (1). Global Health 50/50,cinsiyete özgü vaka-ölüm oranı bildi-

ren ülkelerin uluslararası verilerini derlemiş olup; Çin, Kore ve Avrupadan gelen verilere göre erkek-

kadın vaka ölüm oranlarını 1,6-2,8 arasında olduğunu bildirilmiştir. Gözlemsel çalışmardan elde edilen 

verilere göre ağır hastalık, yoğun bakım yatış oranı, covid-19 nedeniyle ölüm oranları erkeklerde kadın-

lara oranla daha fazla bulunmuştur. Cinsiyete göre katmanlandırılan araştırmalara göre erkek cinsiyet 

artmış ölüm oranı için bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır (2-4). Materyal-Metod: Çalışmamızda; 

Ekim/Aralık 2020 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım 

Ünitesinde takip edilmiş olan 100 tane Pcr(+) veya Bt bulgularıyla Covid-19 tanısı konmuş hastanın 

mortalite oranları ve apache skoru, yoğun bakım yatış gün sayısı, meknik ventilatör ihtiyacı, mekanik 

ventilatöre bağlı kaldıkları gün sayıları gibi mortalite ilişkili parametreler cinsiyete göre karşılaştırılmış-

tır. Bulgular: Hastaların 71’i(%71)erkek, 29’u(%29) kadındı. Hastaların yaş otalaması 69,1 olup %24’ü 

60 yaş altı, %44’ü 60-75 yaş aralığında, %32.2si 75 yaş üstü idi. Hastaların%23’ünde DM, %27’sinde 

HT, %13’ünde KAH, %23’ünde KOAH veya Astım gibi solunum yolu hastalığı mevcuttu. Hastaların 

%20’sinde HT ve DM birlikteliği mevcuttu. Hastaların %30’u selah ile taburcu oluken, %27’si ilk 7 

günde, %40’ı 7-28 gün aralığında, %3’ü ise 28 günden sonra ölmüştür. Cinsiyet ile mortalite arasındaki 

ilişki incelendiğinde yapılan analizde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptan-

mamıştır.(p:0,68,ki-kare) Apache skoru, mekanik ventilatöre bağlı gün sayısı ve yoğun bakım yatış gün 

sayısı açısından karşılaştırıldığında ise sadece apache skoru açısında cinsiyetler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır.(p:0,006,independent sample t-test).Mekanik ventilatöre bağlı 

gün sayısı ve yoğun bakım yatış gün sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanma-

mıştır.(sırasıyla p:0,67;0,82;independent sampe t-test) Tartışma: Erkeklerin kadınlara oranla covid-19 

enfeksiyon seyrinin daha mortal seyrettiğini bildiren birçok çalışma olmasına rağmen bu çalışmada ka-

dın-erkek arasında mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Çalışmaya 

alınan kişi sayısının düşük olması bunun bir sebebi olabilir. Sonuç: Araştırmamızda kadın-erkek cinsi-

yeti arasında mortalite açısından anlamlı bir farklılık saptanmamış olsa da mevcut literatürler ışığında 

erkek cinsiyetin kadın cinsiyete oranla mortalite ve morbidite riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. 

Bu durumun multifaktöriyel olarak altta yatan bir çok sebebi olabileceğini ve çok yönlü araştırılması 

gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Cinsiyet, Yoğun Bakım, Mortalite 
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İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN PULMONER, DERİ TÜBERKÜLOZU VE 

BRUSELLOZ OLGUSU 

Esra İNAN DOĞAN 

Türkiye 

Öz: İnfliksimab, adalimumab ve etanersept gibi tümör nekroz faktörü (TNF) –alfa inhibitörleri, psoria-

zis hastalığının tedavisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve diğer dermatolojik, romatolojik hastalıklar 

( romatoid artrit, ankilozan spondilit) da da yaygın kullanım alanına sahiptir. TNF-alfa, enfeksiyona 

karşı immün korumada rol alan proinflamatuar bir sitokindir. Granülomatöz enfeksiyonlara karşı oluşan 

bağışıklık yanıtı TNF-alfa inhibitörleri tarafından inhibe edilir. Bu hastalar, mycobacterium tuberkülo-

zis, , bruselloz, pnömositis ve aspergilloz enfeksiyonu açısından risk altındadır. Sunum 45 yaşında pso-

riazis vulgaris tanılı erkek hasta, PASI skorunun 45 değerine yükselmesi üzerine sistemik infliksumab 

tedavisi planlandı. PA AC grafisinde patoloji saptanmadı ve PPD testi 2mm idi. AST, ALT, Sedim, Crp, 

BUN ve kreatinin ve hemogram değerleri normal sınırlar içerisindeydi. İnflisimab tedavisi intravenöz 

infüzyon şeklinde 5 mg/kg dozunda uygulandı. 4. uygulamadan 4 hafta sonra hasta da terleme, kilo 

kaybı,ateş şikayetlerinin oluşması üzerine yapılan toraks BT’de üst mediastende 3 mm boyutunda len-

fadenopatiler saptandı . Yapılan lenf nodu biyopsisinde kazeifiye granülomatöz inflamasyon ve PCR 

incelemede tüberküloz kompleksi pozitif olarak bulundu. Pulmoner tüberküloz ve tbc lenfadenit tanıla-

rıyla12 ay süreyle izoniazid, rifampisin, pirazinamid ve etambutol tedavileri verildi. Ancak tedavinin 

11. ayında sol supraklavikuler bölgede ağrısız eritemli nodular fluaktasyon veren bir lezyon ortaya çıktı 

ve lezyondan yapılan histopatolojik incelemede kazeifiye granülomatöz inflamasyon ve multinükleer 

dev histiyositler görüldü. Skrofuloderma tanısı kondu. Hastada ateş şikayetinin tekrarlaması üzerine ya-

pılan tetkiklerde brucella coombs 1/160 titrede pozitif olarak saptandı. Bruselloz ve skrofuloderma ta-

nısıyla hastaya 4 ay streptomisin ve ofloksasin tedavileri verildi. Hastanın semptomları geriledi ve deri 

lezyonları skarla iyileşti. Sonuç: Bu vakadaki pulmoner ve kutanöz tüberküloz, infliksimab tedavisi sı-

rasında gelişmesi, tüberkülozun başlangıcı arasındaki zamansal ilişki, enfeksiyonun infliksimab tedavi-

siyle indüklendiğini güçlü bir şekilde göstermektedir. Ayrıca Anti-TNF alfa tedavisi sırasında bir en-

feksiyondan şüphelenildiğinde, brusella ve tüberküloz gibi endemik mikroorganizmaların mutlaka ay-

rıntılı araştırılmasını öneriyoruz. 

Anahtar Kelimeler: İnfliksimab, Pulmoner Tüberküloz, Skrofuloderma, Bruselloz 
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CISPLATIN UYGULAMASININ A549 HÜCRELERİNDE BAZI GEN 

EKSPRESYONLARINA VE APOPTOZA ETKİSİ 

Evrim Suna ARIKAN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı; bir anti-kanser kemoterapi ilacı olan ve çeşitli kanser türlerini tedavi etmek 

için kullanılan Cisplatinin farklı dozlarının, akciğer kanseri hücre hattı olan A549 hücrelerinde PTEN, 

FHIT ve TTPAL gen ekspresyon seviyeleri ile Caspaz-3 ve TNF-α protein miktarlarına etkisini belirle-

mektir. A549 hücrelerinin 24 ve 48 saat süre ile 10 μM, 80 μM ve 150μM cisplatin ile inkübasyonları 

sonrası PTEN, FHIT ve TTPAL genlerinin mRNA düzeylerindeki değişimler Rotor Gene Q cihazı kul-

lanılarak Real-Time PCR yöntemi ile belirlendi. İmmünohistokimyasal analizler için 24 ve 48 sa kontrol 

ve 80 μM cisplatin uygulanan A549 hücrelerine anti-caspase 3 ve anti-Tnf Alpha primer antikorları 

uygulandı. Elde edilen görüntülerde H-Score değerlendirmesi yapıldı. A549 hücrelerini cisplatin ile ma-

ruz bıraktıktan sonra PTEN geni ekspresyon seviyelerinde 24 saat 150 μM (1,18 kat) ve 48 sa 10 μM, 

80 μM ve 150μM konsantrasyonlarda kontrole göre upregülasyon belirlendi (sırasıyla; 2,55; 5,14 ve 

1,53 kat). PTEN geni ekspresyon seviyelerinin belirlenmesinde bir housekeeping gen olan GAPDH nor-

malizasyon için kullanıldı. FHIT ve TTPAL genlerinin mRNA miktarlarlarının normalize edilmesi için 

bir diğer housekeeping gen olan TBP kullanıldı. Tüm saat ve konsantrasyon uygulamalarında FHIT ve 

TTPAL genleri için mRNA Ct (treshold cycle) ve erime eğrisi (melting curve) tespit edilemezken, ho-

usekeeping gen olan TBP genine ait Ct değerleri ve erime eğrisi ve mevcuttu. İmmünohistokimyasal 

olarak caspase 3 ve Tnf Alpha ifadelenmeleri kontrole göre yüksek bulundu. Bir tümör süpresör gen 

olan PTEN gen ifadesi mutasyonlar, transkripsiyonel, epigenetik, posttranskripsiyonel ve posttranslas-

yonel modifikasyonlar ile düzenlenir. Kodlamayan RNA'lar PTEN ekspresyonunu düzenler. Bu çalış-

mada, kanser hücresi büyümesini yavaşlatmak veya durdurmak için kullanılan cisplatinin PTEN gen 

ekspresyonunu A549 hücrelerinde kontrole göre arttırması, ilacın PTEN geni ifadelenmesine dahil olan 

süreçlere etki ettiğini ve hücrelerin aynı zamanda apoptoza yönlenmesinin bu süreçlerle ilişkisini gös-

termektedir. Olası kodlamayan RNA'ların da eş zamanlı çalışılması aydınlatıcı olacaktır. İlaveten bu 

çalışmada A549 hücrelerinde FHIT ve TTPAL gen ekspresyonlarının kontrolde dahi tespit edilememesi 

bunun yanı sıra TBP gen ekspresyonun varlığı, FHIT ve TTPAL gen ifade kaybının ilaçtan bağımsız 

olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: A549, Cisplatin, PTEN, FHIT, TTPAL, Apoptoz 
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DREN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMA TÜRLERİ VE 

ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-12 YILLIK VERİ 

Eşe BAŞBULUT 

Türkiye 

Öz: Giriş: Cerrahi drenaj kateteri postoperatif dönemde komplikasyonları azaltsa da drene bağlı olası 

enfeksiyonlar gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Cerrahi drenlerden kaynaklı enfeksiyon-

larda (CDKE) etken patojenlerin sıklığı ile ilgili literatürde kısıtlı çalışma mevcut olup bu çalışmalarda 

antibiyotik direnç profilleriyle ilgili veriye rastlanmamaktadır. Amaç: Bu çalışmada amaç dren kültür-

lerinden izole edilen etkenleri, antimikrobiyal direnç oranlarını saptayarak ampirik tedavi yaklaşımları 

için veri sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz Mikrobi-

yoloji Laboratuvarında dren kültürü örneklerinde üreyen 346 izolat çalışmaya dahil edildi. Kültürde 

üreyen mikroorganizmalar VITEK-2 (BioMérieux, Fransa) ve BD Phoenix (Becton Dickinson, ABD) 

otomatize sistemleri kullanılarak identifiye edildi, antibiyotik direnç testleri çalışıldı. Veriler retrospek-

tif olarak hastane otomasyon sisteminden sağlandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62,82±17,77; 

%46’sı kadın, %54’u erkek, %18’inde polimikrobiyal üreme mevcuttu. En fazla üreme yoğun bakım ve 

genel cerrahi servislerinden gelen kültürlerde saptandı. En sık Enterobactericeae ailesi (%44), Staphy-

lococcuslar (%20) ve Acinetobacter (%12) izole edildi. Ancak son 4 yılda Staphylococcus ve Acineto-

bacter sıklığının azaldığı Enterecoccus sıklığının arttığı görüldü. En yüksek direnç oranı Enterobacteri-

ceae ailesinde ampisiline; Acinetobacterlerde gentamisine; Pseudomonaslarda cefepime; Staphlococ-

cuslarda penisiline; Enterecoclarda ciprofloksasine karşı tespit edilirken en az direnç oranı sırasıyla ami-

kasin, colistin, colistin, vankomisin ve linezolide karşı saptandı. Enterobactericeae ailesinde ESBL di-

renci %49, karbapenem direnci %17 idi. Staphylococlarda Metisilin direnci %55 idi. Enterecoclarda 

vankomisin direnci %11 olarak tespit edildi. Sonuç: Özellikle ampirik tedaviler olmak üzere antibiyotik 

kullanım politikaları antimikrobiyal direnç sürveyansına dayandırılmalıdır. CDKE’lerde dren kültürü 

gerekli olmakla birlikte etken patojenlerin, antibiyotik direnç oranlarının bilinmesi uygun ampirik teda-

vinin başlanması ve ampirik tedavi protokollerinin belirlenmesi için oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Direnci, Dren Kültürü, Enterobactericeae, Staphylococcus 
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HASTANEMİZDE SİFİLİZ HASTALIĞININ OLASI BULGULARI VE SİFİLİZ 

HASTALARINDAKİ HIV, HCV KOENFEKSİYON SIKLIĞI 

Eşe BAŞBULUT, Melek BİLGİN, Selim GÖRGÜN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Pek çok hastalığı taklit edebilen sifiliz son iki dekatta tırmanışa geçtiğinden çeşitli branşlar-

daki hekimler; bu hastalarla düzenli olarak karşılaşmaya devam etmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı 

enfeksiyonun olası bulgularına, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklarla birlikteliklerine ve ko enfeksi-

yonlarına dikkat çekmektir. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında laboratuva-

rımızda çalışılan ve treponemal tarama doğrulama testleri pozitif olan 61 hastanın, şikayetleri, diğer 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ve koenfeksiyonları retrospektif olarak incelendi. Tarama testi olarak 

kemilüminesan mikropartikül enzim immunassey testi (Syphilis TP, Architect system, Abbot Diagnos-

tic Division, Germany), doğrulama testi olarak da Treponema pallidum haemagglutination testi (Immut-

rep TPHA, Omega Diagnostic,İngiltere) kullanılmıştır. Veriler hastane otomasyon sisteminden elde 

edilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42,67±16,814 idi. Olguların %83,6’sı erkek hasta ve en 

fazla seropozitiflik oranı cinsel olarak aktif yaş grubunda iken 6 hasta (%9,8) 65 yaş üzerinde idi. En 

sık hastaneye başvuru nedenlerinin anogenital siğil, HIV takibi, üretrit gibi diğer cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar olduğu tespit edildi. 3 hastanın işitme kaybı, 2 hastanın ise her iki gözde az görme şikayetiyle 

hastanemize başvurduğu saptandı. Sifiliz tanısı konulan hastaların %16.39’sında (n=10) HIV ile ko en-

feksiyon, %6,55’inde (n=4) Hepatit C ile ko enfeksiyon, %3,2’sinde (n=2) Hepatit B ile ko enfeksiyon 

saptandı. Sonuç: Sifiliz insidansının artmaya devam etmesi ve birçok hastalığı taklit edebilmesi nede-

niyle olası belirti ve bulgularda ayrıca cinsel yolla bulaşan her türlü enfeksiyonun tanı veya tedavisi için 

başvuran hastalarda sifiliz taraması mutlaka gerekmektedir. Ayrıca yetişkinlerde otosifiliz ve oküler 

sifiliz insidansının da önümüzdeki yıllarda artabileceğini fark ederek; işitme kaybı, görme kaybı gibi 

bulgularda sifilizin akla gelmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Sifiliz, Semptomlar, HIV Koenfeksiyon, HCV Koenfeksiyon 
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TÜRKİYE’DE BAKIM YÜKÜ ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Fadime Hatice İNCİ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu araştırma 2003-2021 yılları arasında Web of Science (WoS) veri tabanında indekslenmiş 

ve Türkiye’de yapılmış bakım yükü çalışmalarının bibliyometrik olarak test edilmesi amacıyla gerçek-

leştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tarama çalışmasıdır. Yaygın olarak kullanılan 

bilimsel literatür kaynakları arasında Web of Science, Scopus, Google Akademik ve PubMed bulun-

maktadır. Araştırma kapsamına 2003- 2021 tarihlerinde Web of Science veri tabanına kayıtlı Türkiye’de 

yapılmış çalışmalar alınmıştır. Makale dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Sadece araştırma 

makalesi olan çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Anahtar kelime olarak “caregiver burden, “care 

burden”, caregiving burden”, “burden of care”, “burden of caregiving”, kelime dizinlerinin her biri veri 

tabanında ayrı ayrı olarak taranmıştır. Toplamda 208 sonuca ulaşılmıştır. Dahil olma ölçütlerine uyan 

121 çalışma örnekleme alınmıştır. Veri analizi Microsoft Excell ve VOSviewer programı (version 1.6.9; 

www.vosviewer.com) kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaların yayın yılı, dili, finansmanı, Makalelerin 

Web of Science kategorileri ve araştırma konusu ile ilgili verilerin analizinde Microsoft Excell’den ya-

rarlanılmıştır. Makalelerin yazarları, makale başlığı, kaynak başlığı (dergi adı), anahtar kelimeler, özet, 

finansman kaynağı, alıntılanan referans, alıntılanan referans sayısı, makaleye yapılan Web of Science 

core atıf sayısı ile ilgili verilerin analizinde VOSviewer programı kullanılmıştır. Bulgular: Toplam 121 

makale 406 yazar tarafından gerçekleştirilmiştir. Yazarlardan 34’ü iki makalede, üçü ise üç makalede 

ortak yazardır. Makalelerin % 87.6’sı (n=106) İngilizce, %12.4’ü (n=15) Türkçe olarak yayınlanmıştır. 

İki makale araştırma proje desteği almıştır. Bu çalışmalardan biri İstanbul Üniversitesi diğeri ise Ondo-

kuz Mayıs Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri kapsamında destek almıştır. Web of Science veri 

tabanında yer alan Türkiye adresli ilk yayın 2003 yılında yayınlanmıştır. Makale sayısı 2010 yılından 

sonra artış göstermiştir. Çalışmalar en sık şizofren, kanser ve alzheimer hastasına bakım veren bireyler 

ile gerçekleştirilmiştir. Otizmli, kistik fibrozisli ve serebral palsili çocuklara bakım verenlerle yapılan 

çalışmalar ise en çok çalışılan çocuk sağlığı konularındandır. Makalelerde toplam 372 anahtar kelime 

kullanılmıştır. “Caregiver burden”, “Caregiver” ve “Burden” En sık kullanılan anahtar kelimelerdir. Atıf 

sayısı 52, total bağ gücü 69 olan Zarit ve arkadaşlarının 1980 yılında yapmış olduğu makale an fazla 

atıfta bulunulan çalışmadır. Makalelerin dörtte biri Atatürk üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İs-

tanbul Üniversitesi bünyesinde çalışan yazarlar tarafından gerçekleştirilmiştir. En çok atıf alan çalışma 

ise Gülseren ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen ve Türk Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan “The 

perceived burden of care and its correlates in schizophrenia” isimli çalışmadır. Sonuç: Bu çalışma bakım 

yükü alanında Türkiye’de yapılmış olan çalışmalar arasında, en çok atıf almış çalışmalar, en çok kulla-

nılan anahtar kelimeler, alanda çalışılmış konular ve en çok kullanılan kaynaklar konusunda araştırma-

cılara yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bakım Yükü, Bibliyometrik Analiz, Türkiye 
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DİYABETLİ HASTALARIN BESİN TÜKETİMİ SIRASINDA SÜREKLİ GLUKOZ İZLEME 

SİSTEMİNİN ROLÜ 

Fatih CESUR 

Türkiye 

Öz: Diyabetli hastaların kan glukoz düzeylerini sürekli olarak takip etmeleri ve istenen değerler arasında 

tutmaları önem arz etmektedir. Ayrıca, hastalar kan glukoz değerlerini takip ederken gıda alımını da 

daha dikkatli yapacağı belirtilmektedir. Bu nedenle hastalar, öncelikle glukometre cihazları ile kan glu-

koz değerlerini takip etmeye başlamışlardır. Bireyler, besin tüketiminden sonra glukometre ile glukoz 

seviyelerini kontrol etmişlerdir. Fakat parmak ucundan alınan kan örnekleri ile glukoz ölçümünün ya-

pılması özellikle diyabetli çocukların zorlandığı görülmektedir. Alternatif bir yöntem olarak sunulan 

sürekli glukoz izleme sistemi (CGMS) cihazları ortaya çıkmıştır. Bireyler besin tüketimini yaptıklarında 

kan glukoz seviyelerini 10-15 dakika aralılarla inceleme fırsatını yakalamışlardır. İlaveten, kişilerin kan 

glukoz düzeylerini görmek için sürekli olarak parmak delmesi gerekirken, CGMS tarafından daha rahat 

bir ölçüm gerçekleşmektedir. Araştırmaların CGMS cihazlarının kolay kullanıldığı ve tip 1 diyabetli 

çocuklarda memnuniyet testinin %86.6 olduğu vurgulanmıştır. Glisemik indeksi (GI) yüksek ve düşük 

diyet tüketiminin CGMS ile izlenebileceği veya tahmin edilebileceği belirtilmiştir. GI’sı düşük diyetle 

beslenen bireylerin devamında yüksek GI diyet tüketimi yapması glukoz değerlerindeki yükselmenin 

anlık olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır. Ayrıca, hangi ürünün glukoz seviyesini nasıl arttırdığını 

tahmin edilebileceği vurgulanmıştır. Sonuç olarak hasta veya sağlıklı bireylerin diyetlerinde tükettikleri 

besinlerin yorumlanmasının CGMS cihazı ile daha kolay veya pratik olduğunu söyleyebiliriz. Hipergli-

semi veya hipoglisemi ataklarının takibinin daha kolay ve besin tüketimini daha dikkatli yapılabilmesi 

için CGMS cihazlarının kullanılması tavsiye edilmiştir. Bu derleme, CGMS cihazlarının özelliklede di-

yabetli bireylerde besin tüketiminin kan glukoz değerleri üzerindeki değişikliklerinin takibinin daha ko-

lay veya daha pratik olduğu konusu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, CGMS, Glisemik İndeks, Beslenme, Hiperglisemi, Hipoglisemi 
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SAĞLIK MESLEKLERİNDE BECERİ EĞİTİMİ İLE 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Fatma AY 

Türkiye 

Öz: COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 

2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar tüm ülkeleri ve insan yaşamının 

tüm boyutlarını etkileyen küresel bir sorun haline gelmiştir. Etkilenen en önemli alanlardan biri eğitim 

alanıdır. Özellikle teorik bilgi ve mesleki beceri kazandırma üzerine kurgulanmış tıp, hemşirelik, ebelik, 

diş hekimliği, fizyoterapi vb. sağlık meslekleri için zor bir eğitim süreci yaşanmıştır. Donanımlı ve ala-

nında yetkin sağlık profesyonellerinin yetiştirilebilmesi için her ülke ve her eğitim kurumu farklı yön-

temler, farklı araçlar geliştirmek / uygulamak zorunda kalmıştır. Bu çalışma pandemi sürecinde sağlık 

mesleklerinde beceri eğitimi ile ilgili yayınların nicel değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. En fazla 

yayın varlığı tespit edilen ‘Google Akademik’’ üzerinde en fazla araştırma sonucuna ulaşılan ‘clinical 

skills training COVID-19’ anahtar kelimeleri ile 20-30 Ocak 2021 tarihleri arasında yalnızca 2021 yılı 

yayınları taranarak 1672 yayına ulaşıldı. Araştırmaya dahil etme kriterlerine uygun 352 yayın nicel pa-

rametreler açısından değerlendirildi. İncelenen yayınların %16,8’i ABD’ de yapılmış, %36,4’ü kesitsel-

tanımlayıcı türde araştırma, %50’si tıp eğitimi ile ilgili ve %54,4’ünde öğrencinin devam ettiği sınıf 

ayrımı yapılmadan değerlendirmenin yapıldığı belirlendi. Uzaktan eğitimde arttırılmış gerçeklik, simü-

lasyon vb. yöntemlerle ilgili derleme türünde yayınlar yapıldığı belirlendi. Pandemi sürecinde sağlık 

mesleklerinde beceri eğitimi ile ilgili yayınların en fazla gelişmiş ve virüsün en fazla etkilediği ülkelere 

ait yayınlardır. Çoğunlukla tıp eğitimi ile ilgili tanımlayıcı türde araştırmalar yayınlanmıştır. İncelenen 

araştırmalarda beceri eğitimi ile ilgili uzaktan eğitim platformları (Zoom, Canvas vb.) üzerinden video 

paylaşma gibi eğitimlerin yapıldığı, farklı bir yöntemin uygulanmadığı belirlendi. Sağlık meslekleri için 

bilişsel eğitim ile birlikte motor becerilerin kazandırılabileceği farklı yöntemlere ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Klinik Beceri, Beceri Eğitimi, Covid-19 
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LATERAL EPİKONDİLİTTE ORTEZ KULLANIMININ KISA DÖNEM ETKİNLİĞİ: 

PROSPEKTİF ÇALIŞMA 

Figen KOÇYİĞİT 

Türkiye 

Öz: Amaç: Lateral epikondilit en sık dirsek ağrısına yol açan klinik durumlardan biridir. Konservatif 

tedavi seçeneklerinde ortez kullanımı da bulumaktadır. Ancak, ortez kullanımının etkinliği ile ilgili veri 

literatürde oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, lateral epikondilitte lateral epikondilit bandajı kul-

lanımının kısa dönem etkilerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya unilateral lateral epikondilit tanısı 

konulan 15 hasta dahil edildi. Dirsek ağrısı 100 mm vizüel ağrı skalası (VAS) ile, lateral epikondil 

hassasiyeti basınç ağrı algometresi ile değerlendirildi. Ağrı, fonksiyon ve dizabiliteyi değerlendirmek 

için hızlı DASH (Kol, Omuz ve El Sorunları) Anketi kullanıldı. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Notting-

ham Sağlık Profili (NHP) ile değerlendirildi. El kavrama gücü, el bileği fleksiyon ve ekstansiyon açıları 

kaydedildi. Tedavi öncesi tüm parametreler kaydedildikten sonra hastalardan 2 hafta süre ile lateral epi-

kondilit bandajını kullanmaları istendi. Tüm ölçümler 2. haftanın sonunda tekrarlandı. Sonuç: Çalış-

maya dahil edilen hastaların (8K, 7 E) ortalama yaşı 48.2±10.7 yıldı. Ortalama semptom süresi 

96.9±79.1 gündü. 2 hafta lateral epikondilit bandajı kullanımı ile ortalama VAS (p=0.002), hızlı DASH 

skoru (p=0.008) ve NHP skoru (p=0.009) anlamlı olarak azaldı. El kavrama gücü, el bilek ekstansiyonu 

ve basınç ağrı algometersi artmakla beraber artışlar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Lateral 

epikondilit bandajı lateral epikondilitte; kısa dönemde ağrıyı azaltan, dizabiliteyi ve yaşam kalitesini 

iyileştiren etkili bir tedavi yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Ortez, Ağrı, Lateral Epikondilit 
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BİREYLERİN COVİD-19 DENEYİMLERİNE GÖRE COVİD-19 AŞISINA YÖNELİK 

TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 

Filiz COŞKUN, Şemsi Nur KARABELA 

Türkiye 

Öz: Amaç ve Yöntem: Bu çalışmada; bireylerin Covid-19 deneyimlerine göre Covid-19 aşısına yönelik 

tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türdeki çalışma, İstanbul ilinde yaşayan bireylere 

çevrimiçi ortamda ulaştırılan ankete 235 erkek, 455 kadın 690 kişinin katılımıyla yürütülmüştür. Katı-

lımcıların demografik özelliklerini, Covid-19 deneyimlerini ve tutumlarını belirlemeye yönelik toplam 

19 soru ile veri toplanmıştır. Tutum belirlemek için 5’li Likert tipi “Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar 

Ölçeği” (Geniş ve ark., 2020) kullanılmıştır. Bulgular: Covid-19 aşısına yönelik olumlu tutum düzeyi-

nin, orta üzeri (3,42±1,05), Covid-19 aşısına yönelik olumsuz tutum düzeyinin ise orta seviyede 

(2,75±0,74) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaşları ile Covid-19 aşısına yönelik olumlu tutum 

düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu (r=0,09, p=0,02), Covid-19 aşısına yönelik olumsuz 

tutum düzeyleri arasında da negatif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür (r=-0,15, p=0,01). Katılımcılar-

dan evli olanların Covid-19 aşısına yönelik tutumlarının bekarlardan daha olumlu olduğu (p<0,05); an-

tikor testi yaptıranların olumlu tutum düzeylerinin antikor testi yaptırmayanlara göre daha yüksek ol-

duğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Covid-19 tanısı alan yakınları olan bireylerin olumlu tutum düzeylerinin 

daha yüksek olduğu (p<0,05); Covid-19 tanısı alan yakınları olan bireylerin olumsuz tutum düzeylerinin 

ise anlamlı düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Öğrenci ve tam zamanlı çalışanlarının 

olumlu tutum düzeylerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç: Kro-

nik hastalık varlığı, Covid 19 tanısı alma, eğitim düzeyinin Covid-19 aşısına yönelik tutumda anlamlı 

bir fark oluşturmadığı; yaş, medeni durum, çalışma durumu, antikor testi yaptırma ve yakının Covid-19 

tanısı almasının kişilerin Covid-19 aşısına yönelik tutumlarında değişiklik oluşturabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Covid-19 Aşısı 
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KEMOTERAPİ ALAN JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA ‘WATSON BAKIM 

MODELİ’ TEMELLİ HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARI: SİSTEMATİK 

Gaye DEMİRTAŞ, Fatma AY 

Türkiye 

Öz: Watson hemşirelik bakımını; ‘bedensel, akılsal, ruhsal ve sosyokültürel yollarla iki kişinin karşılıklı 

etkileşimi ile bilimsel, etik, profesyonel olarak bireyselleşmiş bir kişilerarası süreç’ olarak tanımlamıştır. 

Bakım, hemşirelik mesleğinin temelidir. Kanser bireyin fizyolojik ve psikolojik olarak bakım, yardım 

ve desteğe ihtiyaç duyduğu bir tedavi süreci gerektirir. Bu süreçte özellikle kuramsal temele oturtulmuş 

kapsamlı hemşirelik bakımı iyileşmeyi ve yaşam kalitesini olumlu etkiler. Bu çalışma, jinekolojik kan-

serli hastaların bakımında uygulanan ‘Watson Bakım Modeli’nin hemşirelik bakımı uygulamalarına 

yansıtılabilirliğini belirlemek amacı ile kesitsel, tanımlayıcı bir araştırma olarak yapıldı. Araştırma ve-

rileri 15-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında EBSCOHOST, Scopus, Web of Science, Pubmed, Science 

Direct veri tabanlarında ‘Chemotherapy and Watson’, ‘Cancer and Watson’, ‘Gynecological Cancer and 

Watson’ anahtar kelimeleri, “Türkiye Ulusal Tez Veri Tabanı” dan yapılan tezlerin, ‘Kanser’, ‘Watson’ 

ve ‘Bakım’ anahtar kelimeleri kullanılarak 2010-2020 tarih aralığındaki çalışmaların taranması ile elde 

edildi. Araştırmaya dahil etme kriterlerine uyan dört makale araştırmanın örneklemini oluşturdu. Araş-

tırma kapsamına alınan çalışmalar veri tabanına kayıt yılları, örneklem grubu, araştırma türü ve amacı, 

araştırma sonuçları açısından manuel olarak değerlendirildi. Araştırma kapsamına alınan çalışmaların 

ikisi araştırma makalesi, ikisi tez çalışmasıdır. Üç çalışma randomize kontrollü araştırma, biri kesitsel 

tanımlayıcı araştırmadır. Çalışmaların tümünde Watson bakım ilkelerine temellendirilmiş hemşirelik 

bakımının hasta üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir. Tüm çalışmalarda bakım sonuçlarının 

değerlendirilmesi amacı ile ölçekler kullanılmıştır. Kemoterapi alan hastalara uygulanan ‘Watson Ba-

kım Modeli’ne göre uygulanan hemşirelik bakımının semptom düzeyini azalttığı, yaşam kalitelerinin 

arttığı, uygulanan tamamlayıcı tedavilerin etkilerinin arttığı, hastaların olumlu kişilerarası ilişkiler ya-

şadıkları ve umut düzeylerinin arttığı belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kemoterapi, Kanser, Bakım, Hemşirelik 
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ANA BRONŞU TAM TIKALI HASTADA TRİTÜP İLE GÜVENLİ HAVAYOLU YÖNETİMİ 

Gülay ÜLGER 

Türkiye 

Öz: Giriş: Girişimsel pulmonoloji uygulamalarında malign nedenlere bağlı havayolu darlıklarında gü-

venli ventilasyonun sürdürülmesi hayati öneme sahiptir. Yazımızda, sağ ana bronşu tam tıkalı olan ol-

guda yenilikçi bir havalandırma sistemi olan Evone® (Ventinova, Eindhoven, Hollanda) ile güvenli 

havayolu yönetiminin sunulması amaçlandı. Olgu: 58 yaş erkek olguya sağ ana bronşu tam tıkalı lezyon 

nedeniyle girişimsel işlem planlandı. ASA 3 olarak değerlendirilen olguda propofol, remifentanil ve 

roküronyüm bromid ile indüksiyon sonrası laringoskopi yapılarak tritüp vokal kordlardan geçirilerek 

rijit bronkoskopi ile sol ana bronşa yerleştirildi. Kaf uygun lokalizasyonda şişirildi. Hasta Evone® ven-

tilatörle flow controlled ventilation(FCV) moduyla ventile edildi. Anestezi idamesi propofol-remifenta-

nil infüzyonu ile sağlandı. Sağ ana bronş, karinanın altında endobronşiyal lezyon(EBL) ile tam tıkalı 

gözlendi. Lezyon girişimsel işlem uygulanarak çıkartıldı. İşlem esnasında olgunun hemodinamik para-

metreleri ve arter kan gazları normal sınırlarda seyretti. İşlem tamamlandıktan sonra sugammadex int-

ravenöz olarak verildi. Hastanın spontan solunumu gelene kadar maske ventilasyonu sağlandı. Periope-

ratif bir komplikasyon görülmedi. Tartışma ve Sonuç: Girişimsel işlemler öncesi hastaya güvenli ve 

kontrollü bir hava yolu sağlanmalıdır. Ancak malign havayolu darlıklarında, anestezist ve bronkosko-

pistin havayolunu birlikte kullanması havayolu kontrolünü karmaşıklaştırmaktadır. Yine girişimsel iş-

lem esnasında masif kanama ve havayolunun akut tıkanması gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşıla-

bilmektedir. Bu durumda bütün akciğerin kan ile dolmasına bağlı olarak hayatı tehdit eden asfiksi geli-

şebilmektedir. Konvansiyonel yöntemlerin aksine tritübün uzun olması sayesinde tüp sol ana bronşa 

kadar ilerletilebildi ve kaf sayesinde sol akciğer herhangi bir kanama ihtimaline karşı koruma altına 

alındı. Sonuç olarak tritüp(Evone®) yönteminin girişimsel işlem uygulanacak hastalarda hayatı tehdit 

eden komplikasyon gelişmesi durumunda hastalara güvenli ve etkili bir havayolu sağlayacağını düşü-

nüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Darlık, Girişimsel İşlem, Kanama, Tritüp 
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DİRENÇ KAYBI (LOSS OF RESISTANCE)(LOR) ENJEKTÖRÜ KULLANILARAK 

AÇILAN PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ TECRÜBEMİZ 

Güler ERASLAN DOĞANAY 

Türkiye 

Öz: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), uzun süreli mekanik ventilasyon(MV) ihtiyacı olan hastalarda 

perkütan dilatasyonel trakeostomi(PDT) giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır (1). PDT uygulamala-

rında farklı teknikler işlemin daha kolay ve komplikasyonsuz yapılabilmesi için kullanılmakta-

dır.PDT’nin sık görülen komplikasyonları; kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon ve arka duvar hasa-

rıdır. Olgu 72 yaşında kadın hasta, Evre 4 Akciğer Malignitesi , pnömoni ve hipertansiyon tanılarıyla 

yoğun bakımda uzamış entübasyon nedeniyle entübasyonun 11.gününde FOB eşliğinde LOR tekniği 

kullanılarak PDT açıldı. İşlem genel anestezi altında yapıldı. Endotrakeal tüp trakeada geri çekildi. Stan-

dart trakeostomi set iğnesi ucuna LOR enjektörü (Resim 1) takılarak işleme başlandı, giriş işlemi ta-

mamlanan kadar iğneden tutularak trakeal aralıktan girildi. Trakea içine iğnenin girişi ile solunum cihazı 

kaynaklı pozitif hava basıncı etkisiyle enjektördeki geri itme gözlendi(Resim 2-3). Eş zamanlı FOB 

ekranından iğnenin ucu görüldü (Resim 4), kılavuz tel gönderildi ve 8 French dilatatör ile dilate edilip 

forseps ile cilt ve trekea genişletilerek uygun ölçülerde trakeostomi kanülü yerleştirildi. Tartışma PDT 

işlemi esnasında uygulayıcının trakeal boşluğa iğne girişini en hassas şekilde tespit edebilmesi önemli-

dir.Tekrarlı giriş çıkışlarda özellikle kör teknikle açılıyorsa arka duvar hasarı ya da yanlış lokalizasyon, 

fistülizasyon gibi komplikasyonlar görülmektedir.Bu yöntemde FOB eşliğinde iğne trakea arka duvara 

oldukça güvenli mesafedeyken LOR enjektörüyle pozitif basıncı saptadık. Kör teknikle uygulanan 

PDT’lerde de LOR enjektörü kullanımının komplikasyonları önleyebileceğini düşünüyoruz. Daha geniş 

gruplarda karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç olmasının yanında özelikle eğitim sürecindeki klinisyen-

lerce açılan PDT işlemlerinde LOR enjektörü kullanımının komplikasyon oranlarını azaltacalağı kana-

atindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Direnç Kaybı Enjektörü, PDT, LOR; Komplikasyon 
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AKCİĞER MALİGNİTELERİNDE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR VE MORTALİTE 

İLİŞKİSİ 

Güler ERASLAN DOĞANAY, Mustafa Özgür CIRIK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Akciğer malign hastalarında malnutrisyon sıklıkla görülmektedir. Bu çalışma, 2019 yılı Nut-

risyon Polikliniği’nebaşvuran akciğer malignitesi tanılı hastaların nutrisyonel durumunu ve nutrisyonel 

uygulamalar ile mortalite ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı. Gereç ve Yöntem: Polikiniğe 1 yıl bo-

yunca başvuran-konsulte edilen malign hastaların demografik verileri, vücut kitle indeksleri (VKİ), 

NRS-2002 (Nutrisyonel Risk Skoru) ve hastalara başlanan nutrisyonel destek tedavileri verileri retros-

pektif olarak tarandı. 30 ve 90 günlük mortaliteleri kaydedildi. Elde edilen veriler frekans ve yüzde 

dağılımı olarak hesaplandı. Bulgular: Toplam 178 hasta çalışmaya dahil edildi. 143’ü(%80.3) erkek, 

35’i(%19.7) kadındı.Ortalama yaş 65,8, VKİ 21.2, NRS 3.3 idi. Hastaların %12,4’ünde NRS 2 , 

%87,6’sında NRS≥ 3 olup malnutrisyon riski yüksek olan gruptu. Hastaların %76.9’una oral beslenme 

desteği(OES), %14,6’sına tüplü enteral beslenme, %7.9’una total paranteral beslenme desteği başlanır-

ken %0,6’sına oral alımı yeterli görüldüğünden besin takibi önerilmişti. Hastaların %26.9’unda VKİ: 

<18,5 olup zayıf, %55,6’sı 18,5-24,9 VKİ ile normal, %11.7’si 25-30 VKİ ile hafif kilolu, %5.8’i 

VKİ>30 ile obez grubundaydı. NRS 2 olan hastaların %18,13’ine parenteral destek, %4.5’ine enteral 

nutrisyon, %72,7’sine OES başlanmıştı. %4.5’ine besin takibi önerilmiş.Bu grupta 30 günlük morta-

lite%54,5, 90 günlük mortalite %68,1’di. NRS≥3 olanlardan %6,4’üne parenteral beslenme, %76,9’una 

OES, %14,6’sına enteral beslenme başlanmış. Bu grupta 30 günlük mortalite %57, 90 günlük mortalite 

%75,6’ydı. Tartışma ve Sonuç: Akciğer malignite hastalarında malnutrisyon ve mortalite oranları ol-

dukça yüksektir. Bu hastalarda VKİ yüksek ve NRS skoru 3’ün altında olsa da beslenme desteği gere-

kebilmektedir.Sonuç olarak Akciğer malignitesi olan hastalarda nütrisyonel durum değerlendirmesinin 

önemli olduğu, bu hastalara beslenme desteğinin ve takiplerinin erken dönemde başlanması gerektiği 

inancındayız. 

Anahtar Kelimeler: Malignite, Nutrisyon Uygulamaları, Mortalite 
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ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİNİN 

ENFLAMASYON BELİRTECİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülseren DOST SÜRÜCÜ 

Türkiye 

Öz: Ankilozan Spondilit primer olarak aksiyel iskelet ve sakroiliak eklemleri tutan enflamatuar roma-

tizmal bir hastalıktır.Toplumda prevalansı %0.1-1 arasındadır. Hastalık aktivitesini değerlendirmede 

Sedimentasyon ve C-reaktif protein gibi markerlar yaygın kullanılmakla birlikte bu parametreler yaş, 

cinsiyet gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Son zamanlarda enflamasyonu göstermek amacıyla tam 

san sayımından elde edilebilen basit, kolay ulaşılabilir olan trombosit fonksiyon testleri ile ilgili çalış-

malar yapılmıştır. Ortalama Trombosit Hacmi(MPV) ve Trombosit Dağılım Hacmi(PDW)bu amaçla 

yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu çalışmada amaç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon kliniğine başvurup Ankilozan spondilit tanısı alan hastaların retrospektif olarak 

tam kan sonuçlarının incelenmesi ve bu sonuçlarla hastalık aktivitesi arasında herhangi bir ilişki olup 

olmadığını araştırmaktı.MATERYAL METOD: Hastanemiz otomasyon sisteminden Ankilozan Spon-

dilit tanısı konan 60 hasta ve polikliniğimize başka nedenle başvuran herhangi bir enflamatuar ve siste-

mik hastalığı olmayan 40 hasta dahil edildi. Tüm katılımcıların tam kan sayımlarından ortalama trom-

bosit hacmi(MPV),trombosit dağılım genişliği(PDW), C-reaktif protein(CRP) ve Sedimentasyon değer-

leri kaydedildi.BULGULAR: Hasta ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet açısından aralarında istatistiksel 

anlamlı fark yoktu(p>0.05). AS grubunun MPV değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük, 

PDW değerleri anlamlı olarak yüksek tespit edildi(p<0.05). Ancak AS grubunun PDW ve MPV değer-

leri ile CRP ve sedimentasyon değerleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi. SONUÇ : AS hastala-

rında trombosit fonksiyon testleri hastalık belirteci olarak düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, Ortalama Trombosit Hacmi(MPV), Trombosit Dağılım Ge-

nişliği(PDW) 
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ENDODONTİDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

Güney Mustafa YÜZER 

Türkiye 

Öz: Pulpal hastalığın dünya nüfusunun %30’unu etkileyebileceği düşünülmektedir. Pulpal hastalık mü-

dahale edilmediğinde artan ağrı, fizyolojik fonksiyon kaybı ve yaşam kalitesinin önemli ölçüde düşmesi 

gibi etkenlerle kendini gösterir. Literatür, odontojenik bakteriyel enfeksiyonların kontrolünde antibiyo-

tik kullanımının faydalarını yadsınamaz bir şekilde gösterse de antibiyotiklerin kontrolsüz kullanımı ve 

yan etkileri yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Endodontik bir hastalık, polimikrobiyal yapı ile karakterize 

birincil veya ikincil enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Kök kanalının bakteriyel mikroflorasına 

başlangıçta aerob ve fakültatif anaeroblar hakimken hastalık ilerledikçe anaerobik bakterilerle karakte-

rize bir değişim meydana gelir. İkincil enfeksiyonda (veya tedavi sonrası enfeksiyon) bulunan mikrobik 

flora, tipik olarak geniş bir pH aralığı ve besine sınırlı koşullar gibi sert koşullarda hayatta kalabilir. Diş 

hekimliğinde, antibiyotik reçeteleri esas olarak klinik belirtilere, semptomlara veya klinik koşullara da-

yanarak terapötik olmalıdır. Antibiyotik reçeteleri ayrıca enfektif endokardit ve / veya protez eklem 

implant enfeksiyonunun önlenmesine odaklanan profilaktik amaçlı olabilir. Diş hekimleri nadiren birin-

cil tedavi için veya bir enfeksiyon için ilk basamak tedavi olarak oral sistemik antibiyotik reçete etme-

lidir. Enfeksiyon kaynağı süratle ele alınmalı ve tedavi edilerek ortadan kaldırılmalıdır. Sistemik belirti 

veya hızla yayılan selülit yokluğunda, küçük lokalize şişlik için bağışıklığı yeterli veya genel olarak 

sağlıklı bir hastayı içeren klinik durumlarda antibiyotikler endike değildir. Genel olarak, yeterli endo-

dontik tedavi ile birlikte doğru bir tanı, iyileşmenin devam etmesi için mikrobiyal florayı yeterince azal-

tacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Endodontik Tedavi, Diş Hekimliği 
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DENTAL KLİNİKLERDE ETKİLİ BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARI 

Güney Mustafa YÜZER 

Türkiye 

Öz: Diş hekimleri, çalıştıkları klinik ortamlarda tedavi sürecinin herhangi bir aşamasında mikroorganiz-

maların bulaşmasını önlemek veya azaltmak için enfeksiyon kontrol önlemleri almakla yükümlüdür. 

Diş klinikleri, yüz yüze prosedürlerin uygulanmasından kaynaklı tükürük, kan ve diğer vücut sıvılarına 

sık sık maruz kalma nedeniyle enfeksiyon riski altındadır. Damlacık yolu ve enfekte kişinin solunum 

salgıları ile direkt temas yoluyla bulaşan hastalıklar diş hekimleri için her zaman önemli bir konu ol-

muştur ve Covid-19 pandemisi diş kliniklerinin enfeksiyon kontrolündeki kilit rolünü bir kez daha göz-

ler önüne sermiştir. Aerasoller bu gibi hastalıklarda ana iletim vektörüdür. Birçok diş tedavisi prosedürü 

(dental aeratörler, hava su spreyi, ultrasonikler vb. ) virüsle kontamine olabilecek aeresoller üretir. 

Büyük risk oluşturan bu aeresoller, çevredeki yüzeylere düşmeden veya diğer kişilerin solunum yolla-

rına girmeden önce uzun süre havada asılı kalacak kadar küçüktürler. Ayrıca, enfekte bir kişiden kay-

naklanan mikroorganizmalar içeren damlacık ve aerasoller, klinik çalışanlarının ve diğer hastaların kon-

jonktival, burun veya oral mukozası ile temas edebilir. Diş hekimliği ve damlacık yolu ile bulaş riski 

arasındaki ilişkide ele alınması gereken pek çok faktör olsa da bunları klinik ortamlarda alınacak ön-

lemler, diş hekimlerinin rolü, yardımcı personelin rolü ve hastaların alacağı önlemler olarak dört temel 

unsur altında toplayabiliriz. Herhangi bir hastalığı önlemenin en iyi yolu, virüsün yayılmasını engelle-

yen uygulamaları benimsemektir. Bu nedenle biyolojik risk taşıyan ortamları kontrol altında tutmak, 

tüm diş hekimliği çalışanlarının rutinlerinin bir parçası olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aerasol, Diş Hekimliği, Kontaminasyon 
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SAMSUN BÖLGESİNDEN 2010-2020 YILLARI ARASINDA KİSTHİDATİK SEROLOJİSİ 

Hacer İŞLER 

Türkiye 

Öz: Kistik Ekinokokkosis (KE) dünyadaki gibi bizim ülkemizde de önemli bir sağlık problemidir. Has-

talığın erken tanısı, tedaviye erken dönemde başlanmasını ve morbiditenin azalmasını sağlar. Klinikte 

radyolojik yöntemler kistin yerleşimi ve boyutlarıyla ilgili bilgi vermekle beraber, hidatik kistlerin ben-

zer kistik oluşumlardan ayırımında ve özellikle tedavi izlemlerinde yeterli olmayabilmektedir . Görün-

tüleme yöntemleri(US, BT, MR) ile şüphelenilen olguların; ELISA, IHA gibi yöntemlerle doğrulanması 

gerekmektedir. Bütün bu sebepler, hastalığa özgü oluşmuş antikorları saptayan serolojik yöntemlerin 

kullanımını da zorunlu hale getirmektedir.Bu çalışmada, KE şüpheli olgularda; test pozitifliği, yaş-cin-

siyet gibi sosyodemografik verilerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

yöntemi: Çalışmada Nisan 2010-Nisan 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na KE ön tanısı ile gelen 1361 olgunun se-

rum örnekleri değerlendirilmiştir. Örneklerden ,107 örnek indirekt hemaglutinasyon testi (İHA) ile 1254 

örnek de Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA) yöntemleri ile antikor aranmış, spesifik anti-E. 

granulosus antikorlarının varlığı yönünden araştırılmıştır. İHA testinde ≥1/320 serum titreleri pozitif 

olarak kabul edilmiştir. Bulgular: En genç olgu 5,5 en yaşlı olgu ise 77 yaşında olup; 1361 serum örne-

ğinden 861 (%63,2)’i kadın, 501(%36,89)’i erkek; yaş aralığı: 4-78 , yaş ortalaması 47,56 bulunmuştur. 

279’unda (%20.5) seropozitiflik tespit edilmiştir. Gelen örneklerin 1130 tanesi Genel Cerrahi , 79 tanesi 

Gastroenteroloji, 72 dahiliye, 30 tanesi Dermatoloji, 17 tane Enfeksiyon, , 10 tanesi Çocuk cerrahisi , 2 

tanesi Kadındoğum servisinden , 5 tanesi Acil yoğunbakım ünitesinden , 16 tanesi Aile hekimliği polk-

liniğinden gönderilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada Nisan 2010-Nisan 2020 tarihleri arasında laboratuvarı-

mıza kistik ekinokokkozis şüphesi ile gönderilmiş 1361 hasta serumu incelenmiş, gönderilen örneklerin 

en yüksek sayıda genel cerrahi ve gastroenteroloji bölümünden KE ön tanısıyla geldiği( 581 kişi) görül-

müş , 107 ‘si seropozitif bulunmuştur (%18,41). 

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, Echinococcus Granulosus, İndirekt Hemaglutinasyon Testi, ELISA 

Testi, Serolojik Testler 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

540 

COVİD-19 AŞILAMASINDA GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELİNİN ADRENALİN VE 

KULLANIMI HAKKINDAKI BİLGİ DÜZEYİ 

Hale ATEŞ, Enes Seyda ŞAHİNER 

Türkiye 

Öz: Giriş: COVİD-19 pandemisi devam ederken aşılama kritik önem taşımaya devam etmektedir. Ger-

çekte aşılara karşı gelişen şiddetli alerjik reaksiyonlar son derece nadirdir ve anafilaksi yaklaşık bir mil-

yon doz aşı uygulamasının 1.3’ünde meydana gelir. Ancak COVİD-19 aşısı ile gelişen alerjik reaksi-

yonlar hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz. Tüm dünyada aşılama sonrası her kişinin en az 30 

dakika süre ile izlenmesi yaygın bir uygulamadır. O yüzden aşılama yapılan tüm sağlık tesisleri hem 

alerjik reaksiyonları tanıyacak hem de uygun tedavi sağlayacak eğitimli personel ve ekipman ile dona-

tılır. Bu durum, COVID-19 aşıları dahil olmak üzere tüm aşılar için geçerlidir. COVID-19'a karşı aşı 

yapan sağlık personellerinin adrenalin uygulama yeteneği ile anafilaksiyi uygun şekilde tanıması ve 

tedavi etmesi için yeterince hazırlıklı olmaları gerekir. Amaç: Bu çalışmadaki amacımız henüz yeterince 

bilgi sahibi olmadığımız COVID-19 aşısı ile gelişebilecek anafilaksi riski karşısında, bu alanda görevli 

uzman doktor, asistan doktor, hemşire gibi sağlık personellerinin adrenalin uygulaması konusunda bilgi 

, tutum ve davranışlarının ilgili sorulardan oluşmuş anket bilgileri aracılığı ile araştırılmasıdır. Yöntem: 

Çalışmamıza, 5 Şubat 2021- 12 Şubat 2021 tarihleri arasında Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları 

Kliniğinde COVID-19 aşılama programında görev yapan toplam 218 sağlık calışanı (uzman doktor, 

asistan doktor ve hemşire) katıldı. Uygulanan standart bir anket ile katılımcıların meslek grupları, de-

mografik özellikleri, adrenalin uygulaması konusunda bilgi, eğitim ve tecrübe düzeyleri araştırıldı. Elde 

edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların 15’i (%6,9 ) uzman doktor, 

107’si (%49,1) asistan doktor, 2’si (%0,9) pratisyen doktor ve 94’ü (%43,1) hemşireden oluşmaktaydı. 

Anafilaksi tedavisinde verilmesi gereken ilk ilaç olarak katılımcıların %78,9’unun adrenalini, 

%13,3’ünün antihistaminik+kortikosteroid kombinasyonunu, %4,6’sının antihistaminikleri, %2,3’ünün 

kortikosteroidleri tercih ettiği görüldü. Anafilaksi tedavisinde verilmesi gereken ilk ilaca adrenalin diyen 

katılımcıların, 97’si (%90,7) asistan doktor, 59’u (%62,8) hemşire, 14’ü (%93,3) uzman doktor ve 2’si 

(%100) pratisyen doktor idi (p= 0,002). İntramusküler adrenalin uygulaması için doğru yerin vastus 

lateralis kası (dış uyluk) olduğunu bildiren 165 (%75,7) katılımcıdan 57’si (%60,6) hemşire, 97’si 

(%90,7) asistan doktor, 10’u (%66,7) uzman doktor ve1’i (%50) pratisyen doktor idi (p< 0,001). Katı-

lımcıların 143’ünün (%65,6) adrenalin uygulaması ile ilgili önceden eğitim aldığı tespit edildi. Adrena-

lin eğitimi almış olan sağlık çalışanlarının 106’sının (%74,1), eğitim almamış olanların 39’unun (%52) 

anafilaksi sırasında adrenalinin veriliş şekli olarak intramusküler uygulamayı seçtikleri saptandı (p= 

0.001). Sonuç: COVID-19'a karşı aşılamada görevli sağlık personellerinin adrenalin uygulama yeteneği 

ile anafilaksiyi uygun şekilde tanıması ve tedavi etmesi için yeterince hazırlıklı olmaları gerekir. Bunun 

için de anafilaksi tanısı ve adrenalin kullanımı konusunda tüm sağlık personeline eğitim verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Adrenalin, Aşılama, Eğitim, Sağlık Çalışanları, Anket 
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ÇOCUKLARDA HASTANEYE YATIŞIN NÜTRİSYONEL DURUM ÜZERİNE ETKİSİ 

Hande GAZETECİ TEKİN, Yeşim ÖZTÜRK, Hülya ELLİDOKUZ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Malnütrisyon birçok organ sistemlerini etkileyen özellikle bağışıklık sistemini baskılayan 

bir durumdur. Hastaneye yatacak kadar hasta çocuklarda malnütrisyon çok daha ciddi bir durum olup 

yatış süresi, morbidite, mortalite, hayat kalitesi ve maliyeti olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan 

hastanede yatışın da hastanın nütrisyonel durumu üzerine olumsuz etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu 

çalışmada hastaneye yatırılan çocukların başvuru sırasında nütrisyonel durumu ve hastanede kalışın nüt-

risyonel durum üzerine etkilerinin araştırılması, ayrıca nütrisyonel durumun tanı ve hastanede kalış sü-

resi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 ay–18 yaş arası çocuk 

servisinde yatarak izlenen 301 çocuk alındı. Olguların hastaneye yatış ve çıkışları sırasında vücut ağır-

lığı, boyu, orta kol çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı ölçüldü. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanı ve yatış 

süreleri kaydedildi. Olguların hastaneye yatış ve çıkış sırasında bakılan antropometrik verileri karşılaş-

tırıldı. Bulgular: Üç yüz bir olgunun 146’sı (%48,5) kız idi. Yaş ortalaması 6,2±5,3 yıl idi. Yatış süresi 

ortalama 7,6±7,4 gün idi. Olguların %30,2’sinde yatış sırasında akut malnütrisyon saptandı. Akut mal-

nütrisyonun en yüksek olduğu yaş grupları 1-24 ay(%32.6) ve 10-18 yaş (%38.9) idi. Konjenital kalp 

hastalıklarında, malignensi ve nörolojik hastalıklarda malnütrisyon oranları sırasıyla %42,4, %34,3, 

%32,7 bulundu. Hastanede yatış süresince 1-24 ay ve 2-6 yaş malnütrisyonlu çocuk hastalarda boya 

göre vücut ağırlığında artış, 10-18 yaş grubunda ise azalma gözlendi. Sonuç: Çocuklarda hastaneye ya-

tış, genel olarak çocuğun nütrisyonel durumunu kötü yönde etkilemese de morbidite ve mortalitenin en 

önemli sebebi olan yüksek malnütrisyon sıklığını azaltmamaktadır. Bu konuda sağlık çalışanlarının far-

kındalığının arttırılması ve hastanede malnütrisyonun etkin tedavisinin sağlanması için yeni stratejilerin 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Malnütrisyonu, Çocuk, Türkiye, Nütrisyonel Durum, Antropometri 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS ENFEKSİYONU VE AŞISI 

HAKKINDAKI BİLGİ DÜZEYİ, TUTUM, VE İNANÇLARI: TÜRKİYE-GANA 

KARŞILAŞTIRMASI 

Hawa SULEMANA, Aysun ARDIÇ 

Türkiye 

Öz: Araştırma üniversite öğrencilerinin Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu ve aşısı hakkındaki 

bilgi düzeyi, tutum, ve inançları ve etkileyen faktörleri incelemesi ve Türk ve Ganalı öğrenciler arasın-

dakı farklılıkları karşılaştırması amacıyla tanımlayıcı-karşılaştırmalı tipte tasarlanmıştır. Çalışmanın ör-

neklemini Türkiye’de bulunan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve Gana’da yer alan Kalkınma Araştırmaları Üniversitesi 

Hemşirelik ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören toplam 933 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. 

