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ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek hayatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.
Kongremize toplam 23 farklı dünya ülkesinden 128 bilim insanı 75 sözel TOPLAM 75 adet ÜLKEDIŞI BİLDİRİLERİ ile kongremize katılmıştır. Ayrıca Türkiye’den 201 bilim insanı da 68 sözel
3 poster toplam 70 adet bildiri ile katılım gerçekleştirmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı
sözel bildiri sayısı 561 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 145 adeti kabul edilerek programa dahil edilmiştir. Kongremizde sözel/poster olarak sunulan 145 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.
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Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 36 farklı dünya ülkesinden bilim insanlarına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 29 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
akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir.
Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.
Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve başarılı 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 dolayı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürlerimizi 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 7 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Toplam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.
Saygılarımızla…
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PREFACE

Prof. Dr. Çetin YAMAN
Chair of Conference
Dear scientists,
We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 5 th INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTHY LIFE, which we organized for the fifth time with the REMOTE ACCESS system
on 27/28 APRIL 2021, based in Istanbul.
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, particularly Turkey including; Prof. Dr. Asuman SEDA SARACALOĞLU (TURKEY), Prof. Dr. Gülsen
DEMİR (TURKEY), Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (TURKEY), Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
(TURKEY), Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ (TURKEY), Prof. Dr. Ümran SEVİL (TURKEY), Prof. Dr.
Vijipriya JEYEMANI (SAUDI ARABIA), Prof. Dr. Ashok JAMMI (INDIA), Assoc. Prof. Ali Serdar
YÜCEL (TURKEY), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), Assoc. Prof. Mihalis Michael
KUYUCU (TURKEY), Assist. Prof. Ayça GÜRKAN (TURKEY), Assist. Prof. Rommel TABULA
(THAILAND), Dr. Khalida NASEEM (PAKISTAN), Spec. Sonia MORTERERO (PERU) and Spec.
Indrajeet CHOUDHARY (NEPAL)
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.
128 scientists from 23 different countries of the world participated in our congress with 75 verbal, TOTAL OF 75 PRESENTATIONS FROM OUT OF COUNTRY. Also 201 scientists from Turkey participated with 68 verbal 3 poster, total of 70 presentations. The total number of local and foreign oral
presentations coming to our congress is 561. However, only 145 of the papers received due to the remote
access reason and the decision of the regulatory board were accepted and included in the program. 145
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 36 different world countries. There have been participants from 29 different countries 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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PREFACE
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 disciplines 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 Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51%
and above, and it also has invited speakers from 7 different world countries. More than 51% of the total
papers belong to foreign country participants.
Regards…
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5. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ
5th INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTHY LIFE
KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM
AÇILIŞ / OPENING
27-28 NİSAN / 27-28 APRIL 2021
09:00-09:15 (GMT+3)
Açılış Konuşması / Opening Speech
PROF. DR. ÇETİN YAMAN
Konferans Başkanı (Chair of Conference)
DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
09:30–12:00 (GMT+3)
OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION
PROF. DR. ÇETİN YAMAN
KEYNOTE SPEAKERS
Prof. Dr. Asuman SEDA SARACALOĞLU (TÜRKİYE-TURKEY)
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Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (TÜRKİYE-TURKEY)
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ (TÜRKİYE-TURKEY)
Prof. Dr. Ümran SEVİL (TÜRKİYE-TURKEY
Prof. Dr. Vijipriya JEYEMANI (SUİDİ ARABİSTAN- SAUDI ARABIA)
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION
: 1
Tarih ve Saat / Date and Time
: 27.04.2021 – 12:00 – 23:00
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Gülten HERGÜNER
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
12:00 Ayşe Mücella SOYDAN, Nurten EL- BAKIM YÜKÜNÜN YAŞLI BAKIMA ETKİKİN, Abdullah Yüksel BARUT
LERİ
12:10 Nurten ELKİN

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

12:20 Aslı ÇELİK, Filiz ALTUĞ, Ayşe SAĞLIKLI GENÇLERDE KARE ADIMLAMA
ÜNAL
EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ALT EKSTREMİTE
MOTOR PERFORMANS, KAS KUVVETİ VE
KAS KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEK-KÖR,
RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
12:30 Aslı ERGENE SUNKAR,
BALCI, Hilal Uslu TOYGAR

Nur HYALÜRONİK ASİDİN PERİODONTAL DURUM VE HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ:
DERLEME

12:40 Ayfer ÖZTÜRK, Tuğçe ORKUN ER- HEMŞİRELIK ÖĞRENCILERINDE YEME BAKILIÇ, Havva KAÇAN
ĞIMLILIĞI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER /
FOOD ADDICTION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG NURSING STUDENTS IN TURKEY
12:50 Ayşe ÇAMLİ, Lale Sariye AKAN

ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE SOSYAL
MEDYA KULLANIMI VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

13:00 Ayşe Gülsen TEKER

TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA
MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN
TRENDİ

13:10 Ahmet YALÇIN, Barış BAYDE- BASKETBOLCULARDA
BİYOMOTORİK
MİR
ÖZELLİKLER VE ANTRENMAN METODOLOJİSİ
13:20 Azad Gazi ŞAHİN, Hasan YAŞAR

PANDEMİ DÖNEMİNDE MASTODİNİ

13:30 Aşkın ŞENTÜRK, Bahar DALKI- TÜKETİCİ YÜZME EGZERİSİZİ UYGULANAN
RAN, Burcu AÇIKGÖZ, İlkay SIÇANLARDA ARI ZEHRİNİN ETKİLERİ
AKSU, Osman AÇIKGÖZ, Müge KİRAY
13:40 Burak Gökay YILDIRIM, Muham- TOPLUMUMUZDAKİ DİŞ ETİ HASTALIKLAmet Burak YAVUZ, Arzu BEKLEN RININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
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13:50 Burak KESE, Gülfidan TOKGÖZ

COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ EGZERSIZ DAVRANIŞININ İNCELENMESI

14:00 Çağanay SOYSAL

GEBELİKTE OMEGA 3 KULLANIMININ PREEKLAMPSİ ÜZERİNE ETKİSİ

14:10 Çağla PINARLI, Aysel KARADAĞ

KALP DAMAR HASTALIKLARINDA
MURTA DOST MU, DÜŞMAN MI?

14:20 Çağla PINARLI, Sevinç YÜCECAN

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI: AKDENİZ
DİYETİNİN SIRLARI

14:30 Ceren YILDIZ EREN

COVID-19 AŞILAMASI VE GEBELİK

14:40 Damla GEÇKALAN SOYSAL

IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN
NUTRITION, VITAMINS AND COVID-19?

14:50 Derya BİRİKEN, Nuray YAZIHAN

REDÜKTE GLUTATYON UYGULAMASI’NIN
KLEBSİELLA PNEUMONIAE İLE İNDÜKLENEN İMMUN HÜCRE OTOFAJISINDEKI KORUYUCU ETKISI

YU-

15:00 Duygu SEVİNÇ YILMAZ, Emrah SPOR BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN
SEÇER
ÖĞRENCİLERİN KORONAVİRÜSE (COVID19) YAKALAMA KAYGILARI İLE BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
15:10 Ebru ÇAĞIL, İndrani KALKAN

COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE OBEZİTE
VE BESLENMENİN BAĞIŞIKLIK İLE İLİŞKİSİ

15:20 Efsun DERİN, Merlinda ALUŞ TOKAT

YAŞAM TARZININ PREMENSTRUAL SENDROMA ETKİSİ

15:30 Egemen MANCI, İpek AYDIN

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU OLMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ, PSİKOLOJİK SIKINTILARININ
VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

15:40 Egemen MANCI, İpek AYDIN

COVİD-19 DÖNEMİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK SIKINTININ SPORCU OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE BESLENME ALIŞKANLIĞINA ETKİSİ

15:50 Emrah SEÇER, Duygu SEVİNÇ YIL- COVİD-19 DÖNEMİNDE AKTİF SPOR YAPAN
MAZ
BİREYLERDE KAYGI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
16:00 Erhan KARA
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16:10 Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK

KORYOAMNIYONIT TANISI İLE 16. GEBELİK
HAFTASINDA TERMİNASYON YAPILAN
PLASENTA PERKREATA OLGUSUNDA UTERUS ALT SEGMENT REZEKSİYONU: OLGU
SUNUMU

16:20 Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK

POSTPARTUM 12. SAATTE GELİŞEN SPONTAN UTERİN RÜPTÜRÜN YÖNETİMİ: OLGU
SUNUMU

16:30 Esra GÜNEY, Esra KARATAŞ OK- TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ POST-NAYAY, Tuba UÇAR
TAL SONUÇLARI: TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ GEBELİKTEN KAÇINMA VE MENTAL SAĞLIK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİNİN
ANALİZİ
16:40 Fadime BAYRİ BİNGÖL

COVID-19 STRES DÜZEYİNI ETKILEYEN
FAKTÖRLER

16:50 Fatih KILIÇBAY

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENIYLE YATAN YENIDOĞAN BEBEKLERIN
PCR SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI

17:00 Filiz POLAT

HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ’NDE
OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ORTOREKSİYA
NERVOZA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

17:10 Filiz POLAT, Fatma KARASU

MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN GÖZÜYLE MENOPOZ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
ÖRNEĞİ

17:20 Gamze BOZKURT, Hasan İŞÇİ, Di- EKRANLI ARAÇLARLA
lek ÖZTAŞ, Abdullah YILDIZBAŞI, SAĞLIK GÖZETİMİ
Ergün ERASLAN
17:30 Gülfidan TOKGÖZ, Burak KESE

ÇALIŞANLARDA

SÜPER SÜPER OBEZİTE TANILI BİREYİN
FONKSİYONEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ: VAKA SUNUMU

17:40 Süleyman DERMAN, Ali Serdar YÜ- COVID-19 TANISI ALMIŞ BİREYLERDE
CEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜR- FARKLI BİTKİSEL ÜRÜNLERİNİN KULLAKAN, Gülten HERGÜNER, Çetin NIMI VE ETKİSİ
YAMAN, Dilek ÖZTAŞ, Murat
KORKMAZ
17:50 Hatice İKİIŞIK

PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE

18:00 Hulusi Göktuğ GÜRER

SERVİKS KANSER ETKENİ HPV VİRÜS AŞILAMASINA GÜNCEL BAKIŞ
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18:10 Hülya TOSUN

PARENTAL RESISTANCE AND SOCIAL
AWARENESS ON HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINES

18:20 Hüseyin ERDAL

ÇOÇUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE VE LEPTİN
İLİŞKİSİ

18:30 Kübra ARSLAN

OTİZMLİ BİREYLERDE AİLE VE SOSYAL
ÇEVRE NASIL DÜZENLENMELİ?

18:40 Latife Ceyda İRKİN

EVALUATION OF SARDINE (SARDINA
PILCHARDUS, WALBAUM 1792) CAUGHT
FROM THE ÇANAKKALE STRAIT IN TERMS
OF CONSUMABILITY AND HEALTH

18:50 Latife Ceyda İRKİN

EVALUATION OF THE NUTRITION FREQUENCY WITH SHELLFISH IN TERMS OF HUMAN HEALTH

19:00 M. Salih TAN, Ebru YILDIRIM

PES PLANUSU OLAN ERKEKLERDE DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

19:10 Mehmet Semih DEMİRTAŞ

KALICI ORGANİK KIRLETİCİLER VE ÇOCUK
SAĞLIĞI

19:20 Mehtap KIZILKAYA, Nükhet BAL- ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞAN
LIEL, Kerime Derya BEYDAĞ
KADINLARIN RUHSAL DURUMLARININ VE
AİLE İŞLEVLERİNİN İNCELENMESİ
19:30 Melike EĞER AYDOĞMUŞ

YAŞLILIKTA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ YAŞ AYRIMCILIĞININ OLUMSUZ ETKİLERİ: ÖZYETERLİLİK, CİNSİYET VE EĞİTİM PERSPEKTİFİNDEN

19:40 Merve DOYRANLI, Burcu YEŞİL- YETİŞKİNLERDE YEME ARZUSU VE DİYET
KAYA
KALİTESİ DÜZEYİNİN BESLENME DURUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
19:50 Nazife AKAN, Behire SANÇAR

KADINLARIN ÜRİNER İNKONTINANS YAŞAMA DURUMLARI VE İNKONTINANSA YÖNELIK TUTUMLARI: MERSIN İLI ÖRNEĞI

20:00 Esra SABANCI BARANSEL, Esra COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK VE
KARATAŞ OKYAY
ANKSİYETE: KARŞILAŞTIRMALI WEB TABANLI BİR ÇALIŞMA
20:10 Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA, BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMEKübra TOPALOĞLU GÜNAN
NİN ETKİSİ
20:20 Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ

PANDEMİ SÜRECININ BIREYLERIN FIZIKSEL
AKTIVITE, YAŞAM KALITESI VE UYKU KALITESINE ETKISI

20:30 Serenay BENDER, Başak ÖNEY

ADÖLESAN DÖNEMDE BESLENME SORUNLARI

30

KONGRE PROGRAMI
20:40 Sevil KARAHAN YILMAZ

0-12 AY ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN
BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20:50 Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU KETOJENİK DİYET VE KETOJENİK DİYETİN
GÜNAN, Seda ÇAKMAK
EPİLEPSİ VE KANSER ÜZERİNE ETKİSİ
21:00 Tunay DİLİCAN, Barış BAYDEMİR

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKELERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GENEL BİR
BAKIŞ

21:10 Umut DOLU, Asiye Filiz ÇAMLI- SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANIMIGÜNEY
NIN İZOMETRİK KAS KUVVETİNE ETKİSİ
21:20 Veysi CİRASUN, Barış BAYDEMİR SPORCU BESLENMESİNDE YAZINSAL BİR
DERLEME
21:30 İsmail Hakkı DEMİR, Deniz ORUÇ, GEMİ ADAMLARINDA YAŞAM KALİTESİNİN
Serap BAYRAM
VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN
BELİRLENMESİ
21:40 Zeynep BAHADIR AGCE

CROSS-CULTURAL ADAPTATION, RELIABILITY AND VALIDITY OF A TURKISH VERSION OF THE OCCUPATIONAL BALANCE
QUESTIONNAIRE (OB-QUEST)

21:50 Zeynep BAHADIR AGCE

TİP 2 DIYABET HASTASI OLAN BIREYLERIN
COVID19 SÜRECINDE ROL/AKTIVITE DENGESININ DEPRESYON, ANKSIYETE, STRES
VE UYKU KALITESI ILE İLIŞKISININ İNCELENMESI

22:00 Zeynep ÇAVDAR, Başak ÖNEY

BAĞIRSAK KANSERLERİNDE ENTERAL VE
PARENTERAL BESLENME

22:10 Özde DEPRELİ, Zafer ERDEN

MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE OMUZ
ROTATOR KAS KUVVETİ İLE PROPRİOSEPSİYON DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ

22:20 Özlem ÇAKIROĞLU, Ebru KAYA MEKANİK BOYUN AĞRISINDA NÖROMÜSMUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
KÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN
AĞRI, YAŞAM KALİTESİ, UYKU KALİTESİ,
KİNEZYOFOBİ VE BOYUN KAS ENDURANSI
ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ
22:30 Özlem Özgür GÜRSOY

MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME

22:40 Muhammet Burak YAVUZ, Nichal SİGARANIN DİŞ ETİ ESTETİĞİ ÜZERİNE ETSALI, Arzu BEKLEN
KİSİ (POSTER)
22:50 Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEY- REPRODÜKTİF ÇAĞDAKİ KADINLARDA
LÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ OVER REZERVİNE GÖRE PAP-SMEAR SOBÖR
NUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ (POSTER)
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23:00 Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEY- MENAPOZA GİRME YAŞI MEME ULTRASOLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ NOGRAFİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ? (POSBÖR
TER)
23:10 Dilek ÖZTAŞ, Ali Serdar YÜCEL, COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ: HALK SAĞLIĞI
Gülten HERGÜNER, Çetin YA- AÇISINDAN KAMUSAL UYGULAMALARIMAN, Süleyman DERMAN, Ayça NIN TOPLUMSAL ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
GÜRKAN, Ümran SEVİL, Vasfiye
BAYRAM DEĞER, Murat KORKMAZ
23:20 Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM
DEĞER, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Murat KORKMAZ

COVID-19 SÜRECİNDE HALK SAĞLIĞI VE
HIV HASTALARININ ANKSİYETE DÜZEYİ
ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

23:30 Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜ- OBEZİTE VE YEME DAVRANIŞI: BEDEN ALNER, Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, GISI İLE SPORTİF AKTİVİTE ARASINDAKİ
Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ İLİŞKİ
SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM / SESSION
: 2
Tarih ve Saat / Date and Time
: 27-28.04.2021 – 12:00 – 01:00 (GMT+3)
Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Doç. Dr. Michael KUYUCU
Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN
12:00 Freydoun BARBARZ

ASSESSMENT OF CARWASHES IN METRO-CITY WITH RESPECT TO WATER ASSETS, UTILIZATION, AND PRESENCE OF
TREATMENT OFFICE

12:10 Dhipyamongkol
PUTRIE

SORROW, SCHOLARLY SELF-ADEQUACY, AND ACCOMPLISHMENT AMONG UNDERGRADS

12:20 Isaikannan A.
JEVIT

ASSESSING THE POWERFUL FACTORS FOR DELIVERING PEROXIDE IN THE BURNED-THROUGH OIL

12:30 Francišak KALINOǓSKI

ASSESSMENT OF THE PERSPECTIVES OF MEDICAL CARE
EXPERTS TOWARDS LADIES DIRECTORS

12:40 Kenes FAUSKEOV

AN AUDIT ON MATERIAL WASTEWATER CREATION, PORTRAYAL, AND TREATMENT INNOVATIONS

12:50 Mannon ASKAROV

PERVASIVENESS OF MISERY AND ITS RELATIONSHIP WITH
PERSONAL SATISFACTION AND ACTIVE WORK IN PATIENTS

13:00 Joseph SAMUEL

IS CASH THICKER THAN WELLBEING? - MONETARY PERSUADED OFF-MARK SOLUTION IN A GRIM EUROPE
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13:10 Behnam
MOHEBI

RELATIVE LEGITIMACY AND REPRODUCIBILITY OF A SEMIQUANTITATIVE FOOD RECURRENCE SURVEY

13:20 Kannan SEHAT

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL WELLBEING AND SECURITY OF SCHOOLS

13:30 Salvadore Josef
Omar CABALLERO

EXAMINATION OF THE CONVERGENCE OF AIR CONTAMINATIONS IN ENCOMPASSING

13:40 Halil MEMIC

CORRUPTION AND MINERALIZATION OF MALACHITE
GREEN COLOR IN WATERY ARRANGEMENT BY ELECTROFENTON INTERACTION UTILIZING IRON TERMINALS

13:50 Churkin Vikentiy
NIKITOVICH

THE CONNECTION BETWEEN ASSET THE BOARD LEARNING
SYSTEMS AND SCHOLARLY ACCOMPLISHMENT

14:00 Kincade BOOKER

OCCUPATION FULFILLMENT AMONG EMPLOYEES: A CROSSSECTIONAL EXAMINATION

14:10 Sacha MARCHANT

EPIDEMIOLOGIC INVESTIGATION OF TUBERCULOSIS DURING 2006 - 2015

14:20 Karistu SURDO

WATER SANITIZATION OF COUNTRY PEOPLE GROUP BY SUN
ORIENTED RADIATION: IMPACTS OF THE CONTAINER MATERIAL

14:30 Sharquay TILLMAN

THE WEIGHT OF ONGOING OBSTRUCTIVE ASPIRATORY
SICKNESS AND ITS DANGER COMPONENTS

14:40 Chai KHADPO

CONSIDERING NATURE OF DRINKING WATER AND DECIDING SUPPORTABLE POINTERS FOR WATER ASSETS

14:50 Heydar GOLSHANI

A COMPLETE ASSESSMENT OF UNSATURATED FAT SUBSTANCE OF MEAT ITEMS

15:00 Mohsen BOZORGI

THE CONNECTION BETWEEN HONOR-BASED VICIOUSNESS
AND FEMALE GENITAL MUTILATION

15:10 Kincade SIMMONS

PHYTOREMEDIATION WITH FESTUCA ARUNDINACEA: A
SMALLER THAN EXPECTED SURVEY

15:20 Numerius Granius
APONIUS

ANALYZING THE PREDOMINANCE OF LOWER BODY PROBLEMS AMONG MALE LOWER-OPTIONAL SCHOOLING UNDERSTUDIES

15:30 Judas BANSIN

DECIDING THE PREDOMINANCE OF MUSCULOSKELETAL
PROBLEMS IN TAILORS

15:40 Farzad DIRBAZ

ASSESSMENT OF ANTI-INFECTION OPPOSITION IN ESCHERICHIA COLI STRAINS SECLUDED FROM CAKE CREAM

15:50 Reynaldo FLORENCIO

BECK WRETCHEDNESS STOCK: SETTING UP THE UNWAVERING QUALITY

16:00 Friðlaugur HANNIBALSSON

EFFECTS OF VARIOUS PHOSPHORUS SUBSTANCE ON THE
DEVELOPMENT
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16:10 Øivind STEINBACK

VIABILITY OF THE BROUGHT TOGETHER CONVENTION FOR
TRANSDIAGNOSTIC TREATMENT IN DIMINISHING DESPONDENCY RELATED WITH CONJUGAL ISSUES

16:20 Tornike OCHIAURI

THE PART OF SYMPATHY AS AN ARBITER BETWEEN HARD
APATHETIC ATTRIBUTES AND TORMENTING

16:30 Danny DEREUMAUX

THE IMPACT OF COOKING TECHNIQUE ON THE GLYCEMIC
RECORD OF KALAT RICE

16:40 Saman PASDAR

THE MENTAL STRENGTHENING OF EMPLOYEES: ACROSSSECTIONAL EXAMINATION

16:50 Shahab GANKHAKI

PLAN AND PSYCHOMOTRICITY OF A SEVEN-DIMENSIONAL
POLL: AN INVESTIGATION ON THE STYLE AND EXAMPLE OF
UTILIZING DISPENSABLE PLASTIC HOLDERS

17:00 Aram CHABANI

OXIDATION OF GEM VIOLET IN FLUID ARRANGEMENTS UTILIZING THE FENTON CYCLE

17:10 Bairam SOLEYMANI

ECOLOGICAL CLEANLINESS AND HOUSE RESIDUE BUGS IN
DORMS FOR FEMALE UNDERSTUDIES

17:20 Thomas JOHNSON

RELATIONSHIP OF HAIRSPLITTING AND NERVOUSNESS AFFECTABILITY WITH SCHOLARLY INSPIRATION IN COLLEGE
UNDERSTUDIES

17:30 Jamshid SOBHANI

FAMILY MEDICATIONS REMOVAL PRACTICES

17:40 Mehran SOBHANI

APPRAISAL OF PHYSICOCHEMICAL BOUNDARIES OF SPRING
WATER SOURCES

17:50 Ricardo CASTEJÓN

OCCUPATION CONTRIBUTION AMONG EMPLOYEES OF COLLEGE OF CLINICAL SCIENCES AND ITS ASSOCIATIONS WITH
PROFICIENT FACTORS

18:00 Sune AAGAARD

STEADINESS OF IODINE IN IODIZED SALT AGAINST
WARMTH, LIGHT AND DAMPNESS

18:10 Jatukamramthep
MAHAGITSIRI

THE IMPACT OF 12 WEEKS OF EXCEPTIONAL STRETCH PREPARING ON CHANGES IN FAT LEVELS AND INSTINCTIVE
ADIPOSITY FILE IN LADIES WITH POLYCYSTIC OVARY
CONDITION

18:20 Tyson FLETCHER

APPRAISAL OF WELLBEING BUDGETARY DESIGNATION
AND USE TOWARD ACCOMPLISHING WIDESPREAD WELLBEING INCLUSION

18:30 Kartashyov Yuliy
GENNADIYEVICH

ADEQUACY OF POSITIVE NURTURING SYSTEM ON IMPROVING KIDS' CONDUCT ISSUES

18:40 Motuma Yitbarek
ESRA

BUSINESS CLIMATE: PLANNING AND CLARIFYING THE NEW
NATURAL DYNAMISM MODEL IN DRUG STORES

18:50 Amir REZA DIRBAZ

SIZE OF MENTAL PAIN AND ITS DETERMINANTS AMONG
CLINICAL AND WELLBEING SCIENCE ORDINARY COLLEGE
UNDERSTUDIES
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19:00 Ae MIN-KYU

LOCALLY SITUATED HIGH-IMPACT PREPARING AND THE
PROGRESSIONS IN ADIPSIN LEVELS AND INSTINCTIVE ADIPOSITY RECORD (VAI) IN LADIES WITH POLYCYSTIC OVARY
CONDITION

19:10 Fernand BRAZIER

THE COUNT OF THE EXPENSES OF CT-EXAMINE ADMINISTRATIONS

19:20 Gert-Jan BOSMANS

LEUKOCYTOSIS IN NEGATIVE INTESTINAL SICKNESS QUICK
INDICATIVE TEST

19:30 Han JIA

EVALUATION OF FILTERED WATER QUALITY IN KERMANSHAH CITY DEPENDENT ON CALCIUM AND MAGNESIUM
HARDNESS

19:40 Mostafa ZANGANE

EXAMINATION OF CONNECTION BETWEEN LEVELS OF
SELF-ADEQUACY AND SELF-CARE

19:50 Casper BEKAERT

THE UNWAVERING QUALITY AND LEGITIMACY OF THE
POST-AWFUL PRESSURE PROBLEM AGENDA

20:00 David Fuster o
FUSTÉ

THE BOUNDARIES AGAINST THE BUSINESS ADVANCEMENT
OF CLINICAL AND MEDICAL SERVICES THE TRAVEL INDUSTRY

20:10 Bohumil PEŠEK

WIDESPREAD UTILIZATION OF FACEMASKS AGAINST
COVID SICKNESS 19 IN NIGERIA: A NEED OR AN ERUPTION?

20:20 Murad MAMMADALIYEV

FACE VEIL AS AN APPARATUS TO FORESTALL THE COVID
INFECTION 2019: THE SIGNIFICANCE AND DIFFICULTIES

20:30 Thanetpol SUTASANACHINDA

PROSPERING: A CROSS-SECTIONAL INVESTIGATION ON
SCHOLASTIC ACCOMPLISHMENT IN THE UNDERSTUDIES

20:40 Kaphiri NAZARI

THE DANGER OF CATACLYSMIC WELLBEING USES BECAUSE OF DIRECT NON-CLINICAL EXPENSES IN PATIENTS

20:50 Liang SU

THE SEXUAL PERSPECTIVES OF IRANIAN UNDERSTUDIES

21:00 Radomir LAZAREVIC

THE PRESCIENT VARIABLES OF ASSUMPTION ABOUT MATURING: THE PART OF THE FEELING OF HAVING A PLACE

21:10 Théo CHANEY

THE MENTALITIES TOWARD FEMALE GENITAL MUTILATION

21:20 Irwan Hamdani
PRANOTO

LIVED ENCOUNTERS OF HOME ISOLATE DURING THE COVID
PANDEMIC

21:30 Branislav
MANĐURIC

AN EXAMINATION ON MEDICINALLY SLANTED CLEARLY
SOUND PEOPLE OBTAINING URINARY PLOT DISEASES

21:40 Mehdi PASDAR

RELATIONSHIP BETWEEN CORTICAL THICKNESS AND YOUTH WEIGHT LIST: JOB OF RACE AND PAY

21:50 Yesayi BALTAIAN

THE CONNECTION BETWEEN MOMS' PSYCHOLOGICAL
WELLNESS AND BRUTALITY AGAINST THEIR YOUNGSTERS

22:00 Liam BAUER

SEXUAL WELLBEING DETERMINANTS OF ORDINARY WEIGHT, OVERWEIGHT, AND STOUT SEXUAL MINORITY MEN
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22:10 Jayaputra QUAN

PERVASIVENESS AND RELATED COMPONENTS OF OVERWEIGHT AND CORPULENCE AMONG SECONDARY SCHOOL YOUNG PEOPLE IN BAHIR DAR CITY, NORTHWEST, ETHIOPIA: A
CROSS-SECTIONAL EXAMINATION

22:20 Jatayu AYYAR

CHINESE HOME GROWN MEDICATION FOR WEIGHT THE
EXECUTIVES: A PRECISE SURVEY AND META-EXAMINATIONS OF RANDOMIZED CONTROLLED PRELIMINARIES

22:30 Mojtaba DARA

WEARABLE MOVEMENT GPS BEACON USE IN A YOUNG
ADULT WEIGHT THE EXECUTIVES CENTER: A RANDOMIZED
CONTROLLED PILOT PRELIMINARY

22:40 Yithun ARANGANAN

THE COMMONNESS OF METABOLIC DISORDER IN ETHIOPIAN POPULACE: AN EFFICIENT SURVEY AND META-INVESTIGATION

22:50 Nilton Belchior
CARDOSO

CORPULENCE RELATED WITH LOW LEAN MASS AND LOW
BONE THICKNESS HIGHERLY AFFECTS GENERAL WELLBEING IN MODERATELY AGED AND MORE SEASONED
GROWN-UPS

23:00 Adil ILIYASEV

STRENGTH PREPARING DECREASES FAT AGGREGATION
AND IMPROVES BLOOD LIPID PROFILE EVEN WITHOUT SKELETAL MUSCLE HYPERTROPHY IN HIGH-FAT EATING ROUTINE ACTUATED CORPULENT CONDITION

23:10 Börje WESTERGREN

ARISING DIETARY ISSUE OF GROWN-UP POPULACE:
OVERWEIGHT/STOUTNESS AND RELATED FACTORS IN ADDIS ABABA CITY PEOPLE GROUP, ETHIOPIA—A PEOPLE
GROUP BASED CROSS-SECTIONAL EXAMINATION

23:20 Delmetrice
PARKS

REPRODUCIBILITY OF BIOELECTRICAL IMPEDANCE EXAMINATION IN PREGNANCY AND THE RELATIONSHIP OF BODY
PIECE WITH THE DANGER OF GESTATIONAL DIABETES: A
SUBSTUDY OF MUMS COMPANION

23:30 Nicanor IGLESIAS

THE RELATIONSHIP OF GENERAL AND FOCAL STOUTNESS
WITH DIETARY EXAMPLES AND FINANCIAL STATUS IN
GROWN-UP LADIES IN BOTSWANA

23:40 Timothy ALLEN

LIPID-INCITED SYSTEMS OF METABOLIC CONDITION

23:50 Raylon MCKINNEY

OVERWEIGHT AND HEFTINESS COINCIDE WITH SLENDERNESS AMONG LAO'S METROPOLITAN TERRITORY YOUTHS

00:00 Noab Gukssa
NOAB

DOES THE RECURRENCE OF STARING AT THE TV MATTERS
ON OVERWEIGHT AND HEFTINESS AMONG REGENERATIVE
AGE LADIES IN ETHIOPIA?

00:10 Heshmat MOSTA'AN

IDEAL CUTOFF ESTEEMS FOR ANTHROPOMETRIC ADIPOSITY PROPORTIONS OF SRI LANKAN GROWN-UP LADIES

00:20 Leen FERDINANDUS

AN AFFINITY SCORE ASSOCIATE INVESTIGATION ON THE
DRAWN OUT SECURITY AND VIABILITY OF SLEEVE GASTRECTOMY IN PATIENTS MORE ESTABLISHED THAN AGE 60
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DAVETLİ KONUŞMACILAR
SAĞLIK VE TOPLUM
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Keynote Speaker / Davetli Konuşmacı
Bugünkü konuşmamın başlığını sağlık ve toplum olarak belirledim. “İnsanlar arasında-toplumda olup biten
her şey sosyolojinin konusudur” gerçeğinden ya da hareket noktasından ilerleyerek; önce iki kavram karşımıza çıkıyor: Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Toplum. İlk kavram bilindiği gibi büyük ölçüde sağlıkla ilgili
alanların ve bu alanlarda görev yapan, hizmet üreten bireylerin etkinlik alanı. İkinci kavram olan sağlıklı
toplum ise biraz daha toplumsal açıdan sağlığın anlamını konuşmamıza imkan sağlıyor.
Önce sağlık nedir diye soralım. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün 1948’de yaptığı tanımlamayı dikkate
alırsak; fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan tam bir iyilik halidir. Günlük dilde de yer alan “nasılsın”
sorusunun cevabı genellikle “iyilik-sağlık” biçimindedir. O zaman sağlık/sağlıklı olma, hastalıktan kurtulma ve iyiliğe kavuşmayı hedefliyor. Artık tıpta hastalık kadar ondan daha önemli olarak sağlığın yani
iyilik halinin korunması önem taşıyor.
Sağlığın toplum açısından anlamı ve önemi nedir diye sorduğumuzda ise cevap kısaca, sağlıklı bir nüfus
ekonomik verimlilik ve toplumsal refah için ön koşuldur demek gerekir. Refah düzeyi artan bir toplumun
bireylerinin de daha mutlu ve uyumlu ilişkiler içinde olacağı beklenebilir. Ancak bu noktaya gelme ya da
bu noktada olma da kalıcı değildir. Zira anahtar kelimemiz olan “değişme” yani sosyal değişme her türden
gerçekliği içinde barındırmaktadır. O zaman yapılması gereken hazır reçete vermek değil yol/yöntem/politika belirlemektir.
Evet, iyilik haline sahip bireylerden oluşan bir toplum için iyi bir toplum çıkarsaması yapılabilir. Ancak
toplumsal iyilik-sağlık dediğimizde durum biraz daha kompleks/karmaşık ve bütüncül bir hal almaktadır.
Şöyle ki toplumun bütün kurumları, bütün toplumsal mekanizmaların uyumlu bir işleyiş halinde olması
bekleniyor ve gerekiyor.
Toplum bir sistemdir ve bu sistemin bütün parçaları, bütün uzuvlarıyla birlikte uyumlu bir bütün halinde
olması ve işlemesi gerekir. Eğer bu parçalardan/uzuvlardan yani toplumsal kurumlardan
birinde bir arıza meydana gelirse diğer uzuvlar da kısa sürede bundan etkilenir ve uyum bozulur, aynı
insan organizmasının işleyişinde olduğu gibi.
Hep tekrarladığımız üzere toplumların tarihine bakıldığında hiçbir zaman tek düze bir hayatın olmadığı
görülmektedir, yani refah düzeyleri gibi afet, bunalım gibi travmatik dönemler de yaşanmıştır. Gene toplumların tarihine bakıldığında ilkelden günümüze yaşanan farklı dönemlerin kendine özgü özelliklerinin
de toplumların işleyişini derinden etkilediğini biliyoruz. Göçebelikten toprağa yerleşmeyle birlikte ve devamındaki gelişmeler, özellikle sanayileşmeyle birlikte hızlanan toplumsal değişmeler, sistemin işleyişine
ilişkin açıklamaları da beraberinde getirmektedir. Sanayileşmeyi de içine alan bilim ve teknolojideki gelişmeler insan hayatına ve dolayısıyla toplum hayatına birçok yenilik/kolaylık getirirken bir yandan da
büyük sorunları beraberinde getirmiştir. Elbette sağlık ve sağlık sorunları bunların başlarında yer almaktadır. Artan nüfusla birlikte bu nüfusun her anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması gene toplum içinde ve
toplumsal mekanizmalarla gerçekleştirilmektedir. Üstelik günümüzün temel gerçekliği olan “küresel”lik,
her toplumsal boyuta hakim olgudur.
Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız ve bütün dünyayı esir alan covit 19 salgını, geçmişte yaşanan salgın
örneklerinden tür olarak farklı olmanın yanında günümüze özgü gerçeklikleri veya özellikleri taşımaktadır.
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Dünya tarihinde geçmişte de salgın dönemlerinin olduğunu biliyoruz. Salgına yol açan temel faktörün ise
nüfus hareketleri/yer değiştirme olduğu da net olarak bilinmektedir. Geçmiş incelendiğinde savaş, baskın
gibi orduların durağan yaşantıdan çıkıp harekete geçtiği zamanlarda salgınların baş gösterdiği ve büyük
nüfus kırılmaları yaşandığı görülmektedir. Günümüz küresel dünyasında ise hareketin çok kolay ve hızlı
yaşanabiliyor olması, salgının en temel yayılma sebebi olarak açık ve nettir. Bütün dünya bu salgınla başetmek için çeşitli tedbirler almaya çalışmaktadır. Henüz salgın durdurulabilmiş değildir üstelik salgına
yol açan virüsün sürekli mutasyona uğraması alınan tedbirleri de yerine göre etkisiz ve yetersiz bırakmaktadır. Toplumlar bir taraftan da kafa karışıklığına yol açan bu duruma ilişkin yeni önlem arayışlarının çabası içindedirler.
Evet, güçlü bir toplum kendisini oluşturan bireylerin kendisini geliştiren, çağına ayak uydurabilen ve sağlıklı yaşam koşullarını oluşturabilen bireylerden meydana gelen toplumdur. Ancak sağlığı korumak da bireysel çabaların yanında toplumsal kurumların sağladığı hizmetlerden yararlanma/yararlanabilme ile mümkündür. Az önce belirtildiği gibi toplumun bütününden bakıldığında sağlık sorunları tek başına ele alınabilecek bir nitelik taşımamakta ve bütün olarak toplumun işleyişini etkilemektedir. Bugün gelinen noktada
salgının bulaştığı kitle ve bulaşma sonrasındaki ölüm oranları hali hazırda milyonlarla ifade edilen bir
durum arzetmektedir. Ancak sağlık nedeniyle başlayan bu büyük kriz artık bir sistemsel sorgulamayı da
beraberinde getirmektedir. Her pandeminin geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal hayatı hatta gündelik
hayatı derinden etkilediğini söylemek mümkündür. Sistemsel sorgulamalar ayrıntıda sağlığın toplumsallığını, işsizlik, yoksulluk, sosyal devlet uygulamaları, tüketim toplumu, yeni çalışma politikaları, siyaset,
eğitim ve gündelik hayatın farklı ve çeşitli boyutlarını içine almaktadır. Bugünkü pandemi koşullarında ise
esas ikilem evde kalmak ile evde kalmamak ya da kalamamak arasında yaşanmaktadır. Bunun da temelinde
sahip olunan koşullar özellikle de gelir düzeyi/geçim durumu yer almaktadır. Salgın sürecinin başlangıcından bu yana “evde kal” çağrılarına uyan/uyabilen ve bunun sağlıklı kalma tavsiyesi olduğunu bilerek bu
davranış içine girenler olduğu gibi bu öneriye ve tavsiyeye rağmen evde kalamayanlar olduğunu biliyoruz
ve görüyoruz. Birçok düşünür insan davranışlarının tamamen kişisel olmadığını, büyük sistemin bir parçası
ya da yansıması olduğunu belirtiyor ki bu durumda evde kalmak ya da kalmamak salt kişisel kararla sınırlı
olmayıp içinde yaşanılan toplumun şartlarıyla bağlantılı olmaktadır. Evde kalan ya da kalabilen bireylerin
başta geçim kaygısını belli ölçülerde yaşamayanlar olduğu bilinirken evde kalamayanların büyük ölçüde
daha fazla toplumsal sorumluluğa sahip kişiler olduğu fark edilmektedir. Üstelik bunlar arasında geçimini
sağlayabilmek için çalışmak zorunda olanların çokluğu bilinmektedir. Bu süreçte çalışmak zorunda olan
ancak iş bulamayan ve açlık sınırında yaşayan bireylerin varlığı da bilinmektedir. Gene bu pandemi sürecinde ve işsizlik ortamında bir başka sorunu da güvencesizlik oluşturmaktadır. Zorunluluk nedeniyle çalışmak durumunda olanların önemli bir kısmı güvencesiz çalışmaktadır. Böylece bu durumdaki bireyler
sağlık açısından, hem kendileri hastalanma hem de hastalığı bulaştırma anlamında daha da riskli konuma
gelmektedir. Evde kalma sürecinde yaygınlaşan hizmet türü olarak “paket servisi” ve eve servis yapan
“getir” türündeki faaliyetler yanı sıra “kargo taşımacılığı”, çok sayıda motosikletli görevlinin trafikte yer
almasına yol açmış, bu oluşan sistem içinde de istenmeyen pek çok olayın yaşanması da ayrı bir toplumsal
sorun olarak kendini göstermiştir. Bu tarz çalışma içinde olan bireyler dış şartlara tamamen açık olmak
nedeniyle çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Özetle evde kalanlar ve onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere evde kalamayanlar, bıçak sırtı iki kesimi oluşturmaktadır. Bir tarafta evde kalan tüketim çağı
insanlarının ihtiyaçlarının karşılanması diğer tarafta bu ihtiyaçları karşılamak için evde kalamayan ve daha
yüksek risk içinde bulunan diğerleri.
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Hatırlanacağı üzere salgının başlarında bir “karantina” dönemi yaşandı, yaklaşık 3-4 aylık bir kapanma
süreciydi bu. Bu süre içinde akan bir filmin durdurulması gibi bütün dünyada hayat neredeyse durdu. İlk
şaşkınlıklar atlatılırken toplumlar kısa süre içinde en acil önlemleri almaya başladılar. Bu bir yıllık sürede
farklı deneyimlerin sonuçlarından yararlanarak yeni yol haritaları belirlenmeye çalışıldı. Neredeyse hayatın/toplumsal hayatın evden yürütülmesi biçiminde bir yol, başta eğitim olmak üzere pek çok alanda uygulanmaya başlandı ve halen de devam ediyor. Üretim alanlarında, ticari faaliyetlerde durma noktasına gelindi, beraberinde işsiz kalan insanların sayısı arttı. Bir kısır döngü denebilecek bu durum, yeni toplumsal
tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. 21.yüzyılın ilk çeyreği biterken yaşanan bu travmatik durumu her
toplum kendi şartları ve imkanları dahilinde aşmak için önlem arayışlarına gitmektedir. Özellikle mutasyon
gerçeği ile önlemlerin aciliyeti ve önemi çok net olarak ortadadır. Salt bireysel tedbirler tek başına yeterli
olmamakta özellikle sağlık otoritelerinin uyarıları dikkate alınarak başta sağlık kurumları olmak üzere diğer toplumsal kurumlar açısından da daha etkili önlemler alınmak gerekmektedir. Toplumun uyumlu işleyebilmesi aynı zamanda kontrol sürecinin de iyi işlemesiyle mümkündür. Zira ne kadar bilinçli davranışlar
içinde olsalar da, kaldı ki maalesef bu konuda genelleme yapmak mümkün değil, toplumun işleyişi salt
bireylerin keyfiyetine bırakılamaz. Toplumun bütün kurumlarıyla birlikte hareket etmesi ve genel bir tutarlılık ve kararlılık içinde yol alması gerekir.
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SPOR VE SUYUN ÖNEMİ
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Keynote Speaker / Davetli Konuşmacı
Öz: Su hayatımızın vazgeçilmezi ve yaşamın temel öğelerinden biridir. Su insanlık için her zaman elzem
olmuştur. Günümüzde ise Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler insanlık için suyun önemini birkez daha
gözler önüne sermiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın su kaynaklarının yetersizliği ve kıtlık konusunun
çokça konuşulacağı bir yüzyıl olacağı bir gerçektir ve pek çok ülke bu gerçekten hareketle su ve su kaynaklarının kullanımı konusunda politikalar üretmeye başlamışlardır. Yaşamın temel öğesi olan suyun sadece insanların günlük gereksinimlerini karşılaması dışında günlük ihtiyacı daha da artış gösteren ve performans açısından da önem kazanan sporcularda kullanımı ise etki alanı bakımından daha da önem kazanmaktadır. Sporcuların antrenman ve yarışma öncesinde, yarışma süresince ve sonrası dönemlerde ki su
ihtiyacı performans bakımından değerlendirilmesi gereken konulardan biridir. Bu bağlamda çalışmanın
amacı konu üzerinde değerlendirmeler yaparak suyun insanlık için ve özelde sporcular açısından ne kadar
önemli olduğuna dikkat çekerek algıda farkındalık oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sporcu, Su, Performans, Tüketim
GİRİŞ
Su; her molekülü bir oksijen ile iki hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve tatsız, yeryüzünün
büyük çoğunluğunu kaplayan, bileşiminde çözelti ya da asıltı halinde çeşitli maddeler bulunan sıvı bir
maddedir. Dünya’da % 97,5 oranında bulunan suyun ancak % 2,5’i kullanılabilir durumdadır (Ulusoy,
2007:5).
Günümüzde en öenmli sorunlar arasında içilebilir nitelikteki su kaynağı gelmektedir. Suyun insan gereksinimin karşılayacak yeterlilikte olmaması ciddi sıkıntılara neden olabilicektir. Yeryüzündeki suların büyük bir miktarı, içme suyu ya da sulama suyu olarak kullanılamayacak nitelitekteki tuzlu su olmakla birlikte, küresel ölçekte su kaynakları nitelik olarak insanların hayatlarını sürdürebilmeleri konusunda yeterli
değildir (Özsoy, 2009). Su ile ilgili sorunlar içinde bulunduğumuz yüzyılda sürekli artmaktadır .
Su probleminin gelecekte birçok bölgede su krizine dönüşmesi ihtimali mevcuttur. Bu nedenle, ikamesi
mümkün olmayan suyun 21. yüzyılın stratejik kaynaklarından biri olacağı genel kabul görmektedir. 1
Dünya genelinde su ile ilgili yaşanan gelişmelerin, su kaynakları bulma çabaları ve suyun kullanımına
ilişkin politikaların 21. Yüzyılın gündemini çokça meşgul edeceği gerçeğinden hareketle suya duyulan
gereksinimin spor ve sporcular üzerinden değerlendirilmeside önemlidir.
Su insan vucudu için temel yapı taşlarında biridir. Vücuttaki tüm metabolik olaylar için ortam hazırlar,
vücut ısısının kontrolünde, elektrolitlerin taşınmasında, metabolitlerin akciğer ve böbreklerden atılmasında
ve eklemlerin kayganlığında rol alır. Antrenman ve müsabaka sonrasında kaybedilen sıvı geri alınmalıdır.
Sporcular kaybettikleri sıvının ancak %50’sini antrenman veya müsabaka sırasında karşılayabildiklerinden, susama hissi ile alınan sıvı kaybedilen sıvının tedarik edilmesinde yeterli değildir. Antrenman ve
müdsabaka esnasında kaybedilen ağırlık miktarı kadar sıvı-su alınmalıdır. Vücut ağırlığının %1’inden daha

1

https://www.kmo.org.tr/resimler/ekler/f7588ab034502e1_ek.pdf, 29.04.2021
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az bir dehidratasyonda ve egzersiz sırasında %2 ve üzerindeki kayıplarda performans olumsuz yönde etkilenmektedir. Vücut ağırlığının %5’inden fazla oluşan kayıp, çalışma kapasitesini %30’a kadar azaltmaktadır. Antrenman esnasında dehidratasyonun önlenmesinde sıvı alınmalıdır. Dehidrasyon ve elektrolit
kaybı sporcunun performansı olumsuz etkilemektedir (Şakar, 2009).
Vücuttaki kas miktarı ile ilişkili olarak vücut ağırlığının % 55-70’ini su oluşturmaktadır Egzersiz sırasında
sıvı dengesini koruyan sporcuların, optimal egzersiz performansına ulaştığı bilinmektedir
(https://www.yukselspor.com/dosyalar/sporcu%20beslenmesi.pdf, 29.04.2021).
Sporcuların su oranının spor yapmayan kişilerden % 5 daha yüksek seviyede olması gerekmektedir. Yapılan egzersize bağlı olarak vücut-su dengesinin sağlanması için su tüketimi sağlanmalıdır (https://kisaozet.org/suyun-vucut-ve-sporcu-icin-onemi/, 30.04.2021).
Sporcularda kaybedilen sıvının en kısa zamanda yerine konması; sakatlanmanın önlenmesi, kas ağrılarının
geciktirilmesi, yorgunluğun geciktirilerek performansın arttırılması açısından önemlidir. Vücudu toksinlerden arındırmak ve vücudun ısı dengesini sağlamak için idrarla, dışkıyla, terle ve solunumla toplamda
yaklaşık 2,5 lt su kaybedilmektedir. Bu miktarlar sporcular için daha da fazladır.( https://www.doktortakvimi.com/blog/sporcular-icin-suyun-onemi, 30.04.2021).
Sporcuların antrenman veya maç öncesi, esnası ve sonrasında yeterli düzeyde sıvı alımı ile dehidrasyonun
önlenmesi sağlanabilir. Böylece dehidrasyon kaynaklı performans kaybı önlenebilir. Bu şekilde bireyin
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek durumların önüne geçilmiş olur (Demirkan vd., 2010).
SONUÇ
Sporcularda egzersiz öncesi, esnasında ve sonrasında ve içinde bulunulan şartlara bağlı olarak alınması
elzem olan suyun yokluğu durumunda karşılaşılacak sıkıntılar sporcuları ve sportif faaliyetleri doğrudan
etkileyecektir. Bu duruma bağlı olarak sosyal, ekonomik ve çevresel alanlardan etkisini her geçen gün daha
da gösterecek olan su sıkıntılarının sporcuları ve spor organizasyonlarını etkilememesi için doğru politikalar belirlenerek ileriye dönük yapılabilecek projelerin hayata geçirilmesi önemlidir. Kısa dönemli su problemine çözüm olarak suyun depolanması ve daha fazla rezervuar yapılması söz konusu olabilir. Bunun
dışında maliyeti oldukça yüksek olan deniz suyunun arıtılması üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır. Atık suyun arıtılması, bireysel tüketimin azaltılması, bölgesel aktarımlar vb. gibi farklı alternatif
çözüm yolları üzerinde durulmaktadır. Su sorunu ve çevresel etkisi üzerine Skipping Rock Labs şirketi
tarafından yapılan üretiminde denizyosunu özsuyunun, kalsiyum klorid ve kahverengi alg kullanıldığı
“Ohoo” isimli su topları da bu problemin çözümüne ilişkin farklı projelerin hayata geçirilebileceğine dair
ipuçları verebilmektedir. Hiç şüphesiz gelecekte yaşanacak su problemlerinin hayatı etkileyeceği en önemli
alanlardan biri de spor olacaktır. Soğuk savaş dönemi olarak adlandırılan süreç içerisinde ülkelerin sporu
daha çok politik unsur, rejim ve güç göstergesi olarak birbirlerine karşı kullandıkları düşünülürse, suyun
gelecekte metalaştırılarak kamu yönetiminin elinden çıkarılarak uluslararası şirketlerin yönetimine bırakılması ve ekonomik bir unsur olarak değerlenmesi sporcuyu ve spor organizasyonlarını birkaç ülkenin tekeline bırakılması konusunu da gündeme getirebilecektir. Bu konu küresel su şirketlerinin kâr hesaplarına
bırakılamayacak kadar önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkelerin ve Türkiyenin suya dair
politikalarını uzun vadeli süreçte doğru yapması ülke insanı ve ülke sporu içinde elzemdir.
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ÇOCUK VE GENÇLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Keynote Speaker / Davetli Konuşmacı
Günümüzde Zamanın bir çoğunu bilgisayar, televizyon veya mobil cihaz başında geçiren çocuklarımızın
ve gençlerimizin bir çoğunun düzensiz ve hareketsiz yaşam koşullarında yaşadığı ve bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı hepimiz tarafından da bilinmektedir. Bu hareketsiz yaşam koşulları çocuk ve
gençlerimizin fiziksel gelişimlerini olumsuz etkilediği gibi,
Apartman kültürüne bağlı olarak yaşamanın vermiş olduğu bir çok olumsuzluklar gençlerimizi ve çocuklarımızı da olumsuz etkilemektedir. Çevremizde çocuklarımızın ve gençlerimizin oyun ve rekreasyon alanları daraltıldığı için kendileri düzenli ve sağlıklı olarak fiziksel aktivite ve egzersiz yapabilecekleri alanlar
bulamamaktadır. Örneğin düşünsenize bizler küçük yaşlarda sokaklarda oyun oynama kültürüne bağlı olarak parklarda bahçelerde oynayarak, ağaçlara tırmanarak, seksek oynayarak, ip atlayarak, taşların üstünden
atlayarak, inşaatlardan kum tepelerinin üzerine atlayarak, çöp varillerini devirim üzerlerinde dengede yürüyerek, merdivenlerin basamaklarından Üçer beşer inmek yada çıkmak yöntemi ile farkında olmadan
denge, beceri, koordinasyon, ritim gibi bazı yardımcı motorik özellilerimizi oyunlarla, çeşitli hareketlerle
ve fiziksel aktiviteyle geliştirdik. Çevremizde Apartmanlaşma ile ve binalarla çevremizde yeşil alan kalmadığı gibi çocuklarımızın da oyun alanları kısıtlanmış, sokakta oynama kültürü kaybolmuştur. Oysaki
günümüzde apartman kültürüne bağlı olarak yaşayan gençlerimizde ve çocuklarımızda sokakta oynama
kültüre sahip olmadıkları için motorik özellikleri ve bedensel olarak de gelişmediği gibi aksine sedanter
yaşamanın getirdiği bütün olumsuzluklarla beraber ciddi sağlık problemleriyle de karşılaşmaktadırlar.
Hareket ve oyun insanın doğasında vardır. Evlerimizde kalan çocuklarımız evde kendi yöntemleriyle oynayarak sıçrayıp oradan oraya atlayarak enerjisini atmaya kendisine yeni oyun ve aktivite arayışına girmektedirler. Hatta ne vahimdir ki bazı ebeveynler enerjisini oyun ve fiziksel aktiviteyle atamaya çalışan
çocuklarını kendi koydukları ‘’Hiperaktiflik’’ teşhisiyle psikoloklara ve pisikiyatristlere götürerek sakinleşmeleri için destekler ve kimysal ilaçlar alarak ve bunları çocuklarına içirerek onları, doğası gereği olmaları gereken hareketliliklerinden uzaklaştırarak kimyasal ilaçlarla sakinleştirme yöntemini seçmektedirler. Bu durum tamamen ebeveynlerin kendi insiyatifleriyle tercih ettikleri bir çözüm yoludur. Oysaki o
yaşta çocukların ve gençlerimizin isteği oyun ve fiziksel aktivitedir. Çocuklar ve gençler oyun ve fiziksel
aktiviteyle bütün enerjilerini atar ve farkında olmadan da motorik ve yardımcı biyomotor yeteneklerini
geliştirmektedir.
Bazı veliler spor kültürüne sahip olmakla beraber bu tür durumlarda çocuklarını bir spor branşına yazdırarak burada çocuklarını yada gençlerin spora yönlenerek bir nebze olsun onları bu tür olumsuzluklardan
kurtarmaktadırlar. Ancak burada yapılan bir hatada hem ebeveny hemde antrenörlerden kaynaklanmaktadır. Şöyleki ebeveyn çocuğunun yaşına ve fiziksel özelliğine uygun spor branşını değil kendisinin sevdiği
ve hoşlandığı spor branşına çocuğunu yönlendirmektedir. Buna karşılık eğer antrenörde yaş gurubuna
dikkat etmeksizin çocuğa temel spor eğitimini ve fiziksel gelişimini sağlamadan branşlaşmaya ve bununla
birlikte koordinasyonel özelliklerden önce kondüsyonel özellikler üzerine yoğunlaşırsa çocuğun spor hayatının başlamadan sonlanmasına sebebiyet verebilmektedir.
Koordinatif yetiler fizyolojik açıdan bakıldığında kondisyonel yetilerden daha erken gelişim gösterir. En
yoğun gelişim evresi 7-11 yaşları arasındadır. Bu yaş grubunda yapılan çalışmalar ile kazanılan beceriler
ileri yıllarda daha kalıcı ve çok yönlü kullanılabilir hale gelir. Koordinatif yetilerin biyolojik gelişimi 12
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yaşlarında tamamlanır. Bu nedenle 12 yaşına gelinceye kadar sistemli bir biçimde bu özelliklerin gelişim
antrenmanları yapılmalıdır.
Bu bağlamda gerek antrenörlerin gerekse ebeveynlerin kamu spotlarıyla toplumu bilinçlendirilerek, ilgili
federasyonların (HİS) valilikler ve belediyelerle işbirliği içinde çalışarak çocuklarımızı ve gençlerimizi
harekete geçirerek onların serbestçe spor yapabileceği spor tesisleri ve spor imkanlarının oluşturulmasını
sağlamak gerekmektedir.
Bunun yanı sıra Diğer branş federasyonlarının antrenörlerini de yaş guruplarına göre özellikle çocukların
ve gençlerin temel spor eğitimi adı altında fiziksel aktivite ile fiziksel yapılarına uygun olarak koordinasyonel özelliklerini geliştirecek tarzda aktivitelerle gençlerin ve çocukların gelişimlerine uygun egzersizler
yapmaları bu gelişim düzeyi tamamlandıktan sonra branşlaşmaya başlamaları konularında bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
Her ne kadar Fiziksel aktivite ve Sporu destekleyen bir eğitim öğretim programımız ve sistemimiz olmasa
da gençliğin sporla buluşması için; Gençlerin ve çocukların okul içerisinde ve okul dışında kalan serbest
zamanlarında temel spor eğitimi çatısı altında rekreatif etkinliklerle birlikte fiziksel aktivite yapabilecekleri uygun ortamların sağlanması gerekmektedir. Bu şekilde gençliği harekete geçirerek onları sedanter
hayattan aktif, hayata geçirerek hem sağlıklı yaşamaları hemde çağımızın en büyük rahatsızlıklarından
biri olan obezite gibi rahatsızlıklardan korumak mümkündür.
Spor Salonlarının ve fiziksel aktivite merkezlerine giden insan sayısının az olduğu ancak Hastanelerin buna
oranla daha dolu olduğunu düşündüğümüz de, sağlıksız yaşadığımızı ve sağlıklı olmak için kendimize
sadece hastanelerde çare aradığımızı hasta olmadan sağlığımızım kıymetini ve önemini bilmediğimizi de
belirtmek isterim.
Ben bu bağlamda sözlerime son verirken böyle bir kongreyi düzenledikleri için ve beni de davet ettikleri
için kongre başkanımıza, kongremizde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm katılımcılara da başarılar diliyor ve Saygılarımı sunuyorum.
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SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ
Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
Keynote Speaker / Davetli Konuşmacı
Öz: Bu çalışmanın amacı; spor egzersizlerinin sağlıklı yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde egzersizlerin kaslar, kalp-dolaşım ve solunum sistemleri üzerinde olumlu
etkileri saptanmıştır. Sonuç olarak; egzersizin düzenli ve devamlı yapılmasıyla sağlıklı bir yaşam desteklenmiş olur.
Anahtar Kelimeler: Spor, Egzersiz, Organizma.
GİRİŞ
Günümüzde sağlıklı yaşamak, uzun yaşamak kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Sağlıklı yaşlanmak
ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli yöntemlerle en aza indirebilmek için temel etkenler beslenme ve egzersizlerdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun 2002 raporuna göre, hareketsiz yaşam dünya
çapında yılda 1.9 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır (Özvarış, 2006).
Egzersiz, belli bir alanda yapılan ve planlı bir şekilde tekrar eden vücut hareketlerine denir. Birçok insan,
hayatının belli dönemlerinde egzersize başlayıp sonradan bırakır. Bunun en önemli nedeni, yeterli bilgiye
sahip olmadan, bilinçsizce egzersiz yapmaktır (Özvarış, 2006).
Düzenli egzersiz programı sağlıklı yaşamın anahtarıdır. Bazal enerjinin üzerindeki enerjiyi harcamanı ve
kaslarının etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Dayanıklılığı arttırır, kaslarının gelişimini sağlar, vücudundaki yağ oranını düşürerek kas oranını artırır ve metabolizmanı hızlandırır (Arslan ve Ceviz, 2007).
Egzersizin faydalarını etkili bir şekilde hissetmek için, düzenli olarak yapman gerekir. Bu faydaları ise
kısaca şöyle sıralayabiliriz:


İdeal kilonu korumana yardımcı olur.



Sağlıklı kemik, kas ve eklem oluşumuna ve bunların korunmasına yardımcı olur.



Depresyon riskini azaltır.



Kalp hastalığı riskini azaltır.



Kanser riskini azaltır.



Zinde ve iyi hissetmeni sağlar.



Uyku düzenini sağlayarak, daha verimli bir gün geçirmene yardımcı olur (Arslan ve Ceviz, 2007).

Her gün en az 30 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, ortalama 200 kalori yakmanı sağlar. Harcayacağın
enerji miktarı, cinsiyetin, yaşın, vücut ağırlığın ve yaptığın aktivitenin şiddetine göre de değişecektir (Arslan ve Ceviz, 2007).
Egzersizler;


Aerobik egzersiz hareketleri



Direnç, kuvvetlendirme ve ağırlık egzersizler hareketleri,
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Denge ve germe egzersizleri olarak üçe ayrılmaktadır.

Aerobik egzersizler; vücudun maksimum seviyede oksijen kullanarak kalori yaktığı egzersiz türleridir.
Yürüyüş, tenis, yüzme, bisiklet gibi aktiviteler bu gruba girer. Direnç, kuvvetlendirme ve ağırlık egzersizleri, bütün kas gruplarını çalıştırmaya yönelik hareketlerdir. Ağırlık antrenmanları, bir ekipmana ihtiyaç
duymaksızın vücudun kendi ağırlığıyla yapılan egzersizlerdir. Bu egzersizler kas gelişimini sağlar. Denge
ve germe egzersizleri ise, kasların boyunu ve eklemlerin arasındaki mesafeyi uzatmak için yapılan egzersizlerdir. Yoga ve açma-germe egzersizleriyle gerçekleştirilir (Bozhüyük, 2010).
Egzersizlerin Organizmada Etkinleştirdiği Sistemlere inceleyecek olursak:


Solunum Sistemi: Dinlenik durumdayken dakikada 5-6 litre hava solurken hafif bir egzersizde bu
miktar birkaç misli yükselir. Dolayısıyla kana daha fazla oksijen alınır. Egzersize devam edildikçe
zamanla solunum kasları güçlenir ve etkinleşir. Solunum yollarının sağlıklılığı daha rahat sürdürülür.



Dolaşım Sistemi: Düzenli egzersizlerle kalp ve damarlar daha verimli çalışır hale gelir. Damar duvarında kan basıncı ayarlanması kolaylaşır. Kalbin koroner kan dolaşımı daha sağlıklı duruma gelir (Altınaç, 2006). Egzersiz esnasında dolaşım sisteminin ödevi aktif dokulara gerekli kanı temin etmektir.
Bu sayede doku, kas ihtiyacı olan oksijen ve diğer besin maddelerini aldığı gibi metabolizma artıklarından da temizlenmiş olur. Egzersiz uzun sürerse dolaşım sistemi bir görev daha yüklenir; o da egzersiz nedeni ile artmaya başlayan vücut ısısını sabit tutmaya yardımcı olmaktır. Dolaşım sisteminin
egzersize olan cevabı veya uyumu akut veya kronik olmak üzere iki şekilde olur. Herhangi bir kişinin
bir egzersiz esnasında dolaşım sisteminin gösterdiği reaksiyon akut bir olgudur. Diğer taraftan bir süre
sportif antrenmanlar yapan birinde gerek istirahatta gerek egzersiz esnasında kalp-dolaşım sisteminin
gösterdiği reaksiyon ve dolaşım sisteminin kazandığı özellikler kronik bir uyum olarak mütalaa edilir
(Zeybek ve Fadıoğlu, 2004).



Kaslar: Kasların protein içeriği artarak daha kuvvetli, dirençli hale gelirler. Kaslar ve kemiklere bağlantı sağlayan tendonlar daha esnekleşir. Böylece kas ve tendon zedelenmelerine karşı korunma sağlanmış olur.



Eklemler: Eklem hareket açıklıkları (genişliği) egzersizle artar. Eklem kıkırdakları daha dirençli hale
gelir. Eklem bağları daha dayanıklı olur.



Kemikler: Uygun beslenme programlarıyla birlikte yürütülen egzersizlerle beraber kemiklerde kalsiyum tutulma oranı artar. Dolayısı ile kemik direnci de egzersizle artar.



Hormonal Sistem: Düzenli egzersizler sonucunda hormonal sistem daha düzenli çalışır hale gelir
(Altınaç, 2006).

SONUÇ
Sonuç olarak alan yazında yapılan araştırmalar incelendiğinde, düzenli yapılan egzersiz, bireylerin kendileri için sağlıklı yaşam biçimi oluşturmalarına yardımcı olduğunu, egzersizin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez
unsuru olduğu görülmüştür.
Egzersizin sağlıklı yaşam üzerinde ki gözle görülür etkisi göz önüne alındığında, bireylerin günlük düzenli
egzersiz yapmayı, özellikle hareketsiz kalınan iş gruplarında düzenli egzersizin sağlık açısından büyük
katkıları olduğunu düşünerek, alışkanlık haline getirmeleri gerektiği önerisinde bulunabiliriz.
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TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE
Hatice İKİIŞIK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Dünya genelinde COVID-19 nedenli ölümlerin % 95'inden fazlasının yaşlı popülasyonda olması pandemi de özellikle bu yaş grubunu kapsayacak uzun süreli kısıtlamaların alınmasını gerekli kılmıştır. Sağlıklarını korumak amaçlı yapılan sosyal izolasyon nedeniyle yaşlıların, aile üyeleri tarafından ziyaretleri
azalmış, sosyal etkileşimleri kısıtlanmış ve fiziksel aktivitelerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Bu
derlemede, yaşlı yetişkinlerin sağlık ve yaşam kaliteleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip fiziksel aktivitenin COVID-19 pandemi dönemindeki etkilenimini değerlendirmek amaçlanmıştır. Web of science elektronik veri tabanında "COVID-19" AND "older adult" AND "physical activity" anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 6 makale değerlendirmeye alınmıştır. Makalelerde hedef popülasyon 55-90 yaş aralığındadır. Çalışmalarda hedef popülasyonun COVID-19 salgını
sırasında normalden daha az fiziksel olarak aktif olduğu ve daha az egzersiz yaptığı ve daha çok oturduğu
bildirilmiştir. Düzenli olarak şiddetli ve orta-şiddetli fiziksel aktivite yapan yaşlı yetişkinler dayanıklılık,
depresif belirtiler ve pozitif duygulanım da daha düşük puan almışlardır. Depresif semptomlar ve yalnız
yaşamak daha az fiziksel aktivite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayırca kırılganlık arttıkça fiziksel aktivite
süresi azalmaktadır. Erkeklerde sosyoekonomik statü arttıkça, kadınlarda ise sosyal katılım arttıkça fiziksel
aktivitenin artma olasılığı daha yüksekti. COVID-19'un yayılmasını önlemek için evde kalma ve kendi
kendine izolasyon yapma önerileriyle birlikte özellikle yaşlı yetişkinlerde, bağışıklık sistemleri, ruhsal ve
fiziksel sağlıklarını teşvik etmek için evde düzenli ev egzersizleri tavsiye edilir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, yaşlı yetişkin, fiziksel aktivite, egzersiz,
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya Sağlık örgütü tarafından halk sağlığı acil durumu ilanından itibaren COVID-19 salgını küresel olarak bir yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. (WHO, 2020:1) Toplumda hastalığın yayılımını kontrol
altına almak için pek çok ülke halk sağlığı önlemleri almaktadır. Bazı ülkelerde uygulamaya konulan bu
önlemler, kısıtlamalar sokağa çıkma yasağını kapsamaktadır. (Yoo & Hong, 2020) Sosyal mesafeyi koruma amaçlı alınan bu önlemler, enfeksiyon sıklığını azaltmaya yardımcı olurken, normal günlük aktivitelerin, seyahatlerin ve kapalı alan fiziksel aktivitelerinin sınırlanması gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır.(Brooks et al., 2020; Hossain, Sultana, & Purohit, 2020) Özellikle COVID-19 nedenli ölümlerin %
95'inden fazlasının yaşlı popülasyonda olması dünya genelinde bu yaş grubunu kapsayacak uzun süreli
kısıtlamaların alınmasını gerekli kılmıştır. (WHO, 2020:2) Sağlıklarını korumak amaçlı yapılan sosyal izolasyon nedeniyle yaşlıların, aile üyeleri tarafından ziyaretleri azalmış, sosyal etkileşimleri kısıtlanmış ve
fiziksel aktivite üzerinde indükleyici etkisi olan sosyal etkilenimin olmaması nedeniyle psikolojik bir takım
olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır.(Cudjoe & Kotwal, 2020; Douglas, Georgiou, & Westbrook, 2017) Her
yaş grubunda olduğu gibi yaşlı yetişkinlerde de fiziksel aktivite, sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu
bir etkiye sahiptir. Fiziksel aktivite ile yaşlılarda depresyon riskinin, bilişsel fonksiyonların bozulma riskinin, düşme ve kırık gelişim riskinin ve dolayısı ile ölüm oranlarının azaldığı bilinmektedir.(Courtin &
Knapp, 2017; Ozemek, Lavie, & Rognmo, 2019) Bu derlemede, dünyada süregelen COVID-19 pandemisinin dünya nüfusunda önemli bir paya sahip yaşlı yetişkinlerin fiziksel aktivitelerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
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AMAÇ
Bu derlemede, halen devam etmekte olan COVID-19 pandemisinin dünya nüfusunda önemli bir paya sahip
yaşlı yetişkinlerin fiziksel aktivitelerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
KAPSAM
COVID-19 pandemi döneminde yaşlı yetişkinlerde fiziksel aktivite ile ilgili araştırmalardan oluşan bir derlemedir.
YÖNTEM
Bu derleme için 55 yaşın üzerindeki yaşlı yetişkinlerin COVID-19 pandemi döneminde fiziksel aktivitelerini değerlendiren kantitatif çalışmalar, Web Of Science elektronik veri tabanından tarandı. Araştırma, 1
Ocak 2020 ile 1 Mart 2021 tarihleri arasında İngilizce olarak yayınlanan ücretsiz tam metin erişimi olan
makaleler ile sınırlandırıldı. Makaleler önce başlığa ve ardından özete göre uygunluk açısından değerlendirildi.
Makale seçiminde, COVID-19 pandemi döneminde özellikle 55 yaş üstü fiziksel aktivite ve bazı ilişkili
değişkenleri inceleyen makaleler dahil edildi. Derlemeler, niteliksel araştırmalar, 55 yaş altı popülasyonun
yer aldığı araştırmalar hariç tutuldu. Dahil edilme kriterlerini karşılayan makalelerin tam metinleri gözden
geçirildi. Makaleler; fiziksel aktivite ve sosyoekonomik statü, depresyon, kırılganlık, temel yaşam davranışlarına göre gruplandırıldı. Çalışmalar; İlk yazar ve tarih, çalışmanın yapıldığı ülke, çalışmanın amacı,
çalışma popülasyonu, örneklem büyüklüğü, çalışma tasarımı, fiziksel aktivite değerlendirme araçları, göstergeleri, fiziksel aktivite ile ilişkili olası diğer değişkenler ve elde edilen sonuçlara göre derlendi.
BULGULAR
Web of science elektronik veri tabanında "COVID-19" AND "older adult" AND "physical activity" anahtar
kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı ve 107 makaleye ulaşıldı. Makalelerden ücretsiz tam metin erişimi
olan, İngilizce veya Türkçe dilinde yayınlanan ve gözlemsel çalışma olan 70 makale belirlendi. Derlemeye
alınacak makaleler için araştırmacı tarafından 70 makalenin başlıkları değerlendirildi ve 30 makale özetlerini incelemek üzere seçildi. Özetlerinin değerlendirilmesinden sonra ise 6 makale derlemeye dahil edildi.
Derleme kapsamına alınan makalelerin biri müdahale araştırması kalanları ise kesitseldir. Japonya’dan iki
makale(Arai et al., 2021) 85 yaş üstü kesitsel (n=546) ve 65-90 yaş (n=999) (Sasaki et al., 2021) ve 65-84
yaş aralığında kesitsel (n=1600) (Yamada et al., 2020) İspanya’dan iki makale 75 yaş üstü yaşlı yetişkinlerde müdahale araştırması (n=98) (Pérez et al., 2021) ve 60-92 yaş aralığında kesitsel çalışma (n=483)
(Carriedo, Cecchini, Fernandez-Rio, & Méndez-Giménez, 2020) ve Hollanda’dan (Visser, Schaap, &
Wijnhoven, 2020) kesitsel 55-65 yaş (n=1485) çalışmasıdır. Örnek büyüklükleri müdahale araştırmasında
98 diğerlerinde ise 483, 546, 999, 1485 ve 1600 katılımcı arasında değişmektedir. Makaleler de hedef
popülasyon 55-90 yaş aralığındadır. Fiziksel aktivite değerlendirmesi; üç çalışmada tipik bir yedi günlük
süre boyunca 10 dakikadan fazla sürekli olarak gerçekleştirilen herhangi bir yürüme ve orta-şiddetli fiziksel
aktivitenin sıklığını ve süresini ölçen Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (IPAQ) kısa formu ile, bir
çalışmada yürüme, bisiklete binme ve diğer boş zamanlardaki fiziksel aktivitelerin sıklığını ve süresini
belirleyen Zutphen Fiziksel Aktivite Anketi ile, bir çalışmada iki sorulu bir araç olan ve orta ve şiddetli
yoğunlukta fiziksel aktivite sıklığını ve süresini araştıran Kısa Fiziksel Aktivite Değerlendirme Aracı
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(BPAAT) ile toplanmış müdahale araştırmasında ise son 2 haftadaki fiziksel aktivite, yaşlı kişilerde pedometre sayıları ve aktivite günlüklerine göre doğrulanan LASA fiziksel aktivite anketi (LAPAQ) ile değerlendirilmiştir.
Yaşlı yetişkinlerin pandemi dönemindeki fiziksel aktiviteleri ile ilişkilendirilen diğer parametreler ise; sosyodemografik veriler yanında Mini Mental Test, Geriyatrik Depresyon Ölçeği, temel yaşam tarzı, konuşma
süresi ve ihtiyatlı davranışlarda algılanan değişiklikler, bir çalışmada haftalık toplam oturma süresi, bir
diğer çalışmada Akdeniz diyeti, sağlık eğitimi ve farmakolojik tedavilerin optimizasyonu, beslenme, Connor-Davidson CD-RISC dayanıklılık ölçeği, olumlu ve olumsuz duygulanım çizelgesi, Depresif belirtiler
özbildirim ölçeği, Kırılganlık durumudur.
Fiziksel Aktivite
Japonya da yapılan çalışmalardan birinde katılanların %30’a yakını fiziksel aktivitede azalma ve yarısından
fazlası ise seyrek dışarı çıkma bildirdi.(Arai et al., 2021) Bir diğerinde ise her iki cinsiyet için fiziksel
aktivite seviyeleri yaklaşık % 5-10 daha düşüktü ve oturma süresi artmıştı (erkekler için % 5 ve kadınlar
için % 10).(Sasaki et al., 2021) Japonya’da 65-84 yaş aralığında yapılan diğer bir çalışmada ise Ocak ve
Nisan 2020'de toplam fiziksel aktivite süresi 330 ve 210 dakika saptanmıştır(Yamada et al., 2020). İspanya
çalışmalarında ise kilitlenme sırasında fiziksel aktivite seviyesinde genel bir düşüş ve yeterli fiziksel aktivite bildiren katılımcılarda ise azalma rapor edildi.(Pérez et al., 2021) Hollanda çalışmasında ise katılımcıların yaklaşık yarısı, COVID-19 salgını sırasında normalden daha az fiziksel olarak aktif olduğunu ve
daha az egzersiz yaptığını bildirdi.(Visser et al., 2020)
Temel Yaşam Alışkanlıkları, SES, Kırılganlık, Depresyon
Derleme makalelerinin birinde, katılanların nerdeyse hepsi (% 94,5'i) yemek, uyumak, sigara içmek gibi
temel yaşam tarzı alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını, üçte biri, sohbet edilecek kişi sayısının
yanı sıra sohbet etme süresinin azaldığını bildirdi.(Arai et al., 2021) Bir başka çalışmada karantinaya alınan
yaşlı yetişkinler, karantinada olmayanlara göre yaşam tarzı davranışları üzerinde daha çok etkisi olduğunu
bildirdi.(Visser et al., 2020)
Karantina sırasında düzenli olarak şiddetli ve orta-şiddetli fiziksel aktivite yapan yaşlı yetişkinlerin, dayanıklılık (Lokus, Öz-yeterlik ve İyimserlik), pozitif duygulanım ve depresif belirtilerde daha düşük puanlar
bildirdiklerini göstermiştir.(Carriedo et al., 2020)
Kırılganlık sınıflamasına göre ise güçlü yaşlı yetişkinlerde toplam fiziksel aktivite süresi 330 ve 210 dakikaydı (−36,4), pre-kırılgan yaşlı yetişkinlerde 270 ve 180 dakika (−% 33.3) ve kırılgan yaşlı yetişkinlerde
sırasıyla 123 ve 85 dakika (% -30.9)dır.(Yamada et al., 2020)
Bir çalışmada kilitlenme öncesi daha yüksek depresif semptomlar, salgın sırasında toplam PA ile ilişkiliydi
ve yalnız yaşayan katılımcılar salgın sırasında daha az fiziksel aktivite gerçekleştirdi. (Pérez et al., 2021)
Öte yandan, salgın sırasındaki sosyal ilişkiler ve boş zaman aktiviteleri, fiziksel aktivite seviyeleri ile doğrudan ilişkiliyken, kendi kendine bildirilen yorgunluk, fiziksel aktivite seviyeleri ile ters bir ilişkiye sahipti.(Pérez et al., 2021)
Bir makalede ise kişisel hijyen uygulamaları için ,% 93,8'i dışarı çıktıklarında maske taktığını ve% 50,3'ü
el yıkama sıklığının arttığını bildirdi. Kadın katılımcı ve akıllı telefon sahibi olma, daha sık el yıkama ile
önemli ölçüde ilişkilendirildi.(Arai et al., 2021)
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Daha düşük sosyoekonomik statüye sahip yaşlı erkeklerin fiziksel olarak daha az aktif olma olasılığı daha
yüksekti. Buna karşılık, daha yüksek sosyal katılımı olan yaşlı kadınların pandemi sırasında fiziksel olarak
aktif olma olasılığı daha yüksekti.(Sasaki et al., 2021)
SONUÇ
Pandemi de yaşlıları izole ederek, yüksek risk altında olan gruplarda hastalığın yayılımını en aza indirme
ve salgında zirveyi geciktirmek olasıdır. Böylece sağlık sisteminde yaşanabilecek aşırı yük kısmen önlenmiş ve riskli yaş grubu korunmuş olacaktır. Zamansal sonlanımı konusunda fikir yürütülemeyen ve halen
küresel etkilenimin devam ettiği salgının ilerleyen zamanlarında yorgunluk ve bununla birlikte, izolasyon
stratejilerine bağlılığın azalması muhtemeldir. Yaşlı yetişkinlere özel sosyal izolasyonun beklenen olumlu
sonuçları yanında artan kardiyovasküler problemler, otoimmün, nörobilişsel ve zihinsel sağlık sorunları
riski nedeniyle ilerleyen dönemde “ciddi bir halk sağlığı sorunu” olabilecektir.(Brooke & Clark, 2020;
Damiot, Ana, James, & Gualano, 2020) Ülkelerin aldıkları, yaşlı yetişkinlerin evde kalmaları, aile ve
arkadaşlarla sosyal temastan kaçınmaları kısıtlama kararları sonrasında zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları
için eylem planı gerektirir. (Armitage & Nellums, 2020) Uluslararası yönergeler haftada 5 gün, bu özel
karantina durumunda hacim ve yoğunlukta adaptasyonla haftada 5-7 güne çıkarılabilen fiziksel aktivite
programları önermektedir. (Jiménez-Pavón, Carbonell-Baeza, & Lavie, 2020) Bu doğrultuda, COVID19'un yayılmasını önlemek için evde kalma ve kendi kendine izolasyon yapma önerileriyle birlikte özellikle yaşlı yetişkinlerde, bağışıklık sistemleri, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını teşvik etmek için evde düzenli
ev egzersizleri tavsiye edilir.
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PANDEMİ SÜRECİNİN BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE, YAŞAM KALİTESİ VE UYKU
KALİTESİNE ETKİSİ
Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Bu çalışmanın amacı; pandemi sürecinde, bireylerin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi
arasındaki ilişkiyi ve fiziksel aktivitenin, uyku kalitesi ile yaşam kalitesi üzerindeki olası etkisini araştırmaktır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama desenli bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Google anket üzerinden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 754 yetişkin birey oluşturmuştur. Veriler, Mayıs-Haziran
2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite
Anketi-Kısa Formu (UFAA-KF); yaşam kaliteleri, yaşam kalitesi kısa formu (KF-36); uyku kalitesi ise
Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKI) ile ölçülmüştür. Katılımcıların demografik verileri ise kişisel bilgi
formu ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların fiziksel aktivite seviyeleri %46’sı inaktif, %43 düşük ve %11’i yeterli düzeyde olarak belirlenmiştir. Araştırmanın değişkenleri
arasında pearson korelasyon analizi sonucunda SF-36 tüm alt parametreleri ile PUKI arasında negatif yönlü
(p<0.05) ve UFAA-KF arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yapılan regresyon
analizi sonucunda ise fiziksel aktivite, yaşam kalitesinin alt parametrelerinden fiziksel fonksiyonu %0,4;
fiziksel rol güçlüğünü %0,5; emosyonel rol güçlüğünü %0,7; enerji-canlılığı %1,6; ruhsal sağlığı %0,6;
sosyal işlevselliği %0,5; ağrıyı %0,5; genel sağlığı %0,8 oranında açıklamaktadır. Sonuç: Pandemi sürecindeki bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken,
fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yaşam kalitesi ile uyku kalitesi arasında
ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. Fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini düşük oranlarda etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pandemi Süreci, Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de, Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınını pandemi olarak ilan
etti (Cucinotta,2020:157). COVID-19 salgını, dünya genelindeki toplumlar üzerinde büyük bir etki yarattı
(Beck,2021:115-119). Pandemi sürecinde SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasını engellemek için dışarıya
çıkma yasakları, sosyal mesafe kısıtlamaları ve toplumların günlük faaliyetlerini değiştirmeye yönelik önlemler alındı. Bu önlemler, bireylerin temel ihtiyaçlarını satın almak gibi sınırlı amaçlar dışında, ev dışında
hareket alanları kısıtlandı. Pandemi sürecindeki kısıtlamalar sonucunda, bireylerin fiziksel aktivite seviyelerini azaltmakta (Hammami,2020:1-6) ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir (Samlani,2020:130-134). Pandemi süreci, normal tüm rutinlerin değişmesi ile hayatın tüm yönlerini büyük ölçüde etkilemiştir (Herle,2021:158-165).
Literatürde, fiziksel aktivitenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa olumlu etkisinin olduğu bildirilmiştir
(Erickson,2018:1242). Yeterli düzeyde ve düzenli fiziksel aktivitenin gerçekleştirilmemesi beraberinde
pek çok sorun getirmektedir. Bu nedenle, pandemi sürecindeki seyahat kısıtlamaları ve dönemsel sokağa
çıkma yasakları sonucunda gelişen hareketsiz yaşam psikolojik problemlere yol açarak yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir şekilde etkili olmuştur (Nguyen,2020:965). Buna ek olarak COVID-19 salgını genel
popülasyonda anksiyete, depresyon ve stres düzeylerini arttırdığı ve bunun sonucunda da bireylerin yaşam
kalitesinin olumsuz etkilendiği gözlenmiştir (Xiao,2020:1). COVID-19 salgını bireylerin uyku kalitesini
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olumsuz yönde etkileyebileceği, psikolojik sıkıntı ve anksiyete semptomlarına neden olabileceği bildirilmiştir (Marelli,2021:8-15). Bu sebeple fiziksel aktivite insanların COVID-19 ile ilişkili stresle başa çıkmasına ve sağlık üzerindeki zararlı etkilerini azaltılmasına yardımcı olmaktadır (Cheval,2020:1-6).
AMAÇ
Bu çalışma; pandemi sürecinde 18 yaş üstü bireylerin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi ve fiziksel aktivitenin, uyku kalitesi ile yaşam kalitesi üzerindeki olası etkisini araştırmak
amacı ile yapılmıştır.
KAPSAM
TÜİK (2019) verilerine göre Türkiye’de 18 yaş üstü nüfus 60 milyon 234 bin’dir1. Araştırmanın evreni bu
rakam kabul edilerek ‘‘Raosoft Örneklem Hesaplama’’ aracı ile yapılan analiz sonucunda minimum örneklem sayısı 385 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 18 yaş üstü, okuma yazma bilen ve
internet üzerinden ankete ulaşabilen 754 katılımcıdan oluşturmuştur.
YÖNTEM
Araştırma ilişkisel tarama desenli bir çalışmadır. Araştırmanın etik kurul raporu İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan 29.05.2020 tarihli, 10840098604.01.01-E.15768 dosya numarası ile onay alınmıştır. Çalışmaya dahil olan katılımcılardan “Bilgilendirilmiş Katılımcı Onam Formu” online olarak alınmıştır. Veriler, Mayıs-Temmuz 2020 tarihlerinde toplanmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Formu (UFAAKF); yaşam kaliteleri yaşam kalitesi kısa formu (KF-36), uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi
(PUKI) ile ölçülmüştür. Katılımcıların demografik verileri ise kişisel bilgi formu ile toplanmıştır.
Fiziksel aktivite anketi- kısa formu (UFAA-KF); katılımcıların fiziksel aktivite düzeyini ölçmek için 7
sorudan oluşan ve kendi kendine yapılabilen bir formdur. Türkiye’de geçerlik güvenirlik çalışması Öztürk
tarafından yapılmıştır (Öztürk, 2005). UFAA-KF ile katılımcıların son 7 gün içerisinde gerçekleştirdikleri
şiddetli fiziksel aktivite, orta dereceli fiziksel aktivite ile yürüme ve oturma süreleri sorgulandı. Bütün
aktivitelerin değerlendirilmesinde her bir aktivitenin tek seferde en az 10 dakika yapılıyor olması ölçüt
alındı. Toplam fiziksel aktivite skoru; katılımcıların son 7 günde yapmış oldukları düşük (yürüme), orta ve
yüksek fiziksel aktivitenin toplamlarını içermektedir. Dakika, gün sayısı ve yapılan fiziksel aktiviteye uygun MET-dakika skoru ile çarpılarak (MET-dk/hafta) hesaplandı. Bu fiziksel aktiviteler için standart MET
değerleri oluşturulmuştur. Toplam fiziksel aktivite skoruna göre katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri
fiziksel olarak aktif olmayan (<600 MET-dk/hafta), düşük fiziksel aktivite düzeyi (600–3000 METdk/hafta) ve yeterli fiziksel aktivite düzeyi (>3000 MET-dk/hafta) biçiminde sınıflandırıldı
(Craig,2003:1381-1395).
Yaşam kalitesi kısa formu (KF-36); yaşam kalitesini değerlendirmek için geliştirilmiş ve herhangi bir hastalık grubuna özgü olmayan bu anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır (Kocyigit,1999: 102106). KF-36; sekiz alt parametresi olan fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılıkları, emosyonel rol kısıtlılıkları, ruhsal sağlık, enerji-canlılık, ağrı ve genel sağlıktan oluşmaktadır. Alt ölçekler 0100 arasında değerlendirir ve puan yükseldikçe yaşam kalitesinin iyi olduğu şeklinde yorumlanır (Heuker,2011:102-108).
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Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ); geçmiş bir aylık sürede uyku kalitesini ve bozukluğunu değerlendirmek için geliştirilmiştir. Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmıştır (Ağargün,1996: 107115.). PUKİ’nin öznel uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu olmak üzere 7 bileşeni vardır. Bileşenin bazıları tek
bir madde ile belirtilmekte, bazıları ise birkaç maddenin gruplandırılmasıyla elde edilmektedir. Her bir
madde 0-3 puan üzerinden değerlendirilmektedir ve 7 bileşen puanının toplamı, toplam PUKİ puanını oluşturur. Toplam puan 0-21 arasında bir değere sahiptir, toplam puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin kötü
olduğunu göstermektedir. Toplam PUKİ puanının ≤5 olması “iyi uyku kalitesi”ni, >5 olması ise “kötü uyku
kalitesi”ni göstermektedir (Lee,2020: 49-58).
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson
korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya dahil olan katılımcıların yaşa göre dağılımları %37,0’si (n=279) 18-24 yaş aralığı, %34,4’ü
(n=259) 25-39 yaş aralığı, %28,6’sı (n=216) 40-65 yaş aralığı; cinsiyete göre dağılımları %71,1’i kadın
(n=536), %28,9’u erkek (n=218); öğrenim durumu dağılımları %12,1’si (n=91) lise ve altı, %33,8’i
(n=255) üniversite öğrencisi, %44,3’ü (n=334) üniversite mezunu, %9,8 (n=74) lisansüstü olarak belirlenmiştir. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerine göre %46,4’ü (n=350) aktif olmayan, %43,0’ü (n=324)
düşük, %10,6’sı (n=80) yeterli olarak dağılmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik verileri
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik verileri
Frekans (n)

Yüzde (%)

Kadın

536

71,1

Erkek

218

28,9

Lise ve altı

91

12,1

Üniversite öğrencisi

255

33,8

Üniversite mezunu

334

44,3

Lisansüstü mezun

74

9,8

18-24

279

37,0

25-39

259

34,4

40-65

216

28,6

Aktif Olmayan

350

46,4

Düşük

324

43,0

Yeterli

80

10,6

Gruplar
Cinsiyet

Öğrenim Durumu

Yaş

Fiziksel Aktivite Düzeyi

Çalışmaya dahil olan katılımcıların “KF-36” sekiz alt parametre ortalamaları fiziksel fonksiyon
88,568±15,653; fiziksel rol güçlüğü 25,398±30,541; emosyonel rol güçlüğü 48,887±28,795; enerji-canlılık
46,870±21,806; ruhsal sağlık 57,804±22,017; sosyal işlevsellik 55,147±29,221; ağrı 72,889±21,530; genel
sağlık 62,659±17,441 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların “PUKİ” ortalaması 6,898±3,651, UFAA-KF’a
göre bulunan haftalık toplam fiziksel aktivite puan ortalaması 1265,434±1615,935 MET-dk/hafta olarak
belirlenmiştir.
Katılımcıların KF-36 sekiz alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol
güçlüğü, enerji-canlılık, ruhsal sağlık, sosyal işlevsellik, ağrı, genel sağlık, uyku kalitesi (PUKI) ve haftalık
toplam fiziksel aktivite puan ortalamaları (FA) arasındaki korelasyon analizleri Tablo 2’de verilmiştir.
PUKI ile KF-36 alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon arasında r=-0.292 negatif (p=0,000), fiziksel rol
güçlüğü arasında r=-0.136 negatif (p=0,000), emosyonel rol güçlüğü arasında r=-0.238 negatif (p=0,000),
enerji-canlılık arasında r=-0.389 negatif (p=0,000), ruhsal sağlık arasında r=-0.378 negatif (p=0,000), sosyal işlevsellik arasında r=-0.231 negatif (p=0,000), ağrı arasında r=-0.345 negatif (p=0,000), genel sağlık
arasında r=-0.353 negatif (p=0,000) ilişki bulunmuştur. Haftalık toplam fiziksel aktivite ile KF-36 sekiz
alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon arasında r=0.072 pozitif (p=0,047), fiziksel rol güçlüğü arasında
r=0.081 pozitif (p=0,027), emosyonel rol güçlüğü arasında r=0.089 pozitif (p=0,015), enerji canlılık vitalite
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arasında r=0.132 pozitif (p=0,000), ruhsal sağlık arasında r=0.083 pozitif (p=0,023), sosyal işlevsellik arasında r=0.078 pozitif (p=0,033), ağrı arasında r=0.081 pozitif (p=0,026), genel sağlık arasında r=0.095
pozitif (p=0,009) ) ilişki bulunmuştur. FA ile PUKI arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir
(p>0.05).
Tablo 2. KF-36 alt ölçekleri, PUKI ve fiziksel aktivite arasındaki korelasyon analizi
1
Fiziksel
fonksiyon
Fiziksel rol
güçlüğü
Emosyonel
rol
güçlüğü
Enerji
-canlılık
Ruhsal
sağlık
Sosyal
işlevsellik
Ağrı

Genel
sağlık
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2

3

4

5

6

7

8

r

1,000

p

0,000

r

0,093*

1,000

p

0,011

0,000

r

0,150*
*

0,236*
*

1,000

p

0,000

0,000

0,000

r

0,205*
*

0,299*
*

0,440*
*

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,207*
*

0,244*
*

0,430*
*

0,825*
*

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,269*
*

0,249*
*

0,297*
*

0,399*
*

0,396*
*

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,533*
*

0,206*
*

0,228*
*

0,402*
*

0,345*
*

0,350*
*

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

r

0,484*
*

0,164*
*

0,280*
*

0,470*
*

0,419*
*

0,311*
*

0,493*
*

1,000

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9
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PUKI

FA

r

0,292*
*

0,136*
*

0,238*
*

0,389*
*

0,378*
*

0,231*
*

0,345*
*

0,353*
*

1,00
0

p

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0

r

0,072*

0,081*

0,089*

0,132*
*

0,083*

0,078*

0,081*

0,095*
*

0,02
8

1,00
0

p

0,047

0,027

0,015

0,000

0,023

0,033

0,026

0,009

0,43
6

0,00
0

KF-36: Yaşam kalitesi kısa formu; PUKI: Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi; FA: Fiziksel Aktivite; *<0,05;
**<0,01
Haftalık toplam fiziksel aktivite puan ortalamalarının (FA) uyku kalitesi (PUKI) ve KF-36 alt ölçekleri
üzerine etkisini belirmek için yapılan regresyon analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. FA ile PUKI arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmamıştır (F=0,606;
p=0,436>0,050). FA ile KF-36 alt ölçeklerinden fiziksel fonksiyon arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=3,958; p=0,047). Fiziksel fonksiyon düzeyindeki toplam değişim %0,4 oranında FA tarafından açıklanmaktadır (R2=0,004). FA ile fiziksel rol güçlüğü arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur
(F=4,933; p=0,027). Fiziksel rol güçlüğü düzeyindeki toplam değişim %0,5 oranında FA tarafından açıklanmaktadır (R2=0,005). FA ile emosyonel rol güçlüğü arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere
yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=5,975; p=0,015). Emosyonel rol güçlüğü düzeyindeki
toplam değişim %0,7 oranında FA tarafından açıklanmaktadır (R2=0,007). FA ile enerji-canlılık arasındaki
neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=13,381;
p=0,000). Enerji-canlılık düzeyindeki toplam değişim %1,6 oranında FA tarafından açıklanmaktadır
(R2=0,016). FA ile ruhsal sağlık arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=5,175; p=0,023). Ruhsal sağlık düzeyindeki toplam değişim %0,6 oranında
FA tarafından açıklanmaktadır(R2=0,006). FA ile sosyal işlevsellik arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=4,570; p=0,033). Sosyal işlevsellik düzeyindeki toplam değişim %0,5 oranında FA tarafından açıklanmaktadır (R2=0,005). FA ile ağrı arasındaki
neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur (F=5,004; p=0,026).
Ağrı düzeyindeki toplam değişim %0,5 oranında FA tarafından açıklanmaktadır(R2=0,005). FA ile genel
sağlık arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulunmuştur
(F=6,910; p=0,009). Genel sağlık düzeyindeki toplam değişim %0,8 oranında FA tarafından açıklanmaktadır (R2=0,008).
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Tablo 3. Fiziksel aktivitenin uyku kalitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Bağımlı

Bağımsız
Değişken

ß

t

p

F

Model (p)