Araştırmanın verileri Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Sosyo-Demografik Özellikleri Formu, 

Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu Bilgi Ölçeği, Human Papilloma Virüs Aşısı Tutum Ölçeği, ve 

Human Papilloma virüs Aşısı Sağlık İnanç Modeli Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 21,62 ± 3,075’dir (Türkiye 21,01±2,015; Gana 22,34±3,845) ve %70,7’i 

kadın, %65,7’i bekar ve %67,1’i cinsel ilişkide bulunmamıştır. Öğrencilerin toplam HPV tutum ölçek 

puan ortalaması 16,57±3,28’dir (Türkiye=15,73±3,09; Gana=17,54±3,23); HPV bilgi ölçeği puan orta-

laması 3,28±2,14 (Türkiye 3,37±2,03; Gana 3,16±2,25); HPV inanç puan ortalaması ise 36,74±6,55 

(Türkiye 36,75±6,57; Gana 36,72±6,54) olarak bulunmuştur. Ganalı öğrencilerin tutum puanı Türk öğ-

rencilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Türk öğrencilerin yaşları arttıkça bilgi ve inanç pu-

anları artmış, Ganalı öğrencilerin ise yaşları azaldıkça tutum puanları artmıştır. Ganalı erkek öğrencile-

rin tutum puanı kızlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Türkiye’de hemşirelik fakültesinde 

okuyan öğrencilerin bilgi ve inanç puanları, Gana’da eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin ise Tutum 

puanları diğer fakültelere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Trük öğrencilerin sınıf düzeyi art-

tıkça bilgi ve inanç puanı artmış olup, Ganalı öğrencilerin ise sınıf düzeyi arttıkça tutum puanı azalmış-

tır. Cinsel ilişkide bulunan ve cinsel ilişki sırasında korunduğunu beyan eden Ganalı öğrencilerin bilgi 

puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuş olup korunmayan öğrencilerin ise tutum puanı düşük bulunmuş-

tur. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Human Papilloma Virus, İnanç, Gana, Tutum, Türkiye, Üniversite Öğrenci-

leri 
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AKUT MAKSİMAL BİR EGZERSİZİN SEDANTERLERİN SERUM İRİSİN VE IL-6 

DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Jeffry ROY CHAUCHAT, Faruk TURGAY, Berkiye KIRMIZIGİL 

Türkiye 

Öz: Kronik hastalıkların başlıca nedeni obezitedir. Viseral beyaz yağ dokusu, deri altı beyaz yağ doku-

suna kıyasla daha büyük bir kardiyometabolik risk oluşturur. Enerji depolayan beyaz yağ dokusunun 

aksine, yetişkin insanlarda kahverengi yağ dokusu enerji harcamasının %1-2'sinden sorumludur. Egzer-

siz beyaz adipositlerin boyutunu ve lipid içeriğini azalttığı için obezitenin önlenmesinde önemli bir araç 

olarak kullanılır. Ayrıca, farelerde egzersizin iskelet kas tarafından üretilen irisin ve interlökin-6 (IL-6) 

gibi bazı miyokinlerin serum düzeylerini arttırmak suretiyle onları kahverengi adipositlere benzeyen 

termojenik bej adipositlere dönüştürdüğü son zamanlarda gösterilmiştir. Bu çalışmada sedanter insan-

larda akut maksimal bir egzersizin serum irisin ve interlökin 6 (IL-6) düzeyleri üzerine etkisi araştırıldı. 

Bu amaçla genç sağlıklı sedanter erkeklere (KG, n=43, yaş: 22,49±3,51 yıl) Yo-Yo IR-1 testi uygulandı 

ve aerobik dayanıklılık düzeyleri ölçüldü. Test öncesi ve sonrası alınan tokluk venöz kan örneklerinden 

serum irisin ve IL-6 düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi. Grup içi ön test son test biyokimyasal öl-

çümlerinin karşılaştırılması için “Wilcoxon Testi” uygulandı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri 

temel alındı. Akut maksimal bir egzersizin sedanter bireylerde serum irisin ve IL-6 düzeylerini arttırdığı 

gözlendi (p<0,05). Sonuç olarak, akut maksimal bir egzersizin genç sağlıklı sedanter bireylerde serum 

miyokin düzeylerini arttırmak suretiyle beyaz yağ dokularının bejleşmesini sağlayarak obezite ve buna 

bağlı metabolik bozuklukların ortaya çıkmasını engelleme hussusunda katkıda bulunabileceği düşünü-

lebilir. 

Anahtar Kelimeler: Miyokin, Anaerobik Egzersiz, Sedanter, Bejleşme, İrisin, IL-6 
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GEBELİKTE DEV LUTEİNİZE FOLLİKÜL KİSTİNE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM 

Jule ERİÇ HORASANLI 

Türkiye 

Öz: Giriş : Gebelikte adnexiyal kitlelerin yönetimi, kitlenin yapısına, tanı sırasındaki gebelik yaşına 

bağlıdır. İlk trimesterde saptanan tüm adneksiyal kistik yaklaşık yüzde kitlelerin 70'i fonksiyonel kistler 

olup, ikinci trimesterin erken döneminde kendiliğinden düzelir. İlk trimesterden sonra, 10 cm üzerinde 

çapı olan veya solid, alanlar içeren kitleler cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Büyük adneksiyal kitlelerin 

rezeksiyonu, adneksiyal torsiyon, rüptür veya eylemin tıkanması gibi komplikasyon riskini de azaltmak-

tadır. Vaka : 12 haftalık gebeliği olan hasta servisimize karın sol alt kadranında şiddetli ağrı ve bulantı 

kusma şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografide 12 haftalık canlı gebelik ve sol over kaynaklı 30x 24 cm 

lik ince cidarlı, unilokule, papiller uzantıları bulunmayan, diaphragma altına kadar uzanım gösteren, 

benign olduğu düşünülen kistik kitle gözlendi. Operasyon kararı alınan hastaya amniosentez iğnesi ile 

ultrasonografi rehberliğinde kist içerisine girildi. Kist içeriği 4300 ml sıvı ,aspiratör yardımı ile aspire 

edildi. Kist boyutlartının umblicus seviyesine kadar küçüldüğü gözlendi. Kist kapsülünden eksize edi-

lerek çıkartıldı ve over kapsülü yerinde bırakıldı. Postoperatif üçüncü günde fetus canlı ve hasta prob-

lemsiz olarak taburcu edildi. Hastanın yapılan patolojik incelemesinde müsinöz kistadenom olarak bu-

lundu. Sonuç: Laparoskopik cerrahi gebelikte postoperatif komplikasyon riski düşük olarak bulunmuş 

ve postoperatif düşük riskinde bir fark gözlenmemiştir. Bu sebeple hastada laparoskopik yaklaşım se-

çilmiştir. Kist aspirasyonu laparoskopi için batına girişi mümkün kılmıştır. Kist kapsülünden dekole 

edilerek overinkorunmuş olması genç hastanın fertilitesi açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, büyük kist boyutunun gebelikteki laparoskopik cerrahi yaklaşımda dezavantaj olmadığı 

vefetüs için oldukça güvenli olduğu kararına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Over Kistleri, Gebelik, Laparoskopi 
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EFFECTS OF CROCIN AND TARTRAZINE ON KIDNEY; AN EXPERIMENTAL STUDY 

Mehmet Erman ERDEMLİ 

Turkey 

Abstract: The present study was conducted to investigate the changes in rat kidney tissues after admi-

nistration of tartrazine (T) and crocine (Cr). The latter was applied for its protective properties. The 

present study was conducted with the approval of Inonu University, Faculty of Medicine, Experimental 

Animals Ethics Committee. Forty rats were randomly divided into 4 equal groups (Control, T, Cr, 

T+Cr). At the end of the experiment, the rats were decapitated. Biochemical and histopathological stu-

dies were conducted on excised rat kidney tissues. It was determined that there was a significant increase 

in MDA, TOS, SOD, CAT, Bun, Creatinine levels in tartrazine administered rat kidney tissues for 21 

days, while GSH and TAS levels decreased (P≤0.05) when compared to all other groups. On the other 

hand, it was identified that Cr administration statistically significantly increased GSH and TAS levels 

in rat kidney tissues when compared to all other groups and decreased MDA and TOS levels to control 

group levels (P < 0.05). T group kidney sections exhibited different degrees of collapse in the glomeruli. 

In most sections, different levels of inflammatory cell infiltration and vascular and capillary congestion 

were detected in peritubular interstitial tissue. It was determined that T leads to adverse effects on rat 

kidney tissues. Administration of Cr+T prevented T induced nephrotoxicity. Thus, it was concluded that 

Cr could be utilized as a new type of anti-tartrazine toxicity agent. 

Keywords: Tartrazine, Crocin, Oxidative Stress, Kidney, Nephrotoxicity 
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EFFECTS OF GRAPE SEED EXTRACT AND LOW DOSE LASER THERAPY ON LIVER 

TISSUES OF RATS IN EXPERIMENTAL MANDIBLE FRACTURED MODEL 

Mehmet Erman ERDEMLİ, Zeynep ERDEMLİ 

Turkey 

Abstract: The present study investigated the changes in the liver tissues of rats with experimentally 

fractured mandible following the use of Grape Extract (GSE) and Low Level Laser Therapy (LLLT) in 

healing the fracture in dentistry. 60 adult male Wistar Albino rats were randomly assigned to 5 main 

groups (Control, Fractured Mandible (FM), FM + GSE, FM + LLLT, FM + LLLT + GSE), and then 

these groups were divided into two groups of 7 and 21 days (n = 6). A vertical fracture line passing 

through the molar teeth was formed in the right mandibles of all subjects except for these in the control 

group, and the fracture was internally fixed with a four-hole microplate and four micro-screws. Malon-

dialdehyde (MDA), reduced glutathione (GSH), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) activities 

were analyzed to determine the changes caused by GSE and LLLT administration in rat liver tissues in 

fractured mandibles. It was determined that MDA and SOD levels in FM group and GSH and CAT 

activity levels in FM + GSE group and MDA levels in FM + LLLT group and GSH and CAT levels in 

FM + GSE + LLLT group increased statistically significantly to the control group on days 7 and 21. 

Biochemical parameters were investigated on the 7th and the 21st days, and it was determined that the 

oxidative damage caused by mandibular defects could be eliminated substantially in the rat liver espe-

cially with the administration of grapeseed that has antioxidant capacity. 

Keywords: Mandibular Fracture, Grapeseed Extract, Low Level Laser Therapy, Oxidative Stress, Liver, 

Rat 
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BİR PANDEMİ HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SARS-COV-2 

ANTİKORLARININ AŞI ÖNCESİ SEROPREVALANS ARAŞTIRMASI 

Mehmet Hakan TAŞKIN 

Türkiye 

Öz: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2'nin (SARS‐CoV‐2) neden olduğu 2019 koronavi-

rüs hastalığı salgını (COVID ‐ 19) tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. SARS-CoV-2, beta korona-

virüslere ait, pozitif iplikli RNA genomuna sahip bir koronavirüstür. İnsanlarda hastalığa sebep olan altı 

koronavirus türünden HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HCoV-HKU1 yalnızca insanlar ara-

sında bulaşır ve nispeten hafif semptomlara neden olurlar. Bununla birlikte, 2002-2003'te severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) ve 2012'de Middle East respiratory syndrome corona-

virus (MERS-CoV) salgını, yüksek ölüm oranına sahip solunum yolu enfeksiyonları pandemisine neden 

olan zoonotik virüslerdir1,2. Sağlık çalışanları arasında SARS-CoV-2 antikorlarının seroprevalansına 

ilişkin bilgi, COVID-19'un sağlık bakım tesisleri arasında yayılmasını anlamak ve halk sağlığı müdaha-

lelerinin başarısını değerlendirmek için önemlidir. Bu amaçla kullanılan testler arasındaki kemilümine-

sans immünoassayler (CLIA-Chemiluminescence immunoassay), yüksek hassasiyet ve özgüllüğe sahip 

olan kantitatif serolojik antikor saptama testleridir. Antikor konsantrasyonlarının sürekli tespiti, 

COVID-19 vakalarının ilerlemesini veya popülasyonun SARS-CoV-2 ile karşılaşmışlığını değerlendir-

mek için kullanılabilir. Bu çalışmada, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ülkemizde ki aşı uy-

gulaması öncesi, gönüllü 170 sağlık çalışanı personelde SARS-CoV-2 ile karşılaşmışlığı ve kan grupları 

ile olası ilişkisini incelemek için Chemiluminescence immunoassay yöntemiyle kantitatif IgM ve IgG 

ön taraması yapmak ve aşı sonuçlarının öngörülebilirliği açısından aşı sonrası yapılabilecek çalışmalara 

ön değerlendirme için katkı sunmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: SARS‐CoV‐2, COVID ‐ 19, Chemiluminescence Immunoassay, IgM, IgG, Kanti-

tatif, Kan Grubu 
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EFFECTS OF EXTREMELY LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS ON 

CASPASE ACTIVITIES 

Mehmet OZANSOY, Yağmur DENİZHAN, A. Nazlı BAŞAK 

Turkey 

Abstract: Aim: The World Health Organization (WHO) launched its international electromagnetic fi-

elds (EMF) project about the effects of static and extremely low-frequency (ELF) fields on human he-

alth. ELF-EMFs are defined having frequencies between zero and 300 Hz. In this study, our aim is to 

investigate the possible effects of ELF-EMFs at 50 Hz frequency and two different magnetic field 

strengths (25 and 100μT) on the activation of seven different caspases in HEK 293 cell line. Method: 

Cultured HEK 293 cells are placed between two Helmholtz coils for ELF-EMF exposure. Four- and 8-

hour exposure times are chosen. After exposure, cells are lysed and the activities of caspases are mea-

sured colorimetrically by using a microplate reader. The data are assessed statistically by using one-way 

ANOVA test. Results: The oscillatory pattern was observed in all caspase activities from the beginning. 

At 100 μT, caspases gave four peaks at four, eight, 16 and 34-hour incubation periods. This oscillatory 

behavior was also seen at 25 μT, but the behaviors of the enzymes were different. The location and the 

number of the peaks at 25 μT exposure were quite variable. The activity periods of all caspases seemed 

to be shorter than those exposed to 100 μT. Conclusion: The data presented here indicate that when 

ELF-EMF is applied to the HEK 293 cells, all seven caspases are found to be activated, but this activa-

tion shows an oscillatory pattern, and in the long run it seems to be damped by some intracellular mec-

hanisms. 

Keywords: ELF-EMF, Caspases, Bioelectromagnetics 
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YANIK MERKEZİMİZDEKİ HASTALARIN YARA SÜRÜNTÜ KÜLTÜRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melek BİLGİN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Yanıklar, tüm dünyada en yaygın ve yıkıcı travma biçimlerinden biridir ve yanık hastala-

rında, deri bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlar önemli bir morbidite ve mor-

talite nedenidir. Bu çalışmada, hastanemiz Yanık Kliniğinden Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımıza 

gönderilen yara örneklerinden izole edilen etkenlerin ve antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Materyal Metod: Haziran 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında yanık servisinde takip 

edilen hastalardan mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen ve üreme saptanan yara kültürleri çalışmaya 

dahil edilmiştir. Kültürü yapılmak üzere gönderilen örnekler %5 koyun kanlı agara (RTA, Türkiye) ve 

Eosin Methylene Blue (EMB) agara (RTA, Türkiye) ekilmiştir ve Gram boyama için preparat hazırlan-

mıştır. 37°C’de 18-24 saat inkübasyon sonunda, üreyen suşların tür düzeyinde tiplendirme ve antibiyotik 

duyarlılıkları Vitek (BioMérieux, Fransa) otomatize siste-mlerinde çalışılmıştır. Bulgular: Çalışma sü-

resi içerisinde mikrobiyoloji laboratuarımıza yanık kliniğimizden 110 tane yara sürüntüsü kültürü gön-

derilmiş olup 32 örnekte üreme saptanmıştır, bunların 4’ünde ise iki farklı mikroorganizma izole edil-

miştir. Yapılan Gram boyalı preparatlarda polimorfonükleer hücrelerin varlığı enflamasyon belirteci 

olarak kabul edilmiş olup, kültürlerdeki üremeler yayma sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Yanık 

hastalarının yara sürüntü kültürlerinden izole edilen enfeksiyon etkenlerinin %76’sı Gram negatif, 

%18’i Gram pozitif ve %6’sı ise Candida türlerinden oluşmaktadır. En sık izole edilen Gr(-) bakteriler 

Pseudomonas aeruginosa (%26.5), Acinetobacter spp. (23.6), Enterobacteriaceae spp (%26.5)’dir. En 

yüksek direnç oranı ikinci sıklıkla izole edilen Acinetobacter suşlarında tespit edilmiş olup; amikasin 

direnci %62.5, meropenem, imipenem, piperasilin tazobaktam, seftazidim, siprıfloksasin, SXT direnci 

%87.5 oranında saptanmıştır. Sonuç: Yanıklı hastalarda yanık enfeksiyonlarının kontrolü ve hastane 

enfeksiyonlarının gelişmemesi için öncelikle yanık alanının kontaminasyonu engellenmelidir. Kültür ve 

antibiyogram testleri tedavi protokolünün belirlenmesinde önemli bir yol göstericidir. 

Anahtar Kelimeler: Yanık, Yara Sürüntü Kültürü, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter Spp 
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SAĞLIKLI BİREYLERDE YORGUNLUK İLE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİLİ MİDİR? 

Merve DURAN, Sinem SUNER-KEKLİK, Gamze ÇOBANOĞLU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Yaşam kalitesi; bireyin kültürü, beklentileri, standartları ve amaçlarına bağlı olarak sosyal, 

psikolojik, ruhsal ve bedensel iyilik halidir. Yorgunluk ise enerji yokluğu anlamına gelir. Yorgunluğun 

yaşam kalitesi üzerine olan negatif etkisi tanı konmuş bir hastalığa sahip olan birçok bireyde değerlen-

dirilmiştir. Ancak sağlıklı bireylerde yorgunluk ve yaşam kalitesinin birbiriyle benzer şekilde etkileşi-

mini ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı sağlık bireylerde yor-

gunluk ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya 74’ü erkek 121’i kadın 

(yaş: 38.57±16; boy: 167.41±8.63; vücut ağırlığı: 71.61±13.81; vücut kitle indeksi: 25.69±4.08) olmak 

üzere toplam 195 sağlıklı birey katıldı. Yorgunluk seviyesi Yorgunluk Değerlendirme Skalası (FAS) 

ile, yaşam kalitesi ise Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) ile 

değerlendirildi. Bulgular: Analiz sonucuna göre FAS ile WHOQOL-fiziksel sağlık ve WHOQOL-psi-

kolojik sağlık arasında negatif yönde iyi derecede (sırasıyla r= -0.662, p=0.000; r= -0.649, p=0.000), 

WHOQOL-sosyal ilişkiler arasında negatif yönde düşük orta derecede (r= -0.386, p=0.000) ve 

WHOQOL-çevresel sağlık arasında negatif yönde orta derecede (r= -0.484, p=0.000) korelasyon olduğu 

görüldü. Sonuç: Sağlıklı bireylerde yorgunluk seviyesi arttıkça yaşam kalitesinin düştüğü saptandı. Bu 

sonuçların tanı konulmuş hastalardaki yorgunluk ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiye bakan çalışmala-

rınkine benzer olduğu görüldü. Yorgunluk, enerji ve motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak iş-güç kay-

bının en önemli nedenlerindendir ve günlük yaşam aktivitesini etkilemektedir. Buna bağlı olarak yor-

gunluk, yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir. Bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yorgun-

luğu azaltacak müdahalelerde bulunulabilir. Literatürde sağlıklı bireylerde yorgunluk ve yaşam kalitesi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Gelecekteki çalışmalar yorgunluk ve 

yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik müdahalelerin araştırılmasını da amaçlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yorgunluk, Yaşam Kalitesi, Sağlıklı Bireyler 
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GEBELİKTE ENDODONTİK TEDAVİ UYGULAMALARI 

Merve Ece UYSAL, Güney Mustafa YÜZER 

Türkiye 

Öz: Doğum öncesi bakım, anne ve bebek sağlığı için büyük önem teşkil etmesine rağmen uzun yıllar 

gebelikte ağız ve diş sağlığı doğum öncesi bakımın bir parçası olarak görülmemekteydi. Türkiye 2014 

yılında yayınlanan “Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi’nde” gebelikte ağız ve 

diş sağlığına yer vermeye başlamıştır. Gebelik süresince içinde bulunulan trimestere bağlı olarak her 

dental işlem uygulanamayabilir. Radyasyon ve tedaviye yardımcı ilaçların uygulanması düşünüldü-

ğünde fetüsün korunması birincil husustur. Radyasyon maruziyetinde alınabilecek en önemli güvenlik 

önlemi tiroid yakalı koruyucu kurşun önlüktür. Gebe hastaların tedavisinde endişe duyulan alanlardan 

birisi de güvenli analjezik seçimidir. Endodontik tedaviler gebelikte kontrendike olmamakla birlikte 

tedavi öncesi ve sonrası karşılaşılan ağrıların azaltılması için sıklıkla analjeziklere başvurulmaktadır. 

Gebelikte tercih edilen aneljezik asetaminofen olmuştur fakat asetaminofen kullanımı ve çocukluk çağı 

astımı arasında bir ilişki olduğunu öne süren çalışmalar da mevcuttur. Lidokain en güvenli anestezikler-

den birisidir fakat diş hekimleri hastanın tıbbi durumunu da göz önüne alarak lokal anestezik dozunu ve 

tipini dikkatlice belirlemelidir. Antibiyotik tedavisine ihtiyaç varsa penisilinler, sefalosporinler ve mak-

rolidler birinci basamak ajanlar olarak kabul edilir. Bir ilacın plesentayı geçmesi ve fetüse teratojenik 

etki yaratması en büyük endişedir. Bu nedenle ideal olarak, hamilelik sırasında özellikle ilk trimesterde 

hiçbir ilaç uygulanmamalıdır. Diş hekimleri emziren bir anne için herhangi bir ilaç kullanmadan önce 

kadın hastalıkları ve doğum uzmanından konsültasyon talep edebilmektedir. Tedavi planlaması açısın-

dan, fetüsün potansiyel savunmasızlığı nedeniyle ilk trimesterde elektif diş bakımından kaçınılması en 

iyisidir. İkinci trimesterde rutin ağız ve diş bakımı sağlamak için en güvenli dönemdir. Karmaşık cerrahi 

prosedürler içinse en iyi seçenek doğum sonrasına ertelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Endodontik Tedavi, Asetaminofen 
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STRES ÜRİNER İNKONTİNANS SONRASI TRANSOBTURATUAR TAPE (TOT) YAPILAN 

HASTADA UZUN DÖNEMDE GELİŞEN KOMPLİKASYONUN TEDAVİSİ 

Muhammet Serhat YILDIZ, Meral Tuğba ÇİMŞİR 

Türkiye 

Öz: Giriş: stres üriner inkontinans (SÜİ), Uluslararası Kontinans Birliği’nin 2002 yılındaki raporuna 

göre “öksürme, hapşırma, ıkınma ve zorlama gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülen istem-

siz idrar kaçırma” olarak tanımlanmaktadır. [1] Üriner inkontinans (Üİ) oldukça sık rastlanan bir sağlık 

problemidir ve yapılan çalışmalarında prevalansının %11,4-73 arasında olduğu bildirilmiştir. [2] Üİ, 

birçok kadının sosyal ve cinsel hayat kalitesini etkileyebilecek ciddi bir problem olmasına rağmen bu 

konudaki yapılan çalışmalar halen sınırlı sayıdadır. SÜİ cerrahi tedavisindeki amaç mesane boynu ve 

üretrayı retropubik pozisyonda tutarak kontinansın sağlanmasıdır.[3] Bu amaçla tedavide minimal inva-

ziv cerrahi yaklaşımlar olan Transobturator tape (TOT), Tension free vaginal tape (TVT) sıkça tercih 

edilmektedir. 10 yıl önce stres üriner inkontinans nedeni ile TOT operasyonu yapılan hastada son altı 

ayda gelişen üriner retansiyon olgusunu sunuyoruz. Yöntem 10 yıl önce SÜİ nedeniyle TOT yapılan 

hasta altı ay önce başlayan pozisyonel miksiyon zorluğu nedeniyle başvurdu. Preoperatif değerlendir-

mede hastanın oturur pozisyonda miksiyonunu tamamlayamadığı, bundan dolayı ayakta miksiyonunu 

gerçekleştirdiği tespit edildi. Miksiyon öncesi yapılan transabdominal usg de mesane volümü 950 ml, 

oturur pozisyonda miksiyon sonrası yapılan transabdominal usg de mesane volümü 600 ml, ayakta mik-

siyonunu tamamladıktan sonra yapılan transabdominal usg de mesane volümü 120 ml olarak ölçüldü. 

Bunun üzerine hastadan cerrahi yaklaşımla meshin çıkarılması için operasyon kararı alındı. Spinal anes-

tezi altında operasyon hazırlığının ardından dorsolitotomi pozisyonunda mesaneye foley sonda takıldı. 

eksternal üretral orifisin 2 cm altından 2 cm uzunluğunda vertikal insizyon yapıldı. TOT da kullanılan 

mesh materyali izlendi. Gerekli cerrahi aletlerle mesh posteriorundan disseke edilerek dokudan ayrıldı. 

Disseksiyon lateral alanlara doğru genişletildi. Toplamda 4 cm lik mesh materyali çıkarıldı. Kanama 

kontrolü sağlanarak kesi alanı 2.0 rapid vicryl ile süture edildi. Post operatif 1. gün foley sonda çıkarıldı. 

Postoperatif miksiyon öncesi yapılan transabdominal usg de mesane volümü 800 ml, oturur pozisyonda 

miksiyon sonrası yapılan transabdominal usg de mesane volümünün 80 ml olarak ölçüldü. Sonuç: 

TOT’un 10 yıl gibi uzun dönemde de komplikasyonlarının oluşabileceği bilinmelidir. Bu konu ile ilgili 

uzun dönem çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Stres Ürüner İnkontinans, Mesh, Glob Vesica 
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LYMPHEDEMA ASSOCIATED WITH BREAST CANCER AND TREATMENT 

APPROACHES 

Mursel DUZOVA, Emine CIHAN, Ulku SAYGILI 

Turkey 

Abstract: Surgery is the main treatment method in breast cancer treatment. Depending on the stage of 

the tumor, chemotherapy and / or radiotherapy is often applied as part of the treatment. Although the 

combination of these therapies increases survival, it may cause some locomotor complications. The most 

common complications; shoulder dysfunction, upper extremity muscle weakness and lymphedema. 

Lymphedema (LE) is a chronic and progressive condition which is an abnormal retention of protein-

rich fluid in the interstitial space because of inadequate lymphatic drainage. One of the most important 

complications of breast surgery is LE that can occur in the arm, hand and trunk. The incidence of breast 

cancer associated LE is reported 6-30%. The most important risk factors of LE are the type of axillary 

surgery and amount of chemotherapy and/or radiotherapy exposure after surgery. For diagnosis of LE; 

clinical properties such as the unilateral or asymmetric character of edema, normal skin color, positive 

Stemmer sign, increased density of edema and extremity pain should be considered. After diagnosis, 

assessment of the patient includes obtaining information about anamnesis, physical tests, metastasis and 

risk of deep vein thrombosis. Treatment of the condition can be summarized under the topic of medical 

treatment, surgery and physiotherapy. Complex Decongestive Therapy (CDT) is accepted as the golden 

standard for LE treatment. CDT concept consists of four basic components (manual lymph drainage, 

skin care, compression treatment, therapeutic exercise) and two phases. Finally it should not be forgotten 

and should be kept in mind that LE is a chronic condition that needs lifelong care. In this review; inci-

dence, risk factors, approaches for protection of this factors, assessment methods and therapy options 

for LE are discussed. 

Keywords: Lymphedema, Breast Cancer, Radiotherapy, Surgery, Physiotherapy, Treatment 
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WARTY CARCINOMA OF THE UTERINE CERVIX: A CASE REPORT 

Mursel DUZOVA, Hamit BASARAN 

Turkey 

Abstract: Warty carcinoma is a rare form of squamous cell carcinoma (SCC) of the uterine cervix . It 

has two components -condyloma and invasive squamous cell tumor. This histologic type has better 

prognosis, when compаred to well differentiated cervical sqаmous cell carcinoma. The most common 

locations of this tumor are in the anal and genital areas- vulva, vagina and uterine cervix, anus and penis. 

For most of the locations it occurs mainly in peri- and postmenopausal women, with the exception of 

vulvar warty carcinoma, which is most common in younger patients . Тhe involvement of the anus and 

the penis can be seen in young immunosuppressed men. Although warty carcinoma is rarer than the 

other histologic types of cervical carcinoma, the latest research on this topic shows that it has better 

prognosis than the high-differentiated squamous cell carcinoma. An elderly gynecological cancer case 

diagnosed with cervical warty carcinoma causing bleeding and having a very large mass delivered radi-

otherapy as primary treatment is presented. Pallliative radiotherapy was delivered to the patient, whose 

hemoglobin values decreased due to vaginal bleeding and who could not be operated due to her advan-

ced age. The patient tolerated the radiotherapy well and her bleeding was controlled. Radiotherapy is 

also an effective treatment option in warty carcinoma, which is a rare subtype of squamous cell carci-

noma. 

Keywords: Warty Carcinoma, Gynecological Cancer, Radiotherapy 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

555 

ULTRASONOGRAFİ EŞİLİĞİNDE EREKTÖR SPİNA BLOĞU İLE SPONTAN SOLUNUMU 

KORUYARAK VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ UYGULAMASI 

Musa ZENGİN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Göğüs cerrahisi ameliyatlarında Video Assisted Thoracoscopic Surgery(VATS) standart pro-

sedür haline gelmiştir. Ancak VATS uygulanan hastalar çoğunlukla genel anestezi(GA) altında Çift 

Lümenli Tüp(ÇLT) ile entübe edilmektedir. Alternatif olarak nadiren rejyonal anestezi(RA) ve sedasyon 

altında işlem yapılmaktadır. Bu olgu sunumunda Erektör Spina Blok(ESB) ve sedasyon altında VATS 

uygulamasının sunulması amaçlandı. Olgu: 66 yaşında erkek olgu ASA 2 ile VATS wedge rezeksiyonu 

için ameliyathaneye alındı. 2 mg demizolam ile premedikasyon sağlandı. Sol dekübit pozisyonu verildi. 

Uygun sterilizasyon sonrası ultrasonografi probu T4 spinoz çıkıntının 2-3 cm lateraline yerleştirildi. 

Transverse çıkıntıya kadar olan kas yapıları görüntülendi. Erektör spina kasının altında interfasiyal alana 

20 ml %0,25 bupivacain enjekte edilerek ESB yapıldı. 15 dk sonra insizyon yerinde ağrı duyusu kontrol 

edildi. Bloğun başarılı olduğu anlaşıldı. Sedasyon için 50 mcg İV fentanil ile 75 mg ketamin iv verildi. 

Nazal kanül ile oksijen desteği sağlandı. Hemodinamik veriler ve spontan solunum yakın takip edildi. 

Ameliyat 17 dk sürdü. Ameliyat esnasında ek sedasyon ihtiyacı ve herhangi bir komplikasyon olmadı. 

Vital bulguları stabil olan olgu derlenme odasına alındı. Tartışma: Göğüs cerrahisinde VATS uygula-

maları sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu işlemin genel anestezi altında yapılması ve sıklıkla ÇLT ile 

entübe edilmesi hastayı GA ve ÇLT ye bağlı komplikasyonlara açık hale getirmektedir. Bu işlem epi-

dural ya da torakal paravertebral blok ile sedasyon altında da nadir olarak yapılsa da her iki tekniğin de 

olası komplikasyonları ESB’ye göre daha fazladır. Biz de bu olguda yeni bir teknik olan ESB’yi kullan-

dık. Sonuç olarak VATS uygulamalarının ESB ile sedasyon altında entübasyona gerek olmadan güvenli 

bir şekilde yapılabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Erektör Spina Bloğu, Sedasyon, Ultrasonografi, VATS 
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FİLYASYON ÇALIŞMASIYLA COVID-19 TANISI ALAN BİR HASTANIN ROY 

ADAPTASYON MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI 

Mustafa ÇANKAL, Nazan KOŞTU 

Türkiye 

Öz: Giriş: Ülkemizde COVID-19 salgın yönetimi çerçevesinde uygulanan önlemler arasında; virüsle 

enfekte olanların saptanması, vakaların bildirimi, hastanın izolasyonu, tedavisi, filyasyon, tarama çalış-

maları ve karantina uygulamaları yer almaktadır. Bu çalışmaların yürütülmesinde sahada bulunan hem-

şireler aktif rol almaktadırlar. Roy Adaptasyon Modeli (RAM) hemşirelik bakımında sık kullanılan ba-

kım modellerinden biridir. Bu modele dayanan hemşirelik bakımı; bireyin, ailenin ve grupların uyum 

gereksinimlerini belirleyerek çevrede meydana gelen değişimlere adaptasyon sürecine odaklanmaktadır. 

Pandemi yapmış olan bu hastalık sadece sağlık yönüyle değil sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kül-

türel yönüyle de birey, aile ve toplumu derinden etkilemektedir. COVID-19 hastalarının hastalığa ve 

karantina süreçlerine tepkileri bireysel değişiklik göstermektedir. Bu olgu sunumunda filyasyon çalış-

masıyla COVID-19 tanısı alan hastanın sağlık-hastalık sürecine tepkisine dikkat çekilmek istenmiştir. 

Olguda, salgın yönetimi sürecindeki uygulamaları bilmediği için gerekli bakımı alamadığını düşünen 

hasta ile karşı karşıya gelen hemşirenin hastayla uygun iletişim kurmaya çalışarak gerekli tedavi planına 

uyum göstermesini sağlamaya çalışılmıştır. Hemşire, hasta ile arasında gelişen durumuna uygun olarak 

bakımı planlamış ve hemşirelik sürecini RAM çerçevesinde uygulamıştır. Olgu Sunumu: 43 yaşında, 

erkek ve hiçbir semptomu olmayan A.K.; komşusu COVID-19(+) tanısı alınca en yakın sağlık kuru-

munu aramış ve aldığı cevap karışışında tatmin olmadığı için sinirlenip diğer ilçedeki sağlık kurumuna 

başvurmuştur. Salgın yönetimi hakkındaki uygulamaları bilmediği için gerekli bakımı alamadığını dü-

şünen A.K., ertesi gün yapılan filyasyon çalışmalarında sağlık ekiplerine zorluk çıkarmıştır. Sonraki 

süreçte hasta zorunlu karantinaya alınmıştır. Hastanın RAM’a göre uygulanan hemşirelik bakımı ile 

sürece uyum sağlaması amaçlanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak; hemşirelik bakımında hastanın RAM’a 

göre hemşirelik bakımları planlanmış ve uygulanmıştır. Bu model hasta bakımında ve hastanın COVID-

19 tedavi/bakım sürecine adaptasyonunu arttırmak için kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Filyasyon Çalışması, Hemşirelik Bakımı, Roy Adaptasyon Modeli 
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COVİD-19 NEDENİYLE YOĞUN BAKIM’DA YATAN HASTALARDA BÖBREK 

FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN MORTALİTE VE ENTÜBASYON İHTİYACINA ETKİSİ 

Mustafa DEMİR 

Türkiye 

Öz: Amaç: Covid-19 mortalite ve morbitesi yüksek bir hastalıkltır. Akut böbrek yetmezliği ve kronik 

böbrek yetmezliği de hastanede yatan hastalarda sık görülen bir durumdur ve morbitide ve mortaliteye 

etkileri bilnmektedir. Bu çalışma ile akut ve kronik böbrek yetmezliğinin yoğun bakımda yatan Covid-

19 hastalarında prognoza ve ventilasyon ihtiyacına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ça-

lışmamız retrospektif kesitsel çalışma olarak planlandı ve Yoğun Bakım Ünitesinde covid-19 nedeniyle 

takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar böbrek fonksiyonlarına göre 3 gruba ayrıldı. Grup 

1: yoğun bakıma kabulü esnasında herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan hastalar (n:93), 

Grup 2: Yoğun bakıma kabul esnasında kronik böbrek yetmezliği olan hastalar (n: 29), Grup 3: Yoğun 

bakıma yatış esnasında akut böbrek yetmezliği olan hastalar (n:34) ‘dan oluşturuldu. Bulgular: Çalış-

maya dahil edilen 156 hastanın 53’ü 8%34) kadın, 103’ü (%66) erkekti. Hastaların 29 (%18.6)’u KBY 

hastası idi. Hastaların 34 (%21,8)’ü ise yatışları sırasında ABY gelişen hastalardı. 93 (%59.6) hastada 

KBY yada ABY yoktu. Hastaların 44 (28.2)’ü ventilatör ihtiyacı duymazken, 112 (%71.8)’si ventilatöre 

bağlanmıştır. Hastaların 122 (%78.2)’si ex olurken, 34 (%21.8)’i hayatta idi. Ventilatöre bağlanma ve 

ölüm açısından ise tüm gruplar arasında anlamlı fark vardı (sırasıyla; p=0.025, 0.012). Ventilatöre bağ-

lanma ve ölüm oranları grup 2 de en yüksekken, grup 1’de en düşüktü. Sonuç: Covid-19’un kendisi 

mortalite ve morbitideyi artırmaktadır. Buna ek olarak ABH ve KBH varlığı mortalite ve entübasyon 

ihtiyacını daha da artırmaktadır. Mortalite ve entübasyon oranlarını azaltmak için bu iki hastalığa yöne-

lik müdahalelerin zamanında yapılmasının hastalığın seyrinde önemli bir rol oynayabileceğini düşün-

dürmektedir 
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YARA KONSEYİNİN DİABETİK AYAK YARASI TEDAVİLERİNİN 

YÖNETİLMESİNDEKİ ÖNEMİ VE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİMİZE 

KATKISI 

Necmi CAM, Samet ERİNÇ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Diabetüs melitüs (DM) görülme sıklığının artmasına bağlı diabetik ayak yaraları (DAY) ile 

daha sık karşılaşılmaktadır. Çalışmamızın amacı hastanemizde 6 kliniğin katılımı ile yapılan yara kon-

seyinin komplike hastaların tedavilerine olan katkısını kliniğimiz açısından değerlendirmek.Yöntem: 

2019 yılında DAY nedeni ile konseyde değerlendirilen ve tarafımızca tedavi edilen toplam 10 hasta 

çalışmamıza dahil edildi. Konsey, 6 kliniğin daimi (dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rek., 

ortopedi ve kardiovasküler cerrahi klinikleri) katılımı ile ortalama ayda 1 ve ya 2 kez toplandı. Hastalar 

ile ilgili kişisel, tıbbi ve konsey kararına ait bilgiler kayıt altına alındı. Bulgular: Çalışma grubumuzu 

oluşturan 10 hastanın 5’i kadın, 5’i erkek ve yaş ortalamaları 58.4 (46-75) yıl idi. Konseye sunulan; 

diğer ekstremitesi diz altı ampute (DAA) edilmiş olan 2 hastaya, ileri evre akciğer kanseri olan 1 has-

taya, şeker seviyeleri regüle olmayan ve devam eden yara yeri akıntısı nedeni ile 2 hastaya ve yaygın 

bilateral diz altı yarası olan 1 hastaya konsey kararı ile amputasyon uygulandı. 1 hastaya ekstremite 

koruyucu tedavi planlanarak endokrinoloji kliniğince tedavi edildi. 1 hastaya açık Lisfrank amputasyonu 

ve flep uygulaması yapıldı. 1 hasta tedavi onamı vermeyerek konseyden ayrıldı. Sonuç: Sistemik etkileri 

nedeni ile birçok bölümü ilgilendiren ve multidisipliner bir yaklaşım gerektiren DAY’sında seçilebile-

cek tedavilerden hangisinin hastaların yaşamsal ve hayati fonksiyonları açısından en uygun olabilece-

ğine karar vermek her zaman kolay olmamaktadır. Hastanemizde toplanan yara konseyinde, farklı kli-

niklerin bakış açıları ve görüşleri doğrultusunda komplike hastaların yaşam kalitelerini artırmaya yöne-

lik en uygun ve etkin tedavi yöntemi belirlenmeye çalışılarak, karşılaşılabilecek komplikasyon oranları 

azaltılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Diabetik Yara, Yara Konseyi 
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GEBE BİLGİLENDİRME SINIFINA KATILIMIN GEBELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 

DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI 

Nimet İMANCIOĞLU, Hale UYAR HAZAR 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı, gebe bilgilendirme sınıfına katılımın gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davra-

nışlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, vaka-kontrol olarak Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri ara-

sında, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini; 

gebe bilgilendirme sınıfına katılan 40 gebe vaka grubunda ve gebe bilgilendirme sınıfına katılmayan 

120 gebe kontrol grubunda olmak üzere toplam 160 gebe oluşturdu. Örneklem grubunun belirlenme-

sinde gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanıldı. Vaka-kontrol grupları; eğitim durumu, çalışma durumu 

ve yaşayan çocuk sayısı açısından eşleştirildi. Verilerin toplanmasında, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Sağ-

lıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II)” kullanıldı. Veriler; tanımlayıcı istatistikler, Ki-

kare testi, Fisher’s Exact ve Student T testi kullanılarak analiz edildi. Vaka grubundaki gebelerin yaş 

ortalaması 28.75±3.76 ve kontrol grubundaki gebelerin yaş ortalaması 26.88±4.20’dir. Ölçekten alına-

bilecek en yüksek toplam puan 208 olup, vaka grubundaki gebelerin SYBDÖ II toplam puan ortalaması 

(153.20±15.61), kontrol grubundaki gebelerin toplam puan ortalamasından (133.28±15.34) istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde yüksektir (p<0.05) ve alınabilecek en yüksek puana oldukça yakındır. Vaka 

ve kontrol gruplarında ölçekten alınan en yüksek alt faktör puan ortalaması manevi gelişim 

(Vaka=29.75±3.04, Kontrol=27.51±3.75), en düşük alt faktör puan ortalaması fiziksel aktivite 

(Vaka=19.20±4.05, Kontrol=14.45±4.09)’dir. Vaka grubundaki gebelerin SYBDÖ II alt faktör puan or-

talamaları, kontrol grubundaki gebelerin alt faktör puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde yüksektir (p<0.05). Bu çalışmada, vaka grubundaki gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışla-

rını yüksek düzeyde uyguladığı, gebe bilgilendirme sınıfına katılımın, gebelerin sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarını olumlu yönde etkilediği sonuçlarına varıldı. Gebe bilgilendirme sınıflarındaki eğitim ve 

uygulamaların bu sonuçlar dikkate alınarak planlanması ile anne ve bebek sağlığının korunması ve ge-

liştirilmesine katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Gebelik, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 

Vaka Kontrol Çalışmaları 
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COVİD-19 TANILI ORTOPEDİK ACİLLERE YAKLAŞIMIMIZIN MORTALİTEYE ETKİSİ 

Nur CANBOLAT, Mehmet I. BUGET 

Türkiye 

Öz: GİRİŞ ve AMAÇ: Covid-19 Pandemisinde acil servise başvuran ve opere edilmesi gereken hasta-

ların yönetimi büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada amacımız; İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi Acil 

Kliniğine başvuran Covid-19 tanılı hastalara yaklaşımımızın mortaliteye etkisini araştırmak YÖNTEM 

ve GEREÇLER: Ağutos 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimize başvuran Covid-19 tanısı almış 

acil ortopedi vakaları çalışmaya dahil edildi. Covid-19 tedavisi almadan acil olarak opere edilen (Grup 

A) ve Covid-19 tedavisi alıp ameliyat için optimize edildikten sonra opere edilen (Grup E) hastalar 

olarak 2 gruba ayrıldı. Demografik veriler, ameliyat bekleme süreleri, hastane yatış süreleri, yoğun ba-

kım ünitesi yatış süreleri kaydedildi. BULGULAR: Çalışmamızda 16 hasta araştırıldı. Covid-19 tedavisi 

almadan opere olanlar Grup A, genel durum optimizasyonu sağlandıktan sonra opere olanlar Grup E 

olarak ikiye ayrıldı. 5 (%31,3) hasta Grup A, 11 (%68,8) hasta ise Grup E’ye dahil edildi. Ameliyat 

bekleme süresi Grup A’da 8,4 ± 6,34, Grup E’de ise 14 ± 13,47 gün idi. Hastane yatış süresi Grup A’da 

10,4 ± 5,94, Grup E’de 44 ± 52,76 gün idi. Yoğun bakım ünitesi yatış süresi Grup A’da 3,8 ± 4,81, Grup 

E’de ise 1,63 ± 1,62 gün idi. Grup A’da 4 hasta (%80), Grup E’de 1 hasta (%9,09) exitus olmuştur. 

Mortalite açısından 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,002). TAR-

TIŞMA ve SONUÇ: Covid-19 tanısı almış acil ortopedi vakalarında, hastanın genel durumu iyi analiz 

edilerek eğer ameliyat için beklenebiliyorsa, Covid-19 tedavisi alıp genel durumu stabilize edildikten 

sonra opere edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Ortopedik Anestezi, Acil 
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PREDICTORS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH CARDIAC RESYNCHRONIZATION 

THERAPY AND DEFIBRILLATOR IMPLANTATION 

Nuri KÖSE 

Turkey 

Abstract: Background and Aim: Cardiac resynchronization therapy and defibrillator (CRT-D) are 

frequently used in patients with heart failure and reduced ejection fraction to obtain favorable outcomes. 

Nevertheless, the factors associated with mortality in these patients are still being researched. This study 

aimed to evaluate the general characteristics and predictors of mortality in CRT-D applications. Met-

hods: The records of patients with congestive heart failure and undergone CRT-D application between 

October 2011 and December 2019 were retrospectively evaluated. Results:A total of 75 patients with 

CRT-D were included in the study. The median age was 72 years (48-87 years), and 59.7% were males. 

About 97.3% of patients had biventricular-atrial (3-lead) CRT-D. The Median CHA2DS2-VASc score 

was 3 (range: 1-7). About 4.1% of patients were smoking and drinking alcohol. The most common 

comorbid conditions were previous coronary artery disease (41.1%), chronic renal failure (34.2%), hy-

pertension (30.1%), and diabetes (28.8%). Initial coronary angiography indicated a medical treatment 

in 81.5% of cases. Electrocardiographic assessments revealed a sinus rhythm in 56.2% and a cLBBB in 

60.3% of patients, the most common presenting symptoms dyspnea (94.5%) and heart failure (90.4%). 

The overall mortality rate was 20.5%. Survival analyses revealed that a 1-year survival probability was 

94.4%, 3-year was 80.3%, and 5-year was 63.1% (Figure 1). Cox regression analyses determined patient 

age (HR: 1.1), being normotensive (3.3), presence of diabetes (HR: 3.5), and chronic renal failure (HR: 

2.9) were independently predicted mortality in patients. Conclusion: The CRT-D applications provide a 

long-term survival benefit in patients with heart failure. Increased patient age, diabetes and chronic renal 

failure were independently associated with mortality. Hypertension had a benefit against mortality, 

which suggested a compensatory mechanism in device applications. 

Keywords: Cardiac Resynchronization Therapy, Implantable Cardioverter-Defibrillator, Heart Failure, 

Hypertension, Mortality 
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BUPROPİON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT İNFERİYOR MİYOKARD 

İNFARKTÜSÜ 

Nuri KÖSE 

Türkiye 

Öz: Giriş: Bupropion antidepresan bir ilaçtır. Dopamin geri alınımını selektif bir şekilde bloke eder. 

Bupropion nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmak amacıyla kullanılır. Bu ilaçla ilgili bildiri-

len miyokard infarktüsü ve ölüm vakaları ilacın güvenliği ile ilgili endişeleri arttırmıştır. Bu yazıda 

sigara bırakmak için bir haftadır Bupropion (Zyban) kullanan bir hastada gelişen akut inferiyor miyo-

kard infarktüsü olgusunu sunduk. Olgu Sunumu: 54 yaşında erkek hasta, retrosternal, sıkıştırıcı tarzda 

3 saat süren göğüs ağrısı ile acil servise başvurdu. Öncesinde herhangi bir kardiyak şikayeti yoktu. Hasta 

40 yıldır bir paket/gün sigara içiyordu. Sigara bırakmak için 7 gündür Bupropion (Zyban 150 mg tablet) 

günde bir kez kullandğı öğrenildi. Hasta sigara kullanımına devam etmekteydi. Başka ilaç kullanım 

öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı 100/70 mmHg, nabız 65/dakika ve ritmik idi. Elektro-

kardiyografide ritm sinüzal, kalp hızı 65/dakika ve DII, DIII, aVF derivasyonlarında ST segment ele-

vasyonu ve DI, aVL derivasyonlarında resiprokal ST segment depresyonu izlendi. Kardiyak Troponin I 

değeri 55.9 pg/ml (1.9-15.6) olarak ölçüldü. Koroner anjiyografide sol ön inen arter plaklı idi. Sir-

kumflex koroner arter normal olarak saptandı. Sağ koroner arter proksimal segmentte %100 akut total 

oklüzyon saptandı. Sağ koroner artere anjiyoplasti ve stent uygulandı. Hastanın standart medikal teda-

visine devam edildi. Üç gün sonra stabil halde taburcu edildi. Bupropion kullanımı kesildi. Hastaya 

sigarayı bırakması için eğitim verildi. Sonuç: Bu olguda gelişen akut inferior miyokard infarktüsünün 

bupropion kullanımı ile ilgili olduğunu düşündük. Bupropion kullanımına bağlı gelişen miyokard in-

farktüsü plak rüptürü veya koroner vazospazm ile ilişkili olabilir. Bupropion kullanan hastalarda kardi-

yak yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bupropion, Sigara Bırakma, Nikotin, Akut Miyokard İnfarktüsü 
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MEMEDE MAMOGRAFİ İLE YÜKSEK OLASILIKLA MALİGN LEZYON SAPTANAN 

OLGULARDA TOMOSENTEZİN TANIYA KATKISI 

Oğuz KARABÖRKLÜ, Serap DOĞAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Mamografi ile BI-RADS 5 (Breast Imaging Reporting and Data System) kitle saptanan has-

talara ek olarak MLO pozisyonda tomosentez görüntüleri alınarak, tomosentezin tanıya katkısının araş-

tırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya kontrol amaçlı veya memede kitle şikayetiyle 

başvuran mamografi ile BI-RADS 5 kitle lezyonu ve patolojisi malign olan 82 hasta dahil edildi. Ma-

mografi ve tomosentez görüntülerinde kitleler; boyut, sayı, yaygınlık açısından değerlendirildi. Elde 

edilen bulgular altın standart kabul edilen patoloji sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: 82 kitle hasta-

sında; Patolojide toplamda 149 malign tümör saptandı. Kitle sayısı, yaygınlığı ve boyutu açısından is-

tatistiksel analizde; tomosentez ile mamografi, tomosentez ile patoloji ve mamografi ile patoloji arasında 

anlamlı fark saptanmamıştır. Patolojide saptanan 149 malign tümörün 138’i (%92) tomosentez ile 119’u 

(%79.8) mamografi ile tespit edildi. Kitle sayısının duyarlılığı ve sınıf içi korelasyon katsayısı tomosen-

tezde mamografiye kıyasla daha yüksek ve 1’e daha yakın bulundu (tomosentezde 0.912; mamografide 

0.836). Kitle yaygınlığı açısından çok odaklı kanserlerde sınıf içi korelasyon katsayısı tomosentezde 

0.678; mamografide 0.592 hesaplandı ve tomosentezin daha duyarlı olduğu görüldü. Kitle boyutu de-

ğerlendirildiğinde mamografinin sınıf içi korelasyon katsayısı tomosentezden (kitle uzun aksı açısından 

mamografide 0.906, tomosentezde 0.839, kitle kısa aksı açısından mamografide 0.752, tomosentezde 

0.713) daha yüksekti. Sonuç: Kitle sayısı, yaygınlığı ve boyutu açısından istatistiksel olarak tomosentez 

ile mamografi, tomosentez ile patoloji ve mamografi ile patoloji sonuçları arasında anlamlı fark saptan-

mamıştır. Ancak tomosentez, malign kitlelerin sayısı ve yaygınlığı değerlendirmede mamografiye kı-

yasla patoloji bulguları ile daha uyumlu bir görüntüleme yöntemidir. Memede malign kitle lezyonlarının 

boyutunu değerlendirmede mamografi, tomosenteze kıyasla patoloji bulguları ile daha uyumlu bir gö-

rüntüleme yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Tomosentez, Mamografi 
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DENEYSEL ALZHEİMER HASTALIĞI MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA 

FLUOKSETİN VE DUYGUDURUM İLİŞKİSİ 

Okan TUTUK, Ramazan BAL, Hatice DOĞAN, Enver Ahmet DEMİR, Cemil TÜMER 

Türkiye 

Öz: Alzheimer hastalığı (AH); bilişsel işlevlerde ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde 

azalma, davranışsal değişiklikler ve psikiyatrik belirtiler ile karakterize geri dönüşümsüz ve ilerleyici 

bir nörodejeneratif bozukluktur. Depresyon genel popülasyonda en sık görülen psikiyatrik bozukluk 

olup Alzheimer hastalarının neredeyse üçte birinden fazlası depresyona maruz kalmaktadır. Serotonerjik 

sistem duygu/durum ve öğrenme/bellek gibi birçok psikofizyolojik süreçte rol oynayan ve keza AH ile 

depresyon arasında köprü oluşturan önemli bir nörotransmitter sistemidir. Serotonerjik sistem bozuk-

lukları çeşitli patolojilere yol açarken depresyonlu AH’da bilişsel zayıflamayla ilişkisi bağlamında da 

oldukça önem arz etmektedir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuru-

lundan alınan izinle (2019/08-5), erkek Wistar Albino sıçanlar randomize şekilde 4 gruba ayrıldı. Kont-

rol (n=6); 4 hafta boyunca intraperitoneal ve oral salin solüsyonu, Fluoksetin (n=6, 4 hafta boyunca 

intraperitoneal salin solüsyonu ve 20 mg/kg/gün, p.o. Fluoksetin), Alzheimer (n=6, 4 hafta boyunca 10 

mg/kg/gün i.p. AlCl3 ve 150 mg/kg/gün p.o. D-galaktoz çözeltisi) Alzheimer+Fluoksetin grubu (n=6, 4 

hafta boyunca 10 mg/kg/gün i.p. AlCl3 ve 150 mg/kg/gün p.o. D-galaktoz çözeltisi uygulanırken bu 

süre boyunca 20 mg/kg/gün p.o. fluoksetin. Uygulamalara müteakip hayvanlar lokomotor aktiviteleri 

ile anksiyete ve depresyon benzeri davranışları değerlendirilmek üzere açık alan ve sükroz tercihi test-

lerine tabi tutuldu. AH’de depresyon ve anksiyeteyi hafifletmek için kullanılabilecek Serotonin geri alım 

inhibitörü olan fluoksetin’in davranışsal düzenlemeye etkileri bulunan antidepresanlardan biri olduğu 

mevcut çalışmada da özellikle lokomotor aktivite ve anhedoni üzerine müspet etkisiyle uyumlu görül-

mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Depresyon, Serotonerjik Sistem, Fluoksetin, Davranış Testleri 
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HOLOPROZENSEFALİ VE HİPERKİNEZİ 

Pakize KARAOĞLU 

Türkiye 

Öz: Giriş: Amaç: Holoprozensefali, embriyoner hayatta ön beynin tam olarak bölünememesi sonucu 

ortaya çıkan ve anterior orta hat yapılarının oluşumunu etkileyen gelişimsel bir defekttir. Gelişim sıra-

sında prozensefalon sagittal olarak serebral hemisferlere, transversal olarak telensefalon ile diensefa-

lona, horizontal olarak da olfaktor ve optik kürelere bölünememektedir. Hastalık şiddetine göre alobar, 

semilobar veya lobar tip olmak üzere üç gruba ayrılır. Holoprozensefalide kore, atetoid hareketler ve 

distoni gibi anormal hareketler tanımlanmış olsa da, hareket bozukluğu genel olarak bu durumun bilin-

meyen bir yönüdür. Burada, lober holoprozensefalisi ve hiperkinetik hareket bozukluğu olan, tetrabe-

nezinden fayda gören bir olgu sunulmaktadır. Olgu sunumu: Üç yaşında, lober holoprozensefalisi, dia-

bet insipit tanısı ve global gelişme geriliği olan kız olgu, hareket bozukluğu nedeniyle değerlendirildi. 