R2

Sabit

6,979

41,305

0,000

0,606

0,436

0,001

FA

0,000

-0,779

0,436

Sabit

87,681

121,305

0,000

3,958

0,047

0,004

FA

0,001

1,989

0,047

Sabit

23,467

16,651

0,000

4,933

0,027

0,005

FA

0,002

2,221

0,027

Emosyonel rol güçlüğü

Sabit

46,885

35,308

0,000

5,975

0,015

0,007

FA

0,002

2,444

0,015

Enerji-canlılık

Sabit

44,612

44,580

0,000

13,381

0,000

0,016

FA

0,002

3,658

0,000

Sabit

56,378

55,499

0,000

5,175

0,023

0,006

FA

0,001

2,275

0,023

Sabit

53,369

39,568

0,000

4,570

0,033

0,005

FA

0,001

2,138

0,033

Sabit

71,518

71,986

0,000

5,004

0,026

0,005

FA

0,001

2,237

0,026

Sabit

61,356

76,334

0,000

6,910

0,009

0,008

FA

0,001

2,629

0,009

Değişken
PUKI

KF-36 alt parametreleri
Fiziksel fonksiyon

Fiziksel rol güçlüğü

Ruhsal sağlık

Sosyal işlevsellik

Ağrı

Genel Sağlık

SONUÇ
Çalışmamızın sonucunda, pandemi sürecinde 18 yaş üstü bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam
kaliteleri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken, fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasında bir ilişki
bulunamamıştır. Yaşam kalitesi ile uyku kalitesi arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. Pandemi sürecine bağlı olarak gelişen fiziksel aktivite düzeyindeki azalma, internet ve televizyonda geçirilen sürenin
artması ile uyku sürelerinde görülen düzensizlik, uyku kalitesinin bozulmasına ve yaşam kalitesinin önemli
düzeyde etkilenmesine neden olmuştur (Cheval,2020:1-6; Martínez-de-Quel,2021:105019).
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Mevcut bulgulardan, COVID-19 salgını ile sosyal izolasyon sürecinde, 18-65 yaş aralığındaki bireylerin
fiziksel aktivite, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu sonucuna varabiliriz. Bu sonuçlar,
COVID-19 salgını nedeni ile sosyal izolasyonların olduğu pandemi sürecinde doğru ve güvenli fiziksel
aktivitenin arttırılması, sedanter yaşam alışkanlığının azaltılmasına yönelik halk sağlığı stratejileri geliştirilmesi ve uygulamaların gerekliliğini göstermektedir.
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COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE OBEZİTE VE BESLENMENİN BAĞIŞIKLIK İLE
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Öz: Dünya genelinde bir çığ gibi büyüyen, bulaşıcı olmayan hastalıklardan olan obezite, bir çok inflamatuar hastalıklar ile yakından ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; BKI değeri 30 ve üzerinde olan bireyler “Obez” olarak sınıflandırılmaktadır. Obezite, son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Covid19 pandemisi
için de ciddi bir risk faktörü konumundadır. SARS-CoV-2, hücre yüzeyinde bulunan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) ile bağlanarak hücre içine girmeye çalışır. Bu enzim adipoz dokuda da bulunması
sebebiyle obez bireylerin Covid19 hastalığına yakalanma riski daha yüksek hale gelmiştir. TNFa, IL-1, IL6 gibi sitokinler obez bireylerde yağ dokusu ile beraber daha fazla ortaya çıkmaktadır, bu durum enfeksiyonel hastalıklara karşı bireyleri savunmasız hale getirmektedir. Obezitenin bir başka sebebi sağlıksız beslenme düzeni ve sedanter yaşam tarzıdır. Sağlıksız ve yetersiz beslenme ile besin ögeleri alımı yetersiz
kalmaktadır. Sağlıksız beslenme düzeni; bağışıklığı destekleyici, antiinflamatuar, proinflamatuar, antioksidan içeren besinlerin yetersiz alımına sebep olmakta ve vücudu dışardan gelebilecek viral enfeksiyonlara
karşı savunmasız hale getirmektedir. Protein alımın yetersiz olması ise hastalık durumunda antikor üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Serbest radikal süpürücü olarak bilinen A, C, E vitaminleri bağışıklık
için temel vitaminler durumundayken, Covid19 pandemi döneminde D vitamini, K vitamini, B grubu vitaminleri ve selenyum, çünkü gibi bazı mineraller de ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda fitokimyasallar
da bağışıklığa destek olan besin ögeleri olarak bilinmektedir. Covid19 pandemi döneminde, obezitenin
sebep olduğu yetersizliklerin önüne geçilmeli, bağışıklığa olumsuz etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Yeterli
ve sağlıklı beslenme düzeni özellikle salgın döneminde bir yaşam biçimi haline getirilmelidir.
Anahtar Kelimler: Obezite, Covid19, Bağışıklık, Beslenme, Obezite ve Bağışıklık
GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Son yıllarda dünya genelinde, aşırı kilo ve obezite katlanarak artmaktadır. Bulaşıcı olmayan bir hastalık
türü olan obezite, halk sağlığını tehdit eden ve hızla artan ciddi bir salgın olarak nitelendirilmiştir
(Upadhyay et al., 2018). Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Şiddetli Akut Solunum Yolu
Sendromu Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) olarak bilinen Covid19, bulaşıcı hastalık olarak küresel salgın
ilan edilmiştir. SARS-CoV-2’nin neden olduğu bu ciddi hastalık, Covid19 olarak kısaltılmış ve modern
çağın en tehlikeli salgını olarak lüteratüre geçmiştir (Lippi et al., 2020). Obezite, Covid19’a yakalanan
hastaları şiddetli "sitokin fırtınası”na yatkın hale getirebilen kronik, düşük dereceli bir sistemik inflamasyon durumudur. Şiddetli obez sınıfında olan bireylerin, hastalığa yakalandıktan sonra hastaneye yatma,
mekanik ventilasyon, yoğun bakımda kalma süresi ve ölüm riskinin daha fazla olduğu bildirilmiştir
(Petrova et al., 2020). İşlenmiş gıdalar ile yüksek kalori ve şeker içeren gıdalardan fakir, sebze ve meyvelerden zengin, bağışıklığa destek olacak sağlıklı bir beslenme modeli genel sağlık için önemli olduğu kadar
Covid19 hastalığında da önemlidir (Koven, 2020). Bazı B grubu vitaminleri ile beraber A,C,E ve D vitamini, demir ve çinko gibi mineraller bağışıklığın güçlü kalmasındaki en temel bileşenlerdendir (TÜBER,
2015).
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YÖNTEM
Bu derleme çalışmada PubMed, Science Direct ve Google Scholar veri tabanlarından “obesity”, “covid19”,
“immunity”, “covid19 and obesity”, “covid19 and nutrition”, “obesity and immunity” anahtar kelimeleriyle literatür taraması yapılmış ve Covid19 pandemi döneminde obezite ve beslenmenin bağışıklık ile
ilişkisi incelenmiştir.
AMAÇ
Bu derleme çalışmada, son yılların en vurucu salgını olan Covid19’un obezite ile ilişkisi, obezitenin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkileri ve beslenmenin bağışıklıktaki öneminin araştırılması amaçlanmıştır.
Dünyada Obezite
Obezite, sağlıksız beslenme ile beraber, yetersiz fiziksel aktivite, sedanter yaşam biçimi sonucunda ortaya
çıkan, fiziksel ve mental sorunlara yol açabilen, vücutta aşırı yağ birikimi ile sonuçlanan bir enerji metabolizması bozukluğu olarak tanımlanmaktadır (TÜBER, 2015). Obezitenin sınıflandırılmasında en yaygın
kullanılan sınıflandırma, Beden Kitle İndeksi hesabı ile yapılmaktadır. Bu hesap, kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine oranı olarak hesaplanır. Beden Kitle İndeksi’ne göre bu sınıflandırma,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmiş, bilim insanları tarafından kabul görmüştür (Gülcan & Özkan,
2006). Dünya Sağlık Örgütü’nün Obezite sınıflandırmasına göre Beden Kitle İndeksi ( BKI); 18,5 kg/m²
altında olanlar zayıf, 18,5-24,9 kg/m² arasında olanlar normal, 25.0-29,9 kg/m² arasında olanlar fazla kilolu, 30.0 – 34,9 kg/m² arasında olanlar 1.sınıf obez, 35.0 - 39,9 kg/m² arasında olanlar 2.sınıf obez, 40
kg/m² ve üzerinde olanlar 3.sınıf obez olarak değerlendirilmektedir ( WHO, 2000). Fazla kilo ve obezitenin
artmasında bazı çevresel faktörler de etkilidir. Bireylerin fiziksel aktivitesinin azalması, yüksek kalorili ve
işlenmiş gıdaların tüketiminin artması ile beraber tabak porsiyonlarının artması, ekran süresinin uzaması
ve uyku süresinin kısalması, kilo alımına sebep olabilecek bazı ilaçların kullanımı gibi etkiler obezitenin
artmasındaki çevresel faktörler olarak sıralanabilir (Upadhyay et al., 2018). 2016’da bildirilen istatistiklere
göre dünya nüfusundaki yetişkinlerin %40’ı fazla kilolu ve obezdir. Bu sayıya bakarak obezite de hızla
büyüyen bir pandemi haline gelmiştir. Obezite, mortalite ve morbidite oranıyla büyüyen bir halk sağlığı
sorunudur (K. Michalakis et al., 2013). Dünya genelinde obezite prevalansının bu kadar hızla artması,
obeziteye eşlik eden diyabet, hiperlipidemi, karaciğer yağlanması, inme, polikistik over sendromu, kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları, kanser gibi hastalıkların yaygınlaşmasında da sebep olmuş ve
düşük bağışıklık ile ilişkilendirilmiştir (Upadhyay et al., 2018).
Obezitenin Bağışıklığa Etkisi
Obezitenin en önemli sonuçlarından biri de yanlış beslenme nedeniyle yeterli besin ögelerinin alınamaması
ve işlenmiş gıdalar ile düşük besin ögesi içeren gıdaların fazla tüketilmesidir. Çalışmalar, protein alımının
ve bazı mikro besin ögelerinin obez bireylerde oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Çalışmalara göre
obezitede, bağışıklık için önemli olan A, C, D, E vitaminleri, posalı besinler ile beraber; çinko, magnezyum, potasyum, fosfor gibi bağışıklık için önemli olan elementler de yetersizlik göstermektedir (Martínez
Steele et al., 2017). Obezite ile bağışıklık arasındaki bağlardan biri de, yağ dokusu tarafından bazı inflamatuar ürünlerin üretilmesi sonucudur. Bu sebeple obezite aslında düşük derecede bir inflamasyon belirtisi
de olabilir. Başlıca yağ dokuda üretilen bazı ürünler; inflamatuar sitokinler (TNFa, IL-1, IL-6, IL-10), kan
basıncını etkileyen proteinler (anjiyotensinojen) ve anjiyojenik moleküller (vasküler endotelyal büyüme
faktörü; VEGF), adipokinleri (leptin, resistin, adiponektin), hemostatik proteinler (plazminojen aktivatör
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inhibitörü-1; PAI-1)’dir (Divella et al., 2016). Özellikle inflamatuar üçlü olan TNFa, IL-1, IL-6 sitokinleri
obez bireylerde yağ dokusu ile beraber daha fazla ortaya çıkmaktadır ve beraberinde başka inflamatuar
hastalıklara yakalanma riskini de artırmaktadır (K. Michalakis et al., 2013)
Covid19 ve Obezite
Obez bireylerin, aşılanmaya rağmen, obez olmayanlara göre influenza virüsü ile enfekte olmaya 3 kat daha
fazla yatkın oldukları gözlemlenmiştir (Neidich et al., 2017). Obezitenin bağışıklığa olan etkisi ile beraber,
SARS-CoV-2 virüsünün de obez bireyler için, obez olmayanlara göre daha fazla risk taşıdığı belirlenmiştir
(Konstantinos Michalakis & Ilias, 2020). Araştırmalar, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile obezitenin bazı ortak
reaksiyonlar ve metabolik yolaklar içerebileceğini göstermektedir. Örnek olarak, obezite gibi SARS-CoV2’nin de hiperglisemiye etki edebileceği verilebilir. Bazı ortak yolaklar sebebiyle, obezite ve SARS-CoV2 enfeksiyonu aynı inflamasyon halini gösterebilir (K. Michalakis et al., 2013). Obezitenin Covid19 pandemisinde bireyler için olumsuz birçok etkisi mevcuttur. Obez bireylerde genellikle insüline karşı direnç
gözlemlenmektedir. Bu durum renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin dengesiz çalışmasına sebep olmaktadır. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemindeki dengesizlik bireylerde, olası Covid19 hastalığının
şiddetli ilerlemesine neden olmaktadır (Dietz & Santos-Burgoa, 2020). Adipoz doku, Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2'nin yüksek seviyede ekspresyonu sebebiyle SARS-CoV-2 için bir konakçı işlevi görebilir.
Böylece SARS-CoV-2, insan hücre yüzeylerindeki Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) ile bağlanır. Buradan da insan hücrelerinin içine rahatlıkla ilerler ve diğer organlara yayılım gösterir (Huang et al.,
2020; Koven, 2020). Akciğer hücre dokusunda bulunan ACE2, SARS-CoV-2'nin temel giriş bölgesi olduğu bilinmektedir. Fakat yapılan çalışmalar yağ doku hücrelerindeki ACE2 ekspresyonunun akciğer doku
hücrelerinden çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu yönüyle de obezite, artmakta olan fazla yağ
dokusundan dolayı Covid19 ve SARS-CoV-2’a karşı vücudu savunmasız hale getirdi. Yapılan araştırmalarda obez olan ve obez olmayan bireylerdeki ACE2 seviyelerinin benzer olduğu bildiriliştir. Fakat obez
bireylerde, ACE2 eksprese eden hücreler, adipoz dokuda da bulunduğu için obezler için daha riskli kabul
edildi. Bu risk Covid19 salgını için, obez bireylerde ve kanser hastalarında benzer olabilecek düzeyde olduğunu göstermektedir (Pandey et al., 2018). Covid19 hastalığında ACE2’nin fazla ekspresyonunun hastalığa maruz kalmak için daha yatkın olduğu aşikardır. Daha sonra SARS-CoV-2'nin ACE2'ye bağlanmasıyla, ACE2 hücre yüzey ekspresyonunu giderek azalır. Bu durum akabinde akciğerlerdeki Anjiyotensin II
sinyalini yukarı regüle eder. Akut akciğer hasarı oluşur ve hastalık seyri daha kötüye ilerleyebilir. Böylece
COVID-19 hastalarında, ACE2 ekspresyonunda daha fazla azalma gözlenirken daha fazla inflamasyona
yatkın oldukları gözlenir. Hastalık şiddeti daha ağır seyreder (Majd AlGhatrif & Lakatta, 2020).
Covid19 ve Beslenme Durumu
İyi bir bağışıklık sistemi ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilmek yeterli, sağlıklı diyet ve beslenmeyle yakından ilişkilidir. Özellikle C vitamini, E vitamini, fitokimyasallar yüksek antioksidan ve antiinflamatuar etkiye sahip besin bileşenleridir (Iddir et al., 2020). Obez bireylerde sıklıkla besin ögeleri eksikliklerine rastlanır. Bu eksikliklerden biri yetersiz protein alımıdır. Hayvansal kaynaklı proteinler bağışıklıkta proinflamatuar, bitkisel kaynaklı proteinler antiiflamatuar özellikleri ile ön plana çıkarlar (Hruby &
Jacques, 2019). Düşük protein alımı düşük antikor üretimi ile ilişkili demektir. Proteinler aynı zamanda
bağışıklık sisteminde glutamin, lenfositler, nötrofiller ve makrofajların hızlı çoğalmasını kontrol eden mekanizmalara sahiptir (Iddir et al., 2020). Yetersiz protein alımı, bazı bağırsak sorunlarıyla ilgilidir ve ishal
gibi, kolit gibi bağırsak sorunlarının beraberinde getirdiği bozulmuş bağışıklık ile ilişkilidir (Hashimoto et
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al., 2012). Bağırsak mukozasında inflamasyonlara karşı koruyucu oldukları bilinen fonksiyonel aktif immünoglobulinler ve bağırsakla ilişkili lenfoid dokular (GALT) yetersiz protein alımı sonucunda azaldığı
ve vücut savunmasında yetersiz kalabileceği gözlemlenmiştir (Amaral et al., 2006). Hastalık şiddetinin
artması ile ACE2'nin azalmış ekspresyonu birbiri ile bağlantılıdır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde yüksek fruktozlu diyet, insülin değişimine sebep olarak, ACE2 seviyelerinde ciddi bir düşüşe sebep olmaktadır
(Alberca et al., 2020; Majd AlGhatrif & Lakatta, 2020). Yine yüksek tuzlu diyet, oksidatif stres ile bağlantılı olarak böbrek dokularında ACE2 ekspresyonunda azalmaya gösterdi (Bernardi et al., 2012). Obezlerde,
A vitamini seviyesinin alımın düşük olması, klinik olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonuna eşlik eden sitokin
fırtınasının artmasına sebep olabilir. Düşük serum A vitamini, nötrofil, makrofaj, B ve T hücrelerinin aktivitesini de sınırlandırmaktadır (Huang et al., 2020; Iddir et al., 2020). C vitamini, dokulardaki serbest
radikallere doğrudan etki edebilen bir antioksidan olarak bilinir. Bir dizi aktivitelerle soğuk algınlığı gibi
solunum yollarını etkileyen hastalıkların süresini kısaltmakta etkili bir vitamindir. Solunum yolu hastalığı
geçiren bireylerde C vitamini takviyesi, NK hücreleri tarafından IFN-üretimini sağlayarak enfeksiyonun
düşmesine katkı sağlayabildi (Kim et al., 2016). Covid19 ve influenza enfeksiyonları için önemli vtaminlerden biri de D vitaminidir. Çalışmalar D vitaminin enfeksiyon ve mortalite riskinin azaldığını göstermiştir. D vitamini, antiviral etkiye sahip LL-37 ve β-defensin 2'nin salgılanmasını sağlayabilir. Bu sayede viral
hücre girişini engelleyebilir, bulaşıcı partiküllerin azalmasını sağlayabilir ve virüs kaynakli doku kaybının
önüne geçebilir (Alberca et al., 2020; Grant et al., 2020). Covid19’da besin takviyesi olarak, solunum yolu
enfeksiyonlarının önlenmesinde selenyum ve çinko da enfeksiyon kaynaklı sorunların önlenmesinde
önemli rol oynamaktadır (Kim et al., 2016)
SONUÇ ve ÖNERİLER
Özellikle son dönemlerin en tehlikeli hastalığı olan SARS-CoV-2'ye karşı dengeli ve makro- mikro besin
ögeleri açından yeterli bir beslenme düzeni önem kazanmaktadır. Çalışmalar, obezite ile beraber seyreden
Covid19 hastalığının klinik semptomlarının daha ağır ilerlediğini açıkça göstermektedir. Bu durum obezitede, mikrobiyota ve immün sistemin olumsuz etkilenmesinin bir sonucudur. Özellikle Covid19 pandemi
döneminde sağlıklı yaşam biçimi ile obezitenin önüne geçilmelidir. Yeterli protein, karbonhidrat, yağ içeren dengeli bir diyetin yanında; A,C,E, D ve B vitaminleri, demir, çinko, selenyum gibi mineraller, polifenoller ve karotenoidler gibi fitokimyasallardan zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır.
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Öz: Fiziksel olarak hareket etme, iskelet kasları tarafından üretilen ve enerji harcamasının ortaya çıktığı
vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. İnsan metabolizmasının hareket etme ihtiyacından doğan bu temel
kavramlar üzerine çalışmalar son dönemde artmıştır. Araştırmalara göre bu hareketlilik pandemi döneminde dünya genelinde değişime uğramıştır. Fiziksel aktivitenin insan metabolizmasına olumlu etkileri
bilinmesine rağmen kısıtlamalar nedeni ile insanların hareket edemez hale geldiği düşünülmektedir. Bu
nedenle çalışmada pandemi döneminde ülkelerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın konusunu fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz, hareket, salgın, izolasyon, karantina oluşturmaktadır. Bu anahtar kelimeler aratılarak kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2020-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google
Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM
(Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of
Science gibi platformlar kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda pandemi döneminde ülkelerde fiziksel
aktivite düzeylerinde azalma söz konusu olduğu tespit edilirken eğitim-öğretim vb. gerekli olan tüm hizmetlerin tamamına yakınının online olarak yapılması nedeni ile hareketsiz bir yaşamın ortaya çıktığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Covid-19, Pandemi, Spor, Egzersiz
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Fiziksel aktivite, genel kardiyovasküler risklerin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Fiziksel aktivite
hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürür ve sol ventrikül hipertrofisini yeniden biçimlendirmektedir. Fiziksel aktivite ayrıca metabolik sendrom ve insülin duyarlılığı üzerinde iyi bilinen olumlu etkilere de sahiptir. Babarro (2020) bir yetişkinin fiziksel olarak aktif olduğunu düşünmek için genel tavsiye,
haftalık minimum 2.5 saat orta veya 75 dakika şiddetli yoğunlukta aktivite veya her ikisinin eşdeğer bir
kombinasyonuna ulaşmak olduğunu ifade etmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de uluslararası boyutta önemi yüksek bir halk sağlığı acil durumu haline gelen şiddetli akut solunum sendromu olan koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu küresel bir salgın
ilan etmiştir. Salgının tüm dünyaya yayılmasıyla hükümetler, koronavirüs hastalığının yayılmasını durdurmak için bir takım tedbirler almıştır. Bu tedbirler arasında karantina ve izolasyon başlıca tedbirler arasında
yer alırken seyahat kısıtlaması ve gerekli olmayan hizmetleri iptal etmek gibi tam kapanmaya varan süreçler yaşanmıştır. Salgın sırasında hükümetler tarafından uygulanan kısıtlamalar, popülasyonlar içindeki fiziksel aktivite kalıpları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu süreçle birlikte, hareketsizlik ve
hareketsiz yaşamın sağlığa olumsuz etkileri hakkında genel bir endişe de oluşmuştur.
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Hastalık dünyaya yayılırken, sağlıklı insanlardan uzun süre evde kalmaları istenmektedir. Bu nedenle kapanma sırasında oluşan fiziksel aktivitede azalma ve hareketsiz yaşam özellikle salgının hızla yayıldığı ilk
haftalarda önemli bir sorun olmuştur. Bunun neticesinde insanların evde daha aktif kalmalarını sağlayacak
alternatif yöntemler aranmaya başlanmış ve fiziksel aktivite bunun başında gelmiştir. Kısıtlama sürecinde
uzmanlar evde fiziksel hareketlilik arttırmak için önerilerde bulunmuşlardır.
AMAÇ
Fiziksel olarak hareket etme, iskelet kasları tarafından üretilen ve enerji harcamasının ortaya çıktığı vücut
hareketi olarak tanımlanmaktadır. İnsan metabolizmasının hareket etme ihtiyacından doğan bu temel kavramlar üzerine çalışmalar son dönemde artmıştır. Araştırmalara göre bu hareketlilik pandemi döneminde
dünya genelinde değişime uğramıştır. Fiziksel aktivitenin insan metabolizmasına olumlu etkileri bilinmesine rağmen kısıtlamalar nedeni ile insanların hareket edemez hale geldiği düşünülmektedir. Bu nedenle
çalışmada pandemi döneminde ülkelerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Araştırmanın konusunu fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz, hareket, salgın, izolasyon, karantina oluşturmaktadır. Bu anahtar kelimeler aratılarak kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2020-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada 2020-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google
Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM
(Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of
Science gibi platformlar kullanıldı.
BULGULAR
Dwyer (2020) yapmış olduğu çalışmada Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Singapur ve İngiltere yaşayan
nüfusun aktif bireylerin hareketsiz insanlara kıyasla Covid-19'a yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ifade etmiştir.
Babarro (2021) yapmış olduğu çalışmada İspanya’da fiziksel aktivitenin, kapanma dönemlerinde tüm
dünya nüfusunda önemli ölçüde değişiklikler yaşadığını vurgulamıştır. Araştırmada yüksek yoğunlukta
yapılan aktivitelerin en çok oranda azaldığını ifade etmiştir. Bunun yanısıra kapanma sırasında 75 dakika/hafta şiddetli aktiviteleri yerine getiremeyen hareketsiz insanlarda gözle görünür bir artış yaşandığı
ve hareketsiz kalma süresinin de önemli ölçüde arttığını ifade etmiştir. Carriedo (2020) ise yine aynı ülkede
yapmış olduğu çalışmada pandemi etkilenen yaşlı nüfusa değinmiştir. Bu grubun kapanma sürecinde ne
derece etkilendiğini, fiziksel ve psikolojik olarak hangi yöntemlerin kullanılmasının faydalı olacağına değinen araştırmacı sonuç olarak fiziksel aktivitenin yaşlılara fiziksel ve psikolojik olarak bu durumun üstesinden gelmek için bir avantaj sağlayabildiğini ifade etmiştir.
Lesser ve arkadaşları (2020) Kanada’da fiziksel aktivite ölçeği ve kaygı ölçeğini kullanarak yapmış oldukları çalışmada katılımcıların pandemi döneminde büyük bir bölümün Covid-19’dan bu yana daha fazla
fiziksel aktivite yaptığını, küçük bir kesimin ise daha az bir fiziksel aktivite yaptığını ifade etmiştir. Aynı
ülkede yapılan diğer bir çalışmada ise Zhang (2020) kapanma dönemlerinde fiziksel olarak aktif bireylerin
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%22,4’ünün daha az aktif hale geldiğini, fiziksel olarak aktif olmayan bireylerin ise %40,5'inin daha da az
aktif hale geldiğini ifade etmiştir. Rhodes ve arkadaşları (2020) ise Covid-19 pandemi dönemi sürecinde
kısıtlama zamanında bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini ve bunun sosyoekolojik belirleyicilerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda Kanada’ da yaşayan bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinde azalama
olduğu ifade edilmiştir.
Meyer (2020) Amerika’da Covid-19 nedeniyle kapanma sürelerinde fiziksel aktivite, hareketsiz kalma süresi ve ekran aktivitelerinin süresindeki değişikliklerini incelemiştir. Araştırma sonucunda nüfus genelinde
ve özellikle daha önce fiziksel olarak aktif ve kendi kendini izole etmiş bireyler arasında fiziksel aktivitede
büyük azalma ve hareketsiz kalma süresinde artış olduğunu vurgulamıştır. Aynı zamanda bu dönemde
bireylerde zihinsel olarak daha şiddetli anksiyete ve depresif belirtilerin olduğunu vurgulamıştır.
Maugeri ve arkadaşlarının (2020) İtalya’da olmuş olduğu çalışmada pandemi sırasında bireylerin fiziksel
aktivite düzeylerine dair bir çalışma dizayn etmişlerdir. 2974 bireyin katıldığı çalışmada fiziksel aktivitenin
ciddi oranda azaldığını ve bu durumun psikolojik olarak olumsuzluklara neden olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca kısıtlamanın Covid-19 yayılmasını önlemede temel bir adım olmasına karşın fiziksel aktivite için
gerekli imkanın da sağlanması gerekliliğine vurgu yapmışlardır.
Tural (2020) Türkiye’de karantinada olup da herhangi bir belirtisi olmayan bireylere fiziksel aktivite düzeylerini ve yaşam kalitelerini belirlemek için yapmış olduğu çalışmada Covid-19 süresince kısıtlamadaki
bireylerin düşük düzeyde fiziksel aktivite seviyesine sahip olduklarını ifade etmiştir.
Genel olarak ülke gözetmenden yapılan derleme ve meta-analiz çalışmalarına bakıldığında ise durumun
pek de farklı olmadığı görülmektedir. Wang ve Boros (2021) yapmış olduğu çalışmada insanların pandemi
döneminde ruh sağlığında ve fiziksel aktivite düzeylerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıktığını ifade etmiştir.
Yapılan fiziksel aktivite düzeylerinde azalma olduğunu vurgulamaktadır. Amatriain-Fernández ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları çalışmada Amerikan Psikoloji Birliği’nin de önerdiği gibi bireylerin pandemi döneminde dahi fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için fiziksel aktivite ve egzersize önem vermelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Stockwell ve arkadaşları (2021) ülkelerde pandemi döneminde
bireylerin fiziksel aktivite düzeylerine dair 66 makale incelemesini raporlamışlarıdır. 64 makalede fiziksel
aktivite düzeylerinde fiziksel aktivite düzeylerinde azalma hareketsiz yaşamda artışlar bildirilmiştir. Yapılan çok uluslu bir çalışmada ülkelerin Covid-19 salgını sırasında spor tesislerini ve spor salonlarını kapatarak kamusal yaşamı kısıtladıklarını ifade eden araştırmacılar bu dönemde bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini incelemişlerdir. 20 kişilik bir ekip ile yapılan çalışmada Wilke ve arkadaşları (2021) 13.503 kişinin fiziksel aktivite düzeylerini araştırmış ve sonucunda bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinde küresel
olarak bir azalama olduğunu raporlamışlardır. Chen (2020) yapmış olduğu çalışmada fiziksel aktivite ve
günlük adım sayısındaki azalmanın ve değişen yeme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkileri üzerini
incelemiştir. Hareketsiz yaşamın ve pandemi döneminde yapılan kısıtlamanın aşırı yemek yemenin Covid19 a yakalanmada bir risk oluşturacağını ifade etmiştir.
Diamond ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları çalışmada pandemi döneminde fiziksel aktivitenin uygulamalarının zor olsa bile mutlaka yapılması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bireylerin hem fiziksel hem
de zihinsel olarak kendilerini korumalarını gerektiğini ifade etmektedir.
SONUÇ
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Bu çalışmanın sonucunda pandemi döneminde ülkelerde fiziksel aktivite düzeylerinde azalma söz konusu
olduğu tespit edilirken eğitim-öğretim vb. gerekli olan tüm hizmetlerin tamamına yakınının online olarak
yapılması nedeni ile hareketsiz bir yaşamın ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde tıbbi ilaçların yanısıra fiziksel aktivitenin de rolü büyüktür.
Egzersiz immünolojisi alanında güçlü bir uyarıcı olan fiziksel aktivitenin yeni bir salgına karşı bireylerin
hazır olmaları için düzenli fiziksel aktiviteye katılımını sağlayacak organizasyonların ve politikaların geliştirilmesi önerilmektedir.
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Öz: Alt ekstremitede sık görülen biyomekaniksel bozukluklardan biri olan Pes planus bireyin günlük yaşantısını ve aktivitelerdeki yeterliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma ile pes planus tanısı
alan erkek bireylerde statik ve dinamik denge durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya
Feiss çizgisine göre deformite derecesi 2 ve üstünde olan pes planus tanısı almış 9 hasta (38,11±5,25) ve
pes planusu olmayan yaş-eğitim eşleştirilmiş 13 gönüllü birey (39,15±5,11) dahil edildi. Bu çalışma kapsamında tüm katılımcıların statik ve dinamik denge değerlendirmesi yapıldı. Statik dengenin değerlendirilmesi için Tandem Duruş, Romberg Denge testi ve Tek Ayak Üzerinde Durma testi uygulanırken dinamik
denge için de Zamanlı Kalk Yürü testi, Berg Denge testi ve Tinetti Denge ve Yürüme testi uygulandı.
Statik denge skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (Tandem Duruş (p=0,002), Tek Ayak Üzerinde
Durma testi (p=0,008) ve Romberg Denge testi (p=0,003)). Statik denge testlerinin tümünde pes planusu
olan grupta dengede kalma süresi daha düşük bulundu. Dinamik denge skorları açısından gruplar arası fark
anlamlıydı (Berg Denge (p<0,0001), Tinetti (p=0,006) ve Zamanlı Kalk Yürü testi (p<0,0001)). Dinamik
denge testlerinden Berg ve Tinetti denge skorları pes planusu olan grupta daha düşük bulundu. Zamanlı
Kalk Yürü testi skorlarında ise Pes planusu olan grupta testi tamamlama süresinde uzama olduğu görüldü.
Çalışmadan elde edilen bulgular göz önüne alındığında Pes planus deformitesinin statik ve dinamik dengeyi olumsuz etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Pes Planus, Denge, Statik Denge, Dinamik Denge
GİRİŞ ve AMAÇ
Pes planus (PP) klinikte sıklıkla karşılaşılan kompleks bir ayak deformitesidir. Pes planusta genellikle ayağın medial longitudinal arkının düzleşerek, plantar fasya, spring ligament ve posterior tibial tendonun aşırı
gerilmesi ile birlikte ayakta deformiteler gelişmektedir (1, 2). Pes planusa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerin bireylerin günlük yaşantılarını ve aktivitelerdeki yeterliliklerini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (3, 4, 5). Vücut ağırlığını taşımak için rijit, yürüme fonksiyonunu sağlamak için dinamik ve dış
ortama uyum sağlamak için ise esnek bir yapıya sahip olan ayak, bu fonksiyonların tümünü yapılabilmesi
için kompleks bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu kompleks yapıya sahip olan ayak üzerine statik
ve dinamik şartlarda etkili olan çok çeşitli faktörler pes planus gelişmesine neden olmaktadır (6, 7). Pes
planus gelişimiyle birlikte bozulan ayağın mekanik dengesi, özellikle alt ekstremite eklemleri ve lumbar
vertebralar üzerine etki eden streslerin lokalizasyonunu ve şiddetini değiştirmektedir. Alt ekstremitede
meydana gelen açısal sapmaların ayak biyomekaniğini etkilediği bildirilmiştir ve bununla birlikte ayakta
statik deformasyonlar açığa çıkmaktadır (8). Pes planusa bağlı ortaya çıkan dizilim bozukluğunun ayak
fonksiyonunu ve fiziksel performansı olumsuz etkilediği bildirilmiştir (9, 10). Yetişkinlerde yapılan bir
çalışmada PP’si olmayan bireylerde denge süresinin PP’li bireylere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Başka bir çalışmada ise PP derecesi arttıkça bireylerin dengede kalma süresinin azaldığı belirtilmiştir (11).
Bu çalışmalar göz önüne alındığında pes planus ve bununla birlikte gelişen ayak deformitesinin, hem fiziksel aktivite ve günlük yaşam aktivitelerine katılımı hem de dengeyi etkileyen önemli bir problem olduğu
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söylenebilir. Dolayısıyla Pes planuslu bireylerde dengenin bütüncül şekilde değerlendirilmesi, buna yönelik tedavi yaklaşımlarının uygulanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı pes planus
tanısı alan erkek bireylerde statik ve dinamik denge durumunun değerlendirilmesidir. Bu çalışma ile Pes
planuslu erkek bireylerde hem statik hem de dinamik denge değerlendirilerek pes planusa bağlı olarak
gelişen denge problemleri tespit edilecektir. Böylece bu kişilerin statik ve dinamik dengelerinin iyileştirilmesine yönelik uygun tedavi uygulamaları belirlenerek, kişilerin fiziksel aktivite ve günlük yaşam aktivitelerinde yeterliliklerini arttırmaya yardımcı olacaktır.
YÖNTEM
Bu çalışmaya Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde pes planus
tanısı konulan 9 gönüllü hasta dahil edildi. Bu çalışma, Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu'nun 10840098-604.01.01-E.63688 sayılı toplantısında, 1027 karar numarasıyla
onay aldı. Çalışmaya alınan katılımcılara sözlü ve yazılı olarak çalışma hakkında bilgi verilerek ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunu imzalayarak onayları alındı. Katılımcıların yaş, cinsiyet, boy, kilo, tanısı konulmuş hastalık varlığı, geçirilmiş sakatlık veya operasyon varlığı gibi durumları sorgulandı. Çalışmaya 30-45 yaş aralığında, pes planus tanısı almış 9 gönüllü birey dahil edildi. Pes planus grubunu oluşturan bireyler pes planus hakkında klinik tecrübesi olan tek bir fizyoterapist tarafından Feiss hattı kriter
alınarak 2. ve 3. seviyede pes planusa sahip bireyler alınarak oluşturuldu. Kontrol grubu olarak ise pes
planusu olmayan 13 gönüllü birey çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan grupların demografik bilgileri
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgileri
PP Grubu

Kontrol Grubu

p

(N=9)

(N=13)

(Ort±SS)

(Ort±SS)

Yaş (yıl)

38,11±5,25

39,15±5,11

0,647a

Eğitim (yıl)

13,55±5,76

13,76±5,43

1,000a

Boy (cm)

168,33±7,01

173,07±6,77

0,110a

Vücut ağırlığı (kg)

80,33±99,89

80,23±10,48

0,948a

PP: Pes planusu olan grup; Ort: Ortalama; SS: Standart sapma; a: Mann-Whitney U Test; p<0,05
Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri
Sağlıklı gönüllü bireyler, 30-45 yaş arasında olan, son 6 ay içinde herhangi bir alt ekstremite yaralanması
geçirmeyen, herhangi bir kronik alt ekstremite ağrısı olmayan, herhangi bir alt ekstremite cerrahisi geçirmeyen, aydınlatılmış onam formunu imzalamış olmak.
Çalışmadan Dışlanma Kriterleri
Dengeyi etkileyecek santral sinir sistemi ve görme patolojisi olanlar, vestibüler patoloji tanısı konmuş hastalar, bel, kalça veya diz eklemlerinde deformitesi olanlar, alt ekstremitesinde amputasyonu olanlar, alt
ekstremite ameliyat öyküsü olanlar, alt ekstremiteyi etkileyen malignitesi olanlar, iletişim kurulamayanlar,
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yardımcı yürüme cihazı kullananlar obez hastalar dahil edilmedi.
Veri Toplama Araçları
Dengenin değerlendirilmesi için statik ve dinamik testler kullanıldı (12). Statik dengenin değerlendirilmesi
için Tandem Duruş , Romberg Denge testi (13) ve Tek Ayak Üzerinde Durma testi uygulanırken dinamik
denge için de Zamanlı Kalk Yürü testi (14), Berg Denge testi (15) ve Tinetti Denge ve Yürüme testi (16)
uygulandı.
Verilerin Analizi ve İstatistiği
Bu çalışmanın istatistiksel veri analizi SPSS 22.0 (SPSS inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak
yapıldı. Demografik bilgilere ait veriler ortalama ve standart sapma (ort±ss) şeklinde verilmiştir. Grupların
statik denge değerlerinin karşılaştırılması Chi-Square Test kullanılarak yapıldı. Dinamik denge değerlerinin karşılaştırılması ise Mann-Whitney U Test kullanılarak yapıldı. Tüm analiz sonuçlarında istatiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Statik denge testlerinden Tandem Duruş testi skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (p=0,002),
pes planusu olan grupta dengede kalma süresi kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Diğer statik denge
testlerinden Romberg Denge testi korları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (p=0,003), pes planusu
olan grupta dengede kalma süresi kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. Statik denge testlerinden Tek
Ayak Üzerinde Durma testi için de gruplar arası fark anlamlıydı (p=0,008), pes planusu olan grupta dengede kalma süresi kontrol grubuna göre daha düşüktü. Tablo 2, katılımcılara ait statik ve dinamik denge
testlerinin istatistiksel sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 2. Katılımcılara ait statik ve dinamik denge testlerinin istatistiksel sonuçları
p
Tandem Duruş testi

0,002a

Romberg Denge testi

0,003a

Tek Ayak Üzerinde Durma testi

0,008a

Berg Denge testi

<0,0001b

Tinetti Denge ve Yürüme testi

0,006b

Zamanlı Kalk Yürü testi

<0,0001b

a: Chi-Square Test; b: Mann-Whitney U Test; p<0,05
Dinamik denge testlerinden Tinetti Denge ve Yürüme testi skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı
(p=0,006), pes planusu olan grubun skorları kontrol grubuyla kıyaslandığında daha düşüktü. Dinamik
denge testlerinden Berg Denge testi için gruplar arası fark anlamlıydı (p<0,0001), pes planusu olan grubun
skorları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında daha düşük bulundu. Diğer dinamik denge testlerinden Zamanlı Kalk Yürü testi skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (p<0,0001), pes planusu olan grupta
testi tamamlama süresinde uzama olduğu görüldü.
78

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR

79

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
SONUÇ
Bu çalışmada Pes Planuslu olan katılımcıların statik denge durumu ile dinamik denge durumu pes planuslu
olmayan katılımcılar ile karşılaştırıldı. Statik denge testlerinin tümünde pes planusu olan grupta dengede
kalma süresi daha düşüktü. Dinamik denge testlerinden Berg ve Tinetti denge skorları pes planusu olan
grupta daha düşüktü. Zamanlı Kalk Yürü testi skorlarında ise Pes planusu olan grupta testi tamamlama
süresi kontrol grubundan daha uzundu. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda Pes planus deformitesinin hem statik hem de dinamik denge skorlarını olumsuz etkilediği söylenebilir. Bozulan statik ve dinamik dengenin değerlendirilerek dengenin iyileştirilmesine yönelik uygun tedavi uygulamalarının belirlenmesi, kişilerin fiziksel aktivite ve günlük yaşam aktivitelerinde yeterliliklerini arttırmaya yardımcı olacaktır.
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BASKETBOLCULARDA BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER VE ANTRENMAN
METODOLOJİSİ
Ahmet YALÇIN1, Barış BAYDEMİR2
1-2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Bir takım sporu olmasına karşın basketbol, bireysel özelliklerin de hayli ön planda olduğu bir spor
branşıdır. Basketbol branşında hızlanmalar, yön değiştirmeler, yavaşlamalar, sıçramalar, ani duruşlar içeren hareketler yer almaktadır. Basketbolda oyuncular oyundan çıkıp dinlendikten sonra oyuna dönmesi
mümkündür. Bu nedenle oyuncular dinlendikleri için performanslarını en iyi şekilde sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Antrenörler, oyuncuların performanslarını geliştirmek için oyunculara bu hareketleri içeren
antrenman programları uygulamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte basketbol oyunun hızı artmakta ve
antrenörler güncel antrenman metodolojilerini takip etmek durumundadır. Bu nedenle çalışmada basketbolculara uygulanan farklı antrenman metotlarının (pliyometrik, direnç, pap, yüksek yoğunluklu interval,
vibrasyon, süspansiyon) biyomotor özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kanıta
dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2005-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, PubMed, Elsevier ve Research Gate, YÖK Ulusal Tez
Merkezi, IJHS (International Journal of Human Sciences, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) veri tabanları kullanılmıştır. “Basketbol”, “antrenman”, “biyomotorik özellikler”, “farklı antrenman
yöntemleri”, “kuvvet”, “dayanıklılık”, “sürat”, “koordinasyon”, “esneklik”, “denge”, “pliyometrik”, “direnç”, “pap”, “interval”, “vibrasyon”, “süspansiyon” terimleri tek tek ve kombine edilerek aratılarak ilgili
çalışmalar incelenmiştir. Araştırma sonucunda, basketbol antrenmanlarına ek olarak uygulanan farklı antrenman metotlarının sporcuların biyomotor özelliklerinde performans artışına neden olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Biyomotorik Özellikler, Performans, Antrenman
GİRİŞ
Basketbol, bir takım sporu olmasının yanı sıra sporcuların bireysel yeteneklerinin de hayli ön planda olduğu bir spor branşıdır. Her iki enerji sistemi (aerobik-anaerobik) de aktif olarak kullanılır. Üst düzey
seviyelere ulaşmak için basketbolcular, aerobik kapasite ve anaerobik güç, üst ve alt ekstremite kuvveti,
çeviklik ve core bölge dayanıklılığı gibi birçok fiziksel parametre üzerinde yeterli uygunluğa ihtiyaç duyarlar. Hücumda ve savunmada hızlanmalar, yön değiştirme ve yanal hareketler, yavaşlamalar, sıçramalar,
ani duruşlar gibi çeşitli hareketler biyomotorik özelliklere paralel olarak gelişim gösterir. Birçok oyuncu
takımla birlikte teknik ve taktik antrenmanların yanı sıra fiziksel uygunluk düzeylerini ve biyomotorik
özelliklerini (kuvvet, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, denge ve esneklik) geliştirebilmek amacıyla ek
antrenmanlar yapmaktadır.
AMAÇ
Bir basketbol müsabakası sırasında her iki saniyede bir değişen sprintler, yön değiştirmeler, atışlar ve sıçramalar gibi birçok farklı tür ve yoğunluklarda aktivite ve hareket modelleri bulunur (Stojanović ve ark.,
2018). Bu yoğun çaba gerektiren çerçeve içerisinde performansı en üst seviyeye taşımak her antrenör ve
oyuncunun birincil amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli antrenman metotları ile oyuncuların biyomotorik özelliklerinin artırılması için çalışmalar yapılmıştır. Bu derlemede basketbolcuların branşa özgü tek-
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nik ve taktik antrenmanlara ek olarak uyguladıkları antrenmanların (pliyometrik, direnç, pap, yüksek yoğunluklu interval, vibrasyon, süspansiyon) biyomotorik özellikler ve performans üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
KAPSAM
Araştırmanın konusunu basketbolcuların biyomotorik özellikleri ve bu özelliklerin geliştirilmesi için uygulanan çeşitli antrenman metotları oluşturmaktadır. Araştırmada kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılarak
2005-2021 yılları arasında yapılan çalışmalar incelenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada 2005-2021 yılları arasında yapılan çalışmalar incelendi. İnternet veri tabanı olarak Google
Scholar, PubMed, Elsevier ve Research Gate, YÖK Ulusal Tez Merkezi, IJHS (International Journal of
Human Sciences, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) veri tabanları kullanıldı. “Basketbol”, “antrenman”, “biyomotorik özellikler”, “farklı antrenman yöntemleri”, “kuvvet”, “dayanıklılık”, “sürat”, “koordinasyon”, “esneklik”, “denge”, “pliyometrik”, “direnç”, “pap”, “interval”, “vibrasyon”, “süspansiyon”, terimleri tek tek ve kombine edilip aratılarak ilgili çalışmalar incelendi.
BULGULAR
Pliyometrik egzersizler uzun süredir basketbol antrenmanlarında yer alan egzersizlerin başında gelmektedir. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA’de mücadele eden takımların kondisyonerleri,
antrenmanlarında pliyometrik egzersizlerin yer aldığını bildirmiştir (Simenz ve ark., 2005). Pliyometrik
egzersizler, kasın gerilme-kısalma döngüsü ile ilişkilidir. Testlerde de kullanılan Counter-movement Jump
(CMJ) ve Box Jump egzersizleri örnek olarak gösterilebilir. Kasların gerilme-kısalma döngüsünden hareketle, egzersizin ilk aşamasında gerçekleşen eksantrik kasılma, konsantrik kasılma için gereken kuvveti
desteklemektedir (McGuigan ve ark., 2006). Genç erkek basketbol takımı (yaş 20.1 ± 1.3) oyuncuları ile
yapılan çalışmada, sezon içerisinde basketbol antrenmanlarına ek olarak 6 hafta boyunca haftada iki kez
box jump ile uygulanan pliyometrik egzersizlerin, oyuncuların güç, çeviklik, sıçrama gibi özelliklerini geliştirdiği kanıtlanmıştır (Asadi, A., 2013). Benzer şekilde pliyometrik egzersizlerin kadın basketbolcularda
yön değiştirme ve denge gibi parametreler üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılan bir başka araştırmada, çalışma grubu 8 haftalık antrenman dönemi boyunca haftada iki kez pliyometrik egzersizler uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda, üst düzey kadın basketbol oyuncularının antrenmanlarına eklenen pliyometrik egzersizler yön değiştirme becerilerini artırmış ayrıca statik ve dinamik denge düzeylerini iyileştirerek sporcuların sakatlanma risklerini de azalttığı ortaya konmuştur (Cherni ve ark., 2019). Su içerisinde
yapılan hareket esnasında direncin üstesinden gelmek, diğer yüzeylere kıyasla daha fazla kas aktivasyonu
gerektirmektedir. Bu durumdan yola çıkarak suda ve karada yapılan pliyometrik egzersizlerin karşılaştırıldığı çalışmada, basketbol antrenmanlarına ek olarak 8 hafta boyunca haftada üç kez pliyometrik antrenman
yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, suda yapılan egzersizlerin güç ve sprint performansında karada yapılan egzersizlere kıyasla daha büyük artış gösterdiği tespit edilirken dinamik denge performansının ise
karada yapılan egzersizler ile daha büyük artış gösterdiği tespit edilmiştir (Arazi ve Asadi, 2011).
Basketbolcuların patlayıcı kuvvet performansını artırmak için uygulanan direnç antrenmanlarının etkisini
incelemek amacıyla yapılan çalışmada 10 hafta boyunca haftada iki kez basketbol antrenmanlarına ek olarak direnç antrenmanları uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda direnç antrenmanı uygulayan grupta di-
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key sıçrama ve oturarak sağlık topu fırlatma performansları kontrol grubuna kıyasla daha büyük artış gösterdiği ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak tek başına basketbol antrenmanlarının genç erkek basketbolcularda patlayıcı kuvvet performansını artıramayacağı bildirilmiştir (Santos ve ark., 2012). Direnç antrenmanı ile kombine edilen sprint çalışmasının sporcuların performansında ek bir artış oluşturabileceği hipotezinden yola çıkılarak yapılan çalışmada, antrenman grubu 10 hafta boyunca haftada iki kez half squat
(yarım çömelme) ve ardından 30m sprint içeren kombine antrenmanı gerçekleştirirken kontrol grubu ise
yalnızca basketbol antrenmanlarına devam etmiştir. Araştırmanın sonucunda direnç antrenmanlarının
sprint setleri ile kombine edilmesinin basketbolcuların koşu ve sıçrama performansını artırdığı tespit edilmiştir (Tsimahidis ve ark., 2010).
HIIT (yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman) basketbola özgü biçimde uygulanabilen antrenman metotlarından biridir. Aerobik ve anaerobik enerji sistemlerini önemli ölçüde geliştirebilir. Yüksek yoğunluklu
egzersizlerin çeşitli yüklenme-dinlenme oranları ile (1:1,1:2,1:3,2:1) uygulandığı antrenmanları içerir.
Gençler kategorisinde mücadele eden yirmi dört kadın basketbolcunun katıldığı çalışmanın sonucunda çalışma grubunun 5 haftalık dönem sonunda çeviklik, sprint ve aerobik performansı arttığı, kontrol grubunda
ise çeviklik, topsuz sprint performansları azalırken, aeorobik performans düzeyinde ise herhangi bir gelişme olmadığı tespit edilmiştir (Aschendorf ve ark., 2019). İki farklı HIIT metodunun karşılaştırıldığı bir
diğer çalışma 8 hafta boyunca haftada iki kez uygulanmıştır. Bir grup antrenman halatı ile interval antrenman yaparken diğer grup ise koşu tabanlı interval antrenman yapmıştır. Çalışma sonucunda koşu grubunda
sadece aerobik kapasite, üst ekstremite gücü ve düşük miktarda dikey sıçrama perfromansı artarken halat
grubunda aerobik kapasite, üst ve alt ektremite gücü, core dayanıklılığı, dikey sıçrama performansı ve şut
atış doğruluğu önemli ölçüde geliştiği tespit edilmiştir (Chen ve ark., 2018).
Özellikle son yıllarda gittikçe popülerleşen bir yöntem olan PAP (aktivasyon sonrası güçlendirme) antrenmanının etkisi konusunda birbiri ile örtüşmeyen çalışmalar literatürde yer almaktadır. İlgili araştırmaların
çoğu, benzer biyomekanik özelliklere sahip patlayıcı bir vücut ağırlığı egzersizi gerçekleştirmeden önce
aynı kas grubunun dahil olduğu bir direnç egzersizinin yapıldığı çalışmalardan oluşmaktadır. Bu egzersizin
aktivasyon öncesindeki güç performansını indüklediği, böylece egzersizde akut performansı arttırdığı öne
sürülmüştür (Hodgson ve ark., 2005). PAP etkilerini araştıran bir çalışmaya üç farklı branş (basketbol,
kayak ve atletizm) sporcuları katılmıştır. On üç erkek basketbolcunun Counter-movement jump performansı, PAP antrenmanının öncesinde ve sonrasında test edilmiştir. Araştırma sonucunda basketbol branşına biyomekanik açıdan benzer hareket performansı öncesinde yapılan aktivasyon sonrası güçlendirme
antrenmanının performansı arttırdığı kanıtlanmıştır. Sporcuların %58’inde en önemli artış, güçlendirme
antrenmanı bitiminden 6 dakika sonra gerçekleştiği rapor edilmiştir (Gołaś ve ark., 2016). Benzer sonuçlara
ulaşan diğer bir çalışma ise vücut kütlesinin %5’ine denk gelen ağırlık ile yapılan kayma adımının, sonraki
ağırlıksız uygulanan kayma adımı performansını artırdığını göstermiştir (Gepfert ve ark., 2020). Kadın
sporcular ile yapılan bir diğer PAP araştırmasına on biri basketbolcu olmak üzere yirmi dokuz sporcu katılmıştır. Üç tekrarlı squat jump performansı PAP öncesinde ve PAP’tan 5 dakika sonra test edilmiştir.
Araştırmanın sonucunda kadın sporculara uygulanan PAP egzersizinin squat jump performansını küçük
bir miktar arttırdığı tespit edilse bile sporcuların büyük kısmında performans artışı konusunda başarısız
olduğu bildirilmiştir (Sygulla ve Fountaine, 2014).
Titreşim antrenmanları olarak da adlandırılan vibrasyon antrenmanları, performansı artırmaya yönelik destekleyici antrenman metotlarından biridir. Belli frekanslarda titreşim sağlayan aletler yardımı ile yapılır.
İlgili araştırmada tüm vücut titreşim antrenman grubu basketbol antrenmanlarına ek olarak 4 hafta boyunca

84

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
titreşim platformunda haftada üç seans egzersiz uygularken kontrol grubu yalnızca basketbol antrenmanlarına devam etmiştir. Araştırma sonucunda sezon öncesi basketbol antrenman programlarına eklenen tüm
vücut titreşim antrenmanlarının sporcuların diz ekstansör gücünü ve sıçrama performansını artırmak için
etkili bir yöntem olduğu ifade edilmiştir (Colson ve ark., 2010). Titreşim antrenmanının uzun vadeli etkileri
üzerine yapılan araştırmada, çalışma grubu sezon içerisinde 12 hafta boyunca basketbol ve direnç antrenmanına ek olarak haftada üç kez titreşim antrenmanı yapmıştır. Araştırmacılar titreşim antrenmanının elit
düzeydeki deneyimli kadın basketbolcuların kuvvet üretiminde ve sıçrama performansında, direnç antrenmanına kıyasla ek bir etki oluşturmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca genç ve nispeten daha deneyimsiz sporcularda, deneyimli sporculara nazaran daha iyi etki oluşturabileceğini de eklemişlerdir (Fernandez-Rio ve
ark., 2012).
Süspansiyon antrenmanları, TRX antrenmanları olarak da bilinir. Vücut ağırlığı ile yer çekimine karşı direnç oluşturarak yapılan egzersizler, farklı pozisyonlarda hedeflenen kas grubuna yönelik çalışılabilir. Üç
düzlemde de (frontal, sagital, transvers) gerçekleştirilebilen itme ve çekme hareketlerinden oluşmaktadır.
Süspansiyon (TRX) antrenmanlarının kuvvet ve çeviklik üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılan
çalışmada sporcular 6 hafta boyunca haftada iki kez basketbol antrenmanlarına ek olarak TRX antrenmanı
yapmıştır. Araştırmada TRX antrenmanının basketbolcuların kuvvet ve çeviklik gibi biyomotorik özelliklerini artırdığı sonucuna varılmıştır (Nalbant ve Kinik, 2018). Bir diğer benzer çalışmada 8 hafta boyunca
haftada üç kez uygulanan TRX antrenmanlarının, basketbolcuların denge ve dikey sıçrama performanslarını artırırken, çeviklik performansları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı bildirilmiştir (Demirarar ve
ark., 2021).
SONUÇ
Biyomotorik özelliklerini geliştirerek performansını artırmak isteyen sporcuların bireysel faktörleri göz
önünde bulundurarak doğru antrenman seçimi ile hedeflerine ulaşması mümkündür. Araştırmanın sonucunda da basketbol antrenmanlarına ek olarak uygulanan farklı antrenmanların sporcuların biyomotorik
özelliklerini geliştirebildiği tespit edilmiştir. Bunun yanısıra literatürde PAP ve vibrasyon antrenmanlarında birbiri ile örtüşmeyen sonuçlara rastlanmıştır. Bu durumun çalışmaların örneklem boyutlarının kısıtlılığı, sporcuların antrenman yaşındaki farklılıklar gibi durumlardan kaynaklandığı söylenebilir.
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SPORCU BESLENMESİNDE YAZINSAL BİR DERLEME
Veysi CİRASUN1, Barış BAYDEMİR2
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Sporcu beslenmesi, sporcuların vücutları ve yaptıkları egzersiz ile iş birliği içinde olan bir uzmanlık
alanıdır. Sporcularda performansın üst düzeyde olması için antrenmanların yanısıra güncel doğru beslenme
stratejilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışmada, takım ve bireysel sporlarda mücadele eden
sporcuların beslenme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın konusunu sporcu beslenmesi,
branşa göre beslenme, sporcunun vücut bileşenlerine göre beslenme, makro ve mikro besin alımları oluşturmaktadır. Araştırmada kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2007-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED
veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now
Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of Science gibi platformlar kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda bireysel ve takım sporlarında mücadele eden sporcuların başarılı olmak
için gerekli olan besinlerden dengeli, yeterli ve sağlıklı bir şekilde alması gerektiği tespit edilmiştir. Farklı
spor branşlarında mücadele eden sporcuların hangi besinden ne oranda alması gerektiği ise sporcuların
yaşı, cinsiyeti, branşları, antrenmanın süresi, sıklığı, hacmi, tipi ve kapsamı gibi faktörlere göre değişiklik
göstermekle beraber her sporcunun kendisine özel bir beslenme programı olmalıdır. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber kalori hesaplamalarının kullanılması sporcular ve kulüplerde çalışan beslenme uzmanlarının
işini kolaylaştırabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Makro Besinler, Mikro Besinler, Sağlık
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Başlıca spor dallarını iki grupta incelemek mümkündür. Bu gruplar bireysel ve takım olmak üzere ayrılsa
da ortak özellikleri içinde barındırmaktadır. Bireysel spor dalları genel olarak, takım arkadaşına ihtiyaç
duyulmadan rakibe karşı mücadele edilen atletizm, yüzme, triatlon, boks, eskrim, tenis, kayak, oryantiring,
jimnastik vb. spor branşlarını içermektedir. Takım sporları ise aynı amaç uğruna minimum iki oyuncudan
oluşan takımların mücadele ettiği, takımların birbirine karşı üstünlük kurmaya çalıştığı, futbol, voleybol,
basketbol, kürek, frisbe, yelken, ragbi vb. spor branşlarını içermektedir. Bazı spor branşlarında ise (yüzme,
atletizm, tenis, kürek, yelken, oryantiring) hem bireysel hem de takım olarak mücadele edilebilmek mümkündür.
Sporcular her insan gibi beslenmek zorundadır. Sporcu beslenmesi, sporcuların vücutları ve yaptıkları egzersiz ile iş birliği içinde olan bir uzmanlık alanıdır. Sporcu beslenmesi, yapılan fiziksel aktivitelere enerji
sağlamak, zorlu spor aktivitelerinden sonra dokuların onarımına ve antrenmana yeniden güçlü bir şekilde
dönüşü sağlamak, sporcunun performansını ve sağlığını geliştirmeyi sağlamak için yapılan günlük yeme
planı olarak tanılanmıştır (Fink ve Mikesky, 2015). Sporcular, antrenman ve müsabakalardan dolayı vücutlarını sürekli bir dirence maruz bırakmaktadırlar. Bu dirence karşı koyabilmek için besinleri doğru ve
yeterli bir şekilde alması gerekmektedir. Bu süreci en iyi şekilde yönetmek isteyen sporcuların ve spor
kulüplerinin alanında uzman kişilerle çalışması gerekmektedir. Sporculara beslenme konusunda bireysel
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programlar yazacak olan kişilerin beslenme ve egzersiz bilimine gerekli yetkinliğe sahip olması gerekmektedir.
İnsan vücudu spor yaparken enerjiye ihtiyaç duymaktır. Bu enerjiyi elde etmek için de vücuda alınan makro
besinlerdeki kimyasal bağ ile elde edilen enerjiyi, vücudun iş yapmak için kullanabileceği tek kimyasal
enerji formu olan adenozin tri-fosfata (ATP) dönüştürerek yapmaktadır. Ancak vücut bu enerjiyi depolamak için çok sınırlı kaynaklara sahiptir. Bu yüzden ATP gün içinde sürekli yakılıp yenilenmektedir. Bu
süreç günde ortalama 5000 kez tekrarlanmaktadır (Driskell ve Wolinsky, 2007). Sağlıklı yiyecek ve içeceklerin, insan vücudu için gerekli enerjiyi sağlamak, dokuların gelişmesini sağlamak, dokuların büyümesini sağlamak gibi hayati öneme sahip temel görevleri vardır. Temel besin maddeleri: Karbonhidratlar,
proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve su olarak sınıflandırılır. Vücudumuzda işleyen bu mükemmel
dengenin sistemli bir şekilde çalışması için enerjiye ihtiyacı vardır. Vücudumuza aldığımız bu besin maddelerinden karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji sağladıkları ve vücudun günlük enerji ihtiyacının
büyük kısmını oluşturduğu için bunlar makro besinler olarak sınıflandırılmaktadır. Vitaminler ve mineraller ise günlük ihtiyacı az olduğu için mikro besinler olarak sınıflandırılmaktadır (Fink ve Mikesky, 2015).
Günlük kalori ihtiyacı genetik yapıya, yaşa, cinsiyete, vücut kompozisyonuna ve günlük egzersiz yoğunluğuna bağlı değişiklik göstermektedir (Bean, 2009). Kalori, 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece
arttırmak için gereken ısı olarak tanımlanmaktadır. Vücudun gün içinde yeterli kalori alması gerekmektedir. Bunu etkileyen temel faktörler: Bazal metabolizma hızı, aldığımız gıdaların vücuttaki termik etkisi ve
fiziksel aktivitenin termik etkisidir. Bazal metabolizma hızı, vücudu istirahatte tutmak için gereken enerji
olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel aktivitenin termik etkisi yapılan spor aktivitesine bağlı olarak %15-80
aralığında olabilmektedir (Volpe ve Stanzione, 2017).
Besin İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Makro Besinler
Karbonhidratlar
Karbonhidratlar (CHO), karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan bileşiklerdir. Karbonhidratlar
vücutta glikoza dönüştürülerek gün içinde yapılan bütün fiziksel aktivite için enerji sağlamaktadır. Karbonhidratların her bir gramı 4 kaloridir. Karbonhidratlar genel olarak tahıllar, meyveler ve sebzelerde bulunurken ayrıca süt, kabuklu yemiş gibi ürünlerde de bulunmaktadır (Fink ve Mikesky, 2015).
Karbonhidratlar vücudumuzun en iyi şekilde çalışması için gereklidir. Beynimiz ve merkezi sinir sistemimizin düzgün bir şekilde çalışması için kandaki glikoza ihtiyacı vardır. Bu yüzden yapacağımız spor yoğunluğuna göre yeterli karbonhidrat alınmalıdır. Karbonhidratlar özellikle yüksek yoğunluklu fiziksel aktiviteler sırasında kas için birincil enerji kaynağıdır. Bu yüzden sporcular müsabakalara hazırlanırken bu
önemli makro besini mutlaka yeterli ve sağlıklı kaynaklardan almalıdır (Collins ve ark., 2021). Günlük
kalori ihtiyacımızın yaklaşık olarak %45-65’ini karbonhidratlar oluşturmalıdır. Örneğin günde 3000 kalori
alması gereken bir sporcunun yaklaşık olarak 1350 ile 1950 kalorisini karbonhidratlardan almalıdır (Volpe
ve Stanzione, 2017).
Hesaplama: Günlük kalori X 0.45 (%45) = Karbonhidrattan alması gereken
Günlük kalori X 0.65 (%65) = Karbonhidrattan alması gereken
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Her bir gram karbonhidratın 4 kalori olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden karbonhidrattan kaç gram almamız gerektiğini bulmak içinde: Karbonhidrattan aldığımız toplam kalori/ gram başına kalori (4 kalori) formülünü kullanabiliriz. Örneğin karbonhidrattan 1350-1950 kalori alması gereken bir sporcunun toplam
337-487 gram karbonhidrat tüketmesi gerekir (Volpe ve Stanzione, 2017).
Proteinler
Protein sözcüğünün kaynağı Yununca ‘’prota’’ kelimesinden gelip ‘’Birincil önem sahip’’ anlamına gelmektedir. Proteinler, amino asitlerin zincir şeklinde birbirine bağlanması sonucu oluşan bileşikleridir.
Amino asitler; karbon, oksijen, hidrojen ve nitrojen moleküllerinden oluşan proteinlerin yapı taşlarıdır.
Amino asitlerin bir kısmı vücutta üretilebilirken bir kısmı da üretilemediği için dışarıdan alınmalıdır. Proteinler vücuttaki kas ve diğer doku gelişimi, dokuların büyümesi, egzersiz sonrası dokularda oluşan hasarın
onarılması gibi önemli görevleri vardır. Bu yüzden egzersiz sonrası iyileşme için çok önemlidir. Proteinler;
et, süt, yumurta gibi hayvansal ve fasulye, mercimek, bezelye, ıspanak gibi bitkisel gıdalarda bulunur (Fink
ve Mikesky, 2015).
Proteinler kas hipertrofisini destekleyip kimyasal reaksiyonlarda görev almaktadır. Proteinlerde karbonhidratlar gibi gramı başına 4 kalori enerji verir ancak ortamda karbonhidrat ve yağlar varken vücut enerji
ihtiyacı için proteini kullanmaz. Proteinler günlük almamız gereken toplam kalori miktarının %10-35’ini
oluşturmalıdır. Yani günlük ortalama 3000 kalori alması gereken bir sporcunun yaklaşık 300-1050 kalorilik protein alması gerekmektedir. Bu oranlar yaptığımız spor branşına göre ve diyetimize göre değişebilmektedir. Her sporcunun kendi vücut ağırlığına göre protein ihtiyacı vardır. Bunu hesaplamak için de vücut
kilogramı başına yaklaşık 0,8 gram protein tüketmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra kuvvet sporcuları,
vücut geliştiriciler, dayanıklılık sporu ile uğraşan sporcularda bu oran kilogramı başına 1.2-1.7 oranlarına
çıkabilmektedir (Volpe ve Stanzione, 2017).
Örneğin normal spor branşı ile uğraşan 80 kilogramlık bir sporcunun yaklaşık olarak 64 gram protein alması gerekirken, maraton gibi dayanıklılık sporu yapan 70 kilogram ağırlığında bir sporcunun yaklaşık 84119 gram protein alması gerekir.
Hesaplama: Normal sporcu için: Sporcunun kilogram cinsinden ağırlığı X 0.8 = Alması gereken protein
miktarı
Hesaplama: Kuvvet/dayanıklılık sporcusu için: Sporcunun kilogram cinsinden ağırlığı X 1.2 ile 1.7 = Alması gereken protein miktarı (Volpe ve Stanzione, 2017).
Yağlar
Yağlar, karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan bileşiklerdir. Lipitler olarak da bilinmektedir.
Hem hayvansal hem de bitkisel yağlar enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Her bir gramı 9 kaloridir.
Yağlar genel olarak dinlenme sırasında, düşük ve orta yoğunluklu egzersiz sırasında enerji kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Yağların hücre zarlarına yapı sağlama, hormon üretimine yardımcı olma ve yağda çözünen A-D-E-K vitaminlerinin emilimini kolaylaştırmada önemli görevleri vardır (Fink ve Mikesky, 2015).
Yağlar denince akla genellikle kötü düşünceler gelse de yağların çok önemli işlevleri vardır. Sporcuların
gerekli miktarda almaları gereklidir. Aşırı yağ tüketimi sağlıksız olmakla birlikte çeşitli sağlık sorunlarına
sebep olmaktadır. Bu yüzden yağ alımını sağlıklı gıdalardan yeterli ve dengeli bir şekilde almak sağlığımız
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açısından son derece önemlidir. Günlük almamız gereken kalori miktarının yaklaşık olarak %20-35’i yağlar oluşturmalıdır. Bu yağların büyük bir bölümünü doymamış yağlardan almamız sağlığımız açısından
önemlidir. Örneğin günde 3000 kalori alması gereken bir sporcunun yaklaşık olarak 750-1050 kalorisini
yağlardan almalıdır. Bunun kaç gram yağa denk geldiğini bulmak içinde yağlardan aldığımız toplam kaloriyi 9’a bölerek bulabiliriz. Yani yağlardan 750-1050 kalori alacak olan sporcunun günlük diyetinde yaklaşık 83-116 gram yağ tüketmesi gerekmektedir (Volpe ve Stanzione, 2017).
Hesaplama: Yağdan aldığımız toplam kalori / 9 = Almamız gereken yağ miktarı gram cinsinden
Mikro Besinler
Bir maddenin vitamin sayılabilmesi için iki önemli gereksinim vardır: Birincisi vücutta ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde üretilememesi, ikincisi ise insan vücudunun en az bir önemli kimyasal reaksiyon için
gerekli olmasıdır. Vitaminler vücut için doğrudan bir enerji sağlamazlar. Vitaminler, makro besinlerin kullanılmasına yardımcı olmakla beraber, vücudun enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanması için gereklidir.
Suda ve yağda çözünen vitaminler diye iki gruba ayrılırlar. Suda çözünenler B ve C vitaminleri, yağda
çözünen vitaminler ise A-D-E-K vitaminleridir. Meyveler, sebzeler, tahıllar, et ve süt ürünlerinde bolca
bulunmaktadırlar. Minerallerin vücutta işlenen süreçlerin düzenlenmesinde ve dokuların yapısal gelişimde
rolleri vardır. Yoğun fiziksel aktivite esnasında mineral kayıpları çok olduğundan aktivite sonrasında minerallerden zengin öğün tercih edilmelidir. Mineraller; et, süt ürünleri, sebze ve meyvelerde bulunmaktadırlar (Fink ve Mikesky, 2015).
Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için genel olarak gün içinde ortalama 5-8 porsiyon meyve sebze
tüketmek vücut için gerekli mikro besinleri almak demektir. Bu oran göze büyük gelse de ortalama 118 ml
meyve suyuna denk gelmektedir (Volpe ve Stanzione, 2017).
Su Tüketimi
Su, tüm canlıların yaşaması için gerekli olan en önemli kaynaktır. Kendine ait bir kategorisi olup makro
ve mikro besinler sınıfında bulunmamaktadır. Vücudun yaklaşık olarak %55-60’ı sudan oluşmaktadır. Suyun vücut sıcaklığın dengelenmesi, eklemlerin kayganlaşması ve besin maddelerinin dokulara taşınması
gibi önemli görevleri bulunmaktadır (Fink ve Mikesky, 2015).
Fiziksel aktivite sırasında, vücutta yeterli düzeyde su ve elektrolitin belirli düzeyde tutulması çok önemlidir. Ulusal Akademiler Tıp Enstitüsünün önerisine göre gün içinde kadınların için 2.7 lt., erkeklerin de 3.7
lt. su alması önerilmiştir (Volpe ve Stanzione, 2017). Gün içindeki spor yoğunluğu, hava sıcaklığı, aldığımız besin miktarı gibi faktörler alınması gereken su miktarını değiştirebilir. Aktivite esnasında sporcunun
vücut kütlesinin %2'sinden fazlasının dehidrasyonu vücudun fizyolojik işlevi tehlikeye atabilir ve bunun
sonucunda egzersiz performansı negatif yönde etkileyebilmektedir.
AMAÇ
Sporcu beslenmesi, sporcuların vücutları ve yaptıkları egzersiz ile iş birliği içinde olan bir uzmanlık alanıdır. Sporcularda performansın üst düzeyde olması için antrenmanların yanı sıra güncel doğru beslenme
stratejilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışmada, takım ve bireysel sporlarda mücadele eden
sporcuların beslenme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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KAPSAM
Araştırmanın konusunu sporcu beslenmesi, branşa göre beslenme, sporcunun vücut bileşenlerine göre beslenme, makro ve mikro besin alımları oluşturmaktadır. Araştırmada kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2007-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada 2007-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google
Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM
(Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of
Science gibi platformlar kullanıldı.
BULGULAR
Sporcularda müsabakalarda yüksek fiziksel taleplere karşı koymak, sürekli gelişmelere ayak uydurmak ve
gerekli fiziksel güce ulaşıp müsabakaya kendilerini hazırlamak her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu nedenle
beslenme, sporcuların müsabakaya en iyi şekilde hazırlanması ve tüm sezon boyunca sürdürmesi için son
derece önemlidir.
Yapılan araştırmalarda sporcuların maç günü ya da antrenmanlarda tüketilen besinler ile ilgili önemli sonuçlar tespit edilmiştir. Collins ve arkadaşları (2021) yapmış olduğu çalışmada maç günlerinde sporcuların
maruz kalacağı yoğun tempoya uyum sağlamak için özellikle yoğun egzersizler için karbonhidratların birincil enerji kaynağı olduğunu ifade etmiştir. Bu yüzden de sporculara günlük yaklaşık vücut kütlelerinin
6-8 gram önerilirken, müsabaka saatinden yaklaşık 3-4 saat önce de karbonhidrat açısından zengin bir
öğünü vücut kütlesinin yaklaşık olarak (1-3 gram) tüketmelerini önermektedir.
Yapılan bir çalışmada, İngiltere Premier Ligindeki seçkin sporcularda 7 günlük sürede 5 gün antrenman ve
2 gün maçı olan sporcuların ortalama günlük enerji alımlarının (3186 ± 367 kcal) iken günlük ortalama
enerji harcamaları (3566 ± 585 kcal) olduğunu ifade etmiştir. Maç günlerinde enerji alımı ise (3789 ± 532
kcal) iken antrenman günlerinde (2956 ± 374 kcal) olduğunu raporlamışlardır. Bunun yanı sıra sporcuların
günlük ortalama protein alımları (205 ± 30 g) iken günlük ortalama yağ alımı ise (101 ± 20 g) olduğunu
tespit etmişleridir (Anderson ve ark., 2017).
Yapılan diğer bir çalışmada ise İngiliz Premier Ligi Akademi oyuncularına yaklaşık olarak %60 karbonhidrat, yaklaşık %15 protein ve yaklaşık %25 yağ içeren bir kahvaltı menüsünün maçtan en az 135 dakika
önce tüketilmesi sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda sporcuların maçlar sırasında karın rahatsızlığı yaşamadıkları ve bunun yanı sıra sporcuların maç içerisinde top sürme hızlarında artış gözlemlendiğini tespit
etmişlerdir (Briggs ve ark., 2017).
Yapılan başka bir çalışmada erkek İngiliz Premier Lig Akademi U12 ve U23’e kadar olan yaşlarındaki
futbol oynayan sporcuların vücut kompozisyonu ve dinlenme metabolizma hızlarındaki değişiklikler ölçülmüştür. Sonuç olarak 12-16 yaşları arasındaki sporcularda hem yağsız vücut kütlelerinde hem de dinlenme metabolizmalarında ~ 400 kcal artış olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak da sporcularda büyümeyi ve gelişmeyi desteklemek için almaları gereken günlük enerji alımında dikkat edilmesi gerektiği
belirtilmiştir (Hannon ve ark., 2020). Desbrow ve arkadaşları (2014) insan vücudunun tüm vücut protein
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döngüsünü değerlendirmek için kullanılan azot (nitrojen) dengesinin, pozitif nitrojen dengesi için adolesen
sporcuların günlük ortalama vücut kütleleri başına 1.35-1.6 gram protein almaları gerektiğini belirtmiştir.
Başka bir çalışmada ise sporcuların yaptığı spor aktivitelerinin yoğunluğuna bağlı olarak vücut ağırlıklarının kilogramı başına 1.3-1.8 gram, yüksek yoğunluklu antrenman dönemlerinde ise 1.8-2.0 gram tüketmeleri önerilmiştir. Sporcuların maruz kaldığı antrenman yoğunluğunun arttığı dönemlerde sporculara daha
fazla protein vermenin sporcuların yağsız vücut kütle kayıplarının önlenmesinde avantajlı olacağı rapor
edilmiştir (Phillips ve Loos, 2011). Thomas ve arkadaşları (2016) yapmış oldukları çalışmada, bir sporcunun günlük alması gereken enerji miktarının antrenmanın yoğunluğu, süresi, sıklığı, hacmine, sezon boyunca yapacak olduğu periyodik antrenmana ve müsabaka döngüsüne bağlı olduğunu ifade etmişlerdir
(Thomas ve ark., 2016).
Futbol gibi yüksek yoğunluklu takım sporlarında önemli hipohidratasyon (ortalama vücut kütle kaybı) yaşandığı ve bu oranın %2 olduğu rapor edilmiştir. Amerikan futbolu, rugby, basketbol, tenis ve buz hokeyi
gibi takım sporlarında da terleme oranının çok olduğu ve bu oranında yine ortalama %2 civarında olduğu
rapor edilmiştir. Bunların yanı sıra sporcuların fiziksel aktivite sırasında sıvı kayıplarını telafi etmek için
de belli aralıklarla sporculara sıvı alımları için fırsat verilmesi gerektiği belirtilmiştir (Nuccio ve ark.,
2017).
SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda bireysel ve takım sporlarında mücadele eden sporcuların başarılı olmak için gerekli olan besinlerden dengeli, yeterli ve sağlıklı bir şekilde alması gerektiği tespit edilmiştir. Farklı spor
branşlarında mücadele eden sporcuların hangi besinden ne oranda alması gerektiği ise sporcuların yaşı,
cinsiyeti, branşları, antrenmanın süresi, antrenmanın sıklığı, antrenmanın hacmi, antrenmanın tipi ve antrenmanın kapsamı gibi faktörlere göre değişiklik göstermekle beraber her sporcunun kendisine özel bir
beslenme programı olmalıdır. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber kalori hesaplamalarının kullanılması
sporcular ve kulüplerde çalışan beslenme uzmanlarının işini kolaylaştırabileceği söylenebilir.
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OTİZMLİ BİREYLERDE AİLE VE SOSYAL ÇEVRE NASIL DÜZENLENMELİ?
Kübra ARSLAN
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kırıkkale / Türkiye
Öz: Yaşamın ilk üç yılında dil problemleri, içe kapanma, tekrarlayıcı hareketler ve ilişkilerde sınırlılık gibi
özelliklerle ortaya çıktığı belirtilen otizmin hayat boyu devam eden kronik bir durum olduğundan yola
çıkılarak, gelişimsel özellikleri açısından otizmli bireyler değerlendirildiğinde hem bireyler hem de aileler
bu süreçten önemli ölçüde etkilenmektedir. Otizm, çocuğa ilk teşhis konduğu andan itibaren başlayarak,
çocuğun bütün gelişim dönemleri içinde aile içindeki roller ve aile üyelerinden her birinin üstlendiği görev
ve sorumluluklar farklı şekillerde olabilmektedir. Otizmli çocuğu olan birçok aile, çocuklarına karşı neler
yapacaklarını ya da çocuğun aile yaşantılarını ne yönde etkileyeceğini bilememenin endişesini taşımaktadır. Çocuğun otizm tanısı alması ile ebeveynler kendini suçlama davranışının yanı sıra; mutsuzluk, kaygı
gibi duygular yaşama, çocuğu reddetme ya da çocuğun üzerine aşırı düşerek onun bağımsızlığını elde etmesini engelleme veya eğitimine özen göstermeme gibi farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Ayrıca
otizmli bir çocuğun olması ailelerin sosyal çevre ile ilişkisine de yansımakta, çevrenin olumsuz tutumu ile
otizmli bireyler ve aileleri sosyal çevreden uzaklaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı otizmli bireylerin, çocukluktan başlayarak aile ve sosyal çevrelerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda süreçte ailelerin yaşadığı güçlüklerden bahsedilecek ve onlara yönelik çözüm önerileri ele alınacaktır. Ayrıca sosyal çevrenin otizmli bireylerin gelişimini desteklemek için nasıl düzenlenmesi gerektiği ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Otizm, Otizmli Çocuğu Olan Aile, Sosyal Çevre
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Otizm yaşamın ilk üç yılında dil problemleri, içe kapanma, tekrarlayıcı hareketler ve ilişkilerde sınırlılık
gibi özelliklerle ortaya çıktığı belirtilen hayat boyu devam eden kronik bir durum olarak tanımlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada otizmin görülme sıklığı 1/160’dır. Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki çalışmalardan aldığı Otizm ve
Gelişimsel Bozukluklar İzleme Ağı (ADMM) verilerine göre otizm sıklığı 2000 yılında 1/150, 2006 yılında
1/110, 2012 yılında 1/69, 2014 yılında 1/59 olarak belirtilmiştir (CDC, 2018).
Yeni bir çocuğun dünyaya gelişi, beraberinde umut ve beklentiler getiren sevinç ve heyecan verici bir
olaydır. Bebeğin dünyaya gelişi ile ailede birçok değişim gerçekleşir ve ailenin yaşamı yeniden şekillenir
(Akkök, Aşkar ve Karancı, 1992). Otizmli bir bebeğin dünyaya gelişi ile sağlıklı bebek bekleyen aile hazırlıksız yakalanmakta bu durum aile sisteminin tüm sürecini etkilemekte ve aile yaşamı bu doğrultuda
şekillenmektedir.
Çocukların otizm tanısı alması ile ailelerin otizmli bir çocukla yaşama süreci başlamaktadır. Çocuğa tanı
konduğu andan itibaren başlayarak çocuğun bütün gelişim dönemleri içinde, aile üyelerinin üstlendiği görev ve sorumlulukları farklılaşabilmektedir. Ayrıca aile üyelerinin aile içi ilişkileri, ekonomik ve psikolojik
durumları ve sosyal yaşantıları büyük ölçüde değişebilmekte, bu sebeple aile üyeleri birçok açıdan zorluk
yaşayabilmekte ve bu zorluklar aile üyelerinde strese yol açabilmektedir. Girli (2004)’ ye göre, otizmli
çocuğu olan ailelerin yaşadıkları ve çözemedikleri sürede giderek artan stres düzeyleri, aile içi rollerinin
tekrar belirlenmesine, aile bütçesinin otizmli çocuğun tedavi ve eğitim masrafları için tekrar yapılanmasına
ve aslında çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu olan diğer kardeşlere olan ilginin azalmasına
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ve eşler arası problemlere sebep olmaktadır. Rivers ve Stoneman (2003), çocukların otizmli olması nedeniyle yaşanan ebeveyn çatışmaları ve evlilik stresinin aile üyelerinde düşük özgüvene, davranış sorunlarına, kardeşlerin depresyon yaşamalarına ve aile uyumunun azalmasına yol açtığını belirtmiştir.
Otizm bireyi, aileyi ve sosyal çevreyi çok boyutlu olarak etkileyen gelişimsel bozukluktur. Arslan
(2020)’ın çalışmasında otizmli çocuğu olan ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarının otizmli olmasından
kaynaklanan sebeplerle çevreleriyle ilişkilerinden etkilendiklerini belirtmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda
da otizmli çocuğu olan ailelerin sosyal hayatlarının kısıtlandığını göstermektedir (Sencar, 2007; Lee vd.,
2008; Bıçak, 2009; Öztürk Tokuç, 2009; Arslan, 2011; Nealy vd., 2012; Hock, Timm ve Ramisch; 2012;
Dillenburger vd. 2014; Kuhlthau vd., 2014).
Bu bağlamda otizmli bireylerin sağlıklı bir biçimde yaşamlarına devam etmeleri açısından ailelerin yaşadıkları zorlukların tespit edilmesi, bu zorluklara yönelik müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve sosyal çevrenin de koşullara uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
AMAÇ
Çoğunlukla erken çocuklukta tanısı konan otizm, çocukların deneyimleri ve aldıkları eğitimle önemli ölçüde değişiklik gösterse de yetişkinlik döneminde de devam etmektedir. Bu nedenle otizmli bireylerin aileleri ve yaşadıkları çevreye yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı otizmli
bireylerin, çocukluktan başlayarak aile ve sosyal çevrelerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktır.
KAPSAM
Otizmli bireylerin gelişim özellikleri, otizmin aileye etkileri ve aile ve sosyal çevrelerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini teorik çerçevede ortaya koyan bir derleme çalışmasıdır.
YÖNTEM
Bu çalışmada otizmli çocuğu olan birey ve ailelerin yaşadığı güçlükler ortaya konmuş ve onlara yönelik
çözüm önerileri ele alınmıştır. Ayrıca sosyal çevrenin otizmli bireylerin gelişimini desteklemek için nasıl
düzenlenmesi gerektiği teorik bir çerçevede sunulmuştur.
1.

OTİZM

Otizm, yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkabilen ya da doğuştan gelen; duygusal, bilişsel, hareketsel, duyuşsal
beceriler, dil becerileri ve sosyal iletişimde oluşan yaşam boyu devam eden karmaşık bir bozukluktur (Greenspan ve Wieder, 2015).
Tanı grubu açısından “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB)” terimi altında toplanan otistik bozukluk,
Asperger sendromu, Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu (ÇÇDB), Rett sendromu ve Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB-BTA) bozukluklar “Otizm Spektrum Bozukluğu
(OSB)” tanısı altında birleştirilmiş, Rett sendromu, genetik altyapısı nedeniyle otizm spektrum bozukluğu
tanısına dahil edilmememiştir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013).
Amerikan Psikiyatri Birliği (2013), DSM-5’te otizmi tanılamada: Sosyal iletişim ve etkileşimdeki kısıtlılık
(sosyal-duygusal kısıtlılık, sözel olmayan iletişimdeki kısıtlılık, akran ilişkisini başlatma veya
sürdürmedeki zorluklar) ve sınırlı, tekrarlayıcı ilgi alanları ve aktiviteler (tekrarlayıcı motor hareketler,
nesne kullanımı ya da konuşma, aynılıkta ısrar, rutinler, kısıtlı ilgi alanları, artmış ya da azalmış duyusal
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ilgi ya da tepkiler), belirtilerin erken çocukluk dönemlerinden itibaren başlamış olması, belirtilerin sosyal,
mesleki ve diğer alanlarda yetersizliğe sebep olması ve belirtilerin zihinsel yetersizlik ve gelişimsel
gecikme ile daha iyi açıklanamaması başlıklarını incelemektedir.
2.

OTİZM TANISI KONAN BİREYLERİN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Otizmli bireylerin gelişim özellikleri; bilişsel gelişim özellikleri, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri, dil
ve iletişim özellikleri ve motor ve duyusal gelişim özellikleri olmak üzere dört başlıkta ele alınmıştır.
2.1. Bilişsel Gelişim Özellikleri
Otizmli bireylerde bilginin işlenme süreci diğer bireylerden farklılık göstermektedir. Korkmaz’a (2005)
göre, otizmli çocukların zekâ dağılımı geri zekalıdan üstün yetenekliye kadar genişleyen bir yelpaze içinde
değişkenlik göstermektedir. Zihinsel olarak çocukların bazı alanlarda yaşıtlarına göre ileri, bazı alanlarda
yaşıtlarına göre geri olması otizmli çocuğun temel özelliği olarak açıklanmaktadır (Arslan, 2020).
Otizmli bireyler genellikle karşılaştıkları sorunlara karşı tek bir problem çözme yöntemi kullanarak, aynı
yöntemi diğer durumlara ve sorunlara da uygulamaya çalışmaktadır. Problem çözme becerilerinin gelişememesi, bu bireylerin soyut durumlarda zorluk çekmelerine neden olmaktadır (Diken, 2014).
2.2. Sosyal ve Duygusal Gelişim Özellikleri
Otizmli bireylerin sosyal ilişki kurma ve iletişim becerileri geliştirmede yetersiz kaldıkları görülmektedir.
Darıca vd. (2017)’e göre, fiziksel temastan kaçınma, göz kontağı kurmama, tepki vermeme, diğer insanları
fark etmeme ve oyun becerilerindeki yetersizlikler otizmli çocukların sosyal özellikleridir.
Scheuermann ve Webber (2002), otizmli çocukların sosyal etkileşimde yetersiz olmalarını otizme özgü
ortak bir özellik olarak ifade etmiştir. Çocukların insanlarla etkileşimde bulunma yerine nesnelerle zaman
geçirmeyi tercih edebildikleri, uygun şekilde oyun oynama becerilerinde eksiklik olabileceği, arkadaşlık
kurmada isteksiz davranabileceği ve yalnız kalma isteklerinin olabileceği belirtilmiştir.
Fazlıoğlu ve Yurkakul (2005)’a göre, normal gelişim gösteren çocuklar günlük yaşam için gerekli sosyal
becerileri gözlemleyerek, taklit ederek, oyun oynayarak geliştirirler; ancak otizmli çocukların hayal gücü
ve taklit becerilerindeki yetersizlik, oyun oynama becerilerini etkilemektedir. Çocuklar çevre ile iletişim
kurmakta güçlük yaşamakta, akranları ile oyun oynamaktan kaçınmaktadır. Oyuncaklarla amacına uygun
oynamayan çocuklar akranları ile ilişki kurmada ve kendi duygularını ifade edip karşısındaki duyguları
anlamada zorlanmaktadır. Empati becerileri gelişemeyen otizmli çocukların, akranlarına göre başkalarının
duygularını anlamada zorlandıkları belirtilmektedir (Hooper ve Umansky, 2009). Çocukluktan yetişkinliğe
geçiş dönemlerinde de yaşanan sorunlar benzer bir biçimde devam etmektedir.
2.3. Dil ve İletişim Özellikleri
Otizm özellikle ifade edici dil gelişiminde yaşanan yetersizlik ile tanımlanmaktadır (Tekinsav-Sütçü vd.,
2008). Dil ve iletişim sorunları otizmin temel belirtisi olarak bilinmektedir. Darıca vd., (2017)’e göre, otizmli çocukların %75’i yaşamın ilk yılında normal çocukların kazandıkları baba, mama gibi kelimeleri
öğrenememektedir. Ayrıca öğrenilen kelimeleri başka bir kelimeye bağlayarak kullanamamaktadır. Akçakın (2002)’a göre, otizmli çocuklarda, tekrar eden konuşma sosyal yönelimli konuşmaya göre daha çok
görülen bir durumdur. Kelimelerin ve cümlelerin anlamsız şekilde yinelenmesi söz konusudur.
Otizmin belirgin özelliklerinden biri, çevresindeki bireylerle iletişim kurmada yaşanan yetersizliklerdir.
96

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Bireylerin sözel iletişim ve sözel olmayan iletişim becerileri alanlarında yetersizlikler yaşadığı görülmektedir. İletişimde yaşanan bu sıkıntılar ise bireylerde öfke nöbetleri ve saldırganlıklara dönüşebilmektedir
(Morrison, 2016).
2.4. Motor ve Duyusal Gelişim Özellikleri
Otizmli bireylerin fiziksel görünüş olarak fark edilmemelerine karşın motor becerilerin gelişiminin diğer
bireylerden farklı olduğu bilinmektedir. Otizmli bireylerde motor becerilerinin gelişememesi bebeklik döneminde görülürken çocukluk ve yetişkinlikte daha belirgin hale gelmektedir. Çocuklukta parmak ucunda
yürüme, sürekli belirli hareketlerde ısrarlılık, uzun süre kendi etrafında dönme ve sallanma gibi davranış
özellikleri olabilmektedir (Darıca vd., 2017). Ayrıca kağıt kesme, tek ayak üzerinde zıplama, topu tutma
ve atma gibi motor becerilerde problemler yaşanabilmektedir (Fazlıoğlu ve Yurdakul, 2005). Duruş ile
ilgili bozuklukları hareketli veya durağan hareketleri düzenlemekte zorluk, kas tonajında uygunsuzluk (gerektiğinden sert veya çok gevşek kas tonus), kasları gerektiği gibi kullanamama, denge ile ilgili problemler
de görülmektedir (Miller, Coll ve Schoen, 2007).
Otizmli bireylerin işitsel uyarılara, görsel uyarılara, acı-sıcak, soğuğa ve dokunulmaya karşı tepkileri de
değişiklik gösterebilmektedir. Görsel uyarılar için çocukların, çevrelerindeki birçok nesneye ve insanların
yüzüne bakmamalarına rağmen, dönen nesnelere ilgilerinin yoğun olduğu bilinmektedir. Işık ve yüksek
ses çocukları rahatsız edebilmekte bu durumda da çocukların tepkileri farklılaşabilmektedir. Çocukların
yeni bir nesneyi keşfettiklerinde ise koklama ve dokunma duyularını kullandıkları bilinmektedir (Arslan,
2020).
3.

OTİZMİN AİLEYE ETKİLERİ

Ailede otizm gibi gelişimsel bozukluğu olan bir çocuğun fark edildiği andan itibaren çok yönlü bir etkilenme süreci başlamaktadır. Otizmli bir çocukla yaşam, ailenin normal gelişim sürecini önemli bir şekilde
kesintiye uğratmaktadır.
Otizm, diğer gelişimsel bozukluklar ile karşılaştırıldığında daha yüksek ailesel stres ve psikolojik sorunlara
neden olduğu saptanmıştır (Estes ve ark., 2009). Sivberg (2002), otizmli çocuğu olan ailelerin stres düzeyinin oldukça yüksek olduğunu söylemektedir. Çocuğun kaygı düzeyinin yüksek olması, ruh hali değişimleri, tekrarlanan sözcükler ya da konuşma bozukluğu gibi otizm özellikleri anne-babalar için yaşanan stresörleri oluşturmaktadır (Rapin, 1997).
Otizmin aileye etkileri tanı aşamasındaki etkiler, aile içi ilişkilere etkiler, psiko-sosyal ve ekonomik etkiler
olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır.
3.1. Tanı Aşamasındaki Etkiler
İlk aşamada aileler çocuklarının isimlerine tepki vermemeleri üzerine işitme probleminden şüphelendikleri
için çocuk doktoruna başvurmaktadır. Çocuklarının işitme ya da başka bir problemi olmadığını öğrenen
aileler daha sonra çocuk psikiyatrisine yönlendirilmektedir (Girli, 2004).
Çocuğu otizm tanısı alan aile birçok duygu ve bilgi boşluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Otizm tanısının
konması ile aileler genellikle üzüntü, kafa karışıklığı, kayıp, inkâr, suçluluk duygularına kapılmakta ve
hatta depresyon hissini yaşamaktadırlar (Kuhn ve Carter, 2006; Altiere ve Kluge, 2009). Aile bu belirsiz
süreçte panik yaşamakta, suçluluk duymakta, acı çekmekte, bu duygularıyla baş edememekte ve ebeveyn
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rollerini yerine getirmekte zorlanmaktadır (Fırat, 2016). Tanı sürecinin kısa ya da uzun süreli olmasına
bakılmaksızın tedavi sürecine başlanması aileyi duygusal açıdan yıpratmaktadır (Bradford, 2010).
Aileler çocuklarına tanının konması ve bu durumu kabullenme aşamasında birçok açıdan zorluk yaşamaktadır. Ailenin bilgi eksikliğinden kaynaklı çocuğunun durumunu sadece fizyolojik olarak değerlendirmesi
ve tedavi ile iyileşeceği beklentisine kapılması kabullenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bazı ailelerin
süreci kabullenmesi oldukça uzun sürmekte, duyulan kaygı ve endişeden çocuklara gerekli ilgi, sevgi, psikolojik destek ve eğitim verilmekte zorluk yaşanmaktadır (Darıca, Abidoğlu ve Gümüşçü, 2017).
Arslan (2020)’a göre aileler ile tanı sonrası psiko-sosyal ve uyum çalışmalarının yapılması, ailelerin çocuğa
tanı konulduktan sonra bir destek grubuna dahil olması yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine kolaylaştırıcı etki oluşturabilecektir.
3.2. Aile İçi İlişkilere Etkiler
Otizmli bir çocuğun olması ve bu durumun yarattığı problemler, anne babaların evliliğine de yansımaktadır
(Harper vd., 2013). Sivberg (2002)’e göre, otizmli çocukların aileleri diğer ailelere oranla daha fazla iletişim problemleri ve çatışma yaşamaktadır.
Yapılan çalışmalar otizmli çocuğu olan annelerin genellikle sorumluluğu üstlenen taraf olduğunu, kendilerine ayıracak zaman bulamadıklarını ve bu durumun stres, çaresizlik ve kaygıya sebep olduğunu belirtmiştir (Dale, Jahoda ve Knott 2006; McAuliffe, Thomas, Vaz, Falkmer ve Cordier, 2019). Ebeveynlerden
birinin sorumluluğun çoğunu üstlenmesi evlilikteki dengeleri de değiştirmektedir (Morrell ve Palmer,
2006). Annelerin hem sorumluluğun çoğunu üstlenmek durumunda kalmaları hem de yaşadıkları stres ve
kaygı düzeylerinin yüksek olmasının evlilik yaşantısı üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu
noktada evlilik ilişkilerinde gerilim ve çatışmalar yaşanması, aile işlevselliğinin olumsuz yönde etkilenmesi hatta evliliklerin boşanma ile sonuçlanması olasıdır.
Ailede otizmli bir çocuğun olması aile üyelerinin üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Kardeşler de bu
durumdan çeşitli şekillerde etkilenmektedir. İlginin otizmli çocuğun üzerinde yoğunlaşması diğer kardeşlerin kızgınlık yaşamasına ve kardeş ilişkilerinde olumsuz tutum sergilemelerine neden olabilmektedir
(Arslan, 2020). Sağlıklı kardeşler bu süreçte, otizmli bir kardeşin olması sebebiyle öfke, kıskançlık, suçluluk, baskı, utanç ve gelecek endişesi gibi duygular yaşayabilmekte ve bu duygularını paylaşmaktan çekinebilmektedir (Hastings, 2003; Attfield ve Morgan, 2007). Bu noktada anne ve babalara görev düşmekte,
anne ve babaların çocuklarına sergileyeceği eşitlikçi tutumlar kardeşler ilişkileri üzerinde etki oluşturacaktır. Aile sağlıklı bir tutum içinde olduğunda kardeşler otizmli olan çocuğun bakımında, sosyal gelişiminde
ve eğitiminde önemli ölçüde destek sağlamaktadır (Excorn, 2005). Ebeveynlerin yanlış tutumlarının önüne
geçilmesi için yapılacak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları önem taşımaktadır.
3.3. Ekonomik Etkiler
Çocuğun otizmli olması aileleri birçok açıdan etkilediği gibi ekonomik olarak da etkilemekte ailelerin
maddi olarak zorlanmalarına sebep olmaktadır. Aynı şekilde otizmli olan bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılamanın aile için maddi zorluklara neden olduğuna ilişkin çalışmalar da bulunmaktadır (Mitchell ve Holdt,
2014; Bilgin ve Küçük, 2010; Uskun ve Gündoğar, 2010).
Ailede çocuğa bakım verebilmek için ebeveyn (genellikle anne) iş yaşamından ayrılıp çocuğun bakımını
gerçekleştirmektedir. Bunun yanında otizmli bir çocuğun gelişiminde bakım, eğitim ve terapi gibi desteklerin maliyeti oldukça yüksektir. Ekonomik açıdan yaşanan kısıtlılık otizmli bireyin eğitim, koçluk, terapi
98

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
vb. sistemlere erişmesini engellemektedir. Bunun sonucunda bireylerde azalması istenen davranış sorunları, sosyal ve iletişim yetersizlikleri artarak bireylerin toplumsal yaşama katılımı kısıtlanmaktadır (Yavuz,
2016).
Bu sebeple ailelerin çocuklarının kişisel masraflarını ve eğitim ihtiyaçlarını karşılama noktasında yaşadıkları zorlukların giderilmesi için ekonomik olarak desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır.
3.4. Psikososyal Etkiler
Aileler yaşadıkları zorluklar nedeniyle kendilerini psikolojik olarak yorgun hissedebilmektedir. Çocukların
sürekli özel bakım ve ilgiye ihtiyaç duymaları ailelerin bakım yükünü arttırmakta çocukla bağımlı bir ilişki
biçimi geliştirmelerine sebep olmaktadır. Arslan (2020)’ın çalışmasında otizmli çocuğu olan anne ve babalardan büyük çoğunluğu kendine zaman ayıramadığını düşünmekte ve bu süreçte herhangi bir psikolojik
destek almadığını belirtmektedir.
Ailelerin otizmli çocuklarının bakımı nedeniyle arkadaş, komşu, akraba gibi sosyal çevrelerinin kısıtlanması, boş zaman etkinlikleri ve sosyal aktivitelerinin azalması, mesleki yaşantılarının değişmesi/sona ermesi ve toplum tarafından dışlanması noktasında yaşadıkları zorluklar sosyal yaşamları üzerinde oldukça
etkili olmaktadır. Bu sebeplerle sosyal yaşamdan uzaklaşan ailelerin yaşadıkları stres artmakta ve daha
önce kullanılan başetme mekanizmalarının yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmalarda sosyal desteğin
ailelerin sorunlarında başetmelerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Özşenol vd., 2003; Bıçak, 2009).
Otizmli bireylerin sorunlarını aşabilmesi için sosyal hayatta yer alması gerekmektedir. Okul süreci ile açığa
çıkan kabul edilmeme olgusu toplumumuzda özellikle otizm belirtilerinin ve davranış özelliklerinin bilincinde olunmaması bireylerin ve ailelerin sosyal yaşama uyumunu güçleştirmektedir. Bireylerin ev içinde
kabullenilen davranışları sosyal çevre tarafından tepki ile karşılanabilmektedir. Çocuklara davranışları nedeniyle sosyal çevre tarafından acınması ve çocukların ayıplanması ailelerin utanç ve üzüntü yaşamalarına
sebep olmaktadır. Bu durum çocukluktan itibaren otizmli bireyleri ve aileleri toplumdan uzaklaşmaya itmektedir.
Yapılan çalışmalarda çevrenin anne-babaları çocukları sebebiyle damgalayıp dışladıkları ve dışlanan annebabaların kendilerini toplumdan uzak tuttukları ve bu nedenle sosyal destek sistemlerinin gelişemediği
vurgulanmaktadır (Yavuz, 2016; Kudaibergenova, 2018). Otizm hakkında edinilen yanlış bilgiler damgalamayı ve yanlış değerlendirmeyi de oluşturmaktadır (Karabekiroğlu vd., 2009). Bu bağlamda toplumda
otizm konusunda farkındalık oluşturucak ve toplumun bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalara duyulan ihtiyaçtan söz edilebilir. Aksi durum ayrımcı bir tutumla karşılaşan ailenin kendini toplumdan uzaklaştırıp
izole etmesine, sınırlı bir sosyal alanda yaşamalarına sebep olmaktadır.
Otizmli çocuğu olan sosyal ve duygusal olarak olumsuz etkilenen ailelerin psikososyal desteğe duydukları
ihtiyaç ortadır. Yaşanılan güçlüklerle başetmeye çalışan aile üyeleri, zorlandıkları noktada farklı yollar
aramaya başlamakta ve anne-baba, kardeş, arkadaş, akraba gibi sosyal çevre desteğine ihtiyaç duymaktadır
(Özdemir, 2010). Ailelerin stresli ve zorlu yaşamlarını kolaylaştıracak psikososyal destek onların bu zorluğun üstesinden gelmelerinde yardımcı olacaktır. Sucuoğlu (2012)’na göre, ailelerin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi ve zayıf yönleri konusunda destek verilmesi yaşadıkları zorluklarla başetmelerini kolaylaştıracaktır. Otizmli birey ve ailelerinin psikososyal olarak iyi hissetmeleri için sosyal hizmet uygulamalarının arttırılması gerekmektedir. Sosyal çevre içerisinde kabul görmeleri için de topluma yönelik otizm
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spektrum bozukluğu eğitimleri ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmaların daha sık bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Otizmli çocuğu olan aileler çocuklarının otizmli olması nedeniyle özellikle tanının konma aşamasında birtakım zorluklar yaşamaktadır. Aileler tanının konma aşamasında genellikle durumu kabullenme noktasında
güçlükler yaşamakta ve bu durum öncelikle otizmli çocuğu olan ebeveynlerin evlilik yaşantısını ve kardeşlerin kardeşlik ilişkilerini kısacası aile içi ilişkileri etkilemektedir.
Tanı aşamasında yaşanan bilgi eksikliklerinin giderilmesi; ailelerin tanı konma aşamasına uyum sağlamaları, yaşadıkları stresi azaltmaları ve çocuklarının otizmli olmasını kabullenmelerini kolaylaştıracak grup
çalışmaları, eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerinin planlanması; eşlerin süreç içerisinde sorunlarını aşamadığı durumlarda aile danışmanlığı gibi hizmetlere yönlendirilmesi önerilmektedir.
Tanı konduktan sonraki süreçte ailelerin en fazla ekonomik ve psikososyal yönden etkilendikleri ve otizmli
bir çocukla yaşama konusunda daha önce kullandıkları başetme yöntemlerinin yetersiz kaldığı bilinmektedir. Ayrıca ailelerin hizmetlere erişim konusunda da zaman zaman zorlandıkları ve yönlendirmeye ihtiyaç
duydukları dikkat çekmektedir. Bu noktada otizmli çocuğu aileler ile çalışmada ailenin yaşadığı stresi
azaltmaya yönelik sosyal hizmet müdahalesinin önemi dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, sosyal hizmet
uzmanlarının genellikle ev ziyaretleri yaparak çocuğun yaşam koşullarını değerlendirmek, çocuğun aile
bağlamında sosyal/duygusal gelişim değerlendirmesini yapmak, bireysel ve grup aile danışmanlığı sağlamak ve hizmetlerin kullanımını koordine etmek ve teşvik etmek için aile ile birlikte çalışmak gibi görevleri
bulunmaktadır (Coogle ve Hanline, 2016).
Ailelerin gelecek beklentisi çocuğunun kendi kendine yetebilen bağımsız bir birey olmaları yönündedir
(Arslan, 2020). Bu beklenti doğrultusunda çocukların gelişiminde erken yaşta konan tanı ve yoğun bir
eğitim süreci etkili olmaktadır. Ayrıca otizmli bireylerin davranış problemlerinin giderilmesi de oldukça
önemlidir ve ailelerin yaşanan davranış problemleri ile başetmeleri için eğitimler alması gerekmektedir.
Çocukların eğitim sürecine ailenin etkin katılımı ve evde de eğitimin desteklenmesi için okul- aile- çocuk
işbirliği içinde düzenlemelerin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim sürecinde özellikle kaynaştırma öğrencisi bulunan okullardaki yönetici ve eğitici kadronun otizmli
bireylere yaklaşım ve eğitimleri konusunda yeterliliklerini arttıracak özellikle öğretmenlerin bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar planlanabilir (seminer, hizmet içi eğitim, vb.).
Bunun dışında ebeveynler kendilerinden sonra çocuklarına kimin bakım vereceği ve çocuklarına ne olacağı
konusunda endişe yaşamaktadır.Bu konuda devlet destekli yapılacak çalışmalar ile ailelerin endişelerinin
giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi durumda böyle bir çalışmanın bulunmaması ailelerin yaşam
boyu endişe duymasına yol açacaktır.
Ailelere yönelik sosyal destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ailelerin yükünü hafifleteceği düşünülmektedir. Ekolojik perpektif bağlamında yapılan kapsamlı aile görüşmeleri ile çocuk, aile, çevre, okul,
hastane bu sürece dahil edilerek, sosyal destek sistemlerinin belirlenmesi, çocuk ve ailenin kaynakları ve
güçlü yönlerinin tespit edilmesi ve sosyal çevrenin de otizm spektrum bozukluğunun tanınırlığı artırmak
amacıyla toplumu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması önerilmektedir.
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TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN
TRENDİ
Ayşe Gülsen TEKER
Marmara Üniversitesi ,Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İstanbul / Türkiye
Öz: Meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ülkemizde kadınlarda görülen kanserlerin %24,8’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler, kanser nedenli
ölümlerde dördüncü sırada yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı 2009-2019 yılları arasındaki 11 yıllık
süreçte kadınlarda meme kanserine bağlı ölümlerin trendini incelemektir. Meme kanserine bağlı ölümlerin
sayıları Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınmıştır. Her yıl için meme kanserine bağlı kaba ölüm
hızları hesaplanmış ve kansere bağlı ölüm hızlarının yıllar içinde gösterdiği değişim Jointpoint 4.6.0.0
programı kullanılarak, Jointpoint regresyon analizi değerlendirilmiştir. Buna göre 2009-2019 yılları arasındaki süreçte Türkiye’de kadınlarda meme kanserine bağlı 38 905 ölüm meydana gelmiştir. Aynı süreçte
kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızları yıllık %3,7’lik artış göstermiştir ve bu değişim istatistiksel
olarak anlamlıdır (p<0,05). Ülkemizde meme kanserine bağlı ölümler azalmamakta aksine artmaktadır.
Bunun nedenleri ayrıntılı araştırmalarla incelenmeli, ülkemizde meme kanserine bağlı ölümlerin azaltılması için ulusal meme kanseri tarama programının kapsayıcılığı, erken tanı ve tedavi olanakları artırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Ölüm, Jointpoint Regresyon, Türkiye
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserdir (GLOBOCAN 2020, Kanser
İstatistikleri 2016). Ülkemizde kadınlarda görülen kanserlerin %24,8’ini meme kanseri oluşturmaktadır
(Kanser İstatistikleri 2016). Ülkemizde meme kanserine bağlı ölümler, kanser nedenli ölümlerde dördüncü
sırada yer almaktadır (GLOBOCAN 2020). Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Standart’ları kapsamında
40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması amacıyla iki yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır.
Çünkü erken teşhis ve tarama hem ölümleri önlemekte hem de daha basit ve ucuz tedaviler ile hastalığın
iyileştirilmesini sağlamaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Standartları).
AMAÇ ve KAPSAM
Bu araştırmanın amacı 2009-2019 yılları arasındaki 11 yıllık süreçte kadınlarda meme kanserine bağlı
ölümlerin trendini incelemektir.
YÖNTEM
Meme kanserine bağlı ölümlerin sayıları Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınmıştır. Her yıl için
meme kanserine bağlı kaba ölüm hızları hesaplanmış ve kansere bağlı ölüm hızlarının yıllar içinde gösterdiği değişim Jointpoint 4.6.0.0 programı kullanılarak, Jointpoint regresyon analizi değerlendirilmiştir.
BULGULAR
2009-2019 yılları arasındaki süreçte Türkiye’de kadınlarda meme kanserine bağlı 38 905 ölüm meydana
gelmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında kadınlarda meme kanserine bağlı ölümleri sayısı
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

2557

2850

3128

2852

3554

3750

3876

3981

3959

4191

4207

38905

Yapılan Jointpoint regresyon analizinin sonuçlarına göre 11 yıllık süreçte kadınlarda meme kanserine bağlı
ölüm hızları yıllık %3,7’lik artış göstermiştir ve bu değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05) (Şekil
1)

Şekil 1. Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında kadınlarda meme kanserine bağlı ölümlerin yıllar
içindeki değişimi
SONUÇ
Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre 2002’de yüz binde 17,9 olan meme
kanserine bağlı ölüm hızı 2012’de yüz binde 15.2’ye gerilemiştir. Erken teşhis, etkili tedavi yöntemleri ve
düzenli taramaların Avrupa’da meme kanserine bağlı ölümleri azalttığı bulunmuştur (Carioli, 2017). Bu
azalma ülkemizde görülmemektedir. Daha önce ülkemizde yapılan bir araştırmada 1987-2008 yılları arasında meme kanserine bağlı ölümlerin yıllık %2,8 arttığı bulunmuştur (Dogan, 2014).
Avrupa’da meme kanserine bağlı ölümler azalırken ülkemizdeki artışın nedenleri ayrıntılı araştırmalarla
incelenmeli. Ülkemizde meme kanserine bağlı ölümlerin azaltılması için ulusal meme kanseri tarama programının kapsayıcılığı, erken tanı ve tedavi olanakları artırılmalıdır.
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KALP DAMAR HASTALIKLARINDA YUMURTA DOST MU, DÜŞMAN MI?
Çağla PINARLI1, Aysel KARADAĞ1
1

İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Yumurta mineraller, B vitaminleri, yağda çözünen vitaminler ve biyoaktif bileşiklerden zengin kaliteli
bir protein kaynağıdır. Yumurtanın besin ögeleri ve biyoaktif bileşik içerikleri teorik olarak kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltmada olumlu etkilere sahip olabilir. Diğer taraftan yumurtanın kolesterol içeriğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Yumurtanın yalnızca besin değeri yüksek temel bir gıda olmadığına,
aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi gören birçok biyoaktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve
türetilmiş hidrolitik peptitler) içerdiğine dair artan kanıtlar vardır. Yapılan çalışmalar, çeşitli biyolojik aktiviteler sergiledikleri için yumurta proteinlerinde büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır. Öte yandan bir
adet büyük boy yumurta yaklaşık 196 mg kolesterol içermektedir. Yumurta tüketiminin yüksek kan kolesterol değerine neden olabileceğine dair doğrudan bir kanıt bulunmasa da, Amerikan Kalp Derneği 2000
yılı Beslenme Yönergeleri Revizyonunda, günlük 300 mg’dan az kolesterol tüketimini tavsiye etmektedir.
İlginç bir şekilde 2015-2020 Amerikalılar için Beslenme Rehberi’ne bakıldığında yumurta alımına bir sınır
konulmadığı aksine sağlıklı beslenme alışkanlığı olarak yumurta tüketiminin tavsiye edildiği görülmektedir. Araştırmalar, yumurtadan gelen kolesterolün iyi bir şekilde emilmediğini, bu nedenle de kan kolesterol
düzeyini belirgin derecede etkilemeyeceğini göstermektedir. Son olarak, yumurtanın kan basıncının kontrolünde potansiyel faydaları olabileceği düşünülmektedir. Yumurtadan türetilen peptitlerin çoğunluğu, potansiyel olarak anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe edici etkiye sahiptir. Hipertansif sıçanlara oral yoldan uygulanan bu peptitler, kan basıncını önemli ölçüde düşürmeye katkıda bulunmuştur ve bu nedenle
kardiyovasküler hastalıkların oluşumunu azaltmada faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yumurta, Kardiyovasküler Hastalıklar, Kolesterol
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Yumurta hem ekonomik hem de makul bir kaloriye sahipken (100 g/149 kcal), aynı zamanda esansiyel
yağlar, protein, vitamin ve minerallerden de zengin bir besindir. Yumurtanın; protein, A vitamini, demir,
B12 vitamini, riboflavin, kolin için en düşük maliyetli ve çinko ile kalsiyum için ikinci en düşük maliyetli
hayvansal besin kaynağı olduğu bilinmektedir (Drewnowski, 2010: 1095–1101). Proteinden zengin olan
yumurtada protein; yumurta akı ve yumurta sarısı arasında eşit olarak dağılırken, lipitler, vitaminler ve
mineraller esas olarak yumurta sarısında yoğunlaşmıştır. Yumurtanın büyük bölümünü su oluşturmaktadır.
Aynı zamanda yumurtanın lif içermemesi dikkat çekicidir. Farklı çeşit yumurtalara bakıldığında ortalama
olarak su, protein, yağ, karbonhidratlar ve kül oranları sırasıyla %76.1, %12.6, %9.5, %0.7 ve %1.1'dir
(Seuss-Baum ve ark, 2011: 201-236).
Yumurta akı ve yumurta sarısı, proteinler açısından oldukça konsantredir. Yumurta sarısı vitellin zarı ile
100 g’da 15.9 g protein içerirken, yumarta sarısı 100 g’da 10.9 g içerir (Mann ve ark., 2007: 106-115).
Apolipoprotein B, apovitellenin-1, vitellogenin, serum albümini, immünoglobulinler, ovalbumin ve ovotransferrin, toplam yumurta sarısı proteinlerinin% 80'inden fazlasını temsil eden yumurta sarısının en bol
proteinleridir (Mann ve ark., 2008: 2322-2332).
Farklı hayvansal gıdalarla kıyaslandığında, yumurta sarısında bulunan doymamış yağ miktarı, doymuş yağ
miktarına göre daha fazladır. Yumurta sarısı aynı zamanda esansiyel yağ asitlerinden (ör: linoleik asit) ve
kolesterolden de zengindir (Kimm ve ark., 2018: 12172).
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Yumurtanın karbonhidrat içeriğine bakıldığında; lif içermediği ve karbonhidrat içeriğinin çok düşük olduğu bilinmektedir. Yumurta karbonhidratları yumurta sarısı ve yumurta akı arasında dağılmaktadır. Glikoz, yumurtadaki baskın serbest şekerdir ve esas olarak yumurta akında bulunur. Çiğ yumurta akı ve çiğ
yumurta sarısında eser miktarda fruktoz, laktoz, maltoz ve galaktoz tespit edilmiştir. Karbohidratlar ayrıca
yumurta proteinlerinde glikoproteinlerde bulunmaktadır (USDA National Nutrient Database for Standard
Reference, 2018).
Yumurta, özellikle yumurta sarısı, C vitamini (askorbik asit) dışındaki tüm vitaminleri içeren vitamin açısından zengin bir besindir. Yumurta sarısı yüksek miktarda A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B9 ve B12 vitamini
içerirken, yumurta akı yüksek miktarda B2, B3 ve B5 vitaminlerinin yanı sıra önemli miktarda B1, B6, B8,
B9 ve B12 vitamini içerir (USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 2018). Tüm bu
vitaminlere ek olarak yumurta sarısı ayrıca önemli bir kolin kaynağıdır. Besinlerde kolin; hem suda çözünür (serbest kolin, fosfokolin ve gliserofosfokolin) hem de yağda çözünür formlar (fosfatidilkolin ve sfingomiyelin) olarak bulunur. Kolin tüm yaşam evrelerinde, hücresel olaylar, büyüme, nörotransmisyon, beyin gelişimi ve kemik bütünlüğü başta olmak üzere farklı rollere sahiptir (Wiedeman ve ark., 2018: 1513).
Yumurta fosfor, kalsiyum, potasyum açısından zengindir ve orta miktarda sodyum içerir. Aynı zamanda
bakır, demir, magnezyum, manganez, selenyum ve çinko dahil olmak üzere tüm temel eser elementleri
içermektedir (Réhault-Godbert ve ark., 2019: 684).
Yumurta yalnızca besin değeri yüksek temel bir besin değil, aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi
gören birçok biyoaktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve türetilmiş hidrolitik peptitler) içeren bir
besindir (Kovacs-Nolan ve ark., 2005: 8421–8431).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, güncel verilerle birlikte yumurtanın kalp damar hastalıkları üzerine potansiyel
olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmektir.
KAPSAM
Araştırma dahilinde yumurta ve kalp damar hastalıkları kavramlarını birlikte değerlendiren makaleler gözden geçirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada Pubmed veri tabanı üzerinden ‘’egg and cardiovascular disease’’ ile ilgili yayınlanmış farklı
makaleler gözden geçirilmiştir. Yumurta tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar üzerine olan etkisini ortaya koyan bu araştırma, literatür derlemesi niteliğindedir.
SONUÇ
Tavuk yumurtası, vitaminler, karotenoidler, mineraller ve eser elementler, yumurta akı proteinleri (ovotransferrin), hidrolitik peptitler, ovomukoid ve ovomukoid hidrolizatlar, ovomukin hidrolizatları ve türetilmiş peptitler başta olmak üzere yumurta sarısı proteinleri (fosvitin) içeriği sayesinde antioksidan etki gösterir (Nimalaratne ve ark., 2015: 467–472). Yumurta sarısından türetilen proteinlerin proinflamatuar sitokinlerin üretimini azaltmadaki yararlı etkisi ile de kardiyovasküler hastalıklar üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir (Young ve ark., 2010: 7624–7633).
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Hipertansiyonun dünya çapındaki yaygınlığı ve önemi göz önüne alındığında, hipertansiyonu kontrol altına
almak kardiyovasküler hastalıkları önlemek için oldukça önemlidir. Kan basıncının kontrolünde en önemli
faktörleri sodyum ve potasyum alımı ile renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi oluşturmaktadır (Yousr ve
ark., 2015: 29161–29178). Yumurtadan türetilen peptitlerin çoğu, anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE)
inhibe edici etkiye sahiptir. Hipertansif sıçanlara oral yoldan uygulanan bu peptitler, kan basıncını önemli
ölçüde düşürmeye katkıda bulunmuştur ve bu nedenle kardiyovasküler hastalıkların oluşumunu azaltmada
faydalı olabileceği düşünülmektedir (Liao ve ark., 2016: 7342–7347).
Yumurta ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili yapılmış literatür çalışmalarına bakıldığında; yumurta tüketimi ile kardiyovasküler hastalık riski arasında önemli bir ilişki tespit edememiştir ancak yumurta tüketiminin (günde> 1) koroner arter hastalığı riskinde bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Rong ve
ark., 2013: 85399). Başka bir araştırma sonucunda yumurta tüketimi ile genel kardiyovasküler hastalık
olaylarının artmış riski arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Günde 1 yumurta tüketenler veya hiç
yumurta tüketmeyenlerle daha fazla yumurta tüketenler kıyaslandığında, günde 1’den fazla yumurta tüketenlerde önemli ölçüde azalmış koroner arter hastalığı riski görülmüştür. Günde 1’den fazla yumurta tüketimi inme riski ile ilişkili bulunmamıştır (Krittanawong ve arj., 2011: 76–83).
Son olarak yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği bilinmektedir. Amerikan Kalp Derneği 2000 yılı Beslenme Yönergeleri Revizyonunda, günlük 300 mg’dan az kolesterol tüketimini tavsiye etmektedir (Krauss
ve ark., 2000: 2284–2299). Ülkemizde de günlük yiyeceklerle kolesterol alımının yetişkinlerde 300 mg ve
gebe kadınlarda 200 mg’ın altında tutulması önerilmektedir (Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER),
2019). Yumurtadan gelen kolesterolün vücutta iyi bir şekilde absorbe edilemediği, bu nedenle kan kolesterol düzeylerini artırmadığı düşünülmektedir (Kimm ve ark., 2018: 12172).
Diyetin 14:0 (miristik asit) ve 18:2 (linoleik asit) değerleri, plazma kolesterolünü modüle eden ana yağ
asitleridir. 14: 0, plazma kolesterolünü yükselten ana doymuş yağ asidi iken 18 : 2 ise düşürülmesinde
görev almaktadır. Yumurtada 14: 0 (miristik asit, 100 g bütün yumurta başına 0.024 g), 18: 2’ye (linoleik
asit, 100 g bütün yumurta başına 1.38 g) kıyasla çok daha az konsantredir. Bu veriler, yumurtanın sağlıklı
kişilerde artmış kardiyovasküler hastalık insidansı ile ilişkili olmadığını doğrulamak için hemfikirdir
(Réhault-Godbert ve ark., 2019: 684). Bir meta analiz yumurta da dahil olmak üzere genel diyet kolesterolünün ne koroner arter hastalığı ne de inme riskinde önemli bir artışa neden olmadığını göstermiştir (Berger
ve ark., 2015: 276–294).
Özetlenecek olursa, yumurta tüketiminin artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olmadığı, potansiyel etkileri ile kalp damar hastalıkları riskinin azalmasında etkili olabileceği görülmüştür. Konuyla ilgili
mekanizmalara daha ayrıntılı yer veren araştırmalara ihtiyaç vardır.
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ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YEME
BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayşe ÇAMLİ1, Lale Sariye AKAN2
1-2

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye

Öz: Yeme bozuklukları anormal yeme davranışları ve beden imajı kaygıları ile karakterize edilen ciddi
psikiyatrik bozukluklardır. Yeme bozukluklarının başlangıç yaşı, orta ve geç ergenlik döneminden erken
ergenlik dönemine kaymıştır. Beden imajı bozukluğu, bozulmuş yeme tutum ve davranışlarına neden olabilmekte ve bu durum klinik yeme bozuklukları için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ergenler arasında özellikle fotoğraf tabanlı sosyal medya kullanımının artması ile sosyal medya siteleri ergenlerin güzellik standartları hakkında bilgi edindikleri baskın bir kaynak haline gelmiştir. Ergenlerin sosyal medyada sunulan,
kızlar için daha ince, erkekler için daha kaslı görünüm ideallerini içselleştirmeleri ve kendi bedenleri ile
idealize edilmiş bedenler arasında fiziksel görünüm karşılaştırmaları yapmaları sonucunda kendilerini yetersiz bulmaları beden imajında bozulmaya, benlik saygısında azalmaya ve vücut memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Yüksek derecede vücut memnuniyetsizliği yaşayan bireylerin, beden imajı kaygısı nedeniyle vücutlarında değişiklik oluşturma arayışında olmaları yeme bozukluklarının görülme riskini artırmaktadır. Sosyal medya sitelerinde yanlış beslenme bilgilerinin ve yeme bozukluğu yanlısı gönderilerin
yaygınlığı, beslenme bilgisi için sosyal medyayı tercih eden ergenler arasında yeme bozukluklarının gelişiminde tetikleyici bir rol oynamaktadır. Erken ergenlik döneminde yeme bozuklukları için sosyal medya
kullanımın bir risk faktörü olabileceği dikkate alındığında sosyal medya okuryazarlığı gibi ergenlerde sosyal medyanın sorunlu kullanımını azaltmayı amaçlayan müdahale çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu derlemenin amacı erken ergenlik döneminde sosyal medya kullanımı ile yeme bozuklukları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Beden İmajı, Erken Ergenlik Dönemi, Sosyal Medya, Yeme Bozuklukları
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
We Are Social 2021 raporuna göre dünya çapında toplam aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 4.20 milyar
ile küresel popülasyonun % 53.6’ sını oluşturmaktadır. Küresel sosyal medya kullanıcı sayısı 2020 yılına
göre %13.2 (490 milyon) artmıştır.2 Erken ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının toplam internet
kullanım süresinin çoğunluğunu oluşturduğu (Acar et al., 2020) ve ergenler arasında en yaygın kullanılan
sosyal medya sitelerinin fotoğraf tabanlı Instagram ve Snapchat olduğu saptanmıştır (Wilksch, O'Shea, Ho,
Byrne, & Wade, 2020). Tarihsel olarak, vücut şekli ve büyüklüğü ile ilgili medya mesajları, kadınlar için
zayıflığın, erkekler için daha kaslı olmanın önemini vurgulamaktadır (Benowitz-Fredericks, Garcia,
Massey, Vasagar, & Borzekowski, 2012).
Sosyokültürel teori, kadınların ve kızların medyanın gerçekçi olmayan güzellik ideallerini içselleştirdiklerini ve onlarla görünüm karşılaştırmaları yaptıklarını ileri sürmektedir (Thompson, Heinberg, Altabe, &
Tantleff-Dunn, 1999). Benzer şekilde; nesneleştirme teorisi, medyada sürekli güzellik ideallerinin (genellikle cinselleştirilmiş) sunulmasının kadınların ve kızların kendilerini nesneleştirmelerine ve sürekli olarak
vücutlarını izlemelerine neden olduğunu savunmaktadır (Fredrickson & Roberts, 1997). Tüm bu süreçlerin
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(içselleştirme, görünüm karşılaştırmaları, kendini nesneleştirme ve vücut gözetimi) vücut memnuniyetsizliği ve bozulmuş yeme davranışlarındaki artışların altında yatan sebepler olduğu ileri sürülmektedir. (G.
Holland & Tiggemann, 2016)
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı erken ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının yeme bozukluklarının ortaya
çıkmasında nasıl bir etkiye sahip olduğunu değerlendirmektir.
KAPSAM
Ergenlik döneminde sosyal medya kullanımının yeme bozukluklarına neden olabilen zararlı etkileri ve bu
durumun önlenmesi veya hafifletilmesinde sosyal medya okuryazarlığının etkinliği incelenmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışmada PubMed, Science Direct ve Web of Science gibi veri tabanlarından ‘adolescent’, ‘social
media’ ve ‘eating disorders’ anahtar kelimeleri ile literatür taraması yapılarak özellikle erken ergenlik dönemini kapsayan çalışmalar özetlenmiştir.
BULGULAR
1.

Sosyal Medyanın Yeme Bozukluklarının Gelişimindeki Rolü

1.1. Fotoğraf Tabanlı Sosyal Medya
Mevcut çalışmalar özellikle fotoğraf tabanlı sosyal medya kullanımın yeme bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çekmektedir. Yapılan bir çalışmada Facebook'ta geçirilen genel sürenin beden imajı endişeleriyle ilişkili olmadığı, ancak fotoğrafa dayalı faaliyetlerde bulunmanın (örneğin, kendisinin ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşmak) vücut imajı endişelerine neden olduğu belirlenmiştir. Facebook'ta daha
fazla fotoğraf paylaşanlarda, benlik değerini görünüşe dayandırma olasılığının daha yüksek olduğu ve zayıf
idealin daha fazla içselleştirildiği saptanmıştır. Dahası, diğer kullanıcıların fotoğraflarını izlemek, kilo
memnuniyetsizliği, zayıflık güdüsü, zayıf ideal içselleştirme ve kendini nesneleştirme ile pozitif bir korelasyon göstermiştir. (Meier & Gray, 2014). Benzer şekilde genç kadınlarda vücut imajı endişeleriyle ilgili
belirli sosyal medya sitelerinin özelliklerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada sosyal medya kullanımından ziyade görünüm odaklı sosyal medya sitelerinin kullanımının genç kadınlarda beden imajı endişeleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Facebook fotoğraf etkinliklerine daha fazla katılım, daha fazla ince
ideal içselleştirme ve görünümle meşgul olma ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, Instagram' daki görünüm
odaklı hesapları takip etmek zayıf ideal içselleştirme, vücut görünümü ile meşgul olma ve zayıflık dürtüsü
ile ilişkilendirilirken, görünüm açısından nötr hesaplar herhangi bir vücut imajı sonucuyla ilişkili bulunmamıştır. (Cohen, Newton-John, & Slater, 2017). Sosyal medya, kullanıcıların fotoğrafa göz atma, gönderme ve düzenleme yoluyla idealleştirilmiş görüntülerin alıcıları, sergileyicileri ve değerlendiricileri olarak birden fazla rol oynamasına izin vermektedir. Yapılan bir çalışmada katılımcıların fotoğrafa göz atma
ve düzenleme davranışları ile benlik saygısı arasındaki olumsuz ilişkiye, ergenlerin akranları ile kendi görünümünü karşılaştırmalarının aracılık ettiği bulunmuştur (Chang, Li, Loh, & Chua, 2019). Fiziksel görünüm karşılaştırmaları ile meşgul olmak, kişinin kendi vücudunun olumsuz sosyal değerlendirmelerini tahmin etmesinden kaynaklanan sosyal fizik kaygısını deneyimlemesine ve dolayısıyla bozulmuş yeme davranışlarını sergilemesine yol açabilmektedir (Alcaraz-Ibáñez, Sicilia, Díez-Fernández, & Paterna, 2020).
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Yapılan bir çalışmada erken ergenlik dönemindeki kızlarda ve erkeklerde sosyal medya kullanımının sosyal medyada fiziksel görünüm karşılaştırmasını artırdığı ve bu durumun her iki cinsiyette de bozulmuş
yeme tutumları ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Acar et al., 2020).
Genel olarak sosyal medya kullanımı hem kızlarda hem de erkeklerde daha düşük benlik saygısı, daha
yüksek depresif belirtiler, görünüm ideallerinin daha fazla içselleştirilmesi, görünüm karşılaştırmasına katılma eğiliminin yüksek olması, diyet kısıtlaması, vücut tatminsizliği ve kas geliştirici davranışlar ile ilişkilendirilmiştir (Şekil 1). Dolayısıyla hem ergen kızlar hem de erkekler arasında medya görünüm ideallerini içselleştirme ve görünüm karşılaştırması yoluyla olumsuz duygu ve beden imajı endişeleri ile bozulmuş yeme davranışları arasında dolaylı bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. (R. F. Rodgers et al., 2020)

Şekil 1. Ergen kızlarda ve erkeklerde sosyal medya kullanımı, beden imajı kaygıları, bozuk yeme
davranışları ve kas geliştirici davranışların biyopsikososyal modeli
Hollandalı ergenler arasında popüler bir sosyal ağ sitesi olan Hyves’ in ergenlerde daha sık kullanımının
her iki cinsiyette de ileri dönemlerde dış görünüme yatırımda bir artışa neden olduğu ve bunun da kozmetik
cerrahi için artan bir istekle ilişkili olduğu bulunmuştur (de Vries, Peter, Nikken, & de Graaf, 2014). Benzer
şekilde sosyal medya kullanımının sonraki dönemlerde vücut memnuniyetsizliğini her iki cinsiyette de
aynı ölçüde artırdığı ve böylelikle sosyal medya kullanımının vücut imajı kaygılarının bir öncülü olduğu
sonucuna varılmıştır (de Vries, Peter, de Graaf, & Nikken, 2016). Bu çalışmalara paralel olarak sosyal
medya kullanımının ve akran rekabetinin genç kızlarda beden memnuniyeti ve yeme bozukluğu semptomları üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmada sosyal medya kullanımının altı ay sonra daha yüksek seviyelerde akran rekabetine katkıda bulunduğu bulunmuştur ve akran rekabeti, sonraki vücut memnuniyetsizliği ve düzensiz yeme ile ilişkilendirilmiştir (Ferguson, Muñoz, Garza, & Galindo, 2014). Dolayısıyla,
sosyal medya kullanımının vücut memnuniyetsizliği ve bozulmuş yeme tutum ve davranışları üzerinde
dolaylı bir etkisi olduğu ileri sürülmüştür.
1.2. Ergenlerde Olumsuz Etki Oluşturan Sosyal Medya İçeriği
Sosyal medyada yanlış bilgilerin yaygınlığı ile ilgili sistematik bir inceleme çalışmasında yeme bozukluklarının %9 yer kapladığı ve yeme bozuklukları ile ilgili yanlış bilgilerin Twitter, Tumblr, Facebook ve
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Youtube da yaygın olduğu bulunmuştur. Yeme bozuklukları ile ilgili gönderilerin proana, antiana ve prorecovery şeklinde alt gruplara ayrıldığı gösterilmiştir (Suarez-Lledo & Alvarez-Galvez, 2021). Tiktok ergenler arasında yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biridir. Kullanıcıların patolojik olarak bu
sitede kilo verme konusunda tavsiyelerde bulundukları “pro-ana” (anoreksiya yanlısı) videolarının çoğu
uygulama tarafından sansürlenirken, diğer anoreksiyanın sonuçları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan “anti-pro-ana” (anoreksiya karşıtı) videoları giderek daha popüler hale gelmiştir. Fakat bu daha güvenli videoların bile kullanıcıları bu “suçlu” davranışları taklit etmeye yönlendirdiği gösterilmiştir
(Logrieco, Marchili, Roversi, & Villani, 2021). Diğer taraftan #EDrecovery etiketi ile yeme bozukluğu
olan kişilerin iyileşme sürecindeki deneyimlerini paylaştığı gönderilerin özellikle yeni yaratıcı teknolojilere ilgili ergenler için bir farkındalık oluşturabileceği düşünülmektedir (Herrick, Hallward, & Duncan,
2020).
Çalışmalar, yeme bozukluğu ile ilişkili psikopatoloji, semptomatoloji ve ilişkili risklerin, yeme bozukluğu
yanlısı konular hakkında çevrimiçi sosyal ağ oluşturan bireyler arasında yaygın olduğu konusunda uyarmaktadır (Ali et al., 2017; Cornelius & Blanton, 2016; Hefner et al., 2016; Grace Holland & Tiggemann,
2017). Yeme bozukluğu yanlısı çevrimiçi içeriği görüntülemeyi ve / veya yayınlamayı destekleyen ergenler ve genç yetişkin kadınlar arasında çeşitli sosyal medya platformlarında ince bir ideali vurgulayan içeriğe
maruz kalmayı (yani görme, takip etme, gönderme) ve olası yeme bozukluğu tanılarını, yeme bozukluğu
ile ilişkili yaşam kalitesini ve psikiyatrik komorbiditeleri (yani, depresyon anksiyete), incelemeyi amaçlayan bir çalışmada katılımcıların çoğunluğunda olası klinik / subklinik yeme bozukluğu, yeme bozukluğu
ile ilişkili kötü yaşam kalitesi ve yüksek düzeyde psikiyatrik komorbiditeler tespit edilmiştir. Belki de en
büyük endişe, bu bireylerin çoğunun yeme bozukluğu ile ilişkili olumsuz sonuçlara rağmen tedaviye girmemiş olmalarıdır. Bununla birlikte, katılımcıların yeme bozukluğunun iyileşmesini desteklemek için
umut verici bir yola işaret eden, teknolojiyle geliştirilmiş yeme bozukluğu tedavisine ilgilerini ifade etmeleri cesaret vericidir (Fitzsimmons-Craft et al., 2020).
2. Müdahale Çalışmaları
Sosyal medyanın beden memnuniyetsizliğine katkısını ele almak için önleme yaklaşımlarının, hem sosyal
medyanın idealize edilmiş görünüm odak noktası hem de sosyal medyada sıklıkla çevrimiçi görünüm konuşmalarını ve akran karşılaştırmalarını içeren akran etkileşimlerinin doğasını ve bu iki faktör arasındaki
etkileşimi göz önünde bulundurması gerekir (Perloff, 2014; Rachel F. Rodgers, 2016). Sosyal medya bağlamı için medya okuryazarlığı ve akran bileşenlerini birleştiren bir müdahale yaklaşımı, önleme için uygun
bir yöntem sunabilir. Medya okuryazarlığı, medya hakkındaki eleştirel düşünceyi ve şüpheciliği geliştirmeyi ve medya oluşturmada yeterliliği artırmayı, ikna edici etkisini azaltmayı amaçlamaktadır (S. McLean,
Wertheim, Marques, & Paxton, 2016). Sosyal medya bağlamında, eleştirel düşünme, arkadaş ve ünlü gönderileri için motivasyonları anlamaya ve "en iyi" benliğini sunmak için görüntülerin seçilmesine ve değiştirilmesine odaklanır. Akran yaklaşımları, beden memnuniyetsizliği ve düzensiz yeme için risk faktörleri
olarak akran ortamını ve akran etkileşimlerini hedef almak ve akran görünümü kültürünü iyileştirmeyi ve
görünüm ideallerine uyma baskısını azaltmayı amaçlamaktadır (S. McLean et al., 2016). Bu bileşenleri
içeren okul tabanlı programların randomize kontrollü denemeleri, vücut memnuniyetsizliği ve düzensiz
yeme için olumlu sonuçlar tespit etmiştir (Diedrichs et al., 2015; Dunstan, Paxton, & McLean, 2017; S.
McLean et al., 2016). Erken ergenlik döneminde yeme bozuklukları için risk faktörleri üzerine sosyal
medya okuryazarlığı müdahalesinin etkinliğini araştıran bir çalışmada üç derslik bir sosyal medya okuryazarlığı müdahalesinin ergen kız çocuklarında yeme bozuklukları ile ilgiki riskin önlenmesinde potansiyel
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olarak yararlı bir yaklaşım olduğu gösterilmiştir (S. A. McLean, Wertheim, Masters, & Paxton, 2017).
Medya okuryazarlığı müdahalesinin uzunluğunun sosyokültürel ideallerin içselleştirilmesi ve beden memnuniyetsizliği üzerinde etkisi olup olmadığını araştıran başka bir çalışma uzun süreli medya okuryazarlığı
müdahalesinin beden memnuniyetsizliğini azaltmada kısa süreli medya okuryazarlığı müdahalesinden
daha etkili olduğunu göstermiştir (Watson & Vaughn, 2006).
SONUÇ
Sosyal medya ergenlerin fiziksel güzellik kalıplarını içselleştirmesine ve bu kalıplar ile kendilerini eşleştiremediklerinde bedenlerinden memnuniyetsizlik duymalarına neden olabilmektedir. Sürekli ‘ideal vücut’
arayışında olan ergenler yeme bozukluklarının gelişimi için riskli davranışlar sergilemeye başlayabilirler.
Mevcut çalışmalar sosyal medyanın, özellikle fotoğraf göndermeye ve görüntülemeye güçlü bir şekilde
odaklanan platformların, ergenlerde artmış bozuk yeme davranışları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuçlar sağlık hizmeti sağlayıcılarının tedavi ortamlarında ergenlerde yeme bozukluğu belirtilerinin devam
etmesi durumunda ergenlerin görünümle ilgili sosyal medya davranışlarını değerlendirmelerinin gerekliliğini desteklemektedir. Sosyal medya görüntüleriyle görünüm karşılaştırmalarını azaltmak, sosyal medyada
yukarı yönlü karşılaştırmalara karşı dayanıklılık geliştirmek, sosyal medyada akran görünümüyle ilgili
olumsuz yorum yapma sıklığını azaltmak ve sosyal medya etkileşimlerinde görünüme odaklanmayı azaltmak için tasarlanmış okul temelli sosyal medya okuryazarlığı programlarının, özellikle erken ergenlik döneminde uygulanması için çalışmaların artırılması gelecek nesillerin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından
büyük bir öneme sahiptir. Erken ergenlik döneminde sosyal medya kullanımı ile düzensiz yeme arasındaki
ilişki yeterince araştırılmamış olup özellikle hangi sosyal medya sitelerinin bozuk yeme davranışları için
risk oluşturduğunu belirlemek amacıyla daha fazla araştırma yapılmalıdır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI: AKDENİZ DİYETİNİN SIRLARI
Çağla PINARLI1, Sevinç YÜCECAN2
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Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Akdeniz diyeti 2010 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü- United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tarafından insanlığın manevi kültürel mirası
olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise; Akdeniz diyeti sağlık üzerine etkileri, çevresel, ekonomik ve
sosyo-kültürel boyutları nedeni ile sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyet modeli olarak tanımlanmaktadır.
Sürdürülebilir diyetler; koruyucu ve biyolojik olarak çeşitlilik ve ekosistemlere saygılı, kültürel olarak kabul edilebilir, erişilebilir, ekonomik olarak adil ve uygun maliyetli, besleyici olarak yeterli ve güvenli ve
sağlıklı, aynı zamanda doğal ve insan kaynaklarını optimize edicidir. Yüksek sebze ve meyve, tam tahıl
ürünleri, kurubaklagiller, kabuklu yemişler, zeytinyağı, balık ile düşük yağlı veya yağsız süt ürünleri,
tavuk ve yumurta, ılımlı miktarlarda alkol (başlıca kırmızı şarap), düşük miktarlarda kırmızı et ve ürünleri,
şeker ve şekerli ürünler, şekerli içecekler ve rafine tahılların tüketimi Akdeniz diyetinin karakteristik
özelliklerini oluşturmaktadır. Akdeniz diyeti sebze ve meyvelerden, tam tahıl tanelerinden, zeytinyağı ve
balık açısından zengin bir beslenme modeli olduğundan posa’dan, C vitamini ve E vitamini, β-karoten gibi
antioksidan vitaminlerden ve antioksidan etkinlik gösteren polifenolik bileşiklerden, tekli doymamış yağ
asitlerinden zengindir. Bu özellikleri ile Akdeniz diyeti sağlığı koruyucu ve geliştirici, kardiyovasküler
hastalıklar, hipertansiyon, Tip 2 Diyabet, kanser gibi diyetle ilintili kronik hastalık riskini azaltıcı, yaşam
süresini uzatıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Özetle sürdürülebilir ve sağlıklı Akdeniz Diyeti, bir diyetin
ötesinde, fiziksel aktivitenin de önemli rol oynadığı bir yaşam biçimi örüntüsüdür.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti, Sürdürülebilir Beslenme, Sürdürülebilir Akdeniz Diyeti
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Akdeniz diyeti (MeDi) oldukça eski bir kültürel geçmişe dayanmaktadır. MeDi tarihine bakıldığında, yüzyıllar boyunca Akdeniz bölgesinde beslenmenin, çeşitli medeniyetlerden etkilendiği görülmüştür (RaddVagenas ve ark.,2017: 749-763). Klasik Yunan döneminde ve daha sonra Roma İmparatorluğu'nda bütün
yemeklerde zeytinyağı kullanılmıştır. Bu durum Akdeniz mutfağının bir özelliği olarak günümüze dek
sürmüştür. Klasik Yunan dönemi filozof ve yazarları, aslında modern MeDi anlayışına oldukça benzeyen
çağdaş inanç ve düşünceleri ortaya koymuşlardır. Örneğin MÖ 5. yüzyılda Platon, “Diyaloglar” kitabında
ılımlı tüketimin sağlıklı beslenme için bir koşul olduğunu vurgulamıştır (Skiadas ve ark., 2001: 532-357).
MeDi’nin özüne İslam kültüründen de katkılar olmuştur. Arap ve Türk devletleri, Doğu'dan baharatlar
getirirken, halihazırda farklı şekillerde mevcut olan baklagillerin, tahılların ve sert kabuklu yemişlerin
önemi de artmıştır. Bölgenin diyetinin yeni bileşenleri ise özellikle İspanya ve İtalya üzerinde güçlü bir
etkiye sahip Amerika'nın keşfiyle gelmiştir. Domates, acı biber ve çeşitli baklagiller de dahil olmak üzere
çok çeşitli yiyecekler daha sonra geniş çapta bu diyete dahil edilmiştir (Hidalgo-Mora ve ark., 2020: 6569).
MeDi’nin sağlık üzerine olan etkileri ise; 1960'ların başındaki Yedi Ülke Araştırma verilerinin yayınlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Ancel Keys ve meslektaşları Yedi Ülke Çalışması’nın sonucunu yayınladıkları çalışmada, Akdeniz Diyeti tıp literatüründe ilk kez yer almıştır ve araştırma sonuçları MeDi ile koroner
kalp hastalıkları riski arasında negatif korelasyon olduğunu göstermiştir (Menotti ve ark., 2015: 245-252).
Lyon Diyet Kalp Çalışmasında ise alfa-linoleik asitten zengin olan Akdeniz tipi diyetin 4 yıllık dönemde
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tekrarlayan kardiyak olayları ve ölümü % 65 oranında azalttığı belirlenmiştir (de Lorgeril ve ark., 1999:
779-785).
MeDi’nin temel modeli, 1995 yılında bir piramidin resimli bir temsilinin oluşturulmasıyla hayata geçirilmiştir (Willett ve ark., 1995: 1402-1406). Diyetin kültürle bu karmaşık etkileşiminin bilincinde olan
UNESCO, MeDi’yi 2010 yılında ‘’İnsanlığın Manevi Kültürel Mirası’’ olarak kabul etmiştir3 . Günümüzde
ise; Akdeniz diyeti sağlık üzerine etkileri, çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları nedeni ile sürdürülebilir bir diyet modeli olarak tanımlanmaktadır
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, güncel verilerle birlikte Akdeniz diyet piramidinin sürdürülebilirlik çerçevesinde
yenilenmiş verilerini değerlendirmek, aynı zamanda besinlerin çevre üzerine olan etkisini ve sürdürülebilir
beslenmenin önemini göstermektir.
KAPSAM
Araştırma dahilinde MeDi tarihçesi, MeDi ve sürdürülebilirlik kavramlarını birlikte değerlendiren makaleler gözden geçirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada Pubmed veri tabanı üzerinden son 5 yıl içerisinde ‘’mediterranean diet history’’, ‘’mediterranean diet and sustainability’’ ile ilgili yayınlanmış farklı makaleler gözden geçirilmiştir. MeDi’nin tarihçesi ile birlikte sürdürülebilir MeDi’ye dönüşümü ortaya koyan bu araştırma, literatür derlemesi niteliğindedir.
SONUÇ
Sürdürülebilir MeDi’de Besin Örüntüsü
Yüksek sebze ve meyve, tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller, kabuklu yemişler, zeytinyağı, balık ile düşük
yağlı veya yağsız süt ürünleri, tavuk ve yumurta, ılımlı miktarlarda alkol (başlıca kırmızı şarap), düşük
miktarlarda kırmızı et ve ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, şekerli içecekler ve rafine tahılların tüketimi
Akdeniz diyetinin karakteristik özelliklerini oluşturmaktadır. Akdeniz diyeti sebze ve meyvelerden, tam
tahıl tanelerinden, zeytinyağı ve balık açısından zengin bir beslenme modeli olduğundan; posa’dan, C vitamini ve E vitamini, β-karoten gibi antioksidan vitaminlerden ve antioksidan etkinlik gösteren polifenolik
bileşiklerden, tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir.
Sürdürülebilir MeDi’de Günlük Olarak Tüketilmesi Gerekenler
Günlük olarak tüketilmesi gerekenler; sebzeler, meyveler ve tahıllardır. Sebzeler ve meyveler; özellikle
folat (folik asit), A vitaminin ön ögesi olan beta-karoten, E, C, B2 vitamini, kalsiyum, potasyum, demir,
magnezyum, posa ve diğer antioksidan özellikte olan bileşiklerden zengindir (Türkiye Beslenme Rehberi
2015 (TUBER), 2019). Günlük vitamin ve mineral gereksinimlerinin karşılanabilmesi için sebzeler ana
öğünlerde 2 veya daha fazla porsiyon olmalı, en az 1 porsiyonu çiğ olarak tüketilmelidir. Meyve tüketimi
ise her ana öğünde 1-2 porsiyon olmalıdır. Sebze ve meyvelerde renk çeşitliliği tercih edilerek çok çeşitli
antioksidan ve koruyucu ögeler sağlanmalıdır. Her zaman taze, mevsiminde ve minimum düzeyde işlenmiş
3

https://ich.unesco.org/en/RL/mediterranean-diet-00884 (E.T. 05.04.2021)
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sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Bu yiyecekler ne kadar az pişirilirse, vitamin kaybı ve yakıt kullanımı
o kadar az olur. Böylece çevresel etki de en aza indirilir (Serra-Majem ve ark., 2020: 8758).
Tahıllar; ekmek, makarna, pilav, kuskus v.b gibi olabilir. Her ana öğünde 1-2 porsiyon tahıl tüketilmelidir.
Tercihen tam tahıllar seçilmelidir. Tam tahıllar demir, magnezyum, selenyum, B vitaminleri ve diyet posası
(lifi) gibi besin öğelerinin kaynağıdır (Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER), 2019) Tam tahıl tüketimi kalp-damar hastalığını, bazı kanserlerin riskini ve tip II diyabet sıklığını azaltabilir ve düşük vücut
ağırlığı ile de ilişkili olduğu bilinmektedir (Serra-Majem ve ark., 2020: 8758).
Bitkisel besinlere dayalı bu model çok sayıda kronik hastalığın önlenmesinde, vücut ağırlığı yönetiminde,
doğal kaynakların korunmasında ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasından sorumludur (Serra-Majem
ve ark., 2019: 1-55). Agro-ekolojik yöntemlerle (kimyasal pestisit içermeyen) üretilen bitkisel kaynaklar,
insan ve doğanın pestisitlerle etkileşimini önemli ölçüde azaltmaktadır. (Kesse-Guyot ve ark., 2020: 377285).
Kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar (1-2 porsiyon); doymamış sağlıklı yağlar, mineraller, vitaminler ve
lifin yanı sıra sağlığa faydaları bulunan antioksidan potansiyeli olan diğer bileşikler için iyi kaynaklar olduğundan günlük olarak tüketilmelidir (de Souze ve ark., 2017: 1311).
Otlar, baharatlar, sarımsak ve soğan yemeklere lezzet verir ve tuz kullanımının azalmasını ve tat çeşitliliğini sağlar. Farklı derecelerde, içinde kullanıldıkları yemekleri zenginleştirmeye yardımcı olurken çok sayıda mikrobesin ögeleri ve antioksidan içerirler. Bu nedenle gün içerisinde tüketilmelidirler (Serra-Majem
ve ark., 2020: 8758).
Süt ürünleri (yoğurt, peynir ve diğer fermente ürünler) orta düzeyde (günlük 2 porsiyon) ve özellikle düşük
yağlı olanları tercih edilmelidir. Süt ürünleri; iyi kaliteli protein, elzem yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12 ve pantotenik asit için iyi bir kaynaktır
(Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER), 2019). Süt ve süt ürünleri tercih edilirken, organik olanlar,
küçük üreticilerden ve yerel çiftçilerden tercih edilmelidir. Bu durum ürünlerin çevresel etkilerini azaltmaya, yerel ekonomiyi sürdürmeye ve daha kaliteli ürünler üretmeye yardımcı olacaktır (Serra-Majem ve
ark., 2020: 8758).
Sürdürülebilir MeDi ve Zeytinyağı
Zeytinyağı bu piramidin merkezindedir, Bileşimi ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı nedeniyle natürel
sızma zeytinyağı tercih edilmelidir. Zeytinyağındaki fenol bileşenleri oleuropein, hydroxytyrosol ve tyrosol’dür. Zeytinde bulunan fenolik bileşiklerin kardiyovasküler ve trombotik hastalıklardan korunmaya
etkili bir şekilde katkıda bulunduğu bildirilmiştir (Estruch ve ark., 2013: 1279–1290). Zeytin ve zeytinyağı
üretimi çevre üzerine de olumlu etkilere sahiptir. Zeytin ağaçları çölleşme ve erozyon için bir engeldir ve
zeytin bahçeleri bir CO2 yutağıdır. Zeytin ağaçlarının; 1 L zeytinyağı üretimi için atmosferden 10 kg CO2
gazını uzaklaştırdığı bildirilmektedir4.
Sürdürülebilir MeDi’de Haftalık Olarak Tüketilmesi Önerilen Besinler
Beyaz et; MeDi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Tavuk, hindi eti gibi beyaz etin haftada 2 porsiyon, balık ve
deniz ürünlerinin ise haftada en az 2 ve daha fazla porsiyon tüketilmesi önerilmektedir. Balık ve deniz

4https://www.oliveoiltimes.com/production/sustainable-olive-oil-production-can-help-mitigate-climate-change/53615?climate-

change%2F53615 (E.T. 06.04.2021)
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ürünleri; omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Koroner kalp hastalığı riskini azalttığı ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Balık ve kabuklu deniz ürünleri büyük ölçüde tükenme riski
taşıyan bir kaynaktır. Bu nedenle balık stoklarını korumak için doğru bir kaynak yönetimine ihtiyaç vardır.
Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ve yakalanan balıkların yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliği bir alternatif olarak düşünülebilir. Dahası, su ürünleri yetiştiriciliği, atıkların su bitkilerinde yeniden kullanıldığı
döngüsel bir ekonomi yaklaşımını benimsemek için günümüzde daha da önem kazanmıştır (Huntington ve
ark., 2009: 1–61).
Beslenmemizde önemli bir yeri olan yumurta protein kalitesi en yüksek olan yiyecektir. Bu nedenle yumurtanın proteini örnek olarak değerlendirilir. Sarısı demir, A ve B grubu vitaminlerinden zengindir. (Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER), 2019). Sürdürülebilir MeDi’de yemeklerde kullanılanlar da dahil
olmak üzere toplam yumurta tüketimi haftada dördü geçmemelidir. Çünkü kanatlı eti ve yumurtalarının
doğal kaynaklar ve çevre üzerinde orta derecede etkileri vardır. Bu nedenle özellikle organik olarak üretilen
çeşitler aranmalıdır (Serra-Majem ve ark., 2020: 8758).
Kurubaklagillerin protein kalitesi düşüktür. Ancak kurubaklagiller belirli oranda tahıllarla karıştırılır ve iyi
pişirilirse protein kalitesi yükselir. Minerallerden; kalsiyum,çinko, magnezyum ve demir yönünden,vitaminlerden de B12 dışındaki B grubu vitaminleri yönünden de zengindir. İyi pişirme ve C vitamini kaynağı
sebze ve meyveler ile birlikte tüketilmeleri yapılarındaki demir ve kalsiyumun biyoyararlılığını artırır (Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER), 2019). Baklagiller, düşük glisemik indeks ve glisemik yük ile
oldukça doyurucudur. Posa içeriklerinin yüksek ve yağ içeriklerinin düşük olması nedeniyle kan şekeri ve
kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. MeDi’nin çevresel etkisini azaltarak diyette hayvansal proteinli yiyeceklerin yerini alabilir. Baklagiller ayrıca topraktaki atmosferik nitrojeni sabitlemeye, toprak verimliliğini artırmaya ve suni gübrelere bağımlılığı azaltmaya da yardımcı olur (SerraMajem ve ark., 2020: 8758).
Önemli bir öneri de, kırmızı ve işlenmiş etlerle ilgilidir. Kırmızı et ve ürünleri; iyi kaliteli protein, demir,
çinko, fosfor, magnezyum, selenyum gibi mineraller, riboflavin, niasin, vitamin B 6, vitamin B12 gibi vitaminler açısından zengindir (Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER), 2019). Kırmızı et daha az sıklıkta
(haftada 2 porsiyondan az), tercihen yağsız et olarak tüketilmelidir. Benzer şekilde, işlenmiş et tüketimi de
sınırlandırılmalıdır (≤1 porsiyon/hafta). Yapılan bilimsel çalışmalar; yüksek miktarda kırmızı et ama özellikle işlenmiş et tüketiminin tip 2 diyabet, inme, kardiyovasküler hastalıklar, kanser gibi diyetle ilintili
kronik hastalıklar ve mortalite riskini arttırdığını göstermektedir. >100 g/gün kırmızı et tüketiminin açlık
kan glikoz düzeyi ve insülin konsantrasyonunu, >50 g/gün işlenmiş kırmızı et tüketiminin açlık kan glikoz
düzeyini önemli derecede yükselttiği belirtilmektedir. Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser
Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan “Et, balık ve süt ürünleri ve kanser riski” konulu raporda; kırmızı et (tüketimde 100 g/gün artış) ve işlenmiş etlerin (tüketimde 50 g/gün artış) kolorektal kanser riskini
arttırdığı, kırmızı et tüketildiğinde kolorektal kanser riski için delil düzeyinin olası, işlenmiş et tüketildiğinde ise kolorektal kanser riski için delil düzeyinin kesin olduğu belirtilmektedir (Serra-Majem ve ark.,
2020: 8758). Et tüketimindeki azalma aynı zamanda yüksek çevresel değere de sahiptir. (Qian ve ark.,
2020: 265-271).
Patates ise; geleneksel birçok yemekte bulunmakla birlikte haftada 3 ve daha az porsiyonda tüketilmesi
tavsiye edilmiştir.
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Son olarak, sürdürülebilir MeDi piramidinde en üstte, yüksek yağlı ve/veya yüksek şekerli tatlıların, hamur
işlerinin ve içeceklerin temsil edildiği görülmektedir. Tatlılar ve yüksek şeker, yüksek yağ içeren yiyecek
ve içecekler az miktarlarda ve sadece ara sıra tüketilmelidir. Haftada en fazla 1-2 porsiyon ile sınırlandırılmalı veya özel günler ve kutlamalar için ayrılmalıdır. Diyette tatlı ihtiyacı taze ve daha az oranda kurutulmuş meyveler, bal veya keçiboynuzu ile sağlanmalıdır. (Serra-Majem ve ark., 2020: 8758).
Sürdürülebilir MeDi’de İçecekler ve Sıvı Dengesi
Yiyeceklerden elde edilen suya ek olarak su ve tatlandırılmamış içecekler (günde 1,5-2 L, günde ortalama
altı-sekiz bardak) vücut su dengesini korumak ve aktif bir yaşam tarzını sürdürmek için gereklidir. Avrupa
Gıda Güvenliği Otoritesi’ne göre, yeterli su alımı için referans değerler yetişkin kadınlar ve erkekler için
günde sırasıyla 2,0 ve 2,5 L'dir. Bu değerler içme suyu, diğer içeceklerden gelen su ve yiyeceklerde bulunan suyu içermekte ve orta düzeyde fiziksel aktivite yapan ve oda sıcaklığında olan kişiler için geçerlidir.
Su gereksinimleri yaşa, kişisel sağlık durumuna, fiziksel aktivite yoğunluğuna, hava durumuna ve diğer
çevresel koşullara göre değişebilir (EFSA, 2010: 1–48).
Kahve, çay ve bitkisel karışımlarda en az şeker veya bal kullanımı ile veya tercihen herhangi bir tatlandırıcı
olmadan tüketim yapılmalıdır. Bu içeceklerin her biri, değişen derecelerde, farklı bir yararlı flavonoid kaynağı sunmaktadır. Bu içecekler ayrıca şekerli içeceklerin tüketimini potansiyel olarak azaltabilir. Mümkün
olduğu kadar onaylı, yöresel ve sürdürülebilir şekilde üretilen kahve ve çay tercih edilmelidir. Son olarak,
MeDi içerisinde inançlara göre ılımlı şarap tüketimi de kabul edilmektedir (Serra-Majem ve ark., 2020:
8758).
Sürdürülebilir MeDi Piramidinin Temeli
Sürdürülebilir MeDi piramidinin tabanında düzenli fiziksel aktivite, uyku ve yeterli dinlenme, keyifli zaman geçirme, keyifli aktiviteler, biyoçeşitlilik ve mevsimsellik, geleneksel, yerel ve çevre dostu ürünler
yer almaktadır.
Sonuç olarak sürdürülebilir MeDi’de her ana yemekte 1-2 porsiyon meyve, 2 porsiyon ve üzeri sebze (özellikle farklı renklerde, çiğ/pişmiş), zeytinyağı, ekmek/makarna/pirinç/kuskus/patates ve diğer tahıllar 1-2
porsiyon tüketilebilir. Günlük olarak süt ve süt ürünleri az yağlı olacak şekilde 2 porsiyon, zeytin, yağlı
tohumlar, sert kabuklu yemişler 1-2 porsiyon tüketilmelidir. Gün içerisinde baharatlara, otlara, sarımsak
ve soğana, kurubaklagillere yer verilmelidir (Serra-Majem ve ark., 2020: 8758).
Sürdürülebilir MeDi, uzmanlar arasındaki bilimsel fikir birliğine ve ayrıca beslenme, sağlık, doğal ve
sosyo-ekonomik çevre alanlarındaki araştırmalardan elde edilen kanıtlara dayanmaktadır; ancak kuralcı
değildir. Buradaki fikir, her ülkenin temel güncellenmiş MeDi önerilerini bir kılavuz olarak kullanması ve
içeriği kendi ülkelerine özgü bağlam ve mutfaklarına göre uyarlamasıdır. Ana hedef, MeDi'nin algısını
birey merkezli bir odaktan, gezegen ve popülasyonları için MeDi modelinin faydalarını kucaklayan daha
geniş bir odak noktasına dönüştürmek olmalıdır.
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Abstract: Vitamins such as vitamins A, C, D and E and minerals such as zinc, copper, selenium and iron
have been reported to play an important role in maintaining a healthy immune response (1). In this review,
especially it is aimed to review the studies on vitamin C and D, selenium and zinc, which are prominent in
the treatment of COVID-19. There has been some systematic review and meta-analysis has been published.
Low serum 25 (OH) vitamin-D levels were significantly associated with a higher risk of COVID-19 infection and associated with higher risk of need for invasive mechanical ventilation and death (3, 5). Average
1 g / day of vitamin C it was determined to prevent upper respiratory tract infection of purchase and shorten
the duration of upper respiratory tract infection by an average of 8% in adults and 14% in children (11).
Selenium is reported that the susceptibility to infectious diseases increases and the infections are more
severe in selenium deficiency (13). Zinc is showned to has antiviral effect to against many viruses such as
Herpes Simplex, Hepatitis C, HIV and shortened the duration of flu symptoms in adults (16, 17). As a
result; In the fight against COVID-19, the use of some vitamins and minerals such as vitamin C and zinc
in pharmacological doses has also come to the fore. Therefore, it is considered important to take doses that
prevent deficiencies of vitamins and minerals but do not cause toxicity and that more studies and guidelines
are needed.
Keywords: Nutrition, Vitamins, COVID-19, Minerals
INTRODUCTION
Starting with the COVID-19 pandemic, nutrition and vitamins are frequently brought to the agenda to
strengthen the immune system of people and reduce the disease clinic. My aim is to compile the academic
publications that have emerged with the COVID-19 pandemic that has been going on for a year and to have
up-to-date information on this very curious subject. As it is known, vitamins and minerals have various
effects on the immune system such as ensuring the development and differentiation of macrophages, neutrophils and natural killer cells, and regulating T and B lymphocyte response. Therefore, in this review
Covidien-19 and particularly the role of vitamins in the diet of many viral infections were investigated,
including.
In many studies, it is known that adequate and balanced nutrition plays a very important role in protecting
against viral infections for a healthy immune system. In order to develop and maintain immune functions,
the macro and micronutrients needed by the body must be met in sufficient quantities. Vitamins such as
vitamins A, C, D and E and minerals such as zinc, copper, selenium and iron have been reported to play
an important role in maintaining a healthy immune response (1). In this review, especially it is aimed to
review the studies on vitamin C and D, selenium and zinc, which are prominent in the treatment of COVID19.
Plasma 25-hydroxyvitamin D (25 [OH] D) levels taken for a cohort study in Switzerland were evaluated
retrospectively to examine the relationship between vitamin D and COVID-19. The study reported that
patients with confirmed COVID-19 diagnosis by polymerase chain reaction (PCR) had lower 25 (OH) D
levels than PCR negative patients (median: 24.6 ng / mL and 11.1 ng / mL, respectively) (2). In addition,
a very important systematic Review and Meta-Analysis has been published on this subject. Teshome et al.
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scanned 318 publications and found 14 of them worthy of meta-analysis. A systematic literature review of
databases was conducted from 15/05/2020 to 20/11/2020 to understand the Effect of vitamin D level on
COVID 19 Infection. In their results, they found that low serum 25 (OH) vitamin-D levels were significantly associated with a higher risk of COVID-19 infection. The limited data currently available suggest
that adequate vitamin D levels in serum are associated with a significantly reduced risk of COVID-19
infection (3).
Another important Meta-Analysis has recently been published by Bassetne et al. Disease severity and mortality rates due to COVID-19 infection were evaluated in the elderly and populations with chronic illness
at high risk for vitamin D deficiency. They searched four databases until December 18, 2020, and trial
records until January 20, 2021. They pointed that With the available evidence to date largely from lowquality observational studies, it can be seen as showing a trend for an association with COVID-19 with low
serum 25 (OH) D levels, but this association has not been found to be statistically significant. Calcifediol
supplementation may have a protective effect on ICU admissions related to COVID-19. The use of high
doses of vitamin D in COVID-19 patients is currently not based on solid evidence. It awaits the results of
ongoing trials to determine the effectiveness, desired doses, and safety of vitamin D supplementation to
prevent and treat the health consequences associated with COVID-19 (4). In another publication; 185 patients were studied to analyze possible associations of vitamin D status with COVID-19 disease severity
and survival. As a result, they founded that when adjusted for age, gender, and comorbidities, Vitamin D
deficiency was associated with higher risk of need for invasive mechanical ventilation and death (5).
The emergence of vitamin D in relation to COVID-19 is related to these effects and its effect on T cell (Th)
response. In the case of viral or bacterial infection, the immune system responds by secreting anti-inflammatory and pro-inflammatory cytokines. The cytokine storm caused by the excessive secretion of these
cytokines is associated with the severity of COVID-19 and is cited as a major cause of COVID-19-related
mortality (6).
As we see that; all these studies highlight the need for larger interventional studies on VitD supplementation in people infected with SARS-CoV-2. But many randomized controlled clinical studies have been
conducted to investigate the protection of vitamin D supplementation against the risk of acute respiratory
infection. In a meta-analysis including a total of 25 randomized controlled clinical trials (n = 11321), vitamin D supplementation was found to reduce the risk of acute respiratory tract infection (7).
Adequate vitamin D intake has been determined as 15 mcg / day for adult men and women, and 20 mcg /
day for the elderly. 90% of vitamin D is formed by sunlight and the amount to be taken with foods is
limited. Daily sources of vitamin D; Sunlight (at least 15-20 minutes), margarine, butter, egg yolk ect. (8).
Various recommendations regarding optimal levels of vitamin D and its use as supportive therapy have
been presented. Circulating 25 (OH) D concentrations in the range of 20-30 ng / mL will reduce acute
respiratory distress syndrome; however, it has been suggested to increase the optimal range of serum 25
(OH) D concentrations to 40-60 ng / mL in order to prevent the risk of infection (9).
When we look at the Vitamin C, ıt is one of the water-soluble vitamins known for its antioxidant properties
and being a cofactor of enzymes involved in various physiological reactions. Vitamin C is needed for the
synthesis of carnitine, collagen and various hormones (such as catecholamines and peptide hormones). In
recent years, it has been demonstrated that vitamin C also plays a role in gene transcription and cell signaling; It has also been determined to be a coenzyme for deoxyribonucleic acid (DNA) and various enzymes
involved in the regulation of histone methylation.(10)
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Investigating the effect on upper respiratory infections of vitamin C in a Cochrane review that 29 studies
and 11306 are included in the individual's average 1 g / day of vitamin C it was determined to prevent
upper respiratory tract infection of purchase. However, it has been reported to shorten the duration of upper
respiratory tract infection by an average of 8% in adults and 14% in children (11). Cheng et al., That the
powerful antioxidant effect of vitamin C can be used to reduce oxidative stress caused by cytokine storm;
It has been suggested that intravenously high doses of vitamin C (10-20 g / day) supplementation may have
positive effects in individuals with severe COVID-19 (12). Adequate intake of vitamin C in the diet is set
at 110 mg / day for adults and elderly men and 95 mg / day for women. Foods containing vitamin C in the
daily diet; Citrus fruits, strawberries, tomatoes, potatoes, cabbage, green leafy vegetables (8).
Selenium is a trace element that has antioxidant and anti-inflammatory effects and has a wide variety of
pleiotropic effects. It has been reported that the susceptibility to infectious diseases increases and the infections are more severe in selenium deficiency (13). Beck et al., showed that in an in-vivo study, mice
with and without selenium deficiency were infected with a mild influenza A strain. It was observed that
mice with selenium deficiency developed more severe interstitial pneumonia than mice with selenium deficiency (14). In a randomized double-blind study by Broome et al., Selenium supplementation in individuals with low plasma selenium concentrations (<1.2 μmol / L) increased interferon (IFN) -ɤ production
and Th count in response to poliomyelitis vaccine; It has been determined that by reaching the peak of Th
proliferation earlier, it positively affects the cellular immune response. Although selenium supplementation
has positive effects on the cellular immune response, it has been determined that selenium supplementation
at high doses (200 μg / day) may have a negative effect on the immune response by causing a significant
decrease in the granzyme B content of CD8 cells (15). Food sources containing selenium; seafood, kidney,
liver and other meats, cereals, brewer's yeast, cabbage, celery, onion, garlic, radish, mushrooms, squash,
sesame seeds, and eggs are also good sources of selenium. The current daily value for selenium is 55μg
(micrograms).
Zinc is a trace element that has important roles in growth, development and protection of immune functions. Read et al. In his study, he drew attention to the antiviral effect of zinc against many viruses such as
Herpes Simplex, Hepatitis C and HIV (16). A meta-analysis study reported that intake of oral zinc supplements significantly shortened the duration of flu symptoms in adults (17). Also, ıt has been reported that
chloroquine, one of the agents currently used for the treatment of COVID-19, is an ionophore that increases
intracellular zinc concentration. It has been suggested that the antiviral effect of chlorokinin against
COVID-19 may also be mediated by this effect on intracellular zinc concentration (18). Therefore, it has
been reported that using chloroquine and zinc together may have a synergistic effect (19). Adequate zinc
intake in TUBER is determined as 9.4-16.3 mg / day for men and 7.5-12.7 mg / day for women. Zinccontaining daily food nutrition: whole grains, meat, eggs, liver and sea products (8).
RESULT
Vitamins and minerals are essential nutrients for a healthy immune response. It is very important to provide
the recommended daily intake of vitamins and minerals along with adequate and balanced nutrition. It has
been shown that the use of nutritional supplements to meet the needs of some vitamins and minerals in
cases where adequate nutrition cannot be provided can have positive effects on protection against viral
infections. In the fight against COVID-19, the use of some vitamins and minerals such as vitamin C and
zinc in pharmacological doses has also come to the fore. However, studies on the subject have just begun
to be conducted, and their effectiveness on COVID-19 and potential adverse effects due to their use of high
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doses are not yet known. Apart from this, it is known that excessive intake of minerals such as selenium,
iron and copper can also negatively affect the immune response. Therefore, it can be emphasized that it is
important to take vitamins and minerals in doses that prevent their deficiencies but do not cause toxicity.
At last, more studies and guidelines are needed regarding the COVID-19 Pandemic and vitamins.
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Öz: Premenstrual sendrom(PMS) menstrual döngünün luteal fazı boyunca düzenli olarak tekrarlayan,
menstruasyonun başlaması ile azalan veya önemli derecede gerileyen, kadında fiziksel, davranışsal ve psikolojik semptomlarla ortaya çıkan ve sağlığını, günlük yaşam döngüsünü ve kalitesini etkileyen bir sağlık
sorunudur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, PMS prevalansının %34,1 ile %70,2 arasında değiştiği görülmektedir. Premenstrual sendromun yorgunluk, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, memelerde hassasiyet, ödem, yeme bozuklukları gibi 150’den fazla psikolojik, davranışsal ve fiziksel semptomu vardır.
Premenstrual sendromun etyolojisi belirsizdir fakat yaşam tarzı faktörleri premenstrual sendrom görülmesine ve belirtilerine yönelik olumlu ve olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Yapılan çalışmalar artan stres
seviyeleri, sigara alkol kullanımı, yüksek beden kitle indeksi(BKİ), düşük uyku kalitesi gibi yaşam tarzı
faktörlerinin PMS yaşamayı olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Kendini stres altında hissetmenin
PMS riskini 3,62 kat artırdığı 525 öğrenci ile yapılan bir çalışmada saptanmıştır. Diğer yandan fiziksel
aktive yapmak, yağ, tuz ve şeker alımını azaltarak dengeli beslenmek, hayıt, sarı kantaron gibi bitkisel
yöntemler kullanmak, B6 ve D vitamini, Kalsiyum ve Magnezyum gibi vitamin, mineral alımı ve stres
yönetimi ise PMS belirti ve şiddetini azaltarak kadınların hayat kalitesini yükseltebilmektedir. Yaş aralığı
15-45 yaş olan 86 kadın ile yapılan çalışmada 2 ay D ve E vitamini kullanıldıktan sonra PMS semptom
skorlarının önceki PMS semptom skoruna göre anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür. Buna rağmen
kadınların PMS semptomları ile baş etmede yetersiz olduklarının saptandığı çalışmalar bulunmaktadır.
Sağlıklı yaşam tarzı davranışları geliştirilerek premenstrual sendromun hayat kalitesi üzerindeki olumsuz
etkileri azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Premenstrual Sendrom, Yaşam Tarzı, Beslenme, Fiziksel Aktivite
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Premenstrual sendrom (PMS); menstrual döngünün luteal fazında görülen ve menstruasyonun başlaması
ile azalarak kaybolan fiziksel, davranışsal ve psikolojik semptomlar olarak tanımlanmaktadır
(RCOG,2017). Tarihsel süreçte ilk defa 1931’de Dr. Robert T. Frank tarafından menstruasyondan önceki
yedi ile 10 gün içinde görülen ve kanama başlayana kadar devam eden; artan sinirlilik, huzursuzluk, ödem,
baş ağrısı olarak tanımlanıp ‘premenstrual gerginlik’ olarak adlandırılmıştır (Frank,1931:1053-57). Premenstrual sendrom olarak adlandırılıp dünyada tanınması ise 1953’te Raymond Greene ve Katharina Dalton tarafından gerçekleştirilmiştir (Greene & Dalton:1953:1007-14). PMS prevalansını incelemek için yapılan çalışmaların sonuçları farklılıklar göstermektedir. İçinde birçok ülkenin yer aldığı PMS’nin ilk sistematik incelemesinde ortalama PMS prevalansı %47,8 olarak saptanıp en düşük prevalans %12 ile Fransa,
en yüksek ise %98 ile İran olarak bildirilmiştir (Direkvand Mogdahan ve ark.,2014:106-9). Premenstrual
sendromun etyolojisi belirsiz olup; yorgunluk, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, memelerde hassasiyet, ödem, yeme bozuklukları gibi birçok psikolojik ve fiziksel semptomu vardır5(RCOG,2017). Yaşam
tarzı faktörleri PMS’i olumlu ve olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Yüksek stres düzeyi ve beden kitle
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indeksi(BKİ), sigara ve alkol kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları gibi faktörler PMS’e yönelik olumsuz etkisi olan, sağlıklı olmayan yaşam biçimi davranışlarındandır (Aşcı ve ark.,2016:79-87 ; Işgın ve
ark.,2016:114-21 ; Fernández ve ark., 2018 ; ElBanna ve ark.,2019: 394-402).
Sağlık davranışı; sağlığın sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili davranışlar olarak tanımlanmış ve sağlıklı beslenme, egzersiz, sigara ve alkol kullanımından kaçınma gibi kendi kendine uygulanan
davranışları kapsamaktadır (Conner, 2015:582-587). Sağlıklı yaşam tarzı, kişinin iyilik halini etkileyen
durumları değerlendirip kendisine uygun bulduklarını tercih ederek hayatına dahil etmesidir (Esin,
1999:87-96). Sağlıklı yaşam tarzı davranışları değiştirilebilir risk faktörleri olarak görülmekte ve günlük
alışkanlıkların sağlık sonuçları üzerindeki etkileri klinik kılavuzlarla desteklenmektedir (Kushner & Mechanick: 2015:36-40). PMS yönetimi için diyet, egzersiz, stres yönetimi, sigara ve alkol kullanımı, magnezyum, kalsiyum ve D vitamini, Vitex agnus castus (hayıt bitkisi), çuha çiçeği yağı, Hypericum perforatum
(sarı kantaron) gibi nonfarmakolojik ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri ilk sırada önerilmektedir (RCOG,
2017). Dolayısıyla sağlıklı yaşam tarzı davranışları geliştirilerek premenstrual sendromun hayat kalitesi
üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, yaşam tarzı faktörlerinin premenstrual sendrom üzerine etkilerinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Çalışma literatür taranarak derleme şeklinde planlanmıştır.
BULGULAR
Premenstrual sendromun etyolojisi bilinmediğinden spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Yaşam tarzı faktörleri uygulanacak tedavi yaklaşımının ilk basamağında yer almaktadır 1,6(RCOG, 2017).
Beslenme
Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği (ACOG), diyetteki değişikliklerin PMS semptomlarını hafifletmede etkili olabileceğini vurgulayarak kompleks karbonhidrat ve kalsiyum açısından zengin, az miktarda
ve sık beslenilmesini; yağ, tuz ve şeker alımının azaltılmasını önermiştir.2
Yapılan çalışmalarda kadınların premenstrual dönemde yaşadıkları iştah değişimleri sonucu yağ oranı yüksek, fazla kalorili gıdalara eğilim gösterdikleri görülmüştür. (Reed ve ark., 2008:185-193 ; Kısa ve ark.,
2012). Bu durum artmış sodyum ve sıvı tutulumu ile PMS semptomlarının şiddetini artırabilmektedir (Bianco ve ark., 2014:365-75).
Egzersiz
Düzenli olarak yapılan egzersiz beta endorfin seviyelerini artırıp, kas ve eklemlerde rahatlamaya yol açarak
PMS’nin fiziksel ve psikolojik semptomlarında iyileşme sağlamaktadır2 (Öztürk & Karaca, 2019:105-110).
Literatürde PMS ve egzersiz ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; yüzme, aerobik, yoga egzersizi yapan kadınlarda yapmayanlara göre PMS semptomları açısından anlamlı derece fark saptanmış
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olup; düzenli egzersiz yapmanın PMS’nin psikolojik ve fiziksel semptomları üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Salamat ve ark., 2008:29-32 ; Mohebbi ve ark., 2018 ; Maged ve ark., 2018:951-59 ; Ghaffarilaleh
ve ark., 2019:87-92).
Stres Yönetimi
Menstruasyondan önce progesterondaki düşüşle birlikte kadınların stres kaynaklarına daha güçlü yanıtları
olmaktadır ve bu durum olumsuz duyguları, ruh hali değişikliklerini artırabilmektedir. Dolayısıyla stres
PMS semptomlarını güçlendirebilmektedir (Liu ve ark., 2017:1597-1602).
PMS’de stres yönetimi için nefes egzersizleri, meditasyon, masaj gibi rahatlama metotları ve düzenli, yeterli uyku önerilmektedir1,2 (RCOG,2017). Lavanta yağı ile inhalasyon aromaterapisinin anksiyete, ağrı,
depresif duygulanım gibi PMS semptomları üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Uzunçakmak & Ayaz Alkaya, 2018: 63-67).
Tamamlayıcı Terapiler
Tamamlayıcı tedavilerin kullanımını desteklemek için sınırlı kanıt olmasına rağmen, PMS yaşayan kadınlar bütünsel bir yaklaşımdan da yararlanabilirler (RCOG, 2017).
Hayıt bitkisinin (Vites agnus castus) meme semptomları üzerinde etkili olduğu görülmüştür (Wuttke ve
ark., 2003:348-57). B vitaminleri alan kadınlarda ise PMS riskinin anlamlı derecede düşük olduğu gözlemlenmiştir (Chocano-Bedoya ve ark., 2011:1080-86). D vitamininin PMS riskini azaltmadaki rolü kesin olmamakla birlikte bazı kadınlarda premenstrual dönemde azalmış serum kalsiyum ve D vitamini seviyeleri
bildirilmiştir. D vitamini ve kalsiyum yönünden zengin beslenen kadınlarda PMS gelişme riskinin daha
düşük olduğu saptanmıştır (RCOG, 2017 : Abdi & Rahnemaie, 2019: 73-86). Oksaloasetatın, C vitamini
kombinasyonu ile takviye kullanımının PMS ile ilişkili depresyon, anksiyete gibi semptomları hafifletmeye
yardımcı olduğu görülmüştür (Tully ve ark., 2020:195-204). Bir diğer yandan magnezyum ve B-6 vitamini
kombinasyonunun PMS semptomlarını hafifletmede en yüksek etkinliği gösterdiği bildirilmiştir (Fathizadeh ve ark., 2010:401-405). Sarı kantaronun (Hypericum perforatum) PMS ile ilişkili duygudurum semptomları üzerine etkili olduğu saptanmıştır (Canning ve ark., 2010: 207-225). PMS yönetiminde çuha çiçeği
yağı kullanımına yönelik yapılan çalışmada ise meme semptomları üzerinde etkili olduğu görülmüştür
(Mahboubi, 2019:74-82). Tamamlayıcı terapilerin PMS yönetimindeki etkilerini değerlendirmek için daha
fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
SONUÇ
Premenstrual sendromun etyolojisi belirsiz olup etkin tedavi yöntemi bulunmadığından PMS yönetimindeki yaklaşım semptomlara yöneliktir. Sağlıklı yaşam tarzı davranışları geliştirilerek premenstrual sendromun hayat kalitesi üzerindeki etkileri kontrol altına alınabilir.
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EVALUATION OF SOME HEAVY METALS IN SARDINES (Sardina pilchardus, Walbaum
1792) CAUGHT FROM ÇANAKKALE STRAIT IN TERMS OF CONSUMABILITY AND
HEALTH
Latife Ceyda İRKİN
Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Faculty of Applied Sciences, Çanakkale / Turkey
Abstract: The sampling point of the research has been determined as the shores of the Çanakkale Strait,
where fishing is concentrated. Seasonal sampling was made of fish species that were caught by commercial
fishing boats in the Çanakkale Strait and offered for human consumption at fish sales points. ICP-OES
(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer), which allows analysis of trace, minor and
major concentration levels of the chemical element, was used to determine the amount of heavy metals in
the samples. Analysis of Cd, Cu and Pb in the samples were performed by EPA method 200.7. The levels
of Cd, Cu and Pb were determined in the muscle tissues of Sardine (Sardina pilchardus, Walbaum 1792)
from the seafood obtained from the Çanakkale Strait by fishing. In the samples, Cd values were detected
only in autumn, Cu in the highest winter, Pb has not been detected in fish muscle dough in any season. Cd
was obtained under the limit values. As a result, it was determined that the heavy metal accumulation in
the muscle tissues of the fish caught from the Çanakkale Strait increased seasonally in parallel with the
increase in pollution. The findings obtained show that its consumption does not pose a health risk in terms
of the heavy metal values selected for this species.
Keywords: Çanakkale Strait, Heavy Metal, Sardines, Muscle Tissue, Health
INTRODUCTION
Conducting researches examining heavy metal accumulation and damage in aquatic organisms is important
to determine the species with high sensitivity to these metals as well as determining the biochemical, physiological, histological, structural and functional disorders that may occur in the organisms (Tchounwou et
al., 2012). Especially in parallel with industrial developments, there is an increase in the pollution caused
by heavy metals in aquatic ecosystems. This contamination is reflected in the food chain. Heavy metals
taken into the body with water and nutrients accumulate in organisms and have the potential to damage the
vital activities. Under normal conditions, the ratio of heavy metals in nature should be low. When the
concentration rates in the natural environment increase, heavy metals such as silver, mercury, copper, cadmium and lead have toxic effects on organisms and can inhibit enzymes (Jaishankar et al., 2014). The high
content of heavy metals in aquatic ecosystems has become a rapidly growing problem worldwide. Heavy
metals accumulation in fish is also one of the main indicators of environmental pollution. Even if heavy
metals are present in small amounts, they can accumulate in concentrations that can cause toxic effects on
aquatic organisms and turn into poison. Fish are at the top link of the aquatic food chain and heavy metals
in the environment easily accumulate in various tissues and organs of fish (Bhat and Khan, 2011). In addition, fish is one of the most prominent indicators in aquatic ecosystems in terms of estimating the potential
risks of trace metal contamination and consumption by humans. Although there is not much data about the
toxicity of seafood exposed to environmental pollution in other creatures, there is no research on how much
the fish grown in the Dardanelles are affected by the environmental pollution caused by industrial wastes
and the toxicity of pollutants such as heavy metals and pesticides accumulated in their tissues. The negative
effects of fish, which constitute an important link in the food chain among seafood, on our health will be
supported by these studies.
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AIM
Fish and seafoods, which contain plenty of protein, vitamins, minerals and polyunsaturated omega‐3 fatty
acids, are an inexpensive and essential part of the daily diet. In some societies, fish is the primary food
source that contributes significantly to food security. Fish is one of the most important foods to be consumed for a healthy life (Albert et al., 2013). However, frequent consumption of fish and seafood is recommended to prevent cardiovascular diseases and obesity. Fish is a miraculous food source especially for
babies, the elderly, those with heart disease, risk of brain hemorrhage and those with digestive problems.
Today, aquatic ecosystems are heavily damaged by persistent pollutants originating from agriculture and
industry (Dumic et al., 2019). Heavy metal pollution has been identified as a concern in coastal areas due
to discharges from industrial wastes, agricultural and urban wastewater. Heavy metal levels are known to
increase significantly in the marine environment, mainly as a result of anthropogenic activities. Fish and
other sea creatures are not independent of the environment in which they live. This situation results in the
complete extinction of species that are not tolerant to certain environments, or it causes structural and
functional damage to organisms by interfering with the physiological and biochemical mechanisms of living things. It is very important to determine and monitor the levels of heavy metals in foodstuffs, especially fisheries. Fish are indicator species for monitoring metal toxicity in seawater. Because heavy metal
ions can accumulate more easily in such creatures compared to other foodstuffs and cause harmful effects
on human health. For these reasons, if our diet is healthy and reliable, it is equally possible to have a healthy
life.
SCOPE
The sampling point of the research has been determined as the shores of the Çanakkale Strait. Seasonal
sampling was made of the species that were caught by commercial fishing boats and offered for human
consumption at fish sales points. Sampling was done 4 times (April, July, October, January) throughout
the year. Cd, Cu and Pb analyzes of the samples were performed using the ICP-OES technique (determination of trace elements by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry). Pre-treatment and
analysis were carried out at Çanakkale Onsekiz Mart University Science and Technology Application and
Research Center. Heavy metal contents were determined for the species in seasonal and comparative terms.
The heavy metal contents in the species have been evaluated considering the risk factors and the environment in which they grow, and statistical evaluation has been made. Seasonal heavy metal contents were
given in Table 1.
Table 1. Seasonal heavy metal contents of S. pilchardus (Limit values are set by WHO, 2002, ND;
not defined)
Season
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April

July

October

January

Limit value

Heavy metals

Spring

Summer Autumn

Winter

Cd

ND

ND

0,01152

ND

0.05

Cu

0,0441

ND

0,03677

0,05131

30

Pb

ND

ND

ND

ND

0.3
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Cadmium values for Sardines were determined between April 2020-January 2021. Cd could not be detected
in the samples in the spring, summer and winter. Cd value was determined as 0.01152 (µg/g) in the sampling done in autumn. The Cu value in the spring sampling was 0.0441 (µg/g), the Cu value in the autumn
season was 0.03677 (µg/g), and the value in the winter samples was 0.05131 (µg/g). During the summer,
Cu was not detected. In the comparison made on the basis of the seasons, the highest value for Sardines
was found in winter samples. Pb content of this species was not detected in seasonal evaluation throught
the year. Bioaccumulation of heavy metals (Zn, Pb, Cd and Cu) in liver, gills and muscle tissue in benthic
and pelagic fish species collected during two seasons was determined in a study conducted on some fish
tissues in Lake Geriyo, Adamawa State, Nigeria. According to the data obtained, there is no threat to human
consumption and public health (Bawuro et al. 2018). In our study based on the analysis of similar elements,
Cu was found to be quite high and Cd and Pb were found to be below the limit values. Iron, copper, nickel
and zinc values in Whiting (Merlangius euxmus), Bonito (Sarda sarda), Horse mackerel (Trachurus trachurus) and Red Mullet (Mullus barbatus) fishes caught from the area between İnebolu and Cide Ports.
Turkish Food Codex, European Union The heavy metal accumulation in the muscle tissue of the sardine
type obtained from the Dardanelles is similar to the results of the study conducted by Sönmez et al. (2016).
Küpeli et al. (2014) evaluated trace element levels in the muscle tissues of fish species collected from three
different locations in Sakarya, namely river, lake and sea. Levels of elements such as Al, B, Ba, Cr, Cu,
Fe, Mn, Ni, Sr and Zn were determined using 17 different fish species. The results obtained were compared
with other studies published in the literature. Sakarya in several fish species collected from waters in trace
element levels, Turkey Food Codex (TFC), the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World
Health Organization (WHO) were determined to be below the limit values provided by. Culha et al. (2016)
investigated metal contamination in Holothuria tubulosa (Sea Cucumber) and sediments in the Dardanelles
in their study. This study was carried out to determine the concentrations of some trace metals (Cd, Cu,
Pb, Ni, Zn and Fe) in H. tubuosa (Gmelin, 1788) belonging to Echinoderm species and their residues in
three different locations. As a result of the study, it was determined that H. tubulosa is a bioindicator species
in the determination of Ni trace metal in sediment. Ni and Cd concentrations were found to be above the
reference value according to the Sediment Quality Guide. Comparing the data we obtained with Culha et
al. (2016), it was determined that there are significant differences between the seasonal and species in the
accumulation of trace elements in the muscle tissue (Cd, Pb, Fe, Mn, Zn, Cu) of Sardines.
CONCLUSION
The effects of heavy metals mixed into water, on fishery products, which are a very rich source of protein
in nutrition, should not be overlooked. Wastes left to nature consciously or unconsciously can reach all
organisms through the food chain. The accumulation and toxic effects of some heavy metals cause the
growth and survival rates of fish larvae to decrease. In the future, this problem will affect the natural fish
populations, endanger the sustainability and affect the welfare of the societies with the increase of unhealthy food. Seafood is important in terms of both a healthy food source and high economic return. The need
for food, which increases in parallel with the world population, brings more options to the agenda. At this
point, seafood has an important potential. It is inevitable for the future that we can reduce environmental
pollution and use aquatic ecosystems more efficiently.
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Öz: Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ekranlı araçlara maruziyet süremiz artmıştır. Ekranlı araçlar; bilgisayarlar, programlanabilir iş tezgahları, televizyonlar, telefonlar, telgraf cihazları
gibi sıralanabilir. Mühendisler, bankacılar, grafik tasarımcıları, editörler, veri işletmenleri, büro çalışanları
gibi birçok iş koluna mensup çalışan, ekranlı araçlarla uzun saatler vakit geçirmektedirler. Ekranlı araçlarla
çalışan meslek gruplarına ise her geçen gün yenisi eklenmektedir. 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan
Covid-19 virüsü sebebiyle birçok ülkede eğitimler online olarak bilgisayarlar üzerinden verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte hem eğitmenler hem de öğrenciler teknolojik iletişim araçları bilgisayar, tablet, telefon
gibi ekranlı araçlarla uzun süre vakit geçirmektedirler. Teknolojinin bize sunmuş olduğu bu alternatif çözümün olumsuz etkileri de beraberinde gelmiştir. Ekranlı araçlarla çalışmanın sağlık açısından olumsuz
etkileri mevcuttur. Ekranlı araçlarla çalışırken göz ardı edilen ergonomik kurallar bazı meslek hastalıklarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda
oluşabilecek riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklamaktır.
Çalışmamızın ilk kısmında ekranlı araçlarla çalışan kişilerin yaşayabileceği rahatsızlıklardan bahsedilmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında ekranlı araçlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar
sunulmuştur. Çalışmamızın son kısmında ise ülkemizin Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci çerçevesinde söz konusu direktif esas alınarak çıkarılan “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekranlı Araçlar, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği
GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte ve buna bağlı olarak da teknolojik aygıtlarla geçirdiğimiz zaman
dilimi artmaktadır. Ekranlı araçlar olarak tabir ettiğimiz bilgisayarlar, telefonlar, tabletler, programlanabilir
iş tezgahları teknolojik gelişmelere en çok uğrayan aygıtlardır.
2000’li yılların başından itibaren hayatımıza yavaş yavaş giren bilgisayarlar teknolojik gelişmelerle birlikte
artık günlük hayatımızın büyük bir parçasını oluşturur oldu. İlk icat edilen bilgisayar bir oda büyüklüğündeydi ve şimdi ise her yaştan her kesimden insanın cebinde taşıdığı bir aygıt haline geldi. Teknolojik
gelişmeler iş hayatımızı yeniden şekillendirdi. Artık çoğu çalışan mesai saatlerini ekran karşısında geçiriyor. Ekranlı araçlarla çalışan meslek gruplarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Özellikle belirtmek gerekirse veri işletmenleri, sekreterler, editörler, mühendisler,bankacılar gibi meslek kollarına sürekli yenileri
dahil oluyor ve bu çalışanlar günlerinin önemli bir bölümünü ekran karşısında geçiriyor1( HSE, 2003: 8-9;
aktaran Laçiner & Yavuz, 2013).
2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan covid-19 virüsü ile büyük bir pandemi yaşanmıştır. Ülkemizde özellikle eğitmenler ve öğrenciler yeni bir eğitim modeli olarak bilgisayarlar üzerinden etkileşime
geçmişlerdir. Yaşanan bu olaylar ekranlı araçlarla çalışanlara gün geçtikçe yenisi ekleneğinin de göstergesi
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olmuştur. Ekran önünde fazla geçirilen bu saatlerin sağlık açısından etkileri de büyük bir araştırma alanı
oluşturuyor.
Teknolojik araçlar her ne kadar geliştirilip ergonomik açıdan iyileştirilmeye çalışılsa da sağlık açısından
verdiği zararlar göz ardı edilemez 2(AKIN, 2018). Çalışmamızda ekran başında geçirilen bu uzun saatlerin
sağlığımız açısından olumsuz etkilerini, alınması gerek önlemleri ve bu konudaki yasal düzenlemeri inceleyeceğiz.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı; iş hayatında, teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan ekranlı araçlara maruz kalma
süresinin çalışan sağlığına etkileri hakkında bilgi vermektir.
KAPSAM
Çalışma, iş hayatında ekranlı araçlarla çalışan bireyleri kapsamaktadır.
YÖNTEM
Ekranlı araçlarla çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği, ergonomi ve sağlık gözetimi anahtar sözcükleri kullanılarak ilgili literatürde tarama yapılmış ve Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, çıkarılan yönetmelikler incelenmiştir.
1.EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLARIN YAŞAYABİLECEKLERİ RAHATSIZLIKLAR
1.1.Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
Ellerde,kollarda,omuz ve boyunda iş görmeye bağlı olarak gelişen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları yaygın
bir meslek hastalığıdır (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı, 2019).
Bu rahatsızlığın literatürde geçen diğer adı üst ekstremite bozukluklarıdır. Üst ekstremite bozuklukları;
uzuvlarda,kaslarda ve sinirlerde yorgunluk, ağrı, kramp gibi semptomlarla kendini gösterebilir 7 (HealthandSafetyAuthority, 2007).
Kas isklet sistemi rahatsızlıklarına birçok etken neden olabilir. Bunlar başlıca iyi dizayn edilmemiş ergonomik olmayan ofis gereçleri, uzun süre hareket etmeden ekran önünde çalışmak, tekrarlayan hareketlere
bağlı olarak ellerde ve bileklerde oluşan birikimli travma bozuklukları şeklinde sıralanabilir.
1.2.Göz Rahatsızlıkları
Ekranlı araçlarla çalışanların yaşayabilecekleri en yüksek olasılıklı rahatsızlık türü göz rahatsızlıklarıdır.
Çalışma şeklinin direkt olarak ekrana odaklı olması bu rahatsızlık türünün çalışanlarda yaygın olabileceğini
işaret eder.
Ekranlı araçlarla çalışanlarda oluşan göz rahatsızlıkları, gözde yanma, kızarma, batma, net görememe, baş
ağrısı gibi kendini gösterebilir.
Ekranlı araçlarla çalışanlarda yaşanan göz rahatsızlıklarına sebep olan etkenler;
-aynı pozisyonda uzun süre çalışmak
-ekranın veya okunan belgenin çözünürlük kalitesinin düşük olması

7

https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/7576/99468
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-ekranın yanlış konumlandırılması sonucu oluşan parlama ve yansımalar
-ekranda oluşan tiremelerolarak sıralanabilir.
1.3.Psikolojik Rahatsızlıklar
Ekranlı araçlarla çalışanlar uzun süre tek bir noktaya odaklı olarak çalışırlar. Ekranlı araç kullanan çoğu
çalışanın iş alanları muhasebe,planlama, çizim gibi yüksek dikkat ve konsantrasyon gerektiren işler olduğundan üzerlerinde bir baskı hissedebilirler. Bu baskı da çalışanda stres, yorgunluk, sinirlilik, uykusuzluk
gibi psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilir.
2

http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/5002/4897

2.EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ekranlı araçlarla çalışırken maruz kalabileceğimiz rahatsızlkıklardan bahsettik. Bu tür rahatsızlıkları önlemek ve minimize etmek için hem iş verenler hem de çalışanlar bilinçlendirilmeli, gerekli eğitimleri alarak
daha farkındalıkla donatılmış bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır.
Dikkat edilmesi gerek hususları çalışma ekipmanları ve çalışma ortamları olarak iki başlığa ayırarak inceleyelim.
2.1.Çalışma Ekipmanlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Klavye kullanımında;
Klavye önünde bilekleri dinlendirmak için gerekli bir alan bırakılmalıdır,
Klavye yüksekliği 3 cm fazla olmamalıdır,
Klavye nötr gözü yormayak bir renge sahip olmalı ve üzerindeki karakterler net okunabilmelidir (Occupatıonal Health Dıvısıon Department Of Health Servıces Mınıstry Of Health Bruneı Darussalam, WorkıngWıth A Computer).8
Fare kullanımnda;
Fare kullanıcaya yakın mesafede olmalıdır,
Fare kullanırken bilek düz tutumalı ve eller çok kasılmamalıdır.
Monitör kullanımında;
Ekrandaki yazılar titrememeli, net olmalı, gözü yormamalıdır,
Ekran yüzeyei temiz olarak kullanılmalıdır,
Ekranın parlaklığı gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır 9(HealthandSafetyExecutive, 2013).
Çalışma masası ve çalışma sandalyesi seçiminde;
Çalışma masası çalışanın ekipmanlara zorlanmadan rahatça kullanabilceği büyüklükte olmalı ve iyi dizayn
edilmiş olmalıdır,
8https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/General_Application_Regulations/Display_Screen.pdf.
9

http://www.moh.gov.bn/SiteCollectionDocuments/Occupational%20Health%20Division/guidelines/form02-07-10.pdf.