Ekstremitelerinde hiperkinetik hareketleri olduğu gözlenen hasta baklofen almaktaydı. Tedavisine sıra-

sıyla klonazepam, haloperidol ve trihekzifenidil eklendi. Bu tedavilerden belirgin fayda görmemesi üze-

rine tetrabenezin başlandı. Tetrabenezin ile hiperkinetik hareketlerinde belirgin azalma olduğu görüldü. 

Tartışma/Sonuç: Holoprozensafelide hiperkinetik hareketler önemli derecede morbiditeye neden olmak-

tadır, literatürde konuyla ilgili bildirilmiş olgu sayısı azdır. Bu durumun farkındalığını arttırmak için 

hiperkinetik hareket bozukluğu olan bir olgu sunulmuştur. Holoprozensefali hastalarındaki hareket bo-

zukluğunun bazal ganglion disfonksiyonuna bağlı olduğu, kaudat ve lentiform çekirdeklerin ayrılmama 

derecesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Holoprozensefalide hareket bozuklukları konusundaki far-

kındalığı arttırmak, daha etkili tedavi stratejilerinin geliştirilebilmesi, morbiditenin azaltılabilmesi için 

önemlidir. Kaynakça 1. Dy ME, Chuang NA, Friedman J. Holoprosencephaly-Associated Hyperkinesia. 

Mov Disord Clin Pract. 2015;2:310-312. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Hareket Bozukluğu, Holoprozensefali 
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CLINICAL FEATURES OF PATİENTS WITH CORPUS CALLOSUM ABNORMALITIES 

Pakize KARAOĞLU 

Turkey 

Abstract: Aim: The aim of this study is to evaluate the clinical features of pediatric cases with corpus 

callosum (CC) anomaly. Patients and methods: The present study describes the clinical features of 45 

patients with agenesis of the CC. This retrospective study was conducted in the child neurology clinic 

of Dr Behçet Uz Children’s Hospital between September 2016 and December 2020. All patients who 

had developmental abnormalities of the CC were included in the study. Medical records of the patients 

were evaluated. Patients age, sex, physical and neurologic examination findings, psychomotor develop-

ment, developmental malformations, family history, presence or absence of seizures, age at onset of 

seizures, seizure type, frequency, response to treatment, course of epilepsy, presence or absence of motor 

deficits, electroencephalographic results were noted. Brain magnetic resonance imaging findings (MRI) 

of the patients were grouped as total agenesis (group 1), partial agenesis (group 2) and patients with 

callosal hypoplasia (group 3). Results: A total of 45 patients were included in the study, of which 29 

were males (64.4%) and 16 were females (35.6%). The mean age of patients was 4.3±3.5years. Fifteen 

patients (33.3%) had total agenesis, 11 (24.4%) had partial agenesis of theCC, and 19 (42.2%) had cal-

losal hypoplasia. Parental consanguinity was present for 18 (40%) of the patients. Specific diagnosis 

were present in 4 patients (8.8%). These diagnosis were Aicardi Syndrome, Joubert syndrome 12 (acro-

callosal syndrome), and pathogenic homozygous SLC1A4 variant with a phenotype of spastic tetraple-

gia, thin corpus callosum, and progressive microcephaly. Six patients (13.3%) had associated malfor-

mations; frontoparietal polymicrogria, cerebellar vermian aplasia as molar tooth sign, cortical dysplasia, 

lissencephaly, pachygria, semilobar holoprosencaphaly. Thirtynine (86.7%) patients had psychomotor 

retardation. Dysmorphic features were present in 28 (62.2%) of the patients. Associated anomalies were 

present in 14 (31.1%) of the patients. Cardiac, genitourinary, ophtalmologic findings, cleft lip and palate, 

sensoryneural hearing loss, central diabetes insipitus were detected in these patients. Nineteen (42.2%) 

patients had microcephaly. Five patients (%11.1) had seizures. One of the patients who had both corpus 

callosum agenesis and semilobar holoprosencephaly had movement disorder. Conclusion: The clinical 

characteristics of patients with development abnormalities of the corpus callosum are heterogeneous. 

The severity of the clinical findings varies significantly. Neurogenetic syndromes and associated neu-

roradiological abnormalities should be investigated in patients with corpus callosum abnormalities. Kay-

nakça 1. Hetts SW, Sherr EH, Chao S, Gobuty S, Barkovich AJ. Anomalies of the corpus callosum: an 

MR analysis of the phenotypic spectrum of associated malformations. AJR Am J Roentgenol 

2006;187(5): 1343–1348. 2. Schell-Apacik CC, Wagner K, Bihler M, et al. Agenesis and dysgen- esis 

of the corpus callosum: clinical, genetic and neuroimaging findings in a series of 41 patients. Am J Med 

Genet A 2008;146A (19):2501–2511. 3. Bedeschi MF, Bonaglia MC, Grasso R, et al. Agenesis of the 

corpus callosum: clinical and genetic study in 63 young patients. Pediatr Neurol 2006;34(3):186–193. 

Keywords: Brain Magnetic Resonance Imaging, Children, Corpus Callosum Abnormality 
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SAĞLIK YÖNETİMİ AÇISINDAN İDİOSİNKRATİK ANLAŞMALAR: BİR MİNİ REVİEW 

Perihan DİKİLİ 

Türkiye 

Öz: Küreselleşme ile birlikte her alanda meydana gelen değişimler, ihtiyaçlar doğrultusunda insan kay-

naklarında da yenileşmeye gidilmesini zorunlu kılmıştır. Organizasyonların, belirsiz ve karmaşık ortam-

larda karşılaştıkları zorluklara çözüm olarak, çalışanların yaratıcılık, motivasyon ve bunların sürdürüle-

bilirliği önemlidir. Sağlık hizmetleri açısından düşünüldüğünde, insan kaynakları ve yönetiminin çok 

farklı uygulamaları karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da 

kazanım ve yaratıcı performans arasındaki gelişmekte olan ilişkide inovatif olan idiosinkratik anlaşma-

lar(I-deals) konusunda yapılmış çalışmaları incelemek ve yapılacak olan çalışmalara da yardımcı ola-

bilmek maksadıyla bu çalışma yapılmıştır. İdiosinkratik anlaşmalar; çalışan/lar ve işveren arasında, her 

iki tarafa da fayda sağlayan, mevcut şartların üzerinde ve kişiye yönelik anlaşmalardır. Idiosinkratik 

anlaşmalar hakkında yapılan araştırmalar daha çok mühendislik ve işletme odaklıdır. Sağlık alanında 

idiosinkratik anlaşmalar yapıldığı öngörülmesine rağmen sınırlı sayıda akademik çalışma vardır. Idio-

sinkratik anlaşmalar, çok geniş insan kaynağı ve hizmet yelpazesi olan yoğun olarak bireysel, kurumsal 

ve mesleki olarak entelektüel sermaye içeren sağlık sektöründe kaliteli hizmet verebilmek, çalışanın iş 

doyumunu artırmak ve küreselleşmeyle birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmalarını 

sağlamak açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İdiosinkratik Anlaşma, Sağlık Yönetimi, Yenileşme, Ekip-Anlaşması 
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MİNİ TRACH İĞNESİ KULLANILARAK UYGULANAN PERKÜTAN DİLATASYONEL 

TRAKEOSTOMİ TEKNİĞİ 

Ramazan BALDEMİR 

Türkiye 

Öz: Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı duyulan hasta-

larda kullanılan perkütan dilatasyonel trakeostomi(PDT) tekniği cerrahi tekniğe kıyasla daha sık yapıl-

maya başlanmıştır. PDT’de en sık görülen komplikasyonlar kanama, cilt altı amfizem, malpozisyon ve 

arka duvar hasarıdır. Mini-trach setlerinde bulunan iğne 2 cm boyunda, 16 Gauge kalınlığında ve ucu 

eğimlidir. Arka duvar hasarı yapması teorik olarak zordur. Dolayısı ile PDT’lerde mini-trach iğnesi 

kullanımı daha uygun olabilir. Olgu: 54 yaşında Covid-19 pnömonisi tanılı erkek hastaya entübasyonun 

11.gününde perkütan dilatasyonel trakeostomi açılması planlandı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 

genel anestezi altında uygun anatomik pozisyondan Mini-trach iğnesi ile ciltten girilip enjektöre hava 

aspire edilinceye kadar trakeaya ilerletildi. Fiberoptik bronkoskop(FOB) ile iğnenin ucunun trakeada 

arka duvara oldukça güvenli mesafede kaldığı görülerek, kılavuz tel gönderildi. Forseps ve 8 French 

dilatatör ile cilt ve trekea dilate edilerek trakeostomi kanülü yerleştirildi. Herhangi bir komplikasyon 

olmadı. TARTIŞMA PDT iğnesi plastik kılıflı iğne olduğundan bazı girişimlerde iğne çekildikten sonra 

plastik kılıf trakeaya doğru itilirken kırılmalar meydana gelebilmektedir. Mini-trach iğnesi ise künt, 

kıvrık uçlu metal olduğundan bükülme yada kırılma olmaz. Plastik kanatları ise iğnenin daha ileri git-

mesine engel olur. Boyu da PDT iğnesine göre kısa olduğundan arka duvara hasar teknik olarak oldukça 

zordur. FOB eşliğinde gözlemlediğimiz olgumuzda da mini-trach iğnesi trakeada arka duvara oldukça 

güvenli mesafede kaldı ve iğnenin plastik kanatları iğnenin daha fazla ilerlemesini engelledi. Sonuç 

olarak PDT işlemlerinde mini-trach iğnesinin güvenli olarak kullanılabileceğini ancak bu konuda geniş 

çalışma gruplarında karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Mekanik Ventilasyon, Mini-Trach, Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi 
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LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONAL [TEP] İNGUİNAL FITIK ONARIMINDA 

MESH UYGUN DİSEKSİYON VE MEŞ YAYIYILMASININ ÖNEMİ? 

Remzi AKTÜRK, Serdar SERİNSÖZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Bu çalışmanın amacı, laparoskopik kasık fıtığı onarımında, özellikle laparoskopik ekstrape-

ritoneal (TEP) yaklaşımda, diseksiyon tam olarak yapıldığında ve yeterli büyüklükte greftin doğru yer-

leştirildiğinde meş fiksasyonunun gerekli olmadığını göstermektir. Materyal Metod: Çalışmaya katıl-

mayı Kabul eden komplike olmayan primer kasık fıtığı olan 356 (356/360) hasta retrospektif olarak iki 

gruba randomize edildi: Grup I; fiksasyonsuz TEP onarımı ve Grup II; fiksasyonlu TEP onarımı. Has-

talar perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar, rekürrens, işe dönüş ve hastanede kalış açısından 

değerlendirildi. Bulgular: Vücut kitle indeksi, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi açısından iki 

grup arasında fark yoktu. İşe dönüş açısından mesh fiksasyonu olmayan grubun daha erken işe döndüğü 

görüldü. Perioperatif komplikasyonlar incelendiğinde iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 

0,05). Postoperatif komplikasyonlar açısından inguinal bölge seroması, cilt altı amfizem ve postoperatif 

ağrı dışında iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p< 0,05). İki grup arasında özellikle rekürrens 

açısından fark olmaması dikkat çekicidir. Meş tespit grubunda kronik ağrı göreceli olarak daha fazlaydı 

(p = 0,054). Vücut kitle indeksi grupları perioperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından değer-

lendirildiğinde obez hastalar ve diğer gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0,05). Sonuç: Non-

mesh fiksasyonlu laparoskopik TEP onarımı güvenli ve primer ve relaps kasık fıtıkları için uygundur. 

Öğrenme eğrisini geçtikten sonra obez hastalarda da güvenle kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kasık Fıtığı, Laparoskopi, TEP, Meş Fiksasyonu 
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PRACTICAL ALTERNATIVES TO MODELING-BASED NERVE CONDUCTION 

VELOCITY DISTRIBUTION METHODS 

Seçkin TUNCER 

Turkey 

Abstract: Nerve conduction velocity measurement is an essential method used clinically to diagnose 

many neuropathies and to monitor their progression. Calculation of nerve conduction velocity distribu-

tion (NCVD) is a method that provides much more information and has the potential to be used in 

clinical practice. During the development of neuropathies, nerve fibers that conduct at different veloci-

ties are affected first, causing a delay in diagnosis. In this respect, the NCVD calculation is very promi-

sing. However, unfortunately, difficulties in post-recording processes reduce its preferability. Calcula-

tion methods using single fiber action potential (SFAP) models based on the volume conductor theory 

give the most detailed NCVD results. However, in practice, difficulties arise in its applicability by a 

technician or physician. Collision and Fourier Analysis methods, which require less complex calculati-

ons and can be used relatively more practically, stand out as useful alternatives. In this study, it is aimed 

to determine the usability and deficiencies or weaknesses of the two methods in order to determine 

NCVD. For this purpose, the findings we have obtained with these methods are compared with the 

results of NCVD based on the modeling we obtained in our previous experimental studies. It has been 

seen that the Collision method provides more detailed information than the Fourier Analysis. However, 

since two stimuli application and periodic Interstimulus Interval change are required, it costs more time 

during recording. Fourier Analysis, on the other hand, is inadequate to show the change in the activity 

of certain fiber groups, but generally gives results compatible with NCVD calculations based on mode-

ling. As a result, Fourier Analysis seems to be usable as a practical alternative, although it does not 

provide as much detailed information as modeling-based NCVD calculations. 

Keywords: Conduction Velocity Distribution, Collision Technique, Fourier Analysis, Peripheral Nerve, 

Neuropathy 
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NON-PUERPERAL MASTİTLİ OLGULARDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 

BULGULARI 

Serdar SERİNSÖZ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Non-puerperal mastitli olgularda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını tartış-

mayı, diğer radyolojik tetkikler ile karşılaştırıp gereksiz cerrahi girişimlerin önüne geçip tanısal katkı-

larını vurgulamayı amaçladım. Materyal Metod: Biyopsi ve Cerrahi doku örneklemesi yapılarak non-

puerperal mastit tanısı almış 34 kadın hastanın görüntüleme bulguları retospektif olarak incelendi. Bu 

hastaların hepsinde ameliyat öncesi ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tet-

kikleri bulunmakta iken sadece 11 hastanın mamografi incelemesi bulunmaktaydı. Bulgular: 34 non-

puerperal mastitli olgunun tümüne uygulanan US incelemelerinin 4 ‘ ünde ; 11 olguya uygulanan ma-

mografi incelemelerinin 5’ inde normal bulgular saptanırken tüm olgularda MRG ‘de pozitif bulgular 

saptandı. Mamografi incelemelerinde asimetrik dansite (6/11), US incelemelerinde tekil veya ayrık/bi-

tişik, küme oluşturan hipoekojen kitlesel lezyonlar (30/34) nonpuerperal mastitli olgularda sık saptanan 

radyolojik bulgular arasındadır. Kontrastlı MRG bulgularına göre; 26 olguda kitlesel olmayan, 8 olguda 

kitlesel tipte kontrast tutulumu kayıt edildi. Kitlesel olmayan tipte kontrastlanma gösteren 26 olgunun 2 

‘sinde homojen; 24’ ünde heterojen kontrast tutulumu saptandı. Bu 24 heterojen kontrastlanan olgunun 

16’ sında periferik rim tarzı kontrast tutulumu gözlendi. Rim tarzında periferik kontrast tutan 16 olgunun 

14’ ünde çoğul; 2’ sinde tekil odak vardı. Kitlesel kontrast tutan 8 olgudan 5’ inde rim tarzı halkasal 

kontrast tutulumu gözlendi. Tüm vakaların %62’ sinde (21/34) rim tarzında halkasal kontrast tutulumu 

kayıt edildi. Sonuç: Sonuç olarak, klinik olarak non-puerperal mastit olgularında mamografi ve ultraso-

nografi bulguları çoğunlukla spesifik değildir. MRG, diğer radyolojik modalitelerden çok daha spesi-

fiktir. Özellikle de kitlesel olmayan tip kontrast tutulumunun multipl, bölgesel,ayrık/bitişik, küme ve 

rim tarzında periferal olmasının tanıya katkısı belirgindir. 

Anahtar Kelimeler: Non-puerpeal, Mastit, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Kontrastlı Görüntüleme 
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SARKOİDOZUN KLİNİK SEYRİNİ ÖNGÖRMEDE KLİNİK PARAMETRELER VE 

LABORATUVAR DEĞERLERİNİN ETKİNLİĞİ 

Sertan BULUT 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Sarkodioz multisistemik prognozu genellikle iyi olan bir hastalıktır.Tanısı,klinik- 

radyolojik uyumlu bir hastada,nonkazeifiye granülomların gösterilmesi ve diğer benzer prezentasyon ve 

histopatolojik hastalıkların dışlanması ile konulur. Hastanemize 01/01/2015-12/12/2020 tarihleri ara-

sında başvurmuş, kliniğimizce en az 2 yıl takipli 58 sarkoidoz olgusunun verileri retrospektif olarak 

analiz edilmiştir. Bulgular: Olgularımızın 15’i erkek (%25,9), 43’ü kadın (%74,1) olup ortalama tanı 

konulma yaşı 45,68±13,74’tü. En sık tanısal işlem EBUS olup (n=41, %70,6), en sık başvuru semptom-

ları öksürük (n=44,%75,9) ve nefes darlığıydı (n=34,%58,6). Olgularımız PA-Akciğer grafisine dayalı 

olarak yapılan scadding evrelemesine göre değerlendirildiğinde evre0 (n=4,%6,9), evre1 (n=15,%25,9), 

evre2 (n=39, %67,2)’tü. Takip sırasında; üç tane evre2 olgunun biri evre 4, diğer ikisinin evre 3 olduğu 

gözlendi. Klinik-laboratuvar-toraksBT tetkikine gore radyolojik görünüm olarak 32 olguda (%55,2) sta-

bil hastalık, 16 olguda (%27,6) regrese olan hastalık ve 10 olguda (%17,2) progresif hastalık olarak 

tespit ettik. 11’i eritema nodosum olmak üzere 12 olguyla(%20,7) en sık extra pulmoner tutulum ciltti. 

Otuzbeş olguda (%60,3) SFT normal olup, ortalama FVC(%)2,84±0,76, ortalama 

DLCO(%)92,53±17,93 olarak bulundu. Serum ortalama ACE81,18±38,17(U/L) bulundu. PPD testinde 

54 olguda(%93,1) negatiflikizlendi.Laboratuar-klinik bulgular ve radyolojik görünüm ile klinik seyir 

arasındaki ilişki incelendi. DLCO düşüklüğü (p=0,002), 24saatlik idrarda artmış kalsiyum (p=0,046), 

balgam olması (p=0,001),göğüs ağrısı(p=0,002),başlangıç evrenin ileri olması (p=0,001), ayrıca başlan-

gıçta klinik olarak tedavi gereksinimi olan olguların takipte daha sık progrese oldukları gözlenmiştir 

(p<0001). Sonuç: Sarkoidoz tanısı alan olgularda hastalık progresyonunu öngörmek için analiz ettiğimiz 

değişkenler literatürle uyumlu olarak anlamlı sonuçlanmıştır. Klinik kullanım için geliştirilebilecek 

skorlama sistemlerinde bu değişkenlerin kullanılabileceğinidüşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Granülamatoz Enflamasyon, Scadding Evreleme, Klinik Seyir 
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YETİŞKİN BİREYLERDE OBEZİTE İLE KONSTİPASYON RİSKİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevgi KAYAHAN, Ayşe Ayda DEMİRTAŞ, Nilüfer ACAR TEK, Gamze AKBULUT 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıkları ve obezite ile konstipasyon riski ara-

sındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: : Araştırma 19-64 yaş aralığındaki toplam 

1445 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Veriler; besin ve sıvı tüketim sıklığı, 24 saatlik besin tüke-

tim kaydı, Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) ve konstipasyon risk skalası kullanılarak top-

lanmıştır. Besin tüketimi BEBİS programı ile hesaplanmıştır. Veriler, SPSS programı aracılığı ile Mann 

Whitney-U testi ve Spearman Korelasyon Analizi ve Ki-kare Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bul-

gular: Çalışmaya katılan bireylerin %13.3’ü orta; %84,7’si ise düşük konstipasyon riskli bulunmuştur 

ve kadınların konstipasyon riski erkeklere göre daha yüksektir (p<0.001). Bireylerin Beden Kütle İn-

deksi (BKI) ortalaması 26.6±5.27 kg/m² olup (kadın; 26,4±5.51, erkek; 27.1±4.12) hafif şişman sınıfına 

girmektedir. Günlük sıvı alımı ortalaması 1537.2±658.43 mL olup konstipasyon riski ile arasında nega-

tif korelasyon vardır (p<0.05, r = -0.572). Bireylerin lif tüketimi ortalaması 15.3±13.45 g/gün’dür. Be-

den Kütle İndeksi ile KYKÖ toplam puanı (p<0,001, r=0,125) ve fiziksel rahatsızlık (p=0,006, r=0,072), 

psikososyal rahatsızlık (p=0,036, r=0,055), endişe/kaygı (p<0,001, r=0,098) ve memnuniyet (p=0,005, 

r=0,074) alt ölçekleri puanları pozitif yönde korelesyon göstermiştir. Bireylerin Beden Kütle İndeksleri 

arttıkça konstipasyon riskinin yükseldiği bulunmuştur(p<0,05). Beden Kütle İndeksi lif tüketimi ile ne-

gatif yönde; siyah çay tüketimi ile pozitif yönde korelasyon göstermiştir (p<0,001). Sonuç: Beden Kütle 

İndeksi arttıkça konstipasyon riski artmaktadır. Konstipasyon riski artması yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Toplumdaki bireyler sağlıklı beslenme önerileri ile bilinçlendirilmelidirler. 

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, Obezite, Posa, Sıvı 
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GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ 

Simten GENÇ 

Türkiye 

Öz: GİRİŞ: Gestational trofoblastik hastalıklar(GTH) plasentadan köken alan en çok kür sağlanabilen 

jinekolojik hastalık grubunu oluşturur.Komplet hidatiform mol(KHM),parsiyel hidatiform mol (PHM), 

egzajere plasental site (EPS) ve plasental-site nodül (PSN) premalign hastalık olarak olarak tanımlanır. 

İnvaziv mol , koryokarsinom (CC), placenta –site trofoblastik tümör (PSTT) ve epitheloid trofoblastik 

tümörler (ETT) malign hastalıklardır ve gestasyonal trofoblastik neoplazi (GTN) olarak da tanımlanırlar 

Maternal yaş, menarş yaşı, geçirilmiş mol gebelik öyküsünün varlığı, genetik faktörler, parite, sosyoe-

konomik durum,malnutrisyon,enfeksiyonlar,oral kontraseptif kullanımı olası risk faktörleri olarak ta-

nımlanmıştır. MATERYAL –METOD: Ocak 2016 – Temmuz 2021 tarihleri arasında Prof.Dr. Cemil 

Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde GTH tanısıyla takip edilip küretaj-

ları yapılan 27 partiel ve 25 komplet mol ,1 koryokarsinom ,3 plasental site nodül hastalarının kayıtları 

retrospektif incelendi ve yaş, gravide, parite , abortus sayıları, gebelik haftaları demografik bilgileri 

kaydedildi. BULGULAR: Mol gebelik insidansı 4,37/1000 olarak tespit edildi. Mol gebeliklerin 27 si 

parsiyel (%51,9),25 i (%48,1) komplet mol hidatiformdu. Yaş ortalaması 29.52±8.603 olarak bulundu. 

Hastaların %28,8 inde 0 grubu, %44,2 ’sinde A grubu, %15,4 ünde B grubu ve %11,5 inde AB kan 

grubuna sahip olduğu tespit edildi..Tanı konulduğu zamanki gebelik haftaları karşılaştırıldığında parsi-

yel molde 8.83±2.335, komplet mol tanısı alan olguların ise 8.70±2.259 hafta olarak bulundu (P=0.57) 

Primigravıd gebelik sayılarının oranı %30,8 iken %23 ünün gravida sayısı 4 ve üzeri olarak tespit edildi. 

SONUÇ:Literatürle uyumlu olarak bizim çalışmamızda da erken ve geç fertil gebeliklerde mol hidati-

form insidansı artmıştır ve A kan grubu belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Vajinal kanama ,büyük 

uterus, hipertansiyon ve hiperemezis ,missed veya inkomplet abortus ile karşımıza çıkabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar,Mol Hidatiform, Anormal Vajinal Kanama 
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65 YAŞ VE ÜSTÜ YAŞLI ADLİ OLGULARIMIZ 

Süheyla RAHMAN, Gökmen KARABAĞ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Yaptığımız çalışmada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 

Dalına medikolegal değerlendirmesi için gönderilen 65 yaş ve üzeri olguların adli raporları incelenerek, 

adli raporları düzenlenen olguların; travma nedenlerinin saptanması, bu travmaların önlenmesi ve nasıl 

tedbir alınması konusunda önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa Celal Ba-

yar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 tarihleri ara-

sında adli rapor için gönderilen 65 yaş ve üzeri olan 47 olgunun raporları geriye dönük olarak incelendi. 

Olguların; demografik verileri, olay türleri, travma bölgeleri, medikolegal değerlendirme sonuçları açı-

sından incelendi. Veriler SPSS 15 programına aktarılarak değerlendirildi. Bulgular: Adli raporları de-

ğerlendirilen 47 olgunun 31’i (%66,0) erkekti. Ortalama yaş 70,68±5.72 ve maksimum yaş 87 idi. Trafik 

kazaları %57,4 ile en sık travma nedeni idi. En sık Nisan ayında yaralanmışlardı. Sonuç: Yaşlı kişiler 

herhangi bir travma ile karşılaştığında, yaralanmalarının ağırlık derecesi daha fazla olacaktır. Yaşlılarda 

bu durum önemli bir halk sağlığı ve adli tıbbi sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaralanmalar 

yaşlı kişilerde ciddi morbidite ve mortaliteler neden olabilir. Yaşlılarda meydana gelen travma nedenle-

rinin tespiti sonrasında alınacak önlemler ve aile bireyleri – bakıcılara verilecek eğitimler sonucunda, 

yaşlılarda morbidite ve mortalite azaltılabilecektir. Çalışmamızda yaşlılarda meydana gelen travma ne-

denleri ve etkilenen bölgelerin tespiti yapılarak, alınması gereken tedbirler ve eğitimlere katkıda bulu-

nacağı düşünülmüş olup, yaşlı bakımı ile ilgilenen kişilere halk sağlığı ve yaşlı sağlığında çalışan uzman 

kişilerden eğitim verilmesi planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Halk Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Travma, Trafik Kazası 
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SPORDA ERGOJENİK YARDIM ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Ali Serdar YÜCEL 

Türkiye 

Öz: Performansın artırılması, antrenmanlara adaptasyon sürecinin iyileştirilmesi, egzersiz sonrası to-

parlanma sürecinin hızlandırılması, uyarıcı ve rahatlatıcı etki sağladığı gerekçesi vb. gibi farklı neden-

lerden ötürü ergojenik destek (yardım) olarak adlandırılan çeşitli yöntemler sporcular tarafından kulla-

nılmaktadır. Kullanılan bu yöntemleri sınıflandırmak istersek; Fizyolojik, Psikolojik, Mekanik ve Biyo-

mekanik, Besinsel Yardımcılar ve Farmakolojik Yardımcılar olarak sınıflandırmak mümkündür. Fizyo-

lojik yardımcılar içerisinde masaj, çeşitli fizyoterapi uygulamaları, sauna,  akupunktur vb. gibi uygula-

malar yer alırken, Psikolojik yardımcılar arasında da motivasyon teknikleri, stres terapisi, zihinsel ant-

renman vb. gibi uygulamaları sayabiliriz.  Ergojenik yardımcılar içerisinde yer alan ve sporcuların gün-

lük gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanımına yöneldikleri besinsel yardımcılar arasında ise Ka-

fein, Ginseng, Protein tozları, Amino asit karışımları, Co-enzim Q-10, Kreatin, L – karnitin, Arı poleni 

vb. gibi maddelerdir. Sporcularda performans artırımını sağlamaya yönelik tercih edilen sadece antren-

manlarda değil yarışma ve müsabakalarda da kullanılabilen Mekanik ve Biyomekanik yardımcılar ise; 

Termofit Malzemeler, Ağırlık Yelekleri, Ayakkabılar, Kasklar, Performans Ölçüm Cihazları vb. gibi 

cihaz ve uygulamaları içermektedir. Ergojenik yardımcılar içerisinde sınıflandırdığımız son başlık al-

tında yer alan Farmakolojik Yardımcılar olarak da Alkol, Amfelaminler, Beta blokerler, Kokain, Diü-

retikler vb. maddeleri sayabiliriz. Bu maddelerin alımı hap olarak, toz şeklinde ya da sıvı olarak gerçek-

leşebilmektedir. Ancak bu grup içerisinde yer alan maddeler arasında sağlık üzerinde olumsuz etkileri 

olanların bilinmesi ve ilgili resmi kurumlar tarafından güncellenen bu maddelerin sporcular ve antre-

nörler tarafından takip edilerek değerlendirilmesi önemlidir. Sonuç olarak ergojenik destek olarak sınıf-

landırılan maddeler ve uygulamalar konusunda sporcu kamp merkezlerinde, ilgili federasyonlarda ve 

kurumlarda eğitim seminerlerinin verilmesinin, hastanelerde spor hekimliği konusunda gerekli hizmetin 

verilebilmesine yönelik çalışmaların yapılmasının, aile hekimliklerinde sporculara yönelik bilgilen-

dirme ve takip yapılmasının bu madde ve uygulamaların doğru kullanımı konusunda önemli katkılar 

sağlayacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Ergojenik Ürün, Protein Tozları, Performans 
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COVID 19 SÜRECİNDE YOĞUN BAKIM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ YÜKÜ VE İŞ 

DOYUMU 

Süleyman DERMAN, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Covid-19 virüsü ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve hızla tüm dünya ülkelerini 

etkisi altına almıştır. Türkiye’de ise ilk vaka ise 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiş ve Sağlık Bakan-

lığı tarafından duyurulmuştur. Bulaş riski oldukça yüksek olan ve hızla yayılan virüs nedeniyle birçok 

alanda olduğu gibi sağlık çalışanlarına yönelik tehdit riskleri halen devam etmektedir. Sağlık alanında 

virüs nedeniyle en fazla yoğunluk yaşanan birimlerin başında yoğun bakım üniteleri gelmektedir. Bu 

ünitelerde çalışan sağlık personelinin iş yükü oldukça fazla olmakla birlikte, iş doyumu üzerinde de 

virüs nedeniyle farklılıklar meydana gelmiştir. Çalışmada amaç olarak yoğun bakım ünitelerinde çalışan 

başta hekimler olmak üzere diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulamalı araştırma gerçekleştirmek 

istedik. Araştırma kapsamında yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin başta iş yükü, iş 

stresi, işe aitlik, performans, verimlilik ve iş doyumu üzerindeki etkilerin belirlenmesi araştırmamızın 

kapsamını oluşturmaktadır. Farklı çalışmalarda kullanılan bazı ölçekler çalışmamıza uyarlanmış, araş-

tırmaya katılım sağlayan kişiler sosyal medya üzerinden belirlenerek anket form dağıtımları gerçekleş-

tirilmiştir. Araştırmada kullanılan anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test 

yapılmış, ön test sonrasında elde edilen veriler SPSS ve Eviews istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

Yapılan analizde Cronbach alfa kat sayısı olarak 0.72 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin 

üzerinde olması nedeniyle araştırma kullanılan anketin geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Araş-

tırma süreci gönüllük esasına dayalıdır. Katılımcıların tamamı kendi iradeleri doğrultusunda araştırmaya 

katılım sağlamış ve hiçbir katılımcıya ait kimlik bilgisi araştırmaya yansıtılmamıştır. Asıl araştırma son-

rasında elde edilen veriler toplanmış ve analiz için veriler derlenmiştir. Derlenen veriler farklı istatistik 

analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında bulgulara dayalı olarak katı-

lımcıların tamamına yakını, virüs nedeniyle ağır iş yükü altında olduğunu ifade etmiştir. Normal çalışma 

süresinden fazla çalıştıklarını, psikolojik olarak yıprandıklarını, işe aitlik duygusunda olumsuzluk yaşa-

dıklarını, yaşanan bu sorunlar nedeniyle psikolojik, performans ve verimlilik konusunda yetersiz kal-

dıkları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Stres, Performans, İş Yükü, İş Doyumu, Hekim, Sağlık Çalışanı, Yoğun Bakım 
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KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZDA İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİNİN 

SONUÇLARI 

Süleyman SAYAR, Orhan Ekrem MÜFTÜOĞLU 

Türkiye 

Öz: Dayanak ve amaç: KML de ilk kullanılan tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilattır, ancak imatinib 

mesilat tedavisine hematolojik ve sitogenetik rezistans oluşabilmekte, vakaların çoğunda moleküler ya-

nıt elde edilememektedir. Bu çalışmamızda imainib mesilat ile tedavi edilen 54 kronik faz KML vaka-

sında hematolojik, sitogenetik ve moleküler düzeyde cevabı inceledik. Materyal ve metod: Dicle Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında 2003-2008 yıllları arasında kronik faz KML tanısı ile 

takip edilen 54 olgu çalışmaya alındı. Hastalarda Ph kromozomu ve Bcr-Abl kopyası pozitif idi. Hasta-

lara 400 mg/gün imatinib mesilat tedavisi verildi. Hematolojik, sitogenetik ve moleküler yanıtlar izlendi. 

Bulgular: Tam hematolojik yanıt 3. ayda %88 hastada (49/54 hasta) saptandı. Elde edilen tam hemato-

lojik yanıt 6. ayda %90, 12. ayda %93 ve on sekizinci ayda %95 olarak bulundu. Düzenli sitogenetik 

inceleme ancak vakaların %36' sında (19 hasta) yapılabildi. Majör sitogenetik yanıt 6. ayda %36, tam 

sitogenetik yanıt %17 vakada tespit edildi. On ikinci ayda majör sitogenetik yanıt oranı %71, tam sito-

genetik yanıt %58 idi. On sekizinci ayda majör sitogenetik yanıt %76, tam sitogenetik yanıt %61 olarak 

saptandı. Altıncı ayda majör moleküler yanıt %18, tam moleküler yanıt %2, 12.ayda majör moleküler 

yanıt %32, tam moleküler yanıt %6, 18. ayda majör moleküler yanıt %34, tam moleküler yanıt %9 

olarak bulundu. Sonuç: Kronik faz KML de imatinib mesilat'ın tolere edilebilir etkin bir tedavi yöntemi 

olduğu, ancak moleküler cevabın düşük oranda bulunması nedeniyle diğer tirozin kinaz inhibitörleri 

dahil, başka tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloid Lösemi, İmatinib Mesilat, Tirozin Kinaz İnhibitörleri 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MATERNAL AND NEONATAL OUTCOMES OF 

PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES (PPROM) PATIENTS 

Tayfun VURAL, Burak BAYRAKTAR, Ozan ODABAŞ 

Turkey 

Abstract: Objective: The aim of this study was to assess maternal and neonatal outcomes following 

preterm premature rupture of membranes (PPROM). Materials and methods: Maternal and neonatal re-

sults of 55 patients who were hospitalized with the diagnosis of PPROM in the Department of Obstetrics 

and Gynecology, University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital between Janu-

ary and December 2020 were analyzed retrospectively. The data of pregnant women and newborns were 

taken from the hospital information management system. PPROM is defined as membrane rupture oc-

curs before labor and before 37 weeks of gestation. Results: In 2020, the total number of births was 

6606. There were a total of 84 PPROM patients and the PPROM prevalence was 1.27%. 21 patients 

with incomplete information and 8 patients with abortion/termination were excluded and 55 patients 

remained. The mean maternal age of the patients was 27.7 ± 6.9 and 14 (25.4%) of the patients were 

nullipara and 41 (74.6%) were multiparous. Looking at birth weeks; late preterm (34-37 weeks) 21 

(38.2%) patients, moderately preterm (32-34 weeks) 12 (21.8%) patients, very preterm (28-32 weeks) 

10 (18.2%) patients and extremely preterm (20- 28 weeks) 12 (21.8%) patients were found. The number 

of pregnant women without follow-up was 12 (21.8%). The number of patients with positive anamnesis 

was 55 (100%), the number of patients with positive Actim®PROM (insulin-like growth factor binding 

protein-1 (IGFBP-1) test was 5 (9.1%) and negative Actim® PROM test was 8 (14.5%). The number of 

patients with cord prolapse was 2 (3.6%). The number of patients who underwent tocolysis was 7 

(12.7%), the number of patients who received antenatal steroid was 29 (52.7%), the number of patients 

using antibiotics was 33 (60%), and the number of patients who used neuroprotective magnesium sulfate 

was 9 (16.4%). In antepartum fetal monitoring, Doppler application was applied to 55 (100%) patients, 

non stress test application to 43 (78.1%) patients and biophysical profile application to 43 (78.1%) pa-

tients. 10 (18.2%) of the patients with PPROM had vaginal delivery and 45 (81.8%) gave birth by cesa-

rean. The most common cesarean indication was to have a previous cesarean section. Mean birth weight 

of the newborn was 2086.4 ± 676.7 g, mean height was 44.5 ± 5.2 cm, APGAR 1 minute <7 fetuses 

were 17 (28.8%) and 5 minutes <7 fetuses were 8 (13.5%). Neonatal intensive care unit (NICU) requi-

rement was observed in 30 (50.8%) newborns. Respiratory distress syndrome (RDS) was observed in 

46 (77.9%) newborns. The median latency period was 7.2±7.3 days and minimum 2-maximum 29 days. 

Among these patients, no stillbirth. Early neonatal ex was observed in 1 newborn. Conclusion: PPROM, 

associated with prematurity, is an important obstetric complication that may cause neonatal mortality 

and morbidity. At term, PROM complicates approximately 8% of pregnancies. PPROM complicates 

about 1% of deliveries overall and and precedes 40-50% of all preterm births. The neonatal complicati-

ons of PPROM can be listed as respiratory distress syndrome, intraventricular hemorrhage, fetal lung 

hypoplasia and maternal complications chorioamnionitis, sepsis, disseminated intravascular coagula-

tion, risk for cesarean section delivery. Despite remarkable improvements in prenatal care over the past 

three decades, rates of PPROM and subsequent preterm delivery have worsened. Pregnant women with 

high PPROM risk should be detected during antenatal period and pregnant women with PPROM should 

give birth in tertiary centers. 
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Keywords: Preterm Premature Rupture Of Membranes (PPROM), Chorioamnionitis, Preterm Birth, Ma-

ternal Outcomes, Neonatal Morbidity, Neonatal Mortality 

OSTEOKALSİN VE ENERJİ METABOLIZMASINDAKI ROLÜ 

Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Kemik doku, osteoblast, osteosit ve osteoklast hücrelerinden oluşmakta ve uzun yıllardır sadece bir 

yapı organı olduğu düşünülmekteydi. Mezenkimal kök hücrelerden meydana gelen osteoblastlar kemik 

matriksinde yer alan osteositlere farklılaşabilmektedir. Kemik oluşumundan sorumlu olan osteoblastlar 

aktivitesi WNT sinyal yolağı gibi birkaç yolla dü-zenlenebilmektedir. Osteoklastlar, kemik rezobsiyo-

nunda görevli monosit / makrofaj soyuna ait mononükleer hücrelerin füzyonundan türetilen bir tür ke-

mik hücresidir. Osteositler ve osteoblastlar, osteoblast ve osteoklastın fonksiyonunu düzenlemek için 

WNT, OPG ve SOST gibi bazı sinyal faktörlerini salgılayarak kemik dokuya kendini modelleme ve 

tamir yeteneğini kazandırmaktadır. Son yarım yüzyılda yaşadığımız moleküler biyoloji devrimi, karma-

şık organizmalarda ve özellikle kemik dokuda meydana gelen biyolojik süreçler hakkındaki bilgileri-

mizi değiştirerek kemik dokunun birçok fizyolojik süreci düzenleyen endokrin bir organ olduğunu or-

taya koymuştur. Kemik dokunun endokrin kontrolünü osteoblast türevli bir protein olan osteokalsin 

sağlamaktadır. Osteokalsin kemik proteini olarak da bilinen 5-kDa büyüklüğünde kollajen olmayan pro-

tein yapıda olan steoblastik çizgi hücreleri tarafından salgılanan, kemik mineralizasyonu ve enerji me-

tabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormondur. Osteokalsin sentezlendikten sonra, çoğu kemik 

matrisini oluştururken az miktarda osteokalsin K vitaminine bağlı gama karboksilasyonu sonrası hor-

mon olarak kan dolaşımına salınmaktadır. Osteokalsin glikoz ve enerji homeostazını düzenleyen bir 

hormon olduğu saptanmıştır. Bu çalışma kemiğin endokrin fonksiyonlarını anlamada osteoblastların 

ürettiği osteokalsinin glukoz ve enerji metabolizmasındaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osteokalsin, İnsülin Glukoz Metabolizması, Enerji Harcaması 
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DİYET FİTOKİMYASALLARI VE BEYİN BAĞIRSAK AKSI İLİŞKİSİ 

Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: İnsan intestinal mikrobiyotası binden fazla mikroorganizma türünü içeren geniş ve çeşitli türdeki 

canlılara yaşam alanı sağlayan ve yaklaşık olarak 100 trilyon mikroorganizmanın oluşturduğu kompleks 

bir yapıdan meydana gelmektedir. Bireyin sahip olduğu mikrobiyota profili genetik, yaş, cinsiyet, diyet 

ve yaşam tarzı dâhil çeşitli faktörlerden sürekli olarak etkilenmektedir. Bağırsak mikrobiyotasının bü-

yük çeşitlilik ve simbiyotik etkileşim ile "süperorganizma" olarak tanımlayabilmekteyiz. İntestinal mik-

robiyota doğal ve adaptif bağışıklığın desteklenmesi, bağırsak epitel bütünlüğünün korunması, vitamin-

ler ve karbonhidrat gibi temel besin maddelerinin metabolizması ve sentezi ve dirençli patojenlerin ge-

lişiminin önlenmesi gibi metabolik olaylar ile insan sağlığı üzerine çeşitli yararlı etkilerde bulunmakta-

dır. Son çalışmalar, mikrobiyotasının insan sağlığının modülasyonundaki beyin-bağırsak ekseni olarak 

bilinen beyinle çift yönlü olarak iletişim kurabilmesi sağlıklı ve hastalıklı bireylerde beyin fonksiyonla-

rını da etkilediğini göstermiştir. İlgi çekici olan, bağırsak mikrobiyotasının Parkinson ve Alzheimer has-

talıklarının patojenik gelişiminde rol oynadığıdır. Bu nörodejeneratif bozuklukların her ikisi de vücudun 

bir bölgesinden diğerine yayılan endojen proteinlerin prionlara benzer bir şekilde yanlış katlanması ile 

oluşmaktadır. Mikrobiyota kaynaklı proteinler veya hidrojen sülfit, trimetilamin, nörotransmiterler, li-

popolisakarit, bakteriyel lipoproteinler, flagellin ve organik asitler gibi metabolitler, insan proteinleri 

tarafından amiloid oluşumunu teşvik ederek veya endojen nöronal amiloidlere enflamatuar tepkileri ar-

tırarak nörodejenerasyonu etkileyebilmektedir. Ayrıca bakteriyel amiloidler ve serebral amiloid olşu-

munu ve nöroinflamatmasyonu etkileme potansiyelleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmada Mikrobiyota 

ilişkili proteopat ve nöroflamasyon sürecini (microbiota-associated proteopathy and neuroinflammation 

''osis'' tanımlamak için “mapranosis” terimini önerilmiştir. Psikobiyotikler yeterli miktarda tüketildi-

ğinde kommensal bağırsak bakterileri ile etkileşimler yoluyla psikiyatrik hastalığı olan kişilerde sağlığa 

yararlı etki sağlayan canlı (probiyotikler) mikroorganizmalar olarak tanımlanmıştır. Probiyotik sınıfı 

olarak, bu bakteriler, beyin bağırsak aksına etki eden gama-aminobütirik asit ve serotonin gibi nöroaktif 

maddeler üretme ve verme yeteneğine sahiptir. Fitokimyasallar, meyve ve sebzelerde bol miktarda bu-

lunan biyoaktif bileşiklerdir. Fitokimyasallar kanıta dayalı farmakoloji ve modern ilaç geliştirme strate-

jilerinin merkezinde yer almaktadır. Her ikisi de benzer fitokimyasal ve mikro besin profillerinden oluş-

masına ve temelde bitkisel olmasına rağmen, fitoterapi temel olarak amaçlanan fonksiyonel yönleri, 

hazırlama ve uygulama şekli nedeniyle bitki bazlı fonksiyonel besinlerden farklıdır. Bir bütün olarak 

tüketilen fonksiyonel besinlerin aksine, fitoterapik öğeler genellikle preparasyona dayanan farklı fito-

kimyasal sınıflarından oluşmaktadır. Genel olarak fonksiyonel besinler kemoprotekfit olarak ve uzun 

süreli tüketim ile optimum sağlığı korumaktadır. Bununla birlikte kısa veya uzun süreli fitoterapik uy-

gulamalar hem beslenme amacına hizmet etmekte hem de tıbbi ve farmakolojik özellikler gösterebil-

mektedir. Belirli fitokimyasal sınıfları ile intestinal mikrobiyota modifikasyonu arasında güçlü bir ko-

relasyon bulunmaktadır. Ayrıca Nöroprotektif fitokimyasallar MSS üzerinde etki gösteren besin ürün-

lerinden veya bitkilerden elde edilen aktif bileşiklerdir. Sağlığı teşvik eden veya hastalığı önleyici etki-

leri olduğu varsayılan vitaminler, amino asitler, mineraller, eser elementler vb. ile kombine olarak me-

tabolizmaya alına bilinmektedir. Oksidatif stres, rektif oksijen türleri homeostazı ve inflamasyon, beyin 
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illintlili hastalıklara etki etmekte, fitokimyasallar antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile nöropro-

tektif etki göstererek bunama ve depresyon alzheimer ve parkinson gibi nörolojik hastalıkları önlemede 

için önemli bir strateji olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı mikrobiyota ilişkili nörodejeneratif süreç-

lerin araştırılması ve fitokimyasalların, terapötik müdahale için etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: İntestinal Mikrobiyota, Nörodejeneratif Bozukluklar, Psikobiyotikler, Dyet, Fito-

terapi, Fitokimyasallar 
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GECE NÖBET TUTAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DİSMENORE SIKLIĞI 

Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Arzu YURCİ 

Türkiye 

Öz: Çalışmamızın amacı gece nöbet tutan hastane çalışanlarında dismenore sıklığını ve ilişkili faktörleri 

incelemektir. Mayıs–Ekim 2020 yılları arasında, Özel Medistate Hastanesi’nde çalışan ve nöbet tutan 

doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin dismenore sıklığını ve şiddetini belirlemek amacıyla 37 

nöbet tutan ve 37 nöbet tutmayan toplam 74 gönüllü katılımcı çalışmamıza alındı. Adet döneminde 

ağrının şiddetinin belirlenmesinde, katılımcılara Visual Analog Skoru (VAS) yüz yüze görüşme yönte-

miyle soruldu. Olguların dismenore ile ilişkili olabilecek ayrıntılı demografik özelliklerini belirleyen 

yaş, vücut kitle indeksi, meslek,sigara kullanımı, eğitim, gebelik sayısı ve doğum şekilleri soruldu ve 

kaydedildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler 

sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler ortalama, sapma ve minimum -maksimum olarak özetlendi. De-

ğişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk Testleri kullanılarak ince-

lendi. Normal dağılıma uymayan parametrelerde ikili değişkenlerde Mann Whitney u testi kullanıldı. 

Tüm testlerde istatistiksel önemlilik düzeyi 0.05 olarak alındı. Nöbet tutan grupta yer alanlarda vaginal 

doğum (p=0,005) sıklığı yüksek bulunurken, sigara kullanım varlığı (p=0,015), nöbet tutmayan grupta 

yer alanlara göre düşük olduğu gözlendi (p<0,05). Katılımcıların dismenore ağrı şiddeti (1-10 vas skoru) 

bulguları (p<0,001) ve VKİ değerleri (p<0,001) nöbet tutan katılımcılarda, nöbet tutmayan katılımcılara 

göre anlamlı yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Sonuç olarak nöbet tutan hastane çalışanlarında disme-

nore sıklığı istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Dismenore, Nöbet 
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MULTİSİSTEMİK BİR HASTALIK OLARAK COVID-19: COVID-19 VE PSİKİYATRİK 

HASTALIKLAR İLİŞKİSİ 

Turgut HACIOĞLU, Ömer Furkan ÇAĞLAR, Başar AYRIBAŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş: COVID-19 semptomları her ne kadar solunum sistemi üzerinden tanımlansa da literatürde 

tromboz, kardiyolojik bozukluklar ve nörolojik tutulumlar gibi problemler, COVID-19’un multisistemik 

bir hastalık tablosuna yol açtığını düşündürecek güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bununla birlikte COVID 

19’un depresyon, anksiyete, travma-sonrası stres bozukluğu gibi farklı psikopatolojilerle de yakından 

ilişkili olduğuna dair veriler artmaktadır. Çalışmamızın amacı, üçüncü basamak hastane başvurusu ge-

rektiren COVID-19 hastalarının psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini incelemektir. Method: Araştırma-

mızda Nisan 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında COVID-19 enfeksiyonu ile Kafkas Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatırılarak veya ayaktan takip edilen hastaların dosyaları retros-

pektif olarak incelenmiştir. Elde edilen verilerden psikiyatrik hastalık tanısı alanların klinik verileri ma-

nuel olarak gözden geçirilmiştir. Sonuçlar: Hastanemizde tedavisi yürütülen toplam 2409 COVID-19 

hastasından daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü olan ya da COVID 19 sonrası psikiyatriye başvuran 

73 ( %3.03) hasta tespit edilmiştir. 73 hastadan 13’ü (%17.8) daha önce psikiyatri başvurusu olmayan 

ve COVID-19 sonrası psikiyatrik yakınmaları olan hastayken 60’ının (%82.8) daha önce psikiyatri baş-

vurusu vardı. Hastaların yaş ortalaması 54.08 olarak bulundu. 38 (%52.1) hasta kadın, 35 (%47.9) hasta 

erkek olarak saptandı. 37 hastada unipolar depresif bozukluk, 21 hastada anksiyete bozuklukları ve 5 

hastada uyku bozukluğu tespit edildi. COVID-19 sonrası ilk defa psikiyatri başvurusu olan 13 hastadan 

8 hasta anksiyete ve 5 hasta depresyon tanısı ile takip edilmiştir. Tartışma: Çalışmamız COVID-19 ge-

çiren ciddi düzeyde bir psikiyatri hasta grubu olduğunu ve COVID-19 sonrası en sık depresif ve anksi-

yete bozukluklarının görüldüğünü göstermektedir. Bu ilişkinin daha büyük bir örneklemde çalışılması, 

COVID-19’un multisistemik tutulumu içinde psikiyatrik hastalıkların oranını daha iyi gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Psikiyatrik Bozukluklar, Multisistemik Bozukluk 
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KRİTİK COVİD 19 HASTALIĞINDA GERATRİK YAŞ GRUBUNDA MORTALİTE 

Veysel GARANİ SOYLU 

Türkiye 

Öz: Giriş Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir . 

Yaşlılık morfolojik, fizyolojik ve patolojik değişikliklerin olumsuz yönde ilerleyerek çeşitli hastalıklarla 

birleştiği, fiziksel ve ruhsal yeteneklerin azaldığı bir yetmezlik olayıdır. Mevcut hali ile Covid 19 has-

talığı, özellikle yaşlılar ile kronik hastalığı olan bireylerde daha şiddetli seyretmekte hatta ölümlere ne-

den olmaktadır. Materyal metod Çalışmaya; Ekim/Aralık 2020 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen 156 hastadan geriatrik yaş gru-

bunda(65 yaş ve üzeri) olan 70 hasta dahil edildi. Hastaların; cinsiyet, yaş, invaziv mekanik ventilatör 

desteği, yoğun bakım mortaliteleri kaydedildi ve değerlendirildi. Bulgular Çalışmaya dahil edilen 70 

geriatrik hastanın 44(%62,8)’ü erkek 26(%37,2)’sı kadındı. Yaş aralığı 65-95 olup, yaş ortalaması 

76,4’dü. Yoğun bakım mortalitesi %74,2 olup 52 hasta bu süreçte ex oldu. 70 hastanın 55(%78,5)’i 

invaziv mekanik ventilatör desteğine alınmış olup, ancak 3 hasta ventilatör desteğinden ayrılabildi. İn-

vaziv mekanik ventilatör desteğine alınan 55 hastanın 52(%94,5)’sinin yoğun bakım süreci mortalite ile 

sonuçlandı. Tartışma İlerleyen yaşla birlikte patojenlere karşı hem immün sistemde hem de anatomik 

ve fizyolojik doğal defans sistemlerinde ortaya çıkan gerileme nedeniyle, geriatrik olgularda enfeksiyon 

hastalıkları daha sık görülmekte ve bu hastalıklar gençlere göre daha şiddetli seyredebilmektedir. Bizim 

çalışmamızda katılımcıların yaş ortalaması 76,4 olup; mortalite oranımız ciddi anlamda yüksekti (% 

74,2). Yaşla birlikte mortalite oranı ciddi olarak artmaktadır. Covid 19 hastalığı her yaş grubunu etkile-

sede; geriatrik yaş grubu en kırılgan olanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Geriatri, Mortalite 
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PİLONİDAL HASTALIKTA TEDAVİ SEÇENEĞİ; DİYOT LAZER ABLASYON İLE 

KOMBİNE PİT PİCKİNG TEKNİĞİNİN GEÇ DÖNEM SONUÇLARI 

Veysi Hakan YARDIMCI 

Türkiye 

Öz: Amaç: Günümüzde pilonidal sinüs tedavisinde uygulanan birçok teknik olmasına karşın, hala ara-

nılan altın standarda ulaşılamamıştır. Biz 2016 yılından beri pilonidal sinüs tedavisinde alternatif olan, 

Lazer ablasyon (1470nm diyot lazer) ile kombine pit picking yöntemini uygulamaya başladık. Çalışma-

nın amacı, bu prosedürünün güvenilirliğini ve etkinliğini geniş bir hasta kohortu üzerinde, uzun bir takip 

döneminde değerlendirmek, memnuniyet ve nüksü belirlemeye çalışmaktı. Yöntem: Ocak 2016 ile Ocak 

2020 tarihleri arasında cerrahi kliniğimizde erken evre pilonidal sinüs tanısı alan hastalar üzerinde ret-

rospektif çalışma yapıldı. Hastaların yaş, ameliyat süresi, postoperatif ağrı düzeyleri kaydedildi. Normal 

hayata dönüş süreleri ve yara iyileşme sürelerini tespit için postoperatif takip 2 ay boyunca 2 haftada bir 

poliklinikte yapıldı. Hastalar; Ocak 2021'de geç dönem kozmetik memnuniyetlerini ve nüksleri değer-

lendirmek için e-posta veya telefonla sorgulandılar. Bulgular: Yaş ortalaması 27,06±8,3 (14-49) yıl olan 

51 erkek (%78,5) ve 14 kadın (%21,5) toplam 65 hasta vardı. VAS ağrı skorları (1,9±0,8) düşüktü ve 

hiçbir önemli komplikasyon kaydedilmedi. İyileşme (kist ve yolların tam epitelizasyonu) 26,8 günde 

(10-42 gün aralığında) sağlandı ve hastaların normal aktiviteye dönme süresi 2,8±1,7 (1-5) gün olarak 

bulundu. Nüks ve memnuniyet ile ilgili e-posta/telefon anketlerine %98,5 yanıt oranı vardı. Ortalama 

39 (12-60) ay takip süresi sonrasında başarılı tedaviye 64 hastanın 62'sinde (%96,9 başarı oranı) ulaşıldı. 

Geç dönem Likert memnuniyet skorları 4,9±0,4 (4-5) gibi yüksek değerlere ulaştı. Sonuç: Seçilmiş er-

ken evre pilonidal hastalıkta; Lazer ablasyonu + pit picking; güvenli, etkili, basit, kısa ve hastalar tara-

fından iyi tolere edilebilen bir tekniktir. Çünkü neredeyse ağrısızdır, ameliyat sonrası çok az bakım ge-

rektirir ve kozmetik sonuçları ise çok memnun edicidir. Sonuç olarak bu tekniğin nüks oranını azaltabi-

leceğine inanıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Pilonidal Sinüs, Diyot Lazer, Lazer Ablasyon, Pit Picking 
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COVID-19 AŞILAMA POLİKLİNİKLERİNDE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 

ANAFİLAKSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ 

İlkay KOCA KALKAN, Enes Seyda ŞAHİNER 

Türkiye 

Öz: Amaç: COVID-19’a bağlı küresel pandeminin devam ettiği günümüzde, enfeksiyon yayılımını sı-

nırlandırmak ve önlemek için yapılan aşılamanın önemi daha da vurgulanmıştır. Aşı ile gelişen alerjik 

reaksiyon riski nadir de olsa, aşılama kliniklerindeki sağlık çalışanlarının hayatı tehdit eden şiddetli 

alerjik reaksiyon olan anaflaksiyi tanımaları ve tedavi edebilmeleri gereklidir. Bu anket çalışmasında 

COVID-19 aşılamasında görevli sağlık çalışanlarının anaflaksi konusundaki bilgi düzeylerinin değer-

lendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 3. Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

COVID-19 aşılama polikliniklerinde görevli 213 sağlık çalışanı (doktor ve hemşire) katıldı. Katılımcı-

lara mesleki ve demografik özelliklerini, anafilaksi ve anaflaksi benzeri olgu sorularını, anaflaksi konu-

sunda bilgi, eğitim ve deneyimleri ile birlikte tercih edilen tedavi yöntemini sorgulayan standart bir 

anket uygulandı. Bulgular: Katılımcılar 116 (%54.5) doktor ve 97 (%45.5) hemşireden oluşmaktaydı. 