143

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Çalışma sandalyesinin yüksekliği ayarlanabilir olmalı ve sırt, bel, ayakları destekleyici olmalıdır.
2.2.Çalışma Ortamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Çalışma alanı gerekli genişlikte olmalı, çalışanın istediğinde bulunduğu pozisyonu değiştirebilmesine olanak sağlamalıdır,
Çalışanın göz sağlığını korumak adına çalışma ortamındaki aydınlatmalara dikkat edilmeli, ekrana parlama
yapmayacak aydınlatmalar seçilmeli, gün ışığı geliyorsa uygun perdeler ile önlem alınmalıdır,
Çalışma ortamındaki gürültü önlenebilir olmalı, çalışanın konsantrasyonunu bozmamalıdır,
Çalışma ortamının sıcaklık ve nem değerleri çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır
3.EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLAR İÇİN ÇIKARILMIŞ YÖNETMELİK
Ekranlı araç kullanımı için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelik 16.04.2013 tarih ve 28620 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10
SONUÇ
Gelişen tekonojinin iş ve sosyal hayımızı kolaylaştırmasına izin verirken sağlımızı tehlikeye atmasına izin
vermemeliyiz. Bunun için bilinçli iş veren ve bilinçli çalışan etkileşimini sürdürebilmeli, proaktif bir yaklaşımı benimseyerek çalışmalıyız.
Endüstride otomasyonla beraber çok sık kullanılan ekranlar ve bu ekranları kullanan operatörler çeşitli
açılardan fiziki, psikolojik etmenlere maruz kalmaktadırlar, bununla beraber en sık karşılaşılan risk etmenlerinin başında radyasyon ve postur bozuklukları gelmektedir. Bu çalışmada çalışanların ekranlı araçlarda
iş görürken maruz kaldığı etmenlerin işçilerin üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli öneri
ve direktifler literatür taraması baz alınarak verilmiştir, bu direktifleri uygulamak işçi sağlığı ve güvenliğini
olumlu yönde etkileyecektir.
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COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU OLMA
DURUMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ, PSİKOLOJİK
SIKINTILARININ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Egemen MANCI1, İpek AYDIN1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir / Türkiye

Öz: Dünya’da yaşanan ve tüm insanlığın yaşamını tehdit eden Covid-19 pandemisi sürecinde üniversitede
öğrenim gören öğrencilerin sporcu olma durumlarına göre sosyal medya bağımlılıklarının, pandemi sürecine bağlı hissettikleri psikolojik sıkıntıların ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılardan, anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve sosyal medya
kullanımlarına ilişkin sorular, ikinci bölümünde Covid–19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, üçüncü bölünde Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve üçüncü bölümde UCLA Yalnızlık Ölçeği ile ilgili ifadelerin yer aldığı
anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik, güvenilirlik
analizleri Bağımsız Örneklem t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların,
%61,3’ü kadın ve %38,7’si erkektir ve yaş ortalamaları 21,78 (±2,88) olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin %30,4’ü lisanslı sporcu olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Üniversite öğrencilerinin sporcu olup olmama durumlarına göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlığa ilişkin verilen
yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bunun yanında katılımcıların sosyal medyada
geçirdikleri süreye göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kendisi ile İlgili
Hissettikleri değişkenleri için anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak, pandemi süreci bireylerin
yaşı, cinsiyeti, yaşadığı ülke, fark etmeksizin herkesi etkilemiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda lisanslı sporcu olmanın bireylerin üzerinde farklı bir etkisi olmadığı, herkes gibi onların da süreçteki sıkıntılardan etkilendikleri, yalnız kaldıkları ve sosyal medyada zaman geçirdikleri sonucunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Psikolojik Sıkıntı, Yalnızlık, Sporcular ve Öğrenciler, Sosyal Medya Bağımlılığı
GİRİŞ
Bireyler bilinmezlik içeren ve belirsiz durumlarla karşı karşıya kaldıkları zaman endişe ve sıkıntı hissedebilirler ve olağan dışı tepkiler verebilirler. O nedenle bireylerin Covid-19 pandemisi süresince olağandışı
stres ve sıkıntı tepkileri vermeleri beklenen bir durumdur. Bu dönemde halk sağlığını korumak adına uygulanan bazı kısıtlamalar bireylerin rutin yaşamlarını değiştirmiştir (COVID). Virüsün yayılmasını kontrol
altına almak amacıyla yapılan karantina uygulamalarının ve sosyal mesafe kurallarının sosyal hayata girmesiyle beraber, bireylerin zamanlarının büyük bir kısmını evde geçirmeleri sonucu sınırlı fiziksel aktivite
yaptıkları bilinmektedir. Alınan önlemlerden bir tanesi de sosyal izolasyondur. Bu süreçte bireyler kendilerini diğer insanlardan uzaklaştırmışlardır (Makas & Çelik, 2018). Bu süreçte kişilerin sosyalleşme ihtiyaçlarını sosyal medya aracılığı ile gidermeye çalıştıkları bilinmektedir (Çinar, & Dikmen, 2020; GarciaPriego, 2020).
Özellikle gençlerin kendilerini ifade etmek ve içerik oluşturarak kendileri gibi düşünen diğer insanlarla bir
araya gelmelerini sağlayan sosyal ağlar bu anlamda olumlu etkilere neden olmuştur. Ancak sosyal medya
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kullanımı öncesinde yüz yüze olan iletişim ve bireylerin kendilerini ifade etmeleri gibi ihtiyaçlarını sanal
ortama aktarmaları sosyal medya bağımlılığını tetikleyebilmektedir. Bununla beraber kişilerin sosyal hayattan izole olmalarının artması ile bazı ruhsal sorunlar yaşamalarına zemin hazırlamaktadır (Çömlekçi &
Başol, 2019). Sosyal medyanın aşırı ve problemli kullanılması bağımlılık olarak tanımlanmaktadır
(Ceyhan, 2007; Davis, 2001). Sosyal medya kullanımına aşırı düşkün olmak, sürekli çevrimiçi olma isteği
ve bu motivasyona engel olamama hali aynı zamanda da diğer yaşam alanlarını olumsuz yönde etkileme
durumu sosyal medya bağımlılığı olarak değerlendirilmektedir (Schou Andreassen & Pallesen, 2014). İnternet kullanımının kişiler arası iletişimi sağlamasına rağmen yüz yüze iletişimi engellemesinden dolayı
kişilerarası ilişkilere zarar verdiği de düşünülmektedir (Yao & Zhong, 2014). 2012 yılında yapılan bir çalışmada, gençlerin sosyal medyayı aşırı düzeyde kullanmalarının psikolojik ve sosyal anlamda sorunlara
neden olabildiği ortaya konmuştur (Lee, Cheung, & Thadani, 2012).
Son yüzyılda bireylerin yaşadığı en yoğun duygulardan biri yalnızlıktır. Sullivan (1953)’a göre, kişilerin
yakınlık ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda kişiye en çok acı veren durumlardan birisi olarak tanımlanmıştır (Sullivan, 1953). Neto ve Barros (2000) ise yalnızlık duygusunun bireyin kişilerarası ihtiyaçlarının sosyal ilişkide bulunduğu kişilerce karşılanmaması veya kişiyi tatmin etmemesi olarak tanımlamıştır
(Neto & Barros, 2000). Günümüzde değişen toplum ve aile yapısı, teknoloji kullanımı, bireylerin tek başına
yaşama yaygınlığının artması ve izolasyon günümüz modern insanının daha sık ve yoğun miktarda yalnızlık duygusu yaşamasına zemin hazırladığı söylenebilir.
Covid-19 pandemisi sürecinde tüm bireylerin psikolojik olarak kendilerini yalnız hissetme duygularının ve
psikolojik sıkıntılarının artış gösterebileceği, bu duygularla başa çıkabilmek adına sosyal medya kullanımlarının artmış olabileceği aynı zamanda da uygulanan kısıtlamalar nedeniyle fiziksel anlamda sporcu olan
bireylere kıyasla sosyalleşme ve fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olması beklenmektedir.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, Dünya’da yaşanan ve tüm insanlığın yaşamını tehdit eden Covid-19 pandemisi
sürecinde üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sporcu olma durumlarına göre sosyal medya bağımlılıklarının, pandemi sürecine bağlı hissettikleri psikolojik sıkıntıların ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı
üniversitelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşmaktadır. Toplanan veriler SPSS
24.0 İstatistik Paket Programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçüm araçları Sosyo-demografik Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Covid-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık
Ölçeğidir.
Araştırmada kullanılan sosyo demografik bilgi formu katılımcıların yaş, cinsiyet, sporcu olma durumları,
eğitim düzeyleri ve sosyal medya araçlarını kullanım sıklıkları hakkında sorulardan oluşmaktadır.
İkinci bölüm ise, kişilerin Covid-19 sürecinde yaşadıkları düşünülen psikolojik sıkıntılarını ölçmek amacıyla uygulanmıştır. Covid-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, Ay ve Özdoğru (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (Ay & Özdoğru, 2021). Ölçek toplamda 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçek iki boyutludur. 1, 2,
3, 4 ve 6. maddeler korku ve kaygı boyutunu, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddeler şüphe boyutunu oluşturmaktadır. Ölçeğin tüm maddelerinden alınan toplam puan bireyin Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)
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ile ilişkili yaşadığı psikolojik sıkıntı düzeyini yansıtmaktadır. Ancak bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen Faktör Analizi sonucuna göre ölçek tek boyutta ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde katılımcıların sosyal medya bağımlılıklarını ölçmek amacıyla Günüç (2009) tarafından
geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılan internet bağımlılığı ölçeğinin alt boyutu olan işlevsellikte bozulma kısmı kullanılmıştır (Günüç, 2009). Ölçek 7 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin ismi sosyal
medya bağımlılığı ölçeği olarak Çömlekçi ve Başol (2019) tarafından yenilenmiştir (Çömlekçi & Başol,
2019). Bu bölümdeki maddeler 5’li likert tipi değerlendirme ile ölçülmüştür.
Son bölümde ise katılımcılara UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte kişilerin yalnızlık düzeylerini değerlendirmeleri istenmiştir. Demir (1989) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak
Türkçeye uyarlanmıştır (Demir, 1989). Ölçek toplamda 20 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin her bir
maddesinde sosyal ilişkilerle ilgili duygu ve düşünce belirtmeleri istenmiştir.
Araştırma kapsamında, frekans analizleri, araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini belirleyebilmek açısında Açıklayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma ölçeklerinin içsel tutarlılıklarını
belirleyebilmek açısında Cronbach’s Alpha katsayısı ölçülmüştür. Araştırma amacı doğrultusunda spor
yapan / yapmayan ve sosyal medyada geçirilen süreye göre katılımcıların verdikleri yanıtları belirlemek
amacıyla Bağımsız Örneklem t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Katılımcıların, %61,3’ü kadın ve %38,7’si erkektir ve yaş ortalamaları 21,78 (±2,88) olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %91,2’si lisans öğrencisidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %30,4’ü lisanslı
sporcu olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %17,4’ü sosyal medyada ortalama olarak 1 saatten az, %47,1’i
2-3 saat, %11,5’i 4-5 saat ve %8,3’ü 6 saatten daha fazla sosyal medyada zaman geçirdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %55,0’inin sosyal medyayı 4 ile 6 yıl arasında kullandıkları belirlenmiştir (Tablo 1).
Katılımcıların sıklıkla kullandıkları sosyal medya araçları Instagram ve Twitter olarak belirlenmiştir (Tablo
2).
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Tablo 1. Örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı

CİNSİYET (n=217)

EĞİTİM DURUMU (n=217)

Sayı

Yüzde %

Kadın

133

61,3

Erkek

84

38,7

Lisans

198

91,2

Yüksek Lisans

13

6,0

Doktora

6

2,8

Sporcuyum (Lisanslı Olarak Bir 66
Kulüpte Oynuyorum)

30,4

Sporcu Değilim

151

69,6

SOSYAL MEDYADA HARCANAN Günlük 0-1 saat
ZAMAN (n=121)
Günlük 2-3 saat

21

17,4

57

47,1

Günlük 4-5 saat

25

20,7

Günlük 6 saatten fazla

18

14,9

5

2,3

6

2,8

4-6 yıl arası

66

30,4

7 yıldan fazla

43

19,8

Ortalama

21,78

Std. Sapma

2,88

SPORCU OLMA DURUMU (n=217)

SOSYAL MEDYADA NE KADAR ZA- 1 yıldan az
MANDIR KULLANILDIĞI (n=120)
1-3 yıl arası

YAŞ (n=217)
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Tablo 2. Sosyal medya araçlarının kullanım sıklığına ilişkin yüzdesel dağılım
n=217

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Snapchat

Hiç

49,3

4,1

18,4

69,6

51,2

Nadiren

27,2

1,4

16,6

11,5

18,4

Ara Sıra

15,2

8,3

16,1

10,1

10,6

Genellikle

5,1

48,8

30,4

6,5

11,5

Her Zaman

3,2

37,3

18,4

2,3

8,3

Toplam

100

100,0

100,0

69,6

100,0

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yapısal geçerlilikleri Açıklayıcı Faktör Analizi ile sınanmış ve
ölçeklerin geçerli olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenilirlik katsayıları Cronbach’s Alpha katsayısıyla ölçülmüş ve elde edilen bulgulara göre ölçeklerin güvenilir olduğu belirlenmiştir.
COVID-19 Psikolojik Sıkıntı veri setinin Kaiser Meyer Olkin örneklem değeri 0.91 (p<0,001) ve açıklanan
varyans yüzdesi 53,79 olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha
katsayısı 0,92 (p<0,001) olarak bulunmuştur. Sosyal Medya Bağımlılığı veri setinin Kaiser Meyer Olkin
örneklem değeri 0.80 (p<0,001) ve açıklanan varyans yüzdesi 55,51 olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen
güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 0,86 (p<0,001) olarak bulunmuştur. UCLA Yalnızlık
veri setinin Kaiser Meyer Olkin örneklem değeri 0.92 (p<0,001) ve açıklanan varyans yüzdesi 60.44 olarak
belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda UCLA Yalnızlık ölçeği iki boyut altında gruplanmıştır. Bu faktörler, kendisiyle ilgili hissettikleri ve başkaları tarafından hissettirilenler olarak isimlendirilmiştir. Gerçekleştirilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 0,94 (p<0,001) olarak bulunmuştur.
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Tablo 3. Katılımcıların sporcu olma durumlarına göre araştırma değişkenlerine verdikleri yanıtların dağılımı
Sporcu Olma Durumu

N

Ort.

S.S

t

p

COVID-19 Psiko- Lisanslı Olarak Spor Yapıyor
lojik Sıkıntı
Spor Yapmıyor

66

3,74

,82

1,82

0,07

151

3,52

,82

Sosyal Medya Ba- Lisanslı Olarak Spor Yapıyor
ğımlılığı
Spor Yapmıyor

66

1,58

,76

-1.07

0,29

151

1,69

,66

Kendisi ile İlgili Lisanslı Olarak Spor Yapıyor
Hissettikleri
Spor Yapmıyor

66

3,95

1,00

1,88

0,06

151

3,72

,79

Kendisi ile İlgili Lisanslı Olarak Spor Yapıyor
Hissettikleri
Spor Yapmıyor

66

3,47

,97

1,72

0,09

151

3,24

,87

Üniversite öğrencilerinin sporcu olup olmama durumlarına göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlığa ilişkin verilen cevaplar arasında anlamlı farkın olup olmadığı Bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların sporcu olup olmamalarına
göre araştırma değişkenlerine verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
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Tablo 4. Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri zamana göre araştırma değişkenlerine verdikleri yanıtların dağılımı
N

Ort.

SS

F

p

Post Hoc

COVID-19
Günlük 0-1 saat
Psikolojik SıGünlük 2-3 saat
kıntı

21

4,14

,71

4,76

,00

1-2*

57

3,45

,79

1-3*

Günlük 4-5 saat

25

3,58

,86

2-4*

Günlük 6 saatten fazla

18

3,89

,59

Toplam

121

3,66

,80

Sosyal Medya Günlük 0-1 saat
Bağımlılığı
Günlük 2-3 saat

21

1,29

,25

57

1,57

,60

Günlük 4-5 saat

25

1,61

,56

Günlük 6 saatten fazla

18

2,31

,94

Toplam

121

1,64

,68

Başkaları Ta- Günlük 0-1 saat
rafından HisGünlük 2-3 saat
settirilenler

21

3,55

,48

57

3,25

,93

Günlük 4-5 saat

25

3,35

,77

Günlük 6 saatten fazla

18

3,23

,77

Toplam

121

3,32

,81

Kendisi ile İl- Günlük 0-1 saat
gili HissettikGünlük 2-3 saat
leri

21

4,13

,59

57

3,63

,93

Günlük 4-5 saat

25

3,80

,97

Günlük 6 saatten fazla

18

3,34

,83

Toplam

121

3,71

,90

1-2**
9,77

,00

1-4**
2-4**

,80

,50

2,92

,04

1-2*
1-4*

*= LSD; **= Tamhane
Bunun yanında katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süreye göre araştırma değişkenlerine verdikleri
yanıtlar arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı Tek Yönlü Varyans analizi ile Analiz edilmiştir. Elde
edilen bulgulara göre COVID-19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kendisi ile İlgili
Hissettikleri değişkenleri için anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri
göre hangi gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen post hoc
analizlerden LSD ve Tamhane testlerine göre COVID-19 Psikolojik Sıkıntı değişkeni için günlük 1 saatten
az sosyal medya kullananlar ile günlük 2-3 saat kullananlar ve 4-5 saat kullananlar arasında, günlük 2-3
saat kullanalar ile 6 saatten fazla kullananlar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
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Sosyal Medya Bağımlılığı değişkeni için günlük 1 saatten az sosyal medya kullananlar ile günlük 2-3 saat
kullananlar ve 6 saatten fazla kullananlar arasında, günlük 2-3 saat kullananlar ile 6 saatten fazla kullananlar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yalnızlık değişkenlerinden Kendisi ile İlgili Hisler değişkeni
için günlük 1 saatten az sosyal medya kullananlar ile günlük 2-3 saat kullananlar ve 6 saatten fazla kullananlar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
SONUÇ
Sonuç olarak, pandemi süreci bireylerin normal alışkanlıklarının dışında sürekli evde kaldıkları, aile, arkadaş, komşular ve diğer yakınları ile sosyal anlamda uzaklaştıkları, alışveriş gibi etkinlikleri evden gerçekleştirebildikleri bir süreç olmuştur. Bu nedenle, hem fiziksel, hem ruhsal hem de psikolojik açıdan bireyler
üzerinde negatif etkisinin olacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında, lisanslı olarak sporcu olmak veya
spor yapmamanın bireylerin psikolojik iyi olma durumları üzerinde etkili olabileceği düşünülmüştür. Bu
kapsamda, spor yapan bireylerin COVID–19 pandemisi sürecinde psikolojik yönden daha az sıkıntılı olacağı, bunun yanında spor yapmanın sosyal medya kullanımı azaltabileceği gibi varsayımlar değerlendirilmek istemiştir. Ancak elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilen analizler sonucunda, bireylerin
lisanslı olarak sporcu olup olmamasının araştırma değişkenleri olan COVID-19 nedeniyle yaşanan psikolojik sıkıntı, sosyal medya bağımlılığı ve yalnızlık ile ilgili algıları üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir.
Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süreye göre araştırma değişkenlerine verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 1 saatten az sosyal medyada kalan kişilerin COVID 19 nedeniyle yaşadıkları psikolojik sıkıntı
düzeylerinin daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuç Sosyal medya, bireyleri hayatın gerçeklerinden uzaklaştırdığı için, sosyal medyada geçirilen zaman artıkça COVID 19 nedeniyle yaşadıkları sıkıntı
düzeyinde azalmanın yaşanabileceği şeklinde yorumlanabilir.
COVID 19 bireyin yaşı, cinsiyeti, yaşadığı ülke fark etmeksizin herkesi etkilemiştir. Araştırma sonucunda
lisanslı olarak spor yapan kişilerin de herkes gibi süreçteki sıkıntılardan etkilendikleri, yalnız kaldıkları ve
sosyal medyada zaman geçirdikleri sonucunu ortaya koymuştur.
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TİP 2 DİYABET HASTASI OLAN BİREYLERİN COVID-19 PANDEMİSİNDE
OKUPASYONEL DENGENİN DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES ve UYKU KALİTESİ ile
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Zeynep BAHADIR AĞCE1, Sena ERARSLAN2, Kaan İLDİZ3
1-2-3

İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Amaç: Okupasyonel denge bireylerin doğru miktarda ve çeşitlilik içeren aktiviteye sahip olduğu ya
da hayatta en uygun aktivite karışımına sahip olduğuna dair öznel algısıdır. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan
yeni koşullar diyabetli bireylerin okupasyonel dengesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu çalışmada
COVID-19 pandemisinde Tip 2 Diyabetli bireylerde okupasyonel dengenin, depresyon, ankiyete, stres ve
uyku kalitesi ile arasındaki ilişkinin saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Tip 2 Diyabet
tanısına sahip, 18-65 yaş aralığında 55’i (%78,6) kadın, 15’i (21,4) erkek olan toplam 70 gönüllü birey
dahil edildi. Çalışmaya ait veriler anketlerin online versiyonuyla web tabanlı uygulamalar aracılığı ile toplandı. Katılıcıların demografik bilgileri kaydedildikten sonra okupasyonel dengesi Okupasyonel Denge
Anketi (ODA) ile, depresyon anksiyete ve stres durumları Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS 21)
ile, Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan
Tip 2 Diyabetli bireylerin yaş ortalaması 37.2±14.3 yıl’dır. Anketlerin kesme değerlerine göre tip 2 diyabetli bireylerin sonuçları incelendiğinde, ortalama depresyon puanının (5,7 ± 4,2) arttığı ancak diğer parametrelerin değer ortalamasının normal aralıkta olduğu görüldü. Katılımcıların okupasyonel denge ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyi arasında pozitif yönde korelasyon tespit edilirken (p<0,05), uyku kalitesi
ile arasında herhangi bir ilişki saptanmadı (p˃0,05). Sonuç: Çalışmamız sonucunda, COVID-19 pandemisinde, tip 2 diyabetli bireylerde okupasyonel denge ile uyku kalitesi ile bir ilişkisi görülmezken, okupasyonel dengesizlik yaşayan bireylerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Tip 2 diyabetli bireylerde okupasyonel dengeyi geliştirmeye yönelik ergoterapi müdahalelerinin
pandemini nedeniyle artan depresyon, anksiyete ve stres üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Covid-19, Okupasyonel Denge, Depresyon, Anksiyete, Stres
GİRİŞ
Okupasyon, insanların kendilerini meşgul etmek, hayattan zevk almak, hayata anlam ve amaç katmak,
toplumlarının sosyal ve ekonomik dokusuna katkıda bulunmak için yaptıkları tüm aktivitelerini kapsar
(Ağce & Ekici, 2020). Bireylerin günlük okupasyonları gerçekleştirebilmesi, kendisi için anlamlı
okupasyonlara katılabiliyor olması, yaşamdan duyduğu memnuniyet, genel sağlık ve refahı üzerinde
olumlu etkilere sahiptir (Hocking, 2009; Law, 2002). COVİD19 Pandemisi ile birlikte yeni bir yaşam tarzı
ortaya çıkmıştır (Ammar et al., 2021). Dünya nüfusunun üçte birinden fazlası, virüsün yaygınlığını kontrol
altına almak için kısıtlı hareketlerle karantinaya alınmıştır (Rehman et al., 2021). Birçok işyeri evden çalışma düzenine geçiş yapmış, ülkeler uçuşlarını durdurmuş, eğitim ve öğretim sistemi uzaktan ve online
olarak devam etmeye başlamıştır (Rehman et al., 2021). Alınan önlemler her yaştan insanın uyku, beslenme, fiziksel aktivite gibi alışkanlık ve rutinlerini, kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman alanlarından oluşan okupasyonel performansını etkilemiştir (Idrissi et al., 2020). Oysa bireylerin sağlık ve iyilik
halini korumak için, “doğru miktar ve çeşitlikte aktiviteye sahip olma ya da hayatta en uygun aktivite
karışımına sahip olma algısı olarak tanımlanan” dengeli okupasyon yelpazesine katılıma ihtiyacı vardır
(Wagman, Håkansson, & Björklund, 2012).
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Literatürde birçok araştırma karantina gibi stresli durumlarda, depresif belirtileri ve buna eşlik edebilen
uyku problemlerinin, stres ve anksiyete riskini artırdığını göstermiştir (Ford & Kamerow, 1989; Lopes &
Jaspal, 2020). Hong Kong’da 500 kişi ile yürütülen çalışma sonuçları, katılımcıların % 19'unda depresyon
ve % 14'ünde anksiyete tespit ederken, pandemiden bu yana katılımcıların % 25.4'ünün ruh sağlığının kötüleştiğini bildirmiştir (Choi, Hui, & Wan, 2020). İrlanda’da 1041 kişi ile yürütülen çalışmada ise katılımcıların % 20.0’sinde anskiyete, % 22.8’inde depresyon, % 27.7’sinde her iki durumun birlikte görüldüğü
bildirilmiştir (Hyland et al., 2020). Özdin ve arkadaşlarının Türkiye’de yürüttüğü çalışma, COVID-19 pandemisinde psikolojik olarak en çok etkilenen gruplardan birinin kronik hastalığa sahip bireyler olduğunu
bildirilmiştir (Özdin & Bayrak Özdin, 2020). Diyabetli bireyler, günlük yaşamlarına başka bir stresör eklendiğinde daha yüksek depresif ve anksiyete semptomları ve bozulmuş günlük işleyişe sahiptir (Hassan
vd. 2015). Diyabetli bireylerde sağlıklı akranlarına göre psikolojik sıkıntı, anksiyete ve depresyonla daha
sık karşılaşılmaktadır (Sönmez, KASIM, & ÖZKARA, 2013).
Diyabetli bireylerde artan psikolojik distresin düşük okupasyonel denge ile ilişkili olduğu ve diyabet nedeniyle bireylerin okupasyonel dengesini olumsuz etkileyebileceği belirtilmiştir (Binesh, Aghili, &
Mehraban, 2021). Bu çalışmada Covid 19 Pandemisinde değişen koşulların diyabetli bireylerin okupasyonel dengesini, depresyon, anksiyete, stres ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği varsayılmış, parametreler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
AMAÇ
Mevcut literatür incelendiğinde Tip 2 diyabetli bireylerin okupasyonel dengesi ve zihinsel sağlık sorunları
ile arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak kronik seyreden tıbbi durumların okupasyonel dengeyi etkileyebildiğine dair çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada Covid
19 Pandemisinde Tip 2 diyabetli bireylerde okupasyonel dengenin depresyon, anksiyete, stres ve uyku
kalitesi ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışma, web tabanlı, kesitsel bir çalışma olarak tasarlandı. Araştırmanın evrenini Covid-19 sürecini
İstanbul’da geçiren Tip 2 Diyabet tanılı bireyler oluşturmaktadır. Çalışmaya ait veriler Ekim- Aralık 2020
tarihleri arasında İstanbul’da yaşayan Tip 2 diyabetli kişilerden elde edildi. Covid-19 pandemisi riskleri
nedeniyle katılımcılar, Google Formlar ile online olarak hazırlanan anketlerin whats up, instagram, facebook gibi sosyal ağlar üzerinden yayılması ile davet edildi. Çalışmaya, Tip 2 diyabet tanısı almış, 18-65
yaş aralığında, soruları yanıtlayabilecek düzeyde bilişsel becerilere sahip olan ve çalışmaya katılmak için
rızası alınan toplam 70 gönüllü birey dahil edildi. Ruhsal tanılı bir hastalığa sahip olan bireyler çalışma
dışı tutuldu. Çalışmaya katılan Tip 2 Diyabetli bireylerden, çalışmaya özel olarak hazırlanan yaş, cinsiyet,
medeni durum, eğitim ve çalışma durumu gibi bilgileri sorgulayan demografik bilgi formunu, Okupasyonel
Denge Anketi (ODA)’ni, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21)’ni ve Pittsburgh Uyku Kalitesi
İndeksi (PUKİ)’sini doldurması istendi.
Okupasyonel Denge Anketi (ODA), Dür ve arkadaşları (2014) tarafından okupasyonel dengeyi değerlendirmek için bir öz bildirim aracı olarak geliştirilmiştir. ODA orijinal versiyonun iç tutarlılığı Cronbach's
alpha tarafından 0.57 olarak gösterilmiştir (Dür et al., 2014). Anket her bir soru 1 ile 3 arasında değişen bir
likert ölçeğe sahip toplam 10 sorudan oluşmaktadır. ODA, 10 ile 30 aralığında puanlanır, düşük puanlar
daha iyi okupasyonel dengeyi temsil eder. Anketin Türkçe versiyon çalışması Ağce ve arkadaşları tarafından yapılmış olup, Cronbach's alpha 0.645 ve ICC 0.898 olarak hesaplanmıştır.
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Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21), Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilen
DASS-42’nin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur (Lovibond & Lovibond, 1995). Bu ölçek 4’lü Likert tipi ölçek olup “depresyon, stres ve anksiyete boyutlarını” ölçen 7’şer sorudan oluşmaktadır. Bireyin depresyon
alt boyutundan 5 puan ve üzeri, anksiyeteden 4 puan ve üzeri, stresten 8 puan ve üzeri alması ilgili probleme
sahip olduğunu göstermektedir. DASS-21’in Türkçe versiyonun psikometrik özellikleri Sarıçam tarafından
yapılmıştır. Normal örneklemde test tekrar test korelasyon katsayıları depresyon alt ölçeği için r =0.68,
anksiyete alt ölçeği için r =0.66 ve stres alt ölçeği için r =0.61 olarak bulunmuştur (Sarıçam, 2018).
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), 1989 yılında Buyyse ve arkadaşları tarafından psikiyatri uygulamaları ve klinik araştırmalarda uyku kalitesinin değerlendirilebilmesi için geliştirilmiştir (Buysse,
Reynolds III, Monk, Berman, & Kupfer, 1989). Son bir aylık zaman aralığındaki uyku kalitesini ve rahatsızlıklarını değerlendiren öz bildirime dayalı bir ankettir. PUKİ öz bildirime dayanan, 5 tanesi de kişinin
yatak arkadaşı tarafından değerlendirilen toplam 24 sorudan oluşur. Son 5 soru puanlamaya katılmaz. İlk
19 sorunun cevaplanması ile öznel uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi, alışılagelmiş uyku etkinliği,
uyku bozuklukları, uyku ilacı kullanımı ve gün içindeki işlev bozukluğu olmak üzere yedi ayrı bileşene ait
puan ve toplam puan hesaplanmasına olanak tanır. Her bir bileşen 0-3 arası puanlanır. Yedi bileşenin puanları daha sonra 0-21 aralığında bir genel PUKİ skoru elde etmek için toplanır, yüksek puanlar kötü uyku
kalitesini gösterir. PUKİ global skorunun 5’ten büyük olması uyku kalitesinin anlamlı düzeyde kötü olduğunu göstermektedir. PUKİ’nin iyi ve kötü uyuyanları ayırt edebilmede tanı duyarlılığı % 89.6, özgünlüğü
%86.5 bulunmuştur. PUKİ anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ağargün ve arkadaşları
tarafından yapılmıştır (Ağargün, Kara, & Anlar, 1996).
İSTATİSTİK
Verilerin istatistiksel analiz ve değerlendirilmesinde Windows için IBM SPSS 21.0 versiyon yazılım programı kullanıldı. Katılımcıların demografik verileri için tanımlayıcı analiz kullanıldı. Veri dağılımına karar
vermek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulandı. Dağılım durumuna göre araştırma kapsamında
verilerin korelasyon analizinde Pearson veya Spearman korelasyon kullanıldı. Ölçek ortalamaları ortalama
ve standart sapma (X ± SD) medyan veya yüzde (%) olarak sunuldu. Anlamlılık değeri 0.05 olarak kabul
edildi.
BULGULAR
Çalşmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 37.2±14.3 yıldır. Katılımcıların 55’i (% 78.6) kadın, 15’i (21.4)
erkeklerden, % 54.3’ü bekar, %45.7’si evli, % 5.7’si ilk ve ortaöğretim %14’3 ü lise, %80’ni lisans ve
üzeri mezuniyet derecesine sahip, % 55.7’ si aktif çalışma hayatında yer alan % 44.3’ü çalışmayan bireylerden oluşmaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1. Katılıcılara ait demografik bilgiler
Demografik Özellikler

n

%

(n=70)
Cinsiyet

Erkek

15

21.4

Kadın

55

78.6

Yaş

18-65

70

37.2

Medeni Durum

Evli

32

45.7

Bekar

38

54.3

Evet

39

55.7

Hayır

31

44.3

İlk ve ortaöğretim

4

5.7

Lise

10

14.3

Lisans ve üzeri

56

80

Çalışma Durumu

Eğitim Durumu

Tip 2 Diyabetli bireylerin okupasyonel denge puanları ortalama 17.2±2.9. depresyon 5.7±4.2. anksiyete
3.9±3.3. stres 6.7±3.8. uyku kalitesi 4.9±2.2 olarak tespit edildi (Tablo 2). Tip 2 diyabetli bireylerin sonuçları anketlere ait kesme değerlere göre incelendiğinde depresyon ortalamasının yüksek olduğu diğer parametrelerde ortalamanın normal sınırlarda olduğu görüldü.
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Tablo 2. Tip 2 diyabetli bireylerin değerlendirme sonuçları
X±SS

Min Max.

ODA

17.2±2.9

10

24

DASS-21-Total

16.4±9.9

0

41

Depresyon

5.7±4.2

0

17

Anksiyete

3.9±3.5

0

19

Stres

6.7±3.8

0

18

PUKİ-Total

4.9±2.2

1

10

Öznel uyku kalitesi

1.34±.76

0

3

Uyku latansı

.31±.91

0

3

Uyku süresi

.37±.68

0

3

Alışılmış uyku etkinliği

.66±1.06

0

3

Uyku bozukluğu

1.31±.55

0

3

Uyku ilacı kullanımı

.07±.35

0

2

Gündüz işlev bozukluğu

.84±.89

0

3

ODA: Okupasyonel Denge Anketi, DASS-21: Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği, PUKİ: Pittsburgh Uyku
Kalitesi İndeksi
Tip 2 Diyabetli bireylerin okupasyonel denge skorları ile depresyon, anksiyete ve stres düzeyi arasında
istatiksel olarak pozitif yönde korelasyon görülürken (p<0.05) uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki tespit
edilmedi (p>0.05).
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Table 3. ODA total skor ile diğer ölçekler arasındaki korelasyon analizi sonuçları
r

p

DASS 21 Total

.410

0.000**

Depresyon

.351

0.003*

Anksiyete

.435

0.000*

Stres

.416

0.000**

PUKİ-Total

.022

.856*

Öznel uyku kalitesi

-.069

.573*

Uyku latansı

-.132

.276*

Uyku süresi

.031

.798*

Alışılmış uyku etkinliği

.069

.569*

Uyku bozukluğu

-.025

.834*

Uyku ilacı kullanımı

-.064

.596*

Gündüz işlev bozukluğu

.028

.817*

* Spearman,**Pearson, ODA: Okupasyonel Denge Anketi, DASS-21: Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği,
PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi
SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinde Tip 2 Diyabetli bireylerde okupasyonel dengenin, depresyon, ankiyete, stres ve uyku kalitesi ile arasındaki ilişkinin incelenmesiydi. Katılımcıların genel olarak
depresyon ortalamasının yüksek olduğu diğer parametrelerde ise ortalamanın normal sınırlarda olduğu görüldü. Okupasyonel dengesizlik yaşayan Tip 2 Diyabetli bireylerde depresyon, anksiyete ve stres skorlarının arttığı tespit edilirken uyku kalitesiyle bir ilişki görülmedi. Bu sonuçlar çerçevesinde Covid-19 Pandemisi nedeniyle yüz yüze yapılamamış olması, biyolojik parametrelerin okupasyonel denge ve zihinsel sağlık faktörleri ile ilişkisinin incelememesi bir sınırlılık olsa da Tip 2 diyabetli bireylerin okupasyonel dengesini ve potansiyel etki faktörlerini ortaya koyması açısından önemlidir. Çalışma sonucunda, Tip 2 Diyabetli bireylerinde okupasyonel dengeyi geliştirmeye yönelik müdahale programlarının ilişkide olduğu depresyon, anksiyete ve stres üzerinde de olumlu etkiye sahip olabileceğini düşünmekteyiz. Tip 2 diyabetli
bireylerde okupasyonel dengenin daha iyi anlaşılması için daha fazla katılımcı ve farklı parametreleri içeren yeni çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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EVALUATION OF THE NUTRITION FREQUENCY WITH SHELLFISH IN TERMS OF
HUMAN HEALTH
Latife Ceyda İRKİN
Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Faculty of Applied Sciences, Çanakkale / Turkey
Abstract: Nowadays depending on the increasing world population, the importance of potable water resources and the consumption of aquatic creatures as food is increasing day by day. The demand for aquatic
products is increasing due to their high protein, low fat content, and generally having more fat-soluble
vitamins compared to terrestrial animals. The presence of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), which are involved in critical biochemical and physiological processes in the body
and not found in other foods, emphasizes the importance of seafood consumption. Shellfish are low in
calories and rich in protein and omega-3 fatty acids. They also contain high amounts of certain micronutrients, including iron, zinc, magnesium, and vitamin B12. Eating shellfish regularly can boost your immunity, aid weight loss, and improve brain and heart health. However, shellfish are one of the most common
food allergens, and some types may contain contaminants and heavy metals. Poisoning caused by seafood
develops because of the consumption of shellfish or fish containing toxins. Symptoms caused by the consumption of contaminated shellfish cause serious and sometimes fatal poisoning in consumers depending
on the presence and concentration of the toxin. Information on species, growth conditions and distribution
should be provided to prevent food poisoning from shellfish. Shellfish should be obtained from clean water
and regularly examined for toxins (heavy metal poisoning and allergic reactions).
Keywords: Shellfish, Consumption, Health, Food
INTRODUCTION
Shellfish includes shrimp, crayfish, crab, lobster, oysters, scallops and mussels. Shellfish can be prepared
in different ways and eaten all over the world. Shellfish has been eaten all over the world for centuries.
They are rich in lean protein, healthy fats, and minerals. Eating shellfish regularly can boost your immunity,
aid weight loss, and improve brain and heart health. However, shellfish are one of the most common food
allergens, and some types may contain contaminants and heavy metals. This article reviews the different
types of shellfish, their nutritional ingredients, health benefits, and potential dangers.
As the name suggests, shellfish are animals that live in water and have a shell or shell-like outer face. They
can be divided into two groups as crustaceans and mollusks. Crustaceans include shrimp, crayfish, crab,
and lobster; Oysters, scallops and mussels are examples of mollusks (Venugopal and Gapokumar, 2017).
Most shellfish live in salt water, but this name also refers to species found in freshwater. Shellfish are
available in grocery stores and restaurants around the world, but certain types are known in some regions.
For example, lobster is a popular food in the northeast of the United States, while shrimp is a staple food
in dishes from the south of the country. Most types of shellfish are steamed or fried. Some, such as oysters,
can be eaten raw or partially cooked. Their flavor varies from sweet to savory depending on the type and
cooking method.
AIM
Shellﬁsh is a major component of global seafood production. Shellﬁsh, in general, valuable have digestible
proteins, essential amino acids, bioactive peptides, long-chain polyunsaturated fattyacids, astaxanthin and
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other carotenoids, vitamins, minerals (including copper, zinc, inorganicphosphate, sodium, potassium, selenium, iodine) and also other nutrients, which offer health beneﬁts to the consumers. Although shellﬁsh
are generally safe for consumption, their exposure to diverse habitats, the ﬁlter feeding of organisms such
as oysters, clams, and mussels, and unhealthy farming and handling practices may occasionally cause health risks because of possible presence of various hazards. These hazards include pathogenic organisms,
parasites, biotoxins,industrial and environmental pollutants, heavy metals, process-related additives such
as antibiotics and bisulﬁte, and alsopresence of allergy-causing compounds in their bodies. Most of the
hazards can be addressed by appropr iate preventivemeasures at various stages of harvesting, farming,
processing, storage, distribution, and consumption. This review article highlights the nutritional value and
health beneﬁts of shellﬁsh items and emphasizes the control measures to safeguard consumer safety with
respect to the products (Berge and Barnathan, 2005).
SCOPE
Shellfish are low in calories and rich in lean protein sources, healthy fats and many micronutrients. Most
of the oils found in shellfish are in the form of omega-3 fatty acids, which offer a range of health benefits,
such as improving brain and heart health (Mazza et., 2007; Mozaffarian and Wu, 2011). What's more,
shellfish are rich in iron, zinc, magnesium, and vitamin B12-all of which play important roles in your body.
For example, 85 grams of oysters have almost 100% of the Daily Value (DV) for zinc. Remember that
shellfish are most nutritious when steamed or baked. Breaded or fried shellfish may contain additional
calories, refined carbohydrates, added salt, and other unhealthy ingredients. Shellfish are low in calories
and rich in protein and omega-3 fatty acids. They also contain high amounts of certain micronutrients,
including iron, zinc, magnesium, and vitamin B12. Due to its impressive nutrient content, shellfish can be
good for your waist circumference, brain, heart and immune system.11
Due to its impressive nutrient content, shellfish can be good for your waist circumference, brain, heart and
immune system. Shellfish are low in calories and high in lean protein and healthy fats- making them the
perfect foods to eat while trying to lose weight. Protein-rich foods make you feel full and satisfied, which
can help you lose or maintain weight by preventing you from consuming excess calories (Douglas et al.,
2008; Westerterp et al., 2009). What's more, due to its omega-3 fatty acid content, fish can lead to a greater
feeling of satiety and help lose more weight than other high-protein foods (Uhe et al., 1992; Parra et al.,
2008). A study in overweight adults found that those who consumed more omega-3 fatty acids on a calorierestricted diet felt significantly more full after meals than those who consumed less omega-3s on the same
diet If you say you want to lose weight, you can take advantage of the online diet opportunities prepared
for you by online dieticians, taking into account the calories and macro micronutrient account you need to
take daily to lose weight (Parra et al., 2008).
Shellfish are packed with nutrients that can improve heart health, including omega-3 fatty acids and vitamin
B12. Several studies have linked taking omega-3 fatty acids from fish and shellfish with a lower risk of
heart disease. This is probably because omega-3s have anti-inflammatory effects (Hu et al., 2002; Harris
et al., 2008; Wall et al., 2010). One study in 18,244 healthy men in China found that those who ate more
than 200 grams of omega-3-rich shellfish per week were 59% less likely to die from a heart attack than
those who ate less than 50 grams per week (Yuan et al., 2001). Also, inadequate vitamin B12 intake has

11

https://fdc.nal.usda.gov/ndb/
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been linked to high blood homocysteine levels, a protein that can increase your risk of heart disease. Therefore, eating foods rich in vitamin B12 may protect against heart disease. The same foods that are good
for your heart in shellfish are also vital for brain health (Lonn et al., 2006).
In fact, several studies have identified insufficient blood B12 and omega-3 levels as risk factors for problems with brain development in children and healthy brain function in adults (Bourre, 2004; Black, 2008;
Dhobale and Joshi, 2011). Some research also suggests that vitamin B12 and omega-3 fatty acids can
improve each other's activities to improve brain health. A study in 168 older adults with mild mental impairment found that B vitamins slowed the progression of brain problems in those with higher levels of
omega-3 fatty acids compared to those with lower levels (Feng et al., 2006; Jerneren et al., 2015).
Some types of shellfish are loaded with zinc that boosts the immune system. This mineral is essential for
enhancing the cells that make up your body's immune defense. It also acts as an antioxidant, protecting
against damage caused by inflammation (Prasad, 2008). A study in 62 healthy adults over the age of 90
found that zinc deficiency was associated with reduced activity of certain immune cells Regularly eating
shellfish-especially oysters, mussels, lobsters, and crabs-can improve your zinc status and overall immune
function. Shellfish are packed with protein and healthy fats that can aid weight loss. They are also rich in
nutrients-omega-3 fatty acids, vitamin B12 and zinc-that support a healthy brain, heart and immune system
(Ravaglia et al., 2000).
Losses of excess shellfish consumption
While shellfish are highly nutritious, there may be some downsides to eating them.
Shellfish can accumulate heavy metals such as mercury or cadmium from their environment. People cannot
secrete heavy metals. Over time, the buildup of these compounds in your body can lead to organ damage
and other health problems (Jaishankar et al., 2014). One study found that shellfish in some areas may
contain cadmium levels that are twice the recommended daily limit for human intake. Shellfish can also
contain mercury, but generally have less than large fish (Bendell, 2009). The FDA recommends that adults
eat 85-140 grams of low-mercury fish twice a week. If the amount of shellfish you eat per week is equal to
or less than this, heavy metals should not be involved.12
Eating contaminated shellfish can lead to foodborne illness. In fact, mollusks such as oysters, clams, and
mussels accounted for over 45% of seafood-related foodborne illness cases in the United States from 1973
to 2006. Food poisoning from shellfish can be caused by bacteria, viruses or parasites obtained from their
environment. Pathogens develop in improperly cooled raw shellfish and shellfish. Therefore, properly storing and cooking shellfish can be an effective way to prevent foodborne illness. Pregnant and lactating
women, older adults and people with a weakened immune system should avoid raw or improperly prepared
shellfish (Iwamoto et al., 2010).
Shellfish allergy
Shellfish is one of the top eight food allergens in the United States (Boyce et al., 2010; 13Shellfish allergy
typically develops in adulthood, but can also occur in childhood. Symptoms of an allergic reaction to shellfish include Vomiting and diarrhea, Stomach pain and cramps, Swelling of the throat, tongue, or lips, Hives, Shortness of breath. In some cases, people with shellfish allergies may experience a life-threatening
12
13

https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish
https://www.foodallergy.org/resources/facts-and-statistics
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anaphylactic shock that requires immediate treatment.14 Shellfish can contain different levels of heavy
metals that can build up in your body and cause health problems. Also, shellfish can cause foodborne illness
and allergic reactions. Diagnosing shellfish allergies can be complicated. Symptoms can vary from person
to person, and an individual may not always experience the same symptoms during every reaction. What’s
more, people who are allergic to shellfish don’t necessarily have to eat it to develop a reaction. They may
react if they are close to shellfish being cooked, or if their food came in contact with shellfish. Allergic
reactions to shellfish can affect the skin, respiratory tract, gastrointestinal tract and/or cardiovascular system. While shellfish allergies most commonly aren’t seen until adulthood, the condition can appear at any
age. When a food allergy is suspected, it’s important to consult an allergist, who can determine which tests
to perform, decide if an allergy exists and counsel patients on managing exposure and symptoms once the
diagnosis has been confirmed.15
CONCLUSION
Shellfish, which can be divided into crustaceans and mollusks, is loaded with lean protein, healthy fats and
micronutrients. They can aid weight loss, boost immunity, and improve brain and heart health. Still, shellfish may contain heavy metals and cause foodborne illness and allergic reactions. However, shellfish can
be a nutritious and tasty addition to a balanced diet for the healthiest people. Shellfish can be one of the
foods in a healthy diet when consumed in moderation. There are countless healthy foods as well as shellfish. You can get support from experts on how to consume these healthy foods in harmony with each other.
Crustacean shellfish is one of the eight allergens that fall under the labeling requirements of the Food
Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004. This means that manufacturers of packaged food
items sold in the United States and containing crustacean shellfish or a crustacean shellfish-based ingredient must state, in clear language, the presence of crustacean shellfish in the product. Fortunately, shellfish
is an ingredient that is rarely hidden in foods. Shellfish may be found in fish stock, seafood flavoring (for
example, crab extract), sushi and surimi.Anyone with a food allergy must understand how to read ingredient labels and practice avoidance measures. Doctors can direct you to helpful resources, such as special
cookbooks, patient support groups and registered dietitians, who can help you plan your meals.
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YETİŞKİNLERDE YEME ARZUSU VE DİYET KALİTESİ DÜZEYİNİN BESLENME
DURUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Merve DOYRANLI1, Burcu YEŞİLKAYA2
1
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Öz: İnsan sağlığı beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Kaliteli diyet, kişilerin beslenme durumlarına olumlu
etkiler sağlar. Yeme arzusunun araştırıldığı birçok çalışmada fizyolojik eksiklikleri gidermek ya da fizyolojik olarak aracılık edilen duygu durum bozukluklarını onarmak ihtiyacından doğduğu belirtilmektedir.
Bu çalışma, bireylerin diyet kalitesi ve yeme arzusu düzeylerinin belirlenip beslenme durumuna olan etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Toplamda 149 (E:%31,5, K:%68,5) katılımcıyla yapılan bu çalışmada, yaş ortalaması 31,9±10,2 yıldır. Araştırmaya katılan bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) değeri
ortalaması 27,3±3,1 kg/m2 (E:22,9±4,4 kg/m2, K: 24,3±4,5 kg/m2)’dir (p=0,000). Katılımcıların %56,4’ü
normal BKİ değerine sahip iken %27,5’i hafif şişman %10,1’i obez sınıfında yer almaktadır. HEİ-2015
ölçeğinden alınan toplam puan ortalaması 50,3±12,4’tür (E: 52,1±10,9, K: 49,5±13,0) (p>0,05). Diyet kalitesi puanı 80-100 arasında olan birey bulunmamaktadır. Katılımcıların %6,7’sinin diyet kalitesi orta seviye, %77,9’unun ise çok kötüdür. Bireylerin Yeme Arzusu Ölçeğinden (YAÖ) aldıkları toplam puan ortalaması 112,3±39,5’tir (E:111,5±34,5, K: 112,7±41,7) (p>0,05). Sigara ve alkol kullanan bireylerin yeme
arzularının daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,05). YAÖ alınan toplam puan obez bireylerde normal BKİ
değerine sahip bireylere göre daha fazla bulunmuştur (p=0,010). YAÖ toplam puanı ile vücut yağ yüzdesi
ve kütlesiyle arasında pozitif, yağsız vücut kütlesiyle arasında negatif korelasyon bulunmaktadır (p<0,05).
Sonuç olarak; yeme arzunun beslenme durumunu üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Diyetisyenlerin, beslenme planı oluştururken bireylerin yeme arzularını da göz önünde bulundurması tedavinin seyrini kolaylaştıracaktır. Çalışmamızda diyet kalitesi ve beslenme durumu arasında ilişki saptanmamış olsa
da kaliteli bir diyetin hastalıklardan korunmada etkili olduğu unutulmamalı ve bireylerin sağlıklı beslenmesi için politikalar geliştirilmeli ve yürütülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yeme Tutumu, Diyet Kalitesi, Obezite
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Bireylerin sağlığı, çevresel ve genetik etmenlerin etkisindedir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı bireylerin fiziksel, mental ve sosyal olarak tam iyilik halinde bulunması olarak tanımlamıştır. Sağlık, iyilik halinin var
olması haricinde, bu halin korunmasını da kapsayan bir kavramdır. Sağlığın oluşması, korunması ve geliştirilmesi yeterli ve dengeli beslenmeyle mümkündür (Şeker, 2013: 3-85). Yeterli ve dengeli beslenmek;
vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli
miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır (Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi: 2004).
Bireyler yeterli ve dengeli beslenmediklerinde birtakım hastalıkların oluşmasına direkt ya da endirekt olarak neden olurlar. Yeterli ve dengeli beslenmeyen bireylerin, vücut ağırlıklarında dengesizlikler oluşur. Bu
durum da birçok kronik hastalığın oluşmasına zemin hazırlar. Obezite ve fazla kiloluluk artık önemli bir
halk sağlığı problemi olarak kabul edilmektedir (National Health and Medical Research Council: 2013).
Amerika’da yapılan geniş çaplı bir araştırma sonucunda da obezite oranının üç yılda küresel oranda iki kat
arttığı belirtilmiştir (Kushner, Kahan, 2018: 1-11). Türkiye Beslenme Sağlığı Araştırması 2017 yılı raporuna göre yetişkin bireylerin %32,2’si obez %36,9’u fazla kiloludur (TBSA, 2017). Yapılan çalışmalar;
obezite oranının küresel olarak fazlalaştığını ve hastalıklar açısında risk oluşturduğunu belirtmektedir.
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Araştırmalarda, obezitenin bireylerde yaşam kalitesinde azalma, sosyal ve ekonomik problemlere neden
olduğu gibi; obez bireylerin, normal vücut ağırlığına sahip bireylere göre daha kısa eğitim hayatı ve daha
az gelir düzeyi olduğu da belirtilmiştir (Jensen vd., 2014; Kaya, 2019,1-8). Fazla kilolu ve obez bireylerin
ölüm oranının normal vücut ağırlığına sahip bireylere oranla daha fazla olduğu da önemli bir literatür bilgisidir (Flegal vd., 2013: 71-82).
Yeterli dengeli beslenme ve yeterli fiziksel aktivite obezite tedavisinin temel taşlarıdır. Araştırmalar; yüksek enerji içeriğine sahip olan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesinin obezite riskini arttırdığını, yüksek
diyet lifi ve glisemik indeksi düşük bir diyetin ise bu riski azalttığı saptanmıştır (Saraf vd., 2016: 425-430).
Yaşlı katılımcıların dahil edilmesiyle gerçekleştirilen bir çalışmada da kötü diyet kalitesine sahip bireylerin
iyi diyet kalitesine sahip olanlara göre daha fazla kronik hastalıklara bağlı ölüm yaşadığı tespit edilmiştir
(Rathod vd., 2012: 275-277). Diyet kalitesinin konu edildiği bir başka araştırmada, iyi diyet kalitesi olan
bireylerden alınan kan örneklerinin, kötü diyet kalitesine sahip bireylerden alına kan örneklerine göre daha
yüksek, serum C vitamini, serum E vitamini, serum folat konsantrasyonunu olduğu saptanmıştır (Weinstein
vd., 2014: 576-584). Metabolizma sağlığı, diyet ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada; BKİ değeri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki diğer parametrelere göre oldukça yüksek ilişkili
bulunmuştur. Obez bireylerde artmış BKI, bel çevresi gibi antropometrik ölçümler ve artmış iç yağlanma
indeks puanı, metabolik sendrom varlığı ve sağlıklı yeme indeksinde bazı puanlardaki düşüş, düşük hayat
kalitesi ile ilişkilendirilmiştir (Kracht vd., 2019: 2899). Yapılan literatür incelemeleri genellikle diyet kalitesiyle BKİ ortalamasının negatif ilişkili olduğunu göstermektedir (Yosaee vd., 2017: 213-220; George
vd., 2014: 616,625). Bir yurt dışı çalışmasında diyet kalitesi puanı düşük olan bireylerin vücut yağ yüzdesinin daha fazla olduğu saptanmıştır (Bailey vd., 2015: 86-93).
Yeme arzusu; salt besini tüketmeye yönelik yoğun bir istek ve arzudur. Bu arzuyu açık bir şekilde açlıktan
ayıran yoğun istek ve özgül olmasıdır (Larson vd., 2012: 1696-1703). İştah ve yeme davranışında yaygın
olan bir hipotez; yeme arzusunun fizyolojik eksiklikleri yani enerji tüketimini onarma ihtiyacı olarak ya da
fizyolojik açıdan aracılık edilen ruhsal bozukluklar olarak savunur (Massey and Hill, 2012: 781-785). Belirgin olarak yeme arzusunun yaşanması genellikle normal kabul edilir; fakat aşırı ve sık bir şekilde yeme
arzusu yaşandığında genellikle; düşük diyet başarısı ve vücut ağırlığı fazlalığı ihtimali söz konusudur (Van
den vd., 2012: 414-417). Beslenme ve vücut ağırlığı ilişkisinde patolojik olarak gelişen ve süren yeme
arzusunun rolü giderek artmaktadır. Örneğin; yeme arzusu, obez bireylerde aşırı yemek yeme isteğini tetikleyerek vücut ağırlığı artışına neden olabilmektedir (May vd., 2012: 114-121). Bir araştırmada yeme
farkındalığı arttıkça BKİ değerinin azaldığını belirtilmiştir (Framson vd., 2009: 1439-1444). Benzer şekilde bir başka araştırmada da BKİ ile yeme farkındalığı arasında negatif korelasyon saptanmıştır (Grinnell
vd., 2011: 539-546 ).
AMAÇ
Özel bir sağlıklı yaşam merkezine başvuran bireylerin diyet kalitesi, yeme arzusu düzeylerinin belirlenip
beslenme durumuna olan etkisini incelemek bu çalışmanın amacı olarak belirlenmiştir
KAPSAM
Bu araştırma; Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında Merve Doyranlı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı merkezine beslenme danışmanlığı almak için başvuran, 19-65 yaş aralığındaki, gönüllü %31,5’i erkek %68,5’i
kadın 149 bireyin dahil olmasıyla yürütülmüştür. Araştırmanın yürütülebilmesi için İstanbul Okan Üniversitesi Etik Kurulu’ndan onay ve İstanbul Okan Üniversitesinde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmaya dahil olan katılımcılara anket formu ve buna ek olarak Yeme Arzusu Ölçeği ve Sağlıklı Yeme
İndeksi-2015 uygulanmıştır. Anket formunda; katılımcıların demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve 3 günlük 24 saatlik besin tüketim kayıtları sorgulanmıştır.
Bireylerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevresi ölçümleri araştırmacı tarafından tekniğine
uygun olarak yapılmıştır (Pekcan., 2014: 67-142). Vücut kompozisyonu, Tanita marka MC-780ST model
Biyoelektrik İmpedans Analiz (BİA) cihazı ile tekniğine uygun ölçüm yapılmış ve vücut yağ yüzdesi, vücut
yağ kütlesi belirlenmiştir. Bireylerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu kullanılarak BKİ değeri hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen antropometrik ölçümlerin kesişim noktaları kullanılmıştır (Pekcan., 2014: 67-142).
Cepeda-Benito ve arkadaşları (2000) tarafından oluşturulan ve Türkiye uyarlanması Akkurt ve arkadaşları
(2019) tarafından yapılan Yeme Arzusu Ölçeği, dönem ve durumlara karşı kişilerin arzularını sabit olarak
değerlendirme amacıyla için oluşturulmuştur. Ölçekte yer alan ifadeler altılı likert tipinde olup her alt boyutun ve ölçeğin puanı madde toplam puanlarının madde sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu
şekilde elde edilen puanlar ölçeğin genelinde ve alt boyutlarda yeme arzusunun yüksekliğini ifade etmektedir.
Amerikalıların beslenme durumunu gözlemlemek için ABD Tarım Bakanlığının Beslenme Politikası Geliştirme Merkezi tarafından (CNPP) Sağlıklı Yeme İndeksi (HEI) geliştirilmiştir. HEİ-2015, Amerika Beslenme Rehberine (2015-2020) uygun şekilde oluşturulmuştur. Bireylerin sağlıklı beslenme durumları üç
kere alınan 24 saatlik besin tüketim kayıtlarındaki verilerden hareketle HEI-2015 kullanılarak sağlıklı
yeme durumunun sayısal değerlendirmesi hesaplanmıştır. HEI-2015 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bireylerin diyet kalitesi toplam HEI-2015 puanına göre kategorilere ayrıldığında, puanlar harf yöntemiyle belirtilmektedir A; çok iyi (90-100 puan), B; iyi (80-89 puan), C; orta (70-79 puan), D; kötü (6069 puan) ve F; .ok kötü (0-59 puan) tanımlaması yapılmaktadır (Krebs vd., 2018: 1591-1602). Ölçek için
gerekli olan besin ögelerinin analizi BEBİS 8.0 versiyon kullanılarak hesaplanmıştır (BEBİS, 2017).
Araştırma sırasında anket formu ile toplanan veriler IBM SPSS Statistics 23 programına analizi yapılmak
üzere kaydedilmiştir. Kategorik değişkenlerde gruplar arasındaki ilişkinin analizi ki kare testi, sürekli değişkenlerin normal dağılma uygunlukları Kolmogov-Simirnov testi ile analiz edilmiştir. Normal dağılıma
uygun olan verilerde iki grup arasındaki anlamlılığın analizi için student t testi, ikiden fazla grup arasındaki
anlamlılığın analizi için anova testi, normal dağılıma uygun olmayan verilerde iki grup arasındaki anlamlılığın analizi için mann whitney u testi kullanılmıştır. Testlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak değerlendirilmiştir (George and Mallery, 2012).
BULGULAR
Tablo 1’de araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri verilmiştir. Bu tabloda yer alan verilere
göre katılımcıların %31,5’i erkek %68,5’i kadındır. Kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin oranı ise
%24,2’dir. Sigara kullanan bireylerin oranı %26,2’dir. Yüzde 40,3 oranında birey alkol kullandığını belirtmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
n

%

Erkek

47

31,5

Kadın

102

68,5

Cinsiyet

Yaş ortalaması
̅ ± SS (yıl)
𝒙

31,9±10,2

Hastalık durumu
Evet

36

24,2

Hayır

113

75,8

Evet

39

26,2

Hayır

110

73,8

Evet

60

40,3

Hayır

89

59,7

Toplam

149

100,0

Sigara kullanma durumu

Alkol kullanma durumu

Tablo 2’de katılımcıların antropometrik değerlerinin ortalaması verilmiştir. Bu tabloda yer alan verilere
göre; katılımcıların tümünün vücut ağırlığı ortalaması 85,2±19 kg (E: 62,9±11,8 kg, K: 70,0±15,5 kg)’dir
(p=0,000). Bireylerin BKİ değeri ortalaması 27,3±3,1 kg/m2 (E: 22,9±4,4 kg/m2 K: 24,3±4,5 kg/m2)’dir
(p=0,000). Bel çevresi ortalaması erkek ve kadınlarda sırasıyla; 94,4±11,6 cm ve 75,6±12,9 cm’dir
(p=0,000). Erkek bireylerin vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut yüzdesi ortalaması sırasıyla; 24,0±6,0 ve
76,0±6,0 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla; 26,4±6,5 ve 73,6±6,5’dir.

172

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
Tablo 2. Katılımcıların antropometrik ölçüm değerlerinin ortalaması
Kadın

Erkek
̅ ± SS
𝒙

Alt

Üst

̅ ± SS
𝒙

Toplam
Alt

Üst

̅ ± SS
𝒙

p*
Alt

Üst

Boy
uzunluğu
(cm)

176,6±7,9 160,0 196,0 165,9±4,6 157,0 176,0 169,3±7,7 157,0 196,0 0,000

Vücut
ağırlığı
(kg)

85,2±10,9 50,0

109,0 62,9±11,8 46,0

BKİ
(kg/m2)

27,3±3,1

33,6

19,5

22,9±4,4

16,5

110,5 70,0±15,5 46,0

40,9

24,3±4,5

16,5

110,5 0,000

40,9

0,000

Bel çev- 94,4±11,6 60,0
resi
(cm)

112,0 75,6±12,9 47,0

Bel boy 0,5±0,1
oranı
(cm)

0,3

0,7

0,5±0,1

0,3

0,8

0,5±0,1

0,3

0,8

0,000

Vücut
yağ
yüzdesi
(%)

10,0

41,0

26,4±6,5

13,0

44,2

25,6±6,5

10,0

44,2

0,035

Vücut
20,7±6,6
yağ kütlesi (kg)

7,9

35,3

17,2±7,6

6,0

48,8

18,3±7,5

6,0

48,8

0,007

Yağsız
vücut
yüzdesi
(%)

76,0±6,0

59,0

90,0

73,6±6,5

55,8

87,0

74,4±6,5

55,8

90,0

0,030

Yağsız
vücut
kütlesi
(kg)

64,6±7,9

37,0

77,1

45,7±5,4

37,7

61,7

51,7±10,8 37,0

77,1

0,000

24,0±6,0

125,0 81,5±15,2 47,0

125,0 0,000

Tablo 3’te katılımcıların antropometrik ölçüm değerlerinin sınıflaması verilmiştir. Bu tabloya göre; katılımcıların %56,4’ü normal vücut ağırlığına sahip iken %27,5’i hafif şişman %10,1’i obez sınıfında yer
almaktadır. Bel çevresi değerleri incelendiğinde bireylerin %62,4’ünün normal, %37,6’sının idealden fazla
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bel çevresine sahip olduğu saptanmıştır. Bel boy oranına göre; %62,4 oranında birey normal iken %37,6
oranında birey risk grubunda yer almaktadır.
Tablo 3. Katılımcıların antropometrik ölçüm değerlerinin sınıflaması
n

%

Zayıf (≤18,5 kg/m2)

9

6,0

Normal (18,5-24,9 kg/m2 )

84

56,4

Hafif şişman (24,9-29,9 kg/m2 )

41

27,5

Obez (≥30 kg/m2 )

15

10,1

Normal ( E < 94 cm, K < 80 cm)

93

62,4

Risk (E; 94-102 cm, K:80-88 cm)

28

18,8

Yüksek Risk ( E ≥ 102 cm, K ≥ 88 cm)

28

18,8

Normal (<0,5 cm)

93

62,4

Risk (≥0,5 cm)

56

37,6

BKİ sınıflandırması

Bel Çevresi Risk Sınıflaması

Bel Boy oranı sınıflaması

Tablo 4’te bireylerin HEİ-2015’e göre diyet kalitesinin sınıflaması verilmiştir. Bu tabloda yer alan bilgilere
göre toplam diyet kalitesi puanı 80-100 arasında olan birey bulunmamaktadır. Yüzde 6,7 oranında bireyin
diyet kalitesi orta sınıfındayken, bireylerin %77,9’unun diyet kalitesi çok kötü olarak bulunmuştur.
Tablo 4. Katılımcıların HEİ-2015 ölçeğinden aldıkları puana göre diyet kalitesi sınıflaması
n

%

Çok iyi- A (90-100 puan)

-

-

İyi- B (80-89 puan)

-

-

Orta- C (70-79 puan)

10

6,7

Kötü- D (60-69 puan)

23

15,4

Çok kötü- F (0-59 puan)

116

77,9

Toplam

149

100,0

HEİ-2015 puan sınıflandırması
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Tablo 5’te yer alan bilgilere göre; erkek ve kadın bireylerin diyet kalitesi puanları sırasıyla; 52,1±10,9 ve
49,5±13,0’dur (p>0,05). Bireylerin diyet kalitesi puan ortalamalarının hastalık, sigara, alkol kullanma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı bulunmamaktadır (p>0,05). Zayıf bireylerin diyet
kalitesi puan ortalaması 53,2±15,3 iken normal kilolu, hafif şişman ve obez bireylerinki sırasıyla;
50,1±12,6, 50,2±12,2 ve 50,2±10,9’dur (p>0,05). Diyet kalitesi puan ortalamasının, bel çevresi ve bel boy
oranı risk sınıflamasına göre anlamlı bir farklılığı bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 5. Katılımcıların bazı parametrelere göre HEİ-2015 ölçeğinden aldıkları puan ortalaması
HEİ-2015

p*

̅ ± SS
𝒙

Alt

Üst

Erkek

52,1±10,9

33,4

79,8

Kadın

49,5±13,0

22,6

73,5

Evet

50,4±11,7

23,1

73,5

Hayır

50,3±12,7

22,6

79,8

Evet

49,5±12,8

25,1

74,2

Hayır

50,6±12,3

22,6

79,8

Evet

49,8±12,3

25,1

74,2

Hayır

50,7±12,6

22,6

79,8

Zayıf

53,2±15,3

30,4

73,5

Normal

50,1±12,6

23,1

74,2

Hafif şişman

50,2±12,2

22,6

79,8

Obez

50,2±10,9

33,3

66,3

Normal

49,9±13,0

23,1

74,2

Risk

50,7±11,3

22,6

68,0

Yüksek Risk

51,3±12,0

32,5

79,8

Cinsiyet
0,241

Hastalık durumu
0,983

Sigara kullanma durumu
0,649

Alkol kullanma durumu
0,648

BKİ sınıflandırması
0,920

Bel Çevresi Risk Sınıflaması
0,854
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Bel Boy oranı sınıflaması
Normal

49,9±12,7

23,1

74,2

Risk

51,0±12,0

22,6

79,8

0,584

Tablo 6’da yer alan bilgilere göre; bireylerin yeme arzusu ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması
112,3±39,5’tir (E: 111,5±34,5, K: 112,7±41,7) (p>0,05). Sigara kullanan bireylerin YAÖ toplam puan ortalaması 123,1±40,0 iken sigara kullanmayan bireylerin 108,5±38,8 puan olarak bulunmuş ve (p=0,049).
YAÖ toplam puan ortalaması alkol kullanan ve kullanmayan bireylerde sırasıyla; 120,7±39,4 ve
106,6±38,8’dir (p=0,034). Yeme arzusu ölçeğinden alınan toplam puan obez bireylerde normal vücut ağırlığına sahip bireylere göre daha fazla bulunmuştur (p=0,010). Bel çevresi risk sınıflaması ve YAÖ alt boyut
puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Yeme arzusu ölçeği toplam puan
ortalaması bel boy oranına göre riskli grupta daha yüksek bulunmuştur ve bu sonuçlar istatistiksel olarak
anlamlıdır (p<0,05).
Tablo 6. Katılımcıların bazı parametrelere göre yeme arzusu ölçeğinden aldıkları puan ortalaması
YAÖ TOPLAM

p*

̅ ± SS
𝒙

Alt

Üst

Erkek

111,5±34,5

51,0

227,0

Kadın

112,7±41,7

39,0

234,0

Toplam

112,3±39,5

39,0

234,0

Evet

111,7±34,3

58,0

168,0

Hayır

112,5±41,2

39,0

234,0

Evet

123,1±40,0

39,0

237,0

Hayır

108,5±38,8

51,0

234,0

Evet

120,7±39,4

55,0

227,0

Hayır

106,6±38,8

39,0

234,0

Zayıf

134,4±51,5

58,0

192,0

Normal

103,6±35,7a

39,0

202,0

Cinsiyet
0,867

Hastalık durumu
0,917

Sigara kullanma durumu
0,049

Alkol kullanma durumu
0,034

BKİ sınıflandırması
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Hafif şişman

118,3±41,9

51,0

234,0

Obez

131,0±34,7b

69,0

207,0

Normal

109,2±40,9

39,0

227,0

Risk

112,0±30,4

69,0

187,0

Yüksek Risk

123,3±42,3

61,0

234,0

Normal

106,5±38,6

39,0

202,0

Risk

122,0±39,5

61,0

234,0

Bel Çevresi Risk Sınıflaması
0,265

Bel Boy oranı sınıflaması
0,021

Tablo 7’de yer alan bilgilere göre, bireylerin diyet kalitesi puanlarının yaş, antropometrik değerler ve YAÖ
toplam puanıyla arasında korelasyon bulunmamaktadır. Yeme arzusu ölçeği puanın vücut yağ yüzdesi ve
kütlesiyle arasında pozitif, yağsız vücut kütlesiyle arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. Bireylerin
yeme arzuları arttıkça vücut yağ kütlesi ve yüzdesi artmakta yağsız vücut kütlesi azalmaktadır (p<0,05).
Tablo 7. Katılımcıların HEİ-2015 ve YAÖ puanlarının bazı parametrelerle korelasyonu
HEİ-2015 puanı
r

p

r

p

HEİ-2015 toplam puan

1,000

-

-0,077

0,353

Yaş (yıl)

0,027

0,745

-0,047

0,569

Vücut ağırlığı (kg)

0,031

0,710

0,103

0,216

BKİ (kg/m2)

-0,015

0,855

0,160

0,054

Bel çevresi (cm)

0,009

0,914

0,114

0,170

Bel boy oranı (cm)

-0,019

0,820

0,140

0,091

Vücut yağ yüzdesi (%)

-0,007

0,935

0,282**

0,001

Vücut yağ kütlesi (kg)

0,006

0,939

0,237**

0,004

Yağsız vücut yüzdesi (%)

0,007

0,935

-0,282**

0,001

Yağsız vücut kütlesi (kg)

0,040

0,630

-0,017

0,838
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SONUÇ
Katılımcıların HEİ-2015 ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 50,3±12,4’tür. Katılımcıların çoğunluğunun diyet kalitesi ortalamanın altındadır. Diyet kalitesinin cinsiyet, yaş ve BKİ durumuna göre anlamlı
bir farklılığı yoktur. Diyet kalitesi ve yeme arzusu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Bireylerin yeme arzusu ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 112,3±39,5’tir. Sigara ve alkol kullanan bireylerin yeme arzularının sigara ve alkol kullanmayanlara göre daha fazladır. Obez bireylerin yeme
arzuları normal BKİ değerine sahip bireylere göre daha fazladır. Bireylerin yeme arzuları arttıkça vücut
yağ kütlesi ve yüzdesi artmakta yağsız vücut kütlesi azalmaktadır.
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BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ETKİSİ
Seda ÇAKMAK1, Tuğçe BOĞA1, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN1
1

Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Böbrek hastalıkları arasında böbrek taşları dünya genelinde birçok ülkede ve Türkiye'de pek çok insanın karşılaştığı, patogenizi tam olarak aydınlatılamamış ve tekrar edebilen bir hastalıktır. Oluşumundaki
risk faktörleri arasında genetik ve çevresel etmenler ile beslenme önemli yer tutmaktadır. Yaygın olarak
görülen taş tiplerinden olan kalsiyum oksalat taşının oluşumundan genellikle yetersiz sıvı tüketimi, kalsiyum minerali, oksalat bileşeni ve hayvansal protein gibi öğeler sorumlu tutulmuştur. Yapılan çalışmalarda
beslenme tavsiyelerinin böbrek taşı oluşumunu ve böbrek taşı olan hastalarda tekrarlanmasını önlemede
koruyucu bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Verilen diyet tavsiyeleri ile idrarın kalsiyum oksalat, kalsiyum
fosfat ve ürik asit için aşırı doygunluğunu azaltmak böylelikle litojenik risk faktörlerinin azaltılmış olması
amaçlanmaktadır. Bu gaye ile mevcut kılavuzlar sıvı alımını artırmayı, dengeli bir kalsiyum alımını, diyetle
sodyum ve hayvansal protein alımını azaltmayı, meyve ve lif alımını artırmayı önermektedir. Besinsel
öğeler olarak sitrat, C vitamini, pridoksin (B6), potasyum, posa ve fitat alımı ve omega-3 kullanımının
koruyucu tedavide etkili olduğu görülmüştür. Konun daha iyi ele alınması ve farklı böbrek taşı fenotiplerine ait diyet yaklaşımları geliştirebilmek için yeni klinik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Kişiye
özel beslenme planları oluşturarak böbrek taşı oluşumunu önlemek hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bu derlemede besin öğelerinin taş oluşumu üzerindeki etkisine bakılmış, taş
oluşumunda ve tekrarlanmasının önlenmesinde beslenme tedavisinin etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Taşı, Kalsiyum Taşı, Beslenme, Diyet, Koruyucu Tedavi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE
Üriner sistem taş hastalığı, idrar yollarında taşın mevcut olması ile tanımlanır ve dünyanın birçok bölgesinde geniş hasta popülasyonlarını etkileyebilen, endüstrileşmiş toplumlarda giderek artmakta olan ciddi
bir sağlık sorunudur (Alphan, 2014).
1980’li yıllara kadar önemli bir sağlık problemi olan üriner sistem taşları, hastaların büyük bir kısmında
geniş cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş ve bu durum böbrek kayıplarına yol açmıştır.
Tedavisinde, teknolojik gelişmelerle olumlu cerrahi yöntemler geliştirilse de hastalarda taş tekrarlama sıklığı yüksektir (Adayener ve ark., 2002; Grases ve ark., 2006).Taş hastalığı çoklu, karmaşık ve birbiri ile
ilişkili birçok faktörün rol aldığı olaylar dizisidir. Üriner sistemde taş oluşumunda temel olay idrarın saturasyonudur. Üriner sistem taşları, ürinin yani idrarın üriner sistemdeki normal kristalizasyon koşullarındaki
değişikliklerin bir sonucu olarak oluşur (Grases ve ark., 2006). Kalsiyum taşları (kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat ) böbrek taşlarının yaklaşık %75' ini oluşturur. Taşların %5-10' unu ürik asit, %5-10' unu
strüvit, %1'ini sistin taşları oluşturur (Soucie ve ark.,1996: 487–495). İdrar supersaturasyonunun, taş oluşumunu yönlendiren esas faktör olduğu; genetik yapı, metabolizma, diyet ve diğer çevresel faktörlerin de
idrar saturasyonu üzerine etki ederek taş oluşumuna katkıda bulunduğu bilinmektedir (Dursun ve
ark.,2008: 3-9; Fakheri & Goldfarb, 2011: 1178-85).
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AMAÇ
Üriner sistem taş hastalıkları çok sık görülen sağlık problemleri arasında olup teşhisi, tedavisi oldukça
maliyetli ve hasta açısından yaşam kalitesini düşüren sıkıntılı bir süreçtir. Bu araştırmanın amacı, literatürde böbrek taşının oluşmasında beslenmenin etkisini inceleyen çalışmaları incelemek ve bir başlık altında
derlemektir.
BÖBREK TAŞLARININ OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ETKİSİ ve KORUYUCU ÖNLEMLER
Böbrek taşı nüksünün önlenmesi, idrar hacmini arttırmayı, kalsiyum, oksalat, ürik asit, magnezyum, potasyum ve sitrat gibi prolitojenik çözünen maddelerin atılımını azaltmayı ve böbrek taşı oluşumuna karşı
koruyucu olan maddelerin atılımını artırmayı amaçlayan çeşitli tıbbi ve diyet yaklaşımlarına dayanmaktadır. (Ferraro ve ark., 2013: 408-413; Massini ve ark.,2014: 32-38).
Su Tüketimi ve İçecekler
Su tüketiminin arttırılması tüm taş türlerine sahip hastalar için ortak bir tavsiyedir. Yapılan çalışmalarda
ve rehberlerde böbrek taşı hastalarına günlük 2500 ml idrar oluşturacak kadar yeterli sıvı almaları önerilmiştir (Goldfarb & Asplin, 2001:26-267; Massini ve ark., 2014: 32-38). Kalsiyum taşına sahip hastalarla
yapılan 5 yıllık bir çalışma sonucunda, idrar hacmini artırmak için su alımını 1-2 L /gün arttıran hastalarda
taşın tekrar etme oranı % 12, iken su tüketimini değiştirmemiş hastalarda bu oranın % 27 olduğu görülmüştür (Croppi ve ark., 2012: 517–522).
Tüketimi tartışmalı olan içeceklerden olan kahve, kafeinin üriner litojenikliği azaltıcı etkisi ile kalsiyum
oksalat ve ürik asidin idrardaki süper saturasyonu arasındaki ters bir ilişkinin olduğu öne sürülmüştür (Ferraro ve ark., 2014: 1596–1603). Kesin bir öneride bulunmak için çalışmalar henüz yetersizdir. Çay, oksalat
içeriği yüksek olması nedeniyle risk faktörü olarak görülmüş, düzenli çay tüketen bireylere tüketim önerisi
olarak günde iki fincanı geçmeyecek miktarda, açık çayı süt ile birlikte tüketmenin oksalat emilimini azaltacağı söylenmiştir (Massini ve ark., 2014: 32-38). Gazlı içecekler için yapılan önceki çalışmalarda, fosforik içerikleri, yüksek früktoz içerikleri ve idrarı asidik yapma etkileri olduğu için taş riski olan hastalarda
kaçınılması gereken içeceklerden olduğu söylenmiştir (Gul, Z., & Monga, M., 2014: 775–779; Ferraro ve
ark., 2014: 1596–1603). Domates suyundan sodyum içeriği; elma suyundaki oksalat oluşumunu arttıran
fruktoz içeriği; üzüm, greyfurt ve yaban mersini suyundan yüksek oksalat içerikleri nedeniyle kaçınılmasının tavsiye edildiği görülmüştür. (Goldfarb & Asplin, 2001:26-267; Massini ve ark., 2014: 32-38).
Hayvansal Protein
Aşırı hayvansal protein alımı, hiperkalsiüri, hiperürikozüri, hiperokzalatüri, düşük idrar PH' sı ve hipositratüri gibi çeşitli üriner risk faktörlerini modüle eder ve bunların her biri böbrek taşı riskini artırır. Yapılan
çalışmalarda tekrarlayan kalsiyum oksalat taşı ve hiperkalsiürisi olan hastalara yapılan kalsiyum ve protein
kısıtlı diyetlerin taş oluşumunda koruyucu etkisinin olmadığı görülmüştür (Borghi ve ark., 2006: 301-312).
Proteinin genel olarak kısıtlanması yerine, hayvansal proteinden kısıtlı, bitkisel kaynaklı proteinden dengeli, tuz alımının sınırlı ve normal kalsiyum gereksiniminin karşılandığı bir diyetin düşük kalsiyumlu, düşük proteinli diyete oranla daha iyi bir korunma sağlamakta olduğu yapılan pek çok çalışmada belirtilmiştir.
(Curhan ve ark., 2004: 885–891; Fakheri & Goldfarb, 2011:1178–1185; Mahan & Raymond, 2016: 7017110).
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Kalsiyum
Uzun yıllar hiperkalsiürisi ile birlikte taşı olan hastalara kalsiyum kısıtlamaları yapılmıştır (Borghi ve ark.,
2006: 301–312,. Lerolle ve ark., 2002: 99–103). Fakat uzun süren kronik kalsiyum kısıtlamaları, kalsiüreyi
düşürmede başarılı olmadığı, artmış kalsiyum eksikliği ve hiperkalsüriye bağlı kalsiyum kaybı ile hastaların kemik yapısına zarar verdiği görülmüş osteopeni riskinin arttığı belirtilmiştir (Massini ve ark., 2014:
32-38). Park ve ark. (2003) yaptığı çalışmada hiperkalsiürisi ve kalsiyum oksalat taşı olan erkek hastalar 5
yıl boyunca izlenmiş süt ve süt ürünlerinin çıkarıldığı düşük kalsiyumlu diyetle beslenen hastaların, normal
kalsiyumlu diyetle beslenen hastalarla karşılaştırıldığında düşük kalsiyumlu diyetin taş tekrarlanmasını önlemede daha etkisiz olduğu görülmüştür (Park ve ark., 2003: 255-265). Bu nedenle yapılan pek çok çalışmada kalsiyumun diyetteki temel kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin kısıtlanmaması vurgulanmıştır (Ferraro ve ark., 2020: 779).
Oksalat
Bağırsaklardan oksalat emilimini etkileyen faktörler: besinlerdeki oksalat içeriği ve oksalat öncü maddeler; bağırsakta oksalatla emilemeyen kompleksler oluşturan bazı mineraller ve besinler (örneğin, kalsiyum,
magnezyum, lipidler, posa); oksalat metabolize edebilen mikroorganizmaların (Oxalobacter formigenes)
varlığı; PH değişiklikleri olarak gösterilmiştir (Ticinesi ve ark.,2019: 25-27). Besinlerin oksalat içeriklerine
yönelik analizler sınırlıdır ve bu sebeple çok az besin oksalat içeriğine yönelik analiz edilebilmiştir. Çikolata, çay, ıspanak, pancar, maydanoz, bamya, soya fasulyesi, turp, buğday kepeği, fındık, yerfıstığı gibi
oksalattan zengin yiyecekler genellikle böbrek taşı hastalarının diyetlerinde yasaklanır. Ancak düşük oksalat içeriğine sahip yüksek biyoyararlılıkta besinler bulunabileceği gibi yüksek oksalat içeriğine sahip
düşük biyoyararlılığı olan besinler de olabilir, bu nedenle oksalat içeren besinlerin diyetten tamamen uzaklaştırılması tartışmalıdır (Ticinesi ve ark., 2018: 395-403).
C vitamini, sitrat, potasyum ve B6 vitamini
C vitamini, ürin oksalat konsantrasyonunu düşürücü etkiye sahiptir ve genel olarak koruyucu tedavi yöntemlerini araştıran tüm çalışmalarda yer alır (D'Alessandro ve ark., 2019:1182). Fazla C vitaminin oksalat
metabolizma girdiği bilinse de bu etkinin görülebilmesi için 1500mg/gün C vitamini almak gerektiği bildirilmiştir (Borghi ve ark., 2010: 1063 – 1065; Fakheri & Goldfarb, 2011:1178–1185). Hiperokalsüriye
sahip kalsiyum taşı olan hastalara, C vitamini takviyelerini kesme önerisinin verilmesi gerektiği belirtilmiştir (Borghi ve ark., 2006: 301-312).
Sitrat, idrar kalsiyumu ile bağlanır ve idrarın aşırı saturasyonunu azaltır. Buna ek olarak, kalsiyum oksalat
ve kalsiyum fosfat kristallerine bağlanarak kristal büyümesini engeller (Gettman, ve ark., 2005: 590–594).
Diyetteki potasyum seviyelerinin azalması üriner kalsiyumun atılımını arttırır, bu da taş oluşma riskini
arttırır. Taylor ve arkadaşlarının (2009) yaptığı çalışmada, erkeklerde yüksek potasyum alımı, düşük potasyum alımıyla karşılaştırıldığında, taş oluşumu riskinin %46 daha az olduğu görülmüştür (Taylor ve ark.
2009: 2253-2259). B6 vitamininin pridoksal fosfat formu, oksalat metabolizması için gerekli olan bir kofaktördür. Pridoksin yetersizliğinde glioksilat, glisine dönüşeceğine oksalata dönüşür, bu da oksalat üretimini ve oksalüriyi artırır. Çalışmalar kalsiyum oksalat taşı olan bireylerde diyetle birlikte 2 veya 10mg/gün
B6 vitaminin alımının üriner oksalatı azalttığı belirtmiştir (Massini ve ark., 2014: 32-38).
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Sodyum
Kalsiyumun idrarla atımını artmasına neden olan faktörlerden biri de fazla tuz kullanımıdır. Her 2,300 mg
sodyum (Na) ya da 6 gr tuz alımı, idrardaki kalsiyumun 23 mg artmasına neden olur. Bu nedenle üriner
kalsiürisi olan hastaların kalsiyum alımlarını, düşük tuzlu diyet ile kombine etmeleri ve sodyum alımı 2300
mg/gün' e azaltılmaları söylenmiştir (Dursun ve ark.,2008: 3-9; Massini ve ark., 2014: 32-38).
Posa ve Fitat
Fitat (inositol heksafosfat) tahıllar, baklagiller ve sebzeler gibi posadan zengin birçok gıda bulunur. Kalsiyuma güçlü bir şekilde bağlanarak, kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfatın üriner kristalleşmesini engelleyen etki gösterdiği bilinmektedir. Bazı kalsiyum oksalat taş oluşumlarında idrarda fitat seviyeleri anormal
derecede düşük olduğu görülmüş ve diyetle alımının, idrarda fitat seviyesine önemli ölçüde katkıda bulduğu belirtilmiştir. (Borghi ve ark., 2006: 301–312; D'Alessandro ve ark., 2019:1182).
Omega-3
Omega-3 yağ asidinin idrardaki kalsiyum ve oksalatı düşürdüğü öne sürülmüş olsa da herhangi bir etkisinin
görülmediği çalışmalar da mevcuttur (Taylor ve ark.,2005: 267–274, Taylor & Curhan, 2006: 835–839).
Balık proteini, yüksek oranda pürin içerdiği için ürik asit düzeyini artırır ve hiperürikozüri ve hiperkalsiüri
oluşturur. Omega-3’ ün, fazla balık tüketimiyle değil, gıda takviyeleriyle karşılanmasının daha doğru olacağı belirtilmiştir (Gul, Z., & Monga, M., 2014: 775–779).
SONUÇ
Tekrarlayan üriner sistem taş hastalığı olan bireylerde metabolik risk faktörleri ve taşın cinsi belirlenerek,
hastaya uygun özel tıbbi beslenme tedavisinin yapılması taş oluşumunun tekrarlanmasını önlemek ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek açısından önemlidir. Mevcut bilgi düzeyinde böbrek taşı hastalığını
önlemeye yönelik en etkili beslenme yaklaşımı, ılımlı bir hayvansal protein kısıtlaması, dengeli kalsiyum
alımı, karbonhidratların ve yağların dengeli bir şekilde alınması ve yüksek miktarda meyve ve sebze alımıdır. Böbrek taşı hastaları için en koruyucu diyet süt ürünleri ile dengeli bir vejetaryen diyet gibi görünmektedir.
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COVID-19 STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fadime BAYRI BİNGÖL
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye
Öz: Pandemi süresince yaşanılan stresle sağlıklı ve etkin bir şekilde baş edilemediğinde depresyon ve anksiyete başta olmak üzere diğer pek çok psikiyatrik hastalıklara yatkınlık artmaktadır. Bu nedenle pandemi
sürecinde pandemiye özgü stres düzeyinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırma, COVID-19 pandemisi süresince stres düzeyini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Bireylerin ruh sağlığının korunması ve iyileştirilebilmesinde, COVID-19 pandemisine verilen psikolojik
tepkilerin doğasını ve derecesini anlamak çok önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada COVID-19 stres düzeyi
ve etkileyen faktörler incelenmiştir. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Aralık 2020 – Ocak 2021 tarihleri
arasında, “Kişisel Bilgi Formu” ve “COVID-19 Stres Ölçeği” ile online olarak toplanmıştır. Araştırmanın
yürütülmesi için Etik kuruldan ve Sağlık Bakanlığından onay alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Araştırmaya 360 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 23.43±6.88 olduğu,
%16.9’unun sigara kullandığı ve %67.8’inin şehirde yaşadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %12.8’inin
kendini yüksek riskli olarak değerlendirdiği, %80,3’ünün Covid-19 a karşı kendini savunmasız hissettiği
ve %53,9’unun hayatını kaybetme korkusu yaşadığı saptanmıştır. Sürekli sağlık sorunu olanların, ailesinde
covid-19 ile enfekte olanların ve pandemi sürecinde hayatını kaybetme korkusu olanların Covid-stres ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür (p<.05). Pandemi süresince Covid-19 stres düzeyi
açısından riskli grupta yer alan bireyler daha yakından izlenmeli ve desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Stres, Ruh Sağlığı
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Tüm dünyayı, büyük zararlar vererek etkileyen salgın biçimi olan pandemiler ile tarih boyunca karşılaşılmıştır (Samal 2014). İlk olarak Çin’de ortaya çıkan COVID-19 virüsü, çok hızlı bir şekilde yayılım göstererek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünyayı etkisi altına alan Covid 19
pandemisi büyük bir kriz oluşturarak bütün insanlığın tek gündemi haline gelmiştir.
Yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ishal ile birlikte, ilerleyen evrelerde pnömoni, böbrek yetmezliği gibi belirtileri olan, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile karakterize Covid-19, sadece hastalığı geçiren bireylerin fiziksel sağlığını değil, tüm dünyadaki bireylerin, sürekli ve yüksek düzeyde stres
yaşamasına neden olarak ruh sağlığını da olumsuz etkilemiştir (Limcaoco et al. 2020, Qiu ve ark, 2020).
Virüsün hızla yayılması, virüsten ölenler, virüsün bulaşacağı korkusu, alışkanlıkların değişmesi ve çaresizlik gibi durumlar sürekli ve yüksek düzeyde stres hissedilmesine neden olmuştur (Wang ve ark, 2020).
Stres, birçok toplumda günlük yaşamda bahsedilen, bireyin yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır (Akman,
2004). Selye (1973), stresi organizmaya baskı yapan herhangi bir değişime karşı organizmanın verdiği
tepki olarak tanımlanmaktadır. Stres, akut ve kronik olarak ikiye ayrılmaktadır. Akut stres bireyin tehlikeye
hazır hale gelmesini sağlayarak sağlığını koruyucu olurken, kronik stres bireylerin fizyolojik ve psikolojik
sağlığını olumsuz etkilemektedir (Lyon, 2012, Şar, 2018).
Viral enfeksiyonlar doğal afetler gibi insan yaşamını tehdit ettiği için, ölüm korkusu sürekli ve yüksek
düzeyde travmatik strese neden olur. Salgınlar aylarca devam ettiği için yaşattığı travmatik stres, diğer
felaketlerden çok daha şiddetli ve derin olabilmektedir (Türksoy 2003). Bireylerin mevcut stresle başetme
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becerileri ile üstesinden gelemedikleri böylesi durumlarda anksiyete, depresyon ve Travma sonrası Stres
Bozukluğu gibi ciddi bozulmalar görülebileceği bildirilmektedir (Gürhan 2016).
Küreselleşen dünyada virüslerin yayılması salgına neden olması, çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Covid-19 pandemisi süresince de bireyler bulaşma riski, hastalanma, ölüm korkusu, çaresizlik
duyguları ve damgalanma gibi birçok durumu aynı anda hissedebilmektedir. Okulların kapanması, ulaşımın engellenmesi, sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar paralelinde hissedilen sıkışıklık, sürekli ve yüksek
düzeyde stres yaşanmasına neden olmuştur. Covid-19 salgınının ruh sağlığına etkilerin incelendiği çalışmalarda, Covid-19’un stres, anksiyete, depresyon ve somatizasyon gibi sorunlara neden olduğu bildirilmektedir (Qiu ve ark 2020, Wang ve ark, 2020, Rajkumar 2020). Bu bulgular, geçmişte yaşanan SARS
(Cheng ve ark. 2004) pandemisinde bildirilen bulgulara benzerdir.
AMAÇ
Bu çalışma, Covid-19 pandemisinde COVID-19 stres düzeyi ve COVID-19 stres düzeyini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür.
KAPSAM
Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte, bireylerin bu dönemde yaşadığı stresi azaltmaya
yönelik, sosyal desteğin olabildiğince artırılması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku, stresle
başetmeyi sağlayacak etkinlikler, hobiler ve birey kendisini iyi hissetmediğinde yardım almaktan çekinmemesi de tavsiye edilmektedir (Yuan, Liao, Huang et al. 2020). Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi psikiyatrik sorunlarda da erken dönemde fark etme ve sorunlar büyümeden müdahale etme son derece önemlidir. Yaşamı tehdit eden Covid-19 salgınının bireylerin stres düzeylerini nasıl etkilediğinin bilinmesi, alınabilecek önlemler açısından önemlidir. Bu bilgiler ışığında Covid-19 pandemisi süresince bireylerin stres
düzeyini değerlendirilmesi ve yüksek riskli grupların saptanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
YÖNTEM
Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma Aralık 2020-Ocak 2021 tarihleri Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve aileleri ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Marmara
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve aileleri oluşturmuştur. Evrenden örneklem seçimine
gidilmeyip, belirtilen süre içinde araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden
tüm katılımcılar çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrencisi ve/veya
velisi olan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve en az 18 yaşında olan bireyler dahil edilmiştir.
Veriler araştırmacı tarafından katılımcılara bilgi verildikten sonra “Kişisel Bilgi Formu” ve “COVID-19
Stres Ölçeği” ile çevrimiçi olarak toplanmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Bu form, araştırmacı tarafından hazırlanmış olup bireylerin sosyodemografik özelliklerini (yaş, eğitim durumu, aile tipi, çalışma durumu, vb.) içermektedir.
COVID-19 Stres Ölçeği: Taylor ve ark. (2020) tarafından COVID-19 sürecinde yaşanan stresi değerlendirmeye yönelik geliştirilen bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. 36
maddeli kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçeğin, “COVID tehlikesi ve kontaminasyonu”, “COVID sosyoekonomik sonuçları”, “COVID zenofobi”, “COVID travmatik stres belirtileri” ve “COVID kompulsif
kontrol” alt boyutlarından oluşan, semptomların şiddetini belirlemek amacıyla Likert özellikle hazırlanan
bir ölçektir. Bireylerin son 7 gün içinde hissettiklerini belirlemeyi hedeflemektedir.
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Araştırmaya başlamadan önce Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik kurulundan (Tarih:26/11/2020, Sayı:69) izin alınmıştır. Ayrıca COVID-19 konusunda bilimsel araştırma çalışmalarının
yürütülebilmesi için TC. Sağlık Bakanlığına da başvuru yapılarak onay alınmıştır ( 2020-1112T13_31_40).
Verilerin değerlendirmesi için bilgisayarda bir paket program kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için
sayı ve yüzdelikler, karşılaştırmalı istatistikler için Student’s t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın giderleri araştırmacı tarafından karşılanmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalaması 23.43±6.88 (18-55) olduğu ve eğitim yılı ortalamasının ise 15.03±2.24 (5-18) yıl olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %67.8 (n=244) şehirde yaşadığı, evde
birlikte yaşadıkları kişi sayısı 3.73±1.80 (1-11) olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %8.3’ü (n=30) kronik
bir hastalığının olduğunu ve %16.9 (n=61) sigara kullandığını bildirmiştir. Araştırma kapsamına alınan
bireylerin %12.8’i (n=46) kendisini Covid-19 açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiği, %80.3’ünün
(n=289) Covid-19 pandemi sürecindeki değişikliklere yönelik kendini savunmasız hissettiği, %53.9
(n=194) pandemide hayatını kaybetme korkusu yaşadığını bildirmiştir. Katılımcıların diğer özellikleri
Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların özellikleri (n=360)

Yaş

Cinsiyet

Beden Kitle İndeksi

Ekonomik Durum

Kronik Hastalık Durumu

Sayı (n)

Yüzde (%)

20 yaş ve altı

154

42.8

20 yaş üzeri

206

57.2

Kadın

329

91.4

Erkek

31

8.6

<18,5 altı (zayıf)

26

7.2

18,5-24,9 arası (nor- 250
mal)

69.4

>25,0 (şişman)

84

23.3

Gelir giderden az

101

28.1

Gelir gidere denk

225

62.5

Gelir giderden fazla

34

9.4

Var

30

8.3

Yok

330

91.7
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Sigara Kullanma Durumu

Var

61

16.9

Yok

299

83.1

Köy

31

8.6

İlçe

85

23.6

Şehir

244

67.8

Kendisini Covid19 açısından Evet
yüksek riskli olarak değerHayır
lendirme

46

12.8

314

87.2

Covid19
sürecinde
tanı Evet
konulmuş bir psikiyatrik hasHayır
talık durumu

25

6.9

335

93.1

Covid19 sürecinde bir psiki- Evet
yatriste başvuru durumu
Hayır

26

7.2

334

92.8

Pandemi sürecinde ekonomik Evet
kayıp yaşama durumu
Hayır

189

52.5

171

47.5

Covid19 ile enfekte olan aile bi- Evet
reyi olma durumu
Hayır

129

35.8

231

64.2

Covid19 pandemi sürecindeki Evet
değişikliklere yönelik kendini
Hayır
savunmasız hissetme durumu

289

80.3

71

19.7

Pandemide hayatını kaybetme Var
korkusu yaşama durumu
Yok

194

53.9

166

46.1

Pandemi süreci nedeniyle Var
yakınlarını kaybetme durumu
Yok

65

18.1

295

81.9

Temas öyküsü durumu

Var

127

35.3

Yok

233

64.7

İkamet yeri
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Araştırma kapsamına alınan bireylerin özellikleri ile COVID-19 Stres Ölçeği puanları karşılaştırıldığında;
katılımcılardan bekar olanların travmatik stres ve ölçek toplam puanlarından; eğitim düzeyi 15 yıl üzerinde
olanların kompulsif kontrol, 15 yıl altında olanların zenofobi alt boyutundan; çocuk sahibi olanların ve
kronik sağlık sorunları olanların zenofobi, travmatik stres alt boyutları ve ölçek toplam puanından anlamlı
olarak daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır (p<.05). Sürekli sağlık sorunu olanların COVID zenofobi, COVID travmatik stres belirtileri ve ölçek toplam puanından daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir
(p<.05). Ailesinde COVID ile enfekte olanların COVID tehlikesi ve kontaminasyonu, COVID sosyoekonomik sonuçları alt boyutları ve ölçek toplam puanından daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır
(p<.05). Pandemi sürecinde hayatını kaybetme korkusu olanların COVID zenofobi alt boyutu dışında ölçeğin diğer alt boyutlarından anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür (p<.05). Katılımcıların COVID-19 Stres ölçeğinden aldıkları diğer puanlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Katılımcıların bireysel özellikleri ile COVID-19 Stres puanlarının karşılaştırılması (n=360)
Değişken

Tehlike
ve kontaminasyon

Sosyoekonomi
k
sonuçlar

 SS

 SS

Zenofobi

 SS

Travma
tik stres

 SS

Kompulsif
kontrol

Toplam

 SS

 SS

Medeni Durum
Evli (n:311)

30,56
10,21

5,38 6,04 11,44
6,94

7,16
5,91

11,65
5,55

66,22
21,54

Bekar (n:49)

33,26
8,69

5,24 5,76 13,51
8,67

10,85
7,51

12,51
5,44

75,38
24,54

Test Değeri (t)

-1,765

,156

-1,867

-3,920

-,987

-2,429

p Değeri

,078

,876

,063

,000

,324

,016

Eğitim Düzeyi
15 yıl
(n:130)
15
yıl
(n:230)

ve

altı 31,59
9,44

5,58 6,34 12,72
6,90

8,03
6,54

10,43
5,20

68,36
24,43

üzeri 30,56
10,24

5,24 5,80 11,16
7,35

7,45
6,11

12,53
5,42

66,76
24,91

Test Değeri (t)

,939

,511

1,978

,834

-3,469

,514

p Değeri

,348

,680

,049

,405

,001

,607

8,84
5,46

10,50
4,98

65,34
16,68

BKI
<18,5
(n:26)a

(zayıf) 30,19
8,99

3,69 4,88 12,11
5,55
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18,5-24,9 (normal) 31,05
(n:250)b
9,80

4,98 5,59 11,62
6,91

7,12
5,76

11,92
5,34

66,70
23,16

(şişman) 30,82
10,79

7,04 7,11 11,89
8,55

8,89
7,65

11,73
6,50

70,39
30,61

3,021

,755

,801

,050 c> ,471
a,b

,450

>25,0
(n:84)c

Test Değeri (F)

,094

4,935

p Değeri

,910

,008
a,b

,083
c> ,921

Ekonomik Durum
Gelir giderden az 32,5210,
(n:101)a
67

7,036,76

13,016,
71

8,926,2
4

12,125,
37

74,2225
,71

Gelir gidere denk 30,21
(n:225)b
9,63

4,33 5,24 11,257,
13

7,136,0
5

11,55
5,84

64,40
23,37

Gelir
giderden 31,649,6
fazla (n:34)c
1

5,476,57

10,97
8,18

7,41
7,36

12,204,
72

67,7026
,97

Test Değeri (F)

2,146

11,117

2 ,293

2,877

,479

5,656

p Değeri

,118

,000 a>b ,102

,058

,620

,004 a>b

Var (n:38)

33,399,1
8

6,73 5,84 15,44
7,61

11,71
7,29

12,47
6,05

79,76
24,13

Yok (n:322)

30,6410,
02

5,20 6,00 11,28
7,06

7,18
5,94

11,69
5,56

66,01
24,41

Test Değeri (t)

1,265

-,142

3,406

4,307

,811

3,286

p Değeri

,207

,887

,001

,000

,418

,001

Var (n:30)

33,8310,
35

6,20 6,34 15,33
7,03

10,66
7,84

13,06
6,76

79,10
26,08

Yok (n:330)

30,679,9
0

5,29 5,97 11,39
7,16

7,39
6,04

11,65
5,49

66,41
24,85

Test Değeri (t)

1,667

,792

2,885

2,764

1,318

2,716

p Değeri

,096

,429

,004

,006

,188

,007

Çocuk
Sahibi
Olma Durumu

Kronik Sağlık Sorunu

Covid-19 İle Enfekte Olan Aile Üyesi
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Var (n:129)

32,42
9,52

6,046,35

11,867,
03

7,996,7
4

11,84
5,71

70,16
25,51

Yok (n:231)

29,29
10,20

4,625,50

11,57
7,45

11,845,
71

11,69
5,50

64,48
23,51

Test Değeri (t)

3,010

3,350

,379

1,052

,254

2,190

p Değeri

,003

,025

,705

,293

,800

,029

Pandemi Nedeniyle Ekonomik Kayıp Yaşama Durumu
Var (n:189)

30,5510,
22

4,856,59

10,457,
62

7,056,5
4

11,69
5,30

65,21
26,05

Yok (n:171)

31,149,8
3

5,655,63

12,436,
91

7,676,1
2

11,81
5,56

68,72
23,89

Test Değeri (t)

-,537

-1,222

-2,505

-,029

-,195

-1,293

p Değeri

,591

,222

,013

,977

,845

,197

Pandemi Nedeniyle Hayatını Kaybetme Korkusu
Var (n:194)

34,149,4
1

6,36 6,56 12,397,
42

9,266,5
2

13,105,
69

75,27
24,56

Yok (n:166)

27,18
9,28

4,21 5,03 10,946,
93

5,785,4
0

10,21
5,10

58,34
21,63

Test Değeri (t)

7,035

3,440

1,899

5,452

5,036

6,882

p Değeri

,000

,001

,058

,000

,000

,000

Yakınını Kaybetme Durumu
Var (n:65)

29,84
10,09

5,565,83

12,477,
29

6,67
5,86

12,56
5,77

67,13
26,43

Yok (n:295)

31,179,9
3

5,326,04

11,557,
21

7,886,3
4

11,60
5,56

67,54
24,36

Test Değeri (t)

-,974

,296

-1,867

-1,403

1,262

-,119

p Değeri

,331

,767

,063

,161

,208

,905

Araştırma kapsamına alınan bireylerin COVID-19 Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 53.87±10.78 (1773) olduğu belirlenmiştir. Alt ölçek puan ortamaları ise; COVID tehlikesi ve kontaminasyonu, 22.13±4.74
(12-30); COVID sosyoekonomik sonuçları, 6.90±1.36 (4-10); COVID zenofobi, 6.99±1.68 (4-10); COVID
travmatik stres belirtileri, 10.66±2.27 (6-15); COVID kompulsif kontrolü, 7.18±1.79 (2-10) olduğu
saptanmıştır.
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SONUÇ
Araştırma bulguları doğrultusunda; kronik sağlık sorunu olanların, ailesinde COVID ile enfekte olanların,
pandemi sürecinde hayatını kaybetme korkusu olanların, bekar olanların, stres düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Risk grubunda yer alan bireyler stresle başetme ve diğer psikolojik belirtiler açısından daha yakından izlenmelidir. Kronik hastalığı olan bireylerin yalnızca fiziksel hastalıklarının izlemleri değil, aynı zamanda psikolojik durumları da değerlendirilmelidir.
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POSTPARTUM 12. SAATTE GELİŞEN SPONTAN UTERİN RÜPTÜRÜN YÖNETİMİ:
OLGU SUNUMU
Esra ANDIÇ1, Deniz DİRİK2
S. B. Ü. Van Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van / Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D., Van / Türkiye

1
2

Öz: Giriş: Gebeliğin çok nadir bir komplikasyonu olan spontan uterus rüptürü hem fetus hem de anne için
oldukça katastrofiktir. Bu durum, uterus anomalileri, uterin skar dokusu varlığı, makrozomik fetüs, sefalopelvik uyuşmazlık ve doğum esnasında indüksiyon ajanlarının aşırı miktarda kullanılması gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Bu yazıda oldukça nadir görülen, postpartum 12. saatte gelişen, travma yada aşırı indüksiyon gibi risk faktörleri öyküsü olmayan skarsız bir uterus rüptürü vakasını tartışmayı amaçladık. Olgu:
27 yaşında ve 41 haftalık ilk gebeliği olan hasta doğum indüksiyonu için yatırıldı. İndüksiyon sonrası normal spontan vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Postpartum 12. saatte aktif kanama olması üzerine hasta acil
olarak değerlendirildi. İnspeksiyonda, serviks sağ lateralinde saat 11 hizasında yukarı doğru uzanan laserasyon ve aktif kanama alanı izlendi. Hastanın laserasyonu sütüre edildi. Kanama kontrolü sağlanamaması
üzerine, uterin rüptür şüphesi ile laparotomi yapılan hastada sağ uterin arter hizasında 5 cm’lik rüptür alanı
izlendi ve onarım yapılarak kanama durduruldu. Bakri balon yerleştirilerek işleme son verildi. Böylece
hastanın fertilitesi de korunmuş oldu. Sonuç: Tüm maternal ölümlerin yarısından fazlası doğumun ilk 24
saati içinde ve sıklıkla aşırı kanama nedeniyle oluşur. Ölüme ek olarak, postpartum kanamaya bağlı ciddi
morbidite (adult respiratuar distres sendromu, koagülopati, şok, fertilite kaybı ve pitüiter nekroz (Sheehan
syndrom) izlenebilir. Kanamanın kaynağının mümkün olduğunca hızlı tanımlanması, sistematik değerlendirme ve hızlı tedavi başarılı yönetim için gereklidir. Genç hastalarda fertilite koruyucu cerrahi göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Uterin Rüptür, Postpartum Hemoraji, Fertilite Koruyucu Cerrahi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE
Uterin rüptür, gebelik sırasında, doğumda veya doğumdan hemen sonra uterus duvarının bütünlüğünün
bozulmasıyla karakterize bir olaydır. Obstetride sıklıkla hem maternal hem de fetal kötü sonuçlara neden
olur. Bunun ötesinde, kadınlarda histerektomiye bağlı kalıcı infertilite gibi sekellere de yol açabilir (Hofmeyr ve ark., 2005). Uterin rüptür gelişmiş ülkelerde nadir görülen bir olay olsa da, gelişmekte olan ülkelerde hala birçok annenin hayatını tehlikeye atan en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir (Hofmeyr ve
ark., 2005). Tüm dünyada uterin rüptürü insidansı % 0.07'dir (Guise ve ark., 2004). Gelişmiş ülkelerde
uterin rüptürün ortaya çıkmasının ana nedenleri uterotonik kullanımı ve skarı olan uterusta doğumun denenmesidir (Sahin ve ark., 2008; Rouzi ve ark., 2003). Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde uterin
rüptürün ana nedenleri obstetrik ve obstetrik olmayan çeşitli faktörlerdir; multigravide, adölesan gebelikleri, ileri yaş gebelikleri, kötü sosyo-ekonomik durum, önceki sezaryen skarı, gözetim altında olmayan
doğumlar ve uterotonik ajanların aşırı kullanımı (Rizwan ve ark., 2011). Uganda'da yapılan bir çalışma,
multigravidenin, ileri yaş gebeliğin ve kırsalda ikametin uterin rüptürün önemli belirleyicileri olduğunu
bildirmiştir (Mukasa ve ark., 2013). Nijerya ve Uganda'dan yapılan çalışmalar, uterin rüptürün ortaya çıkmasının ana nedenlerinin, oksitosin ilacının aşırı kullanılması, ilerlemeyen doğum eylemi, grandmultiparite ve anormal fetal prezentasyon olduğunu göstermiştir (Mukasa ve ark., 2013; Eguzo ve ark., 2013;
Omole-Ohonsi ve ark., 2011). Etiyopya'da yapılan bir araştırmada, uterin rüptürün nedenlerinin sefalo-
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pelvik uyumsuzluk, malprezentasyon, doğum indüksiyonu için aşırı uterotonik kullanımı ve skarı olan uterusta doğumun denenmesi olduğunu gösterildi. Ayrıca bu çalışmada uterin rüptüre bağlı maternal ve fetal
ölüm oranı sırasıyla % 11.1 ve% 98.1 olarak gösterildi (Gessessew ve ark., 2002).
Uterin rüptürün maternal sonuçları için belirleyici faktörler, sosyo-demografik durumdaki farklılık ve tecrübeli sağlık personeline erişilebilirlik ve sağlık sisteminin etkinliğine bağlı olarak coğrafi sınırlar arasında
farklılık gösterir.
AMAÇ
Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşım uygulanan uterin rüptüre bağlı postpartum kanama olgusunu literatür
eşliğinde sunmayı amaçladık.
OLGU
27 yaşında ve 41 haftalık ilk gebeliği olan hastaya doğum indüksiyonu için yatış verildi. Hastanın obstetrik
ultrasonunda yaklaşık 40 hafta ile uyumlu tahmini fetal ağırlığı 3000gr olan, amnion mayisi normal sınırlarda fetüs izlendi. Hastanın çekilen non-stres testi (NST) reaktifti. Hastanın serviksi indüksiyona uygun
olduğu için oksitosin ile eylem indüksiyonuna başlandı. Oksitosin ile eylem indüksiyonunu takiben, 3 saatlik travay sonrası vajinal doğum ile tek, canlı, 3000gr kız bebek 8-9 apgarla doğurtuldu.Plasenta ve ekleri
tam ayrıldı. Postpartum serviks kontrolünde, servix sağ lateralde saat 11 hizasında laserasyon izlendi ve
lasere alan onarıldı. Ardından epizyotomi tamiri yapıldı. Kanama kontrolü sonrası hasta 2 saat doğumhanede takip edildi, kanama olmaması üzerine hasta lohusa servisine alındı. Postpartum 12. saatte lohusa
servisindeki takibi sırasında hastanın ani abondan vajinal kanaması oldu. Hastanın yapılan muayenesinde
serviks sağ lateralde saat 11 hizasındaki lasere alandan abondan vajinal kanama izlenmesi üzerine, hasta
ameliyathane koşullarında genel anestezi altında değerlendirilmeye alındı.İnspeksiyonda, serviks sağ lateralinde yukarı doğru uzanan laserasyon ve aktif kanama alanı izlendi ve sütüre edildi. Kanama kontrolü
sağlanamaması üzerine, uterin rüptür şüphesi ile laparotomiye geçildi. Batında yaygın hematom ve kan
izlendi. Sağ uterin alt segmentten servikse uzanan 5 cm’lik rüptür alanı izlendi. Hematom boşaltıldı.Rüptür
alanında uterin arter disseke edilerek distalden ve proksimalden klemp ile tutulup bağlandı.Uterin arterde
kanama kontrolü sağlandı.Uterin duvar tam kat onarıldı. Üreter diseksiyonu takiben, bilateral hipogastrik
arter ligasyonu yapıldı. Uterin atoni gelişmesi üzerine, uterusa bakri balon yerleştirildi. Batın içi kanama
takibi için douglasa pesser dren konuldu. Operasyon esnasında ve sonrasında toplam 4 ünite eritrosit süspansiyonu, 2 ünite taze donmuş plazma transfüzyonu, 2 gr fibrinojen, 3 gr transamin , 30 ünite oksitosin
yapıldı. Postoperatif hasta dissemine intravaskuler koagulopati tanısı ile 24 saat yoğun bakım ünitesinde
takip edildi. Postoperatif 24. saatte bakri balon çıkarıldı, takiplerinde vajinal kanama izlenmedi. Postoperatif 4. Gününde takipleri doğal olan hasta şifa ile taburcu edildi.
SONUÇ
Çalışmalar skarsız uterusta rüptür gelişmesinde en sık sebep olarak geçirilmiş küretaj ve uterotonik ajanları
öne sürmektedir. Bizim vakamızda, hasta kürtaj öyküsüne sahip değildi. Doğum esnasında fundal bası
uygulanmamıştı, ve uterin myometriumunu etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı ya da kronik hastalık öyküsü bulunmamaktaydı. Bu vakada, spontan uterin rüptür ile ilişkilendirilebilecek faktörler; doğumun kısa
sürede gerçekleşmesi (presipite doğum) ve oksitosin ile augmentasyondu. Klasik olarak, fetal bradikardi
ve kontraksiyonların kaybolması uterin rüptür için patognomonik sayılır. En sık bulgusu, değişken deselerasyonlardan geç deselerasyonlara, bradikardi ve hatta fetal ölümle sonuçlanabilen güven vermeyen kalp
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hızı paternidir (David ve ark., 1997). Fetal durum plasental implantasyonun ne derece intakt kaldığıyla
yakından ilgilidir. Rüptüre durumlarda fetüsün yaşam şansı acil müdahaleye bağlıdır. Olgumuzda fetal
bradikardi ya da fetal kalp trasesinde bozulma izlenmedi. Doğum esnasında alt uterin segmentin gerilmesi
uterus duvarının kalınlığını azaltır. Bu yüzden de skarsız uterusta rüptür en sık olarak alt uterin segmentte
olur (Thakur ve ark., 2001). Bizim vakada uterin rüptür sağ uterin alt segmentten servikse uzanıyordu.
Uterin rüptürün tedavisi histerektomi veya uterusun onarılmasıdır. Uterin rüptürde tedavi seçimi lezyonun
yayılımına, kanamanın ağırlığına bağlıdır. Histerektomi en çok önerilen ideal tedavi olmasına rağmen uterin rüptürün tamiri de uzun yıllardır kullanılmaya başlanmıştır (David ve ark., 1997). Rüptür tamirinin
ardından bir sonraki gebelikte rüptür insidansı % 4,3-9, ve elektif sezeryan rüptür insidansını azaltmak için
önerilmektedir (Rippley, 1999).
Sonuç olarak, uterin rüptür nadirdir, ancak bu duruma sıklıkla ciddi maternal ve fetal morbidite ve mortalite
eşlik eder.Bu potansiyel obstetrik acil durumdan kaçınmak için risk faktörlerini bilmek gerekir, doğum
eyleminin indüksiyonu sırasında dikkatli takip ve indüksiyon dozu aşırı arttırılmamalıdır. Tanısal gecikmeyi önlemek ve maternal ve fetal morbidite ve mortaliteyi en aza indirmek için hızlı cerrahi müdahaleye
izin vermek için yüksek bir klinik şüphe gerektirir. Tüm maternal ölümlerin yarısından fazlası doğumun
ilk 24 saati içinde ve sıklıkla aşırı kanama nedeniyle oluşur. Ölüme ek olarak, postpartum kanamaya bağlı
ciddi morbidite (adult respiratuar distres sendromu, koagülopati, şok, fertilite kaybı ve pitüiter nekroz (Sheehan syndrom) izlenebilir. Kanamanın kaynağının mümkün olduğunca hızlı tanımlanması, sistematik değerlendirme ve hızlı tedavi başarılı yönetim için gereklidir. Genç hastalarda fertilite koruyucu cerrahi göz
önünde bulundurulmalıdır.
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Öz: Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi; fiziksel, psikolojik ve sosyal
olgunluğa erişmenin tamamlandığı bir dönem olarak tanımlanır. Adölesan dönemde büyüme ve gelişmenin
hızlanması bu dönemdeki beslenme ihtiyaçlarını etkiler. Günlük enerjinin %10-15’i yüksek kaliteli proteinlerden, %30-35’i yağlardan ve %50-60’ı karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Kalori artışı ile birlikte bu
dönemde; protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarında da artış vardır. Besin gruplarından olan; Et Grubundan; demir, çinko, fosfor, magnezyum, A, B1, B6 ve B12 vitaminleri, Süt Grubundan; protein, kalsiyum,
fosfor, B2 ve B12 vitaminleri, Ekmek ve Tahıl grubundan; B1 ve E vitaminleri ve posa, Sebze ve Meyve
Grubundan; folik asit, beta karoten, B2 ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa
gibi büyüme ve gelişmede, hücre yenilenmesinde, doku onarımında, görme işlevinde, kan yapımında görev
alan ve bağışıklık sisteminde etkili nutrientler sağlanmaktadır. Adölesan dönemde besin seçimlerini ve
yeme davranışlarını etkileyen çeşitli bireysel ve çevresel faktörler bulunur. Bireysel özellikler adölesanların genel davranışları, inançları, bilgi düzeyleri, kendi kendine yeterli olma durumları, vücut imajları ile
besin ve lezzet tercihleri gibi psikososyal faktörlerdir. Bunlara ek olarak açlık gibi biyolojik faktörler de
yeme davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Ana ve ara öğün tüketim alışkanlığı, ağırlık kontrolü, zayıflama diyetlerinin uygulanması gibi davranışsal faktörler, ayrıca para, zaman sıkıntısı gibi yaşam şekli ile
ilgili faktörler yeme davranışlarını fazlasıyla etkilemektedir. Adölesan dönemde beslenmeye bağlı sağlık
sorunları arasında; obezite, demir eksikliği anemileri, B12 vitamini eksikliği anemileri, çinko eksikliği ve
büyüme-gelişmede gerilik, anoreksia nervoza, bulimia nervoza, diş çürükleri, akne vulgaris, depresyon
gibi yaşamı etkileyebilecek sorunlar yer alır.
Anahtar Kelimeler: Adölesan Dönem, Büyüme Ve Gelişme, Besin Ögeleri, Beslenme, Yeme Bozuklukları
GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE
Adölesan dönemde yeterli enerji ve besin ögelerinin alınmış olması bireyin akranlarıyla benzer gelişim
evresine sahip olmayı sağlar. Bu dönemdeki bireyler yetişkinlikteki boylarının %15’ine ve vücut ağırlığın
%50’sine, toplam mineral içeriğinin de %40’ına ulaşmış olurlar.
Bu dönemdeki fiziksel değişiklikler bedenin besin gereksinimlerini de etkilemektedir. Enerji, protein, vitamin ve mineral gereksinimi artar. Besin seçimleri çok dikkatlice yapılmalıdır. Fiziksel değişiklik ile birlikte bu dönemde yeme alışkanlıkları ve besin seçimlerinde de değişiklikler olmaktadır.
İnsanların duygu durumu ile ilgili olan yemek yeme davranışı “emosyonel yeme” olarak tanımlanır. İnsanların yeme davranışlarına duygu durumunu dikkat çekici şekilde etkilemektedir. Kişilerin duygu değişikleri ile besin seçimi, yeme miktarı ve öğün sıklığı arasında fizyolojik ihtiyaçlardan ayrı bir ilişki vardır.
Bireylerin yeme davranışı anksiyete, sevinç, üzüntü, öfke, depresyon ve diğer duygulara göre değişebilmektedir. Ancak, bu ilişkiler hakkında genel bir açıklama yapmak mümkün değildir, çünkü yeme eğilimi
ve duygu durumu arasındaki ilişki, bireyin kişisel özelliklerine göre de farklılık gösterebilmektedir. Adölesan döneminde beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının başında obezite, Fe ve B12 vitamini eksikliğine
bağlı anemi, çinko eksikliğine bağlı büyüme ve gelişme geriliği, aşırı zayıflık anoreksiya nervoza, bulimiya
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nervoza, diş çürükleri, akne vulgaris, depresyon, polikistik over sendromu gibi yetişkin dönemi de etkileyecek sorunlar gelmektedir.
(Karacaören,A.,2019).
AMAÇ
Adölesan dönemi ele alıp, detaylı bir şekilde açıklamak. Adölesan dönemde beslenmenin önemini vurgulamak. Adölesan dönemde ortaya çıkabilecek sorunları açıklamak. Özellikle adölesan dönemde en çok
karşılaşılan beslenme sorunlarını ele alıp, ortaya çıkmaması için önerilerde bulunmak.
KAPSAM
Adölesan dönemi ele almak. Detaylı bir şekilde açıklamak,beslenme sorunlarından bahsetmek.
YÖNTEM
Makalelerden yola çıkarak sunumu hazırlamak.
SONUÇ
Adolesan dönemde yeme davranışlarını, besin seçimlerini ve beslenme alışkanlıklarını etkileyen birçok
çevresel faktör bulunmaktadır. Ailenin beslenme alışkanlıklarının çocukların beslenme alışkanlıkları ve
besin seçimleri üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.
Günümüzde çocukların “fast food” tarzı beslenme alışkanlıklarına sahip olmaları, arkadaşları ile dışarıda
zaman geçirmeleri ve besin endüstrisinin gelişmesi sonucunda hazır besinler, bisküvi, çikolata, cips, krakerler gibi atıştırmalıkların çeşitlerinin ve tüketiminin artması ile çocuklarda özellikle sebze ve meyve tüketiminin yetersiz kaldığı, böylece vitamin mineral alımlarının düşük, toplam yağ, doymuş yağ alımlarının
yüksek olduğu görülmektedir.
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin engellenmesi için çocukların öncelikle aile içinde sağlıklı besin seçimlerini öğrenmeleri gereklidir. Beslenme eğitimleri ile öncelikle ailelerin eğitilmesi ve çocukların da okullarda verilecek eğitimlerle bilinçlendirilmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında etkili
olabilir. Okullarda beslenme eğitimi derslerinin sürekli hale getirilmesi ya da beslenme ile ilgili seminerlerle kursların verilmesi ile yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıkla ilgili önemi vurgulanabilir.
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Öz: Amaç: Bu çalışma Okupasyonel Denge Anketi (ODA) Türkçe versiyonunun geçerliliğini ve güvenilirliğini araştırmak amacıyla planlandı. Yöntem: Okupasyonel Denge Anketi Türkçe versiyonu kültürler
arası uyarlaması için Beaton ve arkadaşlarının önerdiği beş aşamalı çeviri-geri çeviri yöntemi takip edildi.
Toplam 339 katılımcı ODA, Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve 12 maddelik Kısa Form Anketi'ni (SF12) tamamladı. Doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) Kök Ortalama Kare Hata (RMSEA) değeri anlamına
gelir, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi (AGFI) ve ki-kare'nin serbestlik
derecesi (CMIN / DF) analiz edildi. Güvenilirlik, Cronbach alfa katsayısı ve test ve tekrar test puanları ile
değerlendirildi. Sonuç: ODA’nın faktör yapısı mükemmel bir model uyumunu gösterdi (CMIN / DF:
1.258; GFI: 0.979; AGFI: 0.961; CFI: 0.987; RMSEA: 0.028). Ölçüt bağlantılı geçerlilik BDE ile pozitif
bir korelasyon gösterirken, SF-12 İÇİN tam tersidir. ODA, orta düzeyde iç tutarlılık (Cronbach's alpha =
0.645) ve test ile tekrar test arasında mükemmel bir korelasyon gösterdi (ICC = 0.898).Sonuç: Bu çalışma,
ODA’nın sağlıklı bireylerin okupasyonel dengesini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Okupasyonel Denge, Aktivite, Psikometri, Sağlık Ve İyilik Hali, ODA
GİRİŞ
Okupasyonel denge, hayatta en uygun aktivite karışımına sahip olma algısı ya da aktivitelerin doğru miktarda ve çeşitliliğe sahip olduğuna dair öznel bir algı olarak tanımlanır (Wagman vd., 2012). Ergoterapi
perspektifinden bakıldığında, iş ve serbest zamanla ilgili aktiviteler gibi yaşamın farklı yönleri arasındaki
dengedir (Christiansen & Matuska, 2006). Karmaşık bir kavramdır ve aktivite ile sağlığı birbirine bağlayan
bir köprü olarak görülür (Stamm ve diğerleri, 2009). Okupasyonel dengenin stres, yaşam doyumu, sağlık
ve iyilik hali ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Håkansson vd., 2009; Wagman ve Håkansson, 2019). Bu
nedenle, iyi öznel sağlığın yordayıcıları arasında tanımlanır ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için çok
önemli olduğu kabul edilir (Duer vd., 2015; Wagman ve Håkansson, 2014a). Okupasyonel dengesizliğin
göstergeleri vardır ve sağlık ve iyilik hali üzerindeki etkilerinden dolayı ergoterapistler tarafından klinik
uygulamada okupasyonel denge duygusunun yeniden oluşturulmasına yardımcı olacak müdahale stratejileri geliştirilmesi önerilmektedir (Backman, 2004).
Okupasyonel denge kavramı akademik olarak tartışılsa da bireyler üzerindeki etkileri içeren deneysel boyut
yeterince ortaya çıkarılamamıştır. Literatürde okupasyonel denge ile ilgili yalnızca belirli kültürel normlarla ilgili sınırlı sayıda araştırma vardır ve bu nedenle okupasyonel dengeyi etkileyen faktörleri ve müdahalelerin etkisini belirlemek için kanıta dayalı araştırmalara ihtiyaçtan bahsedilmektedir (Wagman ve
Håkansson, 2019). Mevcut okupasyonel denge araçları, belirli aktivitelerde harcanan zamanın veya aktivi-

203

TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR
telerin miktarı veya türünün memnuniyetine odaklanır (Duer ve diğerleri, 2015). Standartlaştırılmış değerlendirme araçları, insanların performans alanlarındaki anlamlı aktivitelere ilişkin algılarını keşfetmede hayati bir rol oynar. Kültürümüzü yansıtan araştırma ve kanıta dayalı klinik uygulama için okupasyonel dengeyi değerlendiren standartlaştırılmış değerlendirme araçlarına ihtiyaç vardır. Okupasyonel Denge Anketi
(ODA) okupasyonel dengenin değerlendirilmesinde hastaların ve sağlıklı kişilerin deneyimlerini yansıtan
yeni bir bakış açısına sahiptir. Okupasyonel dengeyi değerlendirmek için kullanılan diğer araçlarla ele
alınmayan “zorlayıcı ve rahatlatıcı aktiviteler, kişisel ve sosyokültürel bağlam tarafından kabul edilen aktiviteler, stresli aktivitelere katılım ve daha az stresli aktiviteler, sağlık durumunun aktiviteler üzerindeki
etkisi, dinlenme ve uyku, aktivite çeşitliliği ve aktivitelerin değişen yaşam koşullarına göre uyarlanması”
gibi farklı öğeleri tanımlar. ODA, okupasyonel dengeyi değerlendirmek için kullanılan genel bir öz bildirim aracı olarak geliştirilmiştir. Kısa sürede tamamlanabilmesi ve anlaşılır olması klinik kullanımda avantaj sağlamaktadır. Orijinal ölçek Almanca olarak oluşturulmuş ve daha sonra standart çeviri prosedürleri
izlenerek İngilizceye çevrilmiştir ve literatürde yalnızca bu sürümler bulunmaktadır (Dür ve diğerleri,
2014).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, ODA’nın psikometrik özelliklerini inceleyerek ODA’yı Türkçeye çevirmek ve çevrilmiş versiyonunu doğrulamaktır.
KAPSAM
Bu çalışma, Nisan 2018-Mayıs 2020 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümü'nde
bulunan kişiler ve yakınları ile gerçekleştirildi. Çalışmaya öğrenciler, hastalar, fakülte personeli veya yakınları, dahil edilme kriterlerini karşılayanlar ve gönüllüler davet edildi. Tabachnik ve Fidell'in (Tabachnick ve diğerleri, 2007) önerdiği gibi, çalışma için gerekli olan örneklem büyüklüğü, çok değişkenli analizde güvenilir çıkarımlar yapmak için ölçekteki madde sayısının en az on katı kadar kişi olarak hesaplandı.
ODA 10 madde içerir, bu hesaplamaya göre bu çalışma için ODA’yı tamamlayacak kişi sayısı 100'dür. Bu
çalışmaya anadili Türkçe olan, okur-yazar, sağlıklı ve 18-65 yaş arası, çalışmaya katılmaya gönüllü olan
339 kişi dahil edildi. Akut / kronik hastalık tanısı almış kişiler çalışma dışı bırakıldı.
YÖNTEM
İlk olarak, orijinal anketin geliştiricileriyle iletişime geçilerek ODA’yı Türkçeye çevirmek için izin istenmiş Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde çeviri ve kültürler arası uyarlama yapılmış,
ikinci bölümde ODA’nın psikometrik özelliklerinin analizleri yapılmıştır. ve araştırmacılar tarafından eposta yoluyla izin alınmıştır. Anketin kültürler arası uyarlamasında Beaton ve diğerleri tarafından önerilen
beş aşamalı çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır (Beaton ve diğerleri, 2000). İlk aşama çeviri prosedürlerini içeriyordu ve iki terapist anketlerin İngilizce formunu Türkçeye çevirdi. İkinci aşamada, herhangi
bir tutarsızlık olmaması için iki çeviri karşılaştırıldı ve araştırma ekibi tarafından tek bir metne dönüştürüldü. Genel olarak ODA akıcı ve anlaşılır bir cümle yapısına sahiptir. Bu nedenle herhangi bir kültürel
adaptasyon gerektiremedi, basit biçimsel bir düzenleme netlik sağlamak için yeterli geldi. Araştırmacılar
son iki maddeyi düzenledi. Tek bir cümleden oluşan bu maddeler, soruların karmaşıklığını aşmak ve anlam
bütünlüğünü korumak için 'örnek ve soru' olarak ikiye ayrıldı. Düzeltmelerin ardından araştırmacılar
ODA’nın Türkçe versiyonu üzerinde anlaşmaya vardı. Üçüncü aşamada, son metnin Türkçe'den İngilizceye geri çevirisi, Türkçe'si çok iyi olan iki ana dili İngilizce olan kişiler tarafından yapıldı. Dördüncü
adımda, araştırmacılar orijinal metni son İngilizce formla karşılaştırdı ve son halini üretti. Son aşama, öğeleri anlamak için pilot çalışmayı kapsadı. Çeviri süreci tamamlandıktan sonra 30 kişilik bir grupla pilot
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çalışma gerçekleştirildi. Katılımcılar son versiyonun uygun ve anlaşılır olduğunu onayladılar. Pilot çalışmadaki katılımcılar örnek gruba dahil edilmedi.
Yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek ve çalışma süresi hakkında bilgi almak için kullanılan sosyo-demografik form. Ek olarak, ODA, BDE ve SF-12 uygulandı. Bu araçlar, okupasyonel denge ile depresyon ve
yaşam kalitesi arasında tanımlanan ilişki nedeniyle ölçüt bağlantılı geçerliliği hesaplamak için seçildi
(Wagman vd., 2019; Yu vd., 2018). ODA, okupasyonel dengeyi değerlendirmek için öz bildirim aracı
olarak Dür ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. ODA orijinal versiyonun iç tutarlılığı Cronbach's alpha
değeri 0.57 olarak gösterilmiştir. On maddeden ve yedi bileşenden oluşmuştur: zorlayıcı ve rahatlatıcı aktiviteler; kabul edilen aktiviteler; sağlık durumunun faaliyetler üzerindeki etkisi; stres, dinlenme ve uyku;
çeşitli aktiviteler; faaliyetlerin değişen yaşam koşullarına göre uyarlanması. Her bir madde 1 ile 3 arasında
değişen bir likert ölçeğinde puanlanır, burada 1 'çok çeşitli aktivitelere sahip olma' gibi pozitif bir puanı
gösterir ve 3 'çok çeşitli aktivitelere sahip olmama veya göstermeme gibi negatif bir puanı gösterir. Düşük
puan, iyi bir okupasyonel denge olarak yorumlanmaktadır (Dür vd., 2014). Beck Depresyon Envanteri,
1961'de Beck tarafından geliştirilmiştir. Depresif belirti düzeyini ölçen 21 maddeyi içermektedir. Her
madde, depresyona özgü davranışı belirleyen dört aşamalı bir öz değerlendirme içerir (Beck, 1961). Yüksek puanlar depresif durumlarda bir artışı temsil eder. Ölçeğin Tür Hisli ve ark. tarafından yapılmıştır (Hisli
Şahin, 1988). Ware ve arkadaşları tarafından geliştirilen SF-12, SF-36 basitleştirilerek oluşturulmuştur
(Ware Jr ve diğerleri, 1996). SF-12 skorları, her SF-12 fiziksel (SF-12 FBP) ve SF-12 bilişsel (SF-12 ZBP)
bileşeni için hesaplanır. Düşük puanlar, düşük yaşam kalitesi ile ilişkilidir (Ware ve diğerleri, 1995).
Türkçe geçerliliği ve güvenilirlik çalışması bulunmaktadır (Koçyiğit ve diğerleri, 1999).
İSTATİSTİK
İstatistiksel analiz IBM SPSS Statistics Version 21.0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanıldı. Katılımcıların demografik verilerini ve anket sonuçlarını tanımlamak için tanımlayıcı analiz kullanıldı. Nominal
ve sıralı parametreler frekans analizi ile tanımlandı ve ölçek ortalamaları ortalama ve standart sapma (X ±
SD) medyan veya yüzde (%) olarak sunuldu. Ölçek puanlarının normalliği için Kolmogorov-Smirnov testi
kullanıldı (Lilliefors, 1967). Normal dağılım göstermeyen parametreler için Mann Whitney U ve Kruskal
Wallis kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri p <0,05 olarak kabul edildi. Eksik değerler analizden çıkarıldı. Aracın geçerliliğini değerlendirmek için DFA ve AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi (SEM) kullanıldı, ölçüt bağıntılı geçerlilik için Spearman korelasyonu, güvenilirliğini değerlendirmek için ise Cronbach alfa ve test-tekrar test analizi kullanıldı.
BULGULAR
339 katılımcının ortalama yaşı 29,43 ± 11,96 yıldı (en az 18 yıl, en çok 64 yıl). Yarısı 18-25 yaş arası
gençlerden oluşuyordu. Katılımcıların çoğu bekârdı. Katılımcıların yaş ve medeni durumları okupasyonel
dengelerini etkilerken, cinsiyet, meslek ve çalışma süresinin farklılık yaratmadığı görüldü. Diğer demografik özellikler ve fark analizi sonuçları Tablo 1'de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri ve demografik özelliklere dayalı fark analizi sonuçları
Parametreler

Değer

ODA

BDE

SF-12 ZBP

SF-12 FBP

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

Yaş (yıl)

29.43±11.96

Yaş (yıl)

n (%)

18-25

186 (54.8)

18.38±2.67

12.76±9.57

39.38±10.05

49.69±7.5

26-35

63 (18.5)

18.82±3.43

9.39±9.09

42.79±10.06

50.1±7.17

36-45

41 (12.09)

19.4±3.43

10.9±7.16

60.75±42.31

48.83±7.5

46-55

37 (10.9)

19.13±3.11

13.29±7.02

41.69±10.24

45.42±7.95

56-64

12 (3.5)

16.4±3.23

8.83±4.46

47.64±7.57

46.9±5.28

0.031a

0.016a

0.009a

0.011a

p
Cinsiyet

n (%)

Kadın

239(70.5)

18.83±2.89

12.75±9.11

39.52±10.08

48.09±7.84

Erkek

100 (29.4)

18.07±3.26

9.4±8.01

44.24±9.34

51.51±6.21

0.053 b

0.001b

0.000b

0.000b

p
Medeni Durum

n (%)

Bekar

233(68.7)

18.35±2.08

12.15±9.4

50.07±10.15

49.81±7.46

Evli

106(31.2)

19.16±3.4

10.91±7.5

42.77±9.73

47.54±1.57

0.027b

0.008b

0.042b

p

0.607b

Meslek

n (%)

Öğrenci

160 (47.1)

18.42±2.64

13.21±9.35

39.01±10.22

49.44±7.69

Sağlık çalışanı

85 (25.07)

18.52±3.03

9.14±7.88

42.87±9.51

50.74±6.55

Diğer

94 (27.7)

18.98±3.56

11.67±8.59

42.39±9.87

47.04±7.88

0.004a

0.005a

0.390a

p
Çalışma Süresi (yıl)

0.002a

n (%)

Çalışmıyor

178 (52.5)

18.41±2.67

13.1±9.44

39.60±10.09

48.81±7.92

1-5 yıl

91 (26.8)

18.82±3.47

7.84±6.72

43.18±10.25

50.07±7.22

6-10 yıl

20 (5.89)

18.85±3.64

12.85±12.6

40.18±10.11

52.30±5.99

10 ve üzeri

50 (14.7)

18.82±3.08

13.50±6.56

41.74±9.15

47.08±6.84
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0.954a

p

0.000a

0.411a

0.004a

X: Mean, SD: Standard Deviation. a. Kruskal Wallis, b. Mann Whitney U
İç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirlik sonuçları, ODA Türkçe versiyonunun Türk popülasyonunda
okupasyonel dengeyi ölçmede güvenilir olduğunu gösterdi. ODA toplam puanı için Cronbach alfa 0.645
idi ve bu orta düzeyde iç tutarlılığı gösteriyordu. ODA Türkçe'deki tüm maddelerin de güvenilir olduğu
gösterilmiştir (Tablo 2).
Table 2. ODA güvenilirlik analiz sonuçları
Min-max

Median

Corrected Madde-total Cronbach’s Alpha if
correlation
item deleted

Madde 1

1-3

2

.131

.661

Madde 2

1-3

2

.282

.626

Madde 3

1-3

2

.196

.643

Madde 4

1-3

2

.304

.622

Madde 5

1-3

2

.280

.627

Madde 6

1-3

1

.435

.593

Madde 7

1-3

1

.235

.635

Madde 8

1-3

2

.294

.624

Madde 9

1-3

2

.505

.576

Madde 10

1-3

2

.455

.587

ODA Türkçe toplam puanı için sonuçlar, test ve tekrar test arasında mükemmel bir korelasyon gösterdi
(ICC = 0.898). Orta düzeyde güvenilirliğe sahip olan 5. madde dışında her bir madde mükemmel veya iyi
güvenilirlik gösterdi (Tablo 3).
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Table 3. Her öğe için sınıf içi korelasyon katsayıları (ICC) ve % 95 güven aralıkları (CI)
ICC

95% CI (lower-upper bound)

Madde 1

0.774

0. 613-0.869

Madde 2

0.715

0.508-0.835

Madde 3

0.783

0.625-0.874

Madde 4

0.731

0.537-0.844

Madde 5

0.584

0.267-0.762

Madde 6

0.775

0.612-0.870

Madde 7

0.896

0.822-0.940

Madde 8

0.718

0.512-0.837

Madde 9

0.651

0.402-0.797

Madde 10

0.767

0.601-0.865

Toplam Skor

0.898

0.819-0.942

ODA Türkçe’nin faktör yapısını belirlemek için CFA yapıldı ve dört faktör mükemmel uyumu gösterdi
(CMIN / DF: 1.258; GFI: 0.979; AGFI: 0.961; CFI: 0.987; RMSEA: 0.028). CFA'nın yol diyagramı Şekil
1'de sunulmuştur.
Şekil 1. Doğrulayıcı faktör analizi diyagramı

Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliğini analiz etmek için ODA Türkçe, BDE ve SF-12 arasında korelasyon
analizi yapıldı. Sonuçlar BDE skoru (pozitif) ve SF-12 FBP (negatif) ile zayıf korelasyon gösterirken, SF12 ZBP skoru ODA ile orta derecede korelasyon gösterdi (Tablo 4).
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Table 4. ODA ve diğer ölçek puanları arasındaki korelasyon analizi sonuçları
r

p

BDE

0.314

0.000

SF-12 FBP

-0.294

0.000

SF-12 ZBP

-0.408

0.000

*p<0.01, BDE: Beck Depresyon Endeksi, SF-12 FBP: fiziksel bileşen puanı, SF-12 ZBP: zihinsel bileşen
puanı
SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, ODA Türkçeye çevirip kültürler arası uyarlamak ve geçerlilik ve güvenilirlik testi
kullanarak psikometrik özelliklerini incelemekti. Bu çalışma, ODA Türkçe'nin Türk popülasyonu ile kullanıma uygun, güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu gösterdi. Bu anket ile ergoterapi alanında yapılacak
çalışmalarda, yaşam kalitesi ve refah ile bağlantılı olarak okupasyonel denge kavramının daha iyi anlaşılmasının destekleneceğine inanıyoruz. Ayrıca, araştırmacılar ve klinisyenler için bir rehber olabilir ve kanıta dayalı çalışmaların uygulanmasına ve müdahalelerin planlanmasına yardımcı olabilir.
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KORYOAMNIYONIT TANISI İLE 16. GEBELİK HAFTASINDA TERMİNASYON YAPILAN
PLASENTA PERKREATA OLGUSUNDA UTERUS ALT SEGMENT REZEKSİYONU: OLGU
SUNUMU
Esra ANDIÇ1, Deniz DİRİK2
S. B. Ü. Van Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van / Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D., Van / Türkiye

1
2

Öz: Amaç: Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta perkreta olgusunu literatür eşliğinde
sunmayı amaçladık. Olgu: Son adet tarihine göre 16 hafta gebeliği olan 34 yaşında annenin sezaryenle 2
canlı doğumu mevcuttu . Erken membran rüptürü sonrası gelişen koryoamniyonit nedeniyle terminasyon
kararı alınan hasta servise yatırılarak abortus indüksiyonu için medikal tedavi başlandı. Abortus sonrası
hastada plasenta ayrılmadığı için İnvazyon anomalisi şüphesi ile laparotomi yapıldı .Gözlemde uterus anterior alt segmentte plasenta perkreata hali izlendi . Plasentanın invaze olduğu alan uterus alt segmenti ile
birlikte çıkarıldı .Ardından eksize edilen alanlar birbirine yaklaştırılarak sütüre edildi. Uterus yerinde bırakılarak fertilite koruyucu cerrahi yapıldı. Sonuç: Plasenta invazyon anomalileri ciddi maternal komplikasyonlara yol açabilir ve histerektomi gerektirebilir. Plasenta perkreata tanısını antenatal olarak koymak zordur, ultrasonografi her zaman yeterli bilgi vermeyebilir. Plasenta perkreatanın klasik tedavisi histerektomidir. Hemodinamik olarak stabil olan plasenta perkreata olguları konservatif olarak metotreksat ile tedavi
edilebilir, uterin arter embolizasyonu fertilitesini korumak isteyen olgularda kullanılabilen başka bir yöntemdir. Olgumuzda fertiliteyi korumak amacıyla histerektomiden kaçınarak diğer tedavi seçenekleri dışında bir yönteme başvuruldu. Plasentanın invaze olduğu uterus alt segmenti plasenta dokusuyla birlikte
çıkarılarak kalan uterus dokusu onarımı yapıldı. Özellikle fertilite koruyucu cerrahi yapılacak plasenta
perkreta olgularının dikkatli seçilmesi ve deneyimli bir operasyon ekibi tarafından, tersiyer bir merkezde
planlanması uygun tedavi yaklaşımı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Plasenta Perkreata ,Fertilite Koruyucu Cerrahi,İnvazyon Anomalisi
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE
Plasenta perkreata desidua bazalisin hasarlanması sonucunda yeterli şekilde bariyer fonksiyonunu yerine
getirememesi sonucu meydana gelmektedir. Koryonik villusların miyometriyal yüzeye yapıştığı ancak miyometriyumu infiltre etmediği tipine plasenta akreata, miyometriyumu infiltre ettiği tipine plasenta inkreata, tüm miyometriyumu infiltre ederek serozaya ve bazen komşu organlara geçtiği tipine plasenta perkreata adı verilir (Cresswell ve ark.,2013). Bu olgular sezaryen ile doğurtulur ve bir kısmında postpartum
histerektomi gerekebilir. Fertilite koruyucu cerrahi yapılması gereken hastalarda uterus alt segment rezeksiyonu uygun bir seçenek olabilir.
AMAÇ
Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta previa perkreta olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
OLGU
Son adet tarihine göre 16 hafta gebeliği olan 34 yaşında annenin sezaryenle 2 canlı doğumu mevcuttu.
Hasta dış merkezden erken membran rüptürü nedeniyle sevkli gelmişti. Obstetrik ultrasonografide 16 hafta
ile uyumlu tek canlı gebelik ve anhidroamniyoz hali izlendi. Plasenta uterus anterior duvar yerleşimliydi.
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Hastanın genel durumu orta, ateşi 39 °C, nabızı 112/dk, tansiyon arteriyeli 100/60 mm/Hg idi.Klinik olarak
fundal hassasiyet ve kötü kokulu akıntı mevcuttu. Hasta perinatoloj bölümü tarafından değerlendirildi. Erken memebran rüptürü sonrası gelişen koryoamniyonit nedeniyle terminasyon kararı alınan hasta servise
yatırılarak abortus indüksiyonu için medikal tedavi başlandı. Abortus sonrası hastada plasenta ayrılmadığı
için ve hastanın aktif vajinal kanaması olması üzerine invazyon anomalisi şüphesi ile laparotomi kararı
alındı. Preoperatif hazırlık aşamasında hastadan histerektomi açısından aydınlatılmış onamı alındı. Batın
göbek üstü-altı orta hat insizyonla açıldı. Gözlemde uterus anterior alt segmentte plasenta perkreata hali
izlendi. Plasentanın invaze olduğu alan uterus alt segmenti ile birlikte çıkarıldı. Ardından eksize edilen
alanlar birbirine yaklaştırılarak sütüre edildi. İntraoperatif yaklaşık 1000 cc kanaması oldu. Uterus da atoni
hali mevcut olmasından dolayı bakri balon yerleştirilerek 200 cc şişirildi. Postoperatif kanama ped takibi
yapıldı, takiplerinde vajinal kanaması olmadığından postoperatif 12. saatte bakri balon çıkartıldı. Hastaya
intraoperatif ve postoperatif dönemde toplam 2 ünite eritrosit süspansiyonu ve 1 ünite taze donmuş plazma
verildi. Hasta postoperatif 4. günde cerrahi şifa ile taburcu edildi.
SONUÇ
Plasenta invazyon anomalilerinin en hafif formu plasenta akreta olup olguların %60’ında bulunur, plasenta
perkreata olguların %20’sini oluşturur ve en ileri formdur (Wu ve ark., 2005). Plasenta perkreata durumunda koryonik villuslar myometriuma tam kat penetredirler ve bazı olgularda çevre dokulara yayılmışlardır. Sezaryen öyküsü, uterusunda diğer nedenlerle nedbe dokusu olanlarda, elle halas yapılanlarda ve
yüksek pariteli gebelerde plasenta akreta sık görülür (Wu ve ark., 2005). Son yıllarda sezeryan ile doğum
oranlarının artması nedeniyle klinisyenler bu hasta grubu ile daha sık karşılaşmaktadır. Önceki sezaryen
doğumların sayısı arttıkça risk artmaktadır (Flood ve ark., 2009) ve plasenta previa vakaların çoğuna eşlik
etmektedir (Armstrong ve ark., 2004). Plasenta invazyon anomalileri ciddi maternal komplikasyonlara ve
hatta maternal mortaliteye yol açabilir. Plasenta perkreata tanısını antenatal olarak koymak zordur, ultrasonografi her zaman yeterli bilgi vermeyebilir. Plasenta perkreatanın klasik tedavisi histerektomidir (Rabenda-Lacka ve ark., 2001). Ancak bazı alternatif tedavi stratejileri ve bazı konservatif yaklaşımlar getirilmiştir (Garmi ve ark., 2012). Vakaların çoğunda, klinisyenler, diğer prosedürlerin gerçekleştirilmesi sırasındaki zorluklar ve bu esnada gelişebilecek ciddi kanama riskleri ve plasentanın komşu yapılara morbid
şekilde yapışık olması nedeniyle sezaryen histerektomi yapmayı tercih ederler. Ancak bu durum doğurganlığını korumak isteyen genç kadınlar için iyi bir alternatif olmayabilir (Garmi ve ark., 2012). Bu nedenle, literatürde bazı konservatif seçenekler önerilmiştir; Plasentayı seçici arteriyel embolizasyon ile veya
embolizasyon olmadan tamamen veya kısmen yerinde bırakmak, servikal inversiyon tekniği, aşamalı sezaryen tekniği veya Üçlü P prosedürü, konservatif teknikler olarak bazı yazarlar tarafından önerilen prosedürlerden bazılarıdır (Sakhavar ve ark., 2015; Shabana ve ark., 2015). Bununla birlikte, bu prosedürlerin
bazı dezavantajları vardır, örneğin plasentayı tamamen veya kısmen yerinde bırakarak ardından verilen
metotreksat tedavisi ciddi kanama, septik şok veya pulmoner emboli ile sonuçlanabilir (Dinkel ve ark.,
2003). Hemodinamik olarak stabil olan plasenta perkreata olgularında özellikle fertilite koruma amaçlı
olarak konservatif yöntemler kullanılabilir (Butt ve ark., 2002). Literatüre göre, plasenta perkretanın yönetimi sırasında tahmini 2-5 L kan kaybı bildirilmiştir; bu yaklaşık 5 U eritrosit süspansiyonu transfüzyon
ihtiyacına karşılık gelir (Eller ve ark., 2011). Olgumuza intraoperatif ve postoperatif dönemde toplam 2
ünite eritrosit süspansiyonu ve 1 ünite taze donmuş plazma verildi. Literatürdeki başka bir çalışmada, tekniğimize benzer şekilde plasenta perkretalı 12 gebe kadına ilgili bölgeye segmental rezeksiyon uygulanmıştır ve sonuç olarak yazarlar, plasenta perkretadan etkilenen kadınlarda lokal rezeksiyon tekniğinin,
fertiliteyi koruyabilen güvenli ve etkili bir yöntem olduğu sonucuna varmışlardır (Karaman ve ark., 2017).
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Olgumuzda plasenta perkreata vakalarında sıklıkla tercih edilen peripartum histerektomiden kaçınarak fertiliteyi korumak amacıyla farklı bir cerrahi yönteme başvuruldu. Plasentanın invaze olduğu alt segment
plasenta dokusuyla birlikte çıkarılarak kalan uterus dokusu onarımı yapıldı.
Sonuç olarak seçilmiş gebe gruplarında plasenta perkretanın tedavisinde segmental rezeksiyon, fertilite
koruyucu tedavi için etkili bir seçenek olabilir.
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YAŞLILIKTA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ YAŞ AYRIMCILIĞININ OLUMSUZ ETKİLERİ:
ÖZYETERLİLİK, CİNSİYET VE YAŞ PERSPEKTİFİNDEN
Melike EĞER AYDOĞMUŞ
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara / Türkiye
Öz: Bir kişiye biyolojik yaşından kaynaklı olarak olumsuz muamelede bulunulmasına yaş ayrımcılığı (ageism) adı verilir. Yaş ayrımcılığına maruz kalmak kişinin işlevine, fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar
vermektedir. Bu durumun özellikle yaşlıların yaşamdan aldıkları doyumu, bilişsel performanslarını ve kişilik gelişimini olumsuz etkilediği görülmüştür. Önceki çalışmalar algılanan yaş ayrımcılığının sonuçları
üzerinde durmuş, içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının yaşlılardaki olumsuz etkisi derinlemesine incelenmemiştir. Mevcut çalışmada yaş ortalaması 69 olan 128'i kadın 335 katılımcı kağıt-kalem tekniği ile kişilik
özellikleri, sağlık tutumları ve belirtileri üzerine birer anket doldurmuştur. Pearson korelasyon sonuçları,
yaş ilerledikçe ve özyeterlilik hissi arttıkça içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının azaldığını, somatik semptomlar ve kaygı arttıkça bu eğilimin arttığını göstermiştir. Process Model 14 aracı-düzenleyici etki analizi içselleştirilmiş yaş ayrımcılığı ile psikolojik semptomlar arasındaki ilişkide özyeterliliğin anlamlı aracı rol
oynadığını, ancak etkinin cinsiyet ve yaşa göre farklılaştığını göstermiştir. Diğer bir deyişle, içselleştirilmiş
damgalanma, özyeterlilik algısını azaltarak yaşlılarda somatizasyon ve kaygıyı arttırmaktadır. Ancak özyeterlilikteki düşüş özellikle erkeklerde ve genç yaşlılarda (60-69 yaş) daha olumsuz psikolojik etkiler
ortaya çıkarmaktadır. Cinsiyet ve yaş açısından değerlendirildiğinde, örneklem içinde mevcut özyeterlilik
seviyesi açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından erkeklerin kadınlara
kıyasla daha yüksek kontrol isteği duyması erkekleri damgalanma ve yaşlılık sürecinin olumsuz etkilerine
daha açık hale getirebilir. Yaş ile kontrol isteği arasındaki benzeri bir ilişki paralel sonuçlar doğuruyor
olabilir. Olası diğer ilişkiler, içselleştirilmiş damgalama ve kontrol algısı alanyazınları temelinde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaş Ayrımcılığı, Psikolojik Semptomlar, Yaşlılık, İçselleştirilmiş Damgalama, Özyeterlilik, Cinsiyet, Yaş
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
1970’lerden bu yana araştırılmasına ve nedenleri ve sonuçları üzerine birçok akademik tartışma yapılmasına rağmen yaş ayrımcılığının (ageism) tek ve genel geçer bir tanımı ne yazık ki yoktur. Bu kavramı ilk
defa ortaya atan Butler’a göre (1969) yaş ayrımcılığı, bir yaş grubunun diğer yaş grubuna olan olumsuz
tutumları anlamına gelir. Diğer taraftan yaşlılara yaşından dolayı acımak, ilgi ve sevgi göstermek gibi
olumlu tutumlar göstererek de yaş ayrımcılığı sergilenebilir. Burada temel nokta, yaşından dolayı çeşitli
gruplara farklı muamelede bulunarak insanları “biz” ve “diğerleri” olarak ayırt etme eğilimidir (Iversen
vd., 2009). Tanımların değişiyor olmasına karşın alanyazındaki temel eğilim yaş ayrımcılığını üç boyutta
incelemektir: olumsuz genellemeler olarak kalıpyargı boyutunda, olumsuz duygular olarak önyargı boyutunda ve olumsuz davranış olarak ayrımcılık boyutunda (Hagestad ve Uhlenberg, 2005; Solem, 2007; Kite
ve Wagner, 2002; Iversen vd., 2009).
Mevcut çalışmalar yaşlıların yaş ayrımcılığına daha çok maruz kaldığını göstermektedir (Gluth, Ebner ve
Schmiedek, 2010). Bu olumsuz tutumlar mikro ve makro olmak üzere iki kategoride incelenebilir (Iversen
vd., 2009). Kurumsal ve kültürel düzeydeki ayrımcılık makro seviyede değerlendirilirken, yaş ayrımcılığının yakın ilişkilerdeki yansımaları mikro düzeye örnek verilebilir. Genel olarak iş yerindeki ayrımcılık,
kısıtlayıcı yasal uygulamalar (zorunlu emeklilik gibi), mekânsal ayrışmalar (huzurevlerinin varlığı gibi)
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makro düzeydeki yaş ayrımcılığını temsil eder. Diğer taraftan, yakın arkadaşlıklara ve sosyalleştiğimiz
ortamlara yaşlıları dahil etmeme, onlarla komşuluk etmeye yanaşmama mikro düzeyde yaş ayrımcılığına
örnektir (Hagestad ve Uhlenberg, 2005). Araştırmacılara göre, bu eğilimlerin altında yaşlıların “yetkinlik”
ve “sıcakkanlılık” alanlarında zayıf olduklarının düşünülmesi yatmaktadır (Cuddy ve Fiske 2002; Kite vd.
2005).
Temel yaşam alanları göz önünde bulundurulduğunda, yaşlılar yaş ayrımcılığından en çok çalışma hayatlarında ve sağlık hizmetlerinden yararlanırken olumsuz etkilenmektedir. İş hayatında yaşlıların yeniliklere
açık olmadığını düşünmek, teknolojiden anlamayacaklarına, düşük fiziksel ve zihinsel kapasiteleri nedeniyle düşük performans göstereceklerine inanmak hem yöneticilerin hem diğer çalışanların yaşlılara ayrımcılık göstermesinde etkilidir. İş yerindeki ayrımcılık, iş yükünün dağılımı, maaş miktarının belirlenmesi, yönetici desteğinin sunulması gibi farklı alanlarda kendini gösterir (Harris vd., 2018). Sağlık kurumlarındaki yaş ayrımcılığına bakıldığında, doktorların aynı hastalık için (kalp rahatsızlıkları, kanser gibi)
yaşlılar ile gençlere farklı tedavi yöntemleri uyguladığı, yaşlılarda bazı hastalıkların tedavi edilmediği (diyabet ve psikiyatrik sendromlar gibi), tedaviye karar verirken yaşlı hastanın sürece dahil edilmediği, yaşlı
hasta ve doktor diyaloğunun daha kısa ve yüzeysel tutulduğu, diğer hastalara kıyasla yaşlılara karşı iletişimde daha üstten bakan, saygısız ve sabırsız bir ton kullanıldığı görülmüştür (Robb, Chen ve Haley, 2002;
São José vd., 2019).
Yaş ayrımcılığının etkilerini değerlendirirken hem olumsuz tutumlara maruz kalma hem de bu olumsuz
tutumları içselleştirme olarak iki pencereden bakmakta fayda vardır. Birçok ülkede yapılan çalışmalarda
yaş ayrımcılığına maruz kalmak, kısa yaşam süresi, zayıf sosyal bağlar ve yaşam kalitesi, riskli sağlık
davranışları, zihinsel hastalıklar, bilişsel ve fiziksel problemler ile ilişkili bulunmuştur (Chang vd., 2020).
İçselleştirilmiş damga, yani bir grubun üyesi olmak nedeniyle o gruba atfedilen olumsuz tutumları kabul
etme ve kendini değersiz görme eğilimi yaş ayrımcılığında da kendini gösterir (Livingston ve Boyd, 2010).
İçselleştirilmiş yaş ayrımcılığı nedeniyle yaşlılar kendilerini daha değersiz görmekte, karşılarına çıkan iş
fırsatlarını değerlendirmekte zorlanmakta, daha erken emeklilik talep etmektedir (Harris vd., 2018). Ayrıca, içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının yaşlıların yaşamdan aldıkları doyumu azalttığı, bilişsel ve kişilik
gelişimlerini, beyinlerinin yapı ve fonksiyonlarını olumsuz etkilediği, kalp damar hastalıkları riskini arttırdığı, yaşam sürelerini kısalttığı bilinmektedir (Kornadt ve Rothermund, 2011; Kornadt, 2016; Levy vd.,
2012; Nemmers, 2005; Chang vd., 2020).
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı içselleştirilmiş damganın olumsuz etkilerinde aracı ya da düzenleyici rol oynayan
faktörleri tespit edebilmektir. Temel olarak içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının olumsuz psikolojik etkileri
üzerinde durulacak, demografik faktörler ve özyeterliliğin bu ilişkideki aracı ve düzenleyici etkileri test
edilecektir.
Alanyazındaki bulgular ışığında, içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının yaşlıları yaşamın temel alanlarında dezavantajlı kıldığını, yaşlılıkta morbidite ve mortalite oranlarını arttırdığını giriş kısmında belirtmiştik. Yaş
ayrımcılığındaki mekanizmayı daha yakından incelemek ve bu süreçte etkili olan diğer faktörleri tespit
etmek, yaş ayrımcılığının önlem ve tedavi sürecine katkıda bulunacak, yaşlıların yaşam kalitesini arttıracaktır.
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KAPSAM
Her türlü ayrımcılık olumsuz psikolojik etkiler bırakır; paralel olarak yaş ayrımcılığının da depresif semptomları ve kaygıyı arttırdığı, psikolojik iyilik haline zarar verdiği bulunmuştur (Lyon vd., 2018). Sadece
kesitsel çalışmalar değil boylamsal çalışmalar da bu bulguları destekler (Han ve Richardson, 2015; Luo
vd., 2012). Bu ilişkide psikolojik etmenlerin yanında demografik etmenlerin de önemli bir rol oynadığı
görülmüştür. Özellikle yaşlılarda yalnızlaşma ve özyeterlilikte düşüş hem yaş ayrımcılığı ile hem psikolojik semptomlarla ilişkilidir (Aylaz vd., 2012; Alexander, 2020). İlginç ve önemli bulgulardan biri yaş ayrımcılığı ile üretime katkı arasında özyeterliliğin anlamlı aracı rol oynamasıdır. Kang’ın 2020 yılında
9000’e yakın yaşlı ile yaptığı doktora çalışmasında, yaş ayrımcılığına uğramanın yaşlılardaki özyeterliliği
düşürerek resmi bir işte çalışma, torun büyütme, gönüllü işlerde rol alma gibi üretkenlik faaliyetlerini azalttığı görülmüştür.
Yaş ayrımcılığı gösterme eğilimi, maruz kalma olasılığı ve yaş ayrımcılığının etki derecesi açısından demografik faktörlerin etkisi yadsınamaz. Araştırmalar, yaş ayrımcılığının daha çok gençler tarafından yaşlı
erkeklere gösterildiğini ortaya koymaktadır (Kornadt vd., 2013). Luo ve arkadaşları da (2012) heteroseksüel genç erkeklerin yaş ayrımcılığından daha olumsuz etkilendiğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak yaş
ayrımcılığının olumsuz etkilerinde yaş ve cinsiyetin etkisi diğer demografik faktörlerin etkisinden daha
ağır basmaktadır.
Toparlamak gerekirse, bu çalışmada daha önce test edilmeyen iki konu test edilecektir. İlki özyeterliliğin
psikolojik semptomlar ve yaş ayrımcılığı arasındaki aracı rolü, diğeri ise bu aracı ilişkide düzenleyici rol
oynayan demografik etmenlerin saptanmasıdır.
YÖNTEM
Bu çalışmada büyük ve daha kapsamlı bir araştırmanın verileri kullanılmıştır. Çalışmaya 500’ün üzerinde
kişi katılmış ancak eksik veri ve psikolojik ilaç kullanımı nedeniyle elemeler yapılarak örneklem 335’e
düşürülmüştür. Sonuç olarak mevcut araştırma, Hacettepe Üniversitesi etik komisyonundan alınan izin ile,
yaş ortalaması 69 olan 128’i kadın 335 yaşlı katılımcı üzerinde yapılmıştır.
Çalışmada, Ankara’nın farklı semtlerinde ikamet eden katılımcılar kağıt-kalem tekniği ile kişilik özellikleri, sağlık tutumları ve belirtileri üzerine birer anket doldurmuştur. Anket uygulaması emekliler lokali gibi
kurumlarda, kurum sorumlusundan alınan izin ile birebir yapılmıştır. Bu sırada araştırmacılar katılımcıların
yanında hazır bulunmuş, gerektiğinde anlaşılmayan yerleri açıklığa kavuşturmuştur. Ancak katılımcı işlem
sırasında hiçbir şekilde soruları katılımcıya okumamış, verilen cevapları görmemiştir.
Bu çalışmada kullanılan ölçekler demografik bilgi formu, Hasta Sağlık Ölçeği-Somatik Anksiyete ve Depresyon Semptomları (HSÖ-SAD), Genel Özyeterlilik Ölçeği, Anlamsal Farklılık Ölçeğinden oluşmaktadır.
Demografik bilgi formunda, katılımcıdan yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, çalışıp çalışmadığı, gelir düzeyi,
bakımevinde mi kendi evinde mi kaldığı, evinde ise ailesinin yapısı (tek kişi, karı-koca, ebeveyn- çocuktorun, ebeveyn-çocuk), evde bakıcı ya da yardımcı olup olmadığı, herhangi bir psikolojik ilaç kullanıp
kullanmadığı gibi bilgiler istenmiştir.
Bu çalışmada psikolojik semptomları ölçmek için Kroenke ve arkadaşları tarafından 2010 yılında geliştirilen Hasta Sağlık Ölçeği-Somatik Anksiyete ve Depresyon Semptomları (HSÖ-SAD) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek adından da anlaşılacağı gibi somatik, kaygısal ve depresif semptomları ölçmeyi hedeflemektedir.
Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Yazıcı ve arkadaşları tarafından 2012 yılında yapılmıştır. Toplam skorun
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test-tekrar test güvenirliği her bir alt ölçek için .52 ile .76 arasında değişirken, iç tutarlılık için Cronbach α değerleri .86 ile .93 arasında değişmektedir.
İçselleştirilmiş damgayı ölçmek için Rosencranz ve McNevin tarafından 1969 yılında geliştirilen Yaşlanmanın Anlamsal Farklılığı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 32 sıfat çiftini temel alarak kişilerin yaşlılara olan
tutumlarını değerlendirmektedir. Ölçek 2021 yılında Eger Aydoğmuş tarafından Türkçe’ye adapte edilmiş,
dört faktörlü ölçek yapısı yüksek içtutarlık, test-tekrar test güvenirliği ve yakınsak geçerlilik değerleri ortaya koymuştur.
1979 yılında Jarusalem ve Schwarzer tarafından 20 madde olarak geliştirilen Genel Öz-Yeterlilik ölçeği
1995’te 10 madde ile son şeklini almıştır. Ölçeğin amacı kişinin zorluklarla başa çıkmada kendini ne derece
yetkin hissettiğini tespit edebilmektir. Aypay (2010) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak
Türk kültürüne uyarlanan ölçeğin ölçüt geçerliliğini sağladığı görülmüş, iç tutarlılığı .83 ve test-tekrar test
güvenirliği .80 olarak bulunmuştur.
BULGULAR
Pearson korelasyon sonuçları, yaş ilerledikçe ve özyeterlilik hissi arttıkça içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının
azaldığını (sırasıyla r = -.10, p = .06; r = -.14, p = .01), somatik semptomlar ve kaygı arttıkça bu eğilimin
arttığını göstermiştir (sırasıyla r = .14, p = .01; r = .13, p = .02).
Aracı ve düzenleyici etki analizlerini yapmadan önce, örneklem yaş açısından iki gruba ayrılmıştır. 69 yaş
ve altındakiler (%52) genç yaşlıları temsil ederken, 70 yaş ve üstündekiler (%48) geç yaşlıları temsil etmektedir. Örneklem içinde mevcut özyeterlilik seviyesi açısından gruplararası bir fark olup olmadığını test
etmek için bağımsız örnekler t-testi hem cinsiyet hem yaş değişkenleri için uygulanmış ancak iki analiz de
anlamlı sonuçlar vermemiştir (her iki değişken için de p > .05).
Özyeterliliğin içselleştirilmiş yaş ayrımcılığı ile psikolojik semptomlar arasında aracı rol oynayıp oynamadığını, bu ilişkinin demografik değişkenler aracılığı ile farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için Process
Model 14 aracı-düzenleyici etki analizi kullanılmıştır. Analizler iki anlamlı sonuç ortaya çıkarmıştır. İlki,
kaygı ile içselleştirilmiş yaş ayrımcılığı arasında özyeterliliğin anlamlı aracı rol oynaması ve bu etkinin
kadın-erkek arasında farklılaşmasıdır. Diğer bir değişle, içselleştirilmiş damga özyeterlilik seviyesini düşürmekte ( β = -.02, t (334) = -2.80, p = .005), düşük özyeterlilik ise yüksek kaygıya yol açmakta ( β = .11, t (334) = -3.89, p = .000), bu etki kadınlarda değil erkeklerde daha anlamlı sonuçlar vermektedir (
ortak etki, β = .15, t (334) = 2.48, p = .01). Bulgulardan ikincisi, somatik semptomlarla içselleştirilmiş
damga arasında özyeterliliğin aracı rol oynaması ve bu etkide yaşın düzenleyici rol oynamasıdır. Diğer bir
değişle, içselleştirilmiş damga özyeterlilik seviyesini düşürmekte ( β = -.02, t (334) = -2.61, p = .01), düşük
özyeterlilik ise yüksek somatizasyona yol açmakta ( β = -.06, t (334) = -1.84, p = .06), bu etki genç yaşlılarda daha anlamlı sonuçlar vermektedir (ortak etki, β = .12, t (334) = 1.87, p = .06).
SONUÇ
Çalışmanın bulguları alanyazına paralel olarak, yaş ayrımcılığının özyeterlilik hislerini azalttığını, düşük
özyeterliliğin ise psikolojik semptomları arttırdığını göstermiştir. Alanyazında, özyeterliliğin yaş ayrımcılığı ile psikolojik semptomlar arasındaki aracı etkisini yaşlılar üzerinde test eden kapsamlı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Mevcut bulgular bu açıdan önem teşkil etmektedir. İkinci olarak özellikle genç yaşlıların
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(60-69 yaş arası) ve erkeklerin bu süreçten daha olumsuz etkilendiği bulunmuştur. Bu detayın ortaya çıkarılması yaş ayrımcılığının olumsuz etkilerine karşı alınacak önlem ve bu sürece yapılacak müdahaleler
açısından değerlidir.
Luo ve arkadaşlarına göre (2012), yaşlı kadın ve erkeklerin maruz kaldıkları ayrımcılığın derecesi ve ayrımcılığa gösterdikleri tepkiler açısından farklılaşmasının nedeni yaşam tarzları arasındaki farklılıklar olabilir. Burada toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi büyüktür. Kadınların her yaşta uyumlu kişiler olması beklenirken, erkekler yaşlansalar da “eve ekmek getiren” birey olmaya devam ederler. Ayrıca çalışmalar, bireylerin hayatlarında ne derece kontrole sahip olmak istedikleri anlamına gelen “kontrol isteği”nin kadınlara kıyasla erkeklerde daha yüksek olduğunu göstermektedir (Burger ve Solano, 1994). Tüm bu sebeplerden dolayı ayrımcılık ve yaşlılığın yetkinlik inancını düşürmesi erkeklerde daha olumsuz etkiler yaratıyor
olabilir. Diğer taraftan yaş ayrımcılığında demografik etmenlerden çok kültürün etkisinin olduğunu vurgulayan kapsamlı çalışmalar da bulunmaktadır (Ng ve Lim, 2020). Belki de cinsiyetin bir etki ortaya çıkarması, çalışmanın ataerkil bir yapıya sahip olan Türk toplumunda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu
yüzden çalışmanın farklı ülke ve toplumlarda tekrarlanması önemli ve gereklidir.
Genç yaşlıların yaş ayrımcılığından daha fazla etkilenmesinin birkaç farklı nedeni olabilir. Bir yandan yaşlandıkça insanlar olgunlaşır ve değerleri değişir; diğer yandan gençlerde hem farkındalık hem de ayrımcılığı ifade etme motivasyonu daha yüksektir (Luo vd., 2012). İlaveten, gençlerin yaşlılara kıyasla daha fazla
kontrol isteği duyduğu da bilinmektedir (Woodward ve Wallston, 1987; Smith vd., 1988). Bu bulgu genç
yaşlıların düşük özyeterlilikten neden daha fazla etkilendiğini açıklayabilir.
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KALICI ORGANİK KIRLETİCİLER VE ÇOCUK SAĞLIĞI
Mehmet Semih DEMIRTAŞ
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Aksaray / Türkiye
Özet: Kalıcı organik kirleticiler (KOK), doğada uzun süre bozulmadan kalabilen, uzun mesafeler boyunca
taşınan, yağ dokuda birikme özelliği olan ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı üzerinde yüksek risk
taşıyan kimyasallardır. Sahip oldukları kimyasal özellikleri sonucu, sadece üretildikleri yerde değil, hiç
üretilmeyen ve hatta kullanılmayan yerlerde dahi izine rastlanan bu kimyasallar dünya genelinde sadece
ulusal değil küresel anlamda tehlike arz eden maddeler olarak bilinmektedir. KOKlar, geleneksel olarak
üretilmiş pestisitler, sanayi kimyasalları ve endüstriyel aktiviteler sonucu istenmeden ortaya çıkan tehlikeli
kimyasallardır. 12 adet mevcut ve 11 adet yeni olan 23 adet kalıcı organik kirletici özellikleri mevcut olup;
kullanım yerlerine göre 3 ana grup (Pestisitler, Endüstriyel Kimyasallar ve kasıtsız üretilenler) altında toplanabilir. İnsanlar ve hayvanlar KOK’lara, ya beslenme piramidi içerisindeki basamaklarda, çalışma ortamında veya intrauterin dönemde maruz kalmaktadırlar. KOK’lar üretildikleri ve kullanıldıkları yerlerden
çok uzaklara taşınabildikleri için, zararlı sağlık etkileri açısından tüm insanlar risk altındadır. Ancak hamile
kadınlar, bebekler, çocuklar ve çalışanlar özel risk gruplarını oluşturmaktadır. Plasenta yoluyla ve anne
sütü ile bebeklere ve çocuklara geçtiği için, insanoğlu yaşamının en erken döneminde bu zehirli maddelere
maruz kalmaya başlamaktadır. Yanlışlıkla veya mesleki yollarla KOK'lara maruz kalmayan insanların,
KOK maruziyetinin % 90'ından fazlası, yağ dokularında biyoakümülasyon nedeniyle hayvansal gıdalardan
ve beslenme piramidi boyunca oluşan biyomagnifikasyon kaynaklı olarak meydana gelir. Genel olarak,
KOK serum seviyeleri yaşla birlikte artar ve kadınlarda erkeklerden daha yüksek olma eğilimindedir.
KOK'lar oldukça inatçı bileşikler olup, çocuk sağlığı başta olmak üzere insan sağlığı ve çevresel ekosistem
üzerinde çeşitli kanserojen ve mutajenik etkiler oluşturur. Bu nedenle, çevremizde KOK'ların varlığı küresel bir zorluk ve küresel bir sorundur. KOK'ların hayvan, bitki ve insan sağlığı üzerindeki hafif etkilerini
aydınlatmak ve ölçmek için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çevre, Kalıcı Organik Kirleticiler, Çocuk Sağlığı
GIRIŞ ve KURAMSAL ÇEVRE
Kalıcı organik kirleticiler (KOK), doğada uzun süre bozulmadan kalabilen, uzun mesafeler boyunca taşınan, yağ dokuda birikme özelliği olan ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı üzerinde yüksek risk taşıyan
kimyasallardır. Endüstriyel kimyasallar; endüstriyel amaçlar için üretilmiş kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Pestisitler ise zararlı organizmalardan korunmak, çoğalmalarını kontrol altına almak gibi amaçlarla kullanılan madde ya da karışımlardır. Sahip oldukları kimyasal özellikleri sonucu, sadece üretildikleri
yerde değil, hiç üretilmeyen ve hatta kullanılmayan yerlerde dahi izine rastlanan bu kimyasallar dünya
genelinde sadece ulusal değil küresel anlamda tehlike arz eden maddeler olarak bilinmektedir (Pollutans,
2007).
Tanım, Genel Özellikler
20 yy. başına kadar, dünyamızda kullanılan kimyasalların sayısı birkaç bini geçmezken, bu yüzyıldaki hızlı
endüstriyel gelişmeler, kullanılan kimyasalların sayısını hızla arttırmıştır. Bugün, büyük bölümü sentetik
olmak üzere 87.000 civarında kimyasal maddenin çeşitli amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir. KOKlar,
geleneksel olarak üretilmiş pestisitler, sanayi kimyasalları ve endüstriyel aktiviteler sonucu istenmeden
ortaya çıkan tehlikeli kimyasallardır.
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I.KOKlar karbon bazlı bileşiklerdir. karbon zinciri genellikle hidrojen ve oksijen atomları ile klor veya brom
gibi halojenlerle sarılıdır. Kimya sanayinin sayısız yapısal olasılıkları bulunan klora bağımlı olması nedeni
ile bilenen çoğu kok organoklor kimyasal grubuna (örneğin, DDT, Aldrin, Endrin, Klordan) aittir.
II.KOK’lar doğal ortamda kırılamayan, çözünemeyen bir yapıya sahiptir ve bu nedenle bunlar onlarca yıl
süren uzun zamanlar boyunca çevrede kalıcı olarak birikirler. Biyolojik olarak da kalıcı olan bu bileşikler,
yağda çözünen bir yapıya sahip olduklarından hayvanların yağ dokularında da uzun süre kalıcı özelliğe
sahiptirler (biyoakümülasyon) ve besin zincirine kolaylıkla girebildiklerinden özellikle besin zincirinin en
üstünde bulunan kartallar ve insanlar gibi yırtıcılarda yüksek konsantrasyonlarda birikebilir.
III.Biyolojik olarak birikim özelliğine sahip olmaları nedeni ile, koklar kronik olarak toksiktir ve insanlar ve
doğal hayat üzerinde ciddi uzun süreli sağlık problemlerine sebep olurlar.
IV.Koklar su dalgaları, buhar döngüsü ve birikim yolları ile uzun mesafeler katedebilirler. Tropik sıcaklıklarda
buharlaşan koklar yüksek irtifaya ulaşabilir ve daha düşük sıcaklıklarda özellikle kutuplarda yoğunlaşarak
bu bölgelerde birikme özelliği gösterirler (çekirge etkisi) (Devi, 2020).
Kok İle İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve Mevzuat
BM çevre programı-UNEP tarafından hazırlanan ve kalıcı özellik göstermeleri sebebiyle çevre ve insan
sağlığını olumsuz olarak etkileyen maddelerin kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getiren kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm sözleşmesi, 17 mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren küresel nitelikli bir
anlaşmadır (Pollutans, 2007).
Toplam 179 ülkenin taraf olduğu sözleşmeyi ülkemiz 23 mayıs 2001 tarihinde imzalanmış, 2004 yılında
yürürlüğe girmiş ve 12 ocak 2010 tarihi itibariyle taraf olmuştur. BM Avrupa ekonomik komisyonu uzun
menzilli sınır ötesi hava kirliliği sözleşmesi (CRLTSP) ve KOK protokolü ile çok önemli bölgesel etkinlikler ilişkilendirilmiştir.
Sözleşme kapsamında
I.Kalıcı organik kirleticilere ilişkin bir ulusal uygulama planı hazırlanması ve bu planın periyodik olarak
güncellenmesi
II.Söz konusu kimyasalların stoklarının ve salınımlarının azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınması
III.Sözleşme kapsamında verilen özel muafiyetlerin kaydının tutulması ve verilerin düzenli olarak sözleşme
sekretaryasına raporlanması
IV.Kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve eğitimi faaliyetleri yerine getirilmesi gereken yükümlülükler arasındadır.
Sınıflama
12 adet mevcut ve 11 adet yeni olan 23 adet kalıcı organik kirletici özellikleri mevcut olup; kullanım yerlerine göre 3 ana grup altında toplanabilir (Gascon, 2013).
I.Pestisit (Aldrin, Klordan, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptaklor, Mirex, Ve Toxafen)
a.
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Endüstriyel Kimyasal (Poliklorlu Bifeniller (Pcb’ler) Ve Heksaklorobenzen (HCB)

II.
a.

(Pentaklorobenzen, Hekzabromobifenil, Hekzabromodifenil Eter Ve Heptabromodifenil Eter, Perflorooctan Sulfonik Asit, Perflorooctan Sulfonil Florid Ve Tuzları, Tetrabromodifenil Eter Ve Pentabromodifenil Eter)
Kasıtsız Üretilenler (Dioxin Ve Furan’lar)

III.
a.

(Alfa Hekzaklorosiklohekzan Beta Hekzaklorosiklohekzan, Pentaklorobenzen)

Kalici Organik Kirleticilerin Riskleri
1.

KOK’lar insan kaynaklıdır (antrophogenic).

2.

KOK’lar kalıcıdır (persistence).

3.

KOK’lar uzun mesafelere taşınabilirler (potential for long-range environmental transport)

4.

KOK’lar biyolojik olarak birikirler (bio-accumulation).

5.

KOK’lar lipofiliktirler (lipophilic).

6.

KOK’lar insan ve çevre için son derece toksiktirler ve istenmeyen sonuçlara yol açabilirler (adverse
effects) (Gascon, 2013).

Kok’ların Ekotoksikolojik Etkileri
KOKlar ve KOK bileşikleri çevre ortamlarında kalıcı olan ve toprakta kolaylıkla adsorplanabilen organik
kirleticilerdir. Ayrıca bu gruplar toksik özellikte olup, çevre ortamlarında mutajen ve kanserojen yan ürünlere de dönüşebilmektedirler. Doğada en çok biriktiği toprak ve sedimentte yarılanma süreleri ortalama 57
yıldır (Aoki, 2001).
PCB’lerin 1930-1993 yılları arasında toplam 1,3 milyon ton üretildikleri ve bu miktarın büyük bir kısmının
da doğada, özellikle de toprak ve sedimentte biriktiği bilinmektedir. Kirlenmiş bölgelerde, PCB’lerin su
yerine toprak veya havayı tercih etmesinden dolayı etkileşim devam etmekte ve PCB’ler doğada taşınarak
tehlike oluşturmaya devam etmektedirler (Tehrani, 2014).
Kalıcı doğası ve lipofilikleri nedeniyle, PCDD / F'ler çevreye ve canlı organizmalara girdikten sonra, diğer
birçok halojenli aromatik bileşikler gibi çok uzun süre kalmaktadır. Yüksek klorlu PCDD / F'ler, sadece
birkaç klor atomuna sahip olanlar PCDD’lere göre bozunmaya karşı daha dirençli görünmektedir. Halen,
su kaynaklarının ve balık örneklerinin % 90’dan fazlasında pestisit kontaminasyonu söz konusudur (Stender, 2007).
Kok’ların Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri
İnsanlar ve hayvanlar KOK’lara, ya beslenme piramidi içerisindeki basamaklarda, çalışma ortamında veya
intrauterin dönemde maruz kalmaktadırlar. Yanlışlıkla veya mesleki yollarla KOK'lara maruz kalmayan
insanların, KOK maruziyetinin % 90'ından fazlası, yağ dokularında biyoakümülasyon nedeniyle hayvansal
gıdalardan ve beslenme piramidi boyunca oluşan biyomagnifikasyon kaynaklı olarak meydana gelir. Genel
olarak, KOK serum seviyeleri yaşla birlikte artar ve kadınlarda erkeklerden daha yüksek olma eğilimindedir (Rogan, 2005).
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1.

Plasental ve Anne Sütü Geçiş

KOK’lar üretildikleri ve kullanıldıkları yerlerden çok uzaklara taşınabildikleri için, zararlı sağlık etkileri
açısından tüm insanlar risk altındadır. Ancak hamile kadınlar, bebekler, çocuklar ve çalışanlar özel risk
gruplarını oluşturmaktadır. Plasenta yoluyla ve anne sütü ile bebeklere ve çocuklara geçtiği için, insanoğlu
yaşamının en erken döneminde bu zehirli maddelere maruz kalmaya başlamaktadır (PCB, OCP).
Anne sütünün lipid içeriğinin fazla olması nedeniyle annenin vücut yüküne bağlı olarak KOK’lar anne
sütünde bulunabilmektedir. Fakat prenatal maruziyetin daha toksik olduğu belirtilmiştir. PCDD'ler,
PCDF'ler ve dl-PCB'ler iken WHO kabul edilebilir eşik değeri 5 kg'lık bir bebek için 20 pg'dir (1-4 pg
WHO-TEQ98 / kg vücut ağırlığı / gün) (Pareira, 2004)
2.

Büyüme ve Gelişimsel Bozukluklar

İşyerinde veya PCB oranı yüksek olacak yerlerdeki gıdalara, (göller) yüksek düzeyde PCB’ ye maruz kalan
kadınların bebeklerinde, maruz kalmayan kadınların bebeklerine göre daha düşük doğum ağırlığı ile doğdukları gösterilmiştir. Ayrıca, bu bebeklerin davranış testlerinde anormallikler (kas kontrolü ve yakın/uzak
bellek) gösterilmiştir (Jacobson, 1996).
Tayvan’da 1979’da PCB içeren pirinci tüketen annelerin bebeklerinde intrauterin IUGR, bilişsel gelişme
gerilikleri, davranışsal sorunlar, hiperpigmentasyon, tırnaklarda ve süt dişlerinde şekil bozukluğu görülmüştür. PCB'nin kord serum düzeyi ile 4 yaşındaki çocukların sözel ve sayısal bellek testlerinde daha düşük
performans arasında ilişki bulunmuştur (McCarthy bellek ölçeği). DDT’e maruz kalan kadınların bebeklerinde preterm ve DDA doğum ile birlikte laktasyon süresinde kısalma bildirilmiştir (Weisglass, 2000; Rogan, 2005).
Prosfektif olarak incelenen kohort çalışmalarında PCB’ye maruziyetin bebeklerde en az bir nörogelişimsel
maruziyete yol açtığını ve prenatal maruziyetin postnatal maruziyete göre daha fazla istenmeyen sonuç
doğurduğu vurgulanmıştır. Michigan'da, anneleri PCB'lere maruz kalan bir grup çocuğun doğum ağırlığını
ve baş çevresinin küçük kaldığı, standart bellek, psikomotor ve davranış testleri üzerindeki performansı
düşürdüğü ve IQ azaltığı (6.2 puan)ve bu etkilerin en az 7 yıl sürdüğü belirtildi (Jacobson, 1996).
3.

Davranış Bozuklukları

İspanya’da yapılan bir çalışmada yüksek düzeyde prenatal HCB maruziyetinin etkileri 4 yaş çocuklarında
incelenmiş ve yüksek prenatal HCB maruziyetinin;
i.Sosyal uyumsuzluk
ii.Dikkat eksikliği
iii.Hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
4.

Endokrin bozucu etkileri

Etki

KOK’lar

Östrojenik

DDT, Dieldrin, Endosülfan, PCB’ler

Anti-östrojenik

Dioksinler, PCB’ler
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Anti-androjenik

DDT

Anti-tiroid

Dioksinler, PCB’ler

Anti-progestin

DDT, PCB’ler

KOKLAR bazı hormonlar üzerinde agonize veya antagonize etki göstermekte; bazı hormon reseptörlerinde
ise modifikasyonlar oluşturabilir.
KOK’ların endokrin bozucu etkileri neticesinde;
i.Kız cinsiyette artış
ii.Cinsiyet farklılaşma problemleri
iii.Hipospadias
iv.İnmemiş testis
v.Anogenital mesafede artış
vi.Erkek sperm sayısında azalma ve cinsel fonksiyon bozuklukarı
vii.Puberte prekoks, erken menarş görülebilir (Aoki, 2001).
5.

Solunum Sistemi ve İmmün Sistem Bozukluklar

Hollandalı çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada, PCB seviyeleri, OTİT ve suçiçeği yaygınlığının artmasına ve bağışıklık sistemi fonksiyonunun azalmasına ve dolayısıyla hastalığa yakalanma olasılığı daha
fazla olarak saptandı (Weigless, 2000; Gascon, 2013).
PCB, DDT ve Dioksinin prenatal maruz kalma, çocukluk boyunca astım semptomları ve solunum yolu
enfeksiyonu riskini artırabilir (Meng, 2016).
6.

Kanser

Dioksin Grup1; DDT/PCB Grup2A kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.
ABD’de yapılan bir çalışmada lisanslı pestisit uygulayıcısı olan kişilerin çocuklarında; çocukluk çağı kanserlerinin normal popülasyona göre daha yüksek olduğu ve pestisit uygulaması sırasında eldiven kullanmayan grupta ise bu oranın daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Van Maale, 2013).
Pestisitler ile yapılan bir çalışmada ise ebeveynlerinden pestisit ile etkilenimin lösemi/lenfomaları artırdığı
gösterilmiştir. Ayrıca tiroid, akciğer, karaciğer kanserlerinin sıklığında artış bildirilmiştir (Flower, 2004).
Sonuç ve Öneriler
Kalıcı organik kirleticiler (KOK'lar), çevrede uzun süre kalan organik (karbon bazlı) kimyasallardır. Besin
zinciri boyunca hareket ettikçe biyolojik olarak birikirler ve biyolojik olarak büyürler. KOK'lar belirli pestisitlerde ve endüstriyel kimyasallarda ve üretim süreçlerinin ve atık yakmanın yan ürünleri olarak bulunur.
KOK'lar 20. yüzyılda büyük miktarlarda üretildi ve mahsul verimini artırmak ve istenmeyen zararlıları ve
diğer vektörleri öldürmek gibi yararlı amaçlar için kullanıldı. KOK'lar suda düşük çözünürlüğe ve yüksek
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yağ çözünürlüğüne sahiptir ve bu nedenle canlı organizmaların yağlı dokularında birikir (Wigle, 2005).
KOK'lar, tatlı su ve deniz sularının hareketi ile çevreye düşük konsantrasyonlarda taşınır. Yarı uçucudurlar,
atmosferde uzun mesafelerde hareket etmelerini sağlar ve hiç kullanılmadıkları bölgeler de dahil olmak
üzere dünya genelinde yaygın bir dağılıma neden olurlar. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanlar
ve hayvanlar, uzun süreler boyunca düşük seviyelerde KOK'lara maruz kalmaktadır (Devi, 2020).
KOK'lar oldukça inatçı bileşikler olup, çocuk sağlığı başta olmak üzere insan sağlığı ve çevresel ekosistem
üzerinde çeşitli kanserojen ve mutajenik etkiler oluşturur. Bu nedenle, çevremizde KOK'ların varlığı küresel bir zorluk ve küresel bir sorundur. KOK'ların hayvan, bitki ve insan sağlığı üzerindeki hafif etkilerini
aydınlatmak ve ölçmek için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.
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KETOJENİK DİYET VE KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ VE KANSER ÜZERİNE ETKİSİ
Tuğçe BOĞA1, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN1, Seda ÇAKMAK1
1

Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Ketojenik diyet uygulaması 1924 yılında keşfedilen ve yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren bir diyet
uygulamasıdır. Her ne kadar gelişen ilaç endüstrisiyle birlikte o yıllarda kullanımı azalsa da günümüzde
artan bilgi ortamıyla beraber kolay uygulanabilir hale gelen ketojenik diyet, kanser tedavisini destekleyici
etkisi ve epilepsi tedavisinde kullanılması ile oldukça dikkat çekmektedir. Ketojenik diyet yüksek miktarda
yağ içermesi nedeniyle genellikle damak tadına hitap etmeyen ve tüketilmesi gereken ürün alternatiflerinin
kısıtlı sayıda olduğu bir beslenme türüdür. Bu nedenle zamanla karbonhidrat ve protein içeriği ketojenik
diyete oranla daha fazla olan alternatif diyetler de geliştirilmiştir. Bu diyetler orta zincirli trigliserit diyeti
(MCT), modifiye Atkins diyeti (MAD), ve düşük glisemik indeks diyeti (LGIT) olmak üzere üç tanedir ve
bu diyetlerle alınan protein miktarı ve kalori oranı daha yüksek olabilmektedir. Ketojenik diyet ve türevlerinin olası yan etkileri bulunmakla birlikte epilepsi ve kanser hastalarında yapılan çalışmalarda olumlu
sonuçlara rastlanmıştır. Kanser hücrelerinde oksidatif stresi arttıran iki farklı metabolizma sonucu ketojenik diyet, kanser tedavisini destekleyici etki göstermektedir. Epilepsi hastalığının tedavisinde ise ketonların, yağ asitlerinin, diyet sırasında düşük kalori alımının ortaya çıkardığı etkiler gibi birçok parametre incelenmiştir. Ketojenik diyet uygulaması, kontrollü olarak doktor ve beslenme uzmanı gözetiminde uygulanması gereken bir diyettir. Bu derlemede, ketojenik diyetin epilepsi ve kanser tedavilerinde kullanımlarını araştıran yayınlar değerlendirilerek incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ketojenik Diyet, Epilepsi, Kanser Tedavisi, Orta Zincirli Trigliserit, Modifiye Atkins,
Düşük Glisemik İndeks
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Ketojenik diyet (KD), yüksek yağ, düşük protein ve düşük karbonhidrat içeren bir beslenme düzenidir. Bu
diyetin kalorisi ve toplam sıvı içeriği, günlük gereksinimin %80’ini karşılayabilmektedir. Ketojenik oran
(KO) ise diyet içeriğindeki yağ miktarının, protein ve karbonhidrat miktarının toplamına oranı olarak hesaplanmaktadır. Yaygın KD için ketojenik oran 4:1’dir. Eğer ketojenik oran yüksek ise ketozis daha fazla
olmaktadır (Tatlı ve ark., 2013: 275-280; Dhamija ve ark., 2013: 158-67; Paoli ve ark., 2015: 27).
Ketojenik diyet yüksek miktarda yağ içermesi nedeniyle tat açısından pek de avantajlı olmayan ve tüketilmesi gereken ürün alternatiflerinin kısıtlı sayıda olduğu bir beslenme türüdür. Bu nedenle zamanla, damak
tadına hitap edebilen, karbonhidrat ve protein içeriği ketojenik diyete oranla daha fazla olan farklı diyet
tedavileri geliştirilmiştir (Tatlı ve ark., 2013). Bu diyetler orta zincirli trigliserit diyeti (MCT), modifiye
Atkins diyeti (MAD), ve düşük glisemik indeks diyeti (LGIT) olmak üzere üç tanedir ve bu diyetlerle
alınan protein miktarı ve kalori oranı daha yüksek olabilmektedir (Kossoff & Droward, 2008: 37-41; Kossoff ve ark., 2012: 205-209).
Orta zincirli trigliserit diyetinde (MCT), KD’ye kıyasla daha az yağ ve daha çok protein tüketilebilmektedir. MCT diyetinde hastaların yiyecek seçeneklerinin KD’ye oranla daha zengin olduğu; ancak bazı gastrointestinal yan etkilere neden olduğundan ve öğün hazırlarken yiyeceklerin ölçüm-tartım işlemleri gerektiğinden bu diyete uyumun düşük olduğu bildirilmiştir (Çetin, 2013: 91).
Düşük glisemik indeks tedavisinde ise (%60 yağ, %10 karbonhidrat, %30 protein) hastalara yalnızca glisemik indeks değeri 50 ve 50’nin altında olan gıdaların tüketilmesi önerilmektedir. Yiyecek türü açısından
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ve daha çok protein içermesinden dolayı daha zengin görünen bu diyet, hastaların dörtte biri tarafından
kısıtlayıcı bulunmuştur. Ayrıca diyette değişiklik yapabilmek için daha fazla kayıt tutulması gerekmektedir
(Pfeifer & Thiele, 2005: 1810-1812).
Modifiye Atkins diyetinde (%65 yağ, %10 karbonhidrat, %25 protein) yağ miktarına ilişkin kesin bir prensip yoktur ve ketozisin gerçekleşmesi için gereken yeterli yağ asidi miktarını belirlemek üzere daha fazla
deneysel çalışma gerekmektedir. MAD ile daha fazla protein alımı gerçekleşirken, daha az tartım-ölçüm
işlemleri ve hızlı öğün hazırlama olanakları sunmaktadır (Kossoff & Droward, 2008: 37-41).
AMAÇ
Bu derleme ile ketojenik diyet ve ketojenik diyetin epilepsi ve kanser üzerine etkisinin incelenmesi ve konu
hakkında farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
KETOJENİK DİYETİN KANSER TEDAVİSİNDE KULLANIMI
Son yıllarda, hem insan vakalarında hem de hayvan denemelerinde kanser tedavisini destekleyici olarak
ketojenik diyet üzerinde çalışılmıştır. Açlığın, ketozisi tetiklemede ve kanser hastalarında kemoterapi tedavisine cevap vermede artış oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca, açlığın tümör büyümesini geciktirdiği ve
kanser hücrelerini kemoterapiye karşı hassas hale getirdiği de tespit edilmiştir (Allen ve ark., 2014: 963970).
Tablo 1. Kanser hastası deney gruplarında ketojenik diyetin etkisi
Deney grubu
Hayvan
meleri

Kadın
(65 yaş)

Hastalık

Sonuç

dene- Kolon kanseri, malig- Tümör ağırlığında azalma, kaşekside artış,
nan glioma, gastrik hayatta kalma oranında artış
kanser ve prostat kanseri
Gliyoblastom
forme

Tisdale ve ark.,
1987: 39-43

multi- İlerlemiş kanser hastalarında herhangi bir Zuccoli
ve
olumsuz yan etki gözlenmemiştir; duygusal ark., 2010: 33
fonksiyonlarda artış ve uykusuzlukta azalma

5 kişilik insan İleri evrede beyin tü- 3 yaşındaki kız çocuğunda 5 yıllık bir gerigrubu
mörü
leme
Hayvan
meleri

Referans

dene- Tüberküloz skleroz

Schwartz ve
ark., 2015: 3

Böbrek tümörünün gelişimine katkı (bu etki- Liśkiewicz ve
nin enerji kısıtlaması sonucu olduğu saptan- ark. 2016:218
mıştır)

Ketojenik diyet ile ilgili araştırmalarda, her hastadan günde bir kez ağırlık ölçümü, günde iki kez kandaki
glukoz ve keton miktarı ölçümü yapıldığı ve diyetisyenler tarafından bunlar değerlendirilerek hastaya uygun diyetin belirlendiği bilinmektedir.
Birçok hayvan denemesinde, kanser hücrelerinde glukoz tüketiminin fazla olduğu ayrıca glukozun, tümörün yaşaması ve metastazı için önemli olduğu kanıtlanmıştır (Geschwind ve ark., 2002: 3909-3913). Kanser hücrelerinde oksidatif stresi arttıran iki farklı metabolizma sonucu ketojenik diyet, kanser tedavisini
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destekleyici etki göstermektedir. Lipit metabolizması, glikoliz için gereken glukozun kullanılabilirliğini
sınırlamakta ayrıca mitokondriyal metabolizmadan kendi enerjilerini elde etmek için hücreleri zorlamaktadır (Allen ve ark., 2014: 963-970). Tablo 1’de kanser hastası deney gruplarında ketojenik diyetin etkisi
hakkında yapılan çalışmaların bir özeti yer almaktadır.
KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANIMI
Antik Yunan medeniyetinde doktorlar, hastaların diyet programını değiştirerek epilepsiyi tedavi etmiştir
ve bu diyet programı metabolizmanın aç bırakılması prensibine dayanmaktadır. Modern zamanda yapılan
ilk çalışmalar açlık durumunun epilepsi üzerine nasıl bir etki yarattığını bulmaya yönelik olmuştur. (Tatlı
ve ark., 2013: 275-280; McDonald & Cervenka, 2020: 719-729). Düşük yağ ve karbonhidrat ile optimum
düzeyde protein alımı sunan bugünkü ketojenik diyetin temelini oluşturan çalışmalar ise Mayo Klinik tarafından 1921 yılında yayınlanmaya başlamıştır.
Ketojenik diyet, öncelikle tedavisi edilmesi güç, geleneksel antiepileptik ilaçlara yanıt vermeyen, ameliyatla tedavi edilmesinin mümkün olmadığı epilepsi türüne sahip olan veya antiepileptik ilaçlara yanıt veren
ancak tedavinin olası yan etkilerinin hissedildiği epilepsi hastası çocuklar için en uygun tedavi yöntemi
olarak ortaya çıkmaktadır (Maydell ve ark, 2015: 208-212; Kossof ve ark, 2002: 780-783). Ketojenik diyet
her ne kadar epilepsi hastası çocuklarda son çare olarak başvurulan bir tedavi olarak görünse de Dravet
sendromu ve Doose sendromu gibi epilepsi türlerinde hastalığın erken safhalarında uygulanması dikkate
alınması önerilmektedir.
Ketojenik diyetin epilepsi hastalığının tedavisinden nasıl bir rol oynadığı tam olarak bilinmemektedir. Literatürde ketonların, yağ asitlerinin, diyet sırasında düşük kalori alımının neden olduğu etkiler gibi pek çok
parametre incelenmiş, bu mekanizmaların daha çok sinerjist etki yaratarak asıl etkisini gösterdiği görüşü
üzerinde durulmuştur.
Ketonların Rolü
Betahidroksibütirat (BOHB) yağ asitlerinin parçalanması sonucu oluşan keton cisimcikleri arasında en
fazla olanıdır. Bu nedenle ketojenik diyetin etkinliğinin ölçülmesinde dikkate alınmaktadır. Diyet sonrası
BOHB kanda keskin bir yükseliş göstermektedir. Yapılan çalışmalarda BOHB’nin nöbet önleme üzerinde
belirgin bir etki yaratmadığını gösterse de Likhodii ve ark. (2003) ile Rho ve ark. (2001)’nın yaptığı çalışmalar göstermiştir ki akut ve kronik epilepsi hastası sıçanlara verilen aseton ve asetoasetat, antikonvülsan
etki göstermektedir (Çakır & Saka, 2014: 13-24).
Ketojenik diyet sonucu glutamattan, en önemli nörotransmitter baskılayıcısı olan GABA oluşmaktadır.
GABA sinir sisteminde sinirsel uyarımı azaltmaktadır. GABA oluşum döngüsü keton varlığında daha fazla
meydana gelmektedir. KD sonucu GABA miktarındaki artış sinirsel iletimi engellemektedir ancak bazı
kemirgenlerde yapılan çalışmalarda beyinde total bir artışa rastlanmamıştır (Dahlin ve ark., 2005: 115125).
Yağ asitlerinin rolü
Bazı özel doymamış asitlerinin (dokozahekzanoik asit, araşidonik asit, eikosapentonaik asit) sodyum ve
potasyum iyon kanallarını inhibe ederek sinirsel uyarımı regüle ettiği düşünülmektedir (Stafstrom & Rho,
2012: 59). Ayrıca iyon kanallarının aktivasyonunu önlediği, ketonlarla birleşip potasyum kanallarını aktive
ettiği ve sodyum/potasyum ATPaz kanallarının görevlerini maksimize ederek nöbet engelleyici etki yaptığı
düşünülmektedir (Çakır & Saka, 2014: 13-24).
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Yapılan araştırmalarda ketojenik diyet sonucunda kandaki araşidonik asit miktarının artmasıyla nöbetlerin
kontrol altına alınması aranmasında pozitif korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır.
Kalori kısıtlamasının rolü
Ketojenik diyetle birlikte günlük alınan kalori miktarında kısıtlamaya gitmenin epileptik nöbetleri önlemede sinerjist etki yarattığı düşünülmektedir. Epileptik farelerde yapılan çalışmalarda kalori azaltımı ile
farelerin nöbet geçirmeye daha dirençli oldukları ve kandaki gkuloz miktarının düşmesiyle nöbet sayısındaki düşme arasında pozitif korelasyon gözlemlenmiş ve bunun nedeni olarak da glikolizden enerji üretiminin kısıtlanması dolayısıyla sinirlerin sinaptik aktivesinin engellenmesi gösterilmiştir (Çakır & Saka,
2014: 13-24).
Mitekondriyal Değişimler
Epileptogenez sırasında mitokondriyal enerji üretiminde kararsızlıklar ortaya çıkmakta, reaktif oksijen türleri (ROS) oluşmaktadır. Ketojenik diyetin bu reaksiyonlara etkisinin ise oldukça fazla olduğu bilinmektedir. KD oksidatif stresi azaltmakta, nöbet sırasında meydana gelen glutatyon azalmasını arttırmakta, hipokampusta mitokondriyal biyojenizi arttırmaktadır (Rho, 2015; Branco ve ark., 2016: 285-298).
KETOJENİK DİYETİN YAN ETKİLERİ
Ketojenik diyet ve türevlerinin uygulandığı tedavilerde birtakım muhtemel yan etkilerin olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle hastaların ve ailelerin bu uygulama hakkında bilgilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir
(Nikolai ve ark., 2015). Ketojenik diyetin uzun süreli uygulanmasıyla azotlu yan ürünlerin oluşumu sonucu
böbrek fonksiyonlarında hasarlara neden olduğu tespit edilmiştir. Fazla miktarda yağ alımı sonucunda bulantı ve kusma ile gastrointestinal bozukluklar gözlenmiştir. Ayrıca çocuklarda düşük glikoz alımına bağlı
olarak hipoglisemi oluştuğu da belirtilmiştir (Allen ve ark., 2014: 963-970).
Bir çalışmada, ketojenik diyetle beslenen insanlarda bir yılın sonunda kolesterol düzeyinde artış görülmüştür. Yapılan bazı çalışmalarda ise selenyum, bakır ve çinko gibi iz elementlerin eksikliği tespit edilmiştir
(Hayashi ve ark., 2013: 288-293). Ketojenik diyetin zararlı etkileri vitamin takviyeleri alınması ve kemik
fonksiyonlarının belli aralıklarla kontrol edilmesi ile önlenebilmekte ve düzeltilebilmektedir.
Başta John Hopkins Enstitüsü olmak üzere bütün dünyada oldukça önem kazanan ketojenik diyet uygulaması, epileptik ilaçların başarısızlığı ve olumsuz yan etkileri nedeniyle her geçen gün daha fazla dikkat
çekmektedir.
SONUÇ
Günümüzde ilaç endüstrisinin gelişmesi ve tıp teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde pek çok epilepsi hastalığı tedavi edilebilmektedir. Ancak hastaların bir kısmı ilaçlara olumlu yanıt vermemekte ve bazı hastaların ise ameliyatla tedavisi mümkün olamamaktadır. Bu hastalar için ketojenik diyet oldukça etkili sonuçlar göstermektedir. Ketojenik diyet her epilepsi tipinde belirli ölçülerde nöbet önlemeye olumlu etki yapmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar henüz KD’nin etki mekanizmasını tam olarak açıklayamamaktadır.
Yapılacak araştırmalarla mekanizmanın belirlenmesi ve KD’nin etkinliğinin arttırılması sağlanabilecektir.
Vaka sıklığı giderek artmakta olan kanserin tedavisiyle ilgili çalışmalar da gün geçtikçe çoğalmaktadır.
Geçmişte epilepsi tedavisinde kullanılan ketojenik diyetin kanser vakalarında da olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmüş ve yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ancak son yıllarda uzun vadeli KD uygulamasının
tümör hücrelerinin gelişiminde önleyici etki göstermediği bildirilmiştir.
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MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE OMUZ ROTATOR KAS KUVVETİ İLE
PROPRİOSEPSİYON DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özde DEPRELİ1, Zafer ERDEN2
1