Katılımcılardan 114 kişi (%67.9), 81 doktor (%69.8) ve 63 hemşire (%64.9), anaflaksi konusunda ön-

ceden eğitim aldığını bildirdi. Sağlık çalışanlarının sadece %66.7’si aşılama öncesi hastanın allerji öy-

küsünü sorguladığını söyledi ve meslek grupları arasında bu konuda istatistiki anlamlı fark saptanmadı 

(p=0.119). Anaflaksi eğitimi almış olan sağlık çalışanlarının aşılama öncesi hastanın allerji öyküsünü 

sorgulama oranının eğitim almamış olanlara göre daha fazla olduğu izlendi (sırasıyla %76.8 ve %23.2, 

p<0.001). Anafilaksi sorularına doğru cevap oranı doktorlarda %70.32 iken hemşirelerde %63.48’di 

(p<0.001), ancak anaflaksi eğitimi almış olanlarla olmayanlar arasında istatistiksel fark izlenmedi 

(p=0.255). Anaflaksi sırasında ilk tedavi seçeneği olarak adrenalinin kullanılması doktorlarda %93.9 

iken, hemşirelerde %53.6 idi (p<0.001). Anaflaksi eğitimi almış olanlarla olmayanlar arasında ise an-

lamlı fark yoktu (p=0.234). Katılımcıların 207’si (%97.2) çalıştıkları ünitede adrenalin bulunduğunu 

belirttiler. Sonuç: COVID-19 aşılama polikliniklerinde görevli sağlık çalışanlarında anaflaksi tanı ve 

tercih edilen tedavi seçeneği konusundaki bilgi düzeyinin iyileştirilmesi için mezuniyet sonrası eğitim-

lere ağırlık verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Anaflaksi, Eğitim, Aşılama, Sağlık Çalışanı, Anket 
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ENDOVASKÜLER ONARIM YAPILAN HASTALARDA FEMORAL ARTER HAZIRLAMA 

TEKNİĞİMİZ 

İlker İNCE 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Günümüzde torasik ve abdominal aortanın endovasküler aortik onarımı (TEVAR 

ve EVAR) uygulamaları giderek artan sıklıkla akut, subakut veya kronik aortik patolojilerin tedavisinde 

kullanılmaktadır. Bu işlemlerin başarı ile yapılabilmesi için en sık erişim yeri olan femoral arterlerin 

hazırlanması da son derece önem arz etmektedir. Endovasküler girişimlerin en sık görülen komplikas-

yonlarından bir tanesi olan vasküler erişim yeri komplikasyonlarının azaltılabilmesi için kliniğimizde 

rutin olarak kullandığımız femoral arter hazırlama tekniğimizi ve olası avantajlarını tartışmayı amaçla-

dık. Materyal ve Metod: Kliniğimizde Nisan ve Aralık 2020 tarihleri arasında ardışık olarak EVAR ve 

TEVAR uygulaması yapılan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda işlem öncesi hibrid ameli-

yathanede ultrasonografik olarak femoral arterler kalsifikasyon, çap ve akım patterni açısından incele-

nerek daha iyi durumda olan femoral arter girişim için tercih edildi. Tüm hastalar uygun monitörizas-

yonun ardından lokal anestezi altında inguinal bölgeden bikini hattı üzerinden yapılan yaklaşık 4cm’lik 

insizyonla eksplore edildi. Femoral arter bulunduktan sonra vasküler tapeler ile dönülmeksizin ana fe-

moral arter üzerinden palpasyon ile non kalsifik bölge tespit edildikten sonra 4/0 polipropilen sütür ile 

kese ağzı dikişi 4 köşeden teflon pledget desteği ile yerleştirildi. Ardından 4/0 polipropilen sütür snare 

ile asıldı. Sheath yerleştirilmesi ve heparinizasyonu takiben endovasküler stentin intraarteryel olarak 

yerleştirilmesi sırasında snare’in gevşetilerek sıkılması ile kanama olmadan işlem tamamlanması sonrası 

da snare çıkartılarak polipropilen sütürün sıkılması ile kanama kontrolü sağlanmaktadır (Video 1). Bul-

gular: Hiçbir olguda vasküler rekonstrüksiyon gerektiren diseksiyon, transeksiyon olmadı. Tüm hasta-

larda snare’in çıkartılması ve sütürün ligasyonu ile yeterli kanama kontrolü sağlandı. Hiçbir hastada ek 

damar onarımına gerek kalmadan işlem sonlandırıldı. Tartışma: Torasik veya abdominal aortaya ait en-

dovasküler müdahaleler sırasında 14F’den 26F’e kadar değişik ebatlarda endovasküler stent greftler lu-

minal yolla implante edilmektedir. Bu sırada mevcut arteryel accsess’ten olan kanamalar veya yaralan-

malar en önemli komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Perkütan kapatma sistemlerinin kullanıl-

ması ile bu işlemler başarı ile uygulanabilmektedir. Ancak marketing problemleri, kullanılan cihazların 

maliyet problemleri gibi nedenlerle standart açık cerrahi yöntem ile erişim halen en sık olarak kullanılan 

yöntemdir. Cerrahi yönteme ait cerrahi yara yeri enfeksiyonları perkütan yönteme göre açık cerrahi 

yöntemin dezavantajıdır. Bizim olgularımızda da görüldüğü üzere kese ağzı sütür ile damar hazırlan-

ması güvenli bir teknik 

Anahtar Kelimeler: TEVAR, EVAR, Femoral Arter 
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NONPHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF MUCOSITIS IN HEAD NECK CANCERS 

WITH RADIOTHERAPY 

Ülkü SAYGILI, Mürsel DÜZOVA 

Turkey 

Abstract: Cancer is an important health problem that causes mortality and morbidity all over the world 

and in our country. Gynecological cancers constitute an important part of the morbidity and mortality 

in women after breast cancer. The order of gynecological cancer incidence in Turkey, ovary, endomet-

rium, endometrial form of cervical cancer, while in western countries, ovarian, cervical cancer as mo-

nitors. While Radiotherapy (RT) can be applied alone or as an adjuvant to surgery in the early stages; 

In locally advanced stages, chemo-radiotherapy (CRT) is accepted as the primary treatment modality. 

Side effects and complications related to radiotherapy applied in gynecological cancer treatment can be 

encountered in the early or late period. Early side effects and complications include those seen during 

radiotherapy and within one month after treatment. Side effects seen between one month and three 

months are subacute, and those seen after three months are considered as late effects. In addition to the 

problems experienced in other organ cancers, the applied radiotherapy causes important health problems 

related to body image, depression, anxiety, sexual identity and reproductive ability that negatively affect 

the quality of life of the individual and his family. The quality of life of the patients is greatly affected 

by the diagnosis of the disease, the personal meaning of this diagnosis, the physical effects of the disease, 

the immediate and long-term side effects of different treatment modalities, the patient's mental health, 

coping mechanisms, and family / community response. 

Keywords: Radiotherapy, Gynecological Cancers, Side Effect 
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SIDE EFFECTS OF RADIOTHERAPY IN GYNECOLOGICAL CANCERS 

Ülkü SAYGILI, Mürsel DÜZOVA, Gözde ŞAHİN 

Turkey 

Abstract: Cancer is an important health problem that causes mortality and morbidity all over the world 

and in our country. Gynecological cancers constitute an important part of the morbidity and mortality 

in women after breast cancer. The order of gynecological cancer incidence in Turkey, ovary, endomet-

rium, endometrial form of cervical cancer, while in western countries, ovarian, cervical cancer as mo-

nitors. While Radiotherapy (RT) can be applied alone or as an adjuvant to surgery in the early stages; 

In locally advanced stages, chemo-radiotherapy (CRT) is accepted as the primary treatment modality. 

Side effects and complications related to radiotherapy applied in gynecological cancer treatment can be 

encountered in the early or late period. Early side effects and complications include those seen during 

radiotherapy and within one month after treatment. Side effects seen between one month and three 

months are subacute, and those seen after three months are considered as late effects. In addition to the 

problems experienced in other organ cancers, the applied radiotherapy causes important health problems 

related to body image, depression, anxiety, sexual identity and reproductive ability that negatively affect 

the quality of life of the individual and his family. The quality of life of the patients is greatly affected 

by the diagnosis of the disease, the personal meaning of this diagnosis, the physical effects of the disease, 

the immediate and long-term side effects of different treatment modalities, the patient's mental health, 

coping mechanisms, and family / community response. 

Keywords: Radiotherapy, Gynecological Cancers, Side Effect 
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VERTİGO İLE BAŞVURAN PEDİATRİK HASTALARIN KLİNİK DEĞERLENDİRME 

SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

İpek DOKUREL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çocuklarda vertigonun ayırıcı tanısının yapılması farklı disiplinleri içeren kapsamlı bir araş-

tırma gerektirir. Yaşadıklarının tanımlanmasındaki güçlükler nedeniyle, çocukluk çağında teşhisi güç-

tür. Bazı çalışmalar, vertigo ile nörolojik ve vestibüler hastalıkların ilişkisini vurgularken; bazıları psi-

kiyatrik hastalıklar ile ilişkisini öne sürmektedir. Bu çalışma, çocuk nöroloji kliniğine vertigo ile başvu-

ran çocuk ve ergenlerin klinik özelliklerini ve ayırıcı tanıda kullanılan yöntemlerin sonuçlarını gözden 

geçirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Pediatrik nöroloji kliniğine Ekim 2020 ile Ocak 2021 tarihleri ara-

sında vertigo nedeni ile başvuran 52 çocuğun klinik bulguları, nörogörüntüleme ve elektroensefalografi 

kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Bulgular: Vertigonun tespit edilen en sık nedenleri, vesti-

büler migren (% 30,8, n=16), psikojenik vertigo (% 23,1,n=12) ve epileptik vertigo (% 15,4, n=8) idi. 

Daha nadir gözlenen diğer nedenler arasında; vazovagal senkop (% 9,6, n=5), idiopatik vertigo (% 9,6, 

n=5), B12 eksikliği (% 5,8, n=3), benign paroksismal vertigo (% 3,8, n=2) ve majör depresif bozukluk 

(% 1,9, n=1) bulunmaktaydı. Vertigoya eşlik eden en sık bulgu, baş ağrısı (% 46,1), nöbet (% 15,3) ve 

senkop (% 15,3) idi. Elektroensefalografik değerlendirme ile 12 çocukta (% 23,1) anormal sonuçlar 

tespit edilirken; kraniyal manyetik rezonans görüntüleme ile 5 çocukta (% 9,6) anormal bulgulara rast-

landı. Sonuç: Çalışmamız, vertigonun pediatrik hasta grubunda, vestibüler bozukluklar, migren, epilepsi 

ve psikiyatrik sorunları içeren pek çok farklı tıbbi durumla ilişkili olarak ortaya çıkabileceğini göster-

mektedir. Ayrıca vertigo ile başvuran çocuklarda, özellikle küçük yaşta ise; nörogörüntüleme ve elekt-

roensefalografiyi içeren kapsamlı bir araştırmanın yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vertigo, Çocuk, Çocuk Nöroloji, Migren, Epilepsi 
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FEBRİL KONVULZİYON OLGULARINDA TAM KAN SAYIMININ ONEMİ 

İpek POLAT, Özlem YAYICI KÖKEN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Febril konvulziyonlar çocukluk çağında sık acil servis başvuru nedenlerindendir. Klinik 

özelliklerine göre basit febril nöbetler ve komplike febril nöbetler olarak iki gruba ayrılırlar. İzlem ve 

tedavi planlarının yapılması için bu ayrım gereklidir. Febril konvulziyon gelişmesinde ve tekrarında 

sistemik inflamasyon ilişkisi bilinmektedir. Biz de çalışmamızda basit febril nöbet ve komplike nöbet 

olgularında, rutin kan tetkiklerinde sınıflama yapmamızı destekleyecek, febril konvulziyon geçirmeleri 

açısından öngörü sağlayabilecek tam kan sayımı değerlerini araştırmayı amaçladık. Materyal-Metod: 

Acil servise ilk febril konvulziyon ile gelen olgular çalışmaya dahil edildi. Klinik izlemlerine göre grup-

landırıldı. Başvuru anında alınan tam kan sayımı ve biyokimyasal tetkikleri kaydedildi. Kontrol grubu 

ile febril konvulziyon grubu arasında ve febril konvulziyonlularda gruplar arasında tam kan sayımı so-

nuçları, nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı, ortalama platelet hacmi, ortalama platelet 

hacmi/platelet oranları karşılaştırıldı. Sonuçlar: Çalışmamızda febril konvulziyon geçiren grupta, kont-

rol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı daha düşük hemoglobin ve hematokrit değerleri saptadık. 

Komplike febril nöbet grubunda, basit febril nöbet grubuna göre istatiksel olarak daha yüksek nötro-

fil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı ve istatiksel olarak daha düşük ortalama platelet hacmi, ortalama 

platelet hacmi/platelet oranı değerleri saptadık. Limit değerlerini, nötrofil/lenfosit oranı için 2.57, plate-

let/lenfosit oranı için 13854.1, ortalama platelet hacmi için 7.9, ortalama platelet hacmi/platelet oranı 

için 0.026 olarak belirledik (p değerleri sırasıyla <0.001, 0.001, <0.001, 0.004). Tartışma: Hemoglobin 

ve hematokrit düşüklüğü ilk febril konvulziyon için kolaylaştırıcı bir etken olarak sayılabilir. Yüksek 

nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranları ile düşük ortalama platelet hacmi ve ortalama platelet 

hacmi/platelet oranları ilk febril konvulziyon ile gelen hastada klinik izlemden önce basit febril nöbet 

ve komplike febril nöbet ayrımı yapma konusunda destekleyici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Febril Nöbet, Nötrofil Lenfosit Oranı, Lenfosit Platelet Oranı, MPV 
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ÇOCUKLARDA İNTRAABDOMINAL KİTLELERDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 

İsmail MEŞE, Yonca ANIK, Ceylan ALTINTAŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Tanısal görüntüleme, pediatrik abdominal kitlelerin tanı ve tedavisinde, lokal hastalık evre-

lemesinde, uzak metastazların tanımlanmasında ve tedaviye yanıtın izlenmesinde önemli bir rol oynar. 

Pediatrik popülasyonda teşhis edilen en yaygın abdominal maligniteler arasında nöroblastoma, Wilms 

tümörü, hepatoblastoma, lenfoma ve germ hücre tümörleri bulunur. Amaç: Bu çalışmanın amacı, ço-

cuklarda sık görülen abdominal kitlelerin klinik görünümünü, patolojisini, radyolojik özelliklerini ve 

tedavisini kısaca tanımlamaktır. Materials, Methods : Ocak 2018-Aralık 2020 yılları arasında hastane-

mizde İntra-Abdominal Tümör tanısı alan 43 çocuk hastada Ultrason, BT, MR ve sintigrafi gibi sık 

kullanılan kesitsel inceleme yöntemleri bulgularını retrospektif olarak değerlendirdik. Ayrıca, bu hasta-

lıkların görüntülenmesi için literatürü gözden geçirdik. Sonuç: Abdominal kitlesi olan 43 hastada (23 

kız, 20 erkek) yaş ortalaması 7 idi(7 ay-17 yaşa aralığında). Çalışmamızda 19 nöroblastomlu hasta; 7 

Wilms hastası, 5 hepatoblastomlu hasta, 7 lenfomalı hasta, 1 germ hücreli tümörlü hasta, 1 hemanjiyo-

sarkomlu hasta, Lenfanjiyoleyomiyomatozlu 1 hasta, infantil fibrosarkomlu 1 hasta mevcuttur. Ayırıcı 

tanı için çalışmamızda MRG, kitlelerin yönetimi için bir köşe taşıdır ve tanı, evreleme, rezektabilite ve 

yaşamsal yapılarla ilişki hakkında ilk sunumda gerekli bilgileri sağlar. BT, birincil lezyonları ve hasta-

lığın genişliğini değerlendirmek için mükemmeldir. Kalsifikasyonları gösterebilmesi de büyük bir ana-

tajıdır. Ultrason, tümörün katı bir kitle mi yoksa sıvı dolu bir kist mi olduğunu görmenin hızlı ve etkili 

bir yoludur. Ultrasonun bir başka tanısal yararı, intravasküler tümör yayılımının varlığını gösterebilme-

sidir. MR ve BT, kitleyi daha iyi karakterize etmek ve metastazı saptamak için kullanılır Sonuç: Görün-

tüleme yöntemleri çocuklarda abdominal kitlelerin ayırıcı tanısını belirlemede önemli bir role sahiptir. 

Bu durum ameliyat öncesi planlama ve tedavi yönetimi için oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Nöroblastoma, Wilms Tümörü, Hepatoblastoma, Lenfanjiyoleyomiyomatozl 
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ROLE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF FETAL NON-CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

ANOMALIES 

İsmail MEŞE, Yonca ANIK, Ceylan ALTINTAŞ, Bahattin OZKUL 

Turkey 

Abstract: Purpose: To assess the role of MRI in the diagnosis of fetal non-central nervous system (CNS) 

anomalies and to investigate whether the technique improves the accuracy of US for the relevant evalu-

ation. Materials and methods: 207 consecutive patients, between October 2014 and March 2019, were 

referred to fetal MRI and were included in our prospective study after detection or suspicion of fetal 

anomalies by US. 55 patients could not be assessed postnatally since they did not come to our hospital 

for follow-up. 11 cases had gastrointestinal system, 28 cases had genitourinary system, 10 cases had 

respiratory system, 7 cases had musculoskeletal system and 10 cases had placental anomalies. Also 24 

cases were found normal. Gestational age range was 16-38 weeks and maternal age range was 18-44 

years. Fetal MRI was performed within 2 weeks of US imaging. 152 new borns were assessed for con-

firming prenatal diagnosis by any radiological modality (CT, MRI and US) or autopsy. Results: In 47 

patients US and MRI were revealed same anomalies but additional anomalies were detected in 17 pati-

ents. Furthermore diagnosis was changed in 5 patients based on MRI findings. In 6 patients fetal ano-

malies were found besides normal US findings. On the other hand, in 2 patients various fetal anomalies 

were found by US instead of MRI. According to the results MRI provided more information in 28 pati-

ents compared to US. Conclusions: Fetal MRI, having a complementary role to US, is an important tool 

for the diagnosis of fetal nonCNS anomalies and can be used for defining the anomaly in details and 

detecting additional anomalies. 

Keywords: Fetal MRI, Fetal US, CCAM 
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SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KRANİYAL VE FASİYAL İNDEKSLERİN 

BELİRLENMESİ 

Zeynep AKÇA ANDI, Ahmet UZUN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Serebral palsi gelişimini tamamlamamış beyin dokusunun ilerleyici olmayan bir hastalığının 

sebep olduğu, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket ve postür bozukluğunun görüldüğü nörogeli-

şimsel bir yetersizliktir. Çalışmamızda serebral palsili ve sağlıklı çocukların kraniyal ve fasiyal indeks-

lerinin karşılaştırılarak incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Yaşları 2-18 yıl arasında olan 35 serebral palsili 

çocuk ile 30 sağlıklı çocuk üzerinde baş ve yüz bölgesinden alınan antropometrik ölçümler kullanılarak 

kraniyal ve fasiyal indeks değerleri oluşturuldu. Bu indekslerden elde edilen veriler ile baş ve yüz tipleri 

incelendi. Ölçüm verileri kaynaklarda belirtilen antropometrik noktalar kullanılarak Frankfurt Horizon-

tal Planında ölçüldü. Ölçümler alınırken antropometre ve dijital kumpas kullanıldı. Elde edilen veriler 

SPSS programı ile analiz edildi. Bulgular: Elde edilen ölçüm sonuçlarına göre serebral palsili çocuklarla 

sağlıklı çocukların kraniyal ve fasiyal indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

yoktu (p>0,05). Serebral palsili çocukların %31,4 ü brakisefalik, %31,4 ü hiperbrakisefalik tip, sağlıklı 

çocukların ise %30’u brakisefalik, % 36,7 ‘si hiperbrakisefalik tip olarak belirlendi. Serebral palsili ço-

cukların %8,6’sı leptoprosopik, %71.4’ü hiperleptoprosopik; sağlıklı çocukların ise %20’si leptoproso-

pik, %73.3’ü hiperleptoprosopik yüz tipine sahipti. Her iki gruptada baskın olan kafa tipi brakisefalik 

ve hiperbrakisefalik, baskın olan yüz tipi ise leptoprosopik ve hiperleptoprosopik tip olarak belirlendi. 

Sonuç: Serebral palsili olguların tedavi ve takiplerinin planlanmasında kraniyal ve fasiyal değer ve in-

dekslerle yapılan detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple çalışmamızın serebral palsili 

çocuklarla bu alanda yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz. Ayrıca elde edilen verilerin 

oral ve çene cerrahisi, pediatri, nöroloji ve antropoloji alanlarında da önemli olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Kraniyal İndeks, Fasiyal İndeks 
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MEME KANSERİNDE EŞ ZAMANLI SİLİKON İMPLANT İLE ONARIM YAPILAN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zeynep ALTUNTAŞ, Orkun UYANIK 

Türkiye 

Öz: Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir.Total mastektomi yapılan meme kanseri hasta-

larında, yeni meme onarımı silikon implantlarla veya hastanın otolog dokusu ile yapılmaktadır. Cerrahi 

tedavide; yeni meme onarımı aynı seansta yapılabilmekte ve hastanın organ kaybı hissinin olmaması 

psikolojik olarak hastaya pozitif katkı sağlamaktadır. Uygun hastalarda cilt koruyucu mastektomi ile 

aynı seansta yapılan yeni meme onarımlarında oldukça iyi estetik sonuç alınabilmektedir. Bu çalışmada 

kliniğimizde cilt koruyucu mastektomi ile aynı seansta silikon implant kullanılarak yeni meme onarımı 

ameliyatı yapılan hastaların retrospektif analizlerinin sunulması amaçlanmıştır. 2015-2021 yılları ara-

sında kliniğimizde total mastektomi sonrası eşzamanlı silikon implant ile yeni meme onarımı yapılan 

hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri,uygulanan cerrahi teknik, implant tipi, 

postoperatif komplikasyon ve sekonder cerrahi girişimler incelendi. Hastaların ortalama yaşı 37,9 tespit 

edildi. Silokon implant 4 hastada subpektoral ve 9 hastada prepektoral planda yerleştirildi. Bütün has-

talarda anatomik özellikte silikon implant kullanıldı. İmplantların ortalama boyutu 322 (270-405) cc 

olarak hesaplandı. 2 hastada protez ekspozisyonuna bağlı protezler çıkarılırken, 11 hastada başarılı re-

konstrüksiyon sağlandı ve yüksek hasta memnuniyetine ulaşıldı. Total mastektomide cilt koruyucu ve 

meme ucunu koruyan mastektomilerin giderek artması plastik cerrahların sağlam bir cilt zarfı avanta-

jıyla yeni meme onarımı yapmasına izin vermektedir. Aynı seansta implantla yeni meme onarımı has-

talara psikolojik olarak pozitif katkı sağlamakta ve uygun vaklarda oldukça iyi estetik sonuçlar sağlaya-

bilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Silikon İmplant, Eş Zamanlı Onarım 
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HEKİMLERİN VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNCÜL TAMAMLAYICI VE 

ALTERNATİF TIBBA KARŞI TUTUMLARI 

Ömer ÇANKAYA, Yasemin KORKUT KURTOĞLU 

Türkiye 

Öz: Giriş: Modern tıbbın haricindeki tedavi uygulamaları bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıp şeklinde 

adlandırılmaktadır. Bu uygulamaların Türkiye ve dünya genelinde kullanım sıklığı gitgide artış göster-

mektedir. Araştırmamızın amacı, hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin, bu konu ile ilgili bilgi dü-

zeylerinin araştırılması ve kullanım sıklığının tespit edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı 

nitelikteki çalışma, Eylül-Aralık 2019’da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci-

leri ve hekimlerde yapılmıştır. Çalışmada 66’sı doktor, 330’u öğrenci toplam 396 kişiye ulaşılmıştır. 

Veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Bilgi Formu ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Sağlık İnanış 

Anketi kullanılmıştır. Analizlerde Ki kare testi, fisher exact test, Kolmogorov Smirnov Testi, Spearman 

korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p˂0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgu-

lar: Katılımcıların %16,7’si doktor, %83,3’ü tıp öğrencisi olup yaş ortalaması 22,1±4,3 , %43,2’si erkek 

idi. Tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma sıklığı oranlarına göre sırası ile akupunktur 

(%95,4), hirudoterapi (%92,4), kupa uygulaması (%83,1), hipnoz (%82,8) ve fitoterapi (%82,3) idi. 

Çoğu katılımcı, tıp eğitimi (%74) ve asistanlık eğitiminde (%63,7) bu konuda eğitim almak istediklerini 

belirtirken %52,7’si tıbbi tedaviden fayda görülmediği durumlarda kullanabileceğini ifade ettiler. Dok-

torların eğitim almak isteme ve Anabilim dalı kurulmasını isteme oranları öğrencilerden anlamlı şekilde 

daha yüksekti (p<0,001). Katılımcıların yaşları ve hizmet süreleri ile inanış anket puanları arasında an-

lamlı negatif yönlü ilişki vardı (sırasıyla p=0,008 ve p=0,006). Sonuç: Katılımcıların tamamlayıcı tıp 

yöntemlerine karşı olumlu tutum sergiledikleri fakat bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Tıp 

fakültesi ve asistanlık eğitiminde yer alması konusunda isteğin yüksek olması sebebiyle ilgili tıp eği-

timlerine bu konunun dahil edilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Tıp, Hekim, Tıp Öğrencileri, Tutum 
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ADÖLESANLARDA DİYET KALİTESININ BİR GÖSTERGESİ: DİYET YETERLİLİĞİ 

Özge YEŞİLDEMİR, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Kritik öneme sahip olan adölesan dönemde diyet kalitesi göstergelerinden biri olan diyet 

yeterliliğinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma da adölesanların diyet yeterliliğinin değerlendi-

rilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya 11-15 yaş arası 152 gönüllü birey (67 erkek, 85 

kız) katılmıştır. Bireylerden 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı alınmıştır. Seçilmiş 10 besin 

öğesi için (protein, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, A vitamini, C vitamini, tiamin, riboflavin ve B12 

vitamini) besin ögesi yeterlilik oranı (NAR) hesaplanmıştır. Hesaplanan NAR değerlerinin ortalaması 

alınarak ortalama yeterlilik oranı (MAR) elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından bireylerin antropomet-

rik ölçümleri alınmış ve vücut bileşimleri ölçülmüştür. Veriler SPSS 15.0 istatistik programı ile analiz 

edilmiştir. BULGULAR: Erkeklerin yaş ortalaması 13.0±0.95 yıl iken kızların 12.8±0.88 yıldır. Erkek-

lerin büyük çoğunluğu normal (%34.3) ve hafif şişman (%34.3) kızların ise büyük çoğunluğu normaldir 

(%61.2). Erkek ve kadınlar arasında kalsiyum, fosfor, demir, çinko, tiamin ve B12 vitamini yeterlilikleri 

açısından bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Enerji (p<0.001), protein, A vitamini, C vitamini ve ribofla-

vin yeterlilikleri (p<0.05) erkeklere kıyasla kadınlarda daha yüksektir. Buna ek olarak, erkeklerde enerji, 

kalsiyum ve tiamin alımlarının kısmen yeterli, geri kalan tüm besin ögelerinin yeterli düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Kadınlarda ise kalsiyum ve tiamin alımlarının kısmen yeterli, enerji ve diğer besin ögesi 

alımlarının yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Erkeklerde antropometrik ölçümler ve vücut bileşim-

leri ile MAR değeri arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Kadınlarda ise boy uzunluğu ve MAR ne-

gatif yönde ilişkilidir (r=-0.223, p<0.05) Sonuç: Bu çalışmaya katılan hem erkek hem de kızlarda diyet 

yeterliliğinin genel olarak iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durumun sebebinin çalışma popülasyo-

nunu özel okul öğrencilerinin oluşturması olduğu düşünülmektedir. Farklı şehirlerde, farklı sosyoeko-

nomik düzeye sahip popülasyonlarda daha ileri çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Diyet Kalitesi, Diyet Yeterliliği, Adölesan 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

599 

EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE YEME BOZUKLUĞU RİSKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özge YEŞİLDEMİR, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Ülkemizde yeme bozuklukları üzerine farklı gruplarda birçok çalışma yapılmasına rağmen 

günlük yaşam biçimi içinde düzenli egzersiz programına devam eden bireylerde yapılan çalışmalar sı-

nırlıdır. Bu çalışmada, düzenli egzersiz yapan bireylerde yeme bozuklukları riskinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma bir spor merkezinde haftada en az 2 kez egzersiz yapan 18-55 yaş 

arası 206 gönüllü birey (102 erkek, 104 kadın) ile yürütülmüştür. Bireylerin antropometrik ölçümleri 

alınmış ve vücut bileşimleri BİA ile ölçülmüştür. Yeme bozukluğu riskinin belirlenmesi için REZZY 

ölçeği kullanılmıştır. REZZY puanı ≥2 yeme bozukluğu riski olarak değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 

15.0 programı ile analiz edilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan erkek bireylerin yaş ortalaması 

25.8±7.86 yıl iken, kadınların yaş ortalaması ise 26.5±9.07 yıldır. REZZY ölçeği toplam puan ortala-

maları erkeklerde 0.8±1.05 iken, kadınlarda 1.4±1.21’dir (p<0.01). Erkeklerin %25.5’inde, kadınların 

ise %42.3’ünde yeme bozukluğu riski saptanmıştır (p<0.05). Tüm katılımcıların ise %34.0’ında yeme 

bozukluğu riski belirlenmiştir. Yeme bozukluğu riski olan erkeklerde olmayanlara kıyasla vücut ağırlığı, 

BKİ, vücut yağ yüzdesi, yağ kütlesi ve kalça çevresi daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yeme bozuk-

luğu riski olan kadınlarda ise olmayanlara göre vücut ağırlığı, bel çevresi, bel/boy oranı (p<0.05), BKİ, 

yağ kütlesi, yağ yüzdesi ve boyun çevresi (p<0.01) daha yüksektir. Sonuç: Sonuç olarak, spor salonunda 

düzenli egzersiz yapan bireylerde yeme bozukluğu riski yüksek oranlardadır. Yeme bozukluğu riski 

kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir. Bireylerin vücut bileşimi ve antropometrik ölçümleri de yeme 

bozukluğu riski olanlarda daha fazladır. Bu nedenle, düzenli egzersiz yapan bireylerin yeme bozukluğu 

riski açısından takip edilmesi ve bu bireylerin sahip oldukları beslenme bilgilerinin ve alışkanlıklarının 

saptanması ve duruma uygun öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Yeme Bozukluğu Riski, Beslenme 
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CARBONIC ANHYDRASE VII INHIBITION PROFILE OF A GROUP OF THIOUREA 

DERIVATIVES 

Özlem AKGÜL 

Turkey 

Abstract: Neuropathic pain (NP) is defined as a chronic disease statement that results from a lesion or 

a disease affecting the somatosensory nervous system. It affects approximately 8% of the world popu-

lation by worsening patients’ quality of life. Currently, various antidepressant and anticonvulsant drugs 

are used in the treatment of NP however they are lack of specificity and their side effects limited their 

usage. Recently, new therapeutic targets like voltage-gated ion channels, renin-angiotensin system, his-

tamine H4 receptor agonists, glial cell activity modulators, μ-opioid receptor agonists, and carbonic 

anhydrase inhibitors have been investigated for developing new neuropathic pain modulator drugs. 

Among them, inhibition of carbonic anhydrase VII isozyme was proved to be effective against oxalip-

latin-induced NP with proof-of-concept studies. Pursuing these results, herein we decided to investigate 

the CA VII inhibition profile of a group of taurinamidobenzensulfonamide derivatives which were func-

tionalized as thioureas by using various benzyl isothiocyanates. 4-((2-(3-(4-subtitutedthioure-

ido)ethyl)sulfonamido)benzene sulfonamide derivatives synthesized by four step reaction and their 

structures were characterized by spectroscopic and elemental analyses. Compounds were tested for their 

CA inhibitory activity by using stop flow CO2 Hydration Assay. The inhibition efficacy of the compo-

unds against hCA I, II, VII have been evaluated in terms of the structure-activity relationship. According 

to the obtained data, chloro substituted derivative displayed the most potent and selective inhibition 

profile compared to other derivatives tested. As a result, these studies may pave the way to investigate 

more selective CA VII inhibitors in the future. 

Keywords: Taurine, Carbonic Anhydrase Inhibitors, CA VII Isozyme, Neuropathic Pain 
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DEVLET HASTANESİ VE ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ 

DOYUMUNUN İNCELENMESİ 

Özlem KARDAŞ KİN, Canan ERAYDIN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Üniversite Hastanesi ve Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelerin iş doyumlarının be-

lirlenmesine yönelik tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini 1 Mayıs 

2019- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Zonguldak İl Merkezinde bulunan Araştırma hastanesi ve Dev-

let hastanesinde görev yapan 400 hemşire; örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden, 18-65 yaş 

arası, görevinde en az 1 yılı doldurmuş olan 220 hemşire değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma verile-

rinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma-

mızda hemşirelerin iş doyumu düzeyinin orta düzeyde olduğu görülmüştür (86,18 ± 21,73). Üniversite 

hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum ölçeği toplam puanı 89,77±22,05, Devlet hastanesinde çalı-

şan hemşireleri iş doyum ölçeği toplam puanı 82,46±20,86 olarak bulunmuştur. Son 1 ayda 1-2 nöbet 

tutan ve hiç nöbet tutmayan hemşirelerin işletme politikası alt boyutu puan ortalamaları, ayda 5’ ten 

fazla nöbet tutan hemşirelere göre yüksek bulunmuştur (p:0,017). Çalışmamızda meslekte çalışma sü-

resiyle iş doyumu puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). Çalışmamıza göre en yüksek puan işletme politikası alt boyutu (36,61 ± 11,08), en düşük puan 

ise ücret alt boyutuna (4,41 ± 1,40) aittir. Sonuç: Çalışmamızda hemşirelerin iş doyumu düzeyinin orta 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İş doyumunu arttırmak için 5 yıl ve üzeri çalışan hemşirelerin haftalık 

çalışma süresinin 45 saat altına çekilmesine yönelik yeni planların yapılması, hemşirelerin çalışacağı 

birimle ilgili tercihlerinin dikkate alınması, hemşirelikte bilimsel aktivitelerin desteklenmesi ile ilgili 

düzenleme yapılması yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, Hemşire, Devlet Hastanesi, Üniversite Hastanesi 
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ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE YAŞADIKLARI 

ANKSİYETE VE SAĞLIKLARINI YÖNETME DURUMLARI 

Özlem KARDAŞ KİN, Canan ERAYDIN, Berkem TOPARLAK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Erasmus ile öğrenim gören öğrenciler sağlıkları ile ilgili bazı kararların sorumluluğunu gi-

derek daha fazla üstlendiği bir süreç yaşarlar. Bu dönemde sağlığa ilişkin yaşadığı anksiyete kişinin 

sağlık davranışlarına yansımaktadır. Amaç: Bu çalışma Erasmus öğrencilerinin COVID-19 salgını sü-

recinde yaşadıkları anksiyete ve sağlıklarını yönetme durumlarını belirlemek amacıyla yapılan tanımla-

yıcı tipte bir çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Mayıs-Temmuz 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Araştırma verilerinin toplamasında online anket yöntemi kullanılmış olup, anketin cevaplanma süresi 

ortalama 7-8 dakikadır. Çalışmaya Türkiye’den Romanya ve Polonya’ya Erasmus aracılığıyla öğrenim 

görmek amacıyla giden 185 Erasmus öğrencisini kapsamaktadır. Sonuç: Eğitim bilimleri fakültesinde 

okuyan öğrencilerin sağlık anksiyetesi puanları mühendislik fakültesinde okuyanların puanlarından 

daha düşüktür. Öğrencilerin yaşları ile SYBDÖ Beslenme alt boyut puanları arasında pozitif yönde is-

tatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Son 1 ayda sağlık problemi yaşayanların sağlık ank-

siyetesi puanları daha yüksektir. Covid-19 teşhisi almaya yönelik endişeleri olanların olmayanlara göre 

göre SYBDÖ Sağlık sorumluluğu ve Fiziksel aktivite alt boyut puanlarının daha düşük olduğu saptan-

mıştır. Romanya’da öğrenim gören Erasmus öğrencilerinin SAÖ Bedensel hastalıkla ilgili kaygı alt bo-

yut puanları daha yüksektir. Öğrencilerin SAÖ Bedensel belirtilere aşırı duyarlılık alt boyut puanları ile 

SYBDÖ Manevi gelişim alt boyut puanları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

sağlık anksiyetesi düzeyininin bireyin manevi gelişimini etkilediği söylenebilir. Sağlık anksiyete düzeyi, 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puanı ve alt boyutlarda da belirli değişimler yaratan bağımsız 

bir değişkendir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Anksiyetesi, Erasmus, COVID-19, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 
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KRİTİK COVID 19 HASTALIĞINDA YAŞA BAĞLI MORTALİTE 

Öztürk TAŞKIN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Yaşlılık, bireylerin doğumla başlayıp ölümle biten yaşam sürecinde doğal ve kaçınılmaz bir 

sondur. Yaşlılık organizmada molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi 

ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümü olarak tanımlana-

bilir. Yapılan çalışmalar Covid 19 hastalığının yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan bireylerde daha mortal 

seyrettiğini ortaya koymuştur. Materyal metod: Çalışmaya; Ekim/Aralık 2020 tarihleri arasında Kasta-

monu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen, geriatrik yaş gru-

bunda(65 yaş ve üzeri) olan 70 hasta ve erişkin hasta grubunda olan (18-64 yaş arası) 67 hasta dahil 

edildi. Hastaların; cinsiyet, yaş, invaziv mekanik ventilatör desteği, yoğun bakım mortaliteleri kayde-

dildi ve değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen geriatrik hasta grubu ile erişkin hasta grubu 

arasında cinsiyet açışından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü (p≤0,05). Geriatrik hastaların 

44(%62,8)’ü erkek 26(%37,2)’sı kadındı. Yaş aralığı 65-95 olup, yaş ortalaması 76,4’dü. Erişkin hasta-

ların ise 55(%82,1)’i erkek 12(%17,9)’si kadındı. Erişkin yaş aralığı 22-64 olup, yaş ortalaması 43,9’du. 

Yoğun bakım mortalitesi geriatrik hastalarda %74,2 (52 hasta), erişkin hastalarda %67,1 (45 hasta) ola-

rak bulundu. 70 geriatrik hastanın 55(%78,5)’i, 67 erişkin hastanın 45(%67,1)’i invaziv mekanik venti-

latör desteğine ihtiyaç duydu. Her iki hasta gurbunda 3 hasta ventilatör desteğinden ayrılabildi. İnvaziv 

mekanik ventilatör desteğine alınan 55 geriatrik hastanın 52(%94,5)’sinin ve 45 erişkin hastanın 

42(%93.3)’sinin yoğun bakım süreci mortalite ile sonuçlandı Tartışma: Yaşlılarda daha fazla sayıda 

kronik hastalıklar ve bağışıklık fonksiyon bozuklukları olduğu göz önüne alındığında Covid 19 hastalı-

ğının bu popülasyonu daha fazla etkileyebileceği öngürülebilir. Bizim çalışmamızda yaş ortalaması ge-

riatrik hastalar için 76,4 erişkin hastalar için 43,9 olup; mortalite oranlarımız ciddi anlamda yüksekti (% 

74,2-%67,1). Yaşla birlikte mortalite oranı ciddi olarak artmakta olup covid yoğun bakım ünitesine alı-

nan erişkin hasta grubunda da mortalite oranlarının yüksek olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Geriatri, Erişkin, Mortalite 
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BREASFEEDING TRENDS AND STAGGERRED INITIATION MODELING 

Muhiddin UMIDOV  

Uzbekistan 

Abstract: The measure of medical advantages got from breastfeeding is impacted by age of the youngs-

ter at inception of the principal bosom milk, the span and force of breastfeeding and age at which the 

kid is acquainted with strengthening food sources and different fluids. In this investigation, the overall 

pattern of timing of breastfeeding inception among nursing moms in Nigeria somewhere in the range of 

1990 and 2003 is analyzed. The circumstance of inception of the primary bosom milk to a youngster by 

her mom is estimated in a three-level ordinal scale (promptly, inside 24 h and days after birth) and the 

effects of some financial and maternal components on this are resolved. Results from this investigation 

uncovered a critical improvement in the pattern of early inception of bosom milk among Nigeria moms 

somewhere in the range of 1990 and 2003 (p<0.0001). Mother's age upon entering the world, her inst-

ructive fulfillment, infant's conveyances at medical clinics and moms' domiciling in metropolitan zones 

contributed emphatically to early inception of the principal bosom milk to children by Nigerian nursing 

moms (p<0.05). In the opposite nonetheless, conveyance through cesarean activity and the current birth 

being the main conveyance by a mother are both found to militate against early inception of breastfee-

ding in Nigeria (p<0.05). Three floods of public information from Nigerian Demographic and Health 

Surveys for 1990, 1999 and 2003 were utilized in the examination.  

Keywords: Breastfeeding Initiation Nigeria Demographic and Health Surveys (NDHS), Generalized Or-

dinal Logistic Regression (GOLR), Ordinal Logistic Regression (OLR), Odds Ratios (OR) 
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TRIALS OF CANCER PREVENTION RELATING TO SEVERITIY AND MEDIATION 

ANALYSIS 

Imeda JAPARIDZE  

Georgia 

 

Abstract: In a malignancy anticipation preliminary, a result, for example, disease seriousness can't be 

assessed in people who don't create disease. In such a circumstance, the main separation approach has 

been applied. Under this methodology, the Principal Strata Effect (PSE) has been thought of, which is 

characterized as the impact of therapy on the result among the subpopulation in which people would 

have created malignant growth under either treatment arm. In any case, in this examination, the creator 

doesn't have any significant bearing this way to deal with the circumstance. All things being equal, the 

creator talks about the intervention examination approach, in which Natural Direct and Indirect Effects 

(NDE and NIE) are thought of. This methodology has a preferred position as it considers two potential 

systems of therapy control of malignant growth seriousness: The first is that the therapy may keep a 

person from getting disease, which could be viewed as control of malignancy seriousness, the second is 

that regardless of whether the therapy doesn't keep a person from getting malignancy, it might in any 

case disable the malignant growth seriousness. The previous component relates to the NIE and the last 

compares to the NDE, albeit the PSE can think about just the last system. Philosophies proposed with 

regards to immunization preliminaries are applied to information from a randomized prostate malignant 

growth counteraction preliminary.  

Keywords: Characteristic Direct Effect, Natural Indirect Effect, Principal Strata Effect, Sensitivity 

Analysis 
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PSYCHOLOMETRIC SCALE AND PROGRAMIZED CONSTRUCTION TECHNICS 

Khalan ARMSTRONG  

Central African Republic 

Abstract: Helpful capability of another stimulant medication is assessed as often as possible dependent 

on multi-thing psychometric scales. The absolute score of a psychometric scale is determined dependent 

on the reactions of various things, in which every thing is scored on a likert scale. Missing reactions in 

a portion of the things are unavoidable and thus it is an issue in ascertaining the all out score of a scale. 

Various methodologies can be utilized to deal with the missing thing reactions in developing the absolute 

scores of a psychometric scale. One methodology is that if a patient has missing reactions in at least one 

things, his/her complete score will be feeling the loss of, another methodology is that the missing thing 

reaction will be ascribed prior to ascertaining the scale all out score. For the ascription, various tech-

niques can be utilized. Every one of the strategies has a few disadvantages. This paper looks at six 

strategies, ordinarily utilized in crediting the missing thing reactions when there are missing reactions 

at least one things, yet not missing over half things of the scale. Reproduction examines demonstrate 

that subbing the mean of the finished things of a scale for a given patient is by and large the best tech-

nique for attributing both the irregular and non-arbitrary missing things in the psychometric scale deve-

lopment.  

Keywords: Attribution, Missing Data, Non-Response Psychometric Scale 
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MISSING INFORMATION OUTCOME IN TRIALS OF CLINICS WITH CONTINUES 

TESTING 

Pejman KHOSHKAM  

Tunisia 

Abstract: Missing information is a typical event in longitudinal investigations of medical services re-

search. Albeit numerous investigations have indicated the likely helpfulness of current missing exami-

nations, e.g., (1) Complete Case (CC) investigation, (2) attribution strategies, for example, Last Obser-

vation Carried Forward (LOCF), different ascriptions, Expectation-Maximization calculation approach, 

and (3) techniques utilizing all accessible information, for example, direct blended model and summed 

up assessment conditions approach, the CC examination or LOCF attribution strategy have been well 

known because of their effortlessness of execution paying little heed to some basic disadvantages. Mis-

sing information plagues medical services research, debilitating an examination's decision. An audit of 

randomized controlled preliminaries announced 89% of 71 preliminaries had mostly missing essential 

results and 18% of preliminaries had over 20% missing results. The proposed approach utilizes the 

summed up least squares technique utilizing all accessible information without cancellation or ascripti-

ons for missing results, creating the best direct fair-minded gauge. A recreation study was directed to 

contrast the proposed approach with generally utilized missing investigations under each missing infor-

mation system and demonstrated the legitimacy of the proposed approach, particularly with the primary 

request autoregressive connection structure. B-spline is applied to the proposed model to oversee non-

straight connections among result and ceaseless covariate. Application to a cell treatment clinical preli-

minary is introduced.  

Keywords: Missing Outcome, Clinical Trials, General Linear Models B-Spline 
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INTRA RELATIONSHIP AMONG COEFFICIENTS AND THEIR CONFIGURATION 

Kimmo SALMI  

Finland 

Abstract: Issue explanation: Reliability considers are worried about the investigation of "consistency" 

or "repeatability" of estimations. Frequently (however not generally) the unwavering quality coefficients 

are Intra-class Correlation Coefficients (ICC). Contingent upon the plan or the reasonable expectation 

of the investigation there are three sorts of intra-class relationship coefficients, named intra-class con-

nection coefficients Case 1, 2 and 3, for estimating the dependability of a solitary stretch measure. While 

strategies for test size counts for intra-class connection coefficients in Case 1 are accessible and executed 

in Power Analysis and Sample Size System (PASS), as far as anyone is concerned, no techniques de-

pendent on intra-class relationship coefficients in Case 2 and 3 are accessible. Objective: Develop a 

strategy for figuring the size of an unwavering quality examination dependent on intra-class connection 

coefficients Case 1 and 2. Approach: A reasonable strategy for processing test size utilizing reproducti-

ons was proposed. We proposed to figure test size dependent on the normal width of the certainty span. 

For a given objective estimation of the intra-class connection coefficient, the proposed technique picks 

the plan guarantees a 95% certainty span with normal length more limited than a pre-indicated esteem. 

The pertinence of the proposed strategy practically speaking for intra-class coefficients Case 2 was up-

held by exhibiting three invariance properties of the proposed certainty stretches. Results: Tables with 

test size prerequisites were inferred and shown. A program for completing the figurings was created in 

R. The technique was utilized to estimate a preliminary meant to examine the unwavering quality of a 

scale that quantifies the cleanness of the colon at the hour of colonoscopy. Decision: A straightforward 

technique for test size count for intra-class connection coefficient Case 1 and 2 dependent on the normal 

length of certainty spans was proposed. The proposed was executed by the creators in R (uninhibitedly 

accessible programming). Three invariance properties of the certainty spans for the intra-class connec-

tion coefficients Case 2 were concentrated by reproductions. These properties are a significant apparatus 

while thinking about the plan of this kind of studies.  

Keywords: Power Analysis and Sample Size System (PASS), Intra-Class Correlation Coefficients 

(ICC), Colonoscopy 
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CLINICAL TRIALS MONITORING FOR STATISTICAL REASONS 

Vladimír REZEK  

Czech Republic 

Abstract: Issue explanation: The regular suspicion in non-randomized Phase II clinical preliminaries is 

a homogeneous populace with homogeneous reaction. This supposition that is at chances with numerous 

preliminaries today, a heterogeneous reaction because of the presence of subgroups. Approach: In 

request to inspect the impacts of heterogeneity on the preliminary result, a deliberate stage is created to 

measure the reach and classes of conceivable reaction heterogeneity utilizing a blended model metho-

dology. Five ongoing techniques created to deal with heterogeneity, delineated investigation, beta-bino-

mial models, Bayesian progressive models and relapse models are thoroughly analyzed utilizing a bunch 

of execution measures to give clinicians situations where every strategy is appropriate. Results: All 

techniques require from the earlier data on the subgroup structure, a restricting variable in most preli-

minary lead. The Bayesian strategies require minimal measure of presumptions, give a technique to 

share data across subgroups and permit halfway subgroup results, yet require significant computational 

assets and time. The delineated techniques give a basic improvement over the standard stage II Simon 

configuration, yet do not have the philosophy to consider fractional subgroup halting. End: The hetero-

geneity model gives a helpful instrument to demonstrate information under a heterogeneity presumption. 

The legitimate treatment of heterogeneous populaces under a Phase II plan is a disagreeable discussion, 

overlooking this central supposition may prompt inaccurate preliminary results. New techniques should 

be created which can incorporate the heterogeneity structure in the preliminary plan and take into con-

sideration incomplete theory testing.  

Keywords: Bayesian, Over-Scattering, Subgroup Examination 
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PROCEDURE OF TRIAL STAGES FOR SELECTING THE RIGHT MULTIVARIATE 

REGRESSION MODEL 

Bassaam AL-ALLAM  

Oman 

Abstract: Issue articulation: This article considers the investigation of multivariate relapse try that is 

utilized as often as possible in assortment of uses examination, for example, mental epidemiologic 

examinations. Our investigation worried about multivariate relapse model in which the reactions were 

associated specifically ways for both norm and non-standard multivariate model constructions. Our goal 

is to discover solid system that can be utilized to control the choice of the best multivariate relapse model 

that has the correct covariance structure and in a similar time has the privilege multivariate model const-

ruction for both norm and non-standard multivariate model designs. Approach: In this examination, we 

were proposing and assessing another three phases methodology that could be utilized to direct the de-

termination of the best multivariate relapse model that has the correct covariance structure and in a 

similar time has the privilege multivariate model construction utilizing bootstrap reenactment technique. 

Results: The recreation results showed that the presentation of the new strategy in distinguishing the 

privilege multivariate relapse model that has the correct covariance structure and in a similar time the 

privilege multivariate model design from both norm and non-standard multivariate model constructions 

was magnificent in general. End/Recommendations: We suggested utilizing the new methodology as 

stander instruments to direct the choice of the best multivariate relapse model that has the correct cova-

riance structure and in a similar time has the privilege multivariate model construction.  

Keywords: Multivariate Direct Relapse, Data Rules, Bootstrap Strategy, MCB System 
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INDEPENDENT POPULATION GROWTH CURVES AND TESTING THE BALANCE 

Jwala TIPANIS  

India 

Abstract: Issue articulation: Numerous preliminaries have been led to analyze the body development 

bends and subsequently development rates depending on smoothing and displaying distinctive develop-

ment bends utilizing diverse boundary esteems for a similar model. This examination intended to build 

a trial of the equity of two percentile development bends and of a bunch of percentile development bends 

from two autonomous populaces paying little mind to the state of these bends. At present accessible 

tests permit us to settle on a choice on one gathering. Settling on a choice with respect to the entire bend 

requires fabricating new tests. Approach: This investigation created two trial of the balance of two de-

velopment bends dependent on the idea of the priority and the chi-square tests and a trial of the fairness 

of a bunch of development bends. The Monte Carlo reenactment procedure was utilized to examine the 

force of the three tests under a move in the area boundary and under a move in the scale boundary of 

the ordinary and gamma circulations. The tests were applied to the weight-for-age percentile develop-

ment bends of Egyptian locales. Results: The bend priority test is more impressive than the bend chi-

square test in testing the equity of development bends under a move in the area boundary of both the 

ordinary and gamma circulations. It is additionally more impressive than the bend chi-square test in 

testing the correspondence of development bends under a move in the scale boundary of the gamma 

dispersion and in testing balance of development bends with high positions under a move in the scale 

boundary of the ordinary circulation. Applying the new tests to the weight-for-age development bends 

of the two Egyptian areas demonstrated that the locales have diverse development bends. End: The new 

tests are ground-breaking in testing the equity of development bends. As per them, the two Egyptian 

areas have distinctive dietary status.  

Keywords: Bend Priority Test, Bend Chi-Square Test, Bends Set, Chi-Square Test, Anthropometric Es-

timates Percentile Bends 
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NORMAL CUMULATIVE SYMMETRY FOR ORDERED CATEGORIES OF DEPARTURES 

Arkadios JOANNOU  

Cyprus 

Abstract: Issue proclamation: For square possibility tables with requested classifications, we are keen 

on considering a design of feeble evenness when Bowker's balance model doesn't hold and in estimating 

the level of takeoff from frail balance. Approach: The current examination considered the normal agg-

regate evenness model that has a more vulnerable limitation than the design of balance. It likewise gave 

a measure to address the level of takeoff from normal combined evenness. At the point when the rest-

rictive evenness and the aggregate direct diagonals-boundary balance holds, the proposed measure can 

gauge what level of takeoff from the balance is. Results: The proposed model and the measure were 

applied and broke down (1) for the information of 4×4 possibility table of independent distance vision 

of 7477 ladies matured 30-39 utilized in Royal Ordnance industrial facilities in Britain from 1943-1946 

and (2) the information of 4×4 possibility table of the 59 coordinated sets utilizing from portion levels 

of formed estrogen. End: The proposed model is valuable when the evenness model doesn't hold and 

the proposed measure is helpful for looking at the level of takeoff from the frail balance model in a few 

tables. Particularly the proposed measure is valuable to gauge the level of takeoff from evenness when 

the contingent balance (the total diagonals-boundary balance) model holds.  

Keywords: Normal Combined Balance Restrictive Evenness Aggregate, Direct Diagonals Parameter 

Balance, Possibility Table Total Balance 
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SAMPLING POINTS AND LINE SAMPLING MODIFICATION SURVEYS 

Nattasom SUPRIJA  

Thailand 

Abstract: Issue proclamation: In the act of ordinary point testing and line examining strategies in the 

ranger service overview, we regularly experience issues, for example, limit and opening issues. These 

issues could present inclination in the aftereffects of woodland inspecting. Legitimate changes are requ-

ired. Approach: This investigation created novel likelihood calculation approaches in the use and ad-

justment of level point inspecting and line examining in the ranger service stock. It audited customary 

point inspecting and line testing techniques, distinguishes explicit issues related with real timberland 

examining and gives alteration arrangements utilizing likelihood calculations. Results: By changing the 

first point inspecting and line examining systems, this examination proposed novel answers for these 

issues and gives better testing strategies diminished inclination in the ranger service overview. End: In 

this examination, just flat checking for point inspecting and line testing was talked about. For the com-

paring issues experienced in vertical measuring, the arrangements are like the ones for the even checking 

inspecting. These adjustments had been given shifting degrees of intricacy. To keep a harmony among 

exactness and expenses, alterations with a proper degree of multifaceted nature might be chosen.  

Keywords: Point Testing, Line Examining, Timberland Inspecting, Even Measuring, Tree Basal Terri-

tory 
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LOGISTIC REGRESSION AND BASE RATE PROBLEM FOR EXPLAINED VARIATION 

Dragomir IVANOV  

Moldova 

Abstract: Issue explanation: Logistic relapse, maybe the most every now and again utilized relapse 

model after the General Linear Model (GLM), is broadly utilized in the field of clinical science to break 

down prognostic variables in investigations of dichotomous results. In contrast to the GLM, various 

recommendations have been made to gauge the clarified variety in strategic relapse investigation. One 

of the limits of these measures is their reliance on the occurrence of the occasion of interest in the 

populace. This has clear impediment, particularly when one tries to analyze the prescient capacity of a 

bunch of prognostic elements in two subgroups of a populace. Approach: The motivation behind this 

article is to consider the base-rate affectability of a few R2 estimates that have been proposed for use in 

strategic relapse. We thought about the base-rate affectability of thirteen R2 type parametric and non-

parametric insights. Since a hypothetical correlation was unrealistic, a reproduction study was led for 

this reason. We utilized outcomes from a current dataset to reenact populaces with various base-rates. 