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Gazimağusa / KKTC
2
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı masa başında çalışan bireylerin omuz rotator kas kuvveti ile propriosepsiyon
duyusu ilişkisini incelemekti. Çalışmaya yaşları 25-33 arasında değişen boyun ve üst ekstremitesinde ağrısı
olmayan ve dominant ekstremitesi sağ olan 22 kadın masa başı çalışan dahil edildi. Bireylerin çalışma
postüründeki ergonomik risk analizi dominant ekstremite tarafından gözlenerek Çalışanın Üst Ekstremitelerini Değerlendirme Formu ile yapıldı. Omuz rotator kılıf kaslarından subscapularis ve infraspinatus kas
kuvvet ölçümü hand-held dinamometre ile değerlendirildi. Omuz eklemi propriosepsiyon duyusu, pasif
hareketi algılama eşiği (PHAE), aktif ve pasif eklem pozisyon hissi (EPH) olarak izokinetik dinamometre
cihazı ile ölçülerek hata açısı kaydedildi. Kas kuvveti ve propriosepsiyon duyusu arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Testi kullanılarak belirlendi. Ergonomik risk analizi sonucunda 15 (% 68.2) kişinin toplam puanın 5-6 arasında, 7 kişinin (% 31.8) ise 7 puan ve üzerinde aldığı belirlendi. Dominant ekstremite
Subscapularis kas kuvveti ile aktif eksternal rotasyon (ER) EPH arasında orta seviyede ters ilişki saptanırken (r:- .522, p:.013), dominant ekstremite infraspinatus kas kuvveti ile aktif ER EPH (r: - .428, p:.047),
pasif internal rotasyon (IR) EPH (r: - .587,p: .004) ve pasif ER EPH (r:-.532, p:.011) arasında orta seviyede
ters ilişki bulundu. Non dominant ekstremite infraspinatus kas kuvveti ile non dominant ER PHAE (r: .438, p:.041) orta seviyede ilişkili iken diğer propriosepsiyon duyu parametreleri ile non dominant ekstremite kas kuvvetleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0.05). Çalışmanın sonucunda masa başı çalışma
postürü ergonomik risk taşıyan bireylerin özellikle dominant ekstremite dış rotator kas kuvveti ile propriosepsiyon duyu parametrelerinin ilişkili olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Omuz Eklemi, Propriosepsiyon, Duyu
GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Glenohumeral eklemin karmaşık yapısı, insan vücudundaki herhangi bir ekleme kıyasla omuz bölgesinde
daha fazla hareket yeteneği sağlamaktadır. Bu özellik, omuz bölgesinin stabilitesini sağlamak ve fonksiyonel harekete izin vermek için geniş bir bağ, tendon ve diğer konnektif doku elemanlarının varlığını gerektirmektedir. Omuz eklemi, kol ve elleri pozisyonlayarak iş yerinde veya günlük yaşamda aktivitelerin
devamlılığı için fonksiyon göstermektedir (Hwang ve ark, 2021).
Ofis işleri, özellikle bilgisayar kullanımı, genellikle omuz ağrısı veya yaralanmayla ilişkilendirilmektedir.
Bilgisayarı kullanarak harcanan süre (günlük miktar ve / veya çalışma yılı) ile birlikte cinsiyet, gerçekleştirilen iş görevleri (veri girişi, grafikler / tasarım gibi), ergonomi hakkında bilgi eksikliği ve yetersiz dinlenme molaları da kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının (KİSH) görülme riskini artıran genel faktörlerdir.
Masa başında çalışan bireyler, iş sırasında tekrarlanan hareketler ile birlikte genellikle statik duruşta çalışmakta ve oturarak geçirilen çalışma saatlerinin artmasıyla birlikte daha fazla KİSH riski taşıyarak bilgisayar kullanımı sırasında tekrarlanan aktiviteler omuz bölgesindeki kaslarda yorgunluğun gelişmesine ve
belirli kasların ve dokuların aşırı kullanımına yol açmaktadır (Dickerson ve ark, 2020).
Propriosepsiyon, "proprius"-birine ait olma- ve "percepio’ –algı- anlamına gelen kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Kişinin kendisini hissetmesi ve fark etmesi anlamına gelmekte ve eklemlerde,
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kaslarda ve tendonlarda yer alan nöral reseptörlerden elde edilen duyusal girdileri ifade etmektedir. (Han
ve ark, 2016). Omuz bölgesinin eklemlerinde, bağlarında, tendonlarında ve cilt kısmında bulunan spesifik
mekanoreseptörler (GTO, Pacini ve Ruffini) propriyoseptif duyu için anahtar rol oluşturmaktadır (Echalier
ve ark, 2019). Ergonomik risk taşıyan çalışma postüründe strese uzun süre maruz kalmak propriyosepsiyonla ilişkili kas fonksiyonlarını bozup kas iğciklerine zarar verebilmektedir (Bamac ve ark, 2014). Masa
başında statik ve uzun süreli strese yol açan pozisyonlarda propriosepsiyon duyusunun incelenmesi önem
kazanmaktadır.
Kas kuvveti artışının gelişmiş denge kontrolü ve pasif EPH hissi ile ilişkili olduğu saptansa da literatürde
kas kuvvetinin propriosepsiyon duyu parametreleri ile ilişkisini inceleyen kanıtlar yetersizdir
(Niespodziński ve ark, 2018). Omuz kas kuvvetinin ve propriosepsiyon duyusunun değerlendirilmesi ve
aralarındaki ilişkinin incelenmesi, klinisyenler ve araştırmacılar için objektif bilgi sağlayıp ve rehabilitasyon programlarının ilerleyişinde yol gösterici olacaktır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı masa başında çalışan bireylerin omuz rotator kas kuvveti ile propriosepsiyon duyusu
ilişkisini incelemektir.
KAPSAM
Çalışma Doğu Akdeniz Üniversitesi Nöromüsküler Rehabilitasyon Labaratuvarı’nda 1 yıldan fazla günde
4 saatten fazla masa başında çalışan, ciddi boyun ve üst ekstremitesinde ağrısı olmayan, dominant ekstremitesi sağ olan ve gönüllü onam formunu imzalayan 22 kadın çalışan dahil edilerek gerçekleştirildi. Çalışmanın etik kurulu Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından onaylandı (ETK00-2019-0184).
YÖNTEM
Kişilerin demografik bilgileri (yaş, boy, kilo, BKİ) sorgulandıktan sonra ağrı varlığı ve şiddeti görsel analog skalası (GAS) ile değerlendirildi. 10 cm uzunluğundaki skala kullanılarak, iki ucu “ağrı yok” ve “dayanılmaz ağrı” kelimeleri ile sabitlendi (Li et al. 2017). Bireylerden ağrı varlığını var ise, şiddetini skala
üzerinde işaretlenmesi istendi. Ağrı şiddeti 2 cm ve üzerinde olan bireyler çalışmaya dahil edilmedi.
Bireylerin çalışma postüründeki ergonomik risk analizi dominant ekstremite tarafından gözlenecek şekilde
Çalışanın Üst Ekstremitelerini Değerlendirme Formu (ÇÜEDF) ile yapıldı. Türkçe geçerlilik ve güvenirliği
yapılmış olan ölçek, A ve B olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Öztürk ve Esin, 2011). Bölüm A kol
ve bilek bölgesini, Bölüm B ise boyun, gövde ve bacak bölgesini değerlendirecek adımları içermektedir.
Her bir vücut parçasının (baş, gövde, kol, önkol, bilek) hareket alanı ile ilgili puanlamalar verilmektedir.
A ve B bölümlerinin puanları değerlendirilerek Tablo C üzerinde sonuç puan elde edilir. Elde edilen sonuç
puanı, 1 veya 2 ise kabul edilebilir düzeyde yanlış davranış ve kullanım, 3 veya 4 daha ileri derecede
araştırma gerektiren düzey yanlış davranış ve kullanım, 5 veya 6 ileri araştırma ve kısa sürede değişim
(müdahale) gerektiren düzey yanlış davranış ve kullanım, 7 ve üzerinde ise ileri araştırma ve acilen değişim
ve müdahale gerektiren yanlış davranış ve kullanım olarak kategorize edilir (McAtamney ve Nigel Corlett,
1993).
Omuz kas kuvveti ölçümü hand-held dinamometre ile yapıldı (Lafayette Instrument Company, USA, Model 01163). Ölçümler arasında 30 saniye dinlenme verilerek 3 tekrar yapıldı ve ortalama değer kg cinsinden
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kaydedildi. Kas kuvveti ölçümü kişi oturma pozisyonunda yapıldı. Subscapularis kas kuvveti ölçümü için
dirsek dirsek 90˚ fleksiyonda ve kol nötr gövdeye temas edecek şeklinde pozisyonlanarak dinamometre
kişinin bileğine yerleştirildi ve dışa doğru direnç verildi (Ginn ve ark, 2017). İnfraspinatus kas kuvveti
değerlendirmesinde ise dirsek 90˚ fleksiyonda ve kol nötr gövdeye temas edecek şeklinde pozisyonlanarak
dinamometre kişinin bileğine yerleştirildi ve içe doğru direnç verildi (Merolla ve ark, 2010).
Proprioseptif mekanizmayı oluşturan pasif hareketi algılama eşiği (PHAE) ve aktif veya pasif eklem pozisyon hissi (EPH) izokinetik (Cybex Humac Norm) dinamometre cihazı ile değerlendirildi. Ölçüm sırasında birey sırtüstü yatış pozisyonunda ve omuz 90˚ abduksiyon ve dirsek 90˚ posizyonda olacak şekilde
pozisyonlandı. Kişiye tüm ölçümler sırasında göz bandı ve kulaklık takıldı. Pasif ölçümler sırasında ekstremiteye basınç splinti giydirildi. Omuz eklemi aktif eksternal rotasyon (ER) EPH değerlendirmesi sırasında omuz NEH 0-45˚ ER ayarlanıp, 20˚ ER pozisyonuna pasif olarak götürülüp orada 10 saniye bekletildikten sonra aktif olarak kişinin aynı pozisyona götürmesi beklendi. Aynı yöntem omuz 0-45˚ internal
rotasyon (IR) aralığında, aktif IR EPH ölçümü için tekrarlandı. Pasif ER EPH ölçümü için dinamometre
ile 0,5°/s hızda pasif olarak hareket ettirilen ekstremite 20˚ ER ve pozisyonunda 10 saniye bekletildi. Birey
gösterilen açıyı hissettiği anda butona basması beklendi. Aynı ölçüm pasif IR EPH için 20˚ IR açısında test
edildi. IR ve ER PHAE değerlendirilmesi sırasında ise üst ekstremitenin 0,5°/s hızda pasif olarak hareket
ettirilmesi sırasında hareketi algılandığı ilk anda butona basması beklendi. Açısal hata derece olarak kaydedildi(Safran ve ark, 2001; Swanik ve ark, 2002).
BULGULAR
Çalışmaya katılan bireylerin yaş, boy, kilo, beden kitle indeksi ve GAS değeri sırasıyla 27 ± 2 yıl, 163 ± 7
cm, 58 ± 9 kg, 21.89 ± 2.59 kg/cm2 ve 0.07 ± 0.2 cm saptandı. Ergonomik risk analizi sonucunda 15 (%
68.2) kişinin ÇÜEDF toplam puanı 5-6 arasında, 7 kişinin (% 31.8) ise 7 puan ve üzerinde olduğu belirlendi. Dominant ekstremite subscapularis kas kuvveti ile aktif eksternal rotasyon (ER) EPH arasında orta
seviyede ters ilişki saptanırken (r: - .522, p: .013), dominant ekstremite infraspinatus kas kuvveti ile aktif
ER EPH (r: - .428, p: .047), pasif internal rotasyon (IR) EPH (r: - .587, p: .004) ve pasif ER EPH (r: - .532,
p: .011) arasında orta seviyede ters ilişki bulundu. Dominant ekstremitede diğer parametrelerde anlamlı
ilişki saptanmadı (p> 0.05) (Tablo1). Tablo 2’de belirtildiği üzere non dominant ekstremite infraspinatus
kas kuvveti ile non dominant ER PHAE (r: - .438, p: .041) orta seviyede ilişkili iken diğer propriosepsiyon
duyu parametreleri ile kas kuvvetleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0.05).
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Tablo 1. Dominant ekstremite kas kuvveti ve propriosepsiyon duyusu ilişkisi
Dominant ekstremite

Subscapularis Kas Kuvveti

İnfraspinatus Kas Kuvveti

Aktif IR EPH

r: - .169

r: - .223

p: .453

p: .319

r: - .522**

r: -.428**

p: .013

p: .047

r: - .267

r: - .587**

p: .229

p: .004

r: - .195

r: - .532**

p: .384

p: 0.011

Aktif ER EPH

Pasif IR EPH

Pasif ER EPH

Aktif IR PHAE

Aktif ER PHAE

r: -.160

r: .152

p: .477

p: .499

r: -.278

r: - .010

p: .211

p: .965

Tablo 2. Dominant olmayan ekstremite kas kuvveti ve propriosepsiyon duyusu ilişkisi
İnfraspinatus Kas Kuvveti

Dominant Olmayan Ekstremite

Subscapularis Kas Kuvveti

Aktif IR EPH

r: .191

r: - .121

p: .395

p: .593

r: - .258

r: -.344

p: .246

p: .117

Aktif ER EPH

Pasif IR EPH

Pasif ER EPH

Aktif IR PHAE

Aktif ER PHAE

r: - .293

r: - .387

p: .185

p: .075

r: .034

r: - .134

p: .879

p: .553

r: -. 055

r: .193

p: .806

p: .390

r: -.208
p: .352

r: - .438**
p: . 041
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SONUÇ
Çalışmamız sonucunda özellikle infraspinatus kasının propriosepsiyon duyusunun parametreleriyle ilişkisi
bulundu. İnfraspinatus kasının, manuel çalışma sırasında diğer omuz kaslarından daha yüksek kas aktivitesi
göstermektedir. Elin aşırı kullanımı ve özellikle aşırı bilgisayar kullanımı ile omuz bölgesinde intramusküler basıncın arttığı ve infraspinatus kas aktivitesinde belirgin değişikliklere yol açtığı saptanmıştır. İnfraspinatus kasının etkilenimi ve subskapularis kas değişikliği ile birleştiğinde omuz ekleminin ön-arka
kuvvet dengesini bozmakta ve bu kuvvet dengesizliği, humerus başının pozisyonunu değiştirip ve eklem
kıkırdağı dejenerasyonu, rotator kılıf kas ve biseps kasının uzun başının yaralanması gibi ikincil eklem
yaralanmalarına neden olabilmektedir (Park ve ark, 2020). Özellikle infraspinatus kas kuvvetinin azalması
proprisosepsiyon duyu ölçümündeki hata farkını artırmaktadır. Masa başında uzun süreli çalışma kas yorgunluğuna ve kas dengesizliğine yol açarak ileriki dönemlerde omuz bölgesi yaralanmalarının oluşma riskine neden olabilmektedir.
Özellikle masa başında çalışan kadın bireylerin KİSH riski erkek bireylere göre daha fazla olmaktadır.
Sıradan bir evrak yazma işine göre bilgisayar başında çalışırken omuzların daha fazla fleksiyon ve daha az
abdüksiyon pozisyonunda olma eğilimi, baş ve üst sırt bölgesinin öne doğru fleksiyonu ve genel olarak
fleksiyon postüründe çalışma görülmektedir. Baş ve boynu bu pozisyonda tutmak için boyun-omuz kaslarında kas aktivitesinin artmakta ve KİSH gelişiminde intrinsik bir faktör olarak kabul edilen, non-kontraktil
dokular üzerindeki yükte bir artışa da neden olmaktadır. Böyle bir duruş dolaşımı kesintiye uğratmakta ve
hareketi sınırlamaktadır. Duruşun uzun süre sürdürülmesi, bazı kasların fazla kullanılması ve bazılarının
yetersiz kullanılması nedeniyle kas dengesizlikleri gelişecektir (Chaikumarn, Nakphet. ve Janwantanakul,
2018). Çalışmamızda yer alan kadın bireylerin de çalışma postürlerinin ergonomik risk taşıdığı saptanmıştır. Elde edilen sonuç puanlarının özellikle çalışma postürlerine müdahale edilmesi gerektiğini göstermektedir. Uygun postüründe çalışmanın öğretilmesi vücutta daha az stres ve zorlanma ile kas-iskelet dengesini
sağlayacaktır. Masa, bilgisayar monitörü ve klavye yerleşimi kişinin fiziksel özelliklerine uygun olarak
düzenlenmelidir. Kas oksijenlenmesini ve kan hacmini artırmak için ofis ortamında dinlenme molalarının
düzenlenip bu amaçla boyun ve omuz bölgesine yönelik basit egzersizler önerilmelidir. Propriosepsiyon
duyusuna yönelik stabilizasyon egzersizleri de bu süreçte önem kazanmaktadır. Böylece uzun süreçte omuz
ekleminde proprioseptif duyu kaybı oluşma riskini azaltmak mümkün olabilecektir.
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COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK VE ANKSİYETE: KARŞILAŞTIRMALI WEB
TABANLI BİR ÇALIŞMA
Esra SABANCI BARANSEL, Esra KARATAŞ OKYAY
Türkiye
Öz: Çalışmanın amacı gebelik döneminde COVID-19 (+) olan ve olmayan primigravidalarda risk faktörlerini ve anksiyete sonuçlarını karşılaştırmalı olarak belirlemektir. Kesitsel ve karşılaştırmalı tipte tasarlanan araştırma Türkiye’de, 1 Şubat-1 Nisan 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya gönüllü 544 gebe
(gebelikte COVID-19 (+) olan 97; COVID-19 (-) olan 447 gebe) katıldı. Veriler sosyal medyada (Facebook, Instagram gibi) gebe grupları aracılığıyla web tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak toplandı.
Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu ve Gebe Anksiyete Ölçeği kullanıldı. Çalışmaya katılan gebelerden
%17.8’ine COVID-19 (+) tanısı konulduğu belirlendi. COVID-19 (+) ve COVID-19 (-) olan gebeler karşılaştırıldığında; yaş, eğitim, meslek, sigara kullanma, planlı gebelik, çevrede COVID-19 (+) varlığı, istenen doğum şekli, pandemi olmasa istenen doğum şekli, evde doğum yapma isteği, pandemi olmasa evde
doğum isteği ve doğum yerini belirlemede tercih nedeni açısından gruplar arasında istatistiksel önemli fark
olduğu belirlendi (p<0.05). COVID-19 (+) olan kadınların gebelik anksiyete puan ortalamalarının anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). COVID-19 (+) tanı konulmada risk faktörlerini belirlemek için demografik ve obstetrik değişkenlerle oluşturulan regresyon analizi modeli sonucunda; özel sektörde çalışıyor olmak (OR=0.071), sigara kullanmak (OR=6.729), plansız gebeliğe sahip olmak
(0R=0.002), çevrede COVID-19 varlığı (OR=18.492) ve doğum yerini belirlemede tercih nedeni
(OR=0.022) değişkenlerinin gebelerde COVID-19 (+) tanısında önemli belirleyiciler olduğu görüldü.
COVID-19 (+) tanısının aynı zamanda gebelerde özürlü çocuğa sahip olma korkusunda önemli belirleyici
olduğu belirlendi (OR=0.895). Bu çalışma, COVID-19 salgını sırasında gebelerin sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin COVID-19 (+) tanısında ve ardından gelişen anksiyete düzeylerine ilişkin öngörü sağlar. Sonuçlar, salgın sırasında COVID-19 (+) tanı konulan gebeleri desteklemek için gelecekteki müdahaleler hakkında bilgi sağlayabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Coronavirus, Gebelik, Anksiyete
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BASKETBOLCULARDA BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER VE ANTRENMAN
METODOLOJİSİ
Ahmet YALÇIN, Barış BAYDEMİR
Türkiye
Öz: Bir takım sporu olmasına karşın basketbol, bireysel özelliklerin de hayli ön planda olduğu bir spor
branşıdır. Basketbol branşında hızlanmalar, yön değiştirmeler, yavaşlamalar, sıçramalar, ani duruşlar içeren hareketler yer almaktadır. Basketbolda oyuncular oyundan çıkıp dinlendikten sonra oyuna dönmesi
mümkündür. Bu nedenle oyuncular dinlendikleri için performanslarını en iyi şekilde sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Antrenörler, oyuncuların performanslarını geliştirmek için oyunculara bu hareketleri içeren
antrenman programları uygulamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte basketbol oyunun hızı artmakta ve
antrenörler güncel antrenman metodolojilerini takip etmek durumundadır. Bu nedenle çalışmada basketbolculara uygulanan farklı antrenman metotlarının (pliyometrik, direnç, pap, yüksek yoğunluklu interval,
vibrasyon, süspansiyon) biyomotor özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kanıta
dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2005-2020 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, PubMed, Elsevier ve Research Gate, YÖK Ulusal Tez
Merkezi, IJHS (International Journal of Human Sciences, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) veri tabanları kullanılmıştır. “Basketbol”, “antrenman”, “biyomotorik özellikler”, “farklı antrenman
yöntemleri”, “kuvvet”, “dayanıklılık”, “sürat”, “koordinasyon”, “esneklik”, “denge”, “pliyometrik”, “direnç”, “pap”, “interval”, “vibrasyon”, “süspansiyon” terimleri tek tek ve kombine edilerek aratılarak ilgili
çalışmalar incelenmiştir. Araştırma sonucunda, basketbol antrenmanlarına ek olarak uygulanan farklı antrenman metotlarının sporcuların biyomotor özelliklerinde performans artışına neden olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, biyomotorik özellikler, performans, antrenman.
Anahtar Kelimeler: Basketbol, Biyomotorik Özellikler, Performans, Antrenman
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SAĞLIKLI GENÇLERDE KARE ADIMLAMA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ALT EKSTREMİTE
MOTOR PERFORMANS, KAS KUVVETİ VE KAS KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: TEK-KÖR,
RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Aslı ÇELİK, Filiz ALTUĞ, Ayşe ÜNAL
Türkiye
Öz: Yeni bir aerobik egzersiz türü olan Kare adımlama egzersizi bu çalışmada sağlıklı sedanter genç bireylerde kare adımlama egzersiz eğitiminin alt ekstremite motor performans, kas kuvveti ve kas kalitesi
üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya 20-25 yaş aralığında sağlıklı sedanter genç 120 birey
dahil edilmiştir. Katılımcılar, Kare Adımlama Egzersizleri (KAE) grubu (Grup 1; n=60) ve kontrol grubu
(Grup 2; n=60) olmak üzere randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların alt ekstremite motor
performansı Vertikal Sıçrama, Yana Atlama, Tek Bacak Squat ve Basamak Çıkma testleri ile değerlendirilmiştir. Kas kuvveti Hand-Held Dinamometresi ile değerlendirilmiştir. Kas kalitesi ise Kas Kalitesi İndeksi ile değerlendirilmiştir. Eğitim grubuna 3 hafta boyunca haftada 4 gün ve her seans 45 dakika olacak
şekilde toplam 12 seans boyunca KAE uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmeyip
sadece değerlendirme yapılmıştır. Eğitim sonrası değerlendirmede Grup 1’de alt ekstremite motor performans kas kuvveti ve kas kalitesinde anlamlı düzeyde iyileşme görülmüştür (p<0.05). Grup 2’de değerlendirmeler sonucunda motor performans testlerinden tek bacak squat testi sol bacakta ve kas kuvveti değerlendirmesi sağ quadriceps femoris kasında anlamlı düzeyde gelişme gözlenirken (p<0.05) diğer parametrelerde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Bu çalışmada gruplar karşılaştırıldığında yana atlama, tek bacak squat, basamak çıkma testi, quadriceps femoris kas kuvveti ve kas kalitesinde Grup 1
lehine anlamlı iyileşmeler tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak vertikal sıçrama testinde gruplar arası anlamlı
bir değişim gözlenmemiştir (p>0.05). Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, KAE eğitimi sağlıklı genç bireylerde uygulandığında alt ekstremite motor performans, kas kuvveti ve kas kalitesi üzerinde etkili olduğu
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kare Adımlama Egzersizleri, Sağlıklı Genç Bireyler, Motor Performans, Kas Kuvveti,
Kas Kalitesi
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HYALÜRONİK ASİDİN PERİODONTAL DURUM VE HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ:
DERLEME
Aslı ERGENE SUNKAR, Nur BALCI, Hilal Uslu TOYGAR
Türkiye
Öz: Amaç: Hyalüronik asit (HA); yüksek moleküler ağırlığı olan, doğal olarak oluşan, sülfatlanmamış bir
glikozaminoglikandır. HA, yumuşak periodontal dokularda ve kemik, sement gibi sert dokular içinde yapısal ve fizyolojik bir fonksiyona sahiptir. İnflamatuar yanıtta düzenleyici bir rol oynamalarından dolayı
periodontal sağlık ve hastalık açısından merak uyandırıcı bir konu olarak görülmektedirler. Bu nedenle, bu
derlemenin amacı bilimsel literatürü hyalüronik asidin periodontal hastalıkların tedavi edilmesindeki rolü
açısından sistematik olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu derlemeye 1971 ile 2021 (50 yıl)
yılları arasında İngilizce olarak yayınlanan tam metnine erişilebilen, klinik araştırmalar ile derleme makaleleri dahil edilmiştir. Editöre mektup, sistematik derleme, meta-analiz ve vaka raporları incelemeye dahil
edilmemiştir. Arama yapılan ana veri tabanları PubMed, EMBASE ve Web of Science’tır. Makaleler için
arama anahtar sözcükleri, başlıkta veya özette yer alan hyalüronik asit, periodontal sağlık ve periodontal
hastalık terimleridir. Tam metin taraması ve incelemeleri için alınan çalışmaların referans listeleri potansiyel olarak uygun çalışmalar için el ile ayrıca araştırılmıştır. Bulgular: Hyalüronik Asit ve periodontal
sağlık/periodontal hastalık arasındaki ilişkiyi değerlendiren 42 makale içinden toplam 25 (klinik çalışma:20, derleme:5) makale seçilmiştir. Dahil edilen makaleler yıllara göre dağılım açısından değerlendirildiğinde seçili tüm makalelerin 2003 tarihi itibari ile basıldığı ve özellikle klinik çalışma ve derleme
makale sayılarının son 10 yılda artış gösterdiği gözlenmiştir. Sonuç: İncelenen makalelerin sınırları dahilinde; bulgular hyalüronik asidin periodontal dokular üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir ve periodontal hastalığın tedavisine katkısının olduğu düşüncesini desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Hyalüronik Asit, Periodontal Sağlık, Periodontal Hastalık, Periodontal tedavi
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ayfer ÖZTÜRK, Tuğçe ORKUN ERKILIÇ, Havva KAÇAN
Türkiye
Öz: Giriş ve Amaç: Dünya çapında epidemik seviyeye ulaşan obezitenin prevelansının artmasında yeme
bağımlığının rolü giderek ilgi çekmektedir. Yapılan çalışmalarda lise ve üniversite öğrencilerinin yeme
bozukluğu açısından yüksek riskli gruplar arasında olduğu gösterilmektedir. Ancak Türkiye’de ergenlerin
yeme bağımlılığı ve yeme bağımlılığını etkileyen faktörleri inceleyen çalışma sınırlıdır. Lisans düzeyinde
sağlık eğitimi alan ve mesleki hayatları boyunca topluma yönelik sağlık eğitimi verecek, rol modeli olacak,
toplumu bilinçlendirecek olan hemşirelerden öncelikle kendilerinin sağlıklı davranış biçimi göstermeleri
beklenmektedir. Geleceğin sağlık profesyonelleri olan hemşirelik öğrencilerinin yeme bağımlılığı konusundaki mevcut durumlarının saptanmasının verecekleri bakım hizmetinin kalitesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinde yeme bağımlılığı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma, bir devlet üniversitesinde, Şubat-Mart 2021
tarihleri arasında, çalışmaya katılmayı kabul eden 132 hemşirelik öğrencisi ile yapıldı. Veriler Sosyodemografik Veri Formu ve Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği ile Office 365 programında hazırlanan anket formu
ile internet üzerinden toplandı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma kullanıldı. Yeme Bağımlılığının kesikli değişkenlerle karşılaştırılmasında ki-kare
analizi, sürekli değişkenlerle karşılaştırılmasında t-testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması
19,61±1,23 olup, BKİ ortalaması 22,68±3,98 olarak saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin %13.4’ünde yeme
bağımlılığı olduğu belirlendi. Öğrencilerin yeme bağımlılığını etkileyen değişkenler incelendiğinde; yaş
(p=0,06), cinsiyet (X2=0,578; p=0,323), BKİ (p=0.21) internet ortamında sürekli görüşülen arkadaş ortamının olup olmaması, internet kullanma sıklığı (X2=1,456; p=0,238) ve nedeni (X2=0,532; p=0,766), ve
internette yiyecek reklamlarının yiyecek tüketimine etkisi (X2=0,721; p=0,275>0.05) ile yeme bağımlılığı
arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Bununla birlikte, yeme bağımlılığı olanların %55,6 sının reklamların
yiyecek tüketimini etkilediğini, %88,9’nun ise her gün internete girdiğini belirtmesi dikkat çekici bulundu.
Sonuç: Araştırmada yeme bağımlılığı olan öğrencilerin yüzdesi düşük bulundu. Bu sonuç sağlık alanında
eğitim gören öğrencilerinin sağlıklı beslenme konusunda farkındalıklarının olduğunu düşündürmektedir.
Ayrıca, YB üzerine yapılan araştırmalarda yeme bağımlılığı oranının bu araştırma ile benzer bulunduğu
saptanmıştır. Yeme bağımlılığı yüzdesinin %13 ile temsil oranını sağladığı kabul edilerek diğer tanımlayıcı
değişkenlerle karşılaştırılmış ve anlamlı ilişkilere rastlanılmamıştır. Elde edilen bulgular öğrenciler hakkında yeme bağımlılığına ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktadır. Öğrenciler üzerinde sonraki araştırmacılara örneklem içerisinde yeme bağımlılığı düzeyine ilişkin temsil oranının düşük olabileceği düşünülerek daha fazla örneklem grubuyla yeme bağımlısı daha fazla kişiye ulaşması ve diğer değişkenlerle ilişkisinin araştırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öğrenci, beslenme, yeme bağımlılığı
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Beslenme, Yeme Bağımlılığı
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SÖZEL ÖZET METİNLER
ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YEME
BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayşe ÇAMLİ, Lale Sariye AKAN
Türkiye
Öz: Yeme bozuklukları anormal yeme davranışları ve beden imajı kaygıları ile karakterize edilen ciddi
psikiyatrik bozukluklardır. Yeme bozukluklarının başlangıç yaşı, orta ve geç ergenlik döneminden erken
ergenlik dönemine kaymıştır. Beden imajı bozukluğu, bozulmuş yeme tutum ve davranışlarına neden olabilmekte ve bu durum klinik yeme bozuklukları için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ergenler arasında özellikle fotoğraf tabanlı sosyal medya kullanımının artması ile sosyal medya siteleri ergenlerin güzellik standartları hakkında bilgi edindikleri baskın bir kaynak haline gelmiştir. Ergenlerin sosyal medyada sunulan,
kızlar için daha ince, erkekler için daha kaslı görünüm ideallerini içselleştirmeleri ve kendi bedenleri ile
idealize edilmiş bedenler arasında fiziksel görünüm karşılaştırmaları yapmaları sonucunda kendilerini yetersiz bulmaları beden imajında bozulmaya, benlik saygısında azalmaya ve vücut memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Yüksek derecede vücut memnuniyetsizliği yaşayan bireylerin, beden imajı kaygısı nedeniyle vücutlarında değişiklik oluşturma arayışında olmaları yeme bozukluklarının görülme riskini artırmaktadır. Sosyal medya sitelerinde yanlış beslenme bilgilerinin ve yeme bozukluğu yanlısı gönderilerin
yaygınlığı, beslenme bilgisi için sosyal medyayı tercih eden ergenler arasında yeme bozukluklarının gelişiminde tetikleyici bir rol oynamaktadır. Erken ergenlik döneminde yeme bozuklukları için sosyal medya
kullanımın bir risk faktörü olabileceği dikkate alındığında sosyal medya okuryazarlığı gibi ergenlerde sosyal medyanın sorunlu kullanımını azaltmayı amaçlayan müdahale çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu derlemenin amacı erken ergenlik döneminde sosyal medya kullanımı ile yeme bozuklukları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Beden İmajı, Erken Ergenlik Dönemi, Sosyal Medya, Yeme Bozuklukları
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN
TRENDİ
Ayşe Gülsen TEKER
Türekiye
Öz: Meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ülkemizde kadınlarda görülen kanserlerin %24,8’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler, kanser nedenli
ölümlerde dördüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Standart’ları kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması amacıyla iki yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı 2009-2019 yılları arasındaki 11 yıllık süreçte meme kanserine bağlı ölümlerin trendini incelemektir. Meme kanserine bağlı ölümlerin sayıları Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
(TUİK) alınmıştır. Her yıl için meme kanserine bağlı kaba ölüm hızları hesaplanmış ve kansere bağlı ölüm
hızlarının yıllar içinde gösterdiği değişim Jointpoint 4.6.0.0 programı kullanılarak, Jointpoint regresyon
analizi değerlendirilmiştir. Buna göre 2009-2019 yılları arasındaki süreçte Türkiye’de kadınlarda meme
kanserine bağlı 38 905 ölüm meydana gelmiştir. Aynı süreçte kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızları yıllık %3,7’lik artış göstermiştir ve bu değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Daha önce ülkemizde yapılan bir başka araştırmada 1987-2008 yılları arasında meme kanserine bağlı ölümlerin yıllık
%2,8 arttığı bulunmuştur. Erken teşhis, etkili tedavi yöntemleri ve düzenli taramaların Avrupa’da meme
kanserine bağlı ölümleri azalttığı bulunmuştur. Ülkemizde ise meme kanserine bağlı ölümler azalmamakta
aksine artmaktadır. Bunun nedenleri ayrıntılı araştırmalarla incelenmeli, ülkemizde meme kanserine bağlı
ölümlerin azaltılması için ulusal meme kanseri tarama programının kapsayıcılığı, erken tanı ve tedavi olanakları artırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Ölüm, Jointpoint Regresyon, Türkiye
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SÖZEL ÖZET METİNLER
BAKIM YÜKÜNÜN YAŞLI BAKIMA ETKİLERİ
Ayşe Mücella SOYDAN, Nurten ELKİN, Abdullah Yüksel BARUT
Türkiye
Öz: Yaşlanma, kaçınılmaz olan fizyolojik bir süreçtir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı giderek artmaktadır. Bakıma gereksinmesi olan yaşlı sayısının giderek
artması bakım ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde yaşlıların evde bakım gereksinmeleri; genellikle aile üyeleri, özellikle de kadınlar ve eşler tarafından verilmektedir. Eşlerin de yaşlı olduğu varsayıldığında onların da bakıma ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Kentleşme, hızlı nüfus
artışı, iç ve diş göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, ev ortamının daralması, ekonomik sıkıntılar,
kadınların çalışma hayatında daha çok rol alması, kuşaklararası iletişim sorunları gibi nedenlerle yaşlıların
evde bakımı güçleşmektedir. Bakım verenin yaşı, cinsiyeti, eğitimi, hastaya yakınlık derecesi, bakım vermeye gönüllü olup olmaması, ekonomik durumu, sağlığı, zor durumlarla baş etme becerileri, inançları,
sosyal yönden destek alıp almaması, ailesinin ve yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel özellikleri bakım
verenin yük algısını etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. Bakım yükü, bakım veren kişinin sağlığının
tehdit altında olduğunu belirten bir durumdur. Fiziksel sağlık problemleri, psikolojik sıkıntılar, aile ilişkilerinin bozulması gibi objektif ve sübjektif sonuçları olan bu durum; kızgınlık, tükenmişlik, kaygı, depresyon, uykusuzluk, irritabilite, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bakım yükü hem hastanın hem de bakım verenin sağlığını ve yaşam kalitesini etkiler. Bakım yükünün giderilmesinde ya da
hafifletilmesinde sağlık ekibi tarafından bakım verenlere bakım konusunda eğitim verilmesi, bakımı destekleyici hizmetlerden yararlanmaları konusunda rehberlik edilmesi kuşkusuz kaçınılmaz bir hizmettir. Bu
konuda başta koruyucu sağlık olmak üzere; tedavi ve rehabilitasyon alanlarında hizmet veren sağlık çalışanlarına eğitim ve danışmanlıkla ilgili önemli sorumluluklar düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Bakım, Bakım yükü
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SÖZEL ÖZET METİNLER
PANDEMİ DÖNEMİNDE MASTODİNİ
Azad Gazi ŞAHİN, Hasan YAŞAR
Türkiye
Öz: Giriş ve Amaç: Genel cerrahi polikliniklerinde doktora meme şikayetleriyle başvuran hastaların yarısına yakınının nedeni meme ağrısıdır. Meme ağrısı diğer bir adıyla mastodini genellikle üreme çağındaki
birçok kadının ortak problemidir ve yaklaşık %15-20 oranında tedavi gerektirir. Çoğu meme ağrısının nedeni iyi huyludur. Ancak, nadir de olsa mastodiniye yol açan meme kanseri gibi malign durumlarda olabilmektedir. Covid 19 pandemisinin mastodini şikayeti ile polikliniğe başvuru sıklığını ne ölçüde etkilediğini araştırmak amacıyla pandeminin tam olarak hissedilmediği 2019 yılı ile pandemi yılı 2020 yılını karşılaştırdık. 2019 ve 2020 yılında mastodini nedeniyle Balıkesir Üniversitesi Genel Cerrahi polikliniğine
başvuran olgu sayılarını, mastodini şikayeti ile başvurup memede benign-malign kitle saptanan olguları
değerlendirme kapsamına aldık. 2019-20 yıllarında 2494 hasta başvurdu. Bu hastaların 1540 tanesi 2019
yılında başvururken, 954 olgu 2020 yılında başvurdu. 2019 yılında başvuran hastaların 1280 tanesi görüntüleme istenirken 2020 yılında başvuran olguların 703 tanesine görüntüleme istendi. 2019 yılındaki olguların % 49’u BIRADS 1; % 35’i BIRADS 2; % 9’u BIRADS 3; %5’i BIRADS 4; %2’si BIRADS 5 idi.
2020 yılında başvuran olguların % 43’ü BIRADS 1; % 37’si BIRADS 2; % 10’u BIRADS 3; %7’si BIRADS 4; %3’ü BIRADS 5 idi. Veriler dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde pandemi döneminde mastodini şikayeti ile poliklinik başvurularının oldukça azaldığı gözlenmektedir. Mastodini şikayetinin genellikle benign hadiselere bağlı olduğu düşünülse de altta yatan sebepler içinde maligniteler de olabileceği
göz ardı edilmemelidir. Anahtar Kelimeler: Mastodini, Meme Kanseri, Covid 19
Anahtar Kelimeler: Mastodini, Meme Kanseri, Covid 19
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TÜKETİCİ YÜZME EGZERİSİZİ UYGULANAN SIÇANLARDA ARI ZEHRİNİN ETKİLERİ
Aşkın ŞENTÜRK, Bahar DALKIRAN, Burcu AÇIKGÖZ, İlkay AKSU, Osman AÇIKGÖZ,
Müge KİRAY
Türkiye
Öz: Bu çalışma, arı zehrinin tüketici yüzme egzersizine bağlı oksidatif stres ve tükenme süresi üzerine
etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, yetişkin Spraque Dawley dişi sıçanlar; Kontrol (K,
n=6), Yüzme egzersizi (Y, n=7), Arı zehri (AZ, n=7) ve Yüzme egzersizi+ Arı zehri (YAZ, n=7) olarak
dört gruba ayrıldı. AZ ve YAZ gruplarına 5 gün, egzersizden bir saat önce arı zehri (1 mg/kg/g, subkutan)
uygulandı. Y ve YAZ gruplarına 5 gün, vücut ağırlıklarının %7’si oranında yükle tükeninceye kadar zorlu
yüzme egzersizi yaptırıldı. Plazma laktat düzeyleri Lactate Scout cihazı ile ölçüldü. Karaciğer ve gastrocnemius kas dokularında oksidatif hasar göstergesi olarak Malondialdehit (MDA) ve Glutatyon (GSH) düzeyleri ölçüldü. Veriler, SPSS.25 programında one-way ANOVA post-hoc LSD testi ile değerlendirildi.
İkili grup karşılaştırmaları için bağımsız gruplarda t testi uygulandı, p<0.05 anlamlılık düzeyi esas alındı.
Tükenme süreleri karşılaştırıldığında, AZ grubunun Y grubuna göre daha çabuk tükendiği gözlendi(p<0.05). Laktat seviyeleri, iki grup arasında anlamlı fark göstermedi(p>0.05). Karaciğer MDA seviyeleri Y grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. AZ grubunda diğer gruplara göre
MDA seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Kas MDA seviyeleri Y, AZ ve YAZ gruplarında kontrol
grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Karaciğer GSH seviyeleri Y, AZ ve YAZ gruplarında kontrol
grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Kas GSH seviyeleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında
anlamlı fark bulunmadı(p>0.05). Sonuç olarak; sıçanlarda tüketici egzersiz öncesinde uygulanan arı zehrinin laktat düzeylerini baskılamadığı, yorgunluğu geciktirmediği ve antioksidan kapasiteyi arttırmadığı gözlenmiştir. İleri araştırmalara yönelik, farklı doz ve zamanlarda uygulanan arı zehri, tüketici egzersiz üzerine
farklı etkiler gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Arı Zehri, Tüketici Yüzme Egzersizi, Oksidatif Hasar
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TOPLUMUMUZDAKİ DİŞ ETİ HASTALIKLARININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Burak Gökay YILDIRIM, Muhammet Burak YAVUZ, Arzu BEKLEN
Türkiye
Öz: Periodontal hastalıklar kısaca diş etinin iltihabı olarak tanımlanabilir. Hastalığın ‘’gingivitis’’ olarak
isimlendirilen ilk hali diş etlerinde renk değişikliği ve kanama gibi bulgular sergilerken, ilerlemiş ‘’periodontitis’’ hali ise kemik yıkımına ve nihayetinde diş kaybına sebep olur. Bir başka ifade ile; periodontitis
geri dönüşümü olmayan, ileri derece doku yıkımı ile karakterize diş eti hastalığıdır. Periodontal hastalıklar
çiğneme fonsiyonunu etkilemenin yanında, koroner kalp hastalığı, diabetes mellitus, erken doğum gibi
sistemik hastalıklarla da ilişkilendirilmektedir. Günümüze kadar periodontal hastalıklarının tanımlanması
ve tedavisi için birçok hastalık sınıflaması geliştirilmiştir. Günümüzde 2017 yılında geliştirilen en son sınıflama kullanılmakta olup, bu sınıflama ile yapılmış veriler çok kısıtlıdır. Çalışmamızı 2017 sınıflaması
kullanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirdik. 2015-2020 yılları arasında müracaat eden 18 yaşından büyük 7026 hastanın kayıtları incelenerek, dişlerindeki ataşman
kaybını, plak tutulumlarını, kanama değerlerini elde ettik. Amacımız güncel periodontal hastalık sınıflamasını kullanarak hastalığın dağılımını irdelemek ve önceki sınıflamalar ile karşılaştırma yapmaktır. Analizler % 95 güven düzeyinde SPSS-20.0 programı kullanılarak yapıldı. Sonuçlar t testi ve tek yönlü varyans
analizi ile incelendi. Sonuçlar, hastaların 3289’unun (%46.8) gingivitis, 3737’sinin (%53.2) periodontitis
olduğunu gösterdi. Bu bulgular önceki sınıflamalara dayanarak yapılan sonuçlarla karşılaştırıldığında, toplumumuzdaki diş eti hastalıklarının artarak ve periodontitis yönüne kayarak ilerlediğini göstermektedir.
Ayrıca, periodontitis hastalarının sayıca fazla olması, maalesef ki, diş eti rahatsızlıklarının erken dönemde
yakalanamadığını ve müdahale edilmediğini göstermektedir. Bu çalışma bizlere, toplumumuzun periodontal hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi ve böylece hem ağız, hem de sistemik sağlıklarının iyileştirileceği konusunda yönlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Diş Eti, Gingivitis, Periodontitis, Halk Sağlığı
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞININ
İNCELENMESİ
Burak KESE, Gülfidan TOKGÖZ
Türkiye
Öz: Giriş: Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) hastalığına sebep olan virüs yakın mesafede bulunan kişilere damlacık yoluyla bulaşır. Dolayısıyla bulaşmayı önlemede sosyal izolasyon ve evde kalmak tedbirler
arasındadır.COVİD-19 tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte hareketsizlik, sedanter
geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle de beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
Amaç: COVİD-19 sürecinde üniversite öğrencilerinde egzersiz davranışlarını incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 40 kadın, 14 erkek toplam 54 üniversite öğrencisinin demografik bilgileri kaydedildikten sonra
fiziksel aktivite düzeyleri “Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği (UFAA)” egzersiz davranışları Egzersiz
Aşamaları Değişim Ölçeği Kısa Formu (EADÖ-KF), Egzersiz Öz Etkinlik Ölçeği (EEÖ) ve Egzersiz Karar
Verme Dengesi Ölçeği (EKVDÖ) ile değerlendirildi. UFAA ile EADÖ-KF, EEÖ ve EKVDÖ arasındaki
ilişki Sperman Korelasyon testi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Öğrencilerin yaş ortalaması 19,62±1,39 beden kitle indeksi ortalaması 22,28±4,44 idi. EEÖ ortalaması 13,61±5,95 iken EKVDÖ ortalaması
6,37±4,32 idi. UFAA değerlerine göre öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi %38,9 düşük, %48,1’i orta %
13’ü yüksek bulundu. EKVDÖ göre öğrencilerin %7,14’ü negatif %11,1 tarafsız ve %81,76 ise pozitif
yönde egzersiz algısı bulundu. EADÖ-KF’nin beş davranış aşamasına göre, öğrencileri % 14,8 ‘‘devam
ettirme’’ , %31,5 ‘‘hareket’’, %16,7 ‘‘hazırlık’’, % 16,7 ‘‘düşünme’’ ve %20,4 ‘‘düşünmeme’’ aşamasında
olduğunu bildirdi. UFAA ile EEÖ ve EKVDÖ arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=0,336 p<0,005,
r= 0,280 p<0,005). Tartışma: Öğrencilerin egzersiz davranışları incelendiğinde çoğunluğunun egzersizle
pozitif algısı olmasına rağmen egzersize katılımları düşük bulundu. Egzersiz öz yeterlilik oranı düşük ve
fiziksel aktivite ile anlamlı ilişki bulundu. Bu sonuçlarda kuşkusuz ki pandemi sürecindeki sosyal izolasyon, evde kalma ve uzaktan eğitim vb. tedbirlerin etkili olduğu kanaatindeyiz. Pandemi nedeniyle üniversite öğrencilerinde egzersiz davranış alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirecek faaliyetlere ve çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Egzersiz, Fiziksel Aktivite
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SÖZEL ÖZET METİNLER
GEBELİKTE OMEGA 3 KULLANIMININ PREEKLAMPSİ ÜZERİNE ETKİSİ
Çağanay SOYSAL
Türkiye
Öz: Preeklampsi daha önceden normotansif olan bir kadında, 20. gebelik haftasından sonra gelişen yeni
başlangıçlı hipertansiyon ve proteinüri veya hipertansiyon ve çoklu organ fonksiyon bozukluğunu kapsamaktadır. Dünya çapında maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenleri arasında
yer almaktadır. Preeklampsinin etyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Yüksek riskli gebe kadınlarda
preeklampsiyi önleyen faktörlerin belirlenmesi birinci derecede önemlidir. Omega-3 takviyesi preeklampsi
riskini azaltabilir. Sağlıklı ve dengeli diyet sadece gebelikte değil tüm hayat boyunca önemlidir. Hamilelik
sırasında annenin beslenme şekli fetüs sağlığını etkiler. İnsan vücudunda doymuş ve tekli doymamış yağ
asitleri (omega-9) yapılmasına rağmen, çoklu doymamış yağ asitleri (omega-3 ve omega-6) yapılamamaktadır. Çoklu doymamış yağ asitleri önemli hormonların öncüsüdürler, bu yüzden yeterli miktarlarda dışarıdan alınmaları gerekmektedir. Omega-6 yağ asitleri (linoleik asit) bitkisel sıvı yağlarda, omega-3 yağ
asitleri (α-linolenik asit) ise balık, keten tohumu, ceviz, soya, badem, kolza yağında bulunmaktadır. Omega
3 üç şekilde alınabilir; eikosapentaenoik asit, dokosaheksaenoik asit ve alfa-linolenik asit. Eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit; balıklarda, kabuklu deniz hayvanlarında ve çok daha düşük miktarlarda
diğer bazı hayvansal gıdalarda bulunan uzun zincirli omega-3 çoklu doymamış yağ asitleridir. Hücre zarlarının (özellikle retina, beyin ve sperm) yapılarını oluşturan fosfolipidlerin bileşenleri oldukları için önemlidir. Bu çalışmanın amacı gebelerde kullanılan omega-3 desteğinin preeklampsi üzerinde etkilerini değerlendirmektir. Retrospektif bir çalışma olup, veriler hastane yönetim bilgi sistemi taranarak elde edilmiştir.
Çalışmaya Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine 2020 yılında başvuran 18-40 yaş arası, ek hastalığı olmayan, daha
önceki gebeliğinde ve ailesinde preeklampsi öyküsü olmayan 200 gebe dahil edildi. Omega 3 kullanan 100
gebe çalışma grubunda, omega 3 kullanmayan 100 gebe de kontrol grubunda olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Çalışmaya dahil edilen hasta sayısı power analizi ile belirlendi. Hastane bilgi yönetim sisteminden omega
3 kullanan gebeler taranarak seçildi. Gebelik başlangıcından doğuma kadar günlük 1000 mg omega 3 kullanan hastalar çalışma grubuna alındı. Çalışma grubuna alınan her gebeden sonra sıradaki 1 sağlıklı gebe
kontrol grubuna dahil edildi. Her iki grubun yaş ortalaması arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Her
iki grubun preeklampsi sonuçları değerlendirildi. Çalışma grubundaki 100 hastanın 4’ünde, kontrol grubundaki 100 hastanın da 10’unda preeklampsi gözlendi. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi. Preeklampsi oranı açısından çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar bulundu (p=0.0005). Omega
3 kullanan gebelerde preeklampsi oranı daha düşük saptandı. Gebelik sırasında omega-3 takviyesinin yüksek riskli gebelerde preeklampsi riskini azalttığı görülmektedir. Bu nedenle, gebeler için beslenme konusunda eğitim programlarının teşvik edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Omega 3, Gebe
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SÖZEL ÖZET METİNLER
KALP DAMAR HASTALIKLARINDA YUMURTA DOST MU, DÜŞMAN MI?
Çağla PINARLI, Aysel KARADAĞ
Türkiye
Öz: Yumurta mineraller, B vitaminleri, yağda çözünen vitaminler ve biyoaktif bileşiklerden zengin kaliteli
bir protein kaynağıdır. Yumurtanın besin ögeleri ve biyoaktif bileşik içerikleri teorik olarak kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltmada olumlu etkilere sahip olabilir. Diğer taraftan yumurtanın kolesterol içeriğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Yumurtanın yalnızca besin değeri yüksek temel bir gıda olmadığına,
aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi gören birçok biyoaktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve
türetilmiş hidrolitik peptitler) içerdiğine dair artan kanıtlar vardır. Yapılan çalışmalar, çeşitli biyolojik aktiviteler sergiledikleri için yumurta proteinlerinde büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır. Öte yandan bir
adet büyük boy yumurta yaklaşık 196 mg kolesterol içermektedir. Yumurta tüketiminin yüksek kan kolesterol değerine neden olabileceğine dair doğrudan bir kanıt bulunmasa da, Amerikan Kalp Derneği 2000
yılı Beslenme Yönergeleri Revizyonunda, günlük 300 mg’dan az kolesterol tüketimini tavsiye etmektedir.
İlginç bir şekilde 2015-2020 Amerikalılar için Beslenme Rehberi’ne bakıldığında yumurta alımına bir sınır
konulmadığı aksine sağlıklı beslenme alışkanlığı olarak yumurta tüketiminin tavsiye edildiği görülmektedir. Araştırmalar, yumurtadan gelen kolesterolün iyi bir şekilde emilmediğini, bu nedenle de kan kolesterol
düzeyini belirgin derecede etkilemeyeceğini göstermektedir. Son olarak, yumurtanın kan basıncının kontrolünde potansiyel faydaları olabileceği düşünülmektedir. Yumurtadan türetilen peptitlerin çoğunluğu, potansiyel olarak anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe edici etkiye sahiptir. Hipertansif sıçanlara oral yoldan uygulanan bu peptitler, kan basıncını önemli ölçüde düşürmeye katkıda bulunmuştur ve bu nedenle
kardiyovasküler hastalıkların oluşumunu azaltmada faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yumurta, Kardiyovasküler Hastalıklar, Kolesterol
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SÖZEL ÖZET METİNLER
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI: AKDENİZ DİYETİNİN SIRLARI
Çağla PINARLI, Sevinç YÜCECAN
Türkiye
Öz: Akdeniz diyeti 2010 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü- United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tarafından insanlığın manevi kültürel mirası
olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise; Akdeniz diyeti sağlık üzerine etkileri, çevresel, ekonomik ve
sosyo-kültürel boyutları nedeni ile sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyet modeli olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir diyetler; koruyucu ve biyolojik olarak çeşitlilik ve ekosistemlere saygılı, kültürel olarak kabul
edilebilir, erişilebilir, ekonomik olarak adil ve uygun maliyetli, besleyici olarak yeterli ve güvenli ve sağlıklı, aynı zamanda doğal ve insan kaynaklarını optimize edicidir. Yüksek sebze ve meyve, tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller, kabuklu yemişler, zeytinyağı, balık ile düşük yağlı veya yağsız süt ürünleri, tavuk ve
yumurta, ılımlı miktarlarda alkol (başlıca kırmızı şarap), düşük miktarlarda kırmızı et ve ürünleri, şeker ve
şekerli ürünler, şekerli içecekler ve rafine tahılların tüketimi Akdeniz diyetinin karakteristik özelliklerini
oluşturmaktadır. Akdeniz diyeti sebze ve meyvelerden, tam tahıl tanelerinden, zeytinyağı ve balık açısından zengin bir beslenme modeli olduğundan posa’dan, C vitamini ve E vitamini, β-karoten gibi antioksidan
vitaminlerden ve antioksidan etkinlik gösteren polifenolik bileşiklerden, tekli doymamış yağ asitlerinden
zengindir. Bu özellikleri ile Akdeniz diyeti sağlığı koruyucu ve geliştirici, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, Tip 2 Diyabet, kanser gibi diyetle ilintili kronik hastalık riskini azaltıcı, yaşam süresini uzatıcı
potansiyel bir etkiye sahiptir. Özetle sürdürülebilir ve sağlıklı Akdeniz Diyeti, bir diyetin ötesinde, fiziksel
aktivitenin de önemli rol oynadığı bir yaşam biçimi örüntüsüdür.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti, Sürdürülebilir Beslenme, Sürdürülebilir Akdeniz Diyeti
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVID-19 AŞILAMASI VE GEBELİK
Ceren YILDIZ EREN
Türkiye
Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 20 HAZİRAN 2020'de COVID-19 aşı geliştirilmesi amaçlı kullanılmak
üzere ciddi bir bütçe ayırdı ve çalışmalara başladı.65 yaş üstünde olanlar, ciddi kronik hastalığı olan hastalar (diabet, hipertansiyon, obezite) ve gebeler hastalığın bu gruplarda mortalite ve morbiditesi yüksek
olduğu için öncelikli grup olarak tespit edildi. Gebelikte ortaya çıkan immün sistem, solunum sistemi ve
kardiyovasküler sistem değişiklikleri nedenli gebeler enfeksiyonlar açısından riskli bir hale gelmektedirler.
Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen erken sonuçlar enfeksiyonun hamilelerde de benzer seyri olduğunu
ve vertikal geçiş ya da neonatal enfeksiyonun olmadığını ortaya koymaktadır. Bu grupta ilaç kullanılamamasına bağlı olarak yoğunbakım ihtiyacı artmakta ve erken doğumlarda da artış saptanmaktadır. Bununla
beraber medikal tedavi kullanım kısıtlılıkları bu grubun korunmasını önemli kılmaktadır. Dünya üzerinde
aşı güvenliği ve kullanılan medikal tedavilerin güvenilirliği ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Bununla beraber bu çalışmaların hiçbiri gebe kadınları kapsamamaktadır. DART hayvan çalışmasında aşılarla
ilgili kadın fertilitesi ve fetal/embiryonel gelişim açısından herhangi bir istenmeyen etki rapor edilmemiştir. Elimizdeki bilgiler ışığında semptomatik gebelerin gebe olmayanlara göre ağır hastalıkla ve ölümle
karşılaşma olasılığı gebe olmayanlara göre daha yüksektir. SMSF(Society for Maternal-Fetal Medicine )
ve ACOG (The American Collage of Obstetricians and Gynecologists ) isimli öncü kadındoğum dernekleri
aşı ile ilgili net veriler olmaması nedenli kararın gebelere bırakılmasını önermektedir. Gebe kadınların
klinik çalışmalara alınması ve doğum sonrası izlemlerle daha net sonuçların elde edilebilmesi umulmaktadır. Biz de klinik pratiğimizde hastayla konuşarak karar vermeyi planlamaktayız. Aşı sonrası ekstra korunma önerilmemesi nedenli gebelik öncesi danışma almak isteyen populasyonda da bu bilgi ışığında hareket etmekteyiz. Aşının yaygınlaşmasıyla sıkıntılı pandemi sürecinin bitişine inancımızı koruyarak mücadeleye devam temel amacıyla yeni çalışmalar ihtiyaç devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Gebelik, Aşı
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SÖZEL ÖZET METİNLER
IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION, VITAMINS AND COVID-19?
Damla GEÇKALAN SOYSAL
Turkey
Abstract: Vitamins such as vitamins A, C, D and E and minerals such as zinc, copper, selenium and iron
have been reported to play an important role in maintaining a healthy immune response (1). In this review,
especially it is aimed to review the studies on vitamin C and D, selenium and zinc, which are prominent in
the treatment of COVID-19. There has been some systematic review and meta-analysis has been published.
Low serum 25 (OH) vitamin-D levels were significantly associated with a higher risk of COVID-19 infection and associated with higher risk of need for invasive mechanical ventilation and death (3, 5). Average
1 g / day of vitamin C it was determined to prevent upper respiratory tract infection of purchase and shorten
the duration of upper respiratory tract infection by an average of 8% in adults and 14% in children (11).
Selenium is reported that the susceptibility to infectious diseases increases and the infections are more
severe in selenium deficiency (13). Zinc is showned to has antiviral effect to against many viruses such as
Herpes Simplex, Hepatitis C, HIV and shortened the duration of flu symptoms in adults (16, 17). As a
result; In the fight against COVID-19, the use of some vitamins and minerals such as vitamin C and zinc
in pharmacological doses has also come to the fore. Therefore, it is considered important to take doses that
prevent deficiencies of vitamins and minerals but do not cause toxicity and that more studies and guidelines
are needed.
Keywords: Nutrition, COVID-19, Vitamins, Minarels
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SÖZEL ÖZET METİNLER
REDÜKTE GLUTATYON UYGULAMASI’NIN KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE
İNDÜKLENEN İMMUN HÜCRE OTOFAJİSİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİ
Derya BİRİKEN, Nuray YAZIHAN
Türkiye