Strategic models are created utilizing the covariate values from the dataset. Results: We discovered 

nonparametric R2 measures to be less delicate to the base-rate when contrasted with their parametric 

partner. Calculated relapse is a parametric instrument and utilization of the nonparametric R2 may result 

conflicting outcomes. Among the parametric R2 measures, the probability proportion R2 seems, by all 

accounts, to be least subject to the base-rate and has moderately unrivaled interpretability as a proportion 

of clarified variety. End/Recommendations: Some likely proportions of clarified variety are recognized 

which endure changes in base-rate sensibly well and simultaneously give a decent gauge of the clarified 

minor departure from a basic nonstop factor. It would be, nonetheless, deceptive to reach solid inferen-

ces dependent on the finishes of this exploration as it were.  

Keywords: Base-Rate Affectability, Coefficient of Determinant, Inert Scale Direct Model R2 Measure-

ment 
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HEALTHCARE SERVICE EFFICIENCY AND RELATION WITH ELDERLY 

POPULATION 

Zhoomart ZHUMABAEV  

Kyrgyzstan 

Abstract: Inspiration for this exploration work began while causing an emergency clinic overseer to 

survey whether patient arranged movement term, X≥0 is mirroring the assistance's proficiency? Higher 

estimation of the example mean span, X infers lesser efficiency in the clinic and more medical services 

cost. Moreover, bigger estimation of test scattering, sx2 in the assistance lengths is a marker of lesser 

dependability and shortcoming. Obviously, the scattering, sx2 in a medical care emergency clinic acti-

vity could be because of different unexpected issues among patients or operational failure. Accepting 

that it isn't the assorted unexpected problems of patients, how could the relevant data from information 

be extricated, measured and deciphered to address wasteful activity? This is the difficult assertion for 

conversation in this article. To be explicit, in a wasteful clinic activity, the example scattering and mean 

of administration terms are probably going to be exceptionally corresponded. Their connection is a piece 

of information to distinguish a wasteful activity of an emergency clinic. To register the relationship, 

presently there is no proper equation in the writing. The point of this article is, hence, to infer a working 

equation to register the relationship between's example scattering and mean. The scattering is too signi-

ficant factual measure to rapidly administer, in medical care tasks as well as in designing, financial 

aspects, business, social or game applications. The methodology begins first in evaluating an overall 

connection between the scattering and mean in a given information. This relationship may go from a 

straight to a quadratic, cubic or more serious level. Assume that the scattering, σ2 is a capacity, f(µ)of 

the mean, µ of patient arranged action spans. Explicit usefulness relies upon the recurrence example of 

the information.  

Keywords: Information Mean and Dispersion Curvature, Healthcare Management, Shifting Angle 
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HEART AND LUNG TRANSPLANTS ANALYSIS: A CASE FOR BIOLOGICAL RESPONSE 

Dominic HARRISON  

New Zealand 

Abstract: The model is a reflection of the truth. The determination of the standard opposite binomial as 

a hidden model for the quantity of patients hanging tight in months for heart and lung relocate is sketchy 

in light of the fact that the information show not the necessary harmony between the scattering and its 

practical identical regarding the mean but instead an over or under scattering. This wonder of over/under 

scattering has been a test to locate a suitable basic model for the information. This article offers an 

inventive methodology with another model to determine the methodological breakdown. The new model 

is named Imbalanced Inverse Binomial Model (IIBM). A factual philosophy is concocted dependent on 

IIBM to investigate the gathered information. The approach is delineated with a genuine information on 

the quantity of patients sitting tight in months for heart and lung transfers together. The outcomes in the 

outline do persuade that the new methodology is very ground-breaking and draws out significantly more 

data which would have been missed something else. In explicit, the chances of getting the organs are 

higher under an expected unevenness in the information than under an ideal zero lopsidedness in all the 

states aside from Alabama. The chances are reliably higher under an expected awkwardness in the in-

formation than under an ideal zero irregularity across all the age bunches holding up in months. Further 

examination work is expected to recognize and clarify the components which may have caused the irre-

gularity between the noticed scattering in the information and its practically comparable sum as indica-

ted by the basic reverse binomial model for the information. The substance of this article stays the es-

tablishment on which the future examination work will be assembled.  

Keywords: Adjusted Inverse Binomial Distribution, P-esteem Power Odds Ratio, C(α) Count Model 
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DIFFERENCES OF REGRESSION MODEL TYPES IN THE ANALYSIS OF 

CATEGORICAL VARIABLES 

Neven RUSKI  

Macedonia 

Abstract: Probit and calculated relapse models are individuals from the group of summed up straight 

models, utilized for assessing the practical connection between the dichotomous needy and autonomous 

factors. The current examination is intended to discover the exhibition of calculated and probit relapse 

models in various conditions under multivariate ordinariness. The target of the examination is to analyze 

the presentation of probit and strategic relapse models under multivariate ordinary. A Monte Carlo rec-

reation study was done in which fake datasets were produced under multivariate ordinariness. Datasets 

were created by utilizing the dormant variable methodology, under various change covariance networks, 

shifting example sizes and prevalences. For every one of the mixes, 1000 recreations were completed. 

Probit and calculated relapse investigations were performed and thought about utilizing boundary gau-

ges, standard mistake, Likelihood Ratio test, RMSEs, invalid and remaining deviances, diverse pseudo 

R2 measures, AIC, BIC and Correct Percent Prediction. A live informational index was additionally 

used to think about the productivity of the models. It was apparent from AIC, BIC and RMSE esteems 

that logit and probit models fit the dataset similarly well in all the blends of test size, connection design 

and extent of result. In any case, affectability, explicitness and CPP esteems demonstrated that the logit 

model predicts the result in a way that is better than the probit model in a large portion of the circums-

tances. The outcomes demonstrated that the probit and logit models perform similarly well under mul-

tivariate ordinariness.  

Keywords: Strategic Regression, Probit Regression, Monte Carlo Simulation, Self-Efficacy Children 
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FARM ANIMALS PRACTICE FOR IMPROVING EARLY GROWTH PROCESS 

Hedieh RASTKAR  

United Arab Emirates 

Abstract: Fruitful soil pressure addresses a significant concern versus of horticultural harvest yield 

improvement in a few southern nations. Ecological concerns and soil low ripeness just as a quick seg-

ment advancement and also serious mechanical abuse with respect ground asset, definitely contribute in 

lessening horticultural land accessibility. We accept that various culture as well as intercropping expe-

rimentation plans, coordination in southern nations rural practices, could somewhat conquered prolific 

soil pressure issues. The principle sorts of intercropping incorporate blended intercropping, column in-

tercropping and strip intercropping. Here we evaluated maize/cowpea intercropping designs just as ma-

ize monoculture frameworks. For this reason, trial dispositive is as following, 5 bundles including sole 

maize plants, 5 packages with variation of maize and cowpea plots on a similar column (strip intercrop-

ping) and 5 packages including maize and cowpea rotation lines (line intercropping), by a computational 

factual methodology with the reason to advance blended harvests rehearses in differentiating rich soil 

accessibility concerns, improving maize plants development measure. Development information (plant 

tallness and plant leave number) pertinent 52 maize plants for each above portrayed exploratory desti-

nations were gathered during 9 weeks and handled by own R content, including graphic and scientific 

measurable overviews. Discoveries unmistakably indicated a positive effect of intercropping rehearses 

in quickening maize early development measure. Maize and cowpea lines intercropping displayed a 

decent execution in term of quickening maize development measure as inverse to maize monoculture 

(p<0.03) and maize/cowpea strip intercropping packages (p<0.001). This examination featured the value 

blended societies intercropping framework dependent on maize/cowpea lines variation planting design 

in improving maize early turn of events and also advanced test plan as a significant arrangement in 

agronomical exploration for differentiating rural concerns opposite of restricted profitable and too low 

fruitful ground assets.  

Keywords: Maize and Cowpea, Intercropping Patterns, Maize Monoculture 
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COMPLETED DESIGN OF GUARD AND EFFICIENCY OBJECTIVES 

Abihu SINAGA  

Indonesia 

Abstract: A few plans, for example, plans to locate the ideal organic portion, the Eff-Tox plan and 

consistent Phase I/II plans, have been proposed to assess both medication harmfulness and viability as 

options in contrast to the customary worldview of a stepwise medication advancement approach. Here, 

we initially look at the impact of test and accomplice size on the precision of portion determination in 

beginning stage oncology plans and afterward propose a plan that is sufficiently enormous to permit 

exact portion choice for harmfulness and that consolidates Bayesian choice principles toward the finish 

to choose an ideal portion for poisonousness and adequacy. We propose the Accelerated Titration Large 

Cohort Early Phase (ATLCEP) plan, a reasonably enormous, straightforward guideline based coordina-

ted Phase I/II preliminary plan that assesses both wellbeing and adequacy. This plan joins halting prin-

ciples inside portion levels to permit more adaptable dynamic. At long last, we look at the working 

attributes of this plan with other Phase I/II procedures, through recreations. Our reenactments of the 

ATLCEP configuration yield a mean example size of around 42 patients for the genuine DLT and reac-

tion rates and halting principles considered and show that with this example size the plan can heartily 

pick a portion that is ideal for adequacy and security. In our reenactments, it proceeds just as or better 

than the Eff-Tox or the Optimal Biological Dose (OBD) Isotonic plan. It likewise performs in a way 

that is better than a 3+3 Phase I configuration adhered to by a standard Phase II plan.  

Keywords: Stage I/II Integrated Design, Rule-Based Design, Eff-Tox Design OBD Design 
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A STATISTICAL APPROACH TO ORGAN SUPPLY AND DONATION CENTRAL 

Dado SIMÕES  

Portugal 

Abstract: One of the significant issues in getting blood supply to patients overall is to give blood of the 

best reachable quality, in the required amounts. Focal Blood Services (CBS's) overall are every day 

confronted with the difficult how to fulfill requests for blood from different emergency clinics. These 

emergency clinics, in their turn, are confronted with the difficult how to fulfill requests for blood from 

their patients. To tackle these issues in a practical manner is famously troublesome, in light of the fact 

that (I) the measures of accessible blood and of blood request are arbitrary, (ii) blood must be utilized 

during a restricted measure of time, (iii) one should recognize different blood segments (red platelets, 

plasma and platelets) with various related expenses and perishability and (iv) one should recognize pe-

ople with various blood classifications (like AB+ and O−) with various abilities to go about as benefactor 

or as beneficiary. In this survey paper we give the subject foundation, portraying the blood qualities and 

the activity of CBS and clinic blood donation centers. Specifically, we portray blood interest, blood 

segments and blood classifications. We portray blood screening techniques and their preparing times 

and furnish with some genuine information. Especially we depict a stochastic way to deal with blood 

screening and stock. An accentuation will be given to stock administration and blood distribution, stoc-

hastic imput-yield of the stock framework and some expense capacities included.  

Keywords: Blood Donation Center, Service Blood Demand and Supply Blood Screening, Group Testing 
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ZERO SUM MODELS AND MISSING DATA: A TECHNIC TO COMPENSATE MISSING 

DATA 

Antonne CLARKE  

South Africa 

Abstract: The writing of tally relapse models covers an enormous extent of studies and applications 

that executed basic and standard models for tally reaction factors by utilizing Poisson relapse models, 

binomial relapse models, negative binomial relapse models, mathematical relapse models, or summed 

up Poisson relapse models. These relapse models have gotten significant consideration in different cir-

cumstances. All things considered in numerous fields, the dispersion of the check reaction variable may 

show a component of abundance zeros for which the previously mentioned relapse models may neglect 

to give a satisfactory fit. To cure this debilitation, a class of conveyances known as zero-swelled models 

is considered as the most fitting methodology for managing this issue of overabundance zeros. Notwiths-

tanding the zero-swelled issue, it happens frequently that the example informational indexes under scru-

tiny are not totally noticed. This alludes to the missing information issue. In this examination, our es-

sential interest is in exploring contemplates that thought about all the while the missing information 

issue and the zero-swelled element in displaying zero-expanded information. Also, we examine their 

approachs and results and some likely bearings of things to come research.  

Keywords: Tally Data Estimating Methods, Missing at Random, Missing Completely at Random Mis-

sing Data, Missing Not at Random, Zero-Inflated Models 
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SEMI PARAMETRIC STATISTICAL MODEL FOR CURATION OF INFORMATION 

Miroslava MOCANU  

Moldova 

Abstract: Fix model is a helpful model for breaking down disappointment time information when there 

is proof of long haul survivors. In customary fix models, it is accepted that the restored or uncured status 

in the blue-penciled set can't be recognized. In any case, in numerous events, information of some symp-

tomatic methods, with some affectability and particularity, may have given halfway data about the reli-

eved or uncured status in the edited set. Inability to utilize such information would be inefficient and 

bring about proficiency misfortune. Wu et al. in 2014 proposed an all-encompassing fix model. It fuses 

such extra indicative data into conventional Proportional Hazards (PH) fix model investigation. In this 

work, we broadened a semi-parametric Accelerated-Failure-Time (AFT) fix model to fuse the extra 

analytic data in light of the fact that AFT model might be more fitting than PH models in certain appli-

cations and it gives natural and straightforward understanding through hypothesizing direct connection 

between disappointment times and covariates. Through reproductions, we indicated that the proposed 

broadened semi-parametric AFT fix model gave more proficient and less one-sided assessments than 

customary semi-parametric AFT fix model, higher productivity and more modest inclination were rela-

ted with higher affectability and particularity of the demonstrative methods. The proposed technique 

was delineated utilizing a clinical information model.  

Keywords: Fix Model Expectation-Maximization (EM), Algorithm Accelerated Failure Time (AFT), 

Relative Efficiency Sensitivity and Specificity 
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WEIGHT LOSS AND POST SURGERY DEPRESSION EFFECT: EXPERIENCES OF 

PATIENTS 

Mahdi MANESH  

Iran 

Abstract: Presentation/points: Depression is the most widely recognized mental problem found in pa-

tients looking for bariatric medical procedure. Current writing with respect to the effect of pre-usable 

sadness on weight results after bariatric medical procedure is dubious. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy 

(LSG) is the most normally performed bariatric system in Australia. Not many examinations have ins-

pected the job of discouragement as an indicator of weight reduction post-LSG explicitly. Moreover, 

this relationship has not been examined in an Australian associate. Strategies: 124 patients went through 

LSG. Pre-usable Beck Depression Inventory-II (BDI-II) scores were accessible for 117 patients. Post-

usable weight results were gathered at 1 year. Univariate and multivariate examination was performed 

to explore the connection between pre-employable BDI-II scores and weight reduction results at 1 year. 

A multivariate model was utilized to inspect the effect of pattern factors including age, sex and pre-

usable load on weight results. Results: The mean pre-employable weight and BMI was 123.9 kg and 

43.1 kg/m2 individually. 2 patients were lost to follow-up. The mean post-usable ΔBMI and %EWL at 

a year was 13.1 kg/m2 and 76.1% separately. The middle pre-usable BDI-II score was 14 (territory 1-

52), connecting with gentle gloom. No critical affiliation was found between BDI-II scores and weight 

results on univariate and multivariate examination. On multivariate displaying, more seasoned age bro-

ught about lower ΔBMI (p=0.001) and TWL (p=0.001). Higher pattern weight was essentially connected 

with more noteworthy.End: Pre-employable discouragement seriousness was not prescient of weight 

reduction results in this investigation. Future examinations with normalized evaluation conventions and 

follow-up terms are expected to depict the effect of sorrow on weight reduction after LSG.  

Keywords: Depression, Beck Depression Inventory-II, Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Bariatric Sur-

gery, Weight Outcomes 
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ADOLESCENTS AND INFLUENCING FACTORS IN THEIR NUTRITIONAL 

BEHAVIOURS 

Harisdarma KOMAR  

South Sudan 

Abstract: Healthful conduct contrasts between the genders, yet additionally between the distinctive age 

gatherings. The purposes behind this are not just the inclinations and revultions brought about by social 

and social conditions, for example, wars or provincial food, yet additionally individual and social con-

ditions and day to day environments. This likewise incorporates status sections and formative underta-

kings which must be dominated in specific age gatherings and which impact healthful conduct through 

the related changes. With the assistance of anecdotal meetings with youthful grown-ups it was concei-

vable to discover, that for teenagers and youthful grown-ups the thought processes and factors for sus-

tenance conduct are unique, than for other age gatherings, on account of the numerous adjustments in 

day to day environments. Above all moving out of parentsʼ homes is related with changes in dietary 

patterns and food utilization. The point of the task was to gather socio-social illustrative examples for 

the nourishing conduct of various gatherings of individuals to have the option to coordinate them both 

into direct item improvement for food and into the plan of sustenance and smart dieting data crusades.  

Keywords: Nutrition Conduct, Young Grown-Ups, Social Components, Gender and Diversity, Social 

Science 
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EATING TRENDS AMONG PEOPLE WITH EMOTIONAL FLUCTIATIONS 

Vegar FREDERIKSEN  

Norway 

Abstract: In two exploratory examinations in ladies, we researched whether continued testing improved 

the prescient legitimacy of self-detailed enthusiastic eating (EE) for trouble incited food consumption. 

We additionally tried whether there is uphold for a cycle of importance making where pre-test and re-

test EE are in a roundabout way related through a sequential causal chain of alexithymia and poor ref-

lective mindfulness (IA). In investigation 1 (n=80), self-revealed alexithymia and IA were estimated 

prior to retesting EE. In examination 2 (n=128), alexithymia and IA were estimated after re-testing EE. 

On the side of an interaction of importance making, in the two investigations there was a huge sequential 

chain of pre-test EE to re-test EE through alexithymia and IA. Further, re-test EE anticipated fairly more 

fluctuation in trouble initiated food admission than pre-test EE, however the thing that matters was not 

huge. Taking everything into account, continued testing may assist respondents with improving comp-

rehension of a measure, accordingly improving the legitimacy of that measure. A pre-condition for this 

methodology is substantial appraisal of passionate eating. Evaluating passionate eating by methods for 

self-report expects respondents to have a decent familiarity with explicit feelings. It tends to be addres-

sed whether respondents with HEE meet this prerequisite, since trouble in distinguishing and depicting 

explicit feelings (alexithymia) consider as a part of the chief causes. Rehashed appraisal improved the 

unwavering quality and legitimacy of grades on measures for general uneasiness and work tests. The 

current investigation tends to whether or not continued testing correspondingly improves the prescient 

legitimacy of self-revealed passionate eating for food admission, and conceivable basic components of 

such improvement.  

Keywords: Emotional Eating, Re-Testing, Meaning Making, Validity, Alexithymia, Poor Introspective 

Awareness 
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ELDERLY CIVILIANS AND METABOLICAL RISKS OF DIEATARY NUTRITIONS 

Maksym Vadymovych VOLOSHCHUK 

Ukraine 

Abstract: The point of the investigation was to inspect the part of dietary utilization of various sorts of 

unsaturated fats on metabolic danger factors and provincial fat affidavit in more seasoned people. We 

theorized that immersed unsaturated fat (SFA) consumption, monounsaturated unsaturated fat (MUFA) 

and low admission of polyunsaturated unsaturated fats (PUFA) would be related with markers of insulin 

opposition, hyperlipidemia, and hypertriglyceridemia. Stationary, overweight and large (weight list: 29-

48 kg/m2) grown-ups (N=20) matured 45-78 years went through two-hour oral glucose resistance test, 

blood draw, DXA filter, and finished seven-day diet records. Subjects had low wellness levels (VO2 

max=23.5 ± 2.4 mL/kg/min) and high absolute muscle versus fat (43.5 ± 1.7%). The normal macronut-

rient structure of the eating routine was high in fat as a percent of complete kcal (35.5%). The proportion 

of MUFA to PUFA was related with serum cholesterol (r=0.48, P=0.03) and would in general be related 

with higher fasting glucose (r=0.42, P=0.06) and glucose at 120 min (r=0.43, P=0.06). PUFA admission 

as a level of fat admission was related with lower serum cholesterol (r=-0.44, P=0.05). Hence, dietary 

MUFA consumption lopsided by PUFA may present expanded danger for diabetes among stout, statio-

nary people. Future examination of food sources, or setting of dietary lipids, could prompt individuali-

zed dietary suggestions to advance good dieting propensities and conceivably change metabolic danger. 

Dietary fat sythesis is exceptionally modifiable, and conceivably quite possibly the main components 

impacting insulin opposition and blood cholesterol. Over the most recent quite a few years, unsaturated 

fats have acquired significance as a dietary segment that could forestall ongoing infection, with soaked 

fats commonly viewed as unfavorable to oneʼs wellbeing. Dietary unsaturated fats decide plasma acces-

sibility and tissue stockpiling of lipids, and have for some time been theorized to apply an impact thro-

ugh adjusting cell layer organization and capacity especially in skeletal muscle, just as quality articula-

tion, protein movement, and safe cell work.  

Keywords: Hyperlipidemia, Macronutrients, Fatty Acids, Diabetes, Obesity 
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A CASE CONTROL STUDY AMONG WOMEN WITH PREGNANCY AND EXCESSIVE 

WEIGHT AND MULTI STATISTICAL APPROACH 

Ephram MENDELSON  

Israel 

Abstract: Objective: To decide if an early way of life change program (comprising of tweaked nouris-

hing advices and a consistent moderate actual work) can decrease the occurrence of troublesome mater-

nal and neonatal results among overweight/corpulent ladies. Examination plan and strategies: This is a 

case-control study: ladies remembered for a way of life change program were named as cases, controls 

were arbitrarily chosen from the following three ladies conveying after one case and not going through 

a particular way of life change program, yet just alluded by the obstetrics of the National Health System. 

Cases went to a multidisciplinary advising (by both the dietitian and the gynecologist) from enlistment 

(ninth twelfth week) until conveyance (with four subsequent visits), comprising of a hypocaloric, low-

glycemic list diet and a moderate actual work program. Results: Three-hundred 75 ladies were incorpo-

rated: 95 cases and 275 controls. In general gestational weight acquire and the pace of ladies staying 

inside the Institute of Medicine proposals was comparable between gatherings. The event of gestational 

diabetes mellitus was lower in cases (21.5%) than in controls (32.7%, p = 0.041), and remained measu-

rably huge subsequent to amending for bewildering factors (BMI ≥30 kg/m2, a family background of 

diabetes, age ≥35 y and identity, p = 0.005). Pre-term births were fundamentally lower in cases (1.1%) 

than in controls (10.2%, p = 0.004). A higher number of controls created hypertensive problems (p = 

0.024), specifically pregnancy-initiated hypertension (1.1% in cases versus 11.6% in controls, p = 

0.0007). The recurrence of macrosomic or huge for-gestational-age children was altogether lower 

among cases (vedi prima) (p = 0.015 and p = 0.003 separately). End: An early social mediation among 

overweight/corpulent pregnant ladies (an individualized directing by a dietician, an active work program 

and a nearby development) diminishes the preterm birth, the hypertensive issues and the gestational 

diabetes mellitus, in this way the event of macrosomic and enormous forgestational-age children, while 

it doesn't influence the event of little for-gestational-age.  

Keywords: Pregnancy, Obesity, Gestational Diabetes Mellitus, Gestational Hypertension, Macrosomia, 

Large-For-Gestational-Age, Way of Life Change, Diet, Physical Action, Unfavorable Results 
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SUPPLEMENTATION ACTIVITIES OF GLUCOSE ENZYMES AMONG INSECTS 

Obukhov Danya DMITRIEVICH 

Russia 

Abstract: Foundation and points: Thylakoids are the photosynthetic destinations present in the green 

plant cell which goes about as craving suppressant bringing about loss of body weight and upgrading 

satiety in creatures and people. The point of present examination was to research the impact of thylako-

ids on body weight acquire and enzymatic action of specific chemicals of glucose digestion. Met-

hods:Thylakoids from spinach leaves were separated and freeze dried. Supplementation of spinach 

thylakoids to Sprague dawley male rodents (n=6) at an oral portion of 0.5 g/kg body weight for 4 days 

was done. Food admission, changes in body weight of treated and control rodents were checked and 

enzymatic exercises in liver and muscle tissues were assessed toward the finish of the analyses. Results: 

The addition in body weight was less in treated rodents in correlation with (control 12.1 g and treated 

9.6 g, p<0.05). There was a huge increment (p<0.001) in explicit exercises of glucose 6-phosphate 

dehydrogenase (control versus treated, liver: multiple times, muscles: 11.1 occasions), lactate dehydro-

genase (control versus treated, liver: 5.9 occasions, muscles: 6.8 occasions), succinate dehydrogenase 

(control versus treated, liver: 1.5 occasions, muscle: 2.5 occasions) and malate dehydrogenase (control 

versus treated, liver: 1.4 occasions, muscle: multiple times). End: Dietary admission of spinach thyla-

koids increment the action of glucose processing proteins, which shows expanded usage of substrates 

for energy creation notwithstanding manage body weight acquire in rodents. This might be liable for 

noticed advantageous impacts of thylakoid supplementation.  

Keywords: Obesity, Appetite, Spinach, Enzymatic Action, Glucose Digestion 
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OBESITY INITIATIVES IN BODY MASS AND FAT LOSS REDUCTIONS 

Gertrudes CORDEIRO  

Portugal 

Abstract: Presentation: Obesity is related with wide assortment of electrocardiographic (ECG) anoma-

lies. Drawn out QTc span is basic in stoutness and it addresses a deferred ventricular repolarisation 

which is related with ventricular arrhythmias, syncope and abrupt heart passing. The point of our exami-

nation is to assess the impacts of weight decrease on QTc span in large subjects. Materials and Methods: 

The examination included 74 fat subjects matured 41.78 ± 10.70 years, treated with a lowcalorie diet 

(800 kcal/day) for about fourteen days. All patients went through a standard resting 12-lead surface ECG 

when the treatment. QTc spans were adjusted by Bazett's equation. Results: The normal misfortune in 

body weight was 10.26 ± 3.63%, and the normal decrease in weight record was 9.39 ± 4.23%. There 

were genuinely huge contrasts for every electrocardiographic boundary (p<0.01) aside from the QTc 

scattering (p>0.05) when the treatment with low-calorie diet. Pulse was likewise genuinely critical di-

minished after the low-calorie diet treatment. Predominance of delayed QTc stretch was 24.32% previ-

ously and 9.21% after the treatment. End: The outcomes show that stoutness causes prolongation of QTc 

span. Huge weight decrease of about 10% prompts great electrocardiographic changes and huge shorte-

ning of the QTc interval.ECG records were done twice at roughly a similar time every morning in fasting 

subjects on day 0 (toward the start of weight misfortune program) and day fourteen, toward the finish 

of mediation. The entirety of the subjects in the examination bunch went through a standard resting 12-

lead surface ECG recorded at a paper speed of 25 mm/s and gain of 10 mm/mV  

Keywords: Obesity, Electrocardiography, Arrhythmia, Weight Misfortune, Sudden Heart Demise 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

630 

BREAST FEEDING ATTITUDE DEVELOPMENT BENEFITS AND IMPACT ON NEW 

MOTHERS 

Pouria BOROMAND  

Tunisia 

Abstract: To run the program restrictive bosom milk, nursing moms ought to have a decent information. 

One approach to acquire information is to give nourishing advising. This examination Aimed to impact 

dietary directing on select bosom milk and Nutritional Status of the information and disposition of nur-

sing moms in the area wellbeing focuses Lubuk Pakam. This exploration is a semi examination nonequi-

valent benchmark group plan. Examination work did in the area locale wellbeing focuses Lubukpakam 

(treatment gathering) and PHC Tanjung Morawa (the benchmark group). The treatment bunch was given 

healthful advising intercession for a very long time given as numerous as three meetings. The examina-

tion was directed in March 2016 to August 2016. The outcomes Showed before the intercession of in-

formation in the two gatherings didn't Differ (p=0.290), after mediation were fundamentally unique 

(p=0.000). While the normal weight acquire in newborn children in the main long periods of 1.25 kg 

treatment gathering, the benchmark group of 1.19 kg and the second month 1.44 in the mediation gat-

hering and the benchmark group 1 kg. Based matched tests directed show that there is impact healthful 

advising on information and perspectives in the mediation gathering.  

Keywords: Knowledge, Attitude, Nutrition Directing, Growth 
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OBESITY AND STATISTICAL OUTCOMES OF WEIGHT LOSS 

Ljubica KARANOVA  

Macedonia 

Abstract: Presentation: There have been such countless advances in the field of Obesity. It is the goal 

of this article to acquaint with other wellbeing experts about the most recent in science viewing corpu-

lence information just as give them a brief look on the specialty of weight the board. Simultaneously, 

this article plans to refresh those in the field of nourishment and weight reduction on the current ack-

nowledged definitions, various characterizations, wellbeing hazard factors, causality in life structures 

just as physiology of fat chemicals or adipokines, and survey bit by bit the all around acknowledged 5 

An's in treating overweight patients experiencing corpulence. Strategy: Obesity data was separated into 

science and craftsmanship. The science manages definite information that have been set up by disclosu-

res through the years while the craftsmanship manages various ways by which heftiness is ordered and 

at last oversaw. Results: The study of corpulence information manages the life structures and physiology 

of fat chemicals (adipokines) including the kind of fat that they start from (instinctive, subcutaneous, 

shallow, and profound) just as separate those that are advantageous from unfavorable. The specialty of 

heftiness the executives manages the cycles of weight reduction, weight upkeep, weight recover, reci-

divism, and bounce back marvel. Weight is separated from adiposity and their various arrangements 

dependent on the weight record are evaluated, including how various nations use them and its set of 

experiences in the icd. Zenith is the 5 an's in weight the executives with solid models. End: Adipokines 

start from fat cells after tissue macrophages eat up them when they get excessively enormous or too 

much. Those that start from instinctive fat, profound fat, and upper stoutness will in general be impeding 

while those that begin from subcutaneous fat, shallow fat, and lower corpulence will in general be va-

luable. Weight reduction should be kept up for a year for it to be viewed as effective with long haul 

maintainability. Stoutness is having overabundance muscle versus fat everywhere on that it as of now 

builds danger of illness dependent on wellbeing hazard factors which is a blend of having a bmi>30 

kg/m2 and a huge midriff circuit dependent on sex and diverse advance up shorts. The 5 an's in weight 

are ask, evaluate, exhort, concur, and help.  

Keywords: Fat Chemicals Or Adipokines, Leptin, Hypertrophy And Hyperplasia, Weight Misfortune, 

Adiposity Versus Corpulence, Quetlet Record Or Weight List, Health Hazard Factor 
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IMPACT OF COLD THERAPY ON OVERWEGHT PEOPLE TO LOSE WEIGHT 

David van BERKUM 

Netherlands 

Abstract: Presentation: Many investigations have been done to show that cool openness builds calorie 

consuming through expanded non-shuddering thermogenesis (NST), expanded putative earthy colored 

fat tissue (bat) enactment, and expanding the resting metabolic rate (RMR). In any case, there has been 

no documentation on its outcome of creating weight reduction, inch misfortune, just as diminished fat 

mass. Cold wraps have been utilized by thinning focus' since the 1960's to get more fit by thermogenesis 

and as of late, they have changed over to cold machine medicines Materials and Methods: A chronologic 

test of 41,098 thinning medicines of 1,859 patients coming from 11 thinning communities in the Philip-

pines with cold machine thinning programs comprising of 13,638 virus machine medicines were grou-

ped from November 4, 2014 to July 29, 2015. An irregular example of 10 patients for each middle that 

fit the consideration and rejection models was then utilized. In the wake of applying the incorporation 

and avoidance standards along with the arbitrary testing, just 1,028 virus machine medicines of 106 

patients remained. Results: The normal weight reduction per cold machine treatment by middle is 0.5 

lb. (1.4583 lb. most elevated,- 0.44 lb. most minimal), by mode range is 0.4 – 0.49 lb. what's more, 0.5 

– 0.59 lb. (16 and 15), and by mean is 0.40 lb. (415.65 lbs./1,028 medicines). As to estimations and 

counts done in the wake of finishing 8-12 virus machine medicines, the normal weight record diminished 

by just about one (0.77338) kg/m2 with 13% changing their BMI arrangement from large to overweight 

and from overweight to ordinary weight. The normal inch misfortune is somewhat more than 1½" (1.518 

inches). Wellbeing hazard factor was brought down in 32% with those in extremely high danger turning 

out to be simply medium danger while those in medium danger turning out to be super okay. Utilizing 

a body structure investigation machine (tanita, impedance technique), it was noticed that 77% diminis-

hed their all out muscle to fat ratio, 31% brought down their instinctive fat rating, while 77% diminished 

the subcutaneous fat volume in their stomach zone. End: Cold treatment utilizing cold machine mirrors 

a similar surmised weight reduction consequence of the virus wraps (0.5091 lb. versus 0.5195 lb., indi-

vidually). It is a powerful treatment for actuating weight reduction and creating inch misfortune, just as 

diminishing weight file, muscle to fat ratio, and wellbeing hazard factor.  

Keywords: Weight Misfortune, Inch Misfortune, Body Mass File (BMI), Body Fat Percentage, Health 

Risk Factor, Cold Machine Medicines, Slimming Medicines, Slimming Programs, Brown Adipose Tis-

sue, Non-Shuddering Thermogenesis 
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OBESITY AND OVERWEIGHT IMPACT ON MARRIED PEOPLE AND FAMILIES 

Kamaal EL-KAMAL  

Lebanon 

Abstract: In this examination, specialists inspected the importance of weight among marriage and fa-

mily Therapists using a subjective methodological methodology (phenomenology). An aggregate of 15 

MFTs occupied with semi-organized meetings and pondered their epistemology with respect to stout-

ness and weight-related worries among people, couples and families, notwithstanding thinking about 

their degree of arrangement with respect to working with large customers in clinical treatment. This 

examination enlightened three subjects: 1. Being undesirable, being overweight, 2. individual informa-

tion and self-insights, and 3. Absence of information and certainty. In this examination, creators talk 

about clinical ramifications just as give proposals with respect to stoutness preparing to specialists. In 

spite of the broad conversation of weight inside insightful writing, a lot of the writing has zeroed in on 

wellbeing experts and clinical intercessions used to prompt weight reduction and give up related comor-

bidities [obstructive rest Apnea (OSA), Type 2 diabetes mellitus (T2DM), hypertension, hypercholeste-

rolemia, different tumors, and coronary illness, among others. Notwithstanding, scarcity exists in the 

conversation with respect to the job and preparing of conduct trained professionals, for example, marri-

age and family advisors (MFTs) who may work with corpulent populaces. Apparently, marriage and 

family advisors might be extraordinarily able to help customers who battle with the mental, psychoso-

cial, and social parts of weight, weight reduction, dietary problems, self-perception, and other weight-

related concerns, concentrated on fundamental, social, and biopsychosocial viewpoints towards clinical 

treatment  

Keywords: Obesity, Marriage and Family Treatment, Clinical Intercession 
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DEVELOPMENT OF INDICATORS FOR WEIGHT AND OBESITY INDEX 

Kazem TABASI  

Tunisia 

Abstract: Weight file (BMI) is a generally acknowledged anthropometric strategy to group overweight 

and corpulence. The term was authored by Ancel Keys, otherwise called the Quetelet file, it is an esti-

mation of weight determined by separating weight in kilograms by stature in squared meters. BMI is 

simple is to compute, reproducible and most economical approach to sort weight yet restricted by num-

ber of elements. Sex, identity, body organization are not many significant elements that influences the 

believability of BMI. However, it is utilized as highest quality level to analyze, sort and treat overwe-

ight/stoutness. After basic investigation and definite conversation of the restricting components this sur-

vey article reasons that BMI ought not be utilized as the solitary rules and that, it ought to be utilized 

alongside midriff outline, skin overlay thickness estimation and body sythesis examination to analyze 

corpulence/overweight with more noteworthy exactness. BMI ought not be the highest quality level for 

analysis of heftiness when it doesn't mirror the genuine fat mass of a person. Нe definition of weight is 

"aggregation of abundance muscle to fat ratio that it contrarily impacts wellbeing". Here we are diagno-

sing and treating corpulence dependent on a boundary that doesn't quantify the muscle versus fat. Given 

the wide variety in BMI with different subset of people, clinicians ought to reconsider prior to giving a 

physician's approval to an individual with BMI of 21, as we ought to prior to disturbing an individual 

with BMI of 30. BMI must be utilized alongside midsection circuit; skin overlap thickness estimation 

and body organization investigation to determine heftiness to have more noteworthy precision. BMI is 

a basic measure however an obsolete one.  

Keywords: Body Mass File, Weight, Obesity, Body Organization Examination 
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MALNUTRION AT EARLY CHILHOOD IN THE MEDITERRENEAN REGION 

Jackson CHAPELLE  

Malta 

Abstract: Foundation: The Eastern Mediterranean district (EMR) nations are confronting numerous 

difficulties that impact the dietary status of youngsters under-five years old (CU5) and increment early 

death rates (MRs). Not many examinations have thought about utilizing worldwide information to in-

vestigate the defensive impact of breastfeeding on diminishing MRs in the EMR. Point: To examine 

local death rates corresponding to socio-segment, dietary files and early taking care of practices in CU5 

in the EMR nations. Techniques: Data from the WHO worldwide information bank for healthful status 

and MRs in the 22 nations in EMR were dissected MRs included neonatal death rates (NMR), newborn 

child death rates (IMR), under-five death rates (U5MR), maternal mortality proportion (MMR). Infor-

mation was investigated by pay gathering and associated to stoutness and underweight, early taking care 

of works on including early inception of breastfeeding (EIBF), elite breastfeeding (EBF), breastfeeding 

rates at 12 (BR12) and two years (BR24) and chose pointers for advancement included ignorance rates 

and all out fruitfulness rates (TFR). Results: MRs corresponded with worldwide information for country 

rates EIBF, EBF. Additionally BF12 and BF24 months corresponded with hindering, squandering in the 

CU5, U5MR and overweight and corpulence in grown-ups. MRs associated profoundly with hindering 

and squandering and inadequately with overweight or stoutness in CU5. Different factors as ignorance, 

TFR, weight and overweight in grown-ups associated altogether with MRs and with breastfeeding span. 

At country level the low patterns of abbreviated breastfeeding span were related with the high MRs and 

rate for weight and hindering. Ends: Suboptimal early taking care of works on prompting the twofold 

weight of unhealthiness impact MR in the under-five death rates in youngsters. Improving early incep-

tion rates and drawing out the length of serious breastfeeding can decrease early mortality. This can't be 

accomplished without improving social markers of proficiency and birth separating for example a comp-

lete formative way to deal with kid endurance.  

Keywords: Childhood Death Rates, Obesity, Breastfeeding Rates, Hindering, Wasting, Overweight, 

Baby-Accommodating Medical Clinics, Development Files 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

636 

ONLINE WEIGHT LOSS AND TRAINING PROGRAMS: A CASE RETUDY ABOUT THE 

IMPACT OF PROGRAM 

Dontrall PHILLIPS  

South Africa 

Abstract: Objective: This examination evaluates the viability of the Bright Line Eating Boot Camp 

(BLE: BC), an eight-week telehealth weight the executives program. Techniques: Data come from mem-

bers in the BLE: BC research program. The last example (n=5,374) contained principally white grown-

ups (92.8%), females (95.2%), and people who announced high financial status (96.0% had finished 

probably some school and 47.4% announced a yearly family pay of at any rate $100,000). We center in 

this composition on the essential results of percent weight reduction and change in weight record from 

standard. Optional results incorporate program fulfillment and impression of good dieting. Results: App-

roximately 95% of members shed pounds among pattern and fruition of the BLE: BC. During the two 

months, normal percent weight reduction was 7.8 (SD=7.5) and weight file declined by a normal of 2.6 

(SD=2.3). Spearman's connection tests show that members who revealed exhausting more exertion and 

partaking more in the program revealed more prominent percent weight reduction (rs=0.39, p<0.001 

and rs=0.34, p<0.001, individually) and bigger decrease in weight record (rs=0.36, p<0.001 and rs=0.33, 

p<0.001, separately). Most of members (88.6%) revealed being happy with the program and 90.4% 

detailed that good dieting became simpler. End: The aftereffects of this examination uphold the adequ-

acy of the BLE: BC as a completely on the web, telehealth weight reduction program. Future investiga-

tions ought to survey the drawn out weight reduction and upkeep of BLE: BC members and try to indi-

cate systems for the noticed weight change. Despite the fact that we recognize restrictions in generali-

zability of the outcomes because of the absence of a correlation gathering and choice inclination in the 

example, the outcomes show clinically-huge weight reduction among most of BLE: BC members.  

Keywords: Obesity, Body Weight, Overweight, Weight Misfortune, Body Mass List, Weight the Execu-

tives, Weight Decrease Programs, Obesity the Board, Health Advancement 
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CONVENTIONAL SWEETENERS AND HALTH IMPACT AMONG ELDERLY 

INDIVIDUALS 

Toramana KOURASH  

Tajikistan 

Abstract: This article surveys nutraceutical properties of customarily handled sugar items considering 

food strategy suggestions in India. This survey acquires significance in the light of overconsumption of 

food sources wealthy in sugar, salt and fat, in the new many years, and the related plague of non-trans-

ferable sicknesses in India and rest of the world. Food strategy in India doesn't connote the conventional 

sugars. We have introduced an elective wellbeing model to break down nutraceutical properties of cus-

tomary sugars and recognize them from refined sugars. We have developed this model utilizing old 

wellbeing intelligence of India. Customary sugars are unmistakable from refined sugars by arrangement, 

healthful advantages, pace of energy discharge and restorative qualities. The customary sugars are rich 

in nutraceuticals properties while the refined sugars are of void calories. Examination evidences show 

that the conventional sugars have immunological properties, cyto-defensive highlights, against harm-

fulness impacts and hostile to cariogenic qualities. The customary items have likewise been demonstra-

ted to have positive wellbeing consequences for diabetes and hypertension. However, the refined sugar 

items don't have such properties. We prescribe the approach creators to make a move to list the nutra-

ceutical properties of the customary sugars in global logical data sets. We likewise propose the approach 

creators of India that customary sugars should be recognized from refined sugars in food naming norms.  

Keywords: Traditional Sugars, Nutrition Progress, Health Model, Non-Transferable Infections 
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FARMING TECHNICS FOR ANIMALS AND VALUE CHAINS CONSISTENCE 

Gautam BARKAT  

Bangladesh 

Abstract: Presentation: Beef taking care of from butcher to butchery if not agreeable with standard 

working necessities may prompt defilement by decay and pathogenic microorganisms beginning from 

gear, surfaces, faculty, water and climate. This generally relies upon level of cleanliness. Hamburger 

overseers have restricted general wellbeing training on safe dealing with, helpless meat taking care of 

offices and low implementation of cleanliness rules along the worth chain. Disinfection standard wor-

king methods (SSOPs) in cleaning of gear/apparatuses and offices for dealing with meat were not clung 

to from butcher houses through to butcheries. Objective: The investigation was directed to survey whet-

her the post-collect hamburger taking care of practices and entertainers included keep set principles in 

the meat esteem chain. Strategy: A cross sectional review covering 601 entertainers (abattoirs =105, 

carriers =141 and butcheries =355) in the hamburger esteem chain including butcher house administra-

tors, meat carriers and butchers (at meat selling focuses) was embraced. Information was gathered from 

June 2017 to January 2018 utilizing a vis-à-vis poll just as perception of dealing with rehearses among 

the different entertainers in the locale of Mbarara, Kampala and Mbale. Information was dissected uti-

lizing measurable Package for Social Science (SPSS) rendition 20. Results: Most (96.6%) of abattoirs 

(butcher houses) were not worked to standard particular necessities for instance they needed side offices 

like virus rooms, space for offal preparing and garbage removal locales. In butcher chunks, the water 

utilized isn't dealt with however about 87.6% of laborers at the abattoirs wear gumboots and just 34.3% 

wear defensive apparel. The instruments like blades, cleaver and tomahawks are usually divided 

between entertainers. Cleaning of the surfaces of butcher pieces/houses is principally finished with water 

just (60%) contrasted with utilization of both water and cleanser (40%). Transportation is essentially by 

bikes (54.6%). At the butchery, just 22.2% of laborers wear defensive dress however 87.6% of them 

wear gumboots. Meat move from the transporter to the butchery is by staff utilizing exposed hands or 

on shoulders. A few spots called butcheries are under tree limbs where the meat is hanging airborne. 

End: The taking care of practices among various entertainers after butcher (post-reap) were beneath the 

necessary sterile principles set by Uganda National Bureau of Standards (UNBS) at butcher houses, 

butcheries, and hamburger carriers.  

Keywords: Beef, Slaughter, Butcher, Transporters, Post-Gather, Handling Rehearses 
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CALORIC DEFICIT ADAPTATION FOR ADULT SPORTSMEN 

Marie KAŠPAROVÁ  

Czech Republic 

Abstract: Foundation: Meta-weight is an issue of general wellbeing concern, particularly heftiness the 

executives. Albeit introductory achievement rates are high for some, diet types arriving at 10% weight 

reduction, there is an issue: the recapturing weight after eating routine. There are a predetermined num-

ber of studies that gauges the achievement of weight reduction communicated by weight kept up for 

quite a while after eating regimen halted. Strategies and discoveries: Only 20% of people who lost at 

least five kilos where ready to keep their weight long enough after eating routine end, however most 

patients experience recapturing their weight even to more elevated levels than beginning stage. In the 

event that dietary intercession programs are to be utilized as first line activity in treating weight, the 

body's versatile reactions to caloric limitations should be very notable prior to making an arrangement 

of activity and observing. Yet, there is an issue with this methodology too. Albeit beginning achievement 

rates are high for some, diet types arriving at 10% weight reduction, there is an issue, the weight cycles 

back. There are set number of studies that deliberate the accomplishment of weight reduction by weight 

support for quite a while. The investigations that do exist, painted a fairly upsetting picture. End: The 

human body will consistently trigger the starvation reaction to caloric shortfalls eats less carbs and on 

the off chance that we need to be fruitful we need to discover more appropriate answers for weight 

reduction than way of life and dietary intercession use currently, by streamlining devices and strategies 

to build the pace of effective lasting weight reduction.  

Keywords: Diet, Obesity, Management, Caloric Limitation 
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MORBID OBESITY AND ANOREXIA NERVOSA CONSEQUENCES: A TRADE OFF 

APPROACH 

Andrej VUKAŠINOVIĆ  

Serbia 

Abstract: Grim heftiness and anorexia nervosa (AN) are not kidding medical conditions with wrecking 

results. By and by, the etiology of them is as yet slippery. By normal weight reduction, one of the crea-

tors of this paper encountered an interaction from overweight to AN. Furthermore, by receiving the 

anorexic Luigi Cornaro diet, he recuperated from AN. In view of his special experience, we conjecture 

that the supported up-controlled autophagy (SUA) without anorexia is the component behind dreary 

stoutness and AN. The principle highlight of an individual with completely created SUA without ano-

rexia is that, starvation gets anxiolytic, and typical eating is very upsetting. As SUA ceaselessly furnis-

hes the host with a lot of reused energy and supplements from every cell of the body, day by day ordinary 

prohibitive eating turns into a characteristic essential. Bombing which and eating regularly will prompt 

grim corpulence. At the other outrageous, eating too less or long time fasting will bring about atypical 

AN or AN. Patients with sullen weight, atypical AN or AN are consequently compelled to receive the 

Luigi Cornaro diet of eat-however little. Along these lines, they can keep up or reestablish the homeos-

tasis of their gut mucosa and solid body weight, and lead a disease free long life. As a safety measure, 

we propose that the mentality of an individual towards ordinary eating and starvation ought to be a 

diagnosing rule to decide the level of an individual being developed of SUA in his body, and complete 

early intercession on the off chance that he is discovered to be inclined to grim stoutness, AN or AAN.  

Keywords: Autophagy, Supported Up-Directed Autophagy (SUA), Illness Prompted Anorexia, Morbid 

Heftiness, Anorexia Nervosa, Luigi Cornaro Diet, Anxiolytic, Gut Mucosa Homeostasis, Atrophy and 

Brokenness 
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FRAGILITY IN YOUNG MORBID OBESE PEOPLE IN TERMS OF EMOTIONS 

Ritsushima YASUYUKI  

Japan 

Abstract: Corpulence has arrived at pandemic extents today, and its results lead to a phenomenal weight 

in the wellbeing, monetary and social fields. This is the reason compelling activities are expected to 

lessen the recurrence of corpulence. Overweight and corpulence address the fifth most noteworthy dan-

ger of death internationally. Weight is regularly connected to way of life factors that can be forestalled, 

particularly helpless dietary patterns and stationary way of life. Corpulence in youngsters is of specific 

significance, as dietary patterns and actual effort are received early and keep an eye on endure forever. 

Grown-ups should be a good example for youthful ages in receiving a better way of life. Unfortunate 

practices in regards to nourishment and actual work in youngsters and youngsters include proposing and 

executing procedures to diminish and forestall, separately, advancing solid practices, both through indi-

vidual and gathering mediations, however particularly at local area, populace level. Social changes sho-

uld be upheld by the elaboration and usage of wellbeing arrangements pertinent in the networks of yo-

ungsters and understudies.  

Keywords: Obesity, Overweight, Prophylaxis, Physical Action, Lipogenesis 
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ADDICTIVE FOOD INCLINATION AMONG OBESE PATIENTS 

Perang bin YAAKOB 

Malaysia 

Abstract: Unique Background: Food Addiction (FA) depends on the way that comparable practices are 

found and indistinguishable neurological pathways are enacted in both food admission and psychoactive 

substance use. FA could clarify the troubles with the control of food utilization, disappointments in 

endeavors to lessen food consumption and the powerlessness to go without or decrease explicit sort of 

food. Exorbitant sugar, fat or salt substance in prepared food could be huge parts of FA because of the 

actuation of the prize circuit similarly as by other psychoactive substances. The pervasiveness and the 

job of FA in corpulence stay hazy and should be assessed. Objective: The points of this investigation 

were to survey the commonness of food fixation in patient with stoutness and to assess the connection 

between food compulsion and various parts of dietary problems. Material and techniques: We tentatively 

assessed 93 patients with weight (39 guys and 54 females, age 44 ± 13 yrs, BMI: 38.8 ± 8 kg/m2). The 

French adaptation of the Yale Food Addiction Scale (YFAS) was utilized for both the analysis and the 

seriousness of food fixation evaluation. The determination of FA was met if members supported at least 

three models just as in any event one of the two clinically critical things (hindrance or misery). The 

seriousness of FA was a straightforward amount of the seven indicative measures. Various angles iden-

tified with dietary problems were assessed by the French adaptation of the Eating Disorders Inventory-

2 (EDI-2) poll. Results: The pervasiveness of FA was 32% among the members and as indicated by the 

YFAS score. In a straightforward relapse investigation, we have seen a positive connection between the 

seriousness of FA and the seriousness of bulimia (p<0.001, r2=0.10). A similar positive relationship was 

seen between the seriousness of FA and the troubles in perceiving and precisely distinguish the feelings 

and vibes of yearning and satiety, specifically the interoceptive mindfulness (p=0.03, r2=0.04). End: 

The featuring of two angles identified with dietary issue, the bulimia and the troubles with interoceptive 

mindfulness, could give some data for more adjusted consideration for patients with FA, zeroed in on 

both the treatment of bulimia and the reconnection with appetite and satiety.  

Keywords: Weight, Food Habit, Eating Issues 
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SIGNIFICANT CHANGE ON EATING BEHAVIOUR AND DIEATARY ISSUES 

Khem KHANAL  

Nigeria 

Abstract: Looking for food is a significant innate drive found in all living organic entities to guarantee 

appropriate working of their natural frameworks. Sufficient concurrence of appetite and satiety gets 

wellbeing and prosperity and deficiency food admission can compromise the wellbeing and endurance. 

Eating conduct is a mind boggling wonder compounded by exchange of focal sensory system, endocrine 

and gastrointestinal frameworks connected with various neural pathways. To place anything in mouth 

is a perceivable human conduct and represented by hunger, chemicals, feelings, and wants. Various life 

occasions may hook the typical eating conduct prompting deviant eating design, whenever delayed can 

bring about Eating Disorders (ED). Anorexia nervosa, bulimia or gorging are regular dietary issues 

which influences a great many individuals, everything being equal, men, ladies especially high school 

young ladies. Significant reasons for ED were related with physical and enthusiastic obliterations beca-

use of mental and socio-social components. New investigates are showing its connection with hereditary 

and neurochemical pursuits. By and large of anorexia, the casualties have high mental self portrait and 

need to shield oneself from body disgracing. ED casualties are regularly captured in extravagant pictures 

of their bodies in social and media circles and are either ignorant or decline to acknowledge their concern 

and its unfriendly outcomes. ED is an appearance of nervousness and injury of mental self portrait blen-

ding to the degree of hospitalization and deadly stage.  

Keywords: Obesity, Nutrition, Eating Disorder 
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FIBER NUTRITIONAL SUPPLEMENTS IN CANCER THERAPIES IN LARGE 

POPULATIONS 

Kapriel ATANOSIAN  

Armenia 

Abstract: Foundation: The part of dietary fiber consumption on danger of nasopharyngeal carcinoma 

(NPC) stays indistinct. We inspected the relationship of dietary fiber admission on the danger of NPC 

adapting to an extensive rundown of expected confounders. Techniques: Utilizing information from a 

multicenter case-control study, we included 815 histologically affirmed NPC episode cases and 1502 

controls in Hong Kong, China enlisted in 2014–2017. Chances proportions (ORs) of NPC (cases versus 

controls) for dietary fiber admission from various sources at various life periods (age 13–18, age 19–30, 

and 10 years before enlistment) were assessed utilizing unrestricted strategic relapse, adapting to sex, 

age, financial status, smoking and drinking status, word related dangers, family background of disease, 

salted fish, and all out energy consumption in Model 1, Epstein-Barr infection viral capsid antigen se-

rological status in Model 2, and length of sun openness and flowing 25-hydroxyvitamin D in Model 3. 

Results: Higher admission of all out dietary fiber 10 years before enrollment was essentially connected 

with diminished NPC hazard, with verifiable portion reaction relationship (P-values for trend = 0.001, 

0.020 and 0.024 in Models 1–3, separately). The changed ORs (95% CI) in the most noteworthy versus 

the least quartile were 0.51 (0.38–0.69) in Model 1, 0.48 (0.33–0.69) in Model 2, and 0.48 (0.33–0.70) 

in Model 3. Nonetheless, the affiliation was less clear after change of other possible confounders (for 

example EBV) in the two more youthful periods (age of 13–18 and 19–30 years). Dangers of NPC were 

altogether lower for dietary fiber consumption from new vegetables and leafy foods items over every 

one of the three time frames, with portion reaction connections saw in all Models (P-values for pattern 

for age 13–18, age 19–30 and 10 years before enrollment were, individually, 0.002, 0.009 and 0.001 for 

Model1, 0.020, 0.031 and 0.003 for Model 2, and 0.022, 0.037 and 0.004 for Model 3). No away from 

of NPC hazard with dietary fiber admission from protected vegetables, leafy foods was noticed. End: 

Our examination has indicated the defensive job of dietary fiber from new food things in NPC hazard, 

however no relationship for all out dietary fiber admission was noticed, presumably on the grounds that 

absolute admission likewise included admission of saved food. Further examinations with point by point 

dietary data and in planned settings are expected to affirm this finding, and to investigate the conceivable 

fundamental natural components.  

Keywords: Dietary Fiber, Fresh Vegetable and Natural Product, Soybean Item, Preserved Food, Epstein-

Barr Infection 
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HYGIENE PROBLEMS OF SHOPPING PLACES AND STALLS IN FARMER MARKETS 

Sawada EL-SAADE  

Oman 

Abstract: Foundation: Through their help of neighborhood horticulture, connections, and solid eating 

regimens, ranchers markets can add to an economical food framework. Markets like the Yellowknife 

Farmers Market (YKFM) are social spaces that help neighborhood food, yet the COVID-19 pandemic 

has constrained changes to their present model. We investigate the capability of online commercial cen-

ters to add to a versatile, reasonable food framework through a contextual analysis of the YKFM. Tech-

niques: In 2019, a shared blended strategy assessment was started by the YKFM and college accompli-

ces in the Northwest Territories (NWT), Canada. The assessment remembered a for individual Rapid 

Market Assessment spot overview and survey of market supporters from two YKFM dates before the 

pandemic. Because of COVID-19, a seller study and meetings were conceded. Information gathered 

from the two supporter reviews, close by scientist perceptions, accessible writing, public declarations, 

and casual email and telephone conversations, educate the conversation. Results: For the supporter over-

views, 59 spot study and 31 survey members were selected. The top helpers for participation were ha-

ving supper, environment, and supporting nearby organizations, and most benefactors went to as couples 

and invested over portion of their energy conversing with others. The YKFM didn't move on the web, 

all things considered, they proposed and actualized a "Shop, don't stop" market. Casual discussions 

proposed the limited scale of the market and innovation challenges were seen hindrances to moving on 

the web. The genuinely separated market was very much joined in and included in nearby media. Ends: 

NWT food techniques depend on ranchers markets to sustain a nearby food framework. Information 

propose a potential incongruence between an online model and significant market attributes, for 

example, the occasion like air. Accessible writing proposes online business sectors can uphold neigh-

borhood food by encouraging buying and information sharing, yet they don't imitate the outside or social 

experience. The choice not to move online for the YKFM reflects market supporter attributes and current 

food setting in Yellowknife and the NWT. While online variation doesn't find a way into the YKFM 

plan today, online business sectors may demonstrate helpful as a reciprocal technique for future arising 

stressors to improve the flexibility of nearby frameworks.  