Öz: Glutatyon (γ-L-glutamil-L-cysteinil-glisin) hücrede sentezlenen bir antioksidandır. Glutatyon, kantitatif olarak en önemli intraselüler antioksidan olarak peroksidaz reaksiyonlarının substratıdır ve reaktif
oksijen türlerinin major yakalayıcısıdır. İmmün hücreler olan lenfositler, reaktif oksijen radikallerine karşı
hassasdırlar. Bu nedenle yüksek düzey glutatyon içermektedirler. Orta düzey bir azalma bile lenfosit fonksiyonunda ciddi sorunlara yol açmaktadır. Oksjen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği akciğerin
epitelyal hücreler arası sıvıda da bulunmaktadır. Akut respiratuvar distress sendromlu hastaların solunum
yollarında yer alan epitelyal hücrelerde belirgin glutatyon eksikliği görülmektedir. İntravenöz glutatyon
öncülü N-asetil sistein verilen hastalarda artmış oksijen taşınması, pulmoner ödemde azalma görülmüştür.
Bu çalışmada hücre kültürü ortamında farklı dozlarda redükte glutatyon uygulamasının insan monositer
hücre serisi THP-1 hücre canlılığına etkisi Klebsiella pneumoniae (KP) lipopolisakkarit (LPS) varlığında
MTT yöntemi ile değerlendirilmiştir. Redükte glutatyon ortama 0.1, 0.5, 1 µg/ml olacak şekilde 24 st eklenmiş ve koruyucu etkisi değerlendirilmiştir. İmmun hücrelerdeki otofaji düzeyini belirlemek için ATG14
protein seviyesi ELISA yöntemi ile araştırılmıştır. KP LPS uygulaması 24 st uygulaması sonrası hücrelerde
hücre sayısında % 28 azalma olmuştur (p<0.01). KP LPS uyarımı hücrelerde ATG14 düzeyini arttırarak
otofajiyi tetiklemiştir (p<0.01). Redükte glutatyon uygulaması en düşük dozdan itibaren immün hücrelerdeki otofajiyi azaltmıştır. Glutatyon eksikliği, pek çok solunumsal hastalıklarda ve enfeksiyonlarda azalmaktadır. Redükte glutatyon uygulamasının immün hücrelerin canlılığının korunmasında, yaşlanmasında
koruyucu olacağı görülmektedir. Özellikle COVID-19 hastalarında glutatyon eksikliğinin daha şiddetli klinik belirtiler ile ilişkilendirilmiştir. Daha yüksek glutatyon bazal seviyesine sahip COVID-19’lu hastalarda
azalmış reaktif oksijen türleri ve hastalık süresinin daha kısa olduğu görülmüştür. Azalmış glutatyon ise
artmış oksidatif stres ve daha şiddetli semptomlar ile ilişkilendirilmiştir. Bu kapsamda redükte glutatyon
tedavisinin enfeksiyöz ve enflamatuvar süreçlerde tedavide yer alabilecek potansiyel özellikleri bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Glutatyon, Enfeksiyon, Otofaji, ATG14, İmmun Cevap
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SÖZEL ÖZET METİNLER
SPOR BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KORONAVİRÜSE
(COVID-19) YAKALAMA KAYGILARI İLE BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Duygu SEVİNÇ YILMAZ, Emrah SEÇER
Türkiye
Öz: Covid-19 pandemisi Çin’ de ortaya çıkmasıyla birlikte küresel anlamda önemli bir halk sağlığı problemi haline gelerek, birçok organizasyonun iptal edilmesine, eğitim ve iş yeri kısıtlamalarına, dini faaliyetlerin durdurulmasına, dışarı çıkma yasaklarının ilan edilmesine neden olmuştur. Virüs nedeniyle alınan
önlemleri takiben bireylerin uzun süre evde kalmaları, sosyal faaliyetlerinin kısıtlanması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, buna paralel olarak da birçok sağlık sorununu tetiklediği düşünülmektedir. Bu
çalışmanın amacı spor bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerde, Covid-19’a yakalanma kaygıları ile
beslenmeye ilişkin tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu spor bilimleri alanında eğitim gören 227 (83 kadın 144 erkek)
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla, “Kişisel
Bilgi Formu”, “Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği” ve “Sağlıklı
Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde dağılım özellikleri belirlenip parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek bağımsız örneklem t testi, anova testi, değişkenler arasındaki
ilişkiyi belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
Covid-19 hakkında yeterli bilgiye sahip olanların beslenme hakkında bilgi, olumlu beslenme ve beslenmeye ilişkin toplam puan ortalamalarının olmayanlardan yüksek olduğu görülmektedir. Vücut kitle indeksine göre karşılaştırmalarda ise bireysel kaygı alt boyutunda zayıf olanların normal olanlardan yüksek olduğu; kötü beslenmede zayıf olanların kilolu olanlardan, beslenmeye ilişkin toplam puanda normal olanların kilolu olanlardan yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilerin bireysel kaygı,
sosyalleşme kaygısı ve toplam Covid-19’a yakalanma kaygıları ile beslenmeye ilişkin tutumları arasında
negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu belirlenerek, Covid-19’a yakalanma kaygısının sağlıklı beslenmeye
ilişkin tutumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu ve %5,2’ sini açıkladığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Covid-19, Kaygı, Spor Bilimleri
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVİD 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE OBEZİTE VE BESLENMENİN BAĞIŞIKLIK İLE
İLİŞKİSİ
Ebru ÇAĞIL, İndrani KALKAN
Türkiye
Öz: Dünya genelinde bir çığ gibi büyüyen, bulaşıcı olmayan hastalıklardan olan obezite, bir çok inflamatuar hastalıklar ile yakından ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; BKI değeri 30 ve üzerinde olan bireyler “Obez” olarak sınıflandırılmaktadır. Obezite, son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Covid19 pandemisi
için de ciddi bir risk faktörü konumundadır. SARS-CoV-2, hücre yüzeyinde bulunan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) ile bağlanarak hücre içine girmeye çalışır. Bu enzim adipoz dokuda da bulunması
sebebiyle obez bireylerin Covid19 hastalığına yakalanma riski daha yüksek hale gelmiştir. TNFa, IL-1, IL6 gibi sitokinler obez bireylerde yağ dokusu ile beraber daha fazla ortaya çıkmaktadır, bu durum enfeksiyonel hastalıklara karşı bireyleri savunmasız hale getirmektedir. Obezitenin bir başka sebebi sağlıksız beslenme düzeni ve sedanter yaşam tarzıdır. Sağlıksız ve yetersiz beslenme ile besin ögeleri alımı yetersiz
kalmaktadır. Sağlıksız beslenme düzeni; bağışıklığı destekleyici, antiinflamatuar, proinflamatuar, antioksidan içeren besinlerin yetersiz alımına sebep olmakta ve vücudu dışardan gelebilecek viral enfeksiyonlara
karşı savunmasız hale getirmektedir. Protein alımın yetersiz olması ise hastalık durumunda antikor üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Serbest radikal süpürücü olarak bilinen A, C, E vitaminleri bağışıklık
için temel vitaminler durumundayken, Covid19 pandemi döneminde D vitamini, K vitamini, B grubu vitaminleri ve selenyum, çünkü gibi bazı mineraller de ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda fitokimyasallar
da bağışıklığa destek olan besin ögeleri olarak bilinmektedir. Covid19 pandemi döneminde, obezitenin
sebep olduğu yetersizliklerin önüne geçilmeli, bağışıklığa olumsuz etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Yeterli
ve sağlıklı beslenme düzeni özellikle salgın döneminde bir yaşam biçimi haline getirilmelidir. Not: Bu
çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Covid19, Bağışıklık, Beslenme, Obezite ve Bağışıklık
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SÖZEL ÖZET METİNLER
YAŞAM TARZININ PREMENSTRUAL SENDROMA ETKİSİ
Efsun DERİN, Merlinda ALUŞ TOKAT
Türkiye
Öz: Premenstrual sendrom(PMS) menstrual döngünün luteal fazı boyunca düzenli olarak tekrarlayan,
menstruasyonun başlaması ile azalan veya önemli derecede gerileyen, kadında fiziksel, davranışsal ve psikolojik semptomlarla ortaya çıkan ve sağlığını, günlük yaşam döngüsünü ve kalitesini etkileyen bir sağlık
sorunudur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, PMS prevalansının %34,1 ile %70,2 arasında değiştiği görülmektedir. Premenstrual sendromun yorgunluk, anksiyete, depresyon, uyku bozuklukları, memelerde hassasiyet, ödem, yeme bozuklukları gibi 150’den fazla psikolojik, davranışsal ve fiziksel semptomu vardır.
Premenstrual sendromun etyolojisi belirsizdir fakat yaşam tarzı faktörleri premenstrual sendrom görülmesine ve belirtilerine yönelik olumlu ve olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Yapılan çalışmalar artan stres
seviyeleri, sigara alkol kullanımı, yüksek beden kitle indeksi(BKİ), düşük uyku kalitesi gibi yaşam tarzı
faktörlerinin PMS yaşamayı olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Kendini stres altında hissetmenin
PMS riskini 3.62 kat artırdığı 525 öğrenci ile yapılan bir çalışmada saptanmıştır. Diğer yandan fiziksel
aktive yapmak, yağ, tuz ve şeker alımını azaltarak dengeli beslenmek, hayıt, sarı kantaron gibi bitkisel
yöntemler kullanmak, B6 ve D vitamini, Kalsiyum ve Magnezyum gibi vitamin, mineral alımı ve stres
yönetimi ise PMS belirti ve şiddetini azaltarak kadınların hayat kalitesini yükseltebilmektedir. Yaş aralığı
15-45 yaş olan 86 kadın ile yapılan çalışmada 2 ay D ve E vitamini kullanıldıktan sonra PMS semptom
skorlarının önceki PMS semptom skoruna göre anlamlı derecede farklı olduğu görülmüştür. Buna rağmen
kadınların PMS semptomları ile baş etmede yetersiz olduklarının saptandığı çalışmalar bulunmaktadır.
Sağlıklı yaşam tarzı davranışları geliştirilerek premenstrual sendromun hayat kalitesi üzerindeki olumsuz
etkileri azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Premenstrual Sendrom, Yaşam Tarzı, Beslenme, Fiziksel Aktivite
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU OLMA
DURUMLARINA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ, PSİKOLOJİK
SIKINTILARININ VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Egemen MANCI, İpek AYDIN
Türkiye
Öz: Dünya’da yaşanan ve tüm insanlığın yaşamını tehdit eden Covid-19 pandemisi sürecinde üniversitede
öğrenim gören öğrencilerin sporcu olma durumlarına göre sosyal medya bağımlılıklarının, pandemi sürecine bağlı hissettikleri psikolojik sıkıntıların ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören lisans ve lisans üstü öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılardan, anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve sosyal medya
kullanımlarına ilişkin sorular, ikinci bölümünde Covid–19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, üçüncü bölünde Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve üçüncü bölümde UCLA Yalnızlık Ölçeği ile ilgili ifadelerin yer aldığı
anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik, güvenilirlik
analizleri Bağımsız Örneklem t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların,
%61,3’ü kadın ve %38,7’si erkektir ve yaş ortalamaları 21,78 (±2,88) olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin %30,4’ü lisanslı sporcu olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Üniversite öğrencilerinin sporcu olup olmama durumlarına göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Yalnızlığa ilişkin verilen
yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bunun yanında katılımcıların sosyal medyada
geçirdikleri süreye göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kendisi ile İlgili
Hissettikleri değişkenleri için anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak, pandemi süreci bireylerin
yaşı, cinsiyeti, yaşadığı ülke, fark etmeksizin herkesi etkilemiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda lisanslı sporcu olmanın bireylerin üzerinde farklı bir etkisi olmadığı, herkes gibi onların da süreçteki sıkıntılardan etkilendikleri, yalnız kaldıkları ve sosyal medyada zaman geçirdikleri sonucunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sporcular, Sosyal Medya Bağımlılığı
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVİD-19 DÖNEMİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK SIKINTININ SPORCU OLAN VE
OLMAYAN BİREYLERDE BESLENME ALIŞKANLIĞINA ETKİSİ
Egemen MANCI, İpek AYDIN
Türkiye
Öz: Covid 19 pandemisi sürecinde kişilerin zorunlu olarak evde kaldıkları ve sosyal mesafe kurallarına
bağlı olarak değişen günlük hayatlarının yaratacağı düşünülen psikolojik sıkıntının ve buna bağlı olarak
duygusal yeme davranışlarının kişilerin sporcu olma ve olmama durumlarına göre incelenmesi çalışmanın
amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören 18-35 yaş arası öğrencilerden oluşmaktadır.
Katılımcılardan, anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik özellikleri ve yeme alışkanlıklarına ilişkin sorular, ikinci bölümünde Covid–19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, üçüncü bölümde Korona Virüs Günlerinde Bireyin Yeme Tutumu Ölçeği ve dördüncü bölümde Duygusal Yeme Ölçeği ile ilgili ifadelerin yer
aldığı anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik, güvenilirlik analizleri ve Bağımsız Örneklem t- Testi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların, %65,5’i kadın ve
%34,5’i erkektir ve yaş dağılımları incelendiğinde katılımcıların %49,3’ü 18-23, %30’u 24-29 ve %20,6’sı
30-35 yaş arasında olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %40,8’i lisanslı sporcu olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %83’ü bekardır. Katılımcıların %53,3’ü günde 2 öğün yemek yediklerini
ve %36,3’ü günde 3 öğün yemek yediklerini belirtmiştir. Katılımcıların %39’u günde 1 defa abur-cubur
tarzı yiyecekleri yediklerini ve %8,5’i ise hiç abur-cubur tazı yiyecek yemediğini belirtmiştir. Araştırma
kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Üniversite öğrencilerinin
sporcu olup olmama durumlarına göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği, Korona Virüs Günlerinde Bireyin Yeme Tutumu Boyutları ve Duygusal Yemeğe ilişkin verilen yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık
tespit edilmemiştir. Bunun yanında katılımcıların cinsiyetlerine göre COVID 19 Psikolojik Sıkıntı ölçeği,
Korona Virüs Günlerinde Bireyin Yeme Tutumu ve Duygusal Yemeğe ilişkin verilen yanıtlar arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, pandemi sürecinde bireylerin sporcu olup olmamasının psikolojik sıkıntı ve yeme ile ilgili alışkanlıkları üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılabilir. Bu
süreçte, birey sporcu olsa dahi evde kalmıştır ve diğer bireylerin işlerini evden gerçekleştirmesi gibi onlar
da sportif faaliyetlerini evden gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sporcular, Duygusal Yeme, Beslenme Alışkanlıkları
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVİD-19 DÖNEMİNDE AKTİF SPOR YAPAN BİREYLERDE KAYGI VE BELİRSİZLİĞE
TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
Emrah SEÇER, Duygu SEVİNÇ YILMAZ
Türkiye
Öz: Kaygı, karşılaşılan çevresel ve psikolojik durumlara gösterilen duygusal tepkidir. Durumluk kaygı ise,
bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı gerginlik ve korku hissi uyandıran öznel kaygı durumudur. Belirsizliğe tahammülsüzlük, gelecekteki durumu tahmin edilemeyen olaylara olumsuz tepki verme
yönündeki bir eğilim olarak ifade edilmektedir. Yaşam doyumu ise bireyin sahip olduğu ya da gelecekten
beklediği olumlu olumsuz duygularını içeren ve bu durumlara karşı bilişsel değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kaygı ve belirsizliklerin arttığı Covid-19 döneminde aktif spor yapan
bireylerin durumluk kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin yaşam doyumlarına etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu özel spor merkezinde aktif spor yapan 269 (91 kadın 178 erkek) gönüllü katılımcı oluşturmaktadır.
Araştırmada katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla, “Kişisel Bilgi Formu”, “Durumluk
Kaygı Ölçeği”, “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12)” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde dağılım özellikleri belirlenip parametrik testlerin uygunluğu gözden geçirilerek
ikili grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t testi, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadaki değişkenlerin cinsiyete ve branşa göre karşılaştırılmasında anlamlı bir fark olmadığı, Covid-19 hakkında yeterli
bilgiye sahip olmayanların kaygı düzeylerinin olanlardan istatistiksel olarak yüksek olduğu, yaş ve gelir
düzeyi arttıkça kaygı düzeyinin arttığı görülmektedir. Durumluk kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasında pozitif yönlü, durumluk kaygı ve yaşam doyumu arasında negatif yönlü, belirsizliğe tahammülsüzlük
ve yaşam doyumu arasında da negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca durumluk kaygı ile belirsizliğe tahammülsüzlüğün yaşam doyumunun anlamlı yordayıcıları oldukları ve yaşam doyumunun %20’ sini açıkladıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Belirsizlik, Kaygı, Spor, Yaşam Doyumu
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SÖZEL ÖZET METİNLER
KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE İSKELET SAĞLIĞI AÇISINDAN ARTİSTİK
CİMNASTİK: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
Erhan KARA
Türkiye
Öz: Giriş ve Amaç: Bu derlemenin amacı, artistik cimnastik (AC) sporunun kemik mineral yoğunluğunu
(KMY) arttırıcı etkilerine dair mevcut araştırmaları özetlemek ve kemik mineral kazanımlarını etkileyen
olası faktörleri belirlemektedir. AC yoğun ve uzun süren antrenmanlardan dolayı erken yaşta özelleşmeyi
gerektirir. Böylece çocukluk ve ergenlik döneminde elde edilen kemik miktarı, KMY ve iskelet sağlığı
üzerinde etkili olduğu kabul edilir. Sıçrama gibi kısa süreli egzersizlerin hem kemik sağlığını iyileştirmede
hem de kemik kaybının azaltılmasında etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle AC’ te her manevranın önce
sıçrama, daha sonra iniş fazı ile sonlandığı düşünüldüğünde, yüksekten zemine sert bir şekilde iniş yapılması, zirve kemik reaksiyon kuvveti üreterek kemik mineral birikimini arttırabilir. Gereç ve Yöntem: Bu
derleme araştırılırken PubMed, Elsevier, Scopus, Science Direct ve Google Scholar veri tabanı kullanıldı.
Anahtar kelimeler “egzersiz” “direnç antrenmanı” “kuvvet” “sıçrama” “atlama” “artistik cimnastikciler”
artistik cimnastik” “yüklenme” “ağırlık antrenmanı” “kemik kütlesi” “kemik mineral yoğunluğu” “kemik
mineral birikimi” “kemik dokusu” “cimnastikcilerin kemik yapısı” “cimnastik ve iskelet sistemi adaptasyonu” terimlerinin varyasyonları kombine olarak yazılarak, toplam 24 bilimsel makale incelendi. Sonuç:
Yapılan incelemelerin sonuçlarına dayanarak yüksek yoğunluklu mekanik yüklenmeler ile gerçekleştirilen
artistik cimnastik antrenmanlarının osteojenik etkisinden dolayı kemik mineral edinimine ve dolayısıyla
iskelet sağlığına doğrudan bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra alışılmış antrenman
yükü mevcut KMY’nu korurken, yüksek yoğunlukta ve şiddette yapılan dinamik kasılmalar ise KMY’ nun
artışında son derece önemlidir. Sonuç olarak KMY ve kemik sağlığı açısından değerlendirildiğinde AC
sporunun önemli ölçüde kemik mineral kazanımı ve kemik sağlığı açısından etkili bir spor olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Artistik Cimnastik, Kemik Mineral Yoğunluğu, İskelet Sağlığı, Mekanik Yüklenme
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SÖZEL ÖZET METİNLER
KORYOAMNIYONIT TANISI İLE 16. GEBELİK HAFTASINDA TERMİNASYON YAPILAN
PLASENTA PERKREATA OLGUSUNDA UTERUS ALT SEGMENT REZEKSİYONU: OLGU
SUNUMU
Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK
Türkiye
Öz: Amaç: Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta perkreta olgusunu literatür eşliğinde
sunmayı amaçladık. Olgu: Son adet tarihine göre 16 hafta gebeliği olan 34 yaşında annenin, sezaryen ile 2
canlı doğumu mevcuttu. Erken merman rüptürü sonrası gelişen koryoamniyonit nedeniyle terminasyon
kararı alınan hasta servise yatırılarak abortus indüksiyonu için medikal tedavi başlandı. Abortus sonrası
hastada plasenta ayrılmadığıi için İnvazyon anomalisi şüphesi ile laparotomi yapıldı. Gözlemde uterus anterior alt segmentte plasenta perkreata hali izlendi. Plasentanın invaze olduğu alan uterus alt segmenti ile
birlikte çıkarıldı.Ardından eksize edilen alanlar birbirine yaklaştırılarak sütüre edildi. Uterus yerinde bırakılarak fertilite koruyucu cerrahi yapıldı. Sonuç: Plasenta invazyon anomalileri ciddi maternal komplikasyonlara yol açabilir ve histerektomi gerektirebilir. Plasenta perkreata tanısını antenatal olarak koymak zordur, ultrasonografi her zaman yeterli bilgi vermeyebilir. Plasenta perkreatanın klasik tedavisi histerektomidir. Hemodinamik olarak stabil olan plasenta perkreata olguları konservatif olarak metotreksat ile tedavi
edilebilir, uterin arter embolizasyonu fertilitesini korumak isteyen olgularda kullanılabilen başka bir yöntemdir. Olgumuzda fertiliteyi korumak amacıyla histerektomiden kaçınarak diğer tedavi seçenekleri dışında bir yönteme başvuruldu. Plasentanın invaze olduğu uterus alt segmenti plasenta dokusuyla birlikte
çıkarılarak kalan uterus dokusu onarımı yapıldı. Özellikle fertilite koruyucu cerrahi yapılacak plasenta
perkreta olgularının dikkatli seçilmesi ve deneyimli bir operasyon ekibi tarafından, tersiyer bir merkezde
planlanması uygun tedavi yaklaşımı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fertilite Koruyucu Cerrahi, Plasenta Perkreta, İnvazyon Anomalisi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
POSTPARTUM 12. SAATTE GELİŞEN SPONTAN UTERİN RÜPTÜRÜN YÖNETİMİ: OLGU
SUNUMU
Esra ANDIÇ, Deniz DİRİK
Türkiye
Öz: Giriş: Gebeliğin çok nadir bir komplikasyonu olan spontan uterus rüptürü hem fetus hem de anne için
oldukça katastrofiktir. Bu durum, uterus anomalileri, uterin skar dokusu varlığı, makrozomik fetüs, sefalopelvik uyuşmazlık ve doğum esnasında indüksiyon ajanlarının aşırı miktarda kullanılması gibi risk faktörleri ile ilişkilidir. Bu yazıda oldukça nadir görülen, postpartum 12. saatte gelişen, travma yada aşırı indüksiyon gibi risk faktörleri öyküsü olmayan skarsız bir uterus rüptürü vakasını tartışmayı amaçladık. Olgu:
27 yaşında ve 41 haftalık ilk gebeliği olan hasta doğum indüksiyonu için yatırıldı. İndüksiyon sonrası normal spontan vajinal yol ile doğum gerçekleşti. Postpartum 12. saatte aktif kanama olması üzerine hasta acil
olarak değerlendirildi. İnspeksiyonda, serviks sağ lateralinde saat 11 hizasında yukarı doğru uzanan laserasyon ve aktif kanama alanı izlendi. Hastanın laserasyonu sütüre edildi. Kanama kontrolü sağlanamaması
üzerine, uterin rüptür şüphesi ile laparotomi yapılan hastada sağ utrin arter hizasında 5 cm’lik rüptür alanı
izlendi ve onarım yapılarak kanama durduruldu. Bakri balon yerleştirilerek işleme son verildi. Böylece
hastanın fertilitesi de korunmuş oldu. Sonuç: Tüm maternal ölümlerin yarısından fazlası doğumun ilk 24
saati içinde ve sıklıkla aşırı kanama nedeniyle oluşur. Ölüme ek olarak, postpartum kanamaya bağlı ciddi
morbidite (adult respiratuar distres sendromu, koagülopati, şok, fertilite kaybı ve pitüiter nekroz (Sheehan
syndrom) izlenebilir. Kanamanın kaynağının mümkün olduğunca hızlı tanımlanması, sistematik değerlendirme ve hızlı tedavi başarılı yönetim için gereklidir. Genç hastalarda fertilite koruyucu cerrahi göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Uterin Rüptür, Postpartum Hemoraji, Fertilite Koruyucu Cerrahi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
TRAVMATİK DOĞUM ALGISININ POST-NATAL SONUÇLARI: TRAVMATİK DOĞUM
ALGISININ GEBELİKTEN KAÇINMA VE MENTAL SAĞLIK SONUÇLARI İLE
İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
Esra GÜNEY, Esra KARATAŞ OKYAY, Tuba UÇAR
Türkiye
Öz: Çalışmanın amacı doğum sonu dönemde travmatik doğum algısı olan ve olmayan kadınlarda gebelikten kaçınma ve mental sağlık sonuçlarını tanımlamak ve karşılaştırmak ve travmatik doğum algısını hangi
faktörlerin etkileyebileceğini anlamaktır. Kesitsel ve karşılaştırmalı tipte tasarlanan araştırma Türkiye’de,
15 Şubat- 15 Mart 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya doğum sonu 6-12 ayda olan gönüllü 1109
kadın katıldı. Veriler sosyal medyada (Facebook, Instagram gibi) lohusa kadın grupları aracılığıyla web
tabanlı bir çevrimiçi anket kullanılarak toplandı. Veriler toplanırken Kişisel Bilgi Formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği (TDAÖ), Gebelikten Kaçınma Ölçeği (GKÖ) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği
(DASÖ-21) kullanıldı. Çalışmada orta düzey ve üzeri travmatik doğum algısı olanlar (53 ve üzeri puan)
“travmatik doğum algısı olanlar” olarak sınıflandırıldı. Kadınların %74.8’i (n=830, travmatik doğum algısı
olanlar) TDAÖ’den 53 ve üzeri puan aldı. Travmatik doğum algısı olanların %46.4’ünün depresif semptom, %54.5’inin, anksiyete ve %41.1’inin stres yaşadığı; GKÖ skorunun 2.13±0.96 olduğu belirlendi.
Travmatik doğum algısı olan kadınların depresif semptom, anksiyete, stres ve gebelikten kaçınma olasılığının daha fazla olduğu belirlendi (p<0.05). Lojistik Regresyon analizine göre kadınlarda 30 yaş altı olma
(OR=0.543), primiparite (OR=0.459), depresif semptom varlığı (OR=2.627), anksiyete varlığı (OR=1.752)
ve gebelikten kaçınma (OR=1.701) değişkenlerinin travmatik doğum algısı için önemli risk faktörleri olduğu saptandı. Araştırma bulguları travmatik doğum algısının kadınlarda psikolojik sorunlara ve gebelikten kaçınmaya neden olabileceğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Gebelikten Kaçınma, Stres, Travma, Travmatik Doğum Algısı
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVID-19 STRES DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fadime BAYRİ BİNGÖL
Türkiye
Öz: Giriş: Pandemi süresince yaşanılan stresle sağlıklı ve etkin bir şekilde baş edilemediğinde depresyon
ve anksiyete başta olmak üzere diğer pek çok psikiyatrik hastalıklara yatkınlık artmaktadır. Bu nedenle
pandemi sürecinde pandemiye özgü stres düzeyinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Amaç: Bu araştırma, COVID-19 Stres düzeyini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Karar vericiler, sağlık eğitimcileri ve sağlık profesyonelleri açısından COVID-19 pandemisine verilen
psikolojik tepkilerin doğasını ve derecesini anlamak çok önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada COVID-19
stres düzeyi ve etkileyen faktörler incelenmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, Aralık 2020
– Ocak 2021 tarihleri arasında, “Kişisel Bilgi Formu” ve “COVID-19 Stres Ölçeği” ile online olarak toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için Etik kuruldan ve Sağlık Bakanlığından onay alınmıştır. Veriler
bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 360 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamasının 23.43±6.88 olduğu, %16.9’unun sigara kullandığı ve %67.8’inin şehirde yaşadığı belirlendi.
Katılımcıların %12.8’inin kendini yüksek riskli olarak değerlendirdiği, %80,3’ünün Covid-19 a karşı kendini savunmasız hissettiği ve %53,9’unun hayatını kaybetme korkusu yaşadığı belirlendi. Sürekli sağlık
sorunu olanların, ailesinde covid-19 ile enfekte olanların ve pandemi sürecinde hayatını kaybetme korkusu
olanların Covid-stres ölçeğinden daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır (p<.05). Sonuç: Pandemi süresince Covid-19 stres düzeyi açısından riskli grupta yer alan bireyler daha yakından izlenmeli ve desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Stres, Ruh Sağlığı
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ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE YATAN YENİDOĞAN BEBEKLERİN
PCR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih KILIÇBAY
Türkiye
Öz: Giriş: Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) tüm dünyada ve ülkemizde erken bebeklik ve süt
çocukluğu döneminde hastaneye yatışın ve mortalitenin en önemli nedenleri arasındadır. Bu çalışmanın
amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) viral ASYE nedeniyle yatırılan yenidoğan bebeklerin
polymerase chain reaction (PCR) sonuçlarını değerlendirip; hastaların epidemiyolojik, klinik ve etkenlerinin araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2021 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 3. basamak YYBÜ’ne Ocak 2018 ve Mart 2021 tarihleri arasında takip ve tedavi için yatırılıp viral ASYE tanısı koyulan hastaların özellikleri ve solunum yolu viral
paneli sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya 48 erkek, 41 kız olmak üzere viral
ASYE tanısı konulan 89 yenidoğan bebek alındı. Hastaların en sık başvuru şikâyeti öksürük (%49) olarak
saptandı. Cinsiyet açısından fark saptanmadı. Hastaların ortanca doğum ağırlığı 2493,4 gr (1724-3175)
olarak saptandı. Hastaların çoğu (%53) sezaryenle doğumu mevcuttu ancak bu durum istatistiksel olarak
anlamlı değildi. Sürüntü alınan hastalarımızda en sık etken olarak respiratuvar sinsityal virüs (RSV), ikinci
etken olarak İnfluenza B virüsü saptandı. Sonuç: YYBÜ’de viral ASYE’de en sık etken RSV olarak bulunmuştur. Bu nedenle YYBÜ’de çalışanların hijyen kurallarına çok dikkat etmeleri ve ziyaretçilerin de bu
konuda ciddi şekilde eğitildikten sonra YYBÜ ortamına alınmaları vurgulanmalıdır. Viral ASYE düşünülen hastalarda erken tanı-tedavi yapılabilmesi ve hastalığın yayılımının önlenebilmesi için viral testlere
ulaşımın artırılması ve testlerin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu, Polymerase Chain Reaction, Respiratuvar Sinsityal Virüs, Yenidoğan Yoğun Bakım
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HEMŞİRELİK VE EBELİK BÖLÜMÜ’NDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ORTOREKSİYA
NERVOZA DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Filiz POLAT
Türkiye
Öz: Sağlıklı beslenme konusunda eğitimli kişilerin sağlıklı beslenmeye önem vermeleri beslenme obsesyonlarının ve yeme bozukluklarının ortaya çıkmasında risk faktörlerindendir. Sağlık alanında eğitim gören
hemşirelik ve ebelik öğrencileri de beslenme ile ilgili risk gruplarından birini oluşturmaktadırlar. Bundan
dolayı bu araştırma hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin ortoreksiya nervoza düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri Ekim-Kasım 2020 tarihleri arasında dijital ortamda toplanmıştır. Araştırma 207 öğrenciyle tamamlanmıştır. Veriler öğrencilerin
sosyodemografik ve yeme özelliklerini içeren kişisel bilgi formu ve Ortoreksiya Nervoza Ölçeği (ORTO15) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda
t testi, ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır.
Araştırmadaki öğrencilerin yaş ortalaması 20.7±2.37’dir, %73.3’ü kız, %80.6’sı hemşirelik öğrencisi,
%53’ü birinci sınıf, %97.6’sı bekar olup, %89.8’inin kronik hastalığı bulunmamaktadır. Öğrencilerin
%57.4’ü günde 3-4 öğün yemek yediğini, %70.4’ü yedikleri yiyeceklerin kalorisine dikkat etmediğini,
%52.4’ü şişmanlama endişesinin olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin ORTO-15 toplam puan ortalamasının 36.82±4.78 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş, medeni durum, cinsiyet, okuduğu sınıf, sosyoekonomik durum, anne-baba eğitimi, kronik hastalık, öğün sayısı durumlarına göre ORTO-15 puan ortalaması arasında fark olmadığı (p>0.05), yedikleri yiyeceklerin kalorisine dikkat etmelerine ve şişmanlama
endişelerine göre ORTO-15 puan ortalaması arasında farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Araştırmaya katılan öğrencilerin ortoreksiya nervoza düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir
(ORTO-15 min=15, max=60). Öğrenciler yeme bozuklukları açısından ele alınmalı, yeme tutumlarını etkileyen faktörler belirlenmeli ve erken tanıda kullanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Ebe, Ortoreksiya Nervoza, Öğrenci, Sağlıklı Beslenme
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MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN GÖZÜYLE MENOPOZ: NİTEL BİR
ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Filiz POLAT, Fatma KARASU
Türkiye
Öz: Menopoz çeşitli değişimlerin yaşandığı ve biyopsikososyal açıdan kadını etkileyen bir yaşam dönemidir. Bu çalışma menopoz dönemindeki kadınların, bu döneme ilişkin düşünceleri, yaşadıkları semptomlar ve baş etme yöntemlerini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Nitel tipte yapılan çalışmanın evrenini
Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında bir ildeki aile sağlığı merkezine başvuran menopoz dönemdeki kadınların, örneklemini ise Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında çalışmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini
sağlayan 17 kadın oluşturmuştur. Veriler sorun-merkezli görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Kadınlar ile yapılan
görüşmelerden elde edilen ses kayıtları ve görüşme notları deşifre edilmiştir. Çalışmanın yapılması için
etik kurul ve kadınların yazılı onamları alınmıştır. Çalışmada altı tema belirlenmiştir. Bunlar menopozu bir
hastalık olarak algılama, menopoz dönemini engellene bilinmesi, menopoz döneminde yaşanan sorunlar
hakkında bilgi sahibi olma, menopoz döneminde yaşanan sorunlar, yaşadığı sorunlar ile baş etme yöntemleri ve yaşamını etkilemedir. Genellikle menopozu hastalık olarak görmedikleri, menopozun engellenemeyeceği, bu dönemde yaşanan sorunlar ile çok fazla bilgisi olmadığı, sıklıkla sıcak basması, ani terlemeler,
gece uyuyamama, gerginlik, huzursuzluk, cinsel istekte azalma sorunları yaşadıkları, baş etme yöntemlerinin sınırlı olduğu ve menopozun yaşamlarını olumsuz etkilediklerini ifade etmişlerdir. Kadınların menopoza yönelik tutumlarının olumsuz olması bu sürecin daha sıkıntılı geçmesine, olumlu tutumlarda menopozal semptomların etkisinin azalmasında büyük bir etkiye sahiptir. Menopoz döneminde yaşanılan sıkıntılar kadınların psikolojik durumlarını ve sosyal ilişkileri etkilemektedir. Bundan dolayı bu yaşam dönemindeki kadınların menopoz hakkında bilgilendirilerek, gerekli test ve tedavilerinin yapılmasının yanında,
psikolojik açıdan da güçlendirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Dönemi, Menopoz, Menopozal Tutum, Kadın
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EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLARDA SAĞLIK GÖZETİMİ
Gamze BOZKURT, Hasan İŞÇİ, Dilek ÖZTAŞ, Abdullah YILDIZBAŞI, Ergün ERASLAN
Türkiye
Öz: Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ekranlı araçlara maruziyet süremiz artmıştır. Ekranlı araçlar; bilgisayarlar, programlanabilir iş tezgahları, televizyonlar, telefonlar, telgraf cihazları
gibi sıralanabilir. Mühendisler, bankacılar, grafik tasarımcıları, editörler, veri işletmenleri, büro çalışanları
gibi birçok iş koluna mensup çalışan, ekranlı araçlarla uzun saatler vakit geçirmektedirler. Ekranlı araçlarla
çalışan meslek gruplarına ise her geçen gün yenisi eklenmektedir. 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan
Covid-19 virüsü sebebiyle birçok ülkede eğitimler online olarak bilgisayarlar üzerinden verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte hem eğitmenler hem de öğrenciler teknolojik iletişim araçları bilgisayar, tablet, telefon
gibi ekranlı araçlarla uzun süre vakit geçirmektedirler. Teknolojinin bize sunmuş olduğu bu alternatif çözümün olumsuz etkileri de beraberinde gelmiştir. Ekranlı araçlarla çalışmanın sağlık açısından olumsuz
etkileri mevcuttur. Ekranlı araçlarla çalışırken göz ardı edilen ergonomik kurallar bazı meslek hastalıklarına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda
oluşabilecek riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklamaktır.
Çalışmamızın ilk kısmında ekranlı araçlarla çalışan kişilerin yaşayabileceği rahatsızlıklardan bahsedilmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında ekranlı araçlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar sunulmuştur. Çalışmamızın son kısmında ise ülkemizin Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci çerçevesinde
söz konusu direktif esas alınarak çıkarılan “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik” hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekranlı Araçlar, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği
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SÜPER SÜPER OBEZİTE TANILI BİREYİN FONKSİYONEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL
UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ: VAKA SUNUMU
Gülfidan TOKGÖZ, Burak KESE
Türkiye
Öz: Giriş: Klinik olarak vücut kitle indeksinin (VKI) 30 kg m2 üzerinde olması "obezite", 40 kg m2 üzerinde olması "morbid obezite", 50 kg m2’den büyük olması "süper obezite", 60 kg m2 den büyük olması
ise "süper süper obezite" olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin şiddeti kardiyometobolik ve sistemik hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır. Amaç: Bu vaka ile artan obezite şiddetinin bireyin günlük yaşamda
fonksiyonel aktivite ve fiziksel uygunluk parametrelerine ne düzeyde etkilediğine dair dikkat çekilmek
istenmiştir. Gereç ve Yöntem: 50 yaşında, 173.6 kilo ağırlığında, 61.5 VKI’si olan süper süper obez kadın
hastaya hipertansiyon ve diyabet eşlik etmektedir. Fizyoterapist tarafından değerlendirilen hastanın vücut
kompozisyonu Inbody Biyoelektrik İmpedans Cihazı ile, alt ekstemite kas kuvveti Biodex İzokinetik Test
ve Egzersiz Cihazı® ile, fiziksel uygunluk parametreleri merdiven inme çıkma (MİÇ), otur-kalk testi (OK)
ile, fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile, yorgunluk düzeyi ise Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Olgunun vücut ağırlığı 173.6 olup 44.3’ü kas
95.1’i yağdan oluşmakta idi. Sağ alt ekstremite 60◦/sn hızda kuadriseps-hamstring kas kuvveti sırasıyla
12.2, 22.8 N idi. Sol alt ekstremite 60◦/sn hızda kuadriseps-hamstring kas kuvveti sırasıyla 34.8, 41.0 N
idi. MİÇ ve OK test skoru sırasıyla 39 sn, 5 tekrar idi. UFAA ve YŞÖ skoru sırasıyla 0, 6.5 idi. Tartışma
ve Sonuç: Obezite şiddetinin artması, bireylerin fonksiyonel kapasite ve fiziksel performansının azalmasına neden olur. Azalan fonksiyonel kapasite ve fiziksel performans obezitenin şiddetini arttırır. Ayrıca
yaralanmalardan kaynaklanan hareket etme korkusununda (kinezyofobi) fiziksel performansı düşürmede
etkili olduğunu düşünüyoruz. Kilo alımı ile aktivite kısıtlılığı arasında kısır döngüye giren bireyde uygun
fizik tedavi yaklaşımları ile bireyin hareketlilik ve aktivite düzeyinin artırılabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Fonksiyonel Aktivite, Fiziksel Uygunluk, Yorgunluk
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PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI YETİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE
Hatice İKİIŞIK
Türkiye
Öz: Dünya genelinde COVID-19 nedenli ölümlerin % 95'inden fazlasının yaşlı popülasyonda olması pandemi de özellikle bu yaş grubunu kapsayacak uzun süreli kısıtlamaların alınmasını gerekli kılmıştır. Sağlıklarını korumak amaçlı yapılan sosyal izolasyon nedeniyle yaşlıların, aile üyeleri tarafından ziyaretleri
azalmış, sosyal etkileşimleri kısıtlanmış ve fiziksel aktivitelerinde olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Bu
derlemede, yaşlı yetişkinlerin sağlık ve yaşam kaliteleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip fiziksel aktivitenin COVID-19 pandemi dönemindeki etkilenimini değerlendirmek amaçlanmıştır. Web of science elektronik veri tabanında "COVID-19" AND "older adult" AND "physical activity" anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmış ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 7 makale değerlendirmeye alınmıştır. Makalelerde hedef popülasyon 55-90 yaş aralığındadır. Çalışmalarda hedef popülasyonun COVID-19 salgını
sırasında normalden daha az fiziksel olarak aktif olduğu ve daha az egzersiz yaptığı ve daha çok oturduğu
bildirilmiştir. Düzenli olarak şiddetli ve orta-şiddetli fiziksel aktivite yapan yaşlı yetişkinler dayanıklılık,
depresif belirtiler ve pozitif duygulanım da daha düşük puan almışlardır. Depresif semptomlar ve yalnız
yaşamak daha az fiziksel aktivite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayırca kırılganlık arttıkça fiziksel aktivite
süresi azalmaktadır. Erkeklerde sosyoekonomik statü arttıkça, kadınlarda ise sosyal katılım arttıkça fiziksel
aktivitenin artma olasılığı daha yüksekti. COVID-19'un yayılmasını önlemek için evde kalma ve kendi
kendine izolasyon yapma önerileriyle birlikte özellikle yaşlı yetişkinlerde, bağışıklık sistemleri, ruhsal ve
fiziksel sağlıklarını teşvik etmek için evde düzenli ev egzersizleri tavsiye edilir.
Anahtar Kelimeler: Covid 19, Yaşlı Yetişkin, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, İzolasyon
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SERVİKS KANSER ETKENİ HPV VİRÜS AŞILAMASINA GÜNCEL BAKIŞ
Hulusi Göktuğ GÜRER
Türkiye
Öz: Serviks kanseri kadınların hayatını tehdit eden en önemli kanserlerden biri olup tüm Dünya’da kadınlarda en sık görülen 4.kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm Dünya’da daha çok gelişmekte olan
ülkelerde görülen bu kanser türü cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan HPV (Human Papilloma Virüs)
ile ilişkili bulunmuştur. Serviks (rahim ağzı kanseri) bu virüsle ilgili oluşan kanserlerin %84’ünü oluşturmaktadır. HPV enfeksiyonlarının büyük kısmı 1-2 yıl içerisinde immün sistem tarafından eradike edilirken,
kansere neden olan yüksek riskli tür bulaşı ile kanser gelişimi arasında 3-5 yıllık bir zaman dilimi olduğu
saptanmıştır. HPV tip 16 ve 18 en sık görülen ve kansere neden olan yüksek riskli türler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aşı çalışmaları çok uzun zamandır devam etmekle beraber aşılar tedavi edici ve koruyucu
aşılar olarak 2 grupta değerlendirilmektedir. Günümüzde kullanılmakta olan 3 tür aşı bulunmaktadır. Tip
16 ve 18’e karşı etkin olan bivalan aşı, Tip 16,18,6,11’e karşı etkin olan qadrivalan aşı ve
Tip6,11,16,18,31,33,45,52,58 tiplerine karşı etkin olan 9’lu aşı olarak 3 tür koruyucu aşı bulunmaktadır.
Kadın ve erkeklerde 9-45 yaş arası endikasyonu olan bu aşıların %95 ve üzerinde koruyuculukları bulunduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Yaklaşık 10 yılık bir zaman diliminde üretilen ve kullanılan bu aşıların
başarısı azımsanamayacak kadar büyüktür. Bununla beraber daha önceden enfekte olan hastalarda kullanılabilecek olan tedavi edici ve daha ucuz aşıların geliştirilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Hpv, Aşı
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PARENTAL RESISTANCE AND SOCIAL AWARENESS ON HUMAN PAPILLOMA VIRUS
VACCINES
Hülya TOSUN
Turkey
Abstract: Many people's resistance to HPV vaccine is related to their lack of awareness. Studies show that
healthcare professionals, and even nursing and medical students, are cautious about HPV vaccine, they use
expressions that raise suspicion when making statements, they exhibit more relaxed movements if they are
infected with HPV, and somebody refuse to talk about the issue because of their beliefs or privacy. Reassuring vaccine recommendation style increases the vaccine acceptance, especially the skeptical parents.
What parents need to know: vaccine protects against cancers, the vaccine has no side effects, it can even
be administered to breastfeeding mothers. Everyone can have a sexual life and protection of sexual health
is an important human right. At this point, parents should be able to take their own responsibilities. Promising vaccination rates will reduce future cervical cancers. The state or civil administrations make it more
accessible and widespread opportunities such as providing free and unconditional information to young
people about vaccine, and optimizing vaccination programs can increase vaccination rates. It will be very
valuable to organize awareness trainings, promotional activities, and media activities of producers and
distributors regarding the importance of vaccine. As a result, sectoral cooperation will increase social
awareness. Although it is not easy to enlighten individuals about HPV vaccines with sympathetic language
in the short term, it is thought that it may create the desired effect in the long term.
Keywords: HPV, Vaccine, Awareness, Servix, Cancer
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ÇOÇUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE VE LEPTİN İLİŞKİSİ
Hüseyin ERDAL
Türkiye
Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden ve en çok
ihmal edilen halk sağlığı sorunlarından biri olarak tanımlamaktadır. Obezitenin sıklıkla çocukluktan yetişkinliğe kadar izlenebildiği ve çocukluk çağı obezitesinin çeşitli hastalıklar ile ilişkilendirildiği bilinmektedir. Çocukluk çağı obezitesi, yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, ülkemizinde içerisinde yer aldığı gelişmekte
olan ülkelerde her geçen gün artış gösteren bir sağlık problemidir. Çocukluk çağı obezitesine sahip çocukların yüksek oranda yetişkin obez olma riski taşıdığı bilinmekte olup bu durumun pandemi süreci ile birlikte arttığı gösterilmiştir. Obezite ve çocukluk çağı obezitesinin özellikle hipertansiyon, yüksek kolesterol,
astım, uyku bozuklukları, tip 2 diyabet gibi birçok sağlık problemine neden olmaktadır. Çocukluk dönemi,
yaşam boyu beslenme alışkanlıklarının oluştuğu zamandır. Bu nedenle obeziteyi, besin alımını ve enerji
metabolizmasını düzenleyen temel mekanizmaları anlamak, obeziteyi önlemek ve uzun dönem sağlıklı
yaşam için önemlidir. Yağ dokusu ve vücuttaki diğer sistemler arasındaki iletişim, adipokinler aracılığıyla
gerçekleştirilir. Adipokinler enerji homeostazını kontrol eder ve metabolik, endokrin ve immünolojik süreçlerde yer alır. Adipositlerin hormon bağlayıcı bir protein olan leptin salgıladığı gösterilmiştir. Leptin,
16 kDa uzunluğa sahiptir ve 146 amino asitten oluşur. Leptinin ana fizyolojik rolü, merkezi sinir sistemini
enerji depolarının bolluğu ve mevcudiyeti hakkında bilgilendirmek ve depolanmış enerji tüketimini teşvik
etmek için gıda alımını sınırlandırmaktır. Leptin hormon eksikliği ya da bu hormona direnç durumunda
obezite meydana gelmektedir. Sonuç olarak; çocukluk çağı obezitesi ve leptin arasındaki ilişkinin araştırılması erken yaşta obezite gelişimini önlemek ve daha sağlıklı nesiller yetiştirme noktasında üzerinde
çalışılması gereken önemli bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Obezite, Adipokin, Leptin
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SÖZEL ÖZET METİNLER
OTİZMLİ BİREYLERDE AİLE VE SOSYAL ÇEVRE NASIL DÜZENLENMELİ?
Kübra ARSLAN
Türkiye
Öz: Yaşamın ilk üç yılında dil problemleri, içe kapanma, tekrarlayıcı hareketler ve ilişkilerde sınırlılık gibi
özelliklerle ortaya çıktığı belirtilen otizmin hayat boyu devam eden kronik bir durum olduğundan yola
çıkılarak, gelişimsel özellikleri açısından otizmli bireyler değerlendirildiğinde hem bireyler hem de aileler
bu süreçten önemli ölçüde etkilenmektedir. Otizm, çocuğa ilk teşhis konduğu andan itibaren başlayarak,
çocuğun bütün gelişim dönemleri içinde aile içindeki roller ve aile üyelerinden her birinin üstlendiği görev
ve sorumluluklar farklı şekillerde olabilmektedir. Otizmli çocuğu olan birçok aile, çocuklarına karşı neler
yapacaklarını ya da çocuğun aile yaşantılarını ne yönde etkileyeceğini bilememenin endişesini taşımaktadır. Çocuğun otizm tanısı alması ile ebeveynler kendini suçlama davranışının yanı sıra; mutsuzluk, kaygı
gibi duygular yaşama, çocuğu reddetme ya da çocuğun üzerine aşırı düşerek onun bağımsızlığını elde etmesini engelleme veya eğitimine özen göstermeme gibi farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Ayrıca
otizmli bir çocuğun olması ailelerin sosyal çevre ile ilişkisine de yansımakta, çevrenin olumsuz tutumu ile
otizmli bireyler ve aileleri sosyal çevreden uzaklaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı otizmli bireylerin, çocukluktan başlayarak aile ve sosyal çevrelerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda süreçte ailelerin yaşadığı güçlüklerden bahsedilecek ve onlara yönelik çözüm önerileri ele alınacaktır. Ayrıca sosyal çevrenin otizmli bireylerin gelişimini desteklemek için nasıl düzenlenmesi gerektiği ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Otizm, Otizmli Çocuğu Olan Aile, Sosyal Çevre
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EVALUATION OF SARDINE (SARDINA PILCHARDUS, WALBAUM 1792) CAUGHT FROM
THE ÇANAKKALE STRAIT IN TERMS OF CONSUMABILITY AND HEALTH
Latife Ceyda İRKİN
Turkey
Abstract: The sampling point of the research has been determined as the shores of the Çanakkale Strait,
where fishing is concentrated. Seasonal sampling was made of fish species that were caught by commercial
fishing boats in the Çanakkale Strait and offered for human consumption at fish sales points. ICP-OES
(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer), which allows analysis of trace, minor and
major concentration levels of the chemical element, was used to determine the amount of heavy metals in
the samples. Analysis of Cd, Cu and Pb in the samples were performed by EPA method 200.7. The levels
of Cd, Cu and Pb were determined in the muscle tissues of Sardine (Sardina pilchardus, Walbaum 1792)
from the seafood obtained from the Çanakkale Strait by fishing. In the samples, Cd values were detected
only in autumn, Cu in the highest winter, Pb has not been detected in fish muscle dough in any season. Cd
was obtained under the limit values. As a result, it was determined that the heavy metal accumulation in
the muscle tissues of the fish caught from the Çanakkale Strait increased seasonally in parallel with the
increase in pollution. The findings obtained show that its consumption does not pose a health risk in terms
of the heavy metal values selected for this species.
Keywords: Çanakkale Strait, Heavy Metal, Sardines, Muscle Tissue, Health
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SÖZEL ÖZET METİNLER
EVALUATION OF THE NUTRITION FREQUENCY WITH SHELLFISH IN TERMS OF
HUMAN HEALTH
Latife Ceyda İRKİN
Turkey
Abstract: Nowadays depending on the increasing world population, the importance of potable water resources and the consumption of aquatic creatures as food is increasing day by day. The demand for aquatic
products is increasing due to their high protein, low fat content, and generally having more fat-soluble
vitamins compared to terrestrial animals. The presence of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), which are involved in critical biochemical and physiological processes in the body
and not found in other foods, emphasizes the importance of seafood consumption. Shellfish are low in
calories and rich in protein and omega-3 fatty acids. They also contain high amounts of certain micronutrients, including iron, zinc, magnesium, and vitamin B12. Eating shellfish regularly can boost your immunity, aid weight loss, and improve brain and heart health. However, shellfish are one of the most common
food allergens, and some types may contain contaminants and heavy metals. Poisoning caused by seafood
develops because of the consumption of shellfish or fish containing toxins. Symptoms caused by the consumption of contaminated shellfish cause serious and sometimes fatal poisoning in consumers depending
on the presence and concentration of the toxin. Information on species, growth conditions and distribution
should be provided to prevent food poisoning from shellfish. Shellfish should be obtained from clean water
and regularly examined for toxins (heavy metal poisoning and allergic reactions).
Keywords: Shellfish, Consumption, Health, Food
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SÖZEL ÖZET METİNLER
PES PLANUSU OLAN ERKEKLERDE DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Salih TAN, Ebru YILDIRIM
Türkiye
Öz: Alt ekstremitede sık görülen biyomekaniksel bozukluklardan biri olan Pes planus bireyin günlük yaşantısını ve aktivitelerdeki yeterliliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma ile pes planus tanısı
alan erkek bireylerde statik ve dinamik denge durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya
Feiss çizgisine göre deformite derecesi 2 ve üstünde olan pes planus tanısı almış 9 hasta (38,11±5,25) ve
pes planusu olmayan yaş-eğitim eşleştirilmiş 13 gönüllü birey (39,15±5,11) dahil edildi. Bu çalışma kapsamında tüm katılımcıların statik ve dinamik denge değerlendirmesi yapıldı. Statik dengenin değerlendirilmesi için Tandem Duruş, Romberg Denge testi ve Tek Ayak Üzerinde Durma testi uygulanırken dinamik
denge için de Zamanlı Kalk Yürü testi, Berg Denge testi ve Tinetti Denge ve Yürüme testi uygulandı.
Statik denge skorları açısından gruplar arası fark anlamlıydı (Tandem Duruş (p=0,002), Tek Ayak Üzerinde
Durma testi (p=0,008) ve Romberg Denge testi (p=0,003)). Statik denge testlerinin tümünde pes planusu
olan grupta dengede kalma süresi daha düşük bulundu. Dinamik denge skorları açısından gruplar arası fark
anlamlıydı (Berg Denge (p<0,0001), Tinetti (p=0,006) ve Zamanlı Kalk Yürü testi (p<0,0001)). Dinamik
denge testlerinden Berg ve Tinetti denge skorları pes planusu olan grupta daha düşük bulundu. Zamanlı
Kalk Yürü testi skorlarında ise Pes planusu olan grupta testi tamamlama süresinde uzama olduğu görüldü.
Çalışmadan elde edilen bulgular göz önüne alındığında Pes planus deformitesinin statik ve dinamik dengeyi olumsuz etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Pes Planus, Denge, Statik Denge, Dinamik Denge
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SÖZEL ÖZET METİNLER
KALICI ORGANİK KIRLETİCİLER VE ÇOCUK SAĞLIĞI
Mehmet Semih DEMİRTAŞ
Türkiye
Öz: Kalıcı organik kirleticiler (KOK), doğada uzun süre bozulmadan kalabilen, uzun mesafeler boyunca
taşınan, yağ dokuda birikme özelliği olan ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığı üzerinde yüksek risk
taşıyan kimyasallardır. Sahip oldukları kimyasal özellikleri sonucu, sadece üretildikleri yerde değil, hiç
üretilmeyen ve hatta kullanılmayan yerlerde dahi izine rastlanan bu kimyasallar dünya genelinde sadece
ulusal değil küresel anlamda tehlike arz eden maddeler olarak bilinmektedir. KOKlar, geleneksel olarak
üretilmiş pestisitler, sanayi kimyasalları ve endüstriyel aktiviteler sonucu istenmeden ortaya çıkan tehlikeli
kimyasallardır. 12 adet mevcut ve 11 adet yeni olan 23 adet kalıcı organik kirletici özellikleri mevcut olup;
kullanım yerlerine göre 3 ana grup (Pestisitler, Endüstriyel Kimyasallar ve kasıtsız üretilenler) altında toplanabilir. İnsanlar ve hayvanlar KOK’lara, ya beslenme piramidi içerisindeki basamaklarda, çalışma ortamında veya intrauterin dönemde maruz kalmaktadırlar. KOK’lar üretildikleri ve kullanıldıkları yerlerden
çok uzaklara taşınabildikleri için, zararlı sağlık etkileri açısından tüm insanlar risk altındadır. Ancak hamile
kadınlar, bebekler, çocuklar ve çalışanlar özel risk gruplarını oluşturmaktadır. Plasenta yoluyla ve anne
sütü ile bebeklere ve çocuklara geçtiği için, insanoğlu yaşamının en erken döneminde bu zehirli maddelere
maruz kalmaya başlamaktadır. Yanlışlıkla veya mesleki yollarla KOK'lara maruz kalmayan insanların,
KOK maruziyetinin % 90'ından fazlası, yağ dokularında biyoakümülasyon nedeniyle hayvansal gıdalardan
ve beslenme piramidi boyunca oluşan biyomagnifikasyon kaynaklı olarak meydana gelir. Genel olarak,
KOK serum seviyeleri yaşla birlikte artar ve kadınlarda erkeklerden daha yüksek olma eğilimindedir.
KOK'lar oldukça inatçı bileşikler olup, çocuk sağlığı başta olmak üzere insan sağlığı ve çevresel ekosistem
üzerinde çeşitli kanserojen ve mutajenik etkiler oluşturur. Bu nedenle, çevremizde KOK'ların varlığı küresel bir zorluk ve küresel bir sorundur. KOK'ların hayvan, bitki ve insan sağlığı üzerindeki hafif etkilerini
aydınlatmak ve ölçmek için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kalıcı Organik Kirleticiler, Çevre, Çocuk Sağlığı
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL DURUMLARININ
VE AİLE İŞLEVLERİNİN İNCELENMESİ
Mehtap KIZILKAYA, Nükhet BALLIEL, Kerime Derya BEYDAĞ
Türkiye
Öz: Giriş ve Amaç: Kadınların işgücü piyasasında var olmaları birçok yönden önemlidir. Ekonominin
büyümesine ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlanıldığı gibi kadınların ekonomik özgürlüğünün oluşması ile kendilerine olan güvenleri ve toplumsal saygınlıkları da beraberinde artmaktadır. Kamusal alanda
varlık gösteren kadınlar aile içinde de toplumsal cinsiyet rolleri gereği olarak anne ve eş rollerini de yerine
getirmektedirler. Çalışma yaşamında kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı, ev içinde anne ve eş olmaya
dair aile ilişkilerinin düzenlenmesinde yaşanılan sorunlar kadın çalışanların ruh sağlığını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Literatüre bakıldığında çalışan kadınların ruhsal durumlarına ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu ve sanayi bölgesinde çalışan kadınlarla yürütülen çalışmaların oldukça bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada organize sanayi bölgesinde çalışan kadınların ruhsal durumları ve aile içi
işlevlerine etkisini saptamak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma ülkemizin batısında yer alan bir büyükşehirdeki organize sanayi bölgesinde Haziran – Ağustos 2019 tarihleri arasında 275 işçi kadın ile gerçekleşti. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Aile Değerlendirme Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılarak
toplandı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS for Windows 22.0 paket programı kullanılarak analiz
edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama,
standart sapma kullanıldı. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi,
ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way)
Anova testi, Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak
Scheffe testi kullanıldı. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon ve regresyon analizi
uygulandı. Bulgular: Kadınların %28’inin 25 yaş altında, %30,5’inin lise mezunu, %60’ının evli olduğu
saptandı. Çalışmada yer alan kadınların %16’sı deri- tekstil firmasında, %52’sinin 5 yıl ve altı sürede çalıştıkları ve %65,1 oranında gelirin giderden az olduğunu düşündükleri belirlendi. Katılımcı kadınların aile
değerlendirme ölçeği alt boyut puanlarına bakıldığında problem çözme, iletişim ve roller alt boyutlarının
aile işlevleri açısından sağlıksız olduğu belirlendi. Problem çözme ortalaması 1,966±0,673 (Min=1;
Maks=4), “iletişim” ortalaması 2,324±0,349 (Min=1.33; Maks=3.22), “roller” ortalaması 2,504±0,448
(Min=1.27; Maks=3.55). Okuryazar olmayan, 36-40 yaş aralığında, 4 ve üzeri çocuk sahibi olan, geniş
ailede yaşayan, mobilya sektöründe çalışan ve çalışma süresi 10 yıl üzeri olan kadınların depresyon puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Ayrıca evli kadınların depresyon puanları (x=24,030), bekar kadınların depresyon puanlarından (x=27,373) düşük bulundu (t=-2,699; p=0.007<0.05). Kısa semptom envanterine göre depresyon puanı ile anksiyete arasında ilişki olduğu r=0.874 pozitif (p=0,000<0.05)
belirlendi. Sonuç: Araştırmada kadınların aile işlevlerinin yetersiz olduğu saptandı. Depresif bulguları yüksek olan kadınların aynı zamanda anksiyete seviyelerinin de yüksek olduğu ve problem çözmede yeterli
olmadıkları saptandı. Organize sanayi bölgesinde çalışmanın kadınların ruhsal durumu ve aile işlevlerini
olumsuz etkilediği, bu nedenle ev içinde kadınlara eş desteğinin olması gerektiği, sözü geçen örneklem
grubundaki kadınlara iletişim, problem çözme ve ruhsal hastalıkların belirtileri gibi konular hakkında uygun eğitim v.s planlanmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi, Kadın, Aile İşlevi, Ruhsal Durum
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YAŞLILIKTA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ YAŞ AYRIMCILIĞININ OLUMSUZ ETKİLERİ:
ÖZYETERLİLİK, CİNSİYET VE YAŞ PERSPEKTİFİNDEN
Melike EĞER AYDOĞMUŞ
Türkiye
Öz: Bir kişiye biyolojik yaşından kaynaklı olarak olumsuz muamelede bulunulmasına yaş ayrımcılığı (ageism) adı verilir. Yaş ayrımcılığına maruz kalmak kişinin işlevine, fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar
vermektedir. Bu durumun özellikle yaşlıların yaşamdan aldıkları doyumu, bilişsel performanslarını ve kişilik gelişimini olumsuz etkilediği görülmüştür. Önceki çalışmalar algılanan yaş ayrımcılığının sonuçları
üzerinde durmuş, içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının yaşlılardaki olumsuz etkisi derinlemesine incelenmemiştir. Mevcut çalışmada yaş ortalaması 69 olan 128'i kadın 335 katılımcı kağıt-kalem tekniği ile kişilik
özellikleri, sağlık tutumları ve belirtileri üzerine birer anket doldurmuştur. Pearson korelasyon sonuçları,
yaş ilerledikçe ve öz yeterlilik hissi arttıkça içselleştirilmiş yaş ayrımcılığının azaldığını, somatik semptomlar ve kaygı arttıkça bu eğilimin arttığını göstermiştir. Process Model 14 aracı-düzenleyici etki analizi
içselleştirilmiş yaş ayrımcılığı ile psikolojik semptomlar arasındaki ilişkide öz yeterliliğin anlamlı aracı rol
oynadığını, ancak etkinin cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaştığını göstermiştir. Diğer bir deyişle,
içselleştirilmiş damgalanma, öz yeterlilik algısını azaltarak yaşlılarda depresyon ve kaygıyı arttırmaktadır.
Ancak öz yeterlilikteki düşüş özellikle erkeklerde ve yüksek eğitimli (üniversite mezunu ya da daha yüksek
dereceli) kişilerde daha olumsuz psikolojik etkiler ortaya çıkarmaktadır. Cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından değerlendirildiğinde, örneklem içinde mevcut öz yeterlilik seviyesi açısından anlamlı bir gruplararası fark görülmemiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından erkeklerin kadınlara kıyasla daha yüksek kontrol isteği duyması erkekleri damgalanma ve yaşlılık sürecinin olumsuz etkilerine daha açık hale getirebilir.
Eğitim seviyesi ile kontrol isteği arasındaki benzeri bir ilişki paralel sonuçlar doğuruyor olabilir. Olası
diğer ilişkiler, içselleştirilmiş damgalama ve kontrol algısı alanyazınları temelinde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılıkta Damgalama, İçselleştirilmiş Damgalama, Psikolojik Semptomlar, Cinsiyet,
Eğitim, Öz Yeterlilik
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YETİŞKİNLERDE YEME ARZUSU VE DİYET KALİTESİ DÜZEYİNİN BESLENME
DURUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Merve DOYRANLI, Burcu YEŞİLKAYA
Türkiye
Öz: İnsan sağlığı beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Kaliteli diyet, kişilerin beslenme durumlarına olumlu
etkiler sağlar. Yeme arzusunun araştırıldığı birçok çalışmada fizyolojik eksiklikleri gidermek ya da fizyolojik olarak aracılık edilen duygu durum bozukluklarını onarmak ihtiyacından doğduğu belirtilmektedir.
Bu çalışma, bireylerin diyet kalitesi ve yeme arzusu düzeylerinin belirlenip beslenme durumuna olan etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Toplamda 149 (E:%31,5, K:%68,5) katılımcıyla yapılan bu çalışmada, yaş ortalaması 31,9±10,2 yıldır. Araştırmaya katılan bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) değeri
ortalaması 27,3±3,1 kg/m2 (E:22,9±4,4 kg/m2, K: 24,3±4,5 kg/m2)’dir (p=0,000). Katılımcıların %56,4’ü
normal BKİ değerine sahip iken %27,5’i hafif şişman %10,1’i obez sınıfında yer almaktadır. HEİ-2015
ölçeğinden alınan toplam puan ortalaması 50,3±12,4’tür (E: 52,1±10,9, K: 49,5±13,0) (p>0,05). Diyet kalitesi puanı 80-100 arasında olan birey bulunmamaktadır. Katılımcıların %6,7’sinin diyet kalitesi orta seviye, %77,9’unun ise çok kötüdür. Bireylerin Yeme Arzusu Ölçeğinden (YAÖ) aldıkları toplam puan ortalaması 112,3±39,5’tir (E:111,5±34,5, K: 112,7±41,7) (p>0,05). Sigara ve alkol kullanan bireylerin yeme
arzularının daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0,05). YAÖ alınan toplam puan obez bireylerde normal BKİ
değerine sahip bireylere göre daha fazla bulunmuştur (p=0,010). YAÖ toplam puanı ile vücut yağ yüzdesi
ve kütlesiyle arasında pozitif, yağsız vücut kütlesiyle arasında negatif korelasyon bulunmaktadır (p<0,05).
Sonuç olarak; yeme arzunun beslenme durumunu üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Diyetisyenlerin, beslenme planı oluştururken bireylerin yeme arzularını da göz önünde bulundurması tedavinin seyrini kolaylaştıracaktır. Çalışmamızda diyet kalitesi ve beslenme durumu arasında ilişki saptanmamış olsa
da kaliteli bir diyetin hastalıklardan korunmada etkili olduğu unutulmamalı ve bireylerin sağlıklı beslenmesi için politikalar geliştirilmeli ve yürütülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yeme Tutumu, Diyet Kalitesi, Obezite
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KADINLARIN ÜRİNER İNKONTİNANS YAŞAMA DURUMLARI VE İNKONTİNANSA
YÖNELİK TUTUMLARI: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ
Nazife AKAN, Behire SANÇAR
Türkiye
Öz: Giriş: Üriner inkontinans (Üİ) kadınların yaşam kalitesini etkileyen çok önemli bir sağlık sorunudur.
Bu sorun kadınların özgüvenlerinin azalmasına, sosyal aktivitelere katılmalarının engellenmesine ve kadınların içe kapanmasına neden olur. Üİ şikâyeti yaşayan kadınlar üriner fonksiyonlarını kontrol edemedikleri için dışarıdan fark edilme korkusu ile kendilerini kusurlu ve eksik olarak görmekte, çekicilik ve
cinsel rolünün olumsuz etkileneceğini düşünmektedirler. Bir yandan koku, temizlik ve cilt irritasyonu gibi
sorunlar yaşayan kadınlar, diğer yandan da utanma, vücut imajında bozulma, anksiyete, depresyon, sosyal
izolasyon gibi farklı emosyonel bozukluklar yaşamaktadır. Yaşanan bu sorunlardan dolayı Üİ’lı kişiler
toplum içerisindeki diğer insanlarla bir araya gelmekten kaçınmaktadırlar. Amaç: Bu çalışma Mersin ilinde
yaşayan kadınların inkontinans yaşama durumları ve inkontinansa ilişkin tutumlarını tespit etmek amacıyla
tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülmüştür. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Mersin İli, Yenişehir ilçe
sınırları içerisinde yer alan Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) herhangi bir sebeple gelen, işlem kaydı yaptırmamış, 18 yaşın üzerinde olan, iletişim problemi olmayan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul
eden 903 kadın oluşturmuştur. Araştırma bir üniversite etik kurulunun (25.04.2019 tarih ve 13 nolu karar)
onayı ve katılımcıların kişisel onayı alındıktan sonra uygulanmıştır. Araştırma verileri 10 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında, anketörler aracılığı ile ve yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ve Uğurlucan-Güngör ve ark. (2016) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olan “Üriner İnkontinans Davranış Ölçeği (ÜİDÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS-21 programında yüzdelik ve Pearson's chi-square testleri kullanılarak
yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %52.4’ü 18-49 yaşları arasında, %39’u ev hanımı,
%62,9’u evli, %44,4’ü yüksek Beden Kitle İndeksine (BKİ) sahip, %18,1’i menapozda, %35,3’ü doğum
yapmış, doğum yapanların %58,8’i normal doğum yapmış, %51,5’i daha önce üriner veya genital yol enfeksiyonu geçirmiştir. Üİ olan kadınların %74,2’si, bu durumu başkalarının fark etmesinden korktuklarını,
%68,8’i günde iki kez koruyucu bez/pet kullandıklarını ya da çamaşır değiştirdiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca kadınların yarıdan fazlasının (%54,6) bu sorun için sağlık kuruluşuna başvuru yapmadığı ve bunun
nedeni olarak da muayeneye gitmek için zaman bulamadıkları (%59,2) belirlenmiştir. Çalışmamızda, menopozda olanların olmayanlara, gebelik ve doğum aralıkları sık ve sayıları fazla olan kadınların gebelik ve
doğum aralıkları sık olmayan ve sayıları daha az olanlara göre Üİ görülme oranı anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur (p<0,001). Sezaryenle doğum yapan ve güç doğum tarif eden kadınların normal doğum yapanlara göre Üİ yaşama sıklığı anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (p<0,001). Postpartum üriner enfeksiyon
geçiren kadınlarda geçirmeyenlere göre Üİ görülme sıklığı anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(p<0,001). Kadınların %87,1’inin Üİ olduğunda nasıl bir önlem ya da tedavi alması gerektiğini, %78,8’inin
de perine kaslarını güçlendirmenin Üİ önlemedeki önemini bilmedikleri görülmüştür. Çalışmamızda, Üİ
sorunu olan kadınların ÜİDÖ puanları (44.91±6.17) olmayanlara (45.56±5.81) göre daha düşük bulunmuştur. Yaş gruplarına göre incelendiğinde 18-34 yaş grubundaki kadınların ÜİDÖ ölçek puanlarının daha ileri
yaş gruplarındaki kadınlara göre yüksek olduğu tespit edilmiş, yapılan istatistiksel analiz sonucunda aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Araştırmamızda Üİ sorunu olduğunu bildiren kadınların
ÜİDÖ puanlarının sorun bildirmeyenlere göre daha yüksek olduğu ve Üİ sorunu ve çözüm yaklaşımları
konusunda olumsuz tutum içinde bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların yaşı ilerledikçe Üİ ile
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ilgili tutumların olumsuz yönde değiştiği görülmüştür. Bunun yanı sıra eğitim düzeyi yüksek olan, bekâr
ve kronik rahatsızlığı olmayan kadınların Üİ’a ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu sonucu bulunmuştur. Üİ pek çok faktöre bağlı olarak gelişen bir sağlık ve sosyal problemdir. Aşırı doğurganlığın önlenmesi,
normal doğumun teşvik edilmesi, doğumların sağlıklı şartlarda yaptırılarak doğum sonu enfeksiyonlarının
önlenmesi, pelvik kasların güçlendirilmesine yönelik egzersizler konusunda tüm kadınlara seminerler ve
doğum sonu dönemde multidisipliner yaklaşımla eğitimler verilerek bilinçlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Sağlığı, Üriner İnkontinans, Tutum
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PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
Nurten ELKİN
Türkiye
Öz: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık okuryazarlığını; bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için
bilgiye ulaşma, anlama, bu bilgiyi kullanma konusundaki bilişsel-sosyal beceriler ve motivasyon düzeyleri
olarak tanımlamıştır. Ülkemizde yürütülen ulusal bir çalışma ile sağlık okuryazarlığı düzeyi belirlenmiş
olup; sağlık okuryazarlığı kısıtlılığının toplumdaki her on kişiden yedisini etkileyen önemli bir halk sağlığı
sorunu olduğu görülmektedir. Sağlık okuryazarlığı eğitimi yaşamın en erken yıllarından başlamakta; günümüze kadar özellikle bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların kontrolünde önemli olduğu bilinirken, yapılan çalışmalar kronik hastalıklarda kötü sağlık okuryazarlığın olumsuz sağlık sonuçları ile ilişkili olduğunu
göstermektedir. Bu olumsuz sonuçlar arasında; ilaçların yanlış zaman, yanlış doz ve yanlış şekilde kullanımı, hekim randevularına uyulmaması, kronik hastalık diyet ve önerilerine uyulmaması ve hastaneye yatış
riskinde artış sayılabilir. Yine bu süreçte toplum salgın, pandemi, izolasyon, filyasyon, semptom gibi birçok tıbbi terimle karşı karşıya kalmıştır. Toplumların sağlık okuryazarlığı düzeyleri bu kavramların anlamlandırılmasında ve önlem almalarında etkili olmuştur. Sağlık okuryazarlığın gelişmesinde bilgilerin doğru
ve yetkin kaynaktan alınması çok önemli olup; sosyal medyadan yanlış, eksik ve bilimsel dayanağı olmayan bilgilere ulaşılması halk sağlığına büyük zararlar vermektedir. Pandemi sürecinde hastalık ve salgınla
ilgili sağlık bilgilerini bilmek, duymak ve okumak yeterli değildir. Koronavirüs enfeksiyonundan korunmamızda çok önemli olan sosyal mesafeyi korumak, doğru maske kullanımı ve el hijyeni yani etkili el
yıkamayı sadece bilmek yeterli olmayıp, bunların toplumdaki her birey tarafından uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla pandemi sürecindeki etkin korunmanın sağlanabilmesinde eleştirel sağlık okuryazarlığına gereksinim artmaktadır. Sonuç olarak; sağlık okuryazarlığı toplum sağlığının korunup geliştirilmesi
için biz sağlıkçıların üzerinde çalışması gereken önemli bir konudur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Pandemi, Toplum Sağlığı
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BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ETKİSİ
Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN
Türkiye
Öz: Böbrek hastalıkları arasında böbrek taşları dünya genelinde birçok ülkede ve Türkiye'de pek çok insanın karşılaştığı, patogenizi tam olarak aydınlatılamamış ve tekrar edebilen bir hastalıktır. Oluşumundaki
risk faktörleri arasında genetik ve çevresel etmenler ile beslenme önemli yer tutmaktadır. Yaygın olarak
görülen taş tiplerinden olan kalsiyum oksalat taşının oluşumundan genellikle yetersiz sıvı tüketimi, kalsiyum minerali, oksalat bileşeni ve hayvansal protein gibi öğeler sorumlu tutulmuştur. Yapılan çalışmalarda
beslenme tavsiyelerinin böbrek taşı oluşumunu ve böbrek taşı olan hastalarda tekrarlanmasını önlemede
koruyucu bir yaklaşım olduğu görülmüştür. Verilen diyet tavsiyeleri ile idrarın kalsiyum oksalat, kalsiyum
fosfat ve ürik asit için aşırı doygunluğunu azaltmak böylelikle litojenik risk faktörlerinin azaltılmış olması
amaçlanmaktadır. Bu gaye ile mevcut kılavuzlar sıvı alımını artırmayı, dengeli bir kalsiyum alımını, diyetle
sodyum ve hayvansal protein alımını azaltmayı, meyve ve lif alımını artırmayı önermektedir. Besinsel
öğeler olarak sitrat, C vitamini, pridoksin (B6), potasyum, posa ve fitat alımı ve omega-3 kullanımının
koruyucu tedavide etkili olduğu görülmüştür. Konun daha iyi ele alınması ve farklı böbrek taşı fenotiplerine ait diyet yaklaşımları geliştirebilmek için yeni klinik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Kişiye
özel beslenme planları oluşturarak böbrek taşı oluşumunu önlemek hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bu derlemede besin öğelerinin taş oluşumu üzerindeki etkisine bakılmış, taş
oluşumunda ve tekrarlanmasının önlenmesinde beslenme tedavisinin etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Taşı, Kalsiyum Taşı, Beslenme, Diyet, Koruyucu Tedavi
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PANDEMİ SÜRECİNİN BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE, YAŞAM KALİTESİ VE UYKU
KALİTESİNE ETKİSİ
Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Türkiye
Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı; pandemi sürecinde, bireylerin fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve uyku
kalitesi arasındaki ilişkiyi ve fiziksel aktivitenin, uyku kalitesi ile yaşam kalitesi üzerindeki olası etkisini
araştırmaktır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama desenli bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Google anket üzerinden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 755 yetişkin birey oluşturmuştur. Veriler, MayısHaziran 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel
Aktivite Anketi-Kısa Formu (UFAA-KF); yaşam kaliteleri, yaşam kalitesi kısa formu (SF-36); uyku kalitesi ise Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKI) ile ölçülmüştür. Katılımcıların demografik verileri ise kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların fiziksel aktivite
seviyeleri %46’sı inaktif, %43 düşük ve %11’i yeterli düzeyde olarak belirlenmiştir. Araştırmanın değişkenleri arasında pearson korelasyon analizi sonucunda SF-36 tüm alt parametreleri ile PUKI arasında negatif yönlü (p<0.05) ve UFAA-KF arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yapılan
regresyon analizi sonucunda ise fiziksel aktivite, yaşam kalitesinin alt parametrelerinden fiziksel fonksiyonu %0,4; fiziksel rol güçlüğünü %0,5; emosyonel rol güçlüğünü %0,7; enerji-canlılığı %1,6; ruhsal sağlığı %0,6; sosyal işlevselliği %0,5; ağrıyı %0,5; genel sağlığı %0,8 oranında açıklamaktadır. Sonuç: Pandemi sürecindeki bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasında pozitif yönlü bir ilişki
bulunurken, fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yaşam kalitesi ile uyku
kalitesi arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. Fiziksel aktivetenin yaşam kalitesini düşük oranlarda
etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pandemi Süreci, Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi
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ADÖLESAN DÖNEMDE BESLENME SORUNLARI
Serenay BENDER, Başak ÖNEY
Türkiye
Öz: Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi; fiziksel, psikolojik ve sosyal
olgunluğa erişmenin tamamlandığı bir dönem olarak tanımlanır. Adölesan dönemde büyüme ve gelişmenin
hızlanması bu dönemdeki beslenme ihtiyaçlarını etkiler. Günlük enerjinin %10-15’i yüksek kaliteli proteinlerden, %30-35’i yağlardan ve %50-60’ı karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Kalori artışı ile birlikte bu
dönemde; protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarında da artış vardır. Besin gruplarından olan; Et Grubundan; demir, çinko, fosfor, magnezyum, A, B1, B6 ve B12 vitaminleri, Süt Grubundan; protein, kalsiyum,
fosfor, B2 ve B12 vitaminleri, Ekmek ve Tahıl grubundan; B1 ve E vitaminleri ve posa, Sebze ve Meyve
Grubundan; folik asit, beta karoten, B2 ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa
gibi büyüme ve gelişmede, hücre yenilenmesinde, doku onarımında, görme işlevinde, kan yapımında görev
alan ve bağışıklık sisteminde etkili nutrientler sağlanmaktadır. Adölesan dönemde besin seçimlerini ve
yeme davranışlarını etkileyen çeşitli bireysel ve çevresel faktörler bulunur. Bireysel özellikler adölesanların genel davranışları, inançları, bilgi düzeyleri, kendi kendine yeterli olma durumları, vücut imajları ile
besin ve lezzet tercihleri gibi psikososyal faktörlerdir. Bunlara ek olarak açlık gibi biyolojik faktörler de
yeme davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Ana ve ara öğün tüketim alışkanlığı, ağırlık kontrolü, zayıflama diyetlerinin uygulanması gibi davranışsal faktörler, ayrıca para, zaman sıkıntısı gibi yaşam şekli ile
ilgili faktörler yeme davranışlarını fazlasıyla etkilemektedir. Adölesan dönemde beslenmeye bağlı sağlık
sorunları arasında; obezite, demir eksikliği anemileri, B12 vitamini eksikliği anemileri, çinko eksikliği ve
büyüme-gelişmede gerilik, anoreksia nervoza, bulimia nervoza, diş çürükleri, akne vulgaris, depresyon
gibi yaşamı etkileyebilecek sorunlar yer alır.
Anahtar Kelimeler: Adölesan Dönem, Büyüme ve Gelişme, Besin Ögeleri, Beslenme, Yeme Bozuklukları
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0-12 AY ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BESLENMESİNE YÖNELİK
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevil KARAHAN YILMAZ
Türkiye
Öz: Amaç: Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu yaşamın ilk yılında beslenme; sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanması ve hastalıkların önlenmesi için oldukça önemlidir. Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimleri ve dengeli beslenmeleri için son derece önemli olan bir besindir. Annelerin bebek
beslenmesine yönelik bilgi ve tutumları, annenin bebeğini besleme yöntemini ve emzirme süresini etkilemektedir. Araştırma 0-12 ay arası bebeği olan annelerin bebek beslemesine yönelik davranışlarının değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. Araştırma Erzincan il merkezinde yaşayan ve 0-12 aylık bebeği olan 230 anne ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı
olarak, annelerin ve çocukların demografik özellikleri ile annelerin anne sütü, emzirme ve tamamlayıcı
beslenme uygulamalarına yönelik bilgilerini içeren anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş grubu ortalaması 28.9 ± 6.5 olarak saptanmıştır ve annelerin %79.6’sı ev hanımı olduğunu ifade etmiştir. Annelerin % 15.2 ‘si ilkokul, % 20.9’u ortaokul ve % 23.9 ‘ü ise lise mezunudur.
Araştırma grubunun % 73.9’unun gelirinin giderine eşit olduğu ve % 73.0 ‘ının çekirdek aile yapısına sahip
olduğu belirlenmiştir. Annelerin %80.9’unun doğumdan sonra bebeğe ilk olarak anne sütü verdiği,
%45.7’sinin ilk 1 saat içinde bebeğini emzirdiği, % 29.6’sının ilk 6 ay sadece anne sütü verdiği, %52.2’sinin 4-6 ay arasında ek gıdaya başladığı ve % 30.9’unun ilk olarak yoğurt verdiği belirlenmiştir. Sonuç:
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme oranlarının düşük olduğu, erken dönemde ek gıdalara başladığı
belirlenmiştir. Başarılı bir emzirmenin başlatılabilmesi ve sürdürülebilmesi için annelerin bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bebek, Anne Sütü, Emzirme, Tamamlayıcı Beslenme
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KETOJENİK DİYET VE KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ VE KANSER ÜZERİNE ETKİSİ
Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK
Türkiye
Öz: Ketojenik diyet uygulaması 1924 yılında keşfedilen ve yüksek yağ, düşük karbonhidrat içeren bir diyet
uygulamasıdır. Her ne kadar gelişen ilaç endüstrisiyle birlikte o yıllarda kullanımı azalsa da günümüzde
artan bilgi ortamıyla beraber kolay uygulanabilir hale gelen ketojenik diyet, kanser tedavisini destekleyici
etkisi ve epilepsi tedavisinde kullanılması ile oldukça dikkat çekmektedir. Ketojenik diyet yüksek miktarda
yağ içermesi nedeniyle genellikle damak tadına hitap etmeyen ve tüketilmesi gereken ürün alternatiflerinin
kısıtlı sayıda olduğu bir beslenme türüdür. Bu nedenle zamanla karbonhidrat ve protein içeriği ketojenik
diyete oranla daha fazla olan alternatif diyetler de geliştirilmiştir. Bu diyetler orta zincirli trigliserit diyeti
(MCT), modifiye Atkins diyeti (MAD), ve düşük glisemik indeks diyeti (LGIT) olmak üzere üç tanedir ve
bu diyetlerle alınan protein miktarı ve kalori oranı daha yüksek olabilmektedir. Ketojenik diyet ve türevlerinin olası yan etkileri bulunmakla birlikte epilepsi ve kanser hastalarında yapılan çalışmalarda olumlu
sonuçlara rastlanmıştır. Kanser hücrelerinde oksidatif stresi arttıran iki farklı metabolizma sonucu ketojenik diyet, kanser tedavisini destekleyici etki göstermektedir. Epilepsi hastalığının tedavisinde ise ketonların, yağ asitlerinin, diyet sırasında düşük kalori alımının ortaya çıkardığı etkiler gibi birçok parametre incelenmiştir. Ketojenik diyet uygulaması, kontrollü olarak doktor ve beslenme uzmanı gözetiminde uygulanması gereken bir diyettir. Bu derlemede, ketojenik diyetin epilepsi ve kanser tedavilerinde kullanımlarını araştıran yayınlar değerlendirilerek incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ketojenik Diyet, Epilepsi, Kanser Tedavisi, Orta Zincirli Trigliserit, Modifiye Atkins,
Düşük Glisemik İndeks
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKELERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNE GENEL BİR
BAKIŞ
Tunay DİLİCAN, Barış BAYDEMİR
Türkiye
Öz: Fiziksel aktivite enerji harcamasını gerektiren ve iskelet kasları tarafından üretilen herhangi bir gönüllü
vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. İnsan metabolizmasının hareket etme ihtiyacından doğan bu temel
kavramlar üzerine çalışmalar son dönemde artmıştır. Araştırmalara göre bu hareketlilik pandemi döneminde dünya genelinde değişime uğramıştır. Fiziksel aktivitenin insan metabolizmasına olumlu etkileri
bilinmesine rağmen kısıtlamalar nedeni ile insanların hareket edemez hale geldiği düşünülmektedir. Bu
nedenle çalışmada pandemi döneminde ülkelerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın konusunu fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz, hareket, salgın, izolasyon, karantina oluşturmaktadır. Bu anahtar kelimeler aratılarak kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2020-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google
Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM
(Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of
Science gibi platformlar kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda pandemi döneminde ülkelerde fiziksel
aktivite düzeylerinde azalma söz konusu olduğu tespit edilirken eğitim-öğretim vb. gerekli olan tüm hizmetlerin tamamına yakınının online olarak yapılması nedeni ile hareketsiz bir yaşamın ortaya çıktığı tespit
edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, covid-19, pandemi, spor, egzersiz.
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Covid-19, Pandemi, Spor, Egzersiz
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SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANIMININ İZOMETRİK KAS KUVVETİNE ETKİSİ
Umut DOLU, Asiye Filiz ÇAMLIGÜNEY
Türkiye
Öz: Çalışmanın amacı, sanal gerçeklik gözlüğü kullanımının izometrik kas kuvveti, ağrı yoğunluğu, algılanan zorluk derecesi ve kalp atım sayısı üzerindeki akut etkilerini belirlemektir. Araştırmamıza, spor geçmişi olmayan 21-47 yaş arası, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan 46 erkek sedanter birey katılmıştır.
Katılımcılar A ve B grubu olmak üzere eşit sayıda ikiye ayrılmış, rastgele bir şekilde gruplandırılmıştır. A
grubunun yaşları 29,00±6,13, boyları 170,78±7,51 cm, vücut ağırlığı 70,58±9,57 kg. B grubunun yaşları
27,69±3,94, boyları 172,69±6,32 cm, vücut ağırlığı 69,57±8,65 kg’dır. Wall Squat Testi sırasında her 30
saniyede bir algılanan ağrı yoğunluğunu ve algılanan zorluk derecesini sözel yolla belirtmeleri istenmiş,
nabız ölçerli saat kullanılarak kalp atım sayıları takip edilmiştir. İlk ölçümler bittikten sonra 1 hafta ara
verilmiş, daha sonra çapraz karşılaştırma yapılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir ve Bağımsız Örneklem T testi kullanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılımına uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile
değerlendirildi. Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım koşullarını sağladığı belirlenmiş ve
parametrik testlerden Bağımsız Örneklem T testi kullanılarak analiz yapılmıştır. Anlam düzeyi 0,05 olarak
alınmıştır. Çalışma sonucuna göre; hem ilk hemde çapraz karşılaştırma sonrası sanal gerçeklik gözlüğü
kullanan grupların daha avantajlı olduğu belirlenmiştir. Sanal gerçeklik gözlüğü kullanan gruplar Wall
Squat Testi sırasında daha yüksek performans göstermiştir, aynı zamanda test esnasında ağrı yoğunluğu ve
algılanan zorluk derecelerinin daha düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Ancak gruplar arası kalp atım
sayısında anlamlı fark bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, İzometrik Kuvvet, Ağrı Yoğunluğu Derecesi, Algılanan Zorluk Derecesi

296

SÖZEL ÖZET METİNLER
SPORCU BESLENMESİNDE YAZINSAL BİR DERLEME
Veysi CİRASUN, Barış BAYDEMİR
Türkiye
Öz: Sporcu beslenmesi, sporcuların vücutları ve yaptıkları egzersiz ile iş birliği içinde olan bir uzmanlık
alanıdır. Sporcularda performansın üst düzeyde olması için antrenmanların yanısıra güncel doğru beslenme
stratejilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışmada, takım ve bireysel sporlarda mücadele eden
sporcuların beslenme düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın konusunu sporcu beslenmesi,
branşa göre beslenme, sporcunun vücut bileşenlerine göre beslenme, makro ve mikro besin alımları oluşturmaktadır. Araştırmada kanıta dayalı bilimsel veriler kullanılmıştır. Çalışmada 2007-2021 yılları arasında yapılan araştırmalar incelenmiştir. İnternet veri tabanı olarak Google Scholar, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Scopus, Elsevier, NCBI (The National Center For Biotechnology Information)’na bağlı PUBMED
veri tabanı, Canadian Science Publishing (Nrc Research Press), ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi), IJHS (International Journal of Human Sciences), JSTOR (Journals, Primary Sources, and Now
Books) ve American College of Sports Medicine, Research Gate, Web of Science gibi platformlar kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda bireysel ve takım sporlarında mücadele eden sporcuların başarılı olmak
için gerekli olan besinlerden dengeli, yeterli ve sağlıklı bir şekilde alması gerektiği tespit edilmiştir. Farklı
spor branşlarında mücadele eden sporcuların hangi besinden ne oranda alması gerektiği ise sporcuların
yaşı, cinsiyeti, branşları, antrenmanın süresi, sıklığı, hacmi, tipi ve kapsamı gibi faktörlere göre değişiklik
göstermekle beraber her sporcunun kendisine özel bir beslenme programı olmalıdır. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber kalori hesaplamalarının kullanılması sporcular ve kulüplerde çalışan beslenme uzmanlarının
işini kolaylaştırabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Beslenme, sporcu beslenmesi, makro besinler,
mikro besinler, sağlık.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Makro Besinler, Mikro Besinler, Sağlık
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GEMİ ADAMLARINDA YAŞAM KALİTESİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERLE
İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
İsmail Hakkı DEMİR, Deniz ORUÇ, Serap BAYRAM
Türkiye
Öz: Bu çalışma gemi adamlarında yaşam kalitelerinin ve etkileyen faktörlerle ilişkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı, analitik ve kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini bir limanda bulunan Gemi
Adamları Sınav Merkezi’ ne başvuran ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 103 Türk gemi adamı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Çalışanı Değerlendirme Formu ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği- Kısa Formu (WHOQOL-BREF) kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda Mann
Whitney U, Kruskall Wallis H, Sperman’s Rho testleri kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan gemi adamlarının çoğunluğu (%98) erkek ve 36-48 yaş (%44) aralığındadır. Yaş ortalaması 39.29±9.43’ dür. Gemi adamlarının %58’ i sigara, %42’ si alkol kullanmaktadır.
Egzersiz oranı %29, BKİ ortalaması 27.63±3.78’ dir. Çalışmaya katılan gemi adamlarının WHOQOLBREF alt boyut puan düzeyleri incelendiğinde, Fiziksel alan puan ortalaması 15.99±1.83 (Min.Maks.=10.29-20.0), Psikolojik alan puan ortalaması 15.77±2.26 (Min.-Maks.=8.00-20.0), Sosyal alan puan
ortalaması 15.50±2.73 (Min.-Maks.=8.00-20.0), Çevre alanı puan ortalaması 14.17±2.25 (Min.Maks.=7.50-19.50)'dir. Çalışmanın sonuçları gemi adamlarının sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin, sosyo-demografik, sağlık özellikleri ve davranışlarının ötesinde çalışılan gemideki özelliklere, gemi bayrak türüne,
algılanan yaşam kalitesi ve sağlığından memnuniyeti düzeyine bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. Bu
doğrultuda özellikle Türk bayraklı gemilerde gemi adamlarının yaşam kalitesini destekleyen iş ortam koşullarının iyileştirilmesi, psikososyal sağlığı geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık programlarının
oluşturulması ve gemi adamlarının sağlık durumlarını izleyen sistemlerin kurulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gemi Adamı, Yaşam Kalitesi, İş Sağlığı, Hemşirelik
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CROSS-CULTURAL ADAPTATION, RELIABILITY AND VALIDITY OF A TURKISH
VERSION OF THE OCCUPATIONAL BALANCE QUESTIONNAIRE (OB-QUEST)
Zeynep BAHADIR AGCE
Turkey
Abstract: Purpose: The objective of this study was to translate and culturally adapt the Occupational Balance Questionnaire (OB-Quest) and evaluate the psychometric properties of the translated version by validity and reliability testing. Methods: The cross-cultural adaptation of the five-stage translation-back translation method was followed, which suggested by Beaton et al. In total, 227 participants with a mean age of
22.68 ± 7.34 years completed the Turkish version of the questionnaire, the Beck Depression Inventory
(BDI), and the 12-item Short Form Survey (SF‐12). Construct validity was analyzed by confirmatory factor
analysis (CFA) using AMOS. In the CFA, the root means the square error of approximation (RMSEA)
value, comparative fit index (CFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) and chi-square to degrees of
freedom ratio (CMIN/DF) were analysed. The reliability of the questionnaire was evaluated by analysing
the consistency between items and test and retest scores. Results: According to the CFA, the factor structure
of the OB-Quest indicated a good model fit for factors (CMIN/DF: 2.393; GFI: 0.937; AGFI: 0.896;
RMSEA: 0.079). The questionnaire showed moderate internal consistency with a Cronbach’s alpha value
of 0.625. There was an excellent correlation between test and retest in the OB-Quest scale total score (intraclass correlation coefficient [ICC] = 0.898). The result of the psychometric analysis showed that OBQuest Turkish had moderate internal consistency, excellent test-retest reliability, and sufficient construct
validity. Furthermore, criterion-related validity results showed moderate correlation except for SF-12 mental. Conclusions: The results showed that the self-reported version of OB-Quest-Turkish is a valid and
reliable scale for assessing the occupational balance of individuals.
Keywords: Occupational Balance, Occupation, Psychometrics, Health And Wellbeing, OB-Quest
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TİP 2 DİYABET HASTASI OLAN BİREYLERİN COVİD19 SÜRECİNDE ROL/AKTİVİTE
DENGESİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES VE UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ
Zeynep BAHADIR AGCE
Türkiye
Öz: Amaç: Okupasyon, insanların aile ve toplulukla birlikte zaman geçirmek, hayata anlam ve amaç katmak için bireysel olarak yaptığı, yapmaya ihtiyaç duyduğu, yapmak istediği ve yapması beklenen günlük
aktivitelerdir. Okupasyonel denge ise; kendine bakım, serbest zaman, üretkenlik gibi farklı okupasyon
alanlarında yeterli miktarda okupasyona sahip olmak, bu okupasyonlardan tatmin olmak, zaman, katılım
ve sosyal çevre arasında bir dengenin olması halidir. COVİD19 ile birlikte yaygın olarak kullandığımız
karantina kavramı ile değişen alışkanlık, rutin ve rollerimizin; bireylerin okupasyonel performansı ve psikolojik iyilik halini etkilemesi oldukça muhtemeldir. Bu çalışmada Tip 2 Diyabet tanılı bireylerin COVİD19 sürecindeki okupasyonel dengesinin, depresyon, ankiyete, stres ve uyku kalitesi ile arasındaki ilişkisi incelenmektir. Yöntem: Çalışmamıza; 18-65 yaş aralığında 55’i (%78,6) kadın, 15’i (21,4) erkek olan
toplam 70 Tip 2 Diyabet tanılı gönüllü birey dahil edildi. Gönüllülerin demografik bilgileri kaydedildikten
sonra okupasyonel dengesinin değerlendirilmesi Rol/Aktive Dengesi Anketi (RADA), depresyon anksiyete
ve stres durumları, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS 21) Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite
İndeksi (PUKİ) ile gerçekleştirildi. Bulgular: Çalışma sonucunda yaş ortalaması 37.2±14.3 olan Tip 2 Diyabet tanılı bireylerin; rol aktivite dengesi 17.2±2.9, anksiyete 3.9±3.3 ve stres Düzeyi 6,7±3.8 arasında
istatiksel olarak pozitif yönde kolerasyon görülürken (p<0,05) depresyonla 5.7±4.2 ilişki görülmedi. Genel
olarak uyku problem yaşamayan katılımcıların rol aktivite dengesi ve uyku kalitesi 4.9±2.2 arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmamız sonucunda COVID19 salgını sırasında Tip 2 Diyabet
tanılı bireylerin artan anksiyete ve stres skorlarının okupasyonel dengeyi olumsuz yönde etkilediği tespit
edildi. Tip 2 diyabetli bireylerde okupasyonel performans alanlarındaki dengeyi arttırmaya yönelik ergoterapi müdahalelerinin planlanmasının mental sağlığın geliştirilmesine katkı vereceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Okupasyon, Okupasyonel Denge, Anksiyete, Ergoterapi, Tip 2 Diyabet
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BAĞIRSAK KANSERLERİNDE ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME
Zeynep ÇAVDAR, Başak ÖNEY
Türkiye
Öz: Kanser genetik ve çevresinin etkisiyle oluşmuş mutlak bir tedavisi olmayan komplike bir hastalıktır.
Kanserler içerisinde kolon kanseri 3. sırada yer almaktadır. İnce bağırsak kanseri ise tüm kanserlerin içinde
%2,3'ünü oluşturmaktadır. Kanserin oluşumunda kişinin genetiği, yaşadığı çevre ve beslenme tarzı rol oynamaktadır. Hastalığın tedavisinde farmakolojik tedavi ve beslenme tedavisi beraber yürütülmektedir.
Kansere bağlı komplikasyonlar, malnütrisyon, kaşeksi oluşmakta ve tedaviyi olumsuz etkilemektedir.
Özellikle tat alımında bozulma, halsizlik, bulantı, iştah kaybı, kusma, diyare, konstipasyon, kilo kaybı, ağız
mukozitleri, gastrointestinal disfonksiyonları görülmektedir. Yeterli beslenme tedavisi ile hayat kalitesinde
iyileşmeyi, sağ kalımının arttırmayı tedavinin başarılı olmasını sağlar. Malnütrisyonun taranması için kilo
kaybının sorgulanması, biyokimyasal verilerin, beden kitle indeksinin, besin tüketiminin ve fiziksel aktivitesi takip edilmelidir. Malnütrisyonun varlığını anlayabilmek için Nütrisyonel Risk İndeksi (NRİ), Nütrisyonel Risk Tarama-2002 (NRS-2002), Subjektif Global Değerlendirme (SGD), Patient generated subjective globaly assessment (PG-SGA) testlerinden biri uygulanır. Malnütrisyon varlığında nütrisyon tedavisi olarak oral, enteral ve parenteral beslenme uygulanılabilmektedir. Kanser hastaları için alınması gerekli olan enerji miktarı, protein ve sıvı miktarları hastanın durumuna göre değerlendirilmelidir. Öncelikle
oral beslenme tercih edilir eğer yetersiz gelirse enteral beslenmeye geçilir. Parenteral beslenmeye enteral
yetersiz kaldığında destek olarak veya gastrointestinal disfonksiyonunda tercih edilir. Enteral beslenme
gastrointestinal sistemi koruduğu için daha çok tercih edilir. Kılavuzların rehberliğinde enteral ve parenteral beslenme tedavisi sürdürülmelidir. Bu çalışmada bağırsak kanserlerinde enteral ve parenteral beslenme
tedavisinde nelere dikkat edilmesi nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağırsak Kanseri, Enteral Beslenme, Parenteral Beslenme
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MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE OMUZ ROTATOR KAS KUVVETİ İLE
PROPRİOSEPSİYON DUYUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özde DEPRELİ, Zafer ERDEN
Türkiye
Öz: Giriş ve Amaç: Masa başında uzun süre kötü postürde çalışmak propriyosepsiyonla ilişkili kas fonksiyonlarını bozarak yaralanmalara zemin hazırlamaktadır. Uzun süre masa başında statik strese yol açan
pozisyonlarda, propriosepsiyon duyusundaki etkilenim önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı masa
başında çalışan bireylerin omuz rotator kas kuvveti ile propriosepsiyon duyusu ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 25-33 arasında değişen 22 kadın masa başı çalışan dahil edildi. Ağrı
şiddeti görsel analog skalası (GAS) ile değerlendirildi. Bireylerin çalışma postüründeki ergonomik risk
analizi dominant ekstremite tarafından gözlenerek Çalışanın Üst Ekstremitelerini Değerlendirme Formu
ile yapıldı. Omuz rotator kılıf kaslarından M. subscapularis ve M. infraspinatus kuvvet ölçümü hand-held
dinamometre ile değerlendirildi ve ortalama değer kg cinsinden kaydedildi. Omuz eklemi propriosepsiyon
duyusu, pasif hareketi algılama eşiği (PHAE), aktif ve pasif eklem pozisyon hissi (EPH) olarak izokinetik
dinamometre cihazı ile ölçülerek hata açısı kaydedildi. Kas kuvveti ve propriosepsiyon duyusu arasındaki
ilişki Spearman Korelasyon Testi kullanılarak belirlendi. Bulgular: Bireylerin yaş, boy, kilo, beden kitle
indeksi ve GAS değeri sırasıyla 27 ± 2 yıl, 163 ± 7 cm, 58 ± 9 kg, 21.89 ± 2.59 kg/cm2 ve 0.07 ± 0.2
saptandı. Ergonomik risk analizi sonucunda 15 (% 68.2) kişinin toplam puanın 5-6 arasında, 7 kişinin (%
31.8) ise 7 puan ve üzerinde aldığı belirlendi. Dominant ekstremite Subscapularis kas kuvveti ile aktif
eksternal rotasyon (ER) EPH arasında orta seviyede ters ilişki saptanırken (r:- .522, p:.013), dominant
ekstremite infraspinatus kas kuvveti ile aktif ER EPH (r: - .428, p:.047), pasif internal rotasyon (IR) EPH
(r: - .587,p: .004) ve pasif ER EPH (r:-.532, p:.011) arasında orta seviyede ters ilişki bulundu. Non dominant ekstremite infraspinatus kas kuvveti ile non dominant ER PHAE (r: - .438, p:.041) orta seviyede ilişkili
iken diğer propriosepsiyon duyu parametreleri ile non dominant ekstremite kas kuvvetleri arasında anlamlı
ilişki saptanmadı (p> 0.05). Sonuç: Çalışmanın sonucunda masa başı çalışma postürü ergonomik risk taşıyan bireylerin özellikle dominant ekstremite dış rotator kas kuvveti ile propriosepsiyon duyu parametrelerinin ilişkili olduğu görüldü. Rotator kasları kuvvetlendiren egzersizler ile propriosepsiyon girdisinin artırılarak duyu algısındaki hata payının azaltılabileceğini, koruyucu ve önleyici rehabilitasyon programları
için temel oluşturabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Omuz Eklemi, Propriosepsiyon, Duyu
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MEKANİK BOYUN AĞRISINDA NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN
AĞRI, YAŞAM KALİTESİ, UYKU KALİTESİ, KİNEZYOFOBİ VE BOYUN KAS ENDURANSI
ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ
Özlem ÇAKIROĞLU, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
Türkiye
Öz: Çalışmamızın amacı, mekanik boyun ağrısında nöromüsküler elektrik stimülasyonunun ağrı, yaşam
kalitesi, uyku kalitesi, kinezyofobi ve boyun kas enduransı üzerindeki etkinliğini belirlemektir. Mekanik
boyun ağrısı tanısı almış 18-65 yaş arası 32 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular randomizasyon yöntemi
ile Grup 1 (Pilates grubu) ve Grup 2 (NMES Grubu) olmak üzere 2’ye ayrıldı. Ağrı değerlendirmesi Görsel
Ağrı Skalası (GAS) ile; Yaşam Kalitesi Sağlık Araştırması Kısa Formu (SF-36) ile; Uyku Kalitesi Pittsburg
Uyku Kalte İndeksi (PUKİ) ile; Hareket Korkusu Tampa Kinezyofobi Skalası (TKS) ile; Boyun Özür Değerlendirmesi Boyun Özür Anketi (BÖA) ile; Eklem Hareket Açıklığı (EHA) cetvel yardımı ile; Endurans
kronometre ile değerlendirildi. Bütün değerlendirmeler tedavi öncesi ve 8 haftalık tedaviden sonra yapıldı.
Grup 1’e klinik pilates egzersizlerini içeren 5 egzersiz uygulandı. Grup 2’ye ise klinik pilates egzersizlerini
yaparken alt trapez ve serratus anterior kaslarına nöromüsküler elektrik stimulasyonu uygulaması yapıldı.
‘Paired Sample T Test’ kullanılarak yapılan grup içi değerlendirmede, ağrı ve kas endurans değerlendirmelerinde, Grup 1 ve Grup 2’de GAS ve kas enduransında anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Gruplar
arası fark “Independent Sample T Test” ile değerlendirildiğinde, GAS ve kas enduransı parametrelerinde
Grup 2 lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). EHA’ın bazı alt parametrelerinde Grup 1 ve
Grup 2’de grup içi anlamlar bulunmasına rağmen (p<0,05), 2 grup arasında anlamlı bir fark sadece sağ ve
sol rotasyon hareketlerinde saptandı (p<0,05). Boyun özür değerlendirmesi, hareket korkusu parametrelerinde, yaşam kalitesi sağlık araştırması (SF-36) ve uyku kalitesi değerlendirmelerinin bazı alt parametrelerinde Grup 1 ve Grup 2’de grup içi anlamlar bulunmasına rağmen (p<0,05), 2 grup arasında anlamlı bir
fark saptanmadı (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda, mekanik boyun ağrısı olan bireylerde pilates egzersizlerinin etkinliği gösterilmekle birlikte pilates egzersizlerini nöromüsküler elektrik stimülasyonu ile birlikte yapmanın ağrı ve kas enduransı üzerinde daha etkili olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Egzersiz, Servikal, Endurans, Yaşam Kalitesi
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SÖZEL ÖZET METİNLER
MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME
Özlem Özgür GÜRSOY
Türkiye
Öz: Dünya üzerinde menopozun klinik tanısı bir kadının 1 yıl boyunca adet görmemesi olarak tanımlanmaktadır. Menopoz dönemi pek çok klinik sorun ve psikolojik durum için de risk oluşturmaktadır. Menopoz dönemi ortalama olarak 45-55 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kadınların ortalama
yaşam beklentisinin 82 yıl olduğu göz önüne alınınca kadınların uzun yılları menopoza denk gelmektedir.
Bu dönemde pek çok faktör kadınların lipid metabolizmasını etkilemektedir. Bu dönemde azalan östrojenler, artan androjenler kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 diabeti içeren metabolik sendroma yol açabilmektedir. Lipid metabolizmasında ortaya çıkan değişikler obezite başta olmak üzere kandaki lipid metabolizma markerlerında bozulmalara yol açabilmektedir. Kandaki lipoprotein, polipoprotein ve trigliserol
düzeylerinde de değişiklikler menopoz döneminde karşımıza çıkmaktadır. Menopoz döneminde verilen
gıda takviyeleri yaşam kalitesini arttırmakta önem taşımaktadır. Yapılan pek çok çalışma D vitamini takviyesinin postmenapozal kadınlarda kan lipid profilinde düzelme ve kan basıncı regülasyonunda etkili olduğunu göstermiştir. Bununla beraber bu dönemde omega 3 ve 6 alımı da önerilmektedir. Postmenopozal
dönemde ayrıca vitamin A, betakaroten, vitamin C, vitamin E gibi antioksidanların ve bitkisel flavinoidlerin alımı da tavsiye edilmektedir. Bunlardan zengin besinler olan meyveler, sebzeler, kakao, soya filizi ve
yeşil çay probiotikler, flavinoidler, fitoöstrojenler, çinko, kalsiyum, K vitamini, demir diyete eklenmelidir.
Tüm bu gıdalardan antioksidanlar lipid ve glukoz metabolizmasını düzeltmede, kan basınç regülasyonunda
etkili olmaktadır. Menopoz yaşla gelen kaçınılmaz bir dönemdir. Kadınların bu dönemi hem sağlıklı hem
de konforlu geçirmesi önem arzetmektedir. Duygusal destek yanında gıda takviyelerinin önümüzdeki yıllarda çığır açması beklenmektedir. Bu dönemde beslenmenin detayları ile ilgili geniş çalışmalara daha çok
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Menopoz, Beslenme, GIDA
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COVID-19 TANISI ALMIŞ BİREYLERDE FARKLI BİTKİSEL ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI
VE ETKİSİ
Süleyman DERMAN, Ali Serdar YÜCEL, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Dilek ÖZTAŞ, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: Bu çalışma bir uygulama ve ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırma COVID-19 tanısı almış enfekte
olan kişiler üzerinde uygulama gerçkeleştirilmiştir. Kullanılan ölçme aleti konuya yönelik uzman görüş ve
önerileri alınarak hazırlanmıştır. Araştırmaya katılım sağlayan tüm bireyler gönüllülük esasına dayalı olarak katılım gerçekleştirmiştir. Asıl araştırmaya geçmeden önce bir ön test yapılmıştır. Yapılan ön teste
toplam 89 kişi katılmıştır. Bu kişilerden elde edilen veriler SPSS ve EVİEWS istatist programı ile analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında geçerlilik ve güvenirlilik Cronbach Alfa katsayısı olarak 0.762 değeri
elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin üzerinde olması nedeniyle asıl araştırmaya geçilmiştir. Araştırmaya katılım sağlayan tüm katılımcılara anket formları internet üzerinden gönderilmiştir. Sosyal medya
hesapları bu çalışmada etkin olarak kullanılmıştır. Bitkisel ürün kullanan kişiler Türkiye’de marka tescili
olan ve tanınmış bir firmaya başvuran kişilerden oluşmaktadır. Bu veriler ilgili firmanın bilgi formlarından
çekilen iletişim bilgisi olan kişilerdir. Bu kişilere yönelik hazırlanan biktisel karışımların kişiler üzerindeki
COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklar/tıbbı rahatsızlıklar üzerindeki etkiyi belirlemek ve sağlanan faydanın neler olduğunun tespiti çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 1281 kişi
katılım sağlamıştır. Bu kişilerin tamamı tıbbı destek ve doktor kontrolünde COVID-19 tedavisi alan kişiler
olup, bitkisel destek ürünlerini bu tıbbı tedaviye ek olarak tercih eden kişilerdir. Yapılan analiz sonrasında
elde edilen bulgular ve sonuçlara göre bu hazırlanan bitkisel karışımların kullananlar üzerinde olumlu etki
yarattığı görülmüştür. Nefes alıp vermede yaşanan problemlerin azaldığı, eklem ağrılarına katkı yaptığı,
tat alma ve vücut direncine katkı sağladığı ve fiziksel güçsüzlüğe de yarar sağlayarak COVID-19 etkilerinin azalmasına katkı yaptığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bitki, Pandemi, Virüs, COVID-19, Hasta, Karışım
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN KAMUSAL
UYGULAMALARININ TOPLUMSAL ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
Dilek ÖZTAŞ, Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Süleyman DERMAN, Ayça
GÜRKAN, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Murat KORKMAZ
Türkiye
Öz: Araştırma ve uygulama içerikli bu çalışmada 5’li likert ölçekten oluşan ve araştırma konusuna göre
uzman görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan bir ölçek geliştirilmiştir. Hazırlanan bu ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliğin sağlanması amacı ile bir ön test gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu ön test sonrasında 92 katılımcıdan elde edilen veriler SPSS ve EVİEWS istatistik programları ve yöntemleri ile analiz
edilmiştir. Elde edilen veriler öncelikli olarak geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile test edilmiştir. Test sonrasında Cronbach Alfa katsayısı olarak 0.786 kat sayısı elde edilmiştir. Bu değer beklenen
değerin üzerinde olduğundan asıl araştırmaya geçilmiştir. Katılımcıların tamamı gönüllük esasına dayalı
olarak araştırmaya iştirak etmiştir. Hiçbir katılımcının kişisel tanınırlık bilgisi anket formlarında yer almamıştır. Tüm katılımcılara anket formları internet üzerinden dağıtılmıştır. Araştırmaya toplam 1256 kişi
katılım sağlamıştır. Araştırma sonrasıda elde edilen veriler farklı istatistik analiz yöntemleri ile analiz edilmiş ve bulgular doğrultusunda sonuç kısmına geçilmiştir. Kamu uygulamalarının yetersiz olduğu, virüsün
yayılmasında ve toplumsal olumsuzluklarda kamu yönetiminin yetersiz olması nedeniyle vaka sayılarının
artış gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu virüsün bulaşma riskinin kişiden kişiye değiştiğini, aşılama konusunda bazı katılımcıların kaygı ve endişe duyduğunu, bazı katılımcıların bu
virüsün insan eliyle üretildiğini, kamusal kısıtlama ve toplumsal faydanın yetersiz kaldığı ifade edilen bulgular arasındadır. Ekonomik anlamda sorunlar yaşandığı bu sorunlar nedeniyle birçok bireyin psikolojik
ve sosyolojik anlamda da sorunlara maruz kaldığı, virüs nedeniyle ağır depresyon tanısı alıp psikolojik
destek sağlayan kişiler olduğu ayrıca saptanan sonuçlar arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Halk Sağlığı, Kamu, Algı, Psikoloji, Anksiyete, Depresyon
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SÖZEL ÖZET METİNLER
COVID-19 SÜRECİNDE HALK SAĞLIĞI VE HIV HASTALARININ ANKSİYETE DÜZEYİ
ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Murat
KORKMAZ
Türkiye
Öz: COVID-19 Pandemi sürecinde özellikle bağışıklık sistemi sorunları yaşayan ve özellikle HIV tanısı
almış kişilerin bu süreç içerisinde farklı sorunlar ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Yapılan birçok
bilimsel araştırma ve çalışmaya baktığımızda büyük risk içerisinde olduğu da ayrıca bilinen gerçekler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada HIV tanısı almış ve tedavisi devam eden bireyler üzerinde bir araştırma
ve uygulama çalışması şeklinde bu çalışmaya yön verilmiştir. Araştırmada bir ölçek geliştirilmiş ve araştırmanın konusunda göre uzman görüşleri alınarak anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu
öncelikli olarak bir ön teste tabi tutulmuş ve ön test sonrasında Cronbach Alfa katsayısı olarak 0.716 kat
sayısı elde edilmiştir. Ayrıca bu değer beklenen değerin üzerinde olduğundan asıl araştırmaya geçilmiştir.
Araştırmaya katılanların tamamı gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Hiçbir katılımcının kimlik bilgileri
araştırma ve formlara yansıtılmamıştır. Araştırmaya toplam 321 kişi eşlik etmiştir. Elde edilen veriler SPSS
ve EVİEWS istatistik programına aktarılarak farklı istatistik yöntemler ile analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonrasında katılımcıların büyük çoğunluğunun COVID-19 Pandemi nedeniyle ağır psikolojik
sorunlar yaşadığı, toplumdan kendilerini soyutladığı, panik atak, anksiyete, ağır depresyon gibi tanılarla
yine bir çoğunun psikiyatri uzmanları veya psikolog desteğine başvurduğu saptanan bulgular arasındadır.
Sonuç olarak pandemi sürecinde HIV tanısı almış olan kişilerin kaygı, korku, panik atak, depresyon ve
anksiyete düzeylerinde yükselme, toplumdan kendilerin dışlama ve uzaklaşma gibi olumsuzluklarla karşı
karşıya kaldığı saptanan sonuçlar arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, HIV, Anksiyete, Depresyon, Algı, Halk Sağlığı ve Virüs
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OBEZİTE VE YEME DAVRANIŞI: BEDEN ALGISI İLE SPORTİF AKTİVİTE ARASINDAKİ
İLİŞKİ
Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Murat
KORKMAZ
Türkiye
Öz: Bu çalışmada ölçekli bir anket araştırmanın konusuna göre uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır.
Hazırlanan anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön teste tabi tutulmuştur. Bu ön
test sonrasında Cronbach Alfa katsayısı olarak 0.801 kat sayısı elde edilmiştir. Elde edilen bu değer beklenen değerin üzerinde olduğundan kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlandığı saptanmıştır.
Araştırmaya toplam 762 farklı demografik özellikteki kişiler katılmıştır. Katılımcıların tamamı gönülülük
esasına dayalı olarak araştırmaya eşlik etmiştir. Hiçbir katılımcının kimlik bilgileri istenmemiş ve araştırmaya yansıtılmamıştır. Anket formlarının tamamı internet üzerinden katılımcılara gönderilmiş ve sosyal
medya hesaplarından katkı sağlanmıştır. Obezite ve yeme davranış bozukluğu olan kişiler özellikle beden
kitle indeksine göre obez ve aşırı obez olarak tanımlanan kişilerden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS
ve EVİEWS istatistik programları ve farklı istatistik analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz
sonrasında elde edilen bulgulara göre obez olarak tanımlanan kişilerin sosyal yaşam kalitesinin normal
kişilere düşük olduğu, beden algısı ve yaşanan kilo sorunları nedeniyle anksiyete ve depresyon yaşadığı,
hayatla barışıklık veya hayattan zevk alma boyutunun ise az ya da hiç olmadığı görülmüştür. Bir başka
bulgu ise obez olduğunu kabul etmemesi, bu nedenle fiziksel ve sportif aktivitelere yönelik eşlik etme ya
da bu tip faaliyetlere katılma gibi bir eğilim sergilemedikleri de saptanan farklı bulgular arasındadır. Araştırmaya katılanlarının ve obez tanısı almış kişilerin yeme davranıları ile psikolojik etkileşim arasında sağlam bir etkileşim olduğu da saptanan bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Obez, Algı, Spor, Aktivite, Davranış, Beden Kilte İndeksi
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ASSESSMENT OF CARWASHES IN METRO-CITY WITH RESPECT TO WATER ASSETS,
UTILIZATION, AND PRESENCE OF TREATMENT OFFICE
Freydoun BARBARZ
Kuwait
Abstract: In this investigation, the measure of water burned-through in the carwashes of Kermanshah city
was assessed by the kind of water source utilized. Additionally, the presence of starter and essential wastewater treatment offices was researched. The main kind of cleansers utilized was additionally decided.
The outcomes demonstrated that 77% of carwashes utilized civil water circulation framework as the water
source and staying utilized well water. The normal water utilization in the studied carwashes was 195.4
liter each day per light vehicle. There is absence of full wastewater treatment office on the whole the
carwashes, and the solitary noticed wastewater treatment office was bar screen that was seen in 91.6% of
the carwash units. Mechanical turns of events, just as modern organization states, have numerous monetary
and social benefits for networks. To accomplish reasonable improvement conditions with long haul benefits for humanity and future ages, adjusting mechanical improvement to natural improvement is unavoidable. One of the main ecological issues in the metro-towns is the water supply for ventures what's more,
the passage of mechanical toxins into surface water and underground water assets. The development of
fitting wastewater treatment frameworks will forestall water and ecological contamination, and will likewise give another wellspring of water for reuse.
Keywords: Metro City, Carwash, Water Utilization, Treatment Office
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SORROW, SCHOLARLY SELF-ADEQUACY, AND ACCOMPLISHMENT AMONG
UNDERGRADS
Dhipyamongkol PUTRIE
Thailand
Abstract: Despondency is perhaps the most widely recognized mental infections, which happen superfluous of time and area, and effect all gatherings of the general public. This investigation meant to investigate
the connection among sorrow and scholarly self-adequacy, and accomplishment among undergrads in the
Kermanshah College of Clinical Sciences (KUMS), in the west of Iran. This cross-sectional investigation
was led among 373 understudies. Members chose in irregular inspecting and information were gathered by
utilizing self-report poll (Beck sorrow stock test and scholarly self-adequacy scale). The information were
examined by the SPSS-21 programming utilizing t-test and calculated relapse at 95% importance level. As
indicated by the Beck despondency stock, 73.5, 13.4, 9.8, and 3.3% of the respondents experienced typical,
gentle sadness, moderate discouragement, and extreme misery, individually. Among the socio-segment
factors, age (understudies matured over 25 years) and sex (female understudies) were the most powerful
prescient determinants for sadness. Scholarly accomplishment included huge connection with the scholastic self-viability (r=0.216), conversely and essentially connected with the downturn (r=−0.469). In the end,
scholastic self-viability and discouragement represented 24% of the variety in scholarly accomplishment
(changed R squared=0.24, F=49.270, P<0.001). Thinking about the consequences of the current examination, apparently, melancholy assumes a negative part in the scholastic self-viability and accomplishment.
Keywords: Psychological Wellness, Understudy, Brain Research, Scholarly Execution
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ASSESSING THE POWERFUL FACTORS FOR DELIVERING PEROXIDE IN THE BURNEDTHROUGH OIL
Isaikannan A. JEVIT
Singapore
Abstract: Peroxide is the prompt result of greasy materials oxidation. As a rule, the more significant level
of unsaturated fat prompts more noteworthy measures of fat or greasy materials for oxidation. Albeit the
created peroxide doesn't straightforwardly cause horrendous taste and smell, it assists the fat oxidation as
an impetus. Consequently, the current examination intended to decide the successful variables for delivering peroxide in fats. This investigation was a case-test research. Around 16 examples of devoured fat and
23 examples of unconsumed fat were inspected during three stages at various stretches toward the finish
of the work, in light of the Public Principles and Mechanical Exploration of Iran, No 493). The impacts of
boundaries like fat temperature, warming time, kind of fat utilization, and the sort of cooking tool, were
resolved. The acquired examples were moved to the Babol of food stuffs lab and the peroxide number of
the fats was assessed based on Public Guidelines and Modern Exploration of Iran, No. 4179. The information were broke down utilizing SPSS programming. The valuation of the peroxide file in the exploration
uncovered that a relationship exists between the measure of peroxide and temperature. This shows that the
measure of peroxide expanded by expanding the temperature; notwithstanding, no huge relationship was
seen between them (p = 0.069). Besides, a relationship was seen between the kind of devoured oil and
peroxide esteem; in any case, this relationship was not huge (p = 0.74). A huge relationship was made
between the hour of singing and the peroxide esteem (p = 0.001) and furthermore between the peroxide
esteem and the sort of cooking tool (p = 0.047). The outcomes demonstrated that few factors like temperature, season of fricasseeing, kind of burned-through oil, and sort of utensil utilized, were successful in
expanding the measure of the peroxide esteem.
Keywords: Temperature, Peroxide Esteem, Burned-Through Oil, Season of Browning Kind of Utensil
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ASSESSMENT OF THE PERSPECTIVES OF MEDICAL CARE EXPERTS TOWARDS
LADIES DIRECTORS
Francišak KALINOǓSKI
Belarus
Abstract: This examination intended to assess the mentalities of medical services experts towards ladies
chiefs. This exploration was directed utilizing the overall screening model. One hundred 22 medical care
experts working in a public emergency clinic subsidiary to the Service of Wellbeing established the exploration test for this examination. Demeanor Towards Ladies Directors Scale was utilized as the information
assortment device. The normal score of medical care experts' perspectives towards ladies chiefs was higher
for the "Errand Job Practices" sub-measurement than other sub-measurements. While the mentalities of
medical services proficient to ladies directors contrasted by sexual orientation, occupation, and supervisor
inclination factors, there was no critical distinction dependent on age, instruction, conjugal status, and position. Female medical services experts' mentalities towards ladies directors were discovered to be more
certain than that of male medical services proficient in "Undertaking Job Practices," "Social Job Practices,"
and "Hard working attitude" sub-measurements. In the wellbeing area, where most of ladies workers are,
it is felt that it will be valuable to give government backing to raise the extent of ladies in administration
to similar level as men, to create and execute viable approaches for them, and to make courses of action to
help ladies to become supervisors.
Keywords: Mentalities, The Board, Ladies Chiefs, Medical Services Proficient
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AN AUDIT ON MATERIAL WASTEWATER CREATION, PORTRAYAL, AND TREATMENT
INNOVATIONS
Kenes FAUSKEOV
Kazakhstan
Abstract: Previously, the modern sewage was released into the climate without thinking about its outcomes. Then again, the increment in the human populace and the modern and monetary development has
made a few issues in regards to natural contamination, as of now and for future. The material business is
considered as fundamental worries by its natural impacts and risky squanders. The material business involves a wide range of units and creates enormous measure of wastewater containing a few dangerous and
poisonous issue including weighty metals, pesticides, shades and colors (azo colors), acids and pop, and
polycyclic fragrant hydrocarbons (PAHs). Therefore, that can be made the ecological issues and a few
wellbeing impacts like diseases, hypersensitivities, and touchiness. In any case, quick methodologies should be taken to forestall these issues. In view of written works, the qualities of wastewater streams that
emerge from various mechanical units have been investigated. The fundamental concerns identified with
material wastewaters incorporate picking the best innovation and giving a proper treatment technique. Most
regular fruitful treatment techniques incorporate utilizing physicochemical and natural methodologies. Poisonous dissolvable colors including azo gathering can be hazardous when they are utilized by the liver
compounds and therefore may cause a few antagonistic impacts, for example, malignancy and mutagen
issues.
Keywords: Treatment, Material, Industry, Azo Colors, Ecological Innovation
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PERVASIVENESS OF MISERY AND ITS RELATIONSHIP WITH PERSONAL
SATISFACTION AND ACTIVE WORK IN PATIENTS
Mannon ASKAROV
Uzbekistan
Abstract: Wretchedness is perhaps the most well-known auxiliary impacts of HIV/Helps that influences
the personal satisfaction and treatment measure and quickens the movement of the sickness. This examination expected to decide the commonness of melancholy and its relationship with personal satisfaction
and actual work in patients with HIV/Helps. This cross-sectional investigation was led among 340 patients
with HIV/Helps who were alluded to the social wellbeing directing focus of Kermanshah area. Utilizing
the Beck Gloom Stock, the personal satisfaction and active work were evaluated. The information were
broke down by chi-square test, Mann–Whitney test, Kruskal – Wallis test, t-test, ANOVA, and strategic
relapse investigation. The normal age of the members was 38.53 ± 8.86 years. The normal personal satisfaction scores in the territories of actual wellbeing was 11.76 ± 2.73, psychological well-being was 11.10
± 2.70, social relations was 12.12 ± 2.86, and climate wellbeing was11.16 ± 2.19. The personal satisfaction
in the emotional wellness territory of wedded people was fundamentally more (11.63 ± 2.76) than in the
unmarried (10.79 ± 2.60) (p = 0.004). The social region score of wedded people (12.62 ± 2.78) was fundamentally more than that of unmarried (11.71 ± 2.88) (p = 0.002). The commonness of misery was 61.01%
(certainty span [CI] = 55.80–66.22), being more in men (66.04 %) than ladies (52.03%) (p = 0.011). The
danger of wretchedness in 2.34 occasions more noteworthy in men than in ladies (chances proportion =
2.52; CI = 1.22–4.48). The discoveries of this investigation uncovered the pervasiveness of gloom in individuals with HIV/Helps was high, which is prominent, and it has a job in diminishing the personal satisfaction, especially nearby physical and emotional wellness. We prescribe giving proper directing to forestall and lessen melancholy in this gathering of individuals.
Keywords: Sadness, Active Work, Personal Satisfaction
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IS CASH THICKER THAN WELLBEING? - MONETARY PERSUADED OFF-MARK
SOLUTION IN A GRIM EUROPE
Joseph SAMUEL
Australia
Abstract: Off-name remedy is basic in Europe and monetarily propelled off-name solution is in effect
progressively perceived by the public laws of the Part Conditions of the European Association, despite the
fact that both European law and the European courts invalidate the predominance of monetary contemplations over general wellbeing. This article inspects the reasons for monetarily roused off-name solution, the
current authoritative and managerial estimates executed in a few European nations and its outcomes, and
it presumes that in unmistakable situations off-mark remedy grounded in financial reasons ought to be
permitted. On the other hand, the paper expects to talk about the cases in which the off-mark use is simply
grounded in monetary reasons, as a component to reduce medical services expenses. For this reason the
paper portrays the Avastin/Lucentis quandary as a contextual analysis meant to show the explicit issue that
will be examined. At that point it analyzes the absolute most recent monetarily propelled medical services
arrangements inside the Part Conditions of the European Association (EU), calling attention to how European governments (not specialists) are empowering off-mark drug utilizes as an answer for decline wellbeing consumptions (not to advance the patient's prosperity), and basic the conceivable strife between these
strategies and EU law. At last, the paper considers the ramifications of monetary off-name solution considering public wellbeing and patient security.
Keywords: Medication, Enactment, Enactment and Law
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RELATIVE LEGITIMACY AND REPRODUCIBILITY OF A SEMI-QUANTITATIVE FOOD
RECURRENCE SURVEY
Behnam MOHEBI
United Arab Emirates
Abstract: The commitment of dietary components to the turn of events and counteraction of non-transmittable infections is by and large progressively perceived, and around the world, the worry about persistent
illnesses is developing quickly. There is an absence of a complete food recurrence poll (FFQ) enveloping
a wide range of nourishments for Iranians. This cross-sectional examination expects to depict the overall
legitimacy and reproducibility of the FFQ utilized for evaluating supplement admissions of Iranian metropolitan populace. One hundred thirteen subjects matured 20–69 years from five significant urban communities of Iran partook in this examination. The dietary admission was surveyed by a semi-quantitative FFQ
including 160 Iranian food things. The members were approached to finish two FFQs (at the first and fourth
months of the investigation) and three-day food records each month. Two blood and 24-h pee tests were
gathered at fifth and 6th months. The most elevated connection coefficient on the whole FFQs was for fat
(r = 0.669; p < 0.001) and the least for fiber (r = 0.331; p = 0.001). The Pearson connection coefficients
between supplement admission assessed by the normal of the two FFQs and the normal of the three-day
food records went from 0.03 to 0.27. The Pearson relationship coefficients among serum and pee biomarkers and supplement consumption assessed by the normal of the two FFQs went from −0.34 to 0.47. Tasteless and Altman investigations showed genuinely great arrangement between the normal of the FFQs and
three-day food records for energy, fat, and potassium admissions. The acquired outcomes show a sensible
legitimacy of the FFQ thinking about the energy, fat, and potassium consumption assessment and great
reproducibility over a 6-month time span.
Keywords: Approval, Food Recurrence, Poll Biochemical Markers, Nourishment Evaluation Reproducibility
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ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL WELLBEING AND SECURITY OF SCHOOLS
Kannan SEHAT
South Sudan
Abstract: The best and crucial variables in instructive conditions for physical and mental development
and understudy learning are zeroing in on physical, wellbeing, and security factors. Heedlessness to these
realities can make antagonistic impacts on the learning cycle and on understudies' wellbeing. In such manner, the current examination was led with the point of deciding the ecological wellbeing and security principles of schools in Qasr-e-Shirin City in 2016 and 2017. This investigation was an expressive cross-sectional examination that was completed in 2016 and 2017. All men's school of the city (10 spots) was chosen
as study populace. Testing was finished by statistics technique. To gather the necessary data, a standard
agenda was planned dependent on the Iranian School Wellbeing Guidelines. The outcomes showed that
the 40% of schools were ecological strongly status, and 10% for security. Additionally, ideal conditions
for study hall climate were resolved about 80%, and 100% of the school zone was corresponding to the
quantity of understudies. The ailments in the 90% of school buffets were bothersome. It was discovered
that Qasr-e-Shirin's schools had ill-advised natural wellbeing and security guidelines, and thusly, these
regions need genuine consideration from the instructive and wellbeing offices.
Keywords: Instructive Climate, Schools, Ecological Wellbeing and Security
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EXAMINATION OF THE CONVERGENCE OF AIR CONTAMINATIONS IN
ENCOMPASSING
Salvadore Josef Omar CABALLERO
Philippines
Abstract: Foundation: The air quality and its effect on the climate, particularly on human wellbeing, are
considered as a critical issue of worry by significant public and administrative associations. Along these
lines, observing of air poisons is important to configuration control plans. This investigation meant to assess the rules for poisons in the surrounding quality of Babol city. Techniques: This expressive and crosssectional investigation was directed on 136 examples got from 17 examining stations during 2013, and the
examples were gathered utilizing the individual gadgets on the site. The information were examined by
ANOVA utilizing Dominate and SPSS programming. At that point, the outcomes were contrasted and the
public ecological insurance office (EPA) principles. Results: Among the examples acquired from 8 testing
stations, the most extreme mean centralization of particulate matter (PM) was 0.0285 ± 0.007 μg/m3 in
Shohada square, and the base was 0.024 ± 0.009 μg/m3 at the station at Mohammad Hassan Khan connect;
these are lower than the standard qualities. Additionally, the measure of carbon monoxide, nitrogen
dioxide, and sulfur dioxide on the whole stations was zero, so the air quality file (AQI) was under 50
altogether cases. Ends: The discoveries of this exploration show that the deliberate centralization of particles and different toxins was not exactly the EPA and WHO principles; along these lines, Babol has
spotless and solid air.
Keywords: Air Contamination, Air Quality Record (AQI), Particulate Matter (PM)
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CORRUPTION AND MINERALIZATION OF MALACHITE GREEN COLOR IN WATERY
ARRANGEMENT BY ELECTRO-FENTON INTERACTION UTILIZING IRON TERMINALS
Halil MEMIC
Bosnia and Herzegovina
Abstract: The electrochemical corruption of a manufactured arrangement of malachite green (MG) was
examined utilizing electro-Fenton measure (EFP) under bunch conditions. The examinations utilized iron
anodes to research the impact of working boundaries like response temperature, distance between the cathodes, electrolysis time, and beginning color focus. The estimations of 1 cm as distance between the anodes
and 50°C as temperature were discovered to be the ideal working boundaries for the effective debasement
of MG color. At the point when the temperature was more noteworthy than 50°C, H2O2 self-disintegrated.
Following 30 minutes of electrolysis, TOC evacuation was just 76.5% when no H2O2 was added to the
arrangements (ECP), while the presence of H2O2 significantly improved TOC expulsion by over 95%. For
an answer of 1000 mg L-1 MG color, corruption was finished after just 30 minutes. Moreover, regardless
of high evacuation efﬁciency of COD in EFP, energy utilization was not exactly in ECP. It has been exhibited that a manufactured arrangement of MG color at high focuses can be successfully debased by EFP
utilizing conciliatory iron terminal. Under ideal estimation of interaction boundaries, 96.2% of COD evacuation was acquired after just 30 minutes of treatment. Under our trial conditions, the absolute natural
carbon estimations showed a productive mineralization of 95.3% following 30 minutes of treatment. Also,
it was discovered that regardless of high expulsion efﬁciency of COD in the EFP, energy utilization was
lower than in ECP. In general, EFP is by all accounts a spotless and proficient strategy for the debasement
of MG color in wastewater.
Keywords: Malachite, Electro-Fenton Cycle, Iron Anodes
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THE CONNECTION BETWEEN ASSET THE BOARD LEARNING SYSTEMS AND
SCHOLARLY ACCOMPLISHMENT
Churkin Vikentiy NIKITOVICH
Russia
Abstract: Foundation: Learning techniques are strategies that understudies can use to manage their learning and thinking measures. Targets: This examination planned to investigate the connection between asset
the board learning systems and scholastic accomplishment in undergrads. Strategies: This cross-sectional
clear examination was directed among 300 understudies in western Iran. Irregular inspecting was utilized
to choose members, and a self-revealing poll was utilized to gather information. Information were examined with SPSS-21 programming utilizing t-test, Pearson connection, ANOVA and straight relapse at 95%
importance level. Results: The mean period of respondents was 21.08 years [SD: 1.93], going from 18 to
29 years. We discovered critical connection between's mean generally score for learning asset the executives systems and scholarly accomplishment of the understudies (r = 0.139 and P = 0.024). Direct relapse
examination showed that asset the executives procedures represented 3% of the variety in scholarly accomplishment. Ends: In light of our outcomes, planning and executing instructive projects to advance asset
the board methodologies for understudies could have valuable outcomes in expanding scholarly achievement. The consequences of the relapse examination showed that among learning asset the executives systems, time the executives and study climate are the best factors in foreseeing scholastic accomplishment
among understudies.
Keywords: Understudies, Scholarly Accomplishment, Clinical Training
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OCCUPATION FULFILLMENT AMONG EMPLOYEES: A CROSS-SECTIONAL
EXAMINATION
Kincade BOOKER
South Africa
Abstract: Foundation: Employees are one of the significant components of the schooling framework, and
their work quality is influenced by their work fulfillment more than everything else. The target of the
current investigation was to decide the work fulfillment among the employees of Kermanshah College of
Clinical Sciences and its relationship for certain expert factors. Strategies: This graphic, scientific examination was directed among 150 employees of Kermanshah College of Clinical Sciences in 2016. The members were chosen utilizing the straightforward irregular order strategy with a likelihood relative to the volume of every one of the resources. Information were gathered utilizing self-revealed polls. The information were examined utilizing SPSS rendition 16 factual programming utilizing Pearson connection, two
gathering autonomous t-test, and straight relapse examination. Results: The age space of the employees
was 26 to 60 years, with the mean time of 40.16 ± 8.12 years. The work history of the employees was in
the scope of 1 to 34 years, and its mean was 11.75 ± 9.53 years. The mean score for work fulfillment was
12.34 ± 2.32, and the members accomplished 82.2% of the greatest reachable score for work fulfillment.
In general, the expert factors anticipated 8% of the work fulfillment fluctuation. Occupation history was
the most grounded factor for anticipating position fulfillment. Ends: Given the discoveries of the current
examination, it appears to be that more consideration ought to be paid to the necessities of the employees
with more limited occupation history for planning mediations to advance occupation fulfillment.
Keywords: Occupation Fulfillment, Employees, Occupation History
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EPIDEMIOLOGIC INVESTIGATION OF TUBERCULOSIS DURING 2006 - 2015
Sacha MARCHANT
France
Abstract: Foundation: Tuberculosis (TB) is an irresistible illness which can be deadly much of the time.
Around 7 million individuals are tainted with TB around the world. The sickness is a significant wellbeing
challenge in non-industrial nations and furthermore in a few pieces of Iran. 95% of 3 million passings
brought about by TB every year happen in non-industrial nations. Remembering worries by WHO about
an absence of TB insights in Iran, this review plans to contemplate the study of disease transmission of
tuberculosis from 2006 to 2015 in Salmas, Iran. Techniques: This cross-sectional investigation was completed on the information acquired from individual wellbeing records of 3195 individuals who were alluded
to the local area wellbeing focus in Salmas from 2006 to 2015. Patients partook in the examination by
rounding out an agenda. Information was dissected measurably utilizing variant 21 of SPSS programming.
Chi-square, t-test and the Cochran-Armitage χ2 test for pattern were performed. Results: Out of an aggregate of 3195 patients, 84 patients (42 male and 42 female) were recognized as smear-positive; 42 smearpositive patients were from the metropolitan territories (half) and 42 patients from the country locales
(half). Of all TB cases, 64 patients were determined to have aspiratory tuberculosis (76%), while 20 patients
experienced extra-pneumonic tuberculosis (24%). The TB rate was 0.16. Ends: The current investigation
shows that there is a decrease in aspiratory tuberculosis frequency rates in Salmas yet extra-pneumonic TB
has shown an expansion as a consequences of destitution, populace elements, lacking medical care, inability to control the infections, pay disparity and physio-mental pressure. Clinical consideration conveyed by
wellbeing suppliers consistently is relied upon to diminish the occurrence of tuberculosis in the city soon.
Keywords: Tuberculosis, The Study of Disease Transmission, Pneumonic Measurements