Keywords: Farmers Markets, Sustainability, Food Framework, COVID-19, Yellowknife 
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MENTAL PAINS AND NERVOUSNESS RELATIONSHIP WITH NUTRITIONAL FACTORS 

Pichitra SANSURIN  

Thailand 

Abstract: Foundation: There is no past investigation that inspected the relationship between fanned 

chain amino acids (BCAAs) admission and chances of mental issues. The point of this examination was 

to research the relationship between dietary BCAAs and chances of mental problems including sadness, 

uneasiness, and mental trouble in an enormous example of Iranian grown-ups. Techniques: In this cross-

sectional examination on 3175 Iranian grown-ups matured 18–55 years, an approved food recurrence 

survey was utilized to evaluate dietary admissions. BCAAs admission was registered by summarizing 

the measure of valine, leucine, and isoleucine consumption from all food things in the survey. Mental 

wellbeing was analyzed using Iranian approved adaptation of the Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). Mental misery was evaluated utilizing General Health Questionnaire (GHQ). For misery and 

tension, scores of at least 8 on either subscale were considered as mental issues and scores of 0–7 were 

characterized as "ordinary". As far as mental pain, the score of at least 4 was characterized as mental 

trouble. Results: Mean period of study members was 36.2 ± 7.8 years. By and large, 26.4% (n = 837) of 

study subjects had sadness, 11.9% (n = 378) had tension and 20.9% (n = 665) were influenced by mental 

trouble. In the wake of controlling for possible confounders, members in the most elevated tertile of all 

out BCAAs admission had lower chances of wretchedness (OR: 0.76, 95% CI: 0.60–0.96) and tension 

(OR: 0.66, 95% CI: 0.47–0.91) contrasted and those in the least tertile. Members in the top tertile of 

valine consumption had a lower chances of wretchedness (OR: 0.76, 95% CI: 0.60–0.96) and nervous-

ness (OR: 0.65, 95% CI: 0.47–0.90) contrasted and those in the base tertile. A huge opposite affiliation 

was likewise seen between leucine admission and gloom (OR: 0.77, 95% CI: 0.61–0.98) and nervous-

ness (OR: 0.66, 95% CI: 0.47–0.91). Also, a critical backwards affiliation was seen between isoleucine 

admission and chances of misery (OR: 0.75, 95% CI: 0.59–0.95) and uneasiness (OR: 0.62, 95% CI: 

0.45–0.86). There was no critical relationship between isoleucine admission and chances of mental pain. 

End: Proof demonstrating a reverse relationship between dietary admission of BCAAs and chances of 

misery and tension was found. Planned examinations are needed to affirm these discoveries.  

Keywords: Dietary BCAA, Depression, Anxiety, Psychological Misery 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

647 

DIETARY GUIDELINES AND SUFFICIENT NUTRITIONAL SUPPLEMENTS 

Farrukh KAIQUBAD  

Tanzania 

Abstract: Foundation: Usage science has insufficient proof of how dietary rules can be formed into 

significant conduct change messages and even less proof on their rousing potential and saw impact on 

conduct. This may clarify the enlarging hole between nourishment science and individual conduct and 

the low take-up of dietary suggestions by the populace for which they are proposed. This investigation 

intended to: (I) survey member receptivity and acknowledgment of conduct change messages, (ii) decide 

whether the conduct change methodologies utilized in the messages and the principal topic they handed-

off affected member assessment of the messages, (iii) investigate if assessments differed by members' 

phase of conduct change, and (iv) explain purposes behind rebelliousness with the messages. Tech-

niques: An online review was utilized to test the face legitimacy and member receptivity of 28 conduct 

change messages, among an assorted example of 2400 grown-up Brazilians. Members' comprehension 

of the messages, message affability and convincingness, and the likelihood that members would change 

conduct as per the message were estimated, alongside purposes behind rebelliousness. Results: The 

mean generally scores proposed that members enjoyed the messages, gotten them, and discovered them 

persuading. True to form, the likelihood of following the messages scored lower contrasted with other 

investigation results. Messages about shopping works on, cooking practices, and arranging and associa-

tion performed in a way that is better than those on different subjects. Members were more open to 

messages that included conduct change procedures like objectives, social character, and delight, in any 

case, the likelihood of consistence was higher for messages with develops that underscored wellbeing 

and cost results. Members attempting to change their eating regimen or looking for assets to help better 

dietary decisions had more noteworthy commitment with and receptivity to the messages. Time and 

exertion, and significant expenses related with rolling out sound improvements, were obstructions to 

consistence. Ends: Messages may help improve singular arrangement, animate interest in a point and 

get members drawn in, especially if messages are objective situated and feature the joy and aggregate 

character of these food-related practices. Notwithstanding, messages avoid tending to the underlying, 

social, and monetary hindrances to sound eating regimens. These angles should be focused through 

administrative activity for feasible conduct change.  

Keywords: Behavior-Change Messages, Dietary Rules, Face Legitimacy, Motivating Potential, Partici-

pant Receptivity 
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SPORT MEDIATION IMPACT ON CARDIVASCULAR PROFILE OF PATIENTS 

Love MÖRNER  

Sweden 

Abstract: Foundation: The constant aggravation in patients with rheumatoid joint pain (RA) expands 

the danger for cardiovascular infections (CVD). The commitment of diet as a danger factor for CVD 

among these patients is anyway not completely perceived. The point of this examination is to explore if 

a proposed mitigating diet improves cardiovascular profile in weight stable patients with RA. Strategies: 

Patients (n = 50) with RA were remembered for a get over preliminary. They were randomized to either 

an eating routine wealthy in entire grain, greasy fish, nuts, vegetables and products of the soil with 

probiotics, or a control diet taking after normal nourishing admission in Sweden, for ten weeks. Fol-

lowing a 4-month waste of time they exchanged eating routine. Members got food sacks and dietary 

rules. Essential result was fatty oil (TG) focus. Auxiliary results were absolute, high thickness lipopro-

tein-(HDL) and low thickness lipoprotein-(LDL) cholesterol, Apolipoprotein-B100 and - A1, lipopro-

tein piece, plasma phospholipid unsaturated fats and pulse. Results: 47 patients finished at any rate one 

period and they remained weight stable. There was a huge between-dietary treatment impact in TG and 

HDL-cholesterol fixation for mediation (p = 0.007 and p = 0.049, separately). Moreover, Apolipopro-

tein-B100/A1 proportion moved toward a less atherogenic profile for the intercession (p = 0.007). 

Plasma unsaturated fats expanded in polyunsaturated-and diminished in monounsaturated-and soaked 

unsaturated fats between diet periods for the intercession time frame. End: Blood lipid profile improved 

demonstrating cardioprotective impacts from a calming dietary intercession in patients with RA.  

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Diet, Therapy, Cardiovascular Diseases, Cross-Over Studies, Lipop-

roteins, Apolipoproteins 
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REDUCTION IN WEIGHT AMONG GROWNUPS WITH OBESITY PROBLEMS 

Yucera FRANCIS  

South Africa 

Abstract: Foundation: Past investigations have indicated that way of life changes, for example, diet and 

exercise, can prompt weight reduction, bringing about sensational enhancements in generally wellbeing 

and constant infection hazard. Nonetheless, while numerous customary consuming less calories, food 

following and weight reduction instructing programs bring about momentary weight reduction, there is 

less proof of their adequacy on supporting weight reduction over the long haul. Techniques: We led a 

review investigation of 1,740 grown-ups with weight who utilized Foodsmart, a computerized customi-

zed dietary appraisal, feast arranging and food buying stage. Members announced age, sexual orienta-

tion, in any event three proportions of weight, and their eating routine utilizing a food recurrence survey. 

We characterized supported weight reduction as members who lost 5 % of beginning load between their 

first and second detailed loads and shed pounds or kept up weight among second and third announced 

loads. A good dieting score, Nutriscore, was determined to survey in general eating routine quality. We 

utilized multivariate strategic relapse models to analyze the relationship between client attributes and 

chances of supported weight reduction. Results: Over a middle of 25 months, the mean (standard devi-

ation) change in weight among members was − 6.2 (19.8) pounds. Altogether, 39.3 % (684/1,740) of 

members lost in any event 5 % of their underlying weight, and 22.4 % percent (389/1,740) of members 

supported weight reduction. In the completely changed strategic relapse model, we found that stoutness 

class 2 (chances proportion, OR: 1.69, 95 % certainty stretch, CI: 1.27–2.24, P < 0.001), corpulence class 

3 (OR: 2.23, 95 % CI: 1.68–2.97, P < 0.001), standard eating routine quality (OR: 1.06, 95 % CI: 1.02–

1.09, P < 0.001), and more noteworthy change in eating regimen quality (OR: 1.10, 95 % CI: 1.07–1.14, 

P < 0.001) were fundamentally connected with supported weight reduction. Ends: This examination 

described and showed the utility of Foodsmart, an advanced stage that gives customized nourishment 

proposals and supper arranging apparatuses, in supported weight decrease among clients with corpu-

lence.  

Keywords: Obesity, Digital, Nutrition, Meal Arranging, Weight Misfortune, Weight Support, Sustained, 

Dietary Score, Mobile Application 
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A CROSS SECTIONAL STUDY OF RELATIONSHIP IN LOCAL NUTRITIONAL 

PROBLEMS 

Félix AGUIAR  

Philippines 

Abstract: Foundation: Diet is a modifiable factor influencing sarcopenia, and collecting proof connec-

tions dietary variables to bulk, strength, and capacity in more established grown-ups. In any case, barely 

any examinations have inspected the relationship of dietary examples with sarcopenia. This investiga-

tion analyzed the relationship of dietary examples determined by decreased position relapse (RRR) with 

sarcopenia and its parts in local area abiding more seasoned Japanese. Techniques: We directed a cross-

sectional investigation of 1606 local area abiding grown-ups matured 65 years or more seasoned. Die-

tary admission was surveyed by an approved, self-controlled eating regimen history poll. Supplement 

inferred dietary examples were distinguished by utilizing RRR, with sarcopenia-related supplements 

(protein, nutrient D, nutrient C, nutrient E, folate, nutrient K, magnesium, iron, and calcium admissions) 

as reaction factors. Sarcopenia was characterized by utilizing the calculation of the Asian Working 

Group for Sarcopenia 2019. Multivariate relapse and strategic relapse were utilized to inspect the rela-

tionship of dietary examples with sarcopenia and its parts. Results: The principal RRR dietary example 

was portrayed by high admissions of fish, soybean items, potatoes, most vegetables, mushrooms, kelp, 

and foods grown from the ground low admission of rice and was related with diminished commonness 

of sarcopenia: the multivariable-changed chances proportion of sarcopenia was 0.57 (95% certainty 

span, 0.34–0.94, p for trend=0.022) in the most noteworthy versus the least tertile of dietary example. 

This dietary example was likewise fundamentally emphatically connected with regular step speed (β: 

0.02, p=0.024). Ends: A dietary example portrayed by high admissions of fish, soybean items, potatoes, 

most vegetables, mushrooms, ocean growth, and products of the soil rice admission was contrarily con-

nected with sarcopenia in local area abiding more seasoned Japanese.  

Keywords: Sarcopenia, Dietary Example, Dietary Quality, Reduced Position Relapse 
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QUALITY OF DIETS AMONG YOUNG ADULTS IN RURAL AREA OF SCOTLAND 

Joey JACOBS  

New Zealand 

Abstract: Foundation: UK young people burn-through less products of the soil and more free sugars 

than some other age gathering. Set up procedures to comprehend diet quality can be hard to use with 

young people as a result of high member trouble. This examination planned to distinguish key food 

sources that show variety in eating routine quality in UK young people for incorporation in a short food 

recurrence poll (FFQ) and to research the relationship between juvenile eating regimen quality, nouris-

hing biomarkers and socio-segment factors. Strategies: Dietary, segment and biomarker information 

from waves 1–8 of the National Diet and Nutrition Survey moving system were utilized (n=2587, ma-

tured 11–18 years, half young men, n=≤997 biomarker information). Head part examination (PCA) was 

applied to 139 nutritional categories to distinguish the critical examples inside the information. Two 

eating routine quality scores, a 139-gathering and 20-gathering, were determined utilizing the PCA co-

efficients for every nutritional category and duplicating by their normalized announced recurrence of 

utilization and afterward adding across nourishments. The nourishments with the 10 most grounded 

positive and 10 most grounded negative coefficients from the PCA results were utilized for the 20-bunch 

score. Scores were normalized to have a zero mean and standard deviation of one. Results: The main 

PCA segment clarified 3.0% of change in the dietary information and portrayed a dietary example comp-

rehensively lined up with UK dietary suggestions. A relationship of 0.87 was seen between the 139-

gathering and 20-bunch scores. Flat Altman mean distinction was 0.00 and 95% constraints of arrange-

ment were − 0.98 to 0.98 SDs. Relationships, in the normal bearing, were seen between each nourishing 

biomarker and the two scores, results constricted marginally for the 20-bunch score contrasted with the 

139-bunch score. Better eating regimen quality was seen among young ladies, non-white populaces and 

in those from higher financial foundations for the two scores. Ends: The eating regimen quality score 

dependent on 20 nutrition types indicated sensible concurrence with the 139-bunch score. The two sco-

res were connected with dietary biomarkers. A short 20-thing FFQ can give a significant and simple to-

execute instrument to evaluate diet quality in enormous scope observational and intercession concent-

rates with teenagers.  

Keywords: Adolescents, Dietary Appraisal, Diet Quality, National Diet and Sustenance Overview, Short 

Food Recurrence Survey 
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CARDIOVASCULAR PROBLEMS AMONG GROWNUPS AND SUPPLEMENTATION 

EFFECT 

Aramouhi KOUMJIAN  

Armenia 

Abstract: Foundation: Utilization of nuts improves cardio-metabolic danger factors in clinical prelimi-

naries and identifies with lower danger of cardiovascular illness (CVD) in forthcoming observational 

examinations. Be that as it may, there has not been an enough fueled randomized controlled preliminary 

to test if nuts supplementation really decreases episode CVD. To set up the achievability of such a 

preliminary, the current investigation expected to survey the agreeableness and adherence to long haul 

nut supplementation among people at high CVD danger in China. Techniques: This convention depicted 

a 6-month preliminary acted in Ningxia Province in China among members with a background marked 

by CVD or more established age (female ≥65 years, male ≥60 years) with numerous CVD hazard fac-

tors. Members were randomized to control (got non-consumable blessing), low portion pecan (30 g/d), 

or high portion pecan (60 g/d) bunches in a 1:1:1 proportion. Pecans were given at no expense to mem-

bers and could be burned-through as per individual inclinations. Follow-up visits were planned at 2 we-

eks, 3 months and 6 months. The essential result was fasting plasma alpha linolenic corrosive (ALA) 

levels utilized as a marker of pecan utilization. Optional results included self-detailed pecan admission 

from the 24 h dietary reviews. The objective example size of 210 gave 90% measurable force two-sided 

alpha of 0.05 to recognize a mean distinction of 0.12% (as percent of absolute unsaturated fat) in plasma 

ALA between randomized gatherings. Results: 200 and ten members were selected and randomized 

during October 2019. Mean time of members was 65 years (SD = 7.3), 47% were females, and 94% had 

a past filled with CVD at benchmark. Across the three examination gatherings, members had compara-

tive standard segment and clinical qualities. Conversation: This preliminary will evaluate agreeableness 

and adherence to long haul pecan supplementation in a Chinese populace at high danger of CVD. The 

discoveries will uphold the plan of a future enormous preliminary to test the impact of pecan supple-

mentation for CVD anticipation.  

Keywords: Nuts, Cardiovascular Infection, Randomized Controlled Preliminary, Plasma 
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NATIVE FRAMEWORKS OF THE EXECUTIVES FOR SOCIALLY AND NATURALLY 

STRONG PACIFIC SALMON 

Kilian FEIST  

Austria 

Abstract: Pacific salmon (Oncorhynchus spp.) are at the focal point of social–environmental fra-

meworks that have upheld Native people groups around the North Pacific Edge since days of yore. 

Through ages of reliance with salmon, Native People groups created refined frameworks of the execu-

tives including social and profound convictions, and stewardship rehearses. Colonization profoundly 

modified these social–environmental frameworks, disturbing Native administration, solidifying autho-

rity inside frontier governments, and moving most collect into blended stock fisheries. We audit Native 

administration of salmon, including specific fishing advances, gather practices, and administration gro-

unded in multigenerational place-based information. These frameworks and practices feature pathways 

for supported efficiency and flexibility in contemporary salmon fisheries. Standing out Native fra-

meworks from contemporary administration, we record weaknesses of frontier administration and reap 

the executives that have added to declining salmon fisheries in numerous areas. We propose that revi-

ving conventional frameworks of salmon administration can improve possibilities for reasonable fishe-

ries and sound fishing networks and recognize openings for their resurgence. In a period of raising anth-

ropogenic dangers to worldwide biodiversity, there is a need to comprehend the variety of human ins-

tinct connections and distinguish stewardship practices and information that can encourage versatile 

social–natural frameworks (Bennett et al. 2016). There is developing acknowledgment that the natural 

information and stewardship practices of Native people groups can offer pathways for compelling and 

socially protection and asset the executives.  

Keywords: Customary Information, Salmon, Practical Fisheries, Blended Stock Fisheries, Native Ad-

ministration 
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THE ORGANIC ABANDONS MISREPRESENTATION: URBAN AREAS IN THEIR 

SCENES OFFER MORE THAN WE MIGHT SUSPECT TO PROVINCIAL BIODIVERSITY 

Rijad MESIC  

Bosnia and Herzegovina 

Abstract: Urban communities are both implanted inside and biologically connected to their encompas-

sing scenes. Despite the fact that urbanization represents a significant danger to biodiversity, urban areas 

likewise uphold numerous species, some of which have bigger populaces, quicker development rates, 

and higher profitability in urban areas than outside of them. Regardless of this reality, shockingly little 

consideration has been paid to the conceivably gainful connections among urban areas and their envi-

ronmental factors. We distinguish five pathways by which urban areas can profit provincial biological 

systems by delivering species from dangers in the bigger scene, expanding local natural surroundings 

heterogeneity and hereditary variety, going about as transient visits, preadapting species to environmen-

tal change, and upgrading public commitment and ecological stewardship. Expanding acknowledgment 

of these pathways could assist urban areas with distinguishing powerful procedures for supporting pro-

vincial biodiversity preservation and could give a science-based stage to fusing biodiversity close by 

other metropolitan greening objectives. Urban areas are implanted in and associated with their encom-

passing scenes. Energy, assets, and species all stream across political and geographic limits, with im-

pacts on scene scale biodiversity. In spite of the fact that urbanization represents a significant danger to 

biodiversity (McDonald et al. 2020), urban communities additionally uphold numerous species, some 

of which have bigger populaces, quicker development rates, and higher efficiency in urban communities 

than somewhere else (Faeth et al. 2011, Bateman and Fleming 2012). Notwithstanding this reality, con-

versation of the ramifications of natural connections among urban communities and their encompassing 

scenes has zeroed in basically on the negative effects, including the fare of contamination.  

Keywords: Biodiversity Preservation, Metropolitan Biodiversity, Urban Areas, Territorial Environ-

ments, Territory Heterogeneity 
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CONDUCT CAUSES, ENVIRONMENTAL RESULTS, AND THE EXECUTIVES 

DIFFICULTIES RELATED WITH NATURAL LIFE SCAVENGING IN HUMAN-ADJUSTED 

SCENES 

Xiong LING  

China 

Abstract: People have changed up to half of the world's property surface. Untamed life living inside or 

near these human-changed scenes are given freedoms and dangers related with benefiting from human-

determined nourishments (e.g., horticultural yields and food squander). Getting whether and how natural 

life adjusts to these scenes is a significant test, with a large number of studies distributed on the theme 

in the course of recent years. In the current article, we expand on set up hypothetical structures to comp-

rehend the social reasons for crop and metropolitan searching by untamed life. We at that point create 

and stretch out this system to portray the multifaceted natural results of yield and metropolitan searching 

for the people and populaces in which they emerge, with accentuation on social species for which con-

nections with individuals are, on equilibrium, antagonistic (generally alluded to as striking species). At 

last, we examine the administration challenges looked by metropolitan and rustic land supervisors, or-

ganizations, and government associations in relieving human–natural life clashes and propose approac-

hes to improve the existences of both untamed life and people living in human-changed scenes and to 

advance conjunction. Up to half of the World's property surface has been changed by human exercises, 

with 12% committed to crops (Ramankutty et al. 2008) and almost 1% to urban communities (Liu et al. 

2014). Common habitats are contracting, and progress zones among normal and human-altered spaces 

are dissolving, bringing about expanded contact among people and untamed life (Woodroffe and Gins-

berg 1998).  

Keywords: Human–Untamed Life Strife, Assaulting, Social Versatility, Development Nature, Time and 

Energy Spending Plans 
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CLINICAL QUALITIES AND EXAMINATION OF DANGER FACTORS FOR SICKNESS 

MOVEMENT OF CORONAVIRUS: A REVIEW ACCOMPLICE STUDY 

Shafiq DJEBAR  

Algeria 

Abstract: Objective: Since December 2019, an episode of Covid infection 2019 (Coronavirus) has been 

capable from Wuhan, China to the world. A review accomplice study was directed to sum up the clinical 

attributes of patients with Coronavirus and to investigate the danger factors influencing the infection 

term in Jiangan Fangcang cover clinic, Wuhan, China. Methods: Clinical attributes of 409 patients with 

Coronavirus were reflectively broke down. We portray the clinical qualities and circulation of release 

time or move time for every patient. At that point we performed univariate and multivariate Cox relapse 

investigation to distinguish potential danger factors for movement from non-extreme to serious Coro-

navirus or demise. Results: The middle sickness term of all patients was 23 days (IQR 19-28). The 

fundamental manifestations of the patient were fever (95.6%), hack (74.3%), sluggishness (21.5%, etc. 

Comorbidities for the most part included hypertension (30.6%) diabetes (17.6%) and coronary illness 

(12.5%). The univariate Cox relapse examination showed that mature age, number of manifestations, 

the blend of hypertension, coronary illness and aspiratory sickness were related with the movement of 

infection. The multivariate Cox relapse examination showed that mature age (HR: 7.294, 95% CI: 1.442-

36.888, P = 0.016), the mix of hypertension (HR: 2.230, 95% CI: 1.090-4.562, P = 0.028) and coronary 

illness (HR: 2.650, 95% CI: 1.079-6.510, P = 0.034) were autonomous danger factors for movement of 

Coronavirus. Conclusions: The age of the patient, the blend of hypertension and coronary illness were 

free danger factors for the movement of Coronavirus. Alerts ought to be raised for patients with these 

danger factors.  

Keywords: Coronavirus, SARS-Cov-2, Clinical Attributes, Hazard Factors 
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ACE2 CONNECTED WITH INVULNERABLE INVASION FILLS IN AS AN EPIC 

PROGNOSTIC BIOMARKER IN CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA: 

SUGGESTION FOR CORONAVIRUS 

Marvin SCHMUCK  

Austria 

Abstract: The current extreme intense respiratory disorder Covid 2 (SARS-CoV-2) has caused a 

worldwide disease, and is genuinely compromising human existence, particularly malignancy patients. 

In this way, we tried to decide the clinical jobs of ACE2 (the cell section receptor of SARS-CoV-2) in 

ccRCC (clear cell renal cell carcinoma). TCGA, GEO and TIP datasets, and immunohistochemistry and 

western smear results were utilized to decide the prognostic and clinicopathological attributes of ACE2. 

ACE2 articulation was down-controlled in ccRCC tissues and cell lines. The multivariate Cox relapse 

examination results demonstrated that expanded ACE2 articulation was autonomous indicator of longer 

operating system (HR: 0.8259, 95%CI: 0.7734-0.8819, P<0.0001) and RFS (HR: 0.8023, 95%CI: 

0.7375-0.8729, P<0.0001) in ccRCC patients. Lower ACE2 articulation was likewise connected with 

cutting edge tumor stage, higher histological evaluation and neurotic stage, and metastasis. Plus, ACE2 

articulation was fundamentally decidedly and adversely associated with CD4 Gullible penetration and 

CD4 Memory invasion, individually. Additionally, higher CD4 Credulous and lower CD4 Memory in-

vasion levels were related with better obsessive highlights and longer operating system and RFS. Mo-

reover, high ACE2 articulation bunch in diminished CD4 Guileless, advanced CD4 Credulous and en-

hanced CD4 memory associate had positive forecast. These discoveries distinguished that AEC2 was 

essentially diminished in ccRCC, and diminished ACE2 was identified with more regrettable obsessive 

highlights and helpless guess. Low ACE2 articulation in ccRCC may halfway influence the visualization 

because of changed invulnerable cells invasion levels.  

Keywords: Coronavirus, ACE2, Ccrcc, Anticipation, Resistant Penetration 
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EOMESODERMIN IN CELLS IS FUNDAMENTAL FOR GINKGOLIDE K IMPROVING 

ILLNESS MOVEMENT IN EXPLORATORY IMMUNE SYSTEM ENCEPHALOMYELITIS 

Carlos BOROBIA  

Portugal 

Abstract: Eomesodermin (Eomes), a record factor, could stifle the Th17 cell separation and multiplica-

tion through straightforwardly restricting to the advertiser zone of the Rorc and Il17a quality, then the 

outflow of Eomes is smothered when c-Jun straightforwardly ties to its advertiser zone. Ginkgolide K 

(1,10-dihydroxy-3,14-didehydroginkgolide, GK) is a diterpene lactone disengaged from the leaves of 

Ginkgo biloba. A past report showed that GK could diminish the degree of phospho JNK (c-Jun N-

terminal kinase). Here, we revealed the helpful capability of Ginkgolide K (GK) treatment to enhance 

trial immune system encephalomyelitis (EAE) infection movement. Methods: EAE was prompted in 

both wildtype and CD4-Eomes restrictive knockout mice. GK was infused intraperitoneally. Sickness 

seriousness, irritation, and tissue harm were surveyed by clinical assessment, stream cytometry of mo-

nonuclear cells (MNCs), and histopathological assessment. Double luciferase journalist examines were 

performed to quantify Eomes record movement in vitro. The strength of GK (IC50) was resolved utili-

zing JNK1 Kinase Protein Framework. Results: We uncovered that GK could enhance EAE illness mo-

vement by the restraint of the Th17 cells. Further instrument considers exhibited that the degree of 

phospho JNK was diminished and the degree of Eomes in CD4+T cells was significantly expanded. 

This restorative impact of GK was totally hindered in CD4-Eomes restrictive knockout mice. Conclusi-

ons: These outcomes gave the restorative capability of GK treatment in EAE, and further proposed that 

Eomes articulation in CD4+T cells may be fundamental in this interaction.  

Keywords: Numerous Sclerosis· Record Factors· EAE· Restorative Objective 
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INTERPRETING THE GENOMIC AND LNCRNA SCENES OF OXYGEN CONSUMING 

GLYCOLYSIS DISTINGUISHES POSSIBLE REMEDIAL FOCUSES IN PANCREATIC 

MALIGNANCY 

Ehsan VAHDAT  

Jordan 

Abstract: Oxygen consuming glycolysis, otherwise called the Warburg impact, is arisen as a sign of 

most malignant growth cells. Expanded high-impact glycolysis is firmly connected with tumor forceful-

ness and predicts a helpless guess. Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is portrayed by conspi-

cuous genomic variations and expanded glycolytic aggregate. Nonetheless, the itemized atomic occasi-

ons ensnared in oxygen consuming glycolysis of PDAC are not surely known. In this examination, we 

played out a far reaching atomic portrayal utilizing multidimensional ''omic'' information from The Ma-

lignant growth Genome Chart book (TCGA). Nitty gritty investigation of 89 enlightening PDAC tumors 

recognized considerable duplicate number varieties (MYC, GATA6, FGFR1, IDO1, and SMAD4) and 

changes (KRAS, SMAD4, and RNF43) identified with vigorous glycolysis. Also, coordinated exami-

nation of transcriptional profiles uncovered numerous differentially communicated long non-coding 

RNAs engaged with PDAC high-impact glycolysis. Loss-of-work considers showed that LINC01559 

and UNC5B-AS1 knockdown fundamentally hindered the glycolytic limit of PDAC cells as uncovered 

by decreased glucose take-up, lactate creation, and extracellular fermentation rate. Also, hereditary qui-

eting of LINC01559 and UNC5B-AS1 smothered tumor development and brought about adjustments in 

a few flagging pathways, for example, TNF flagging pathway, IL-17 flagging pathway, and transcripti-

onal misregulation in malignancy. Eminently, high articulation of LINC01559 and UNC5B-AS1 anti-

cipated helpless patient guess and associated with the greatest standard uptakevalue (SUVmax) in PDAC 

patients who got preoperative 18F-FDG PET/CT. Taken together, our outcomes unravel the glycolysis-

related duplicate number varieties, transformations, and lncRNA scenes in PDAC. These discoveries 

improve our insight into the sub-atomic instrument of PDAC vigorous glycolysis and may have reaso-

nable ramifications for exactness malignant growth treatment.  

Keywords: Tumor Digestion, Energy Digestion, Lncrna, Cnvs, FEZF1-AS1 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

660 

FERROPTOSIS IN A SARCOPENIA MODEL OF SENESCENCE QUICKENED MOUSE 

INCLINED 

Velizar USKOKOVIĆ  

Montenegro 

Abstract: As a fundamental disorder portrayed by age-related degenerative skeletal muscle decay, sar-

copenia prompts a danger of unfriendly results in the old. Age-related iron amassing is found in the 

muscles of sarcopenia creature models and patients, however the job of iron in sarcopenia remains ina-

dequately comprehended. It has been as of late found that iron over-burden in a few infections is engaged 

with ferroptosis, an iron-subordinate type of customized cell demise. Notwithstanding, regardless of 

whether this overabundance iron can result in ferroptosis in muscles is as yet indistinct. In our current 

investigation, we found that ferric citrate actuated ferroptosis in C2C12 cells, just as weakened their 

separation from myoblasts to myotubes. Because of the diminished bulk and fiber size, 40-week-old 

senescence quickened mouse inclined 8 (SAMP8) mice were utilized as a sarcopenia model, in whose 

muscles the iron substance and markers of ferroptosis were found to expand, contrasted with 8-week-

old SAMP8 controls. Additionally, our outcomes showed that iron over-burden upregulated the decla-

ration of P53, which along these lines curbed the protein level of Slc7a11 (solute transporter family 7, 

part 11), a known ferroptosis-related quality. The downregulation of Slc7a11 at that point prompted the 

ferroptosis of muscle cells through the gathering of lipid peroxidation items, which might be one of the 

reasons for sarcopenia. The discoveries in this examination demonstrate that iron assumes a critical part 

in setting off P53-Slc7a11-intervened ferroptosis in muscles, and recommend that focusing on iron gat-

hering and ferroptosis may be a helpful technique for treating sarcopenia.  

Keywords: Sarcopenia, Ferroptosis, Iron Over-Burden 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

661 

MYC BROKENNESS TWEAKS STEMNESS AND TUMORIGENESIS IN BOSOM 

MALIGNANCY 

Edgar STEIN  

Germany 

Abstract: As a record factor and proto-oncogene, MYC is known to be liberated in an assortment of 

tumors, including bosom disease. Notwithstanding, no reliable end on the job and component of MYC 

liberation during bosom disease carcinogenesis has been framed. Here, we utilized the UALCAN, bc-

GenExMiner, TCGA, cBioportal, STRING and Kaplan-Meier Plotter data sets to investigate the mRNA 

articulation, forecast, transcriptional profile changes, signal pathway overhauling and collaboration with 

the malignancy immature microorganisms of MYC in bosom disease. We found that the outflow of 

MYC shifts in various subtypes of bosom malignancy, with moderately high recurrence in TNBC. As a 

record factor, MYC not just partakes in the revamping of malignancy flagging pathways, for example, 

estrogen, WNT, Indent and different pathways, yet additionally communicates with disease undevelo-

ped cells. MYC is essentially emphatically related with bosom disease undeveloped cell markers, for 

example, CD44, CD24, and ALDH1. By and large, our outcomes feature that MYC assumes a signifi-

cant administrative part in the event of bosom disease, and its enhancement can be utilized as an indi-

cator of determination and guess. The cooperation among MYC and malignancy undifferentiated orga-

nisms may assume a vital part in managing the commencement and metastasis of bosom disease. In 

view of the most recent insights from the American Malignant growth Society and the Public Disease 

Establishment, bosom malignancy, with the most elevated predominance and mortality, represents ro-

ughly 44% of all tumors among female [1]. Regardless of the yearly expansion in frequency, the five-

year endurance pace of bosom malignant growth has improved from 79% in 1986 to 91% in 2014, 

barring triple-negative bosom disease (TNBC) whose 5-year endurance rate positions most reduced.  

Keywords: MYC, Malignant Growth Immature Microorganisms, Bosom Disease, Tumorigenesis 
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NETO2 ADVANCES ESOPHAGEAL MALIGNANCY MOVEMENT BY INITIATING 

EXPANSION AND METASTASIS BY MEANS OF PATHWAY 

Won MINJUN  

Korea, South 

Abstract: Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) causes forceful and deadly malignancies with 

incredibly helpless forecasts, and records for about 90% of instances of esophageal disease. Neuropilin 

and tolloid-like 2 (NETO2) protein coding qualities have been related with different human diseases. In 

any case, little data is accounted for about the phenotypic articulation and its clinical importance in 

ESCC movement. Here, our examination found that NETO2 articulation in ESCC patients was related 

with tumor clinical stage and lymph hub metastasis status. Gain-of-capacity and loss-of-work investi-

gations showed that NETO2 invigorated ESCC cell expansion while smothering apoptosis in vitro and 

improved tumor development in vivo. Also, knockdown of NETO2 altogether restrained movement and 

intrusion in mix with guideline of epithelial-mesenchymal progress (EMT) related markers. Robotically, 

overexpression of NETO2 expanded the phosphorylation of ERK, PI3k/AKT, and Atomic factor eryth-

roid-2-related factor 2(Nrf2), while hushing NETO2 diminished the phosphorylation of these objectives. 

Our information recommend that Nrf2 was a basic downstream occasion answerable for setting off the 

PI3K/AKT and ERK flagging pathways and assumes an essential part in NETO2-intervened tumorige-

nesis. Taken together, NETO2 goes about as an oncogene and might fill in as a novel remedial objective 

or prognostic biomarker in ESCC patients.  

Keywords: Esophageal Squamous Cell Carcinoma, NETO2, Multiplication, Metastasis 
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NOVEL ELEMENTS OF CD147 IN THE MITOCHONDRIA INTENSIFIES MELANOMA 

METASTASIS 

Rayan MARQUÉS  

Portugal 

Abstract: Melanoma is a forceful type of skin malignant growth described by fast intrusion and metas-

tasis. CD147 is known to be working in cell intrusion. In this examination, we showed that CD147 was 

moved from the cell film to the mitochondria in cutting edge melanoma. Melanoma patients with CD147 

confined to the mitochondria give a more terrible visualization. The mitochondrial CD147 levels are 

related with the attack capability of different melanoma cell lines just as mitochondrial energy digestion. 

Exhaustion of CD147 diminished the action of mitochondrial complex V. STRING investigation for 

protein-protein connection organizations (PPIN) in CD147-exhausted melanoma cells showed that mi-

tochondrial proteins HSP60 and ATP5B, a subunit of mitochondrial complex V, were hub proteins. 

HSP60 upregulation was connected with a more regrettable anticipation of melanoma patients. Co-im-

munoprecipitation (Co-IP) test demonstrates that CD147 communicates with HSP60. This information 

proposed that mitochondrial CD147 may provoke HSP60 to actuate ATP5B, subsequently advancing 

the mitochondrial high-impact oxidation and the obtrusive capacities of melanoma cells. Connection 

investigation of the information obtained from patients was useful to draw a 5-year endurance bend for 

patients who screened positive and negative for mitochondrial CD147. This investigation disentangles 

the capacity of CD147 in tumor intrusion and features it as a potential tumor restorative objective.  

Keywords: Mitochondria, CD147, Melanoma, Attack, High-Impact Oxidation 
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THE ARISING PARTS OF AUTOPHAGY-RELATED MICRORNAS IN MALIGNANT 

GROWTH 

Cristian TARRAGONA  

Spain 

Abstract: Autophagy is a rationed catabolic interaction including the corruption and reusing of harmed 

biomacromolecules or organelles through lysosomal-subordinate pathways and assumes a significant 

part in keeping up cell homeostasis. Subsequently, anomalous autophagy is related with different sick-

nesses, for example, irresistible infections, neurodegenerative illnesses and malignant growth. At pre-

sent, autophagy is viewed as a double controller in disease, working as a silencer in the beginning phase 

while supporting the development and metastasis of malignant growth cells in the later stage and may 

likewise create helpful opposition. MicroRNAs (miRNAs) are little, non-coding RNA particles that 

control quality articulation at the post-transcriptional level by quieting focused on mRNA. MiRNAs 

have incredible administrative potential for a few principal natural cycles, including autophagy. Lately, 

an expanding number of studies have connected miRNA brokenness to the development, digestion, re-

location, metastasis, and reactions of malignant growth cells to treatment. Subsequently, the investiga-

tion of autophagy-related miRNAs in malignant growth will give experiences into disease science and 

lead to the improvement of novel enemy of disease techniques. In the current survey, we sum up the 

current information on miRNA dysregulation during autophagy in malignancy, zeroing in on the con-

nection among autophagy and miRNAs, and talk about their contribution in disease science and disease 

treatment.  

Keywords: Autophagy, MicroRNA, Post-Translational Guideline, Malignancy 
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GUIDELINE OF EXOSOME CREATION AND LOAD ARRANGING 

Omid SADIQ  

Iran 

Abstract: Cell correspondence can be intervened by the trading of organic data, principally as proteins 

and RNAs. This can happen when extracellular vesicles, for example, exosomes, discharged by a cont-

ributor cell are disguised by an acceptor cell. Exosomes bear explicit collections of proteins and RNAs, 

showing the presence of instruments that control the arranging of atoms into them. Information about 

loadings and cycles and instruments of payload arranging of exosomes is vital for revealed insight into 

the physiological and obsessive elements of these vesicles just as on clinical applications including their 

utilization or potentially investigation. In this audit, we will talk about the atomic instruments related 

with exosome discharge and their particular payload arranging, with extraordinary regard for the arran-

ging of RNAs and proteins, and consequently the result and the arising remedial chances of the corres-

pondence between the exosome-maker and beneficiary cells. The detachment of exosome is basic to 

understanding their systems. Disconnection systems normally utilized incorporate centrifugation, ultra-

filtration, size-rejection chromatography (SEC), polymer-based precipitation, partiality catch on counter 

acting agent coupled attractive dabs, and microfluidics-based advancements [9-11]. The best quality 

level for exosome segregation is broadly considered as centrifugation-based strategies. Other than cent-

rifugation, ultrafiltration is perhaps the most fundamental strategies for the size-based separation [12], 

and this technique is as of now utilized in mix with ultracentrifugation. SEC empowers size-put together 

partition with respect to a solitary section, with most of exosomes eluting before dissolvable segments, 

for example, proteins.  

Keywords: Exosomes, Creation, Payload, Arranging 
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ORGANIC QUALITIES OF IL-6 AND RELATED INTESTINAL SICKNESSES 

Rayk BOEHM  

Germany 

Abstract: The digestive tract fills in as a significant stomach related and the biggest safe organ in the 

body. Interleukin-6(IL-6), a significant arbiter of different pathways, partakes in the cooperations 

between various types of cells and intently connects with intestinal physiological and neurotic condition. 

In this survey we sum up the flagging pathways of IL-6 and its capacities in keeping up intestinal ho-

meostasis. We likewise investigated its connection with sensory system and feature its possible job in 

Parkinson's infection. In view of its strength of the twofold side effects on intestinal tumors and aggra-

vation, we sum up how they are done through particular cycle. Virtually the entirety of the supplement 

assimilation and ingestion are done in the digestive system parcel and plentiful microorganisms parasitic 

in the gastrointestinal (GI) lot might be associated with the interaction. Through this intricate cycle 

microbial metabolites, along with stays in the stomach related plot, interface with have cells generally 

and even an apparently little dysregulation may prompt the breakdown of intestinal homeostasis simply 

like the 'butterfly impact' [1]. The support of this exact equilibrium requires the control of epithelial cells 

by means of various invulnerable components establishing the intestinal resistant obstruction. In spite 

of the fact that there is no basic meaning of the digestive tract invulnerable boundary, here we put its 

substance as the mucous layer, safe cells and tissues and immunoactive substance.  

Keywords: Intestinal Sicknesses, Aggravation, Tumor, Nerve Resistant Boundary 
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LONG NON-CODING RNAS: LIKELY BIOMARKERS AND FOCUSES FOR 

HEPATOCELLULAR CARCINOMA TREATMENT AND ANALYSIS 

Kasiya KANAAN  

Egypt 

Abstract: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the main sources of disease related demise around 

the world. Expanding examines showed that long non-coding RNAs (lncRNAs), a novel class of RNAs 

that are more noteworthy than 200 nucleotides long yet come up short on the capacity to encode proteins, 

apply urgent parts in the event and movement of HCC. LncRNAs advance the expansion, movement, 

attack, autophagy, and apoptosis of tumor cells by managing downstream objective quality articulation 

and malignant growth related flagging pathways. Then, lncRNA can be utilized as biomarkers to foresee 

the viability of HCC treatment procedures, for example, medical procedure, radiotherapy, chemothe-

rapy, and immunotherapy, and as a likely individualized device for HCC conclusion and therapy. In this 

audit, we outline forward-thinking discoveries on lncRNAs as likely biomarkers for HCC medical pro-

cedure, radiotherapy, chemotherapy obstruction, target treatment, and immunotherapy, and talk about 

the possible clinical use of lncRNA as devices for HCC finding and treatment.Hepatocellular carcinoma 

(HCC), one of the essential liver diseases, positions 6th in the frequency of worldwide harmful tumors 

and positions third in the death rate [1]. The event of HCC is a confounded cycle brought about by a 

few variables. The fundamental variables incorporate ongoing hepatitis infections, and persistent hepa-

titis brought about by substantial drinking, diabetes, and nonalcoholic greasy liver illness [2]. The tre-

atment systems for HCC proposed by clinical rules incorporate tumor resection and liver transplantation 

by medical procedure, transhepatic blood vessel chemotherapy and embolization (TACE), and radiot-

herapy. Late many years, new methodologies, for example, sub-atomic focusing on treatment, and im-

munotherapy, were applied for HCC treatment overall [3-5].  

Keywords: Lncrna, HCC, Biomarkers, Remedial and Indicative Targets 
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A VIEWPOINT OF INTESTINAL INVULNERABLE MICROBIOME COMMUNICATIONS 

IN LIQUOR RELATED LIVER ILLNESS 

Jurren JOP  

Netherlands 

Abstract: Uncovering the complexities of the gut microbiome and how it associates with the host in-

susceptible framework has opened up pathways in the quest for the treatment of illness conditions. 

Liquor related liver sickness is a significant reason for death around the world. Examination has revealed 

insight into the breakdown of the defensive gut obstructions, movement of gut organisms to the liver 

and provocative safe reaction to microorganisms all adding to liquor related liver infection. This infor-

mation has opened up roads for elective treatments to reduce liquor related liver infection dependent on 

the collaboration of the commensal gut microbiome as a central member in the guideline of the safe 

reaction. This survey portrays the pertinence of the intestinal invulnerable framework, the gut micro-

biota, and specific and non-particular intestinal cells in the guideline of intestinal homeostasis. It li-

kewise reflects how these parts are adjusted during liquor related liver infection and talks about new 

methodologies for possible future treatments in liquor related liver illness. The importance and comp-

lexity of the intestinal safe framework can't be underscored. Specific cells inside the digestive system 

working with lamina propria insusceptible cells are crucial for insurance against attacking microorga-

nisms. The gut microbiota, including various bacterial species is a significant influencer on the intestinal 

invulnerable framework and is a vital machine gear-piece for appropriate intestinal safe capacity.  

Keywords: Liver, Digestive Tract, Microbiome, Safe Framework, Liquor Related Liver Sickness 
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LIKELY JOBS OF GO BETWEEN COMPLEX SUBUNIT 13 IN HEART ILLNESSES 

Veljo MANDIĆ  

Montenegro 

Abstract: Arbiter complex subunit 13 (MED13, recently known as THRAP1 and TRAP240) is a subu-

nit of the cyclin-subordinate kinase 8 (CDK8) kinase module in the eukaryotic go between complex. 

MED13 has been known to assume basic parts in cell cycle, advancement, and development. The reason 

for this audit is to thoroughly talk about its recently distinguished expected parts in myocardial energy 

digestion and non-metabolic cardiovascular illnesses. Proof demonstrates that cardiovascular MED13 

fundamentally partakes in the guideline of atomic receptor flagging, which drives the record of qualities 

engaged with balancing heart and foundational energy homeostasis. MED13 is likewise connected with 

a few obsessive conditions, for example, metabolic disorder and thyroid illness related cardiovascular 

breakdown. Thusly, MED13 comprises a likely restorative objective for the guideline of metabolic is-

sues and other cardiovascular infections. Unusual quality record causes genuine human infections [1]. 

The arbiter complex (Medications) goes about as a primary and utilitarian extension between DNA-

restricting record factors (TFs) and the basal transcriptional hardware [2]. It controls the outflow of RNA 

polymerase II-translated qualities, just as record inception and lengthening [3]. Go between subunit 13 

(MED13, known as THRAP1 and TRAP240) is essential for the Medications [4]. MED13 keeps up the 

record of some fundamental proteins associated with development and improvement, and MED13 qua-

lity changes are related with different illnesses, including heart infections. MED13 assumes basic parts 

in sicknesses like metabolic disorder and cardiovascular illness. This survey will cover the essential 

construction and elements of MED13 and its possible parts in metabolic and non-metabolic cardiovas-

cular infections. Understanding MED13 science is basic for its ideal control as a likely helpful objective.  

Keywords: Cardiovascular Infections, Energy Digestion 
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ADVANCEMENT OF A NOVEL RESISTANT RELATED LNCRNA SIGNATURE AS A 

PROGNOSTIC CLASSIFIER FOR ENDOMETRIAL CARCINOMA 

Alfred ELLIOTT  

United Kingdom 

Abstract: Endometrial carcinoma (EnCa) is one of the deadliest gynecological malignancies. The rea-

son for the current examination was to build up a safe related lncRNA prognostic mark for EnCa. In the 

ebb and flow research, a progression of precise bioinformatics examinations were led to build up a novel 

resistant related lncRNA prognostic mark to foresee illness free endurance (DFS) and reaction to im-

munotherapy and chemotherapy in EnCa. In view of the recently evolved signature, safe status and 

mutational stacking among high- and low-risk bunches were additionally analyzed. A tale 13-lncRNA 

signature related with DFS of EnCa patients was eventually evolved utilizing orderly bioinformatics 

examinations. The prognostic mark permitted us to recognize tests with various dangers with generally 

high exactness. Likewise, univariate and multivariate Cox relapse investigations affirmed that the mark 

was a free factor for foreseeing DFS in EnCa. Also, a prescient nomogram joined with the danger sig-

nature and clinical stage was built to precisely anticipate 1-, 2-, 3-, and 5-year DFS of EnCa patients. 

Furthermore, EnCa patients with various degrees of danger had especially unique safe statuses and mu-

tational loadings. Our discoveries show that the safe related 13-lncRNA mark is a promising classifier 

for anticipation and reaction to immunotherapy and chemotherapy for EnCa.Endometrial carcinoma 

(EnCa), which begins from glandular epithelial cells of the endometrium, is the third most normal kind 

of threatening tumor in the female regenerative framework around the world.  

Keywords: Insusceptible Related Lncrna, Endometrial Carcinoma, Signature, Bioinformatics 
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THE HISTONE DEMETHYLASE CONTROLS HUMAN EARLY STAGE GERM CELL-

LIKE CELLS DETERMINATION 

Kahill KHALEF  

Algeria 

Abstract: Germline detail is a key advance for human proliferation and this organic wonder has speci-

alized difficulties to concentrate in vivo as it happens following blastocyst implantation. The foundation 

of in vitro human early stage germ cell-like cells (hPGCLCs) acceptance framework permits complex 

portrayal of human early stage germ cells (hPGCs) improvement. Be that as it may, the fundamental 

atomic components of hPGCLC particular are not completely explained. Here, we noticed especially 

high articulation of the histone demethylase KDM2B in male fetal germ cells (FGCs) yet not in male 

substantial cells. Moreover, KDM2B had comparative articulation design with hPGC marker qualities 

in hPGCLCs, recommending a significant part of KDM2B in germ cell advancement. Despite the fact 

that erasure of KDM2B had no critical impacts on human undeveloped immature microorganism 

(hESC's) pluripotency, deficiency of KDM2B significantly debilitated hPGCLCs separation while ec-

topically communicated KDM2B could productively save such deformity, demonstrating this imperfec-

tion was because of KDM2B's misfortune in hPGCLC determination. Unthinkingly, as uncovered by 

the transcriptional profiling, KDM2B stifled the statement of substantial qualities subsequently hindered 

physical separation during hPGCLC determination. These information on the whole show that KDM2B 

is an imperative epigenetic controller for hPGCLC particular, shedding lights on how epigenetic guide-

lines arrange transcriptional occasions in hPGC improvement for future examination.  

Keywords: Human Early Stage Germ Cell-Like Cells, Epigenetic Controller, Ripeness 
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HINDRANCE OF FLAGGING BY MEANS OF ROS GUIDELINE IS ENGAGED WITH 

RHEIN-INSTIGATED APOPTOSIS AND UPGRADE OF OXALIPLATIN AFFECTABILITY 

IN PANCREATIC MALIGNANT GROWTH CELLS 

Timo HENGSTLER  

Germany 

Abstract: A few common items have been exhibited to both improve the counter tumor viability and 

reduce the symptoms of ordinary chemotherapy drugs. Rhein, a fundamental constituent of the Chinese 

spice rhubarb, has been appeared to prompt apoptosis in different disease types. In any case, the specific 

pharmacological components controlling the impact of Rhein on chemotherapy drug impacts in pancre-

atic malignant growth (PC) remain generally vague. In this investigation, we found that Rhein repressed 

the development and expansion of PC cells through G1 stage cell cycle capture. In addition, Rhein 

prompted caspase-subordinate mitochondrial apoptosis of PC cells through inactivation of the 

PI3K/AKT pathway. Mix treatment of Rhein and oxaliplatin synergistically upgraded apoptosis of PC 

cells through expanded age of intracellular responsive oxygen species (ROS) and inactivation of the 

PI3K/AKT pathway. Pre-treatment with the ROS forager N-acetyl-L-cysteine constricted the joined tre-

atment-instigated apoptosis and reestablished the degree of phosphorylated AKT, showing that ROS is 

an upstream controller of the PI3K/AKT pathway. The mix treatment additionally displayed more gro-

unded hostile to tumor impacts contrasted and single medication medicines in vivo. Taken together, 

these information show that Rhein can actuate apoptosis and improve the oxaliplatin affectability of PC 

cells, proposing that Rhein might be a powerful procedure to defeat drug opposition in the chemothera-

peutic treatment of PC.  

Keywords: Pancreatic Disease, Rhein, Pathway, Receptive Oxygen Species, Apoptosis, Oxaliplatin 
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SEXUAL BRUTALITY EXPLOITATION AMONG STUDENTS AT A CHILEAN COLLEGE 

Jyldyz IBRAEV  

Kyrgyzstan 

Abstract: As a component of a grounds wide counteraction program, the Pontificia Universidad 

Católica de Chile (PUC) implemented a cross-consecutive review on sexual savagery. In this article, we 

report information from the principal wave (2018, N = 2,046) from three associates of students (Year 1, 

n = 792, Year 2, n = 601, Year 3, n = 653). We found an overall twelve-month pervasiveness for exp-

loitation encounters of 18.7 percent (4.3 percent forcibly or danger of force,12.9 percent while unfit to 

oppose, 7.1 percent by verbal pressing factor, numerous reactions permitted). Ladies (22.9 percent) were 

deceived more oftentimes than men (9.7 percent). Among ladies, exploitation rates were highest for 

Year 1 understudies (25.7 percent), moderate for Year 2 (22.3%), and least for Year 3 (19.8 percent). 

Just 10.9percent of announced occurrences occurred in a college setting. As a rule, culprits were male 

(88.9 percent) and known to the person in question (72.1 percent), 24.4 percent were accomplices, 35.5 

percent were companions. We present additional information on danger factors and attitudinal connects. 

We likewise examine our discoveries corresponding to past re-search recommending higher com-

monness rates at Chilean colleges, considering contrasts in system andimplications for future explora-

tion.  

Keywords: Chile, Avoidance, Assault, Sexual Viciousness, Students 
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CONNECTIONS BETWEEN FORCEFUL SEXUAL DREAMS AND APPARENTLY NON-

CONSENSUAL FORCEFUL SEXUAL CONDUCT WHILE CONTROLLING FOR BDSM 

PERSONALITY 

Rudie KISTEMAKER  

Netherlands 

Abstract: Connections between forceful sexual dreams and probably non-consensual forceful sexual 

conduct while controlling for BDSM identity links between forceful sexual dreams and apparently non-

consensual forceful sexual conduct while controlling for BDSM identity Rebecca Bondü, Joseph Birke, 

Department of Brain science, Psychologische Hochschule Berlin, Germany College of Potsdam, Ger-

many Recent research gives proof that forceful sexual dreams foresee forceful sexual conduct in the 

general populace. Notwithstanding, sexual dreams including dreams about the punishment of agony and 

humiliation, should be incessant and regularly consensually followed up on among people with sado-

masochistic likings. The question emerges whether sexual dreams with forceful substance actually fo-

resee apparently non-consensual aggressive sexual conduct in people with sadomasochistic likings, gi-

ven that BDSM experiences are generally considered consensual. To examine this inquiry, we led a poll 

study of sexual dreams, assessing the recurrence of seventy sexual dreams including non-forceful, ma-

sochistic, and forceful acts. Our sample (N = 182) contained 99 respondents who self-recognized as 

perverted person, masochist, or switcher, 44 revealed no such ID. For respondents revealing BDSM 

distinguishing proof, we reproduced a factor structure for sexual fantasies like that recently found in 

everybody, including three variables reflecting fantasies about progressively serious forceful sexual acts. 

Dreams about harming an accomplice or potentially utilizing weapons and fantasies about sexual pres-

sure anticipated apparently non-consensual sexual conduct freely of other risk factors for forceful sexual 

conduct and independent of BDSM recognizable proof. Consequently, seriously aggressive sexual dre-

ams may incline to apparently non-consensual sexual conduct in the two people with and without BDSM 

recognizable proof.  

Keywords: Forceful Sexual Dreams, BDSM, Sexual Hostility, Psychopathy 
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A SOCIAL-FORMATIVE MODEL OF RADICALIZATION: A PRECISE 

RECONCILIATION OF EXISTING HYPOTHESES AND EXPERIMENTAL 

EXPLORATION 

Anto JANC  

Slovenia 

Abstract: Radicalization and brutal fanaticism are squeezing issues across the world. After at first ten-

ding to problems in characterizing radicalization and fanaticism, this article outlines another social-

formative model dependent on a systematic combination of speculations and exact discoveries. We pro-

pose a three-venture model of radicalization starting with ontogenetic social-formative cycles during the 

most unique time frame for social turn of events, from early youth to late immaturity. These cycles 

incorporate the collaboration of cultural, social, and individual risk and defensive components. In unf-

riendly cases this transaction energizes the foundation of proximal radicalization processes between 

early immaturity and center adulthood. We accept that four interrelated however particular social-for-

mative cycles are focal conditions for radicalization and fanaticism: personality issues, prejudice, poli-

tical or strict belief systems, and solitary mentalities and conduct. These proximal cycles are set off by 

actual cultural, social, or individual clashes, (for example, financial emergency, exploitation) and set 

apart by continuous intergroup measures. The more serious the proximal cycles, the more noteworthy 

the probability of fanatic attitudes and conduct. The article closes by talking about suggestions for early 

counteraction and a viewpoint for additional re-search. Radicalization and fierce fanaticism are major 

problems for social orders all through the world.* Concurring to the Worldwide Illegal intimidation List 

(GTI), about 100,000people passed on because of fear based oppressor assaults between2014 and 2017.  

Keywords: radicalization, fanaticism, social turn of events, audit, anticipation 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

676 

POLITICAL ASSEMBLY AS THE TRIGGER OF XENOPHOBIC SAVAGERY IN POST-

POLITICALLY-SANCTIONED RACIAL SEGREGATION SOUTH AFRICA 

Blagoj ATSEV  

Macedonia 

Abstract: What triggers xenophobic viciousness in South Africa? By noting this deceivingly basic yet 

basic inquiry, this paper high-lights a regularly missed experimental factor and key component in the 

xenophobic brutality causal chain: activation. Drawing from extensive, similar exact information and 

worldwide writing, the paper contends that, while full scale and miniature level socio-economic and 

political conditions are significant components in elevating strains and making aggregate discontent, 

outrage and resentment towards far off nationals, it is the assembly of this discontent and not simply the 

discontent that triggers xenophobic assaults in areas where they happen. Preparation is the crucial con-

nective tissue among discontent and xenophobic violence. Neighborhood savagery business people uti-

lize notable assembly procedures, including lecturing and parochial support, tostir packs into focused 

and efficient fierce assaults of far off nationals in South Africa. While this contention is in line with 

existing hypothetical methodologies that underscore assembly as a key causal factor in the event of 

aggregate violence, the paper gives helpful strong observational sponsorship these still reluctant metho-

dologies need to solidify their illustrative worth and viability. n reaction to the progressing viciousness, 

scholastics, political leaders, traveler rights associations and different investigators have sought to re-

cognize and clarify its causal variables.  

Keywords: Xenophobic Savagery, Aggregate Viciousness, Assembly, Aggregate Discontent 
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ASSEMBLING POLARIZATION IN CONTEMPORARY INDIA: THE INSTANCE OF 

PERSONALITY LEGISLATIVE ISSUES IN POST-LEFT BENGAL 

Marin SERBANESCU  

Romania 

Abstract: This article investigates ethnographically the assembling of strict polarization and brutality 

in West Bengal, India. Since2014, India has encountered an ascent in religion-based personality strife. 

Albeit West Bengal experienced uproars during the partition of India, it stayed unaffected during the 

resulting thirty years of Left guideline. All the more as of late, notwithstanding, common democratic 

powers have been underestimated and revolt like clashes have arisen. We contend that character com-

bination in West Bengalis part of an expanding pattern of strict polarization in the country. To overcome 

any issues between academic conversations on the concepts of secularism and communalization, the 

paper presents miniature stories enlightening the foundation of strict polarization and savagery. We give 

ethnographic subtleties of the systems by which strict personalities are solidified. With a case-based 

methodology, this article uncovers the systems of personality based polarization, and its politicization 

in a region which has not encountered this degree of viciousness for a very long while. This paper tries 

to address the absence of ethnographically informed concentrates on strict polarization and its interface 

with legislative issues in West Bengal, one of the 29 states of India. Since West Bengal has as of late 

started to experience ascend in character polarization and brutality, it has the possibility to give signifi-

cant bits of knowledge into the mechanisms by which fundamentalist powers rise and dis-place mainst-

ream and popularity based powers.  

Keywords: Strict Polarization, Personality Governmental Issues, Riots, Secularism, West Bengal 
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THE EFFECT OF ISOLATED VARIETY ON THE CODE OF THE ROAD: AN 

INVESTIGATION OF SAVAGERY RELATED STANDARDS IN CHOSE POST-

MECHANICAL NEIGHBORHOODS IN GERMANY 

Onar OMAROV  

Uzbekistan 

Abstract: Youth savagery stays a worry in Germany, especially in explicit "unsafe" neighborhoods that 

will in general be socially isolated and ethnically different. In this paper we basically think about the 

aftereffects of 27 qualitative interviews led in three hazardous neighborhoods in the German Ruhr zone 

with the code of the street. While this hypothetical structure is oftentimes referred to in clarifying youth 

brutality, it depended on examination in an ethnically homogenous neighborhood in the US and sub-

sequently doesn't draw in with inquiries of diversity. Our discoveries show that the center of the code 

of the road is additionally pertinent in heterogeneous settings, along these lines ex-tending the genera-

lizability of the hypothetical system. Signs of masculinity, notoriety, and symbolic power were disco-

vered to be significant components of road culture, in spite of the fact that described to some degree 

uniquely in contrast to in the unique work. Levels of savagery identified with drug managing might be 

con-text-explicit. Third, socially isolated however ethnically diverse neighborhoods may disservice in-

dividuals. However, the degree of weakness in Germany is not as high as in the US. Moreover, the 

existence of various socially based standards could block the development of an overall arrangement of 

road standards.  

Keywords: Youth Viciousness, Variety, Code of The Road, Metropolitan Human Science, Germany 
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THE EXPENSE OF ABSCONDING: THE OUTCOMES OF STOPPING AL-SHABAAB 

Joris DIEMER  

Netherlands 

Abstract: Theoretical: This examination researches rebellions from the Al-Shabaab insurrection in So-

malia. 32 withdrew Al-Shabaab soldiers were met about their inspirations, complaints, needs, and diffi-

culties in connection to the enrollment, deserting, and post-abandonment stages. This paper centers aro-

und post-deserting difficulties, where we found the essential worry to be absence of individual security. 

Without satisfactory security, withdrawn combatants are defenseless against being pursued and executed 

by Al-Shabaab. This critical danger debilitate further mass and in-dividual abandonments. We additio-

nally found that withdrew warriors joined and absconded out of strict enthusiasm, to fight for what they 

accepted to be a sacred Islamic reason. This equivalent enthusiasm drove them to surrender, as they 

came to trust Al-Shabaab was not complying with the genuine Islamic confidence. Unpredictable sla-

ughtering by Al-Shabaab upsets its religiously pious individuals, setting out a freedom to energize mass 

and individual abandonments. Nonetheless, if disengaged combatants are not shielded from reprisal, 

surrender will lose its allure. The DRR focus, run in coordination by the Bay Ministry for DRR and 

IOM, works a four-month re-habilitation and preparing program comprising of religious and philosop-

hical re-schooling, injury counsel-ing, and specialized preparing in electrical work, masonry, carpentry, 

and mechanics. Finishing the rehabilitation program qualifies beneficiaries for get a $1,500grant toward 

materials to begin a business. The existence, plan, and usage of this DRR supportive of gram is exemp-

lary. The program is implemented at the state level (South West), with restricted economic and operati-

onal help from the government.  

Keywords: Abandonment, Ex-Soldier, Al-Shabaab, Fierce Fanaticism, Demilitarization, Retirement, 

And Reintegra-Tion (DDR) 
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GLANCING THROUGH AND PAST CLASHES: COMMON SAVAGERY AND THE 

SOCIAL REQUEST IN HYDERABAD (INDIA) 

Vilis KRŪMIŅŠ  

Latvia 

Abstract: Communalism penetrates the political, scholarly, media and regular talk in and about India. 

As a domini sect interpretive system, it communicates a specific governmental issue of interfaith relati-

ons that standardizes socio-political conflicts and viciousness crossing with sexual orientation, class and 

rank relations. These crossing points arise in the experiences, practices and spaces of minimalness and 

savagery, uncovering both the components of their normalization with regards to common viciousness 

and the experience of living inside, through and notwithstanding it. Everyday life turns into the favored 

setting for perusing communalism considering an efficient rearranging of the sexual orientation financial 

administration, and the likelihood to grill it. In light of an ethnographic examination completed in Hyde-

rabad somewhere in the range of 2009 and 2012, the paper uncovers a legislative issue of collective 

savagery installed in ordinary social rehearses. It shows that the sexual orientation financial administra-

tion isn't resemble to communalism yet in fact constitutive of its rationale and practices. The paper offers 

a point of view on how socio-political clashes become actualized in a social request and how organiza-

tion inside such settings unfurls as familiarity with and activity upon the space/plausibility of their re-

configuration.  

Keywords: Communalism, Mutual Viciousness, Rank, Sexual Orientation, Financial Request, Intersec-

tionality 
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TRAINING AS THERAPY FOR CONSTANT TORMENT IN OVERCOMERS OF INJURY 

IN CAMBODIA: CONSEQUENCES OF A RANDOMIZED CONTROLLED RESULT 

PRELIMINARY 

Dany MULLENBACH  

Luxembourg 

Abstract: Based on the speculation that torment is an independent issue, not simply an indication of 

Post-Horrendous Pressure Dis-request (PTSD), the impact of gathering psycho-instruction ("torment 

school") for overcomers of the Khmer Rouge system with pain-PTSD comorbidity was tried in Cambo-

dia in 2015. After gauge appraisal containing torment related measures (Brief Agony Stock, Incapacity 

Rating List) and measures for PTSD, nervousness, misery, and dis-braid, 113 subjects were randomized 

to a shortlist control gathering (CG, n = 58) and a treatment gathering (TG, n = 55). After treatment TG 

improved essentially, with clinically applicable impact size. Impact size was, notwithstanding, substan-

tially lower than in two earlier pilot preliminaries, and the improvement was not kept up at half year 

follow-up. The main purpose behind this is guessed to be that the mediation had been conveyed in too 

consolidated an organization. Itis presumed that treatment tending to torment can likewise enhance psyc-

hological wellness issues, inferring that more attention ought to be paid to torment treatment for subjects 

experiencing torment/PTSD comorbidity. Also, ten uncontrolled examinations were identified with an-

nounced torment related results. Three of this used psychoeducation as treatment, as in the present trial. 

One of the three is our first of two pilot studies conducted in Cambodia as readiness of the present trial.  

Keywords: Pain School, Ongoing Agony Treatment, PTSD And Industrious Torment, Injury and Tor-

ment, Randomized Con-Savaged Result Preliminary in Agricultural Nation 
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NECRO-SPACES AND BRUTAL MANSLAUGHTERS IN MEXICO 

Andro PALTAŠIĆ  

Montenegro 

Abstract: This article centers around the spatial autocorrelation of desperate viciousness and the pre-

sence of gatherings that have the capacity to practice sway. These entertainers have necro-control and 

work at times inside, sometimes outside the structure of the law. They are now and again contrary to 

each other, while at different occasions they operate in a planned style. Their essence offers structure to 

what we will call necro-spaces: places where different entertainers (assassins, sellers, the police or the 

military) spread demise and obliteration, in inconclusive confrontations with no predictable victor. The 

technique of our investigation of the spatial autocorrelation of desperate violence at the metropolitan 

level in the years 2005, 2010 and 2015 empowered us to associate the spatial relationships among the 

manslaughters with depictions of the gatherings that form systems of savagery in those spaces. While 

military and police intercession and socioeconomic measures are both connected to the expansion in 

homicidal savagery at neighborhood and provincial levels, it is important to consider that sometimes 

brutality is the aftereffect of the tenacious authentic presence of organized wrongdoing gatherings. In 

this manner, these entertainers are ultimately less of an externality than perpetual figures that fabricate 

a specific social request, along with other local entertainers from the social and political circle. Al-

however the battle on medication dealing caused savagery localized specifically districts to pour out 

over into neighboring regions, it withdrew to its traditional borders once the state's joint activities de-

wrinkled. In this way, the presence of entertainers connected to the production of viciousness altogether 

its structures organized crime and state powers—didn't evaporate however subsided to the spaces where 

these entertainers had an authentic presence.  

Keywords: Mexico, Manslaughters, Brutality, Necro-Spaces, Sway 
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INFORMAL NARRATING AS CENTER GROUND BETWEEN MOMENTARY TRUTH-

TELLING AND FAILING TO REMEMBER: ANOTHER WAY TO DEAL WITH 

MANAGING THE PAST IN AFTER WAR BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Changiz DARA  

Morocco 

Abstract: Is temporary truth-advising more valuable to compromise than staying quiet about past 

wrongdoings? The aim of this article is to add to the discussion by investigating the effect of "My Story," 

a NGO activity that uses multiethnic narrating by casualties of the Bosnian battle to advance compro-

mise. We report field observations and the outcomes got from interviews with youthful Bosniaks, Croats 

and Serbs. Compassion, as an announced out-happen to the narrating, appears to empower further ref-

lection and mentality change. Respondents detailed reduced bias, serious victimhood and accusing, and 

expanded interest in data about the out-gathering, expanded interest in harmony activism, a difference 

in feelings toward the outgroup and feeling blame for the wrongdoings of their ingroup. We infer that 

this narrating activity is valuable and worth spreading internationally. It deconstructs large numbers of 

the very factors that forestall compromise that reality commissions aim to deconstruct, while improving 

interethnic perspectives and empowering to look toward the future, as forgetting does. This article pre-

sents a hypothetical system of in-manageable clash, narrating, managing the past and failing to remem-

ber to investigate the conceivable im-agreements of "My Story" declarations on the preparation to re-

concile, just as the focal points and disadvantages they may have contrasted with truth-telling and for-

getting.  

Keywords: Compromise, Failing to Remember, Managing the Past, Narrating, Bosnia And Herzegovina 
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UTILIZING PARTICIPATORY VISUAL TECHNIQUES IN THE INVESTIGATION OF 

VIOLENCEPERCEPTIONS AND METROPOLITAN SPACE IN MEXICO 

Shahram CHAVOSHI  

Qatar 

Abstract: The commitment examines the experience of utilizing visual participatory techniques for in-

formation assortment, auto-photography and local area planning, with regards to metropolitan arranging, 

viciousness and weakness issues in Mexico. Two contextual analyses inspect fringe networks in the 

urban communities of Aguascalientes and Culiacan where contrast ent appearances of viciousness are 

available. The commitment investigates the capability of participatory visual methods in catching view 

of viciousness and presents the defense for their utilization in arranging measures, as more appropriate 

strategies are expected to catch impression of savagery and frailty in metropolitan territories. The rea-

soning, methods and aftereffects of local area planning and auto-photography are talked about, just as 

some potential challenges and hypothetical limits. The current exploration configuration depended on a 

case study approach, impacted by the utilization of visual methods to consider brutality by Moser and 

McIlwaine (2001) and by the near investigation across a few cities by Moser (2012). Studies were uti-

lized as a pattern and were supplemented by subjective strategies such as semi-organized meetings, local 

area maps and auto-photography to consider the frequency of violence in four networks. Results from 

the two peripheral communities are introduced here.  

Keywords: Participatory Visual Strategies, Participatory Viciousness Evaluations, Mexican Urban 

Areas, Metropolitan Savagery, Urban Planning 
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CYCLES OF RADICALIZATION AND POLARIZATION WITH REGARDS TO 

TRANSNATIONAL ISLAMIST PSYCHOLOGICAL WARFARE 

Gašo ĐURIĆ  

Montenegro 

Abstract: The current extraordinary issue unites papers that emphasis on pertinent hypothetical points 

of view and experimental examination concerning individual and aggregate cycles of radicalization, and 

social elements and clashes related with them. It also examines methodologies to forestall the commen-

cement of such cycles and accordingly interfaces investigations and move. Eight articles advertisement 

vance the present status of the workmanship concerning three parts of radicalization inside the setting 

of Islamist psychological warfare, namely:1) radicalization as a social interaction, 2) social difficulties 

and the job of international strategy, and 3) avoidance methodologies. Together they address significant 

momentum exact examinations and highlight headings where exploration is critically required. The 

quest for clarifications for the intentions, elements and processes hidden radicalization has produced an 

intense field of radicalization exploration to which various disciplines contribute. A survey of the current 

radicalization and dread ism writing uncovers that no single order all alone successfully maps the intri-

cacy of radicalization (Schuurman2018). This is on the grounds that radicalization measures nearly al-

ways result from a multifactorial association of danger factors, access courses and setting off occasions, 

frequently at different levels (i.e., individual, gathering and society) (Doosje et al. 2016, Mc-Cauley and 

Moskalenko 2008). The commitments to this focus segment plan to add to this interdisciplinary push 

and, most importantly, to enlighten the elements and mechanisms of radicalization and survey some of 

the accessible prevention systems.  

Keywords: Radicalization, Fierce Dyads, Post-Horrendous Development, Social Danger, CVE, Online 

Purposeful Publicity 
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MURDERING TWO BY TWO: RADICALISATION EXAMPLES OF VICIOUS DYADS 

Abdul Jaleel AL-AHSAN 

Afghanistan 

Abstract: As of late there has been an upsurge in vicious assaults led by sets of people who have gone 

through a shared process of radicalization. Rough dyads stay a generally understudied wonder. Utilizing 

a social methodology, this article analyses the interesting character of dyadic radicalization and how it 

varies from examples of solitary entertainer or gathering put together terrorism. It attracts with respect 

to various ongoing contextual investigations, breaking down occasions of non-family, congenial, and 

spousal dyads. Its main case study is a bombed assault in Germany in 2006, in light of a scope of narra-

tive sources just as a meeting with one of the perpetrators. The ongoing upsurge in rough assaults by 

solitary entertainer terrorists has reasonably collected a lot of political, scholarly, and popular conside-

ration. Be that as it may, settled among these cases, there have been a few assaults directed by radicalized 

dyads: pairs of individuals who have to a great extent radicalized together and proceeded to complete 

joint savage assaults, for example, the Bos-ton Long distance race besieging in 2013 and the San Ber-

nardino shooting in 2015. The as a matter of fact uncommon, yet intermittent repeat rence of these 

assaults justifies further examination. The field of social brain science contains comprehensive explora-

tion on dyads, however itis generally centered around dyadic connections inside couples (Collins and 

Read 1990) or family conditions (Jenkins etal. 2012). criminologists have likewise centered around the 

formation of criminal dyads (Kandel, Davies, and Baydar 1990). There is little examination zeroing in 

on radicalized dyads that prepare or really dispatch fierce assaults, save for a brief discussion of "family 

pair psychological militants" in a refreshed version of McCauleyand Moskalenko's Erosion (2017) and 

the incorporation by Gill et al. of "secluded dyads" in their quantitative investigation of solitary enter-

tainer fear based oppressors (2014).  

Keywords: Solitary Entertainer Radicalization, Psychological Oppression, Radicalization, Brutal Dyads 
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NEIGHBORHOOD IMPACTS ON JIHADIST RADICALISATION IN GERMANY? SOME 

CASE-BASED COMMENTS 

Raimond PAASUKE  

Estonia 

Abstract: Around twenty youngsters went from a little German previous mining settlement named 

Dinslaken-Lohberg to become fighters with al-Nusra and ISIS. They drew specific consideration, with 

media reports about "individuals" of what they named the "Lohberg Detachment" executed in the batt-

ling, or in air strikes by the counter ISIS alliance, or in breathtaking self destruction assaults claiming 

many casualties. Drawing on that case, the article investigates how area can impact the development 

and steadiness of radicalization to jihadi neo-Salafism. The creator presents a progression of nearby 

components that meddle with each other to strengthen each other's steadiness and impacts and hence 

advance the rise and ingenuity of the radicalization marvel at hand. The obstruction of components is 

certainly not a programmed however a social interaction, sanctioned by neighbors recounting accounts 

of conspiracy, of segregation and relating encounters of otherworldliness, gallantry, manliness, and fe-

maleness. It is performed by neighbors setting, crossing and staying away from emblematic limits. 

Lastly it is played by neighbors essentially following their schedules. The author shows how clarifying 

space-related radicalization measures implies more than including spatial variables. His methodology 

re-jects separating a solitary social reality –, for example, nearby designs, occasions, cycles or social 

entertainers that existed, occurred or acted before the rise of extremists in their area – as unmistakable 

reason for radicalization.  

Keywords: Neighborhood Impacts, Radicalization, Neo-Salafism, Jihadism, Milieu, Rise 
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CLARIFYING LOCAL WESTERN JIHADISTS: THE SIGNIFICANCE OF WESTERN 

INTERNATIONAL STRATEGY 

Daniels KRIEVS  

Latvia 

Abstract: In both the US and Europe, clarifications of local radicalization underline the force of Salafi-

jihadist ideology and Muslim encounters of segregation and financial hardship in Western nations. Sur-

veys of U.S. what's more, European Muslims, and case narratives of jihadist plots for assaults in the US, 

demonstrate that another wellspring of local radicalization is Western international strategy, particularly 

Western mediations in overwhelmingly Muslim nations. Survey results uphold a two-figure model 

which considering the to be on illegal intimidation as a battle on Islam is anticipated by both saw seg-

regation and grievance identified with Western international strategy. Steady with this model, UK spe-

cialists in counter-radicalization programs find it valuable to perceive Muslim complaints identified with 

Western international strategy to contend that viciousness doesn't decrease Mus-lim languishing. These 

perceptions demonstrate that Muslim complaints identifying with Western international strategy are sig-

nificant for under-standing and countering support for jihadist savagery in Western nations. Regardless 

of numerous scholarly and a couple of government voices pointing to Western international strategies 

as a wellspring of Muslim radicalization, jihad is significantly more regularly connected with ideology 

than with complaint. The blend Jihad Salafi produces 4.2 million Google hits. Joining jihad with US 

intrusion of Iraq or US attack of Afghanistan or US uphold for Israel produces simply forty to 70,000 

Google hits and many of these demand that Muslim complaints are NOT important as a driver of jihadist 

assaults.  

Keywords: CVE, Deradicalization, Separation, Philosophy, Muslim Surveys, Popular Assessment, Sa-

lafi-Jihadist, Radicalization, Psychological Warfare 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

689 

THEY THINK WE ARE A DANGER TO THEIR WAY OF LIFE: META-SOCIAL DANGER 

FILLS READINESS AND ENDORSEMENTOF FANATIC BRUTALITY AGAINST THE 

SOCIAL OUTGROUP 

Bor KRASNICKI  

Albania 

Abstract: Extreme right ideological groups in Europe consistently depict Muslims and Islam as in re-

verse and an emblematic danger to mainstream and/or Christian European culture. Also, Islamist bunc-

hes routinely depict Westerners and Western culture as wanton and a symbolic danger to Islam. Here, 

we present exploratory proof that meta-social danger – data that individuals from an out-bunch see one's 

own way of life as an emblematic danger to their way of life – builds goal and underwriting of political 

violence against that outgroup. We tried this in three exploratory examinations among Muslims and 

non-Muslims in Scandinavia. In Studies 1 and 2, we tentatively controlled whether the predominant 

dominant part bunch was depicted as seeing Muslim culture and way of life as in reverse and inconsistent 

with their own way of life. These depictions expanded the underwriting of fanatic violence against the 

West and vicious social expectations among Muslims living in Denmark and Sweden. Study 3 utilized 

a similar worldview among non-Muslim Danes and exhibited that finding out about Muslims depicting 

the non-Muslim Danish in-bunch as a danger expanded underwriting of ethnic abuse of Muslims, adro-

itly imitating the overall impact that metasocial danger energizes support of fanatic viciousness among 

both greater part and minority gatherings.  

Keywords: Radicalism, Political Savagery, Ethnic Oppression, Meta-Social Danger Insight, Traditional 

and Islamist Fanaticism 
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THE IMPACT OF DREAD ASSAULTS ON POLITICAL, INSTITUTIONAL, AND SOCIAL 

TRUST IN EUROPEAN NATIONS 

Behrad SHAHI  

Qatar 

Abstract: Examination shows that individuals are less inclined to have emotional wellness issues after 

a fiasco, in the event that they feel that they have learned from it and developed personally. This wonder 

that a horrible encounter can have positive results is classified "post-horrendous development." In the 

current examination, we research whether occupants of nations can likewise encounter posttraumatic 

growth after an enormous scope awful experience, to be specific a dread assault. We inspected informa-

tion from the European Social Survey with 75,805 members for thirteen European nations at one second 

before a dread assault and two after it. On the off chance that occupants of these nations experienced 

post-awful development as far as government, at that point we would expect their political and institu-

tional trust to increment after a fear assault. As far as post-horrible development of local area, we anti-

cipated that social trust should in-wrinkle. Our outcomes propose that, generally speaking, post-horren-

dous development doesn't happen. In particular, political trust doesn't change significantly after a dread 

assault, institutional trust diminishes straightforwardly after, just to increment again later. As far as local 

area, social trust remains to a great extent unaffected after a fear assault. Curiously, this general example 

doesn't happen altogether individual counattempts: inside and out examinations show an example in 

accordance with post-awful development for explicit nations. We talk about potential explacountries. 

At the individual level, post-awful development is traditionally measured regarding psychological well-

being. Albeit past re-search recommends that dread assaults can have a negative im-agreement on emo-

tional wellness, for example, expanded nervousness.  

Keywords: Psychological Oppression, Post-Horrendous Development, Trust 
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BASIC MEDIA PROFICIENCY AND ISLAMIST ONLINE PURPOSEFUL PUBLICITY: 

THE ATTAINABILITY, PERTINENCE AND EFFECT OF THREE LEARNING GAME 

PLANS 

Petro MIĶELSONS  

Latvia 

Abstract: The organized construction of the web encourages the spread of fanatic messages and frequ-

ently makes evacuation impossible. Furnishing media clients with basic (preventive) abilities seems a 

more encouraging system than attempting to impede any exposure to fanatic messages. Albeit different 

counteraction programs follow this methodology, research on their effect and achievement is scarce. 

This commitment depicts how avoidance projects can profit by efficient assessment utilizing the case 

of the CONTRA school program, which looks to cultivate basic media proficiency with respect to fana-

tic online messages through three sub-dimensions: mindfulness, reflection, and strengthening. The atta-

inability, relevance and effect of strategies and measures developed with regards to CONTRA were 

surveyed utilizing an imaginative blended strategy plan. The commitment portrays the scientific appro-

ach of the avoidance program, diagrams the aftereffects of the assessment and extrapolates from this 

anticipation program to the general inquiry of best practices for counteraction programs with a particular 

spotlight on the school setting. This paper presents the logical methodology of this prevention program 

and supplies bits of knowledge into the creative evaluation plan and results. Thusly, it tends to the ques-

tion of the degree to which the learning game plans are capable to promote basic media proficiency 

(mindfulness, reflection, empowerment) concerning radical messages. Further, it extrapolates from this 

counteraction program to the overall question of best practices for programs with a particular center on 

school setting.  

Keywords: Assessment, Basic Media Education, Radical Purposeful Publicity, School, Essential 
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MANAGING DISSATISFACTION: A GROUNDED THEOR Y INVESTIGATION OF CVE 

SPECIALISTS 

Ali QAEDI  

Syria 

Abstract: Seeing how best to continue in the avoidance of vicious radicalism is a huge worry for spe-

cialists and practitioners. This paper draws on meetings with thirty 'countering rough radicalism' (CVE) 

professionals, utilizing a grounded theory approach zeroing in on those working at grassroots level, to 

feature the manner by which these people are mining their own personal encounters in their ways to deal 

with this work. Driven by a feeling of disappointment with the 'acknowledged shrewdness', this involves 

drawing on close to home abilities and encounters to build up themselves as trustworthy entertainers, 

accordingly cutting a space for themselves within a developing CVE industry. Moving past episodic 

proof utilizing grounded hypothesis, this paper offers a deliberate analysister of the encounters of these 

cutting edge experts. In thinking about what it is that experts are doing, and the setting that pushes them 

to receive this methodology, this exploration offers critical bits of knowledge into what is really occur-

ring in the zone of practice, adding to understandings of the counteraction scene overall. This paper 

features the pressures between ac-peaks working at various levels inside the CVE circle, with disparities 

in assets and force assuming a focal part.  

Keywords: CVE, Grounded Theory, Forefront Professionals, CVE Financing, CVE Strategy 
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THE FORCE OF A DECENT STORY: ACCOUNT INFLUENCE IN FANATIC PUBLICITY 

AND RECORDINGS AGAINST SAVAGE RADICALISM 

Charles DEMUYNCK  

Belgium 

Abstract: The apparent danger of radical online promulgation has produced a requirement for counter-

measures pertinent to huge audiences. The dispersal of recordings intended to counter savage fanaticism 

(CVE recordings) is broadly talked about. These recordings are often described as "counter-accounts," 

inferring that narrativity is an essential factor for their viability. Exploratory examination testing this 

supposition that is uncommon and direct correlations of narrativity impacts among purposeful publicity 

and CVE recordings are inadequate. To fill this hole, we directed two analyses (one of a research facility 

and one on the web) in which we stood up to German participants with diverse strict affiliations and 

from different social foundations (NStudy 1 = 338 and NStudy 2 = 155) with Islamist extremist or 

conservative fanatic promulgation recordings and with relating CVE recordings. The outcomes affirmed 

that narrativity(a) increments convincing handling of promulgation and CVE recordings, (b) cultivates 

intensification goals with respect to these videos, and (c) builds fascination in fanatics versus counter-

activists. Hence, our examinations feature the urgent part of narrativity in both radical purposeful pub-

licity and video-based CVE approaches. On the beneficiaries' side, premium in the kind of story (for ex-

adequate, courageous versus sentimental, see Slater and Rouner2002), knowledge of the subject (Green 

and Brock 2000), and requirement for influence (Appel and Richter 2010) increment narrative influence, 

though opposing mentalities (such as prejudice when watching recordings against separation) im-pair 

account influence.  

Keywords: Islamic Radicalism, Conservative Fanaticism, Online Recordings, Publicity, Media Impacts, 

Anticipation, Counternarratives, Narrative Influence 
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CORRELATION OF PRE-CLINIC CRISIS ADMINISTRATIONS TIME SPANS IN 

PATIENTS WITH RESPIRATORY FAILURE IN IRAN 

Behrad FREYDOONI  

Morocco 

Abstract: Foundation and Objective: After heart failure, the chance of death or irreversible confusions 

will exceptionally increment without cardiovascular revival inside 4 to 6 minutes. As needs be, estima-

ting the pre-medical clinic administration time stretches is significant for better administration of admi-

nistration conveyance. The reason for this examination at that point was to research pre-emergency 

clinic time stretches for patients with respiratory failure in Arak city in 2017, in view of area and time 

factors. Materials and Techniques: This is a cross-sectional investigation of which, enrolled at the Arak 

crisis clinical benefits (EMS) in 2017 identified with time timespans assault patients. Information were 

dissected by SPSS variant 13. Results: Altogether, 51% of patients were guys. Six percent of patients 

were under 25 and around 49 percent were somewhere in the range of 46 and 65 years of age. The 

normal of initiation, reaction, crash scene, transportation, recuperation and complete time stretches were 

3:30, 7:56, 15:15, 13:34, 11:07, 12:11, and 41:25, separately. In the city zone, the briefest and longest 

normal of reaction time stretch was in spring and winter, separately. In out of the city territory, the most 

brief normal of reaction time stretch was in summer and the longest in harvest time. The briefest and 

longest normal reaction time stretch in the city was in June and Walk, separately, and in out of the city 

zone, the most limited normal reaction time span was in June and the longest in April. End: The more 

limited reaction time span and conveyance time stretch contrast with different investigations may show 

improvement in the arrangement of EMS. Extraordinary consideration ought to be paid to the offices 

and gear of vehicles during cold seasons to be in the most limited conceivable time. Additionally, seri-

ously preparing and advising staff about the code regarding heart patients alongside overall population 

training can help improve these stretches.  

Keywords: Prehospital, Time Stretches, Crisis Clinical Benefits, Coronary Episode 
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ANOTHER METHODOLOGY IN INVESTIGATING THE MISHAP SERIOUSNESS OF 

PASSERBY CRASHES UTILIZING PRIMARY CONDITION DISPLAYING 

Haki FREYVIÐSSON  

Iceland 

Abstract: Foundation: As per official measurements in Iran, there were 17000 fatalities in street car 

accidents in 2018 that 25% of all accident fatalities have a place with people on foot. In the majority of 

the investigates identified with people on foot's wellbeing, one part of the car accident (for example the 

injury or crash seriousness) is nearly considered for the examination. To play out a total investigation 

of the accident, mishap size can be used which includes various parts of the accident. Mishap size is 

depicted regarding the quantity of fatalities and harmed people and the quantity of harmed and included 

vehicles in an accident. Strategy: As per the way that mishap size has numerous pointers and it isn't 

estimated straightforwardly, conventional systems can't be applied. Along these lines, in the current 

examination the successful variables on the mishap size of passerby crashes are explored through un-

derlying condition demonstrating. With the end goal of this investigation, 3718 walker included accident 

information happened in Isfahan territory is utilized for the demonstrating. The autonomous factors are 

climate conditions, street surface conditions, time, flat and vertical arrangements, street type and area, 

driver's sexual orientation and age, vehicle type, person on foot's age, sex and attire tone. Results: The 

outcomes demonstrated that parkways, the walkers' imperceptibility, female and old-matured people on 

foot, substantial vehicles, old-matured and female drivers are identified with the increment of the mishap 

size in common crashes. These outcomes indicate that the referenced factors are related with the higher 

number of wounds, fatalities, the higher number of included and harmed vehicles in an accident. End: 

Present investigation shows the significance of considering security improvement measures in thruways, 

instructing individuals in the general public about the rush hour gridlock wellbeing, the detachment of 

walker and engine vehicle traffic stream and considering the elderly folks individuals in arrangements 

and projects for relieving the mishap size.  

Keywords: Mishap, Viciousness, Wounds 
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SELF-DESTRUCTIVE CONTINUUM (IDEATION, ARRANGING, ENDEAVORING) IN AN 

ISLAMIC COUNTRY, WHICH OUGHT TO BE CENTERED AROUND? 

Dias TAIREV  

Kazakhstan 

Abstract: Foundation: The point of this examination was to distinguish the qualities of self-destructive 

ideation (SI), self-destructive arrangement (SP), and self destruction endeavor (SA) in patients who had 

endure self destruction endeavors. Strategies: In a one-year cross-sectional plan in Khorasan Razavi 

area, all self destruction attempters who were alluded to metropolitan and provincial medical care habi-

tats, clinic's trauma centers and consented to partake in the investigation were incorporated. The past 

year SI, SP and deep rooted SA (preceding the current self destruction endeavor) were acquired. Results: 

The mean age of 856 included people was 24.2±8.3 years. The greater part (652,76.4%) were females. 

A big part of them were first-time self destruction attempters. The mean time of first SI was 22±7.7, SP 

22±7.9, and SA 22.2±8 years. The year commonness of SI and SP preceding the current self destruction 

endeavor was 30% and 26.7%, separately. Guys, unlearned, married, and workers were fundamentally 

more established at their first time SI, SP, and SA (all p under 0.001). SI (25,44.6%), SP(25,47.2%) and 

SA(34,75.6%) were more predominant in widow/separated individuals(all p-values under 0.02). SI 

(OR=53.4,CI95%=33.6-85) expanded the danger of SP, and SP(OR=6.7,CI95%=4.5-9.9) expanded the 

danger of SA. End: SI is by all accounts a more significant indicator of self destruction contrasted with 

SP, in any case, the way that a critical number of attempters had no past distinguishable self-destructive 

ideation or plan, demonstrates specific clinical contemplations. We need to have a few presuppositions 

about the components prompting spontaneous and unthoughtful self destruction endeavors.  

Keywords: Self Destruction, Ideation, Endeavor, Plan, Self-Destructive Conduct 
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CEREBRUM WOUNDS: MEDICAL SERVICES LIMIT AND STRATEGY IN GEORGIA 

Taalaybek OTUNBAYEV  

Kyrgyzstan 

Abstract: Foundation: More than 90% of bleakness and mortality related with awful mind injury (TBI) 

happens in low-and center pay nations. Absence of solid, great information with respect to TBI antici-

pation and care obstructs the capacity to diminish TBI trouble. We looked to recognize current TBI 

information assortment practices and limit in Georgia, zeroing in on pre-emergency clinic, emergency 

clinic, and recovery treatment. Techniques: The eight level I and two level II Injury Emergency clinics 

in Georgia with the most noteworthy number of TBI confirmations in 2017 were chosen for study. A 

semi-organized review about different parts of TBI care was planned and semi-organized meetings of 

medical care suppliers treating TBI patients (for example nervous system specialists, neurosurgeons) 

were directed dependent on this study. Results: Pre-clinic emergency conventions were not regularly 

used to coordinate patient treatment needs with emergency clinic limit. All clinics gave expert conside-

ration to TBI 24 hours/day. X-ray was accessible at just three (30%) focuses, and in-clinic recovery 

units were accessible in just one (10%). No middle utilized a characterized convention for treating TBI 

patients and no public convention exists. End: Even among the biggest, most exceptionally particular 

clinics in Georgia, TBI care changes regarding analytic and treatment conventions. While TBI experts 

are accessible, symptomatic hardware regularly isn't. Holes in pre-clinic coordination and admittance to 

restoration administrations exist and give territories of center to future interest in diminishing TBI tro-

uble.  

Keywords: Georgia, Medical Care Limit, Head Injury, TBI Counteraction, TBI Therapy Assets, Awful 

Cerebrum Injury 
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GUARDIAN STRESS AND INJURY RISKS IN THE DAY BY DAY LIVES OF UGANDAN 

YOUNGSTERS 

Bahman EGHBALI  

Jordan 

Abstract: Foundation: More than 95% of inadvertent injury-related youth passings around the world 

happen in low-and center pay nations, for example, Uganda. Dangers for injury in settings like provin-

cial Uganda are endlessly understudied notwithstanding varying examples of kid injury hazard. The 

current examination explored the pervasiveness and sort of dangers in youngsters' surroundings in co-

untry Uganda, just as the connection between peril openness and parent perspectives and discernments 

with respect to inadvertent injury. Strategies: Our example remembered 152 essential parental figures 

for Eastern Country Uganda who had kids in either first or sixth grade. All guardians/gatekeepers finis-

hed parental figure overviews adhering to verbal directions. Overviews evaluated segment data, youngs-

ter risk openness, and parent convictions with respect to kid injury. Results: Practically all guardians 

(98.5%) detailed every day openness for their kids to at any rate one of the perils surveyed. Parental 

figure's apparent probability of kid injury was emphatically identified with risk openness (r = .21, p 

under .05). This relationship stayed huge while controlling for family socioeconomics, youngster grade 

level, and kid injury history (F (7, 126) = 2.25, p under .05). Ends: Our outcomes propose that Ugandan 

guardians know about the dangers of kids' openness to perils, however may come up short on the appa-

ratuses to address it. Advancement of injury avoidance mediations zeroing in on social change strategies 

may help diminish youth injury and injury-related passings in Uganda.  

Keywords: Wounds and Injury, Security, Youngster, Uganda 
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THE ESTIMATION OF THE VISUAL EVOKED POSSIBILITIES TEST IN THE 

EVALUATION OF THE VISUAL PATHWAY IN HEAD INJURY 

Patrick SPIESS  

Germany 

Abstract: Foundation: The examination was done to assess the estimation of the visual evoked possi-

bilities test in the evaluation of visual pathways work in cases with head injury and negligible discove-

ries on routine testing. Materials and Techniques: A forthcoming case arrangement assessing utilization 

of visual evoked possibilities testing in patients with a background marked by head injury and experien-

cing visual side effects with no critical clinical and neuroimaging discoveries, alluded for additional 

work up. Results: 34 patients with a background marked by head injury and ensuing visual protests were 

incorporated. 27 cases (79.4%) were male and 7 cases (20.6%) were female. The mean slipped by time 

after the injury was 47.6 weeks (range: 3.5 to 320 weeks). 25 cases had one-sided and 9 cases had 

respective visual grievances. History of trance like state with mean length of 12 days was available in 4 

cases. The best-revised visual sharpness was under 1 Log Blemish (legitimately visually impaired) in 

21 eyes. In 4 eyes (12%) the general afferent papillary imperfection test was positive. Gentle to direct 

optic circle whiteness was available respectively in 4 cases and singularly in 3 cases. Hemorrhagic patc-

hes were accounted for on X-ray in 2 cases, no different cases had pathologic X-ray discoveries. In one-

sided cases, there was a measurably huge contrast between the elaborate eye-sided projection and the 

sound eye-sided flap implied time and sufficiency. In patients with two-sided grievances, by testing each 

eye, the VEP amplitudes of the two eyes showed huge contrasts with the Global Society for Clinical 

Electrophysiology of Vision principles, though the understood occasions showed not-genuinely critical 

contrasts. End: The visual evoked possibilities test shows not just extra indicative worth, not seen on 

routine clinical and neuroimaging testing, yet additionally rather a high legitimacy in following visual 

handicap in awful mind injury.  

Keywords: Visual Evoked Potential, VEP, Visual Pathways, Head Injury, Head Injury, Neuroimaging 
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ASSESSING USAGE OF WHO INJURY CARE AGENDA VERSUS ADJUSTED WHO 

AGENDA IN IMPROVING INJURY TOLERANT CLINICAL RESULTS AND 

FULFILLMENT 

Raadi bin SAKEEN 

Malaysia 

Abstract: Foundation: Utilization of agenda in assessment of injury patients has been a basic segment 

of improving the consideration cycle and diminishing clinical mistakes and expanding patient's personal 

satisfaction. We mean to survey the effect of the changed World Wellbeing Association Injury Care 

Agenda (WHO TCC) on the administration of torment, intricacies, mortality and patient fulfillment in 

injury patients. Strategies: This was a randomized control preliminary (RTC). Injury patients alluded to 

the ER and met the qualification standards were arbitrarily doled out into three examination gatherings. 

Gathering 1 were patients who got injury care without utilizing the WHO agenda, and exclusively by 

the norm of care. Gathering 2 were patients who got injury care as per the WHO's agenda, and gathering 

3 were patients gotten injury care as indicated by the WHO's adjusted agenda. We utilized autonomous 

t-test and chi-square tests to evaluate the relationship between the examination factors with agenda gat-

herings. The importance level of tests was set for p-esteem under 0.05. Results: We noticed patients' 

degree of agony, Injury Seriousness Score (ISS), Glasgow Trance like state Rule (GCS) and patient 

fulfillment essentially improved across the agenda gatherings, however more so in the adjusted agenda 

gathering (P under 0.001). Likewise, discoveries uncover critical connections between all clinical attri-

butes of the patients and agenda gatherings, aside from a CT Output of the spinal string. We couldn't 

build up any critical relationship between the agenda gatherings and most of the chose injury care mea-

sure measures, aside from missed injury (p = 0.001). Ends: Both the WHO TCC and the WHO adjusted 

agenda, in the underlying evaluation and during the treatment and care measures, improve patients' cli-

nical results. Notwithstanding, patients in the altered agenda contrasted with WHO TCC detailed a more 

significant level of fulfillment. Suggestions and future bearings are talked about.  

Keywords: WHO Injury Care Agenda, Agony the Board, Persistent Fulfillment, Injury Care the Execu-

tives, WHO Adjusted Injury Care Agenda 
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DANGER FACTORS RELATED WITH STREET TRAFFIC WOUNDS AT THE INCLINED 

ZONES IN KAMPALA CITY: A REVIEW CROSS-SECTIONAL INVESTIGATION 

Ognian Evgeniev AVRAMOV 

Bulgaria 

Abstract: Foundation: Street traffic wounds (RTIs) represent a lopsided general wellbeing trouble in 

the low and center pay nations (LMICs) like Uganda, with 85% of the multitude of fatalities and 90% 

of all handicap changed life years lost revealed around the world. Of all RTIs which are recorded in 

Uganda, half of cases occur in Kampala — the capital city of Uganda and the close by urban communi-

ties. Recognizing the RTI inclined territories and their related danger elements can assist with educating 

street wellbeing and counteraction measures pointed toward diminishing RTIs, especially in arising ur-

ban areas, for example, Kampala. Techniques: This examination depended on a review cross-sectional 

plan to investigate a long term (2011 – 2015) car accident information of the Uganda Police Power. 

Results: Appropriately, 60 RTI inclined zones were distinguished to exist across the Kampala. They 

were positioned as low and high danger territories, 41 and 19, separately and with most of the last situ-

ated in the primary downtown area. The bivariate investigation showed a huge relationship between 

distinguished inclined zones and populace stream (OR: 4.89, P–esteem: 0.01) and traffic stream time 

(OR: 9.06, P–esteem: 0.01). Then again, the multivariate relapse investigation just showed traffic stream 

time as the critical indicator (OR: 6.27, P–esteem: 0.02) at recognized RTI inclined regions. Ends: The 

measures conceived to moderate RTI in an arising city like Kampala should concentrate altogether the 

examples of traffic and populace stream to assist with improving the utilization of accessible assets for 

successful street wellbeing arranging, injury anticipation and reasonable vehicle frameworks.  

Keywords: Street Traffic Wounds, Hazard, Inclined Region, Kampala 
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IS DRIVER SCHOOLING CONTRIBUTING TOWARDS STREET WELLBEING? A 

DELIBERATE SURVEY OF PRECISE AUDITS 

Adam COLL  

Spain 

Abstract: Foundation: There is a tremendous measure of writing on the impacts of driver training. 

Notwithstanding, the proof has gotten to some degree divided, making it trying to comprehend driver 

instruction's adequacy for improving street security. The ebb and flow study planned to give the adequ-

acy of pre-LDE and post-LDE intercessions pointed toward improving the security of drivers (incorpo-

rates accidents, wounds, or optional results). Techniques: The accompanying on the web information 

bases were looked up to the 21st of February 2020: Web of Science (WOS), Scopus, PubMed, Cochrane 

library, and other significant data sets. Methodical surveys (SR) and meta-examinations were chosen to 

explore the adequacy of driving schooling in decreasing accidents, wounds, or optional results. Two 

examiners freely led the information extraction and utilized the appraisal of different orderly audits 

(AMSTAR) instrument to direct a quality evaluation of every SR distinguished. Results: Out of the 229 

likely articles, seven SRs were qualified for the current outline of efficient surveys and meta-examina-

tions. This outline showed that pre-and post-permit training by individuals of any age prompted upgra-

des in auxiliary results, for example, execution, self-saw driving capacities, in the driver's seat driving 

execution, and even a little diminishing in rush hour gridlock offenses. Nonetheless, schooling was not 

compelling in diminishing accidents or wounds, either at the individual or local area level. End: There 

was no proof that driver schooling is a powerful way to deal with diminishing accidents or wounds. This 

negative outcome may be because of insufficient educating strategies. To improve street wellbeing, it 

seems important to change the strategy or substance of driving schooling since the current ways to deal 

with driving instruction don't diminish car accidents or wounds.  

Keywords: Driving Instruction, Street Security, Outline of Efficient Surveys 
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NON-TRANSMITTABLE ILLNESSES IN A FIASCOS: A CONVENTION FOR A 

METHODICAL AUDIT 

Kullervo ISOMETSÄ  

Finland 

Abstract: Foundation: NCDs require a progressing the executives for ideal results, which is trying in 

crisis settings, since cataclysmic events increment the danger of intense NCD intensifications and lead 

to wellbeing frameworks' failure to react. This examination expects to build up a convention for an 

efficient survey on non-transmittable sicknesses in cataclysmic event settings. Techniques: This orderly 

survey convention is submitted to the Global Planned Register of Efficient Audits (Enrollment No. 

CRD42020164032). The electronic information bases to be utilized in this investigation include: Med-

line, Scopus, Web of Science, Clinical Key, CINAHL, EBSCO, Ovid, EMBASE, ProQuest, Google 

Researcher, Cochrane Library (Cochrane data set of precise audits, Cochrane focal Register of control-

led Preliminaries). Records from 1997 to 2019 are dependent upon this examination. Three autonomous 

specialists will survey the titles, digests, and full messages of articles qualified for consideration, and if 

not coordinated, they will be inspected by a last fourth analyst. The proposed precise survey will be 

accounted for as per the revealing rule gave in the Favored Detailing Things for Deliberate audit and 

Meta-Investigation (PRISMA) articulation. We select examinations dependent on: PICOs (Members, 

Intercessions, Comparators, and Results). Results: This orderly survey distinguishes any effects of ca-

taclysmic events on patients with NCDs in three phases for example previously, during and in the fallout 

of catastrophic events. Decision: An exhaustive reaction to NCD the executives in catastrophic events 

is a significant however dismissed part of non-transferable infectious prevention and helpful reaction, 

which can essentially decrease the likely danger of dismalness and mortality related with catastrophic 

events.  

Keywords: Emergency, Catastrophic Event, The Executives, Non-Transmittable Sicknesses, Persistent 

Ailment 
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A THREE SOURCE CATCH RECOVER INVESTIGATION OF DEADLY WOUNDS IN 

IRAN 

Ildefonso BIASI  

Italy 

Abstract: Foundation: Well-working wellbeing frameworks and compelling preventive measures requ-

ire enlisting the specific number and substantial information of deadly wounds. The current examination 

expected to decide the culmination of deadly wounds detailed by LMO with the utilization of the catch 

recover technique and finding the purposes behind those unregistered lethal wounds in Hamedan Re-

gion. Techniques: This cross-sectional examination was led in Hamadan Province from 22 August 2015 

to 21 August 2016. The fulfillment of deadly wounds revealed by LMO, as the primary wellspring of 

lethal wounds was assessed with the utilize of the catch recover strategy including Wellbeing Office and 

Police. Log-straight displaying was utilized for measurable examination. The quantity of lethal wounds 

that presumably had not been recognized in any three sources was assessed by utilizing the GENLOG 

order. Results: A sum of 451 deadly wounds were enrolled in LMO for one year. The libraries were 

incorporated various measures of definite data from in any event five factors in the Crisis Clinical Fra-

mework (EMS) up to all itemized data in the LMO and Wellbeing Office. More deadly wounds happe-

ned in guys than females at all ages and the two-sex distinction range was more extensive between 

around 20 to 45 years of age. Among instances of LMO, we discovered 29 unreported passings. Con-

sequently, the fulfillment of detailed deadly wounds by LMO was assessed to be 86.9%. Ends: Deadly 

wounds are under-announced by the principal wellspring of this sort of death in Iran. ID of essential 

causes, coordinated demise vault framework, and utilizing a standard reason for death characterization 

are expected to advance the enlistment of lethal wounds.  

Keywords: Culmination, Wounds, Mortality, Enlistment, Iran 
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LOBECTOMY IN HORRIBLE CEREBRUM INJURY PATIENTS WITH INTRACEREBRAL 

DISCHARGE AND DEFERRED WOUND 

Egon NURME  

Estonia 

Abstract: Foundation: TBI, representing Horrendous Cerebrum Injury, is a main source of death around 

the world, in any case, information on its administration has heretofore been scanty. Taking into account 

the way that mind lobectomy is a combative issue in the administration of TBI, we set out the current 

investigation to evaluate the death rate and results of TBI with postponed wound or Intracerebral Disc-

harge (ICH) going through lobectomy. Strategies: We assessed 135 TBI patients with postponed injury 

or ICH going through cerebrum lobectomy from 2001 to 2013. Withal, the mortality and Glasgow Result 

Scale (GOS) and Glasgow Comma Scale (GCS) rates were surveyed in these patients and the relations-

hip in the middle was looked for. Results: The TBI patients going through cerebrum lobectomy (77% 

male versus 23 % female) had a mean time of 43.4±20.3 years and encountered an endurance pace of 

62.2% (71% in females versus 60% in guys). Great GOS was seen in 53% of male patients, contrasted 

and 27% in the females. Age was shown to fundamentally influence the death rate (p=0.0001). Starting 

GCS score was related with GOS as 79.1% of the endure patients with a GCS of higher than 9 on 

affirmation were released with great GOS. Ends: The proof from the current examination demonstrates 

that lobectomy can be an adequate surgery in administration of TBI patients with deferred injury or ICH.  

Keywords: Mind Lobectomy, Awful Cerebrum Injury, Glasgow Result Scale, Glasgow Comma Scale 
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COMPONENTS INFLUENCING SAFE CRISIS DEPARTURE OF TRAMS IN IRAN: 

DISCOVERIES OF A SUBJECTIVE REPORT 

Devidaas DEVI  

Bangladesh 

Abstract: Foundation: Improvement of development and activity of metro rail travel framework in po-

pulated urban areas of center and top level salary nations alongside the expanding populace of its clients, 

have exacerbated the wellbeing issues of the clients against occurrences and crises in tram stations. 

Despite the fact that tram crisis clearing is considered by the administrations and metro network associ-

ations as a basic errand identified with travelers' security at the hour of crisis, the danger of mass depar-

ture in station is unquestionable. The fundamental target of this investigation is to recognize factors 

influencing safe departure of the populace from metro station and to propose the methodologies for 

tending to them dependent on encounters or assessments of partners in Tehran Metros, Iran. Strategies: 

This is a subjective report that was led between January 2017 and December 2018, in which a semi-

organized meeting was led for 17 members among the ranking directors, leader supervisors, tram station 

tasks staff, and metro travelers in Tehran metro stations, in the Capital of Iran. To investigate the infor-

mation of this subjective examination, the Graneheim and Lundman technique was utilized and showed 

content investigation approach was utilized. Results: In light of the discoveries of this investigation, the 

elements influencing safe departure of the populace from metros station were distinguished in four fun-

damental classifications covering travelers, association, correspondences, and climate. At that point the 

fundamental classes of "culture, connection and participation of travelers", "right and ideal dynamic", 

"notice", and "area of crisis clearing" were arisen as protected crisis departure challenges and the main 

discoveries of this examination, and techniques were proposed to improve the wellbeing of travelers at 

crisis departure of tram stations. Ends: In the current investigation, the absence of safe way to deal with 

improving travelers' security in the advancement plan of Tehran metro rail travel network is a significant 

worry for chiefs and tasks staff. In this way, changing the mentality of strategy creators from zeroing in 

on the quantitative advancement of traveler transportation administrations to improving wellbeing and 

afterward the nature of travelers' excursion is considered as an earnest need to improve the security of 

tram travelers.  

Keywords: Crisis Clearing, Traveler Security, Tram Departure, Group Debacle, Crisis Swarm Clearing 
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OCCURRENCE OF MISHAPS AND WOUNDS IN YOUNGSTERS UNDER 6 YEARS OF 

AGE IN SOUTHERN IRAN: A POPULACE BASED EXAMINATION 

Costas DIMITRIOU  

Cyprus 

Abstract: Foundation: Mishaps and wounds are the main source of youth horribleness and mortality. 

This examination meant to explore the frequencies of various reasons for mishaps in kids under 6 years 

of age. Techniques: This populace based cross-sectional investigation was done in one year (2016-2017) 

on an example of 6000 kids in Southern Iran with a multistage testing strategy utilizing a standard 

agenda for thorough kid wellbeing checking. Results: The yearly rate pace of mishaps was 16% and the 

mean time of mishap casualties was 2.5±1.5 years. Of these, 17.3% and 14.8% were male and female, 

separately. 25% of the youngsters experienced more than one mishap. The most well-known reasons for 

mishaps were consumes (16%), falls (14%), and mishaps including objects (10%). In multivariate 

examination, a higher number of male kids in the family and lower kid age altogether improved the 

probability of mishaps (p under 0.05). Decisions: This examination was an immediate review of the 

populace, and showed that the frequency pace of mishaps in youngsters in southern Iran was in accor-

dance with that of different areas of Iran, however not exactly the world normal. There was no huge 

contrast in mishap etiology and just patterns in etiology were found contrasted with contemplates utili-

zing existing information.  

Keywords: Rate, Wounds, Mishaps, Youngster 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

708 

HOME INJURY AVOIDANCE DISPOSITION AND EXECUTION: A LOCAL AREA BASED 

INVESTIGATION IN AN ASSIGNED SAFE LOCAL AREA 

Debashish MUKERJI  

Bangladesh 

Abstract: Foundation: Inadvertent wounds in the house are one of the dangers to youth personal satis-

faction which is considered as a social determinant of wellbeing. With respect to's driving job in dealing 

with the kids in Iranian families, the current examination was directed to research moms' home-physical 

issue avoidance mentality and execution and its contributing elements in Sahand safe local area, East-

Azerbaijan, Iran. Techniques: This was a cross-sectional examination directed in 2017. Examining was 

finished utilizing "Arbitrary Testing strategy" among all moms having in any event one U-5 kid and 

went to the wellbeing habitats to get childcare administrations. A substantial disposition survey and 

security execution agenda were utilized for information assortment. Information were dissected by 

SPSS-24, utilizing expressive (recurrence, mean, and so on) and inferential insights (chi-square, Krus-

kal-Wallis). Results: The mean time of moms was 30.58 (±5.01). About 65% of the moms had essential 

or auxiliary school instruction. The mean score of moms' mentality was 72.12(±6.79). Over 58% of the 

moms had a suitable degree of disposition. The moms' physical issue avoidance execution mean score 

was 66.59 (±12.85). Family's financial status, mother's age, instructive level, and work, father's work, 

age, and sexual orientation of the kid were the contributing components (p under 0.05). Ends: The gre-

ater part of the moms have a proper degree of home-injury avoidance mentality yet a low degree of 

execution. Reinforcing Essential Medical services framework in safe networks would have a main job 

in kid security advancement through expanding the mother's information, demeanor and execution level.  

Keywords: Mentality, Execution, Home Wounds, Moms 
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RESTRAINT OF AUTOPHAGY WITH CHLOROQUINE IMPROVED SINOPORPHYRIN 

SODIUM INTERVENED PHOTODYNAMIC TREATMENT PROMPTED APOPTOSIS IN 

HUMAN COLORECTAL MALIGNANT GROWTH CELLS 

Reiner KIRCHNER  

Germany 

Abstract: To assess the antitumor impact of sinoporphyrin sodium interceded photodynamic treatment 

(DVDMS-PDT) against human colorectal malignancy (CRC) and to examine the part of autophagy in 

its impact. Contracted cells, dense cores and expanded degrees of severed caspase-3 and Bax were seen 

in DVDMS-PDT treated HCT116 cells, suggestive of apoptosis. DVDMS-PDT showed better antitumor 

effectiveness in HCT116 cells than Photofrin interceded photodynamic treatment (PF-PDT) both in vitro 

and in vivo. What's more, DVDMS-PDT caused autophagic attributes: twofold layer autophagosome 

constructions and changes in autophagy-related protein articulation (ATG7, P62, Bcl-2 and LC3-ⅱ). 

Moreover, hindrance of autophagy by chloroquine (CQ) advanced apoptosis, proposing a potential de-

fensive job of autophagy in DVDMS-PDT-treated HCT116 cells, which was demonstrated by stream 

cytometry and western smudging. The consequences of xenograft mouse model showed uniquely expan-

ded apoptosis and essentially diminished tumor size in DVDMS-PDT treated gathering than Control, 

and DVDMS-PDT displayed preferable antitumor productivity over PF-PDT. Further, no obvious tumor 

was seen in the CQ+DVDMS-PDT bunch toward the finish of the xenograft mouse try, which affirmed 

the theory that autophagy was defensive to DVDMS-PDT treated HCT116 cells. Our discoveries re-

commend that DVDMS is a promising photosensitizer and the joined utilization of autophagy inhibitor 

can amazingly upgrade the DVDMS-PDT intervened hostile to disease proficiency in HCT116 cells 

both in vitro and in vivo.  

Keywords: Sinoporphyin Sodium, Photodynamic Treatment, Colorectal Malignant Growth, Apoptosis, 

Autophagy, Chloroquine 
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E-CADHERIN IS NEEDED FOR THE HOMEOSTASIS OF GASTRIC ANTRAL 

UNDIFFERENTIATED ORGANISMS 

Vitomir Lyobomirov BACHEV 

Bulgaria 

Abstract: The grown-up gastric epithelium is coordinated into two particular anatomical and practical 

areas: the proximal corpus and the distal pyloric antrum [1]. The two areas, which ceaselessly self-

reestablish all through life, are fueled by undifferentiated organisms that continually produce travel in-

tensifying cells and different separated cells. Notwithstanding, markers for utilitarian immature micro-

organisms shift. In the grown-up antral epithelium, Lgr5-communicating cells were the primary very 

much depicted undifferentiated organisms [2]. These multipotent Lgr5+ cells situated at the base of each 

antral organ are effectively multiplying and prepared to do long haul self-restoration. By and large, eight 

Lgr5+ foundational microorganisms, which embrace a stochastic even division model to keep a decent 

undifferentiated organism populace [3]. A later report uncovered that Sox2-communicating cells persis-

tently produce different cell types, inferring their self-recharging and separation possibilities [4]. Besi-

des, utilizing CCK2R transgenic mice, Hayakawa and partners showed that CCK2R+ cells offer ascent 

to separated multi-heredity cells [5]. Also, a Runx1 enhancer component (eR1) was as of late distingu-

ished to stamp another foundational microorganism populace in the gastric corpus and antrum [6], while 

axin2, a sanctioned Wnt flagging objective, was recognized as another marker of antral undifferentiated 

cells [7]. Albeit these heterogeneous cell populaces add to the drawn out self-restoration of the antral 

epithelium under typical homeostatic conditions, regardless of whether antral undifferentiated orga-

nisms are fundamental to keep up the homeostasis of the antral epithelium has not been completely 

settled.  

Keywords: E-Cadherin, Gastric Epithelium, Lgr5+ Undifferentiated Organisms, Apoptosis, Homeosta-

sis 
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MIR-375 EFFECTSLY AFFECTS NEWCASTLE SICKNESS INFECTION DEVELOPMENT 

RELYING UPON THE OBJECTIVE QUALITY 

Dumelja ŠEVALJEVIĆ  

Montenegro 

Abstract: MicroRNAs manage post-transcriptional quality articulation through either translational 

constraint or mRNA corruption. They have significant parts in both viral disease and host against con-

tamination measures. We found that the miR-375 is altogether upregulated in Newcastle sickness infec-

tion (NDV)- contaminated chicken early stage instinctive tissues utilizing a little RNA sequencing app-

roach. Further examination uncovered that the overexpression of miR-375 extraordinarily diminishes 

the replication of the velogenic NDV F48E9 and the lentogenic NDV La Sota by focusing on the M 

quality of NDV in DF-1 cells. Strangely, miR-375 has another objective, ELAVL4, which controls chic-

ken fibrocyte cell cycle movement and diminishes NDV multiplication. Moreover, miR-375 can impact 

observer cells by its emission in culture medium. Our outcomes showed that miR-375 is an inhibitor of 

NDV, yet can likewise upgrade NDV development by decreasing the statement of its objective 

ELAVL4. These outcomes accentuate the perplexing parts of microRNAs in the guideline of viral dise-

ases. MicroRNAs (miRNAs) are a gathering of endogenous little non-coding RNAs of 21 to 25 nucleo-

tides long, they control the declaration of target qualities post-transcriptionally and have huge parts in 

different organic cycles, including advancement, separation, multiplication, and apoptosis.  

Keywords: Newcastle Sickness Infection, Micrornas, Mir-375, ELAVL4, M Quality 
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PYRROLOQUINOLINE QUINONE FORESTALLS ESTROGEN INADEQUACY INCITED 

OSTEOPOROSIS BY HINDERING OXIDATIVE PRESSURE AND OSTEOCYTE 

SENESCENCE 

Kannan KARIMI  

Jordan 

Abstract: Aggregating examines have shown that oxidative pressure increments with maturing, which 

is identified with the pathophysiology of postmenopausal osteoporosis. Pyrroloquinoline quinone 

(PQQ) is a characteristic enemy of oxidant with hostile to oxidative and against maturing impacts. 

Notwithstanding, it is indistinct whether PQQ has a defensive part against estrogen insufficiency incited 

osteoporosis. Here, we assessed the viability of PQQ on bone mineral thickness, bone microarchitecture, 

bone turnover and biomechanical strength in ovariectomy (OVX)- incited osteoporosis mouse model. 

Albeit dietary PQQ supplement didn't influence serum E2 levels and uterine load in OVX mice, it could 

forestall OVX-instigated bone misfortune and improve bone strength by repressing oxidative pressure, 

osteocyte senescence and senescence-related secretory aggregate (SASP), in this manner advancing os-

teoblastic bone arrangement and restraining osteoclastic bone resorption, which was tantamount to tre-

atment with exogenous estrogen. The outcomes from our investigation give trial proof to the clinical 

utilization of PQQ to forestall estrogen inadequacy actuated osteoporosis. Osteoporosis is a typical fo-

undational sickness portrayed by low bone mass, helpless bone strength and disintegration of bone mic-

rostructure [1]. This is because of the uncoupling of bone development and bone resorption during re-

novating [2-4] and could be quickened in postmenopausal ladies because of diminished estrogen levels 

[5]. Estrogen is the controller of osteoblasts and osteoclasts [6]. Without estrogen, bone resorption is 

higher than bone development, bringing about lower bone thickness and higher break rates.  

Keywords: OVX-Incited Osteoporosis, PQQ, Oxidative Pressure, Osteocyte Senescence And SASP 
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DISTINGUISHING PROOF AND USEFUL PORTRAYAL OF ANOTHER GRAFTING 

VARIATION OF EZH2 IN THE FOCAL SENSORY SYSTEM 

Zishan HINES  

Central African Republic 

Abstract: EZH2 assumes imperative parts in epigenetic guideline, neuronal turn of events and malig-

nancy movement. Here a novel EZH2 variation, to be specific EZH2 (X9 for short) coming about beca-

use of elective joining, was detached, recognized and practically described. X9 was exceptionally com-

municated in the cerebrums of SD rodents, showing a conceivably recognized job in the focal sensory 

system (CNS). Inferable from a record profiling, X9 was advanced in various cerebrum districts at be-

ginning phase of life. Immunostaining approved the presence of the protein type of X9, which was 

restricted likewise with the wild-type structure, EZH2-WT. To examine the utilitarian outcome of X9, 

hereditary intercession was acted in PC-12 cell line, an exemplary cell model for neuronal turn of events. 

It uncovered that the consumption of either variation was adequate to weaken neuronal multiplication 

and separation essentially, a proof that jobs of X9 couldn't be supplemented by EZH2-WT. Considering 

epigenetic guideline, X9 lost the ability to select the histone mark H3K27me3, yet held the collaboration 

with EED, just as the severe viewpoints in administering quality articulation. Regardless, through pro-

filing the qualities influenced, it's found that EZH2-WT and X9 extraordinarily contrasted in their ad-

ministrative focuses, as X9 expected to quell cell cycle-and autophagy-related qualities, as GSK and 

MapILC3. In general, a novel Ezh2 variation was described in the warm blooded animal CNS, giving 

understanding the underlying and practical outline of this key formative switch, Ezh2.  

Keywords: Ezh2, Grafting Variation, Neuronal Separation, H3k27me3 
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CROSSTALK BETWEEN EPIGENETIC TWEAKS IN VALPROIC CORROSIVE 

DEACTIVATED HEPATIC STELLATE CELLS: AN INCORPORATED PROTEIN AND 

MIRNA PROFILING STUDY 

Stojce TALEVSKI  

Macedonia 

Abstract: Returning actuated hepatic stellate cells (HSCs) to less initiation or calm status is a promising 

system for liver fibrosis. Histone deacetylase inhibitor (HDACI) could stifle HSCs initiation. Our past 

investigation showed a basic part of miRNAs in HSCs enactment. Here, we investigated the contribution 

of miRNAs in HDACI prompted HSCs deactivation. Human cell line LX2 that looked like enacted 

HSCs was treated with a HDACI - valproic corrosive (VPA). The impacts of VPA on the protein and 

miRNA profile of LX2 were completely examined by iTraq quantitative proteomics and miRNA mic-

roarray. The communication among miRNA and proteins was researched deliberately. The biofunctions 

of differentially communicated proteins and miRNA focused on proteins were commented on. VPA 

treatment lessened the enactment aggregate of LX2. In VPA treated LX2, among 1548 measured prote-

ins, just 86 proteins were differentially communicated (VPA-proteins). While among 282 high-bounty 

miRNAs, 123 were differentially communicated (VPA-miRNAs), with 104 down-controlled and 19 up-

directed. The top biofunctions of VPA-proteins were firmly identified with HSCs actuation, including 

cell demise and endurance, cell development, cell development and expansion. Moreover, 22 out of the 

36 VPA-proteins associated with cell passing and endurance, and 19 out of the 30 VPA-proteins engaged 

with cell development were anticipated focuses of VPA-miRNAs. A direct administrative impact of 

histone acetylation on miRNA articulation was additionally settled. Taking everything into account, our 

information gave the atomic components to VPA initiated HSCs deactivation at the protein level and 

recommended crosstalk between histone acetylation and miRNAs in the inhibitory impacts of HDACI 

on HSCs actuation.  

Keywords: Hepatic Stellate Cell, Histone Deacetylase Inhibitor, Valproic Corrosive, Mirna, Proteomics 
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COPI-INTERCEDED ATOMIC MOVEMENT OF EGFRVIII ADVANCES STAT3 

PHOSPHORYLATION AND PKM2 ATOMIC RESTRICTION 

Kaveh SHOKOOHI  

Iran 

Abstract: As a non-ligand-subordinate actuation protein, EGFRvIII is the most well-known freak of 

EGFR, and its reality or particularly its atomic movement in tumors can intensify the danger. Contrasted 

and the atomic movement of EGFR, which has been concentrated broadly, the particular component by 

which EGFRvIII goes through atomic movement has not yet been accounted for. Here, we found that 

EGFRvIII in the end arrived at the core with the inclusion of the Golgi and endoplasmic reticulum 

(emergency room) in glioma cells. In this cycle, syntaxin-6 was answerable for the distinguishing proof 

and transport of EGFRvIII on Golgi. We additionally showed that COPI interceded the converse vehicle 

of EGFRvIII from the Golgi to trama center, which cycle was likewise significant for EGFRvIII's atomic 

aggregation. EGFRvIII's atomic movement can altogether advance STAT3 phosphorylation and PKM2 

atomic confinement. At long last, we showed that EGFRvIII's atomic movement clearly instigated the 

development of gliomas in an intracranial xenotransplantation explore. This information proposed that 

looking through techniques that restrain EGFRvIII passage into the core will be viable glioma medici-

nes. EGFR has a place with the group of receptor tyrosine kinases (RKTs) and can actuate downstream 

flagging falls in a ligand-subordinate way [1, 2]. Signal pathway problems brought about by the ove-

rexpression, intensification and change of EGFR are the main driver of numerous harmful tumors, hap-

pening half 70% in glioblastoma multiforme (GBM) cases.  

Keywords: Egfrviii, Atomic Movement, Syntaxin-6, COPI, PKM2 Atomic Limitation 
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CALPAIN-2 UPGRADES NON-LITTLE CELL CELLULAR BREAKDOWN IN THE LUNGS 

MOVEMENT AND CHEMORESISTANCE TO PACLITAXEL THROUGH EGFR-PAKT 

PATHWAY 

Hristo KUSLEV  

Macedonia 

Abstract: Cellular breakdown in the lungs is quite possibly the most continuous harmful tumors, with 

the top bleakness and mortality, in China. Calpain family controls cell measures including relocation 

and attack. Be that as it may, the job of Calpain-2 in non-little cell cellular breakdown in the lungs 

(NSCLC) stays muddled. This investigation expects to investigate the bio-capacity of Calpain-2 on 

NSCLC and chemoresistance to paclitaxel. In this investigation, Immunohistochemistry, RT-qPCR and 

Western blotch were performed to identify the Calpain-2 articulation and related pathway protein in 

NSCLC. The Kaplan-Meier item limit assessor and Cox relapse were directed for endurance investiga-

tion. CCK-8, Transwell, settlement development, apoptosis and tumor xenograft measures were perfor-

med to dissect tumor-advancing job of Calpain-2, and the chemoresistance to paclitaxel. Our informa-

tion showed that Calpain-2 was up-controlled in NSCLC. Prominently, Calpain-2 level decidedly related 

with separation grade and contrarily connected with the 5-year by and large endurance, which filled in 

as a free prognostic indicator. Knockdown of Calpain-2 hindered cell expansion and relocation, while 

advanced apoptosis in vitro. In vivo, Calpain-2-knockdowned cells framed more modest subcutaneous 

tumors. In the mean time, knockdown of Calpain-2 down-directed EGFR and pAKT articulation, which 

debilitated the chemoresistance of NSCLC cells to paclitaxel by smothering cell multiplication and ins-

tigating apoptosis, and even improved the paclitaxel-interceded downregulation of EGFR and pAKT 

level. To close, Calpain-2 may initiate EGFR/pAKT pathway to advance NSCLC movement and adds 

to the chemoresistance to paclitaxel, which may be a helpful objective to forestall or delay the movement 

of NSCLC.  

Keywords: Calpain-2, Non-Little Cell Cellular Breakdown In The Lungs, Paclitaxel, Chemoresistance, 

Visualization 
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FIBROBLAST DEVELOPMENT FACTOR 21 WEAKENS VASCULAR CALCIFICATION 

BY EASING ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS INTERCEDED APOPTOSIS IN 

RODENTS 

Gunnar BREYTENBACH  

Germany 

Abstract: Fibroblast development factor 21 (FGF21), a chemical with different metabolic properties, 

has demonstrated to be pleiotropic organic impacts and may assume urgent part in various cardiovascu-

lar and metabolic infections later on. Vascular calcification (VC) is an attendant neurotic cycle of diffe-

rent cardiovascular and metabolic infections. Notwithstanding, the impacts of FGF21 on VC stay hazy. 

Subsequently, in this exploration, we expected to investigate the jobs and systems of FGF21 in VC 

instigated by nutrient D3 in addition to nicotine (VDN) treatment rodents. Following 28 days VDN 

treatment, the calcium over-burden was affirmed by circulatory strain, ultrasound imaging, calcium con-

tent, Snow capped mountain movement and aortic obsessive qualities. Regarding FGF21, exogenous 

FGF21 can enhance the height of circulatory strain, aortic calcification and related injury in VC rodents. 

To explore the instruments of FGF21 on VC, the endoplasmic reticulum stress (trama centers) interve-

ned apoptosis pathways were tried. As a strategy to identify apoptosis, the expanded positive TUNEL 

staining cells were lightened by FGF21 treatment. Moreover, exogenous FGF21 can stifle the expanded 

trama centers chaperone, GRP78, in the calcified aortas. In the three pathways of emergency rooms 

interceded apoptosis, we discovered Slash pathway and caspase-12 pathway were associated with the 

treatment of FGF21, yet not p-JNK/JNK pathway. Our examination demonstrated interestingly that 

FGF21 can repress the advancement of VC by lightening trama centers interceded apoptosis in rodents. 

FGF21 may be another objective for forestalling and treating VC.  

Keywords: Fibroblast Development Factor 21, Vascular Calcification, Endoplasmic Reticulum Stress, 

Apoptosis 
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SULFORAPHANE CONSTRICTS ANGIOTENSIN II-INSTIGATED VASCULAR SMOOTH 

MUSCLE CELL RELOCATION THROUGH CONCEALMENT 

Naser MOSHIRI  

Kuwait 

Abstract: Angiotensin II (Ang II) is engaged with the pathogenic advancement of cardiovascular infec-

tions by means of the advancement of anomalous multiplication and movement of human vascular smo-

oth muscle cells (HVSMCs). Sulforaphane (SFN) applies intense calming impacts both in vitro and in 

vivo. In the current examination, we expected to explore the impacts of SFN on Ang II-prompted strange 

relocation of HVSMCs just as the basic systems of those impacts. The outcomes showed that Ang II-

incited HVSMC multiplication and relocation were restrained by treatment with SFN. SFN likewise 

showed mitigating action, as shown by its decrease of monocyte attachment to HVSMCs by means of 

the decrease of ICAM1 and VCAM1 levels. Additionally, SFN decreased the Ang II-initiated upregu-

lation of HVSMC movement, this impact was repressed by pretreatment with inhibitors of NADPH 

oxidase and ROS or transfection with siNOX4. Likewise, SFN switched the Ang II-actuated upregula-

tion of HVSMC relocation through rise of Nrf2 enactment and articulation. Taken together, the outco-

mes show that SFN turns around Ang II-prompted HVSMC movement through concealment of the 

NOX4/ROS/Nrf2 pathway. Consequently, SFN is an expected specialist to switch the neurotic changes 

associated with different cardiovascular infections. Human vascular smooth muscle cells (HVSMCs) 

are basic for keeping up vascular homeostasis, mostly by controlling compression and unwinding. Irre-

gular HVSMC multiplication and relocation into the intima, measures that are overwhelmingly set off 

by harmed endothelial cells (ECs), are key stages for the commencement and advancement of hyperten-

sion and atherosclerosis (AS) [1]. Notwithstanding, the atomic component of HVSMC multiplication 

and movement after vascular injury isn't totally known.  

Keywords: Sulforaphane, Angiotensin II, Human Vascular Smooth Muscle Cells, Atomic Respiratory 

Factor 2, Responsive Oxygen Species 
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EXOSOMES GOT FROM HUMAN INSTIGATED PLURIPOTENT IMMATURE 

MICROORGANISMS ENDOTHELIA CELLS ADVANCES POSTNATAL ANGIOGENESIS 

IN MICE BEARING ISCHEMIC APPENDAGES 

Halid SALIHOVIC  

Bosnia and Herzegovina 

Abstract: Actuated pluripotent foundational microorganism (iPSC) determined endothelial cells (ECs) 

is a novel helpful choice for ischemic sicknesses. Albeit the point by point instrument of this novel 

treatment stays obscure, arising proof has exhibited that exosomes got from hiPSC-ECs assume a basic 

part in this methodology. In this examination, we originally secluded and portrayed the exosomes from 

iPSCs-ECs (hiPSC-EC-Exo) and decided the useful jobs of hiPSC-EC-Exo in neovascularization and 

the basic instrument. Further, we assessed the impact of exosomes got from hiPS-ECs on advancing 

angiogenesis in a mouse model bearing ischemic appendages. Our outcomes showed that miR-199b-5p, 

a miRNA profoundly connected with angiogenesis, is fundamentally upregulated during the separation 

of hiPSC-ECs. Precisely, our examinations found that hiPSC-ECs communicating miR-199b-5p funda-

mentally advance cell relocation, multiplication and cylinder development through Barbed 1-subordi-

nate upregulation of VEGFR2 in HUVECs. Likewise, coculture of hiPSC-ECs-Exo with HUVECs ad-

ditionally brought about a critical improvement in HUVEC relocation, expansion, and cylinder arran-

gement, recommending that exosome-intervened cell-cell correspondence in a paracrine way may fill in 

as a basic component for iPSC-EC-based treatment. Thus, we found that the exchange of hiPSC-ECs 

advanced with miR-199b-5p fundamentally upgraded miniature vessel thickness and blood perfusion in 

ischemic appendages in vivo. Taken together, our examinations were the first to exhibit that move of 

hiPSC-ECs-Exo is a promising way to deal with treat ischemic injury by means of the system of advan-

cing neovascularization.  

Keywords: Hipsc-EC, Exosome, Angiogenesis, Barbed 1, Mir-199b-5p 
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GALNT6 ADVANCES TUMORIGENICITY AND METASTASIS OF BOSOM 

MALIGNANCY CELL BY MEANS OF Β-CATENIN/MUC1-C FLAGGING PATHWAY 

Shadmehr TABASI  

Syria 

Abstract: Polypeptide N-acetylgalactosaminyl transferase-6 (GALNT6), an individual from the N-

acetyl-D-galactosamine transferase family, was demonstrated to be over-articulation in mammary ma-

lignant growth and could be utilized as a biomarker. Be that as it may, its jobs and hidden systems in 

the pathogenesis of bosom malignant growth are as yet hazy. In this investigation, we revealed that 

GALNT6 was up-articulation in bosom malignant growth, and it was not related with tumor stage. The 

articulation level of GALNT6 and menopause status was related with persistent endurance. Natural ca-

pacity results outlined that knockdown of GALNT6 restrained expansion, relocation and intrusion of 

MDA-MB-231 cells, and expanded cell apoptosis. Knockdown of GALNT6 in bosom disease cell const-

ricted the protein articulation of PCNA, cyclin D1, C-myc and β-catenin, and expanded the outflow of 

E-cadherin, caspase 3 and divided PARP1. Cell fractionation examine showed that knockdown of 

GALNT6 diminished the degrees of β-catenin and MUC1-C in core. At the same time knockdown of 

GALNT6 and β-catenin essentially decreased the degree of C-myc. Co-IP tests demonstrated that 

GALNT6 collaborated with MUC1-N, β-catenin cooperating with MUC1-C in bosom malignant growth 

cells. Together, our investigation uncovers that GALNT6 advances tumorigenicity and metastasis thro-

ugh β-catenin/MUC1-C flagging pathway. Mammary malignancy, the most widely recognized disease 

among ladies around the world, is the main source of untimely mortality from malignant growth in ladies 

and the most well-known reason for death from malignant growth in less improvement locales ladies [1, 

2]. Tumor intrusion and metastasis are the most conspicuous issue in clinical therapy of bosom malig-

nant growth, and around 10-15% of patients with bosom disease creates far off metastases inside 3 years 

after the underlying location of essential tumor.  

Keywords: Glycosyltransferase, GALNT6, Multiplication, Metastasis, Β-Catenin 
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PSPH INTERVENES THE METASTASIS AND MULTIPLICATION OF NON-LITTLE 

CELL CELLULAR BREAKDOWN IN THE LUNGS THROUGH MAPK FLAGGING 

PATHWAYS 

Kooroush GOLSHANI  

Jordan 

Abstract: Developing proof shows that phosphoserine phosphatase (PSPH) is up-controlled and asso-

ciates with forecast in various kinds of malignant growth. Be that as it may, little is thought about the 

jobs of PSPH in NSCLC. Hence, the point of the current investigation was to show the statement of 

PSPH in human NSCLC and uncover its organic capacities and the basic instruments. qRT-PCR, wes-

tern smear and immunohistochemistry were utilized to evaluate the declaration of NSCLC persistent 

examples and NSCLC cell lines. The elements of PSPH in relocation and attack were resolved utilizing 

trans-well and wound-mending tests. Cell multiplication limit was performed by cell tallying unit 8 

(CCK-8), settlement arrangement measures and cell cycle investigation. We exhibited that PSPH was 

overexpressed in NSCLC examples contrasted and the nearby non-tumorous examples, and high articu-

lation of PSPH was related with clinical stage, metastasis and sexual orientation in NSCLC. Diminished 

articulation of PSPH repressed NSCLC cells movement, intrusion and expansion. In particular, further 

investigations showed that PSPH may control NSCLC progress through MAPK flagging pathways. Fi-

nally, immunohistochemistry (IHC) uncovered that the PSPH articulation level was decidedly associa-

ted with the clinical stage in NSCLC patients. These outcomes recommend that PSPH may go about as 

a putative oncogene and a possible helpful objective in NSCLC.Lung disease is the most regularly hap-

pening tumor and the main source of malignancy related demise overall [1]. As the transcendent kind 

of cellular breakdown in the lungs, non-little cell cellular breakdown in the lungs (NSCLC) represents 

about 85% of all cellular breakdown in the lungs cases.  

Keywords: PSPH, NSCLC, Metastasis, Multiplication, MAPK 
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A LUNG SOUND CLASSIFICATION ACKNOWLEDGMENT TECHNIQUE DEPENDENT 

ON WAVELET DETERIORATION AND BP NEURAL ORGANIZATION 

Ramiz BALAN  

Moldova 

Abstract: In this paper, a technique for trademark extraction and acknowledgment on lung sounds is 

given. Wavelet de-noised strategy is received to diminish commotion of gathered lung sounds and con-

centrate wavelet trademark coefficients of the de-noised lung sounds by wavelet disintegration. Consi-

dering the issue that lung sounds trademark vectors are of high measurements after wavelet disintegra-

tion and reproduction, another strategy is proposed to change the trademark vectors from recreated sig-

nals into remade signal energy. What's more, we utilize straight discriminant examination (LDA) to 

diminish the element of trademark vectors for correlation to acquire a more productive path for ack-

nowledgment. At long last, we use BP neural organization to complete lung sounds acknowledgment 

where relatively high-dimensional trademark vectors and low-dimensional vectors are set as info and 

lung sounds classes as yield with an acknowledgment exactness of 82.5% and 92.5%. Lately, the rate 

of respiratory framework infections, for example, persistent obstructive pneumonic illness, bronchitis 

and asthma will in general ascent progressively because of the climate tainting, for example, continuous 

dimness [1]. Respiratory infection is currently recorded as one of the main sources of death of homeg-

rown occupants as per insights from the Public Wellbeing Department [2]. In 2015, the passing rate 

because of respiratory framework infections was 7.336 and 7.996 per 1,000 individuals among metro-

politan and provincial homegrown inhabitants separately [3]. Figure 1 is the rough passing rates brought 

about by some principal illnesses in homegrown city and provincial, which demonstrates that the respi-

ratory sickness is non-irrelevant and imperative. It is significant to explore on lung infections to forestall 

passing and advance treatment and clinical level.  

Keywords: Lung Sound, Class Acknowledgment, Wavelet De-Noising, Direct Discriminant Investiga-

tion, BP Neural Organization 
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SETTING UP A FORECAST MODEL FOR PROSTATE MALIGNANT GROWTH BONE 

METASTASIS 

Kazimir HAFNER  

Slovenia 

Abstract: Prostate disease (PCa) is the second most regular threatening tumor in guys around the world, 

with roughly 1,111,700 new cases and 307,500 passings in 2012 [1]. Arising proof demonstrates ama-

zing abberations in PCa the study of disease transmission among various ethnic gatherings [2, 3]. As of 

now, the rate and death rates in China are quickly expanding [4]. Ren et al. uncovered distinctive here-

ditary attributes of PCa among Chinese and Caucasian men. Novel hereditary modifications in PCDH9 

and PLXNA1 were related with sickness movement [5]. PCa often metastasizes to bone, and studies 

have shown that bone metastases (BMs) have happened in 13.3%-26% of PCa patients at the main de-

termination in China, which is undeniably more than the paces of 3%-10% in European nations and 3%-

5% in the US [6-8]. When BM happens in a PCa understanding, treatment is extremely restricted and 

the endurance rate is significantly decreased [9]. Presently, the technetium Tc 99m methylene diphosp-

honate (Tc 99m MDP) bone sweep technique is acknowledged as the norm and is the most much of the 

time utilized assessment to conclusion bone metastasis in PCa [10]. Because of the wide screening for 

tPSA in Europe and the US, the injuries of recently analyzed patients are frequently limited to the pros-

tate tissue without other organ intrusion, and the occurrence of BM is under 10% [8]. In any case, new 

proof shows that the pace of PCa bone metastases has likewise expanded in the US lately [11]. Briganti 

et al. utilized a relapse model to anticipate the danger of bone metastasis in recently analyzed PCa pati-

ents interestingly [12]. This model showed that a few patients probably won't need to go through a bone 

sweep to decrease the clinical weight, particularly when the anticipated worth was under 8.3%. Sub-

sequently, European and American urological rules demonstrate that the ordinary bone output assess-

ment is just appropriate for patients with suspected injuries however not for all recently analyzed PCa 

patients.  

Keywords: Expectation Investigation Model, Prostate Malignant Growth, Bone Metastasis 
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IMPROVEMENT AND APPROVAL OF A PROGNOSTIC NOMOGRAM IN AFP-

NEGATIVE HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

Toro LOMBARDO  

Andorra 

Abstract: The point of this examination is to build up and approve a successful prognostic nomogram 

in patients with AFP-negative hepatocellular carcinoma (HCC). The nomogram depended on an essen-

tial companion that comprised of 419 patients with clinicopathologically determined to have HCC, all 

the information was assembled from 2008 to 2014 in Sun Yat-sen College Malignant growth Place. All 

the model variables were controlled by univariate and multivariate Cox danger investigation. The con-

cordance record (C-list) and adjustment bend were utilized to decide the prescient precision and discri-

minative capacity of the nomogram, and contrasted and the TNM arranging frameworks on HCC. 

Inward approval was surveyed. A free approval accomplice contained 150 consistent patients from 2014 

to 2015. Free factors for generally speaking endurance (operating system) were weight record (BMI), 

tumor stage, far off metastases, HBs Ag, lactate dehydrogenase (LDH), gamma-glutamyl transpeptidase 

(GGT), and egg whites (ALB), which were totally contained into the nomogram. The alignment bend 

for likelihood of operating system showed great understanding between forecast by nomogram and ge-

nuine perception. The C-list of nomogram was 0.807 (95% CI: 0.770-0.844), which was better than the 

C-list of AJCC TNM Stage (0.697). The AUC was 0.809(95%CI: 0.762-0.857). In the approval associ-

ate, the nomogram actually gave great separation (C-file: 0.866, 95% CI: 00.796-0.936, AUC: 0.832, 

95%CI: 0.747-0.917) and great adjustment. Choice bend examination exhibited that the nomogram was 

clinically helpful. Besides, patients were isolated into three particular danger bunches for operating sys-

tem by the nomogram: generally safe gathering, center danger gathering and a high danger gathering, 

individually. The proposed nomogram presents more exact and helpful prognostic forecast for patients 

with AFP-negative HCC.  

Keywords: Hepatocellular Carcinoma, Forecast, Nomogram, Liver Capacity 
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PSORALEN SECURES CHONDROCYTES, SHOWS MITIGATING CONSEQUENCES FOR 

SYNOVIOCYTES, AND CONSTRICTS MONOSODIUM IODOACETATE-INITIATED 

OSTEOARTHRITIS 

Stefan WLODARCZYK  

Poland 

Abstract: Current examination analyzed whether psoralen (PSO) shows calming reactions, assurance 

and actuation of chondrocytes, and soothe osteoarthritis (OA). Rodents chondrocytes and human syno-

viocytes were refined in tumor corruption factor-α (TNF-α) adapted culture medium with/without PSO 

to test the cell morphologies and cytotoxicities in vitro. Cartilaginous extracellular lattice (ECM) and 

proliferative quality/protein articulation levels were assessed in chondrocytes. Then, lattice metallopro-

teinases (MMPs) and interleukins (ILs) quality/protein articulation were investigated in synoviocytes. 

SD rodents of monosodium iodoacetate (MIA) initiated OA model were utilized to evaluate the impacts 

of PSO on lessening degeneration of the articular ligament in vivo. Results showed TNF-α molded re-

fined with/without PSO (1-100 µM) had no any poisonousness on both the cell lines. PSO (10 µM) 

initiated cartilaginous explicit ECM articulation alongside up-guideline of proliferative qualities at 

transcriptional levels. Strangely, PSO fundamentally switched TNF-α prompted up-guideline of 

MMP13 and ILs synoviocytes in a portion subordinate way (1 to 20 µM), while down-controlled carti-

laginous ECM creation. Following a month and a half of PSO medicines to articular ligament osteoarth-

ritis, contrasted with MIA-actuated gathering, the appearance and physiological construction of articular 

ligament was more incorporated with enormously coordinated chondrocytes and plentiful ligament 

network. All in all, PSO ensures and enacts chondrocytes, offending the outflow of MMPs and ILs 

discharged by synovial cells, and viably constricts MIA-prompted OA.  

Keywords: Against Aggravation, Regular Item, Degeneration of Ligament, Knee Articular, Synovium, 

Osteoarthritis 
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CLOPIDOGREL LESSENS FIBRONECTIN AGGREGATION AND IMPROVES DIABETES-

PROMPTED RENAL FIBROSIS 

Lucas ASPER  

Canada  

Abstract: Hyperglycemia-prompted renal fibrosis causes end-stage renal sickness. Clopidogrel, a pla-

telet inhibitor, is frequently regulated to diminish cardiovascular occasions in diabetic patients. We 

explored whether clopidogrel can diminish diabetes-actuated renal fibrosis in a streptozotocin-initiated 

type 1 diabetes murine model and fibronectin association in this defensive reaction. Diabetic and age-

coordinated controls were forfeited three months after the beginning of diabetes, and extra controls and 

diabetic creatures were additionally treated with clopidogrel or vehicle for a quarter of a year. Diabetes 

initiated renal morphological changes and fibrosis following three months. Clopidogrel, controlled du-

ring the most recent three months, fundamentally diminished blood glucose, collagen and fibronectin 

articulation contrasted with vehicle-treated diabetic mice. Diabetes expanded TGF-β articulation, insti-

gating fibrosis through Smad-free pathways, Guide kinases, and Akt initiation at a quarter of a year yet 

got back to standard at a half year, though the outflow of fibronectin and collagen stayed raised. Our 

outcomes propose that actuation of TGF-β, CTGF, and Guide kinases are early profibrotic flagging 

occasions, bringing about critical fibronectin aggregation at the early time point and getting back to 

pattern sometime in the future point. Akt enactment at the three-month time point may fill in as a ver-

satile reaction in T1D. Instruments of clopidogrel restorative impact on the diabetic kidney stay to be 

researched as this clinically endorsed compound could give novel ways to deal with forestall diabetes-

incited renal sickness, consequently improving patients' endurance.  

Keywords: Diabetes, Clopidogrel, Fibronectin (FN), Renal Fibrosis 
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ADIPONECTIN SMOTHERS HUMAN PANCREATIC MALIGNANCY DEVELOPMENT 

THROUGH WEAKENING THE Β-CATENIN FLAGGING PATHWAY 

Prokop PETR  

Czech Republic 

Abstract: Adipokines are arising as a connection among weight and stoutness related diseases, inclu-

ding pancreatic malignant growth. Adiponectin is a plentiful adipokine with pleiotropic gainful parts in 

metabolic problems. Low adiponectin levels are regularly seen in human stoutness and have been related 

with expanded pancreatic malignancy danger in planned epidemiologic investigations. Here, we rese-

arched the immediate impact of adiponectin on human pancreatic disease in vitro and in vivo. Our out-

comes showed that adiponectin therapy altogether repressed the expansion of human pancreatic disease 

cells. Knockdown of adiponectin receptors totally wiped out the antiproliferation impact of adiponectin 

and especially advanced the development of human pancreatic malignancy xenografts in naked mice. 

Further investigation uncovered that adiponectin obstructed the phosphorylation/inactivation of GSK-

3β, stifled the intracellular aggregation of β-catenin, decreased the declaration of cyclin D1, and sub-

sequently caused cell cycle amassing at the G0-G1 stage in pancreatic malignant growth cells. Adipo-

nectin-intervened lessening of cell multiplication was revoked by the GSK-3β inhibitor. Moreover, a 

microarray examination uncovered that adiponectin likewise downregulated the outflow of TCF7L2, a 

coactivator of β-catenin, at the transcriptional level in pancreatic disease cells. These outcomes demonst-

rated that the defensive job of adiponectin against human pancreatic disease may be credited to its we-

akening impact on the β-catenin flagging pathway. Taken together, our discoveries uphold a causal 

connection among hypoadiponectinemia and expanded pancreatic malignancy hazard, and recommend 

that actuating adiponectin flagging could be a novel helpful system for weight related pancreatic disease.  

Keywords: Adiponectin, Pancreatic Disease, Cell Multiplication, GSK-3β, Β-Catenin 
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ICARIIN RESTRAINS ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS-INCITED NEURONAL 

APOPTOSIS AFTER SPINAL ROPE INJURY THROUGH REGULATING THE PI3K/AKT 

FLAGGING PATHWAY 

Godefai Tesfaye GEBRESELASSIE 

Ethiopia 

Abstract: Endoplasmic reticulum (emergency room) stress-actuated neuronal apoptosis is an essential 

neurotic cycle of spinal string injury (SCI). In our past investigation, icariin (ICA) showed neuroprotec-

tive impacts in SCI. In any case, the connections between emergency room pressure and ICA in SCI are 

muddled at this point. Thusly, regardless of whether ICA could enhance SCI by means of weakening 

emergency room pressure was researched in vitro and in vivo. Grown-up mice were set up SCI model 

and got vehicle arrangement or ICA by gavage once each day in vivo. The essential refined cells were 

treated with or without thapsigargin (TG), ICA or LY294002 to prompt emergency room pressure in 

vitro. Engine brokenness, neuronal apoptosis, tissue harm and restraint of PI3K/AKT pathway were 

incited by trama center pressure after SCI. In any case, ICA organization altogether upgraded engine 

recuperation and ensured spinal string tissues against infraction and discharge, and so forth post injury. 

In the interim, the statement of emergency room pressure markers ATF6, IRE1α, GRP78, XBP1 and 

eIF2α was diminished, while the degree of p-AKT/AKT was expanded by ICA. Moreover, ICA essen-

tially hindered the declaration of trama center pressure apoptotic proteins caspase-12, Slash, Bax/Bcl-2, 

caspase-9 and caspase-3. Additionally, immunofluorescence twofold staining showed that ICA diminis-

hed GRP78, Hack and TUNEL positive neurons following SCI. Notwithstanding, this helpful impact of 

ICA was canceled by PI3K/AKT inhibitor LY294002 in vitro. At last, ICA saved the ultra-construction 

of emergency room by transmission electron magnifying instrument histologically. This examination 

recommended that the neuroprotective impact of ICA on engine recuperation and neuronal endurance 

was identified with constricting emergency room pressure by means of PI3K/AKT flagging pathway 

after SCI.  

Keywords: Icariin, Endoplasmic Reticulum Stress, Spinal String Injury, Neuroprotection, PI3K/AKT 
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VERTEPORFIN BLOCKS CLUSTERIN WHICH IS NEEDED FOR ENDURANCE OF 

GASTRIC MALIGNANT GROWTH FOUNDATIONAL MICROORGANISM BY 

REGULATING HSP90 WORK 

Jannik LAMARR  

Austria 

Abstract: Gastric disease undifferentiated organism (GCSC) is involved in gastric malignancy backs-

lide, metastasis and medication obstruction. In any case, the key molecule(s) associated with GCSC 

endurance and the focusing on medications are ineffectively perceived. We found expanded emitted 

clusterin (S-Clu) protein articulation during the circle framing development of GCSC through mass 

spectrometry. Overexpression of clusterin was distinguished in 69/90 (77%) of essential GC tissues and 

fundamentally connected with T stage, lymph hub metastasis and TNM stage. Exhaustion of clusterin 

(Clu, the full-length intracellular clusterin) prompted the declustering of GCSC tumorspheres and apop-

tosis of GCSC. Along these lines, we discovered clusterin was in complex with heat stun protein 90 beta 

(HSP90) and associated with directing the cell level of HSP90 customer proteins. Besides, by screening 

an assortment of medications/inhibitors, we found that verteporfin (VP), a phototherapy drug, impeded 

clusterin quality articulation, diminished the HSP90 customer proteins and caused cell passing of GCSC. 

VP treatment is more compelling in annihilating GCSCs than in murdering GC cells. Both clusterin 

quieting or VP treatment deflected tumor development in human GCSC xenografts. These discoveries 

altogether recommend that GC patients can speedily profit by clusterin-focused on treatment just as VP 

treatment in mix with or resulting to ordinary chemotherapy for decreasing mortality of GC.  

Keywords: Gastric Disease Undeveloped Cell, Clusterin, Verteporfin, HSP90 
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PROOF OF SEMI STABLE WATER RESOURCES CLOSE TO THE THR73–LYS13 

SYNERGIST DIAD OF BACILLUS SP. TB-90 URATE OXIDASE BY X-BEAM 

CRYSTALLOGRAPHY WITH CONTROLLED DAMPNESS  

Ferdinand Sperber 

Germany 

Abstract: Urate oxidases (UOs) catalyze the cofactor-free oxidation of uric corrosive, and a broad water 

network in the dynamic site has been proposed to assume a fundamental part in the catalysis. For our 

current examination of the design and capacity of the water organization, the gem characteristics of 

Bacillus sp. TB-90 urate oxidase were improved by controlled drying out utilizing the sticky air and 

paste covering strategy. After the parchedness, the P21212 gems were changed into the I222 space gat-

hering, prompting an expansion of the most extreme goal to 1.42 å. The drying out of the gems uncove-

red a critical change in the five-water-atoms' limiting mode nearby the synergist diad, showing that these 

particles are semi stable. The pH profile examination of log(kcat) gave two pKa esteems: pKa1 at 

6.07 ± 0.07 and pKa2 at 7.98 ± 0.13. The site-coordinated mutagenesis of K13, T73 and N276 engaged 

with the arrangement of the dynamic site water network uncovered that the exercises of these freak 

variations were altogether diminished. These underlying and motor information propose that the five 

semi stable water atoms assume a fundamental part in the catalysis of the cofactor-autonomous urate 

oxidation by decreasing the energy punishment for the substrate-restricting or an on–off exchanging for 

the proton-transfer correction.  

Keywords: Reactant Instrument, Conformational Adaptability, Catalyst Energy, Water Structure, X-

Beam Crystallography 
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PRIMARY UNDERSTANDING AND STEADINESS OF TNFR-FC COMBINATION 

PROTEIN (ETANERCEPT) CREATED BY UTILIZING TRANSGENIC SILKWORMS  

Albert ALONSO 

Spain 

Abstract: Restorative proteins communicated utilizing transgenic creatures have been of incredible in-

terest for quite a long while. Particularly, transgenic silkworm has been concentrated seriously in light 

of its straightforwardness in dealing with, minimal effort, high return and special glycosylation designs. 

In any case, the physicochemical property of the helpful protein communicated in transgenic silkworm 

stays tricky. Here, we built an articulation framework for the TNFR-Fc combination protein (Etanercept) 

utilizing transgenic silkworm. The TNFR-Fc combination protein was utilized to N-glycan examination, 

which uncovered an expanded measure of afucosylated protein. Proof from surface plasmon reverbera-

tion investigation showed that the TNFR-Fc combination protein display expanded restricting fondness 

for Fcγ receptor IIIa and FcRn contrasted with the business Etanercept, stressing the benefit of articula-

tion framework utilizing transgenic silkworm. We have additionally examined the examination of higher 

request structure, warm dependability and accumulation of the TNFR-Fc combination protein. The gly-

cosylation example of immune response Fc communicated in silkworms is known to be one of a kind. 

Most neutralizer Fc got from transgenic silkworm are conveying mannose-ended glycans or less comp-

lete glycans contrasted with the local protein. As in the instances of restorative antibodies where the 

glycosylation example of piece Fc locale of remedial counter acting agent extraordinarily affects its 

soundness and effector capacities including immunizer subordinate cell-interceded cytotoxicity 

(ADCC) and supplement subordinate cytotoxicity (CDC), the glycosylation example of helpful proteins 

communicated in silkworm is very significant.  

Keywords: Fc Combination Protein, Glycosylation, Physicochemical Property, Silkworm, Restorative 

Protein 
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ADVANCEMENT OF NEURONAL SEPARATION IN MOUSE AND HUMAN 

UNDIFFERENTIATED CELLS  

Laurence MITCHELL 

United Kingdom 

Abstract: Dermatan sulfate (DS), a glycosaminoglycan, is available in the extracellular network and on 

the cell surface. Already, we showed that heparan sulfate assumes a vital part in the upkeep of the un-

differentiated state in mouse early stage undeveloped cells (mESCs) and in the guideline of their sepa-

ration. Chondroitin sulfate has likewise been to be significant for pluripotency and separation of mESCs. 

Keratan sulfate is a marker of human pluripotent foundational microorganisms. Until now, notwithstan-

ding, the capacity of DS in mESCs has not been explained. Dermatan 4 sulfotransferase 1, which moves 

sulfate to the C-4 hydroxyl gathering of N-acetylgalactosamine of DS, adds to neuronal separation of 

mouse neural begetter cells. Hence, we foreseen that neuronal separation would be actuated in mESCs 

in culture by the expansion of DS. To test this assumption, we explored neuronal separation in mESCs 

and human neural immature microorganisms (hNSCs) societies containing DS. In mESCs, DS advanced 

neuronal separation by initiation of extracellular sign managed kinase 1/2 and furthermore quickened 

neurite outgrowth. In hNSCs, DS advanced neuronal separation and neuronal movement, however not 

neurite outgrowth. In this way, DS advances neuronal separation in both mouse and human undeveloped 

cells, proposing that it offers a novel technique for effectively inciting neuronal separation.  

 

Keywords: Dermatan Sulfate, Human Neural Undifferentiated Organisms, Mouse Early Stage Undeve-

loped Cells, Neurite Outgrowth, Neuronal Separation 
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DIFFERENTIAL CHANGES UNDER TYPICAL AND HIGH GLUCOSE MILIEU IN 

PROXIMAL ROUNDED CELLS  

Ruslan Fedirovych SLOBODYA 

Ukraine 

Abstract: Glycosaminoglycans (GAGs) and AMP-actuated protein kinase (AMPK) are two basic ato-

mic players engaged with cell homeostasis. The two of them are adjusted because of hyperglycaemia in 

the kidney, prompting the pathogenesis of diabetic nephropathy. Here, we have investigated the impact 

of AMPK tweak on sulphated GAG (sGAG) levels of cylindrical cells of proximal and distal root to 

comprehend the system of hyperglycaemia-interceded pathogenesis of the diabetic nephropathy. In 

MDCK cells (distal cylindrical cell) and NRK-52E (proximal rounded cell), AMPK hindrance brought 

about expanded sGAG levels under typical glucose conditions naturally of heparan sulfate class, though 

AMPK actuation didn't have any impact. High glucose (HG) condition didn't modify sGAG levels in 

MDCK cell regardless of a diminishing in AMPK phosphorylation. Exposing NRK-52E cells to HG 

milieu fundamentally diminished sGAG levels all the more so of chondroitin/dermatan sulfate, which 

is altogether forestalled when HG is co-treated with AMPK activator. Curiously, knockdown of AMPK 

by AMPKα1/α2 siRNA showed expanded sGAG levels in NRK-52E. Our outcomes recommend that 

changes in sGAG level, specifically, because of AMPK tweak is differentially directed and is subject to 

cell type just as its physiological status. Moreover, actuation of AMPK is valuable in forestalling the 

HG-interceded decline in sGAGs in proximal rounded cells.  

Keywords: AMPK, Diabetic Nephropathy, High Glucose, Sulphated Glycosaminoglycans, Rounded 

Kidney Cells 
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AN INTEREST IN POWERLESSNESS BY MANAGING THE ARTICULATION LEVEL OF 

EXTERNAL LAYER PROTEINS 

Papp MÁRKÓ 

Hungary 

Abstract: The two-segment framework BaeSR takes part in anti-microbials obstruction of Escherichia 

coli. To know whether the external layer proteins include in the anti-infection agents obstruction inter-

vened by BaeSR, erasure of acrB was built and the recombined plasmid p-baeR was brought into E. coli 

K12 and K12△acrB. Least inhibitory fixations (MICs) of antibacterial specialists were controlled by 2-

crease stock miniature weakening technique. Quality articulations related with major external layer pro-

teins and multidrug efflux siphon related qualities were dictated by continuous quantitative opposite 

record polymerase chain response. The outcomes uncovered that the MICs of K12ΔacrB to the tried 

medications aside from gentamycin and amikacin diminished 2-to 16.75-folds contrasted and those of 

K12. At the point when BaeR was overexpressed, the MICs of K12ΔacrB/p-baeR to ceftiofur and cefo-

taxime expanded 2.5-and 2-overlap, individually, contrasted and their comparing that of K12△acrB. 

Simultaneously, the articulation levels of ompC, ompF, ompW, ompA and ompX showed critical dec-

rease in K12ΔacrB/p-baeR as contrasted and K12△acrB. Besides, the articulation levels of ompR, 

marA, burglarize and tolC likewise fundamentally 'diminished' in K12ΔacrB/p-baeR. These discoveries 

demonstrated that BaeR overproduction can diminish cephalosporins defenselessness in sans acrb E. 

coli by diminishing the articulation level of external film proteins.  

Keywords: Cephalosporins Powerlessness, Escherichia Coli, External Layer Proteins, Two-Part Fra-

mework 
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ENERGY AND THERMODYNAMICS OF WARM INACTIVATION FOR RECOMBINANT 

CREATION  

Julius STEHLÍK 

Czechia 

Abstract: Lignocellulosic biomass transformation utilizing cellulases/polygalacturonases is an interac-

tion that can be continuously impacted by a few determinants associated with cellulose microfibril cor-

ruption. This article centers around the energy and thermodynamics of warm inactivation of recombinant 

Escherichia coli cellulases, cel12B, cel8C and a polygalacturonase, peh 28, gotten from Pectobacterium 

carotovorum sub sp. carotovorum. A few agreement themes giving the proteins' warm solidness in both 

cel12B and peh28 model constructions have been nitty gritty before, which were affirmed for the three 

catalysts through the current investigation of their warm inactivation profiles over the 20–80°C territory 

utilizing the particular exercises on carboxymethylcellulose and polygalacturonic corrosive. Dynamic 

constants and half-existences of warm inactivation, inactivation energy, in addition to inactivation ent-

ropies, enthalpies and Gibbs free energies, uncovered high steadiness, less conformational change and 

protein unfurling for cel12B and peh28 because of warm denaturation contrasted with cel8C. The evi-

dent warm dependability of peh28 and cel12B, alongside their hydrolytic productivity on a lignocellu-

losic biomass change as detailed beforehand, makes these chemicals contender for different mechanical 

applications. Examination of the Gibbs free energy esteems recommends that the warm dependable qu-

alities of cel12B and peh28 are entropy-controlled over the tried temperature range.  

Keywords: Catalysis, Cellulase, Energy, Polygalacturonase, Thermodynamics 
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ARISING EFFECTS OF ORGANIC METHYLATION ON HEREDITARY DATA  

Napatthorn SUTASANACHINDA 

Thailand 

Abstract: The focal doctrine of atomic science clarifies the key progression of hereditary data forever. 

Despite the fact that genome arrangement (DNA) itself is a static compound mark, it incorporates vari-

ous layers of data made out of mRNA, tRNA, rRNA and little RNAs, which are all engaged with protein 

combination and is passing from guardians to posterity through DNA. Methylation is a naturally signi-

ficant adjustment, since DNA, RNAs and proteins, parts of the focal creed, are methylated by a bunch 

of methyltransferases. Late works zeroed in on understanding an assortment of organic methylation have 

revealed insight into new guideline of cell capacities. In this audit, we momentarily talk about a portion 

of those new discoveries of methylation, including DNA, RNAs and proteins. DNA methylation has 

been widely concentrated in numerous eukaryotes including organisms, plants, spineless creatures and 

vertebrates (Fig. 2). Specifically, 5-methylcytosine (5mC) in cytosine-guanine (CpG) dinucleotides is a 

significant change of DNA in vertebrates, since it is generally disseminated in the genome, where 60–

80% of CpG dinucleotides are guessed to be methylated. Change of methylation examples of CpG di-

nucleotides assumes a significant part for X-chromosome inactivation, parent-of-inception explicit ge-

nomic engraving, transcriptional quieting, epigenetic memory fitness and quality articulation during se-

paration in undeveloped undifferentiated organisms. Along these lines, atypical changes in DNA methy-

lation levels and examples are every now and again annoyed in human pathology, for example, malig-

nancy and digestion related, cardiovascular and neurodegenerative illnesses.  

Keywords: Methyltransferase, Demethylase, Natural Methylation, Focal Creed 
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İNTRASEREBROVENTRİKÜLER ASS 42 PEPTİDİ UYGULAMASIYLA SIÇANLARDA 

OLUŞTURULAN DENEYSEL ALZHEİMER HASTALIĞI MODELİNDE 

KANNABİDİOL’ÜN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Arda Can AYDIN, Hatice Kübra ELÇİOĞLU 

Türkiye 

Öz: Alzheimer Hastalığı (AH) özellikle serebral korteks, hipokampüs, entorhinal korteks ve ventral 

striatum gibi kognitif fonksiyonları olan bölgelerde, amiloid beta (Aβ) plak ve nörofibriler yumak 

(NFY) oluşumları ile karakterize bir hastalıktır. AH olan bireylerde glutamerjik yolakların dejenere ol-

masından dolayı glutamat oksitlenmekte; bu durumda biriken glutamat, Ca+2’un hücre içine alınmasını 

sağlayarak nöronların ölümüne yol açmaktadır. Böylece glutamerjik aktivitenin azalması korteks ve hi-

pokampüste asetilkolin salıverilmesinde azalmaya yol açarak Aβ plak oluşmasını kolaylaştırmaktadır. 

Çalışmamızda glutamat reseptör blokörü olan CBD’nin AH tedavisindeki etkileri araştırılmıştır. Bu ça-

lışmada 300-400 g ağırlığında Sprague Dawley sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar, Kontrol, Alzheimer ve 

Alzheimer + CBD olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. AH modeli Aβ 42’nin intraserebroventriküler (i.c.v.) 

injeksiyonu ile oluşturulmuştur. Sıçanlara Morris’in su tankı, yeni obje tanıma, açık alan ve pasif sa-

kınma testleri yapılarak sıçanların kognitif fonksiyonları değerlendirilmiştir. Kontrol grubundaki sıçan-

lara sitrat tamponu uygulanmıştır. Aβ 42 ile AH indüklenmiş, gruplardan birincisine tedavi amacıyla 

günde 10 mg/kg CBD 2 hafta süre ile i.c.v. olarak uygulanırken ikinci gruba ise CBD’ nin çözücüsü 

olan sitrat tamponu uygulanmıştır. Hayvanların dekapitasyonunun ardından beynin hipokampus ve pref-

rontal korteks bölgeleri çıkarılarak dokuların bir kısmında ELISA ile interlökin-1β (IL-1 β) ve tümör 

nekroz faktör-α (TNF-α) gibi inflamatuar sitokinlerin biyokimyasal ölçümleri yapılmış, diğer doku kı-

sımları ise formaldehite alınarak histopatolojik incelemeler yapılmıştır. Yapılan çalışmada Aβ 42’nin 

i.c.v. injeksiyonu Pasif sakınma testinde karanlık bölmeye geçiş süresinde anlamlı bir düşüşe, Morris’in 

su tankı testi performansı ise anlamlı bir azalmaya neden olmuştur. CBD tedavisi uygulanan grup ile 

Alzheimer grubu karşılaştırıldığında beyinde hipotalamusta IL-1 β ve TNF- α gibi inflamatuar sitokin-

lerin düzeylerinin azaldığı görülürken, kortekste sadece TNF- α’mın azaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak 

CBD’nin Aβ 42’nin ile oluşturulan AH modelinde beyindeki inflamasyon kaynaklı öğrenme ve bellek 

fonksiyonlarındaki bozuklukları önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. CBD’nin faydalı etkileri ile ilgili 

yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Kannabidiol, İntraserebroventiküler Aβ 42 Peptidi, Oksidatif 
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SEFTAZİDİM-AVİBAKTAM VE SEFTOLOZAN-TAZOBAKTAM'IN SEFTAZİDİM 

DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGİNOSA İZOLATLARINA KARŞI İN VİTRO 

AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melek BİLGİN, Eşe BAŞBULUT, Hacer İŞLER 

Türkiye 

Öz: GİRİŞ: Pseudomonas aeruginosa , hastane kaynaklı bakteriyel pnömoni, ventilatörle ilişkili pnö-

moni, cilt enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve bakteriyemi dahil olmak üzere nozokomiyal en-

feksiyonların yaygın bir nedeni olan fermentatif olmayan bir Gram-negatif basildir. Son yıllarda çok 

ilaca dirençli (ÇİD) P. aeruginosa suşlarının ortaya çıkması; tedavi zorluğu, yüksek morbidite ve mor-

talite oranları nedeni ile ciddi bir problem haline gelmiştir. Bu dirençli mikroorganizmaların etken ol-

duğu enfeksiyonlarda tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır. AMAÇ: Bu çalışmada, seftazidim dirençli P. 

aeruginosa suşlarına karşı C/T ve CZA’nın in vitro duyarlılıklarının araştırılması ve etkinliklerinin kar-

şılaştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Seftazidim dirençli 52 P. aeruginosa hasta izolatı çalışmaya 

dahil edildi. Suşların tanımlaması ve antimikrobiyal duyarlılıkları VITEK 2® otomatize sistemi ile ça-

lışıldı. CZA ve C/T etkinliği gradiyent strip test ile (Liofilchem MIC strip test, İtalya) tespit edildi. 

Minimal İnhibitör Konsantrasyon yorumu Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (EUCAST) kılavuz-

larını göre yapıldı. BULGULAR: Bu 52 suştan 49'u (% 94,2) CZA'ya ve 51'i (% 98,1) C/T'ye duyarlı 

olarak saptandı. Hem CZA hem de C/T, 3 anti-psödomonal beta-laktam antibiyotiklerin herhangi birin-

den daha iyi aktiviteye sahipti. İzolatların CZA ve C/T'ye duyarlılık oranları benzer olmasına rağmen, 

MIC50 değerlerine göre C/T (MIC50 1 μg / mL), CZA'dan (MIC50, 2 μg / mL) 2 kat daha etkiliydi. 

SONUÇ: CZA ve C/T, seftazidim dirençli ve/veya karbapenem dirençli P.aeruginosa izolatlarına karşı 

iyi aktivite göstermiştir ve bu organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar için terapötik seçenekler ola-

rak tercih edilebilirler. Ancak bu yeni antimikrobiyallerin çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa'ya karşı 

etkinliğini değerlendirmek için daha fazla in vitro ve in vivo çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Seftazidim Dirençli P.Aeruginosa, Karbapenem Dirençli P. Aeruginosa, Seftazi-

dim-Avibaktam, Seftolozan-Tazobaktam 