322

SÖZEL ÖZET METİNLER
WATER SANITIZATION OF COUNTRY PEOPLE GROUP BY SUN ORIENTED
RADIATION: IMPACTS OF THE CONTAINER MATERIAL
Karistu SURDO
Malta
Abstract: The current examination utilized the fecal coliform and heterotrophic plate tally (HPC) tests to
assess the effectiveness of sun powered sterilization in inactivating fecal coliforms in the drinking water
of the country networks of Kamyaran Province, Kurdistan, Iran. The fecal coliform and HPC tests decided
the bacteriological substance of the examples to be roughly equivalent to 1100 MPN/100 mL and more
noteworthy than 200 CFU/100 mL, separately. The tainted water was exposed to sun based radiation under
a comparative openness time in 3 distinct jugs: Brilliant glass, dim glass, and PET (plastic container). The
dim container glass gave a more alluring sterilization productivity than did the other 2 jugs, presumably on
the strength of its boss capacity to aggregate the sunlight based warmth and light by confining light entry
and, in this manner, to inactivate higher estimations of fecal coliform and HPC bacteria.The impacts of the
3 diverse jug materials inspected in the current examination on the inactivation of coliform microbes are
represented in Figure 1. The glass bottle was more effective in diminishing the coliform microscopic organisms than was the plastic jug. Be that as it may, the utilization of glass bottles is restricted on account
of their delicacy, weight, and cost by correlation with plastic jugs, subsequently the more extensive utilization of the last mentioned. A past report found no sign for the movement of conceivable photoproducts
or added substances from plastic containers into water. The generally lower inactivation proficiency of the
plastic sort in our examination can be ascribed to its actual qualities.
Keywords: Water Sterilization, Sun Powered Radiation, Container Material
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THE WEIGHT OF ONGOING OBSTRUCTIVE ASPIRATORY SICKNESS AND ITS DANGER
COMPONENTS
Sharquay TILLMAN
Nigeria
Abstract: Foundation: Ongoing obstructive aspiratory illness (COPD) is a significant general wellbeing
challenge. This report contemplates the weight of COPD and its danger factors in the Iranian populace.
Techniques: This investigation has utilized the information from an examination by the Organization for
Wellbeing Measurements and Assessment (IHME) on the inability changed life year (DALY) of COPD
and its danger factors in Iran in 2016. Ends: Wellbeing strategy producers need to have a comprehensive
methodology to diminish the weight of COPD later on years. Focusing on conduct and natural danger
factors requires a solid hierarchical and social obligation to health.The complete weight of COPD expanded
from 201.8 to 303.1 per 100 000 populace during 1999 - 2016 and the APC for this increment was 1.56%
in Iran. In accordance with the aftereffects of the GBD study, Varmaghani et al. (5) showed that the COPDrelated death rate expanded from 2001 to 2015 in Iran. Various variables influence these expanding patterns
in the two mortalities and DALYs. To begin with, like other non-industrial nations, there was a decrease
in the main gathering of the reasons for sickness trouble (transmittable, wholesome and maternal infections); furthermore, the populace has matured in Iran in the course of the most recent forty years. Both these
things can expand the pace of death by different conditions like COPD (7, 8). Second, the mortality and
YLD identified with tobacco and furthermore the YLD identified with air contamination expanded over
the time of the examination. These two variables are the main benefactors of COPD.
Keywords: Danger, Variables Weight, COPD GBD
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CONSIDERING NATURE OF DRINKING WATER AND DECIDING SUPPORTABLE
POINTERS FOR WATER ASSETS
Chai KHADPO
Thailand
Abstract: Foundation: Scale arrangement and erosion keep on causing gentle and difficult issues in water
administering frameworks. Despite the fact that there are cutting edge innovations accessible today, such
issues actually continue and can prompt medical issues and monetary harm. Goals: To dig into this matter,
the current investigation intended to decide the water potential as far as scale arrangement and consumption
in the water assets of towns in the area Harsin town in Iran. Besides, the physical and compound characteristics of the water were likewise contemplated. Techniques: For this illustrative investigation, tests were
set up from 19 towns during the 8 months of the examination span. These were dissected by standard 1053
of Iran water standard and study organization, additionally determined for Langelier, Rayzner, Puckorius
and forceful records for scale development and erosion. Ends: Discoveries uncovered that all physical and
synthetic records, and cations and anions of water tests were inside a sensible reach. Different boundaries
engaged with causing hardness were likewise at standard levels. The water assets of Harsin town were
sound as far as scale development and consumption confirmation, yet they actually required close consideration to keep them inside the ebb and flow proper conditions with potential upgrades.
Keywords: Scale Arrangement and Consumption, Synthetic Quality Water, Administering Frameworks
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A COMPLETE ASSESSMENT OF UNSATURATED FAT SUBSTANCE OF MEAT ITEMS
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Abstract: Foundation: One of the fundamental healthfully significant food structures is fat and unsaturated
fat. Undeniable levels of certain fats leave irreversible impacts on local area wellbeing in the long haul.
The current investigation was led to decide the measure of unsaturated fats in meat items. Strategies: In the
current cross-sectional examination, eight kinds of meat items accessible available were explored on account of their significance, including kebab, burger, hotdog, red meat, chicken and canned fish. For the more
noteworthy precision of the outcomes, three new examples were set up from every item and tests were
rehashed. Unsaturated fats were separated from oils by Folch technique, and refined after extraction and
methylation by AOCS strategy. Tests got were broke down in a gas chromatography gadget. Results: The
most incessant immersed unsaturated fats were palmitic and stearic acids in burgers, and palmitic and caproic acids in salami and canned fish. The most incessant trans-unsaturated fat (elaidic corrosive) was found
in burgers (15.98 ± 4.69 %). The most successive soaked unsaturated fat (SFA) was found in burgers with
62%, which was essentially higher than canned fish and salami (P = 0.012). The most elevated level of
PUFA was seen in canned fish (28.6%) and the least in burgers (4.6%) (P < 0.001). The proportion of
PUFA/MUFA changed from 0.15% in burgers to 1.08% in canned fish (P < 0.001). The proportion of
PUFA/SFA was positive in salami and fish, however low in burgers (0.07%). The proportions of
PUFA/MUFA and PUFA/SFA were diverse in three gatherings of protein content food sources (P < 0.05).
Ends: The examination uncovered that burgers contained higher SFA and TFA levels and lower and
PUFA/SFA proportion contrast with other considered nutritional categories. Counting unsaturated fats content essentially TFA and SFAs on food naming strongly prescribed to improve public wholesome information for picking safe food sources.
Keywords: Meat Items, Gas Chromatography, Immersed Unsaturated Fat, Unsaturated Fat
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THE CONNECTION BETWEEN HONOR-BASED VICIOUSNESS AND FEMALE GENITAL
MUTILATION
Mohsen BOZORGI
Oman
Abstract: Foundation: Female genital mutilation (FGM) is an old practice related with numerous sociocultural components. Targets: The reason for this study is to feature the connection between female genital
mutilation and honor-based viciousness as a social issue. Strategies: The investigation depended on the
theory that these two factors would be postively associated. 100 ladies from a city in Javanrud Province
partook in this examination by finishing a survey on the connection between honor-based viciousness and
female genital mutilation. The factual populace of this examination incorporated all ladies putting forth
their perspective to the Javanrud court in 2017. Among them, 75 ladies were chosen as an example populace utilizing the intentional examining technique. Results: The outcomes showed a critical connection
between honor culture and female genital mutilation. The result of this exploration can be utilized to teach
men to diminish honor-based viciousness and female genital mutilation. Ends: This investigation is essential to brain science research on the grounds that as female genital mutilation rates increment, it gets significant to comprehend what social components sway its expansion. It is assessed that in excess of 200 million young ladies and ladies alive today have gone through female genital mutilation in nations where the
training is concentrated. Moreover, there are an expected 3 million young ladies in danger of going through
female genital mutilation consistently. Most of the young ladies are circumcised before they turn 15 years
of age
Keywords: Female Genital Mutilation, Honor-Based, Brutality

327

SÖZEL ÖZET METİNLER
PHYTOREMEDIATION WITH FESTUCA ARUNDINACEA: A SMALLER THAN EXPECTED
SURVEY
Kincade SIMMONS
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Abstract: These days the expansion of populace and fast advancement of innovation have caused concerns
and natural issues like contamination of water, air and soil. Thusly looking to lessen the natural effect of
advancement by specialists and specialists is by all accounts fundamental. Among existing advancements,
phytoremediation is an effective, harmless to the ecosystem and cheap strategy to ingest and gather contaminations in reaped tissue. In this technique, contaminations are excluded from sea-going and soil biological systems through utilizing instruments like rhizofiltration, rhizodegradation. In such manner, a few
plants have been examined by scientists. Quite possibly the main species utilized in the phytoremediation
is Festuca arundinacea. Countless examinations explored the utilization of Festuca arundinacea in the treatment of substantial metals and natural mixtures. Festuca arundinacea showed the capacity to confine
hefty metals, like lead, in tainted conditions by its airborne organs and roots. The current investigation
offered to present the main instruments of the plant and the capability of Festuca arundinacea for ingestion
and deterioration of natural poisons and, specifically, the cleansing of debased soils. Heavy metals and
natural mixtures infiltrate to the biological system through modern wastewater. The amassing of substantial
metals in horticultural soils through water system with tainted wastewater causes soil contamination.
Among harmful hefty metals, cadmium and lead cause worry because of their sturdiness and security in
the climate (5). The presence of weighty metals in the climate influences on the cycles of physiology and
plant development. In an investigation on soil debased with potassium dichromate, some corn plants were
refined and, following 38 days, the plants were reaped for biochemical examination. The outcomes showed
the expanding measure of chromium focus, the new and dry load of the root and the stem were diminished.
Likewise, the substance of chlorophyll (an and b), all out chlorophyll and carotenoids fundamentally diminished. The presence of weighty metals has been known as perhaps the main ecological burdens, which
can prompt a reduction in the development and creation of different receptive oxygen species.
Keywords: Hefty Metal, Phytoremediation Instrument, PAH Festuca Arundinacea
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LOWER-OPTIONAL SCHOOLING UNDERSTUDIES
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Abstract: Foundation: Skeletal problems influence the person's actual wellness and result in regular daily
existence and athletic exercises. Destinations: The investigation analyzed the predominance of various
problems of lower body among male understudies of lower-optional training. Strategies: An example of
390 male lower-optional training understudies in Kermanshah was chosen utilizing group testing. The factors analyzed were muscle length shortening, supinated foot, hallux valgus, pes cavus, level foot, genu
varum, thump knees, genu recurvatum, and Knee flextion. The mean and standard deviation of the age of
the understudies were 13.7 ± 0.5 years, 40.78 ± 3.05 kg for weight, and 150.01 ± 6.6 cm for stature. Information were gathered through actual assessments of the lower appendage utilizing New York test,
padscope, caliper and assurance of body type utilizing Sheldon's technique. Enlightening measurements
were utilized for information investigation. Results: Just 18.93% of the understudies analyzed had typical
condition, while 81.07% of them had one of the irregularities in the lower appendages. Knee flexion with
3.85% and supinated leg with 4.1% had the most reduced and hallux valgus and genu varum with 53.85%
and 38.72%, individually, had the most noteworthy predominance. As to types, 61.8% of the understudies
had ectomorph, 21.79% endomorph, and 16.41% mesomorph body types. End: The outcomes showed that
bigger and more portable joints have not so much obstruction but rather more weakness contrasted with
more modest joints, whose movement range is restricted by more muscles and solid tendons. The least
occurrence paces of irregularities were identified with inherent anomalies and irregularities with high commonness rates, essentially because of the absence of consideration regarding legitimate shoes and the action
type of the organs associated with huge joints.
Keywords: Lower Appendage, Irregularity, Male Understudies

329

SÖZEL ÖZET METİNLER
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Abstract: Foundation: Given that assessing and diagnosing musculoskeletal issues (MSDs) is a significant
advance towards forestalling work problems, The current investigation was directed to decide the level of
MSDs in tailors in the city of Kermanshah, Iran. Techniques: The present spellbinding, scientific and crosssectional investigation was directed in winter 2018 on 150 haphazardly chose tailors in the city of Kermanshah. The situation with neck, midriff, shoulder, wrist, lower leg, hip, knee and elbow was assessed
utilizing the Nordic poll. The information gathered were investigated in SPSS utilizing Spearman's connection coefficient. Results: The mean age of the tailors was 41.9 ± 13.1 years. A sum of 59.33 % of the
tailors were male, and the people were essentially unique regarding MSDs (P < 0.05). A week by week
study detailed neck, shoulder, midriff, wrists, elbows, thighs, knees and lower legs problems to include
49.7%, 41.6%, 55%, 40%, 11.4%, 25%, 43.6% and 42.66% of the tailors, separately. The most predominant wounds recorded in a yearly assessment were separately connected with the abdomen (65.33%), neck
(64.66%) and shoulder (56%). In the earlier year, 52% of the examples had experienced agony and distress
in at any rate one of the eight regions refered to. Ends: The consequences of the current examination discovered conjugal status, working hours and exercise to be the main factors influencing MSDs in the tailors.
MSDs were discovered to be profoundly common in particularly the furthest point of the sewing calling
populace. Advancing the working state of tailors is accordingly vital.
Keywords: Tailors, Nordic, Survey

330

SÖZEL ÖZET METİNLER
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SECLUDED FROM CAKE CREAM
Farzad DIRBAZ
Syria
Abstract: Foundation: Escherichia coli is perhaps the main intestinal microbes, which is sent to people
through food and effectsly affects the nature of food items, including baked good cream. Its essence in
food is viewed as a pointer of fecal tainting. Goals: This examination meant to decide the commonness and
example of anti-toxin opposition of Escherichia coli in baked good cream arranged in Hamadan, Iran.
Techniques: The cake cream tests (n, 350) were haphazardly bought from sweet shop providers, situated
in various locale of Hamadan. 47 out of 350 examples contained E. coli. The microbes were distinguished
in the wake of refined the examples in a supplement stock enhanced medium and strong media, like violet
red bile agar (VRBA), eosin methylene blue (EMB), and supplement agar (NA), to recognize microorganisms segregated by the direct strategy. The examples were then hatched at 37°C for 24 to 48 hours. Results: The consequences of anti-toxin tests showed the most noteworthy protection from antibiotic medication, vancomycin, oxacillin (100%), and penicillin (72.34%) and the most elevated affectability to chloramphenicol (78.23%), ciprofloxacin (76.59%), and nalidixic corrosive (61.70%). Ends: As indicated by
the current discoveries and comparable examination from Iran, the pace of E. coli protection from antimicrobials is high. To evade the pollution of baked good cream by these microbes, a few methods, including cold chain the executives, worker individual cleanliness, utilization of solid crude materials, and appropriate warm cycles, ought to be embraced.
Keywords: Anti-Microbial Obstruction, Escherichia Coli, Cake Cream

331

SÖZEL ÖZET METİNLER
BECK WRETCHEDNESS STOCK: SETTING UP THE UNWAVERING QUALITY
Reynaldo FLORENCIO
Portugal
Abstract: Foundation: Due to the sensational ascent in mental problems after Kermanshah quake among
seismic tremor overcomers of all age gatherings, focusing on the emotional wellness of survivors and recognizing their psychological issues, for example, discouragement are profoundly fundamental. Consequently, there is a requirement for legitimate evaluating measures for the regular psychological circumstances
among the quake survivors. Destinations: This examination meant to approve the Kurdish variant of Beck
sorrow stock (BDI) among the tremor overcomers of Kermanshah. Techniques: First, the Kurdish adaptation of BDI was readied utilizing the forward-in reverse strategy. At that point, the readied BDI survey was
circulated among 138 tremor survivors chose through the delineated irregular testing strategy in Javanrud
and Salas urban communities of Iran. The dependability and inner consistency of the Kurdish adaptation
of BDI were assessed utilizing the test-retest connection coefficient and infraclass relationship coefficient.
Information examination was performed utilizing SPSS form 18. Results: The Kurdish adaptation of BDI
had alluring inside consistency (Cronbach's alpha = 0.66 to 0.89), test–retest dependability (r = 0.86), intraclass relationship coefficient (ICC = 0.66) and discriminant legitimacy among seismic tremor survivors
with misery indications as the clinical examples and the benchmark group (mean BDI = 14.43 versus 7.76;
P ≥ 0.001). Ends: This investigation showed that the Kurdish variant of the BDI-21 is a substantial, solid
and fitting instrument to be utilized as a downturn screening measure among the Kurdish populace of
Kermanshah.
Keywords: Dependability, Legitimacy, Beck Discouragement Stock
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EFFECTS OF VARIOUS PHOSPHORUS SUBSTANCE ON THE DEVELOPMENT
Friðlaugur HANNIBALSSON
Iceland
Abstract: Foundation: Cyanobacteria and other bacterias are the main gathering of green growth. Numerous variables are engaged with the quick development of green growth, for example, phosphorus and
nitrogen substance. Targets: The current investigation pointed toward assessing the impact diverse phosphorus focuses on the development pace of Cylindrospermopsis raciborskii during the oceanic life. Strategies: The analysis was completed for 12 days at three phosphorus focuses and one benchmark group in
Zehnder 8 and Blue-Green 11 media. The paces of cell division each day (G) and explicit development rate
(µ) were independently assessed for each gathering. Cyanobacterium was tried at three phosphorus fixations; 150, 300, and 600 µg/L. Results: The current examination results showed that expanding phosphorus
focus significantly affected the development of C. raciborskii in some specific long stretches of development. The most extreme development rate (0.9 each day) was seen at 7 g/L phosphorus focus. Determinations: Phosphorus was a restricting variable and added to the expulsion of poisons from the alga and its
sprouting. The greatest development rate was seen in the gathering treated on the day 8 of development
with phosphorus centralization of 300 µg/L.
Keywords: Phosphorus, Development Rate, Cyanobacteria, Cylindrospermopsis Raciborskii
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VIABILITY OF THE BROUGHT TOGETHER CONVENTION FOR TRANSDIAGNOSTIC
TREATMENT IN DIMINISHING DESPONDENCY RELATED WITH CONJUGAL ISSUES
Øivind STEINBACK
Norway
Abstract: Foundation: Various techniques have been utilized to treat wretchedness brought about by conjugal connections. Goals: The current examination was led to decide the viability of the bound together
convention for transdiagnostic treatment in diminishing sadness related with conjugal issues. Strategies:
The present controlled clinical preliminary was directed on a measurable populace involving all ladies with
wretchedness related with conjugal issues introducing to mental centers in Mashhad, Iran. 35 of these patients were arbitrarily chosen and alloted to a mediation gathering and a benchmark group. Twelve meetings of gathering treatment were held in the mediation bunch dependent on the brought together convention for transdiagnostic messes, while individuals from the benchmark group partook in a language course.
The organized clinical meeting for DSM-IV (SCID), the Beck Wretchedness Stock II and the correspondence designs survey were utilized to gather the information. Results: The pre-treatment and post-treatment
scores got from ANCOVA showed huge contrasts in despondency (P < 0.05), the shared evasion of correspondence subscale (P < 0.05), the common useful correspondence subscale (P < 0.05) and the interest/pull out subscale (P < 0.05). Ends: As per the got discoveries, the brought together convention for
transdiagnostic treatment can be viewed as viable in improving the manifestations of discouragement related with conjugal connections.
Keywords: Wretchedness, Transdiagnostic Treatment, Conjugal Issues
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THE PART OF SYMPATHY AS AN ARBITER BETWEEN HARD APATHETIC ATTRIBUTES
AND TORMENTING
Tornike OCHIAURI
Georgia
Abstract: Targets: The current examination looks at the job of sympathy as a middle person between hard
apathetic attributes and harassing among understudies. Strategies: The present illustrative correlational investigation was directed on 250 understudies chose from the fourteenth area of Tehran, Iran through bunch
examining in the scholarly year of 2017 - 2018. The subjects finished the stock of unfeeling apathetic
characteristics (ICUT), the compassion scale and the Illinois menace scale (IBS). The information gathered
were dissected in SPSS-23 and AMOS-23 utilizing factual relationships and underlying condition demonstrating. Results: The current outcomes proposed that the impact of unfeeling dispassionate Qualities on
compassion is negative and critical (- 0.44) and on harassing is good and huge (0.48). Sympathy likewise
applied a positive and critical impact on harassing (0.30). Insensitive dispassionate attributes in a roundabout way influenced harassing with sympathy as the go between. Ends: Specialists of schools and associations are prescribed to instruct sympathy to understudies to diminish the occurrence of understudy bullying. The second speculation, which was endorsed, recommended that insensitive apathetic qualities
straightforwardly influence compassion, which is predictable with the discoveries of Lethbridge et al. (26),
Edens et al. (27), Ciucci and Baroncelli. This speculation can be clarified by the way that kids with unfeeling dispassionate characteristics are less inclined to be troubled furthermore, disheartened by the negative
impacts of their practices on others. Moral thinking and compassion with others are in fact poor in these
people. Moreover, they are more averse to distinguish the presence of misery in others' face furthermore,
voice. An absence of worry over atonement and lament as well as others' feelings and execution in their
major exercises are regularly seen in individuals with callousunemotional qualities, and they neglect to
communicate feelings in a formal and shallow.
Keywords: Understudies, Harassing, Sympathy, Unfeeling Dispassionate, Attributes

335

SÖZEL ÖZET METİNLER
THE IMPACT OF COOKING TECHNIQUE ON THE GLYCEMIC RECORD OF KALAT
RICE
Danny DEREUMAUX
Belgium
Abstract: Foundation: Rice is viewed as a significant wellspring of sugars in many pieces of Iran and
numerous different nations. The nature of sugars communicated as glycemic record (GI) has been known
to assume a vital part in persistent sicknesses like diabetes, cardiovascular issues and even disease. Deciding the GI of various kinds of rice and the impact of cooking strategies on this list is consequently significant. Goals: The current investigation was led to decide the impacts of two diverse cooking strategies on
the GI of Kalat rice as a well known rice in Iran. Strategies: Ten solid male members with comparative
movement levels, for example no activity, were enrolled from Mashhad College of clinical Sciences, Mashhad, Iran. The members devoured the test feast, steamed rice and bubbled rice each in an alternate day.
Blood glucose levels were estimated at the time points of - 5, 0, 30, 60, 90 and 120 minutes. Rehashed
measures ANOVA was utilized to investigate the information. Results: The GIs of bubbled and steamed
Kalat rice were separately discovered to be 89.4 and 89.2, recommending no critical contrasts. Besides, the
glycemic loads (GLs) of bubbled and steamed Kalat rice were individually discovered to be 23.01 and
23.87. The GI and GL of Kalat rice were thusly high contrasted with those of different sorts of Iranian rice.
Ends: Eliminating Kalat rice is helpful, explicitly in people in danger of creating constant sicknesses.
Keywords: Sugars, Glycemic List, Rice Kalat
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THE MENTAL STRENGTHENING OF EMPLOYEES: ACROSS-SECTIONAL
EXAMINATION
Saman PASDAR
Oman
Abstract: Foundation: Employees' capacities straightforwardly influence scholarly exhibitions. Targets:
The current investigation was directed to inspect mental strengthening and its relationship with proficient
factors among the employees of Kermanshah College of Clinical Sciences. Strategies: This illustrative
scientific cross-sectional investigation was led among 165 employees of Kermanshah College of Clinical
Sciences (KUMS) in 2018. The members were chosen through basic arbitrary testing with likelihood corresponding to measure. Information were gathered utilizing a self-report poll and were investigated in
SPSS-16 by the free t-test, the single direction ANOVA and Pearson connection test at the importance
level of 95%. Results: The mean age of the members was 40.16 ± 8.12 years, going from 26 to 60 years.
The mean score of mental strengthening was 47.44 [SD: 6.16]; that is, the members acquired 79% of the
greatest score for mental strengthening. Age and work experience were fundamentally related with the
significance (P < 0.01) and sway (P < 0.05) areas of mental strengthening. Ends: The discoveries showed
that the importance and effect areas of mental strengthening associated essentially and decidedly with age
and work insight among the employees. Creating projects to advance mental strengthening in more youthful employees is consequently suggested.
Keywords: Strengthening, Clinical Instruction, Scholarly Execution
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PLAN AND PSYCHOMOTRICITY OF A SEVEN-DIMENSIONAL POLL: AN
INVESTIGATION ON THE STYLE AND EXAMPLE OF UTILIZING DISPENSABLE
PLASTIC HOLDERS
Shahab GANKHAKI
Saudi Arabia
Abstract: Foundation: Information assortment instruments utilized in writing to assess how much investigation targets are satisfied ought to be standard to guarantee the exactness of information. Goals: The
current examination was performed to normalize and approve a survey intended for researching the ideas
of a wellbeing conviction model of the style and example of utilizing dispensable plastic compartments.
Strategies: A survey of writing recommends not many polls are accessible on the style and example of
utilizing expendable holders. In the initial step of the current investigation, the main draft of the survey
was planned and its unwavering quality and ideas were assessed utilizing master remarks. In the subsequent
advance, its understandability was assessed in a pilot concentrate on 30 subjects. In the third and fourth
steps, the survey dependability was separately analyzed utilizing the test-retest and part quality confirmation inspecting (LQAS) through ascertaining a Cronbach's alpha in STATA. Results: The poll subscales
included segment data (8 things), saw affectability (5 things), saw seriousness (7 things), pragmatic direction (3 things), saw benefits (9 things), saw obstructions (7 things), saw self-effectiveness (8 things), saw
joy (6 things) and relational standards (4 things). The poll was disseminated among 20 people, and they
were approached to inspect its understandability. In any event 80% of the things were adequate according
to quality confirmation guidelines. Subsequent to reconsidering the poll as required, it was introduced to
thirty examples. They were additionally approached to finish the survey again inside 15 days, and the
outcomes were assessed for quality affirmation. The things were then altered by how much the goals were
figured it out. Thirty members eventually finished the survey, and the outcomes were assessed for quality
affirmation. Decisions: In a huge collection of writing, creating standard evaluation apparatuses has been
viewed as the primary advance toward logical exploration; by the by, normalizing a poll such that it is
created delicate can be tedious. The current outcomes affirmed the legitimacy and dependability of the
planned poll for assessing the wellbeing conviction model of examples of utilizing dispensable plastic
holders.
Keywords: Wellbeing Conviction Model, Unwavering Quality, Psychometric Evaluation, Expendable
Compartments
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OXIDATION OF GEM VIOLET IN FLUID ARRANGEMENTS UTILIZING THE FENTON
CYCLE
Aram CHABANI
Algeria
Abstract: Progressed oxidation measures (AOPs) are constantly joined by creating profoundly responsive
hydroxyl extremists (Gracious) with incredible potential for the decolorization and mineralization of natural mixtures. Todays, dyestuff and shades are viewed as an infamous worry for the contamination of fluid
conditions. Proposing new strategies to discard this issue is thusly fundamental. The current examination
was directed to explore the utilization of the Fenton interaction for eliminating precious stone violet (CV)
from watery arrangements. The viability of this strategy was affected by a few elements, including pH,
beginning centralization of the color, distinctive meddling particles and response term. The remaining convergence of the color was resolved utilizing spectrophotometry at a greatest frequency of around 586 nm.
The information were examined and deciphered in Dominate. The ideal pH was acquired as 3, and the ideal
introductory focus and Fe/H2O2 proportion as 50 mg/L and 1:10 individually. Given the impact of the
contact span, the base Fenton response term was viewed as 30 minutes. In following stage the impact of
impedance in the movement of the Fenton cycle were explored for KCl, NaCl and NaHCO3. Additionally,
the productivity of CV decolorization was 96% under ideal conditions. Fenton can be in this manner thought about a suitable interaction for eliminating CV from shaded wastewater in material ventures.
Keywords: Shaded Wastewater, Fenton, Cycle
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ECOLOGICAL CLEANLINESS AND HOUSE RESIDUE BUGS IN DORMS FOR FEMALE
UNDERSTUDIES
Bairam SOLEYMANI
Kuwait
Abstract: Foundation: Most understudies see a quarters as their home. Examination proposes that improper states of dorms can upset the psychophysical wellbeing and instructive status of understudies. Targets:
The current examination was led in 2016 to explore the situation with the ecological cleanliness and house
dust parasites (HDMs) in dorms for the female understudies of Kermanshah College of Clinical Sciences,
Kermanshah, Iran. The situation with dust as far as HDMs was likewise analyzed in various regions of the
residences, including the rooms. Strategies: To examine the ecological boundaries, an agenda including 14
segments was created and finished through a field overview. To explore the commonness of vermin, the
examples gathered from 1 m2 of the outside of the sleeping pads and covers in the rooms utilizing a vacuum
cleaner were extricated and stained, and the parasites were checked under a magnifying instrument. Results: One example positive for vermin was recognized in both Boostan and Taleghani quarters, while no
sure examples were found in Mofatteh dorm. Moderate degrees of natural cleanliness were likewise seen
in Mofatteh residence and ideal levels in Boostan and Taleghani. Ends: The outcomes acquired from the
current examination recommend that the wellbeing status of the quarters was moderate to high dependent
on their general score; in any case, the structures oldness and the absence of a predictable administration
of waste assortment and sewage removal were among the elements that debased the wellbeing status of the
multitude of dorms.
Keywords: Understudy, Residue, Residence, HDM, Ecological Cleanliness
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RELATIONSHIP OF HAIRSPLITTING AND NERVOUSNESS AFFECTABILITY WITH
SCHOLARLY INSPIRATION IN COLLEGE UNDERSTUDIES
Thomas JOHNSON
United States of America
Abstract: Foundation: Scholastic inspiration is a vital issue in college understudies. Studies have uncovered the relationship of scholastic inspiration with compulsiveness and uneasiness affectability. Goals: The
reason for this investigation was to survey the consistency of scholarly inspiration dependent on compulsiveness and nervousness affectability in college understudies. Strategies: In this enlightening and crosssectional investigation, 425 understudies of Kermanshah College of Clinical Sciences were arbitrarily assessed by three surveys in 2018 - 19: Stock of school inspiration, the positive and negative compulsiveness
scale and tension affectability file modified. Bunch testing was utilized to arbitrarily choose 60 understudies from every personnel. Results: Uneasiness affectability and scholarly inspiration were essentially
unique among male and female understudies (P < 0.05) yet hairsplitting was not (P > 0.05). The most
elevated connection between's the segments of uneasiness and scholastic inspiration identified with dread
of intellectual side effects while the least relationship identified with dread of actual indications. Nervousness affectability had a more noteworthy effect and higher capacity to clarify the fluctuation of scholastic
inspiration than hairsplitting. Ends: The discoveries of this investigation upheld the capacity to foresee
scholastic inspiration dependent on nervousness affectability and compulsiveness. Therefore, this investigation could help plan and execute mediations to improve nurturing and increment scholarly inspiration of
understudies. The investigation's suggestions are examined.
Keywords: Uneasiness, Understudies, Hairsplitting, Inspiration, Clinical College
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FAMILY MEDICATIONS REMOVAL PRACTICES
Jamshid SOBHANI
Kuwait
Abstract: Foundation: Accessibility and brief admittance to prescriptions are vital for successful medical
services conveyance, however the amount of drug squander produced from undesirable/unused and terminated meds is of extraordinary concern around the world. Destinations: The current examination intended
to explore the meds removal information, perspectives and practice of the occupants of Maiduguri city,
northeastern Nigeria. Techniques: This cross-sectional, populace based study was finished utilizing a preapproved poll, during a one-month (November) time of 2018. Advantageously chose occupants of the 22
units or wards of the city finished the overview instrument. Factual examination was performed utilizing
Measurable Bundle for Sociology (SPSS) rendition 21. The connection among factors and socioeconomics
of the examination populace was researched utilizing the chi-square test. P < 0.05 was considered measurably critical. Results: About 35.0% of the members kept unused/undesirable prescriptions at home for
later use/until lapse, trailed by offering them to companions and family members (30.2%). More than onehalf (59.7%) of the investigation populace disposed of terminated medication through family unit trash,
while a couple (1.3%) offered them to companions/family members and covered in the ground. There were
connections between members' sexual orientation, age, conjugal status, instructive status and unused/undesirable medication removal rehearses. Also, there were connections between members' sexual orientation, age, conjugal status and lapsed drugs removal rehearses. Generally (80.0%) of the examination populace knew the destructive effect of wrong disposing of lapsed and unused/undesirable medications to public
prosperity and the climate. Ends: This examination showed that the most well-known techniques for removal of unused/undesirable and terminated medication were saving them for sometime later or until lapse,
and tossing them in the family unit trash separately. The outcomes have shown that a sizeable extent of the
members knew about the negative effect of ill-advised removal of meds, albeit suitable disposing of practices were deficient with regards to, focusing on it for concerned experts in our nation to form and actualize
rules to ensure general wellbeing and climate.
Keywords: Nigeria, Unused/Undesirable Prescriptions, Lapsed Drugs, Medication Removal
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APPRAISAL OF PHYSICOCHEMICAL BOUNDARIES OF SPRING WATER SOURCES
Mehran SOBHANI
United Arab Emirates
Abstract: These days, the developing populace is requesting freshwater assets, and the accessibility of
water impact the populace conveyance and its exercises. Groundwater sources, for example, springs and
wells are the significant wellspring of water for drinking, agrarian, and modern utilizations. In any case,
water assets are constantly presented to mechanical, rural, and private contaminations. In the ebb and flow
study, water tests were gathered from 22 springs sources from February to October 2017 in Amadiya locale,
in the Kurdistan area of Iraq. The physicochemical attributes including temperature, pH, broken up oxygen
(DO), organic oxygen interest (BOD5), electrical conductivity (EC), complete disintegrated solids (TDS),
absolute hardness (TH), calcium hardness (Ca2), magnesium hardness (Mg2), turbidity (NTU), all out
alkalinity (TA), and nitrate (NO3-) of the examples were investigated. The discoveries showed that the
greater part of the water tests were inside as far as possible for drinking use as indicated by WHO (World
Wellbeing Association) guidelines, while few examples were without the allowable level for TDS and EC.
Likewise, higher centralizations of TDS and EC detailed for certain examples ascribed to rural and private
pollution, which require water treatment for drinking purposes. The measurable examination delineated a
satisfactory relationship between's investigation.
Keywords: Water Quality, Amediye Area, Springwater, Physio-Synthetic Boundaries
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OCCUPATION CONTRIBUTION AMONG EMPLOYEES OF COLLEGE OF CLINICAL
SCIENCES AND ITS ASSOCIATIONS WITH PROFICIENT FACTORS
Ricardo CASTEJÓN
New Zealand
Abstract: Foundation: Occupation inclusion is one of the mental develops of hierarchical conduct and is
considered as a significant variable in authoritative profitability. Understanding the status and the determinants influencing position association may upgrade authoritative productivity. Targets: The motivation
behind this examination was to decide work contribution status of employees of Kermanshah College of
Clinical Sciences and its relationship for certain expert factors. Strategies: This graphic insightful crosssectional investigation was performed among 150 employees of Kermanshah College of Clinical Sciences
who were chosen by straightforward arbitrary examining with likelihood relative to the size of every personnel. Information were gathered utilizing Lodahl and Kejnar work inclusion, segment and expert qualities surveys and examined by SPSS-16 programming utilizing graphic and insightful tests, for example,
free t-test, single direction ANOVA and Pearson connection at importance level of 0.05. Results: Occupation inclusion mean score was 65.11 ± 7.84, of which 81.25% was acquired from the greatest feasible score
(high occupation contribution). Occupation inclusion had a positive and critical relationship with age (r =
0.213) and work history (r = 0.170), however not with sex (P = 0.272, scholarly position (P = 0.400),
business status (r = 902), and work environment (r = 0.141). Ends: It is recommended that work association
and advancement conditions be improved for youthful employees with persistence and a few ordinances
be passed explicit to working states of clinical employees.
Keywords: Work, Fulfillment, Employees
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STEADINESS OF IODINE IN IODIZED SALT AGAINST WARMTH, LIGHT AND
DAMPNESS
Sune AAGAARD
Denmark
Abstract: Foundation: Iodine effectsly affects human altogether phases of life and its lack during fetal
stages causes mental hindrance, which brings about enormous expenses for treatment and care. Targets:
The point of this examination was to assess the impact of warmth, dampness and light on the iodine content
in iodized salt. Techniques: In this logical spellbinding examination, five brands of refined iodized salts
were arbitrarily chosen from stores in Babol City. All tests were acted in the Science Lab of Paramedical
School in Babol College of Clinical Sciences. In the current investigation, the examples were saved for a
quarter of a year under various states of dampness, without stickiness, light, obscurity, and temperatures
of 37°C, cooler and encompassing. The iodine measure of tests was tried at regular intervals utilizing titration technique dependent on England Pharmacopeia. Information were examined with ANOVA in SPSS.
Results: The outcomes showed that iodine was decreased altogether tests of refined salts: 9.69 ± 1.3 for
cooler temperature with moistness, 8.34 ± 1.4 for fridge temperature without dampness, 8.85 ± 1.2 for
37°C with stickiness, 7.80 ± 1.4 for 37°C without mugginess, 13.96 ± 1.3 for encompassing temperature
with light and moistness, 9.61 ± 1.5 for surrounding temperature with light and without stickiness, 8.64 ±
1.1 for encompassing temperature with mugginess in murkiness, and 5.41 ± 1.2 mg/L for surrounding
temperature without stickiness in obscurity. Ends: The outcomes demonstrated that encompassing temperature, haziness and non-moistness were the best conditions for keeping iodized salt.
Keywords: Iodine, Mugginess, Warmth Light, Iodized Salt
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THE IMPACT OF 12 WEEKS OF EXCEPTIONAL STRETCH PREPARING ON CHANGES IN
FAT LEVELS AND INSTINCTIVE ADIPOSITY FILE IN LADIES WITH POLYCYSTIC
OVARY CONDITION
Jatukamramthep MAHAGITSIRI
Thailand
Abstract: Foundation: Polycystic ovary condition is the most widely recognized endocrine issue in ladies,
which causes numerous problems including diabetes. Goals: The current examination intended to decide
changes in fat levels and instinctive adiposity list following 12 weeks of exceptional span preparing in
ladies with polycystic ovary disorder in Kermanshah city. Strategies: This semi exploratory examination
selected 24 ladies with polycystic ovary in Kermanshah in 2017. Initial, 24 ladies were chosen by accommodation testing and afterward they were isolated into two gatherings of 12 patients. Span preparing was
performed persistently in the examination bunch 3 meetings each week for 12 weeks. Serum levels of fat
and instinctive adiposity file were resolved when the activity program through blood inspecting and in
research center conditions. Information was investigated in SPSS programming adaptation 20 utilizing
combined t-test and autonomous t-test. Results: The outcomes uncovered no huge contrast in fat levels
following 12 weeks of serious span preparing in the examination gathering (P < 0.05). However, a critical
contrast was seen in instinctive adiposity file when the intercession in the investigation gathering (P <
0.05). Ends: Extraordinary span preparing favorably affects the instinctive adiposity record in ladies with
polycystic ovary disorder and can be suggested as a protected treatment for these patients.
Keywords: Lady, Polycystic Ovary Condition, Fat, Serious Preparing, Instinctive Adiposity Record
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APPRAISAL OF WELLBEING BUDGETARY DESIGNATION AND USE TOWARD
ACCOMPLISHING WIDESPREAD WELLBEING INCLUSION
Tyson FLETCHER
Canada
Abstract: Setting: The execution of the Widespread Wellbeing Inclusion (UHC) elevates admittance to
quality medical care conveyance through financially savvy activities to guarantee great wellbeing and prosperity without separation. This investigation analyzes government money, budgetary designation, and use
as key wellbeing improvement markers towards accomplishing the UHC in Nigeria. Proof Securing: Information dissected in the examination were gotten from diary articles, reports and other auxiliary sources.
Searches were led in PubMed, Google Researcher, and WHO Library Information base with pre-decided
pursuit terms. Further distributions were recognized through gathering momentum of references and references. We checked on just papers written in English with no date limitations put on look. Results: Inside
the time of examination, the yearly public wellbeing budgetary designation in Nigeria has been underneath
the 2001 Abuja affirmation of assigning 15% of the public financial plan to wellbeing. Our investigation
likewise uncovered that if the Abuja statement was executed, extra designations of NGN 4.99 trillion ought
to have been infused into the wellbeing area somewhere in the range of 2014 and 2020. Likewise, Nigeria
additionally lingers behind comparative with some other low-and center pay nations as far as government
use to the wellbeing area in accomplishing the UHC. Ends: The deficient budgetary designation in Nigeria
to medical care has essentially affected intermittent and capital wellbeing use. It is qualified to take note
of that the inadequate distribution will proceed to essentially influence capital consumption which is an
enormous determinant of the improvement of any wellbeing framework. With the present status of medical
services spending designation in Nigeria, endeavors should be strengthened to guarantee the accomplishment of UHC. Notwithstanding accomplishing UHC, auditing the arrangement of medical care financing
and guaranteeing judicious designation of assets while moving the concentration from cash based installments for wellbeing is fundamental. We likewise suggest increment in political responsibility towards improving the soundness of the general population in order to guarantee wellbeing frameworks objectives of
effectiveness, value, nature of care, manageability, monetary danger insurance for all residents are feasible.
Keywords: Nigeria, Wellbeing Financing, Medical Care Budgetary Designation, Widespread Wellbeing
Inclusion
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ADEQUACY OF POSITIVE NURTURING SYSTEM ON IMPROVING KIDS' CONDUCT
ISSUES
Kartashyov Yuliy GENNADIYEVICH
Russia
Abstract: Foundation: The positive nurturing program has been created dependent on friendly learning
standards and is perceived as an intense intercession to assist the kids with social issues. Goals: The current
investigation meant to evaluate the viability of the triple P (positive nurturing program) for moms on the
decrease of the conduct issues of their youngsters. Strategies: This semi test was led with a pretest-posttest
and a benchmark group. Altogether, 78 moms utilized in the emergency clinics associated to Kurdistan
College of Clinical Sciences, Iran who had kids matured 2 - 12 years were chosen, and their youngsters
were arbitrarily appointed to the exploratory (n = 39) and control gatherings (n = 39). The triple P intercession was executed in the test bunch for eight meetings. Information investigation was performed utilizing spellbinding measurements and the examination of covariance. Results: The mean age of the moms
was 33.52 ± 3.9 years. The triple P mediation could viably decrease the conduct issues of the kids, while
it effectsly affected the nurturing styles, and misery, nervousness, and stress of the moms. Ends: As per the
outcomes, the positive nurturing project could be utilized as a preventive and helpful technique for the
decrease of conduct issues in youngsters, just as parental tension and sorrow according to kids.
Keywords: Nurturing, Positive Nurturing System, Kids Social Issues
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BUSINESS CLIMATE: PLANNING AND CLARIFYING THE NEW NATURAL DYNAMISM
MODEL IN DRUG STORES
Motuma Yitbarek ESRA
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Abstract: The current investigation planned to propose and expound on another model for business ecological dynamism in drug stores. The idea of business ecological dynamism was considered to decide the
persuasive elements and operational methodologies for the improvement of the presentation of little ventures (i.e., drug stores) in natural dynamism. The examination was led utilizing a subjective and quantitative
strategy; content investigation was utilized in the subjective area, and corroborative factor examination
was utilized in the quantitative segment. The example populace of the subjective area included substantial
logical data sets during 2000-2020 in regards to natural choppiness and ecological dynamism. In the quantitative segment, a review was performed on 80 proprietors of the drug stores situated in Kermanshah city,
Iran. In the subjective segment with respect to the ecological dynamism measurement of natural disturbance, the two parts of market choppiness and mechanical choppiness were distinguished and approved,
just as six sub-segments. Therefore, the reasonable model was separated, and the high legitimacy and dependability of the scientist made survey of ecological dynamism were affirmed. As per the aftereffects of
corroborative factor examination, the instrument has a solid match. Moreover, the irrelevance of the ways
brought about deciding the propriety of the primary exploration model.
Keywords: Drug stores, Business Natural Dynamism, Business Ecological Disturbance
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SIZE OF MENTAL PAIN AND ITS DETERMINANTS AMONG CLINICAL AND WELLBEING
SCIENCE ORDINARY COLLEGE UNDERSTUDIES
Amir Reza DIRBAZ
United Arab Emirates
Abstract: Foundation: Mental trouble is a gathering of mental issues showed by side effects of sleep deprivation, weariness, peevishness, carelessness, trouble in concentrating, and physical grumblings. College
understudies have more extreme emotional wellness issues than everyone. Destinations: Thusly, this investigation endeavored to evaluate the size of mental trouble and its determinants among clinical and wellbeing science standard college understudies at Jimma College. Techniques: An unmistakable institutionalbased with cross-sectional examination configuration was led at Jimma College from Spring to April 2017
on ordinary undergrad clinical and wellbeing science understudies of the Staff of Wellbeing Science. Study
members were chosen from each clump utilizing basic arbitrary testing procedures and from the office by
lottery technique. Mental trouble was surveyed by utilizing Self-Revealing poll 20. Members with score of
eight or more on Oneself Revealing poll 20 were considered as having mental pain. Chi-square and unmistakable measurements were finished utilizing SPSS-20. Results: From a sum of 369 investigation members,
around 354 gave the reaction pace of (95.9%). The greatness of mental trouble among clinical and wellbeing science understudies was 35.03 %. The greater part of the respondents were guys by sex and the mean
age of the respondents was 23 years with SD ± 6. Age, sex, year of study, the act of religion, presence of
family background of psychological sickness, division decision, and at any point utilization of substance
(visit biting and liquor) were indicator factors and fundamentally connected with mental pain at P < 0.05.
Ends: The size of mental misery in our examination was 35.03% and it needs mediation and tending to the
referenced factors essentially connected with mental pain.
Keywords: Ethiopia, Extent, Mental Trouble, College
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LOCALLY SITUATED HIGH-IMPACT PREPARING AND THE PROGRESSIONS IN
ADIPSIN LEVELS AND INSTINCTIVE ADIPOSITY RECORD (VAI) IN LADIES WITH
POLYCYSTIC OVARY CONDITION
Ae MIN-KYU
Korea, South
Abstract: Foundation: Polycystic ovary condition (PCOS) is pervasive in 5% - 8% of ladies of regenerative
age and is perhaps the main sources of fruitlessness. Goals: The point of this examination was to research
the impact of home-made oxygen consuming movement fair and square of changes in adipsin levels and
instinctive adiposity (VAI) in lady patients with persistent polycystic ovary condition in Kermanshah city.
Materials and Strategies: This examination was done among 24 ladies with PCOS in 2017. The examples
were 12 individuals in the intercession gathering and 12 individuals in the benchmark group (alluded to
Kermanshah wellbeing focuses). The intercession bunch at that point performed locally established vigorous preparing for about four months. Serum levels of adiposity and instinctive adiposity were estimated
when the activity program through blood testing. SPSS V.22 programming was utilized for information
investigation and t-test with autonomous example and matched t-test. Results: There was a huge contrast
in the instinctive adiposity list (VAI) following four months of vigorous exercise in the mediation gathering
(P = 0.014). In any case, adipsin level changes were not genuinely huge in the control and control gatherings. (P = 0.097). End: High-impact practice under house watch favorably affects the instinctive adiposity
list in ladies with PCOS and can be suggested as a protected treatment for these patients.
Keywords: High-Impact Exercise, Instinctive Adiposity List, Polycyclic Ovarian Condition, Adipsin
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THE COUNT OF THE EXPENSES OF CT-EXAMINE ADMINISTRATIONS
Fernand BRAZIER
France
Foundation: Cost investigation is a powerful methodology for organizers and wellbeing framework supervisors to address the issues with respect to the expanded lack of assets. Movement based costing (ABC) is
another framework with different applications in every day administration exercises, the utilization of
which is extending for the assessment of genuine expenses. Goals: The current investigation expected to
ascertain the absolute expenses of CT-examine benefits in Shahid Rajaei Medical clinic of Qazvin, Iran
utilizing the ABC model and contrasted the outcomes and the duties endorsed in 2016. Techniques: This
unmistakable, applied examination was led reflectively. The complete expenses of CT-examine administrations were determined utilizing the ABC model and contrasted and the taxes endorsed in 2016. Information were gathered utilizing agendas dependent on the clinic data framework, perceptions, and meetings.
Information investigation was acted in SPSS adaptation 23 and Microsoft Dominate programming utilizing
the non-parametric Wilcoxon test. Results: The all out expenses of the CT-filter unit in the given year
(2016 - 2017) was assessed at 398,380.07 dollars, with the biggest portion of the all out costs in the HR
(57.9%), devoured materials (23.4%), and overhead (18.7%), individually. No critical distinction was seen
between the all out costs dependent on the ABC framework and levies of these administrations. Ends: As
per the outcomes, the absence of a contrast between the all out expenses and government levies proposed
that income ought to be higher than the expenses of these administrations, and these units could get beneficial through appropriate expense control measures.
Keywords: Iran, Action Based Costing, Public Area Costing, Ct-Sweep Administrations, Government
Taxes
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LEUKOCYTOSIS IN NEGATIVE INTESTINAL SICKNESS QUICK INDICATIVE TEST
Gert-Jan BOSMANS
Belgium
Abstract: Foundation: Authoritative tests are not regularly accessible in Ghanaian region clinics for diagnosing febrile diseases among kids under five years in the wake of barring intestinal sickness with the quick
demonstrative test (RDT). The majority of such febrile introductions are likely microbial. In the event that
a contamination incited WBC rise is exhibited reliably enough in such intestinal sickness RDT negative
febrile diseases, it could turn into an indicative guide. Techniques: Review information from the clinical
records were gotten for 432 kids from a half year to 5 years old, who had given fever (temperature ≥
37.5°C). Their separate WBC checks were likewise reported and factual investigation of the information
did. Results: A critical relationship was shown between the jungle fever RDT negative status and the patient's raised WBC check (P < 0.001). Leukocytosis was missing in 58.6% of RDT-negative febrile youngsters. Patients who tried RDT-negative were twice as liable to have raised WBC tallies (OR = 2.19) than
RDT-positive patients. Ends: A raised WBC tally has exhibited a possibly powerless relationship with a
negative jungle fever RDT status among febrile youngsters U-5 in DPH. Remaining solitary, nonetheless,
the WBC may not be definitive for the assessment of U-5 febrile introductions subsequent to barring jungle
fever. The febrile youngster presents an analytic issue to numerous clinicians in Ghanaian locale medical
clinics, particularly when the underlying jungle fever RDT is negative (1). In a public overview of 2,557
youngsters under five years who had built up a fever in the previous fortnight, intestinal sickness RDT
positive status was reported in 36.4% (2). This was a drop from the 48% RDT-positive predominance rate
saw in the 2011 Ghana - Different Pointer Group Overview (MICS) (2). These discoveries recommend that
a sizeable populace of febrile kids under-5 might not have jungle fever (3) and require, maybe, further
examinations to find out their analysis and, hence, the fitting treatment. The real extent of jungle fever
related U-5 febrile ailment introducing to locale emergency clinics in Ghana has been suspected in certain
investigations to be a lot higher than detailed in the public studies (4). Be that as it may, perceptions from
different examinations led on the mainland uphold the decrease in the extent of intestinal sickness' strength
as the commonest reason for youth febrile ailments in the sub-locale.
Keywords: Jungle Fever, Leukocytosis, Febrile Disease
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EVALUATION OF FILTERED WATER QUALITY IN KERMANSHAH CITY DEPENDENT
ON CALCIUM AND MAGNESIUM HARDNESS
Han JIA
China
Abstract: Today, the utilization of filtered water has expanded essentially for different reasons, like the
bad quality of faucet water, presence of dangerous synthetic compounds in channeled water, simplicity of
transport, and openness. Consequently, considering the quality highlights of filtered water is of most
extreme significance. The current examination was directed in the two phases of survey and lab with the
point of deciding the connection between's the nature of hardness when filtered water is bought and assess
the calcium and magnesium substance in the research facility. The applied poll was planned dependent on
water hardness in four segments of information and mentality, and its legitimacy and dependability were
affirmed. The calcium and magnesium substance were resolved utilizing standard techniques and the inductively coupled plasma mass spectrometry contraption. The acquired outcomes demonstrated that the
main markers of buying filtered water were non-abrasiveness accessibility, brand, and frigidity. As opposed to customer guarantees, the most generally utilized filtered water (60% of the brands) were seen to be
those with high hardness. Thusly, it very well may be reasoned that elements like accessibility, promoting,
and level of the utilization market are the main compelling components in the utilization pace of filtered
water.
Keywords: Hardness, Filtered Water, Taste and Scent, Calcium and Magnesium
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EXAMINATION OF CONNECTION BETWEEN LEVELS OF SELF-ADEQUACY AND SELFCARE
Mostafa ZANGANE
Libya
Abstract: In this examination it is planned to research the connection between the self-adequacy and selfcare levels in young people which are matured between 11 - 15 years of age. For this reason, the sociosegment attributes of the understudies are used including, age, grade, sexual orientation, longest home,
family type, momentum home area, family structure, scholastic achievement status, pay result balance,
persistent illnesses, instruction level of mother, schooling level of father, mother calling, father calling of
understudies. Likewise, the most realized scales to be specific general self-adequacy scale and self-care
office scale were considered to examine related qualities of young people from Mersin Region of Turkey.
It is suggested from results that there is a critical connection between the self-viability scale scores with
the scholarly achievement status, family type and family structure qualities of these youths. Also, there
existed a critical connection between the mean scores of oneself consideration scale with the age, grade,
schooling level of their moms, financial status of their families, scholarly achievement status and their
family types. In view of the outcomes, particularly on account of the single-parent type family structures,
directing a vote based family order and scholastic achievement status of understudies lead to increment in
the self-viability conviction of teenagers. In the comparative manner, the schooling level of moms, financial status of the families, made high scholarly progress and holding a popularity based family discipline
brought about the high self-care office level of the teenagers. Also, as the self-adequacy level of the young
people expanded, oneself consideration organization level of the teenagers might be expanded furthermore.
Keywords: Teenagers, Factual Investigation, Self-Viability Scale, Self-Care Office Scale
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THE UNWAVERING QUALITY AND LEGITIMACY OF THE POST-AWFUL PRESSURE
PROBLEM AGENDA
Casper BEKAERT
Belgium
Abstract: Foundation: The post-horrendous pressure interruption agenda (PCL) is a solid self-evaluation
measure for post-awful pressure issue (PTSD). As of late, the PCL has been refreshed dependent on the
DSM-5 rules for PTSD Goals: The current examination planned to decide the psychometric properties and
demonstrative capacity of the PCL as a screening apparatus in a seismic tremor stricken populace in Kermanshah, Iran. Techniques: This cross-sectional investigation was led on 200 harmed tremor casualties in
Deals and Javanrud areas. The subjects were chosen by means of purposive examining. The PCL was
converted into Kurdish (Surani), and prepared questioners run the deciphered form for 200 people showing
the indications of post-seismic tremor pressure in the quake stricken urban communities of Javanrud and
Deals situated in Kermanshah area. Following fourteen days, 100 members were haphazardly chosen, and
the survey was finished once more. Results: The inner consistency of the PCL (α = 85%) was demonstrative
of the legitimacy of the agenda. The Youden's list with the cutoff point of 23 was viewed as ideal for the
PCL apparatus. The indicative estimations of affectability and particularity were assessed at 0.82 and 0.81,
separately (P < 0.001). Also, the test-retest results were equivalent following fourteen days (α = 87%),
showing the high dependability of the agenda. Ends: As indicated by the outcomes, the PCL is a touchy
and precise apparatus for surveying the situation with PTSD in a fiasco casualties and mishaps and could
be utilized in the screening of PTSD in the wellbeing checking programs for these casualties.
Keywords: Dependability, Legitimacy, Post-Horrendous Pressure Issue, Agenda, Tremor Populace
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THE BOUNDARIES AGAINST THE BUSINESS ADVANCEMENT OF CLINICAL AND
MEDICAL SERVICES THE TRAVEL INDUSTRY
David Fuster O FUSTÉ
New Zealand
Abstract: Foundation: Clinical and medical care the travel industry is a significant zone affecting objective
turn of events. Thinking about the geological area of Kermanshah City, Iran and presence of the related
specialists, the clinical and medical services the travel industry and business venture improvement are
among the distinct advantages for the supportable advancement of Kermanshah. Targets: The current
examination planned to explore the boundaries against the business venture improvement of clinical and
medical services the travel industry in Kermanshah. Techniques: This explorative investigation was directed with a mined plan utilizing the blended strategies approach, including both subjective and quantitative
techniques. The example populace comprised of specialists, vacationers, talented people in the regions of
wellbeing, medication, and the travel industry. Results: The principle boundaries against business improvement in clinical and medical services the travel industry in Kermanshah included infrastructural hindrances, advertising and advancement obstructions, human asset obstructions, the executives boundaries,
legislative hindrances, obstructions identified with rules and guidelines, social boundaries against the travel
industry advancement, and issues in the participation of private and administrative areas. Ends: As per the
outcomes, the seriousness of the effect of the hindrances against business venture and the travel industry
improvement was characterized into three levels, and the ramifications were additionally examined.
Keywords: Boundaries, the Travel Industry Advancement, Business Improvement, Clinical and Wellbeing
the Travel Industry
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WIDESPREAD UTILIZATION OF FACEMASKS AGAINST COVID SICKNESS 19 IN
NIGERIA: A NEED OR AN ERUPTION?
Bohumil PEŠEK
Czech Republic
Abstract: The upsurge of instances of Covid sickness 19 (Coronavirus) worldwide has constrained numerous nations including Nigeria to prescribe compulsory utilization of facemask to their resident out in the
open spots to restrict the spread of this infection. Despite the fact that to date, there is no reported proof
that facemask use by the public ensured sound individuals against Coronavirus. By and by, the World
Wellbeing Association urges the overall population to wear a non-clinical cover in open settings in regions
of local area transmission. This paper investigates the current required utilization of facemask by the Nigerian public and features the ramifications of such use. Notwithstanding the absence of proof of decreased
local area transmission of Coronavirus with the utilization of facemask by clearly solid individuals locally,
it is related with vulnerabilities and impossible results. It might remove the careful covers from those that
truly need them, for example, cutting edge wellbeing laborers, individuals with respiratory lot contaminations, or who have been affirmed to have the Coronavirus and their parental figures. Once more, it could
make a misguided feeling that all is well and good that may wind up putting individuals at a more serious
danger of Coronavirus. Thusly, chiefs ought to edify people in general on the suitable utilization of veils
and the significance of proceeding to carefully follow any remaining layers of preventive measures.
Keywords: Wellbeing Faculty, General Wellbeing, Hand Cleanliness, Veils, Pandemic, Coronavirus
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FACE VEIL AS AN APPARATUS TO FORESTALL THE COVID INFECTION 2019: THE
SIGNIFICANCE AND DIFFICULTIES
Murad MAMMADALIYEV
Azerbaijan
Abstract: Setting: Covid infection 2019 (Coronavirus) arose in China in December 2019 and quickly turned into a worldwide pandemic. Respiratory drops are the fundamental transmission course, and no affirmed medications or antibodies have been accounted for up until now. Consequently, counteraction is viewed as vital for the control of this pandemic. Veils are close to home defensive hardware, which assume
a vital part in the avoidance cycle. The World Wellbeing Association (WHO), Habitats for Infectious prevention and Avoidance (CDC), and European Community for Sickness Anticipation and Control (ECDC)
have stressed on the utilization of veils by medical care suppliers, patients, and guardians. Proof Procurement: This survey study was directed via looking in Scopus, PubMed, Google Researcher, and WHO library information bases utilizing explicit hunt terms. Just the articles and other optional sources distributed
in English were chosen and investigated. Results: 2019 novel Covid (2019-nCoV) is more modest than the
pore size of a wide range of accessible covers. Moreover, the issue of restricted medical clinic assets (e.g.,
veils during pandemics) requires exceptional consideration, while the created cover trash during the pandemic is another urgent issue. Endeavors have been made to address these three basic difficulties. Ends:
We explored different sorts of covers and examined the capacity of each to forestall Coronavirus, just as
the answers for the issues related with utilizing the covers that give deficient assurance against the 2019nCoV, veil lack, and veil trash. Notwithstanding the inadequate defensive force of the accessible covers,
these devices could postpone the movement of Coronavirus adequately inferable from veil stream opposition and infection spread through beads.
Keywords: Avoidance, Pandemics, Veils, Covid Sickness, 2019, Antiviral Cover
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PROSPERING: A CROSS-SECTIONAL INVESTIGATION ON SCHOLASTIC
ACCOMPLISHMENT IN THE UNDERSTUDIES
Thanetpol SUTASANACHINDA
Taiwan
Abstract: Foundation: Thriving is a mental develop that alludes to the kind of living respectively with
perpetual joy in human capacities. People with undeniable degrees of thriving know about their capacities,
enthused about progress, and thought about useful local area individuals. Goals: The current investigation
meant to decide the prospering status and its relationship with scholastic accomplishment in the understudies of Kermanshah College of Clinical Sciences, Iran. Techniques: This cross-sectional, elucidating insightful examination was led on 295 understudies at Kermanshah College of Clinical Sciences in 2018.
The understudies were chosen through straightforward irregular inspecting with relative likelihood to estimate. Information were gathered utilizing a self-report survey. Information investigation was acted in SPSS
form 16 utilizing autonomous t-test, single direction ANOVA and Pearson's relationship coefficient at the
meaning of 95%. Results: The mean age of the understudies was 22.92 ± 2.47 years (range: 18 - 30 years).
The mean score of thriving was 39.93 ± 8.73 (score range: 8 - 56), which demonstrated that the members
got 71.3% of the most extreme score of prospering. What's more, the score of thriving was fundamentally
higher in the female understudies contrasted with the guys (P = 0.046) and had a positive, critical relationship with scholarly accomplishment (r = 0.197; P = 0.002). Ends: Thinking about the more good status
of prospering in the female understudies, it is suggested that instructive projects be created and executed
for the advancement of thriving by zeroing in on male understudies.
Keywords: Understudy, Scholastic Accomplishment, Thriving, Mindfulness
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THE DANGER OF CATACLYSMIC WELLBEING USES BECAUSE OF DIRECT NONCLINICAL EXPENSES IN PATIENTS
Kaphiri NAZARI
Egypt
Abstract: Foundation: Cash based installment envelops the costs that patients pay for medical care administrations, which is a wasteful way to deal with medical services financing as it might prompt destitution.
Targets: The current investigation planned to decide the danger of cataclysmic wellbeing uses because of
non-clinical expenses in the outpatients in Qazvin, Iran. Strategies: This cross-sectional review was led on
341 outpatients alluding to the internists of Velayat Emergency clinic and Bu-Ali Sina Emergency clinic
in Qazvin. The necessary information were gathered utilizing a scientist made survey and the solutions of
the patients. Cash based installments were characterized as the immediate clinical and non-clinical expenses inside one month. Results: The mean cash based installments of the patients in a single month was
49.97 dollars, 75.8% of which took care of direct clinical expense (sickness analysis and therapy), and
24.2% took care of direct non-clinical expenses to get wellbeing administrations. The most noteworthy
cash based installments were for symptomatic/research facility tests (50.3%), drugs (21.5%), and transportation (18.2%). Moreover, the openness rate to disastrous consumptions was assessed at 31%, and the patients with lower pay had less openness contrasted with those without wages. Ends: As per the outcomes,
direct non-clinical expenses were related with the expanded cash based installments of the patients, which
thus prompted the higher paces of disastrous consumptions.
Keywords: Immediate, Non-clinical, Expenses, Cash based Installment, Calamitous, Wellbeing Uses, Outpatients
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THE SEXUAL PERSPECTIVES OF IRANIAN UNDERSTUDIES
Liang SU
China
Abstract: Foundation: Sexual perspectives are a focal idea in the investigation of sexuality and may generally impact the dynamic of the young to participate in early sexual relations. Targets: The current examination meant to research the sexual perspectives (lenient/moderate) of Iranian understudies. Techniques:
This examination was directed on 280 understudies (170 females and 110 guys) who were chosen by means
of multistage arbitrary inspecting from the understudies of Ahvaz Jundishapur College of Clinical Sciences
in Ahvaz, Iran. Information were gathered utilizing the short-structure sexual disposition scale. Information
investigation was acted in SPSS adaptation 22 utilizing the factorial examination of fluctuation. Results:
A critical contrast was seen between the male and female understudies as far as sexual mentalities as the
sexual disposition of the female understudies was traditionalist, while the sexual demeanor of the male
understudies was tolerant. Furthermore, sexual perspectives contrasted altogether between age bunches as
the understudies matured 18 - 22 years had moderate sexual mentalities, while those matured 23 - 26 years
had lenient sexual perspectives. End: The consequences of this review could direct analysts and instructors
in assisting understudies with the issues in regards to early sex and the anticipation of high-hazard sexual
practices.
Keywords: Sexual Mentalities, Tolerant, Moderate
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THE PRESCIENT VARIABLES OF ASSUMPTION ABOUT MATURING: THE PART OF THE
FEELING OF HAVING A PLACE
Radomir LAZAREVIC
Serbia
Abstract: Targets: The current investigation intended to survey the relationship between's the feeling of
having a place and assumption about maturing in the old. Techniques: This cross-sectional investigation
was directed on 300 old inhabitants in Tehran and Ghazvin, Iran. The assumptions about maturing (Time
12) was utilized to assess a similar variable, and the other estimation apparatus was the feeling of having a
place instrument. Results: The feeling of having a place had an immediate, huge connection with assumption about maturing (β = 0.466; P < 0.001), so the feeling of having a place could foresee different elements
of assumption about maturing, like actual wellbeing (β = 0.20; B = 0.08; P < 0.001), psychological wellbeing (β = 0.40; B = 0.31; P < 0.001), and intellectual capacity (β = 0.40; B = 0.34; P < 0.001). Ends:
Thinking about the got results, it is prescribed that unique consideration be paid to mental components
(e.g., feeling of having a place) to improve relational relations and sound maturing in the old. Moreover,
these variables fundamentally affect the future and personal satisfaction of this population.Expectation in
regards to maturing (Period) is a significant issue this local gathering, which could be straightforwardly
associated with their variation to maturing (2). Time is characterized as the assumptions for an individual
with respect to physical and mental wellbeing at a mature age (3). People will in general anticipate the
most elevated levels of physical and mental execution while maturing, which could be viewed as an indication of sound maturing.
Keywords: Older, Mental Wellbeing, Feeling of Having A Place, Assumption About Maturing
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THE MENTALITIES TOWARD FEMALE GENITAL MUTILATION
Théo CHANEY
France
Abstract: Foundation: Female genital mutilation (FGM) alludes to the expulsion of a section or the whole
female genital organ, which is regularly performed by a neighborhood singular utilizing a sharp edge with
no sedatives. FGM is packed in some African nations, Asia, and the Center East. Objective: The current
investigation was directed in Iran, where FGM is a strict practice and not thought about a wrongdoing,
planning to assess the data, convictions, and comprehension of the marvel among the occupants of Uramanat (Javanrood, Ravansar, Salas, and Paveh urban areas) and look at the distinctions in the reactions of the
inhabitants. Strategies: A survey was appropriated among the Uramanat inhabitants of Kermanshah area,
Iran. Information were gathered on the age, conjugal status, mentality, and information on FGM. Results:
The review was executed among 250 inhabitants of the Uramanat district, and 212 polls (82.7%) were
returned by 96 ladies (47%) and 109 men (54%). Quite, 66.8% of the female members had been circumcised. The discoveries showed that 81.04% of the male inhabitants and 88.5% of the female occupants accepted that FGM is a strict practice. Just 8.1% of the female occupants contrasted with 18.7% of the male
inhabitants believed FGM to be unlawful. Albeit 78.8% of the male members expressed that their life
partner was circumcised, most of the men (57.8%) favored a spouse with a solid female genitalia. Ends:
As per the outcomes, there are various and confounding points of view with respect to FGM. The absence
of explicit standards and information about the mental, sexual, and actual impacts of FGM lead to the
continuation of this training. Consequently, raising the consciousness of different gatherings of people
about FGM and its complexities could stop this barbaric issue.
Keywords: Mentality, Female Genital Mutilation, Occupants
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LIVED ENCOUNTERS OF HOME ISOLATE DURING THE COVID PANDEMIC
Irwan Hamdani PRANOTO
Iraq
Abstract: The current examination expected to portray the lived encounters of ladies in regards to the
home isolate during the Covid pandemic. A subjective report was directed on 12 ladies living in Tehran,
Iran who were chosen by means of purposive inspecting. Information were gathered by means of semiorganized meetings and broke down by topical substance examination. The acquired outcomes showed
seven measurements with respect to the isolate period from the viewpoint of danger and opportunity, including family (keeping the family establishment flawless, inability in controlling issues), singular (execution based delight, execution based deadness), profound (depending on God, anxiety), and wellbeing related angles (perception, impassion). Each measurement was partitioned into different subcategories. Our
discoveries demonstrated that appropriate moves should be made by varying backgrounds and specialists
to upgrade the physical and psychological well-being of the local area during this basic period. The accessible logical proof with respect to infectious sicknesses (particularly Coronavirus) validates the significance of the control and anticipation of the illness spread, especially prior to finding conclusive therapy
strategies and creation of a successful antibody. Perhaps the main systems in such manner includes carving
the illness transmission chain through the disconnection of patients and isolate/imprisonment for weak
people. Through these instruments and deferring the sickness transmission, new instances of the contamination could be postponed all together for the necessary offices and data to be given to the local area
straightforwardly. Moreover, the capacity of the wellbeing framework could be improved, and legitimate
prescriptions and antibodies could be delivered.
Keywords: Ladies, Lived Insight, Covid, Coronavirus, Home Isolate
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AN EXAMINATION ON MEDICINALLY SLANTED CLEARLY SOUND PEOPLE
OBTAINING URINARY PLOT DISEASES
Branislav MANĐURIC
Croatia
Abstract: Foundation: Urinary lot contaminations (UTI) essentially the indicative or asymptomatic colonization of the kidneys, ureters, urinary bladder or/and the urethra by microorganisms, normally microbes.
At the point when these diseases influence the kidneys, it is known as pyelonephritis. Destinations: To
figure the percentile danger of restoratively slanted evidently sound people procuring urinary lot contamination. Techniques: Composed assent was looked for on each survey. It was completed inside the time of
August to November, 2018. The examination was finished with more than 160 people; 154 polls were
acknowledged as appropriately filled. The surveys were sex explicit. People cut across specialists, attendants, research facility researchers, nursing understudies and clinical understudies. The examining study
utilized was single blinded technique. Regions contemplated were Level state (Jos College Instructing
Emergency clinic, Level Expert Emergency clinic and school of Birthing assistance; Vom), Abuja (College
of Abuja Clinical School Grounds) and Nasarawa state (Bingham College). Information was gathered,
arranged and characterized into gentle, moderate and high dangers. (guys, N = 71 with an age scope of 19
- 45 years; females, N = 83 with an age scope of 19 - 44 years). Decisions: Cleanliness is a pivotal factor
in inclination to UTI. Ladies are at higher danger of securing urinary plot contaminations. Sickle cell might
be an inclining component to pyelonephritis.
Keywords: Urinary Parcel Disease, Pyelonephritis UTI, Sickle Cell, Nephropathy Danger of UTI
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RELATIONSHIP BETWEEN CORTICAL THICKNESS AND YOUTH WEIGHT LIST: JOB OF
RACE AND PAY
Mehdi PASDAR
Libya
Abstract: Foundation: There is blended writing on the relationship between cerebral cortex morphometry
and weight file (BMI), with just some yet not all examinations reporting a converse relationship between
cortical thickness (CT) and BMI. As the relationship among CT and BMI is conflicting in the writing, we
suggest that racial and financial status (SES) contrasts may exist in such manner. Targets: We acquired the
young adult cerebrum intellectual turn of events (ABCD) information to research racial and SES contrasts
in CT and youth BMI affiliations. Strategies: This cross-sectional examination included 10,185 kids
between ages 9 and 10. Blended impacts relapse was utilized to break down the information. The free
factor was CT estimated utilizing primary X-ray. The needy variable was BMI treated as a ceaseless variable. Covariates included nationality, sex, age, family structure, parental instruction, and intracranial volume. Race (White, Dark, Asian, and Other/blended) and family unit pay levels (< 50 k, 50 - 100 k, and
100 + k) were the impact modifiers. Results: High CT was prescient of lower BMI (b for primary impact
of CT on BMI = - 3.134; P < 0.001). Be that as it may, the backwards relationship among CT and BMI was
more grounded in Dark than White (b for association among race and CT = - 2.39; P = 0.01255), and lowpay than big league salary youngsters (b for communication between pay 50 - 100 k = 1.86; P = 0.02906;
for connection between pay 100 + k b = 3.77; P < 0.001). Ends: Our discoveries recommend that albeit
high CT is related with lower BMI in kids, this affiliation fluctuates across racial and SES gatherings. More
examination is required on obesogenic conditions' job in adjusting the remarkable quality of cerebral cortex
morphometry as a danger factor for high BMI.
Keywords: Kids Stoutness, Weight List, Cortical Thickness
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THE CONNECTION BETWEEN MOMS' PSYCHOLOGICAL WELLNESS AND BRUTALITY
AGAINST THEIR YOUNGSTERS
Yesayi BALTAIAN
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Abstract: Foundation: The negative educational encounters and mental condition of the moms cause them
to be deficient to address the issues of their youngsters and to show careless oppressive conduct towards
their kids. Goals: The point of this examination was to explore the connection between moms' psychological wellness status and disregard/enthusiastic actual viciousness conduct towards their kids. Strategies:
This was a cross-sectional quantitative examination. The number of inhabitants in the investigation comprises of ladies who had kids matured 0-11 years who applied to a public emergency clinic in Istanbul in the
principal quarter of 2016. In the investigation, Self-Detailing Survey SRQ was utilized to gauge the emotional wellness of moms, and brutality poll was utilized to quantify the vicious practices of moms towards
their kids. SPSS 20.0 program was utilized for measurable investigation. Results: It was discovered that
practically 50% of the moms had high mental/mental issues (over the limit). It was discovered that the
paces of significant degree of passionate brutality, low and undeniable degree of actual savagery against
the offspring of moms with a Self-Revealing Poll SRQ over the limit were higher. Furthermore, a measurably critical distinction was found between horrendous educational encounters and moms' disregard conduct towards the kid and this distinction was not found in the maltreatment types. Ends: In families with
horrendous mishaps, careless practices of moms towards their youngsters are noticed all the more often. In
families with high awful beneficial encounters, careless practices of moms towards their kids are seen at a
higher rate than families with low awful educational encounters.
Keywords: Psychological wellness, Youngster Misuse, Kid Disregard, Maternal Brutality
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SEXUAL WELLBEING DETERMINANTS OF ORDINARY WEIGHT, OVERWEIGHT, AND
STOUT SEXUAL MINORITY MEN
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Abstract: With the developing acknowledgment of overweight and weight as huge, worldwide general
wellbeing concerns, the collection of exploration researching the connection between weight record (BMI),
sexual wellbeing, and sexual working in sexual minority men is still scant. Objective. The motivation behind this examination is to survey sexual wellbeing determinants (sexual conduct and sexual working)
corresponding to typical weight, overweight, and stoutness among gay and sexually unbiased men. Techniques and Materials. The overview included four classifications of inquiries/estimations, enveloping sociodemographic data, secured/unprotected sexual practices, sexual working, and BMI. The study was directed on the web, and enlistment comprised of online warnings (messages and electronic messages) and
notices shipped off LGBT people group associations, mailing records, and informal organizations. Results.
The investigation test was made out of 741 gay and sexually unbiased men, going in age from 21 to 75
years (Mage = 43.30, SDage = 11.37); 62.5% of men self-recognized as gay and 37.5% as sexually unbiased. Predominance of ordinary weight was 50.3%, of overweight, 33.3%, and of heftiness, 16.4%. Members with overweight and heftiness showed a lower recurrence of butt-centric responsive sex without condoms when scompared to members with ordinary weight. Various leveled numerous relapse examination
to survey the impacts of BMI on sexual wellbeing showed that being more youthful in age, self-recognizing
as gay, being seeing someone, longer penises, receiving insertive situation in sex, and being ordinary weight were huge indicators of butt-centric responsive sex without condoms, clarifying 24.2% of the all out
change. However, BMI was not prescient of sexual working. End. These discoveries feature the significance of remembering BMI for sexual conduct models of sexual minority men to more readily comprehend
BMI's job in impacting sexual danger.
Keywords: Dread of Dismissal, Covering, Sexual Generalization
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PERVASIVENESS AND RELATED COMPONENTS OF OVERWEIGHT AND CORPULENCE
AMONG SECONDARY SCHOOL YOUNG PEOPLE IN BAHIR DAR CITY, NORTHWEST,
ETHIOPIA: A CROSS-SECTIONAL EXAMINATION
Jayaputra QUAN
Indonesia
Abstract: Overweight and corpulence can be characterized as inordinate and strange fat testimony in our
bodies. A weight list for time of Z scores +2 to +3 was delegated overweight, while BMI for age >+3 Zscore was considered as corpulence. Overweight and stoutness in teenagers are a significant medical condition in low-pay nations like Ethiopia. Be that as it may, there isn't grounded information on young people's overweight and heftiness. Thusly, this examination evaluated the predominance and related elements
of overweight and heftiness among secondary school teenagers in Bahir Dar city, northwest of Ethiopia.
Techniques. A foundation based cross-sectional examination was led from October 30 to November
30/2019 among 551 secondary school youths. Information were gathered utilizing a self-authoritative survey. Weight and tallness were estimated via prepared wellbeing experts. World Wellbeing Association
AnthroPlus programming was utilized to investigate anthropometric information into weight record for age
with z-score to learned overweight and heftiness. Information were entered utilizing Epi Data rendition
3.5.3 and moved to SPSS form 22 for additional examination. Recurrence and rate were introduced utilizing tables and figures. A bivariable and multivariable strategic relapse investigation was performed to
decide the relationship between the reliant and free factors. Changed chances proportion with 95% CI and
were utilized to direct factual importance for overweight and stoutness. Result. In this investigation, 522
secondary school young people matured 10–19 years were chosen utilizing a straightforward arbitrary
examining method with a reaction pace of 94.74%. The mean age of the respondents was 17 years with
SD ± 1.41. The general pervasiveness of overweight and stoutness was 12.5% (95% CI: 9.6, 15.2). Guys
(13.3%) were more than females (11.5%), being overweight and hefty. Having independently employed
moms (AOR: 4.57; 95% CI: 1.06, 19.78), having government-utilized moms (AOR: 6.49; 95% CI: 1.96,
21.54), and having school taking care of propensity (AOR: 0.44; 95% CI: 0.26, 0.76) were factors related
with overweight/heftiness among secondary school teenagers. End. The commonness of overweight/heftiness in the current investigation was high. Teenagers having independently employed moms, youths having
government-utilized moms, and understudies having school taking care of propensities were critical elements of overweight and stoutness. Hence, more accentuation will be given to teenagers having self-and
government-utilized moms and young people having school taking care of propensity.
Keywords: Sustenance Change, Dyslipidemia, Hypertension
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CHINESE HOME GROWN MEDICATION FOR WEIGHT THE EXECUTIVES: A PRECISE
SURVEY AND META-EXAMINATIONS OF RANDOMIZED CONTROLLED
PRELIMINARIES
Jatayu AYYAR
India
Abstract: Objective: This survey examined the impacts and security of Chinese home grown medication
(CHM) equations on weight the executives. Techniques. Eighteen data sets in English, Chinese, Korean,
and Japanese were looked from their commencements to September 2019. The treatment bunches included
CHM details, and the control included fake treatment, Western prescription (WM), and way of life intercession (LI), with or without cointerventions (WM as well as LI). Nature of studies was surveyed utilizing
Cochrane Cooperation's danger of inclination evaluation instrument. Body weight and weight file (BMI)
were examined in RevMan v5.4.1 and communicated as mean contrasts with 95% certainty stretches (CI),
while antagonistic occasions were communicated as hazard proportion with 95% CI. Results. 39 RCTs
were qualified for subjective investigation, 34 of which were remembered for the meta-examinations. Most
of studies had a high or muddled danger of choice, execution, and location inclination. 25 CHM considers
including cointerventions uncovered that CHM had huge extra consequences for body weight and BMI
toward the finish of treatment contrasted with control. No genuine unfriendly occasions were accounted
for in the CHM gatherings. End. CHM shows a promising assistant to work with WM or way of life change
for weight the executives. Nonetheless, methodological boundaries like absence of allotment covering and
twofold blinding may have prompted difficulties in information combination. All the more thoroughly
planned RCTs including cointerventions are justified.
Keywords: Comorbidities, Stomach Uneasiness, Loose Bowels
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WEARABLE MOVEMENT GPS BEACON USE IN A YOUNG ADULT WEIGHT THE
EXECUTIVES CENTER: A RANDOMIZED CONTROLLED PILOT PRELIMINARY
Mojtaba DARA
Oman
Abstract: Foundation: The utilization of active work tracker gadgets has expanded inside everybody. In
any case, there is restricted clinical writing considering the adequacy of such gadgets in young people with
stoutness. In this examination, we investigated the attainability of utilizing wearable movement GPS beacons as an aide mediation on young people with heftiness. Strategies. Randomized controlled pilot preliminary assessed the plausibility (weakening ≤50%) of an action following intercession (ATI) and its consequences for weight reduction in teenagers with corpulence took on a young adult weight the executives
facility (AWMC). Results included possibility (wearing down rate) and outright change in BMI. Contrasts
between bunches at 6, 12, and 18 weeks were inspected. Results. 48 members were joined up with the
examination. Eighteen subjects were haphazardly relegated to the ATI gathering and 30 to control. The
normal age was 14.5 years. By and large, most of members were Hispanic (56%). Genders were similarly
conveyed. The normal pattern BMI was 37.5 kg/m2. At the examination end, the general whittling down
rate was 52.1%, 44.4% in the ATI bunch versus 56.6% in the benchmark group, with a differential steady
loss of 12.2%. The ATI and control bunches each showed a flat out decline in BMI of −0.25 and −2.77,
separately, with no huge contrasts between the gatherings. End. The whittling down rate in our examination
was >50%. Support in the AWMC by the ATI and control bunches brought about upkeep of BMI and body
weight for the investigation length. Nonetheless, the utilization of a movement GPS beacon was not related
with more prominent weight reduction. This preliminary is enrolled with NCT03004378.
Keywords: Heftiness Progress, Actual Work, Stoutness' Safe Nature
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THE COMMONNESS OF METABOLIC DISORDER IN ETHIOPIAN POPULACE: AN
EFFICIENT SURVEY AND META-INVESTIGATION
Yithun ARANGANAN
Singapore
Abstract: Foundation: The metabolic condition is a grouping of hyperglycemia/insulin obstruction, hypertension, dyslipidemia, and heftiness which are hazard factors for cardiovascular illness, type 2 diabetes
and stroke, and all-cause mortality. The weight of metabolic condition is arising alarmingly in low-and
center pay nations like Ethiopia; be that as it may, there is absence of complete assessment. This investigation meant to decide the pooled predominance of metabolic disorder in Ethiopia. Techniques. This orderly survey and meta-investigation included unique articles of observational examinations distributed in
the English language. Searches were completed in PubMed, Google Researcher, and Africa Diaries from
origination to August 2020. An arbitrary impacts model was utilized to appraise the pooled commonness
of metabolic condition in Ethiopia. Heterogeneity was evaluated utilizing the I2 measurement. Subgroup
investigation was additionally directed dependent on sex/sex and study subjects. Egger's test was utilized
to evaluate distribution predisposition. Results. Electronic and dim writing search recovered 942 possibly
applicable papers. Subsequent to eliminating copies and screening with qualification models, 28 crosssectional examinations were remembered for this meta-investigation. The pooled pervasiveness of metabolic disorder in Ethiopia was discovered to be 34.89% (95% CI: 26.77, 43.01) and 27.92% (95% CI:
21.32, 34.51) by utilizing NCEP/ATP III and IDF measures, separately. The weighted pooled pervasiveness of metabolic disorder was higher in females 36.74% (95% CI: 20.72, 52.75) and 34.09% (95% CI:
26.68, 41.50) contrasted with guys 22.22% (95% CI: 14.89, 29.56) and 24.82% (95% CI: 18.34, 31.31) by
utilizing IDF and NCEP/ATP III rules, separately. Subgroup investigation dependent on the examination
subjects utilizing NCEP/ATP III showed that the weighted pooled commonness was 63.78%(95% CI:
56.17, 71.40), 44.55% (95% CI: 30.71, 52.38), 23.09% (95% CI: 19.74, 26.45), 20.83% (95% CI: 18.64,
23.01), and 18.45% (95% CI: 13.89, 23.01) among type 2 diabetes patients, hypertensive patients, mental
patients, HIV patients on HAART, and working grown-ups, individually. The most incessant metabolic
disorder segments were low HDL-C 51.0% (95% CI: 42.4, 59.7) and hypertriglyceridemia 39.7% (95%
CI: 32.8, 46.6). Ends. The discoveries uncovered an arising high pervasiveness of metabolic condition in
Ethiopia. In this way, early intercession is needed for the essential counteraction of the event of metabolic
disorder and the further decrease of the dreariness and mortality identified with it.
Keywords: Cardiovascular Sickness, Non-Industrial Nations, Pathogenesis

373

SÖZEL ÖZET METİNLER
CORPULENCE RELATED WITH LOW LEAN MASS AND LOW BONE THICKNESS
HIGHERLY AFFECTS GENERAL WELLBEING IN MODERATELY AGED AND MORE
SEASONED GROWN-UPS
Nilton Belchior CARDOSO
Brazil
Abstract: It is accepted that the marvel of concurrent changes in body sythesis could contrarily affect
general wellbeing. Accordingly, we planned to explore the commonness of accompanying body creation
unsettling influences and assess the relationship with dietary admission, stationary conduct, muscle
strength, and execution. This is a cross-sectional examination with 218 local area abiding grown-ups, matured 63 (59–69) a long time, both genders (52% female) enrolled from the Wellbeing Study of the City of
São Paulo. Appraisals incorporate attached lean mass (LM), fat mass and bone mineral thickness (BMD)
by DXA, hold strength, time spent sitting, and dietary admission. Subjects were bunched into 8 gatherings:
(1) ordinary, (2) osteopenia (Operation), (3) low LM, (4) heftiness, (5) OP + low LM, (6) obesity + OP, (7)
obesity + low LM, and (8) obesity + OP + low LM. Factual examinations incorporate ANCOVA, the chisquare test, and direct relapse models. 52 (23%) people introduced heftiness related with another body
structure change, with 14 (6%) having the mix of the 3 conditions (obesity + OP + low LM). All gatherings
with weight showed lower protein admission (); be that as it may, those with heftiness or obesity + low LM
invested more energy in a sitting position (), and the gathering with obesity + OP + low LM had the most
minimal grasp strength. The mix of corpulence with low LM and Operation introduced the disturbing component of being related with lower grasp strength. In a setting of segment and nourishment progress, the
discoveries address an interest for longitudinal examinations.
Keywords: Stomach Region, Body Organization, Physiological, Metabolic, Financial, Way Of Life
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STRENGTH PREPARING DECREASES FAT AGGREGATION AND IMPROVES BLOOD
LIPID PROFILE EVEN WITHOUT SKELETAL MUSCLE HYPERTROPHY IN HIGH-FAT
EATING ROUTINE ACTUATED CORPULENT CONDITION
Adil ILIYASEV
Kazakhstan
Abstract: The point was to explore the impact of solidarity preparing on skeletal muscle morphology and
metabolic transformations in corpulent rodents took care of with unsaturated high-fat eating regimen
(HFD). The speculation was that strength preparing initiates positive metabolic variations in hefty rodents
in spite of hindered muscle hypertrophy. Male Wistar rodents (n = 58) were randomized into two gatherings
and took care of a standard eating regimen or a high-fat eating routine (HFD) containing 49.2% of fat.
After acceptance and upkeep to weight, the rodents were partitioned into four gatherings: creatures conveyed in stationary control (CS), control submitted to strength preparing convention (CT), corpulent inactive
(ObS), and hefty submitted to strength preparing convention (ObT). The activity convention comprised of
10 weeks of preparing on a vertical stepping stool (three times each week) with a heap connected to the
creature's tail. Toward the finish of 10 weeks, strength preparing advanced positive changes in the body
creation and metabolic boundaries in large creatures. In particular, ObT creatures introduced a decrease of
22.6% and 14.3% in muscle versus fat and adiposity record when contrasted with ObS, separately. Besides,
these rodents had lower levels of fatty oils (ObT = 23.1 ± 9.5 versus ObS = 30.4 ± 6.9 mg/dL) and leptin
(ObT = 13.2 ± 7.2 versus ObS = 20.5 ± 4.3 ng/mL). Preparing (ObT and CT) actuated a more prominent
strength acquire when contrasted and the individual benchmark groups. Moreover, the heaviness of the
flexor hallucis longus (FHL) muscle was higher in the ObT bunch than in the CT bunch, addressing an
expansion of 26.1%. Nonetheless, preparing didn't advance hypertrophy as seen by a comparable crosssectional space of the FHL and plantar muscles. In light of these outcomes, focused energy strength preparing advanced an improvement of body sythesis and metabolic profile in stout rodents that were taken
care of a high-fat eating regimen without skeletal muscle transformations, turning into a significant reciprocal system for the treatment of weight.
Keywords: Weight, Sport, Skeletal Muscle

375

SÖZEL ÖZET METİNLER
ARISING DIETARY ISSUE OF GROWN-UP POPULACE: OVERWEIGHT/STOUTNESS AND
RELATED FACTORS IN ADDIS ABABA CITY PEOPLE GROUP, ETHIOPIA—A PEOPLE
GROUP BASED CROSS-SECTIONAL EXAMINATION
Börje WESTERGREN
Sweden
Abstract: Foundation: Corpulence is an arising general medical condition in non-industrial nations. There
is restricted investigation led in Ethiopia to decide the predominance of heftiness and its related components among grown-up populace. Along these lines, this examination pointed toward deciding the predominance of overweight/stoutness and the related elements among grown-ups matured 25–64 years in Addis
Ababa city local area occupants, Ethiopia. Techniques. A people group based cross-sectional examination
was led from April 10, 2017, to May 20, 2017, in Addis Ababa. A sum of 512 grown-ups were enlisted. A
two-stage group followed by a precise irregular testing strategy was utilized for test determination. Information were gathered utilizing polls and anthropometric estimations. The changed chances proportion
(AOR) with a 95% CI was accounted for to show the strength of affiliation. A value < 0.05 was considered
measurably critical. Results. A sum of 484 grown-ups partook in the examination with a reaction pace of
94.5%. The predominance of overweight and weight among study members was discovered to be 99
(21.5%) and 14 (2.9%), separately. Guys were 90% less inclined to be corpulent when contrasted with
females (AOR = 0.10 (95% CI: 0.01–0.84)). Uneducated individuals were 94% more averse to be corpulent
contrasted with the individuals who were educated individuals (AOR = 0.06 (95% CI: 0.01–0.44)).
Nonhypertensive people were 86% more averse to be corpulent when contrasted with hypertensive
(AOR = 0.14 (95% CI: 0.03–0.69)). End. The consolidated pervasiveness of overweight and corpulence
was discovered to be significantly high in Addis Ababa city inhabitants contrasted with the public figure.
Being female, educated, and presence of hypertension are autonomous indicators of overweight/corpulence
in the examination populace. Subsequently, the concerned bodies should start endeavors to handle the recently arising general medical condition of the country and advance solid way of life practices in the occupants of city settings.
Keywords: Dietary Example, Complex Carbs, Stationary Way of Life
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REPRODUCIBILITY OF BIOELECTRICAL IMPEDANCE EXAMINATION IN PREGNANCY
AND THE RELATIONSHIP OF BODY PIECE WITH THE DANGER OF GESTATIONAL
DIABETES: A SUBSTUDY OF MUMS COMPANION
Delmetrice PARKS
Central African Republic
Abstract: Bioelectrical impedance investigation (BIA) is a quick and noninvasive strategy for body organization examination; be that as it may, reproducibility between BIA instruments in pregnancy is dubious.
Unfriendly maternal body sythesis has been connected to pregnancy inconveniences including gestational
diabetes mellitus (GDM). This investigation expected to assess the reproducibility of three BIA instruments
in pregnancy and examine the connection between the body organization and the GDM hazard. Strategies.
An imminent accomplice (n = 117) of ladies with singleton pregnancies partaking in the Microbiome Understanding in Maternity Study (MUMS) at St. George Clinic, Sydney, Australia. Anthropometric estimations and BIA body piece were estimated at ≤13 weeks (T1), 20–24 weeks (T2), and 32–36 weeks (T3) of
incubation. Muscle versus fat ratio (BFP), absolute body water (TBW), and impedance were assessed by
three BIA instruments: Bodystat 1500, RJL Quantum III, and Tanita BC-587. GDM status was recorded
after 75 g oral glucose resistance test was performed at 28 weeks or prior. Understanding between BIA
instruments was surveyed utilizing Dull Altman examination. Calculated relapse demonstrating investigated relationship of BFP with GDM. Results. Strategy correlation reproducibility among Bodystat and RJL
was more grounded than among Bodystat and Tanita for both BFP and TBW% at all three time focuses.
RJL overestimated BFP on normal by 3.3% (), with cutoff points of arrangement inside ±5% for all trimesters. Normal BFP was not essentially unique among Tanita and Bodystat in spite of the fact that constraints
of understanding surpassed ±5%. GDM analysis was freely connected with expanded BFP in T1 (changed
OR 1.117 per 1% increment; 95% CI 1.020–1.224; ) and in T2 (changed OR 1.113 per 1% increment; 95%
CI 1.010–1.226; ) and with Asian identity in all models (OR 7.4–8.1). End. Reproducibility among instruments was moderate; in this manner, compatibility between instruments, especially for research purposes,
can't be expected. In this companion, GDM hazard was humbly connected with expanding BFP and firmly
connected with Asian identity.
Keywords: Actual Changes, Fetoplacental Unit, Amniotic Liquid
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THE RELATIONSHIP OF GENERAL AND FOCAL STOUTNESS WITH DIETARY
EXAMPLES AND FINANCIAL STATUS IN GROWN-UP LADIES IN BOTSWANA
Nicanor IGLESIAS
Argentina
Abstract: Dietary examples and their relationship with general and focal weight among grown-up ladies
were considered utilizing a cross-sectional overview with multistage bunch inspecting in metropolitan and
rustic territories cross country in Botswana. The members in the examination were grown-up ladies
(N = 1019), 18–75 years of age. The dietary examples were recognized utilizing head segment examination,
and their relationship with the weight list and the weight-for-stature proportion were analyzed. Factor
examination with varimax pivot was utilized to distinguish six dietary examples (quick food varieties,
refined carbs, vegetables and natural products, fish and nuts, Botswana customary food varieties, and organ
and red meat dietary example). In general, 24.5% of the ladies were overweight (BMI 25.0–29.99 kg/m2)
and 24.5% were fat (BMI > 30 kg/m2). A midriff to-stature proportion more prominent than 0.5 was noticed for 42.2% of the ladies. With change for age and schooling, people in the most noteworthy tertile of
the Botswana conventional food design had a fundamentally higher danger of general corpulence
(RR = 1.40, 95% CI: 1.07–1.84) and focal heftiness (RR = 1.20, 95% CI: 0.97–1.48). As for the fish and
nut design, a critical affiliation was seen with focal stoutness just (RR = 1.43, 95% CI: 1.18–1.72). The
Botswana conventional food design, described by a high sugar consumption, was discovered to be related
with a high danger of heftiness in this examination. In any case, more examination is needed to survey
different elements adding to heftiness in ladies so that suitable intercession projects can be set up to help
control this plague.
Keywords: Mental, Genetic, Natural Components
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LIPID-INCITED SYSTEMS OF METABOLIC CONDITION
Timothy ALLEN
United Kingdom
Abstract: Metabolic condition (MetS) has an overall propensity to increment and relies upon a large number, which clarifies the intricacy of determination, ways to deal with the anticipation, and treatment of this
pathology. Insulin opposition (IR) is the pivotal reason for the MetS pathogenesis, which creates against
the foundation of stomach stoutness. Considering late proof, it has been shown that lipids, particularly
unsaturated fats (FAs), are significant flagging atoms that direct the flagging pathways of insulin and fiery
middle people. From one viewpoint, the absence of n-3 polyunsaturated unsaturated fats (PUFAs) in the
body prompts debilitated sub-atomic systems of glucose transport, the development of uncertain irritation.
Then again, extreme arrangement of free unsaturated fats (FFAs) underlies the advancement of oxidative
pressure and mitochondrial brokenness in MetS. Understanding the sub-atomic components of the cooperation of FAs and their metabolites in the pathogenesis of MetS will add to the improvement of new demonstrative strategies and focused on treatment for this sickness. The reason for this audit is to feature
ongoing advances in the investigation of the impact of unsaturated fats as modulators of insulin reaction
and fiery cycle in the pathogenesis and treatment for MetS.
Keywords: Hypertriglyceridemia, Hypertension, Advancement of Stoutness
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OVERWEIGHT AND HEFTINESS COINCIDE WITH SLENDERNESS AMONG LAO'S
METROPOLITAN TERRITORY YOUTHS
Raylon MCKINNEY
Central African Republic
Abstract: In late many years, the non-industrial nations of Southeast Asia, including the Lao Individuals'
Majority rule Republic (Lao PDR), have encountered a fast development of their metropolitan populace.
Somewhat because of that, issues of undernutrition and overnutrition turned into a huge general medical
issue. Objective. To look at the commonness of overweight and heftiness and their connected variables,
among the school-going to young people in the Lao capital of Vientiane. Techniques. A cross-sectional
information on 300 youths matured 15–19 were gathered during the long stretches of Spring, April, and
May 2018 through a self-administrated survey. Anthropometric estimations were utilized to acquire information on tallness and weight. Pearson's chi-squared test, Fisher precise tests, and univariable and multivariable calculated relapses were applied over the span of the measurable investigation. Results. The investigation tracked down a high pervasiveness of overweight/weight (23.3%) and slimness (10.3%). Helpless dietary patterns were noted in 67.0% of youths, despite the fact that 78.0% of them had a decent
information on sustenance. Factors altogether connected with the overweight/weight were low proactive
tasks (aOR = 18.3; 95% CI: 5.51–60.66) and teenagers living with their gatekeepers (aOR = 0.25; 95% CI:
0.08–0.79). Results likewise demonstrated that, in 47.3% of the cases, educators, going about as a
wellspring of wellbeing and nourishment data, can forestall the danger of teenagers' overweight/weight
(aOR = 2.05, 95% CI = 1.11–3.80) however not their slenderness (aOR = 0.4, 95% CI = 0.17–0.88). Ends.
Laotian young people are confronting the range of unhealthiness in metropolitan territories. To improve
young people's wholesome status, there is a requirement for a shared methodology of general wellbeing
organizations that would address the issues of a powerful food and nourishment strategy. The school educational plans ought to likewise remember programs for nourishment and actual instruction.
Keywords: Youth Heftiness, Young People, Especially Powerless

380

SÖZEL ÖZET METİNLER
DOES THE RECURRENCE OF STARING AT THE TV MATTERS ON OVERWEIGHT AND
HEFTINESS AMONG REGENERATIVE AGE LADIES IN ETHIOPIA?
Noab Gukssa NOAB
Ethiopia
Abstract: Studies in created nations have uncovered a relationship of various sizes between staring at the
TV and the danger of being overweight and corpulent among regenerative age ladies. All things being
equal, there is no proof of such a relationship with regards to the Ethiopian populace. Subsequently, the
examination planned to survey the relationship between sitting in front of the TV with overweight and
weight in a broadly delegate test of Ethiopian ladies. Strategies. A cross-sectional examination was directed
by utilizing optional information investigation from 2016 Ethiopia segment and wellbeing review among
ladies matured from 15 to 49 years. The examples were chosen utilizing a two-stage separated bunch testing
method. An aggregate of 10,074 ladies were remembered for the examination. The result factors were both
overweight and stoutness, while the principle openness variable was the recurrence of staring at the TV.
Multivariate strategic relapse investigation was performed for changing possible confounders. Changed
chances proportion (AOR) with 95% certainty stretches was utilized to announce a measurably critical
affiliation. Results. The investigation found that staring at the TV at any rate once seven days was altogether connected with both overweight (AOR: 1.79; 95% CI: 1.20–2.73) and heftiness (AOR: 3.76; 95% CI:
2.04–6.95). The investigation additionally unveiled that the chances of overweight were higher among
ladies matured 25–39 years (AOR: 2.17; 95% CI: 1.25–3.77) and 40–49 years (AOR: 2.69; 95% CI: 1.45–
5.00), metropolitan occupants (AOR: 1.76; 95% CI:1.17–2.65), went to advanced education (AOR:2.11;
95% CI: 1.22–3.65), and most extravagant in the abundance file (AOR: 2.83; 95% CI:1.71–4.68). Additionally, the chances of stoutness were higher among ladies matured 25–39 years and 40–49 years, gone to
advanced education, and the most extravagant in abundance list. Ends. The outcomes from this examination
showed that sitting in front of the TV at any rate once seven days is related with corpulence among conceptive age ladies in Ethiopia. Accordingly, a social conduct change correspondence crusade should be
taken to improve mindfulness with respect to the hurtful outcomes of staring at the TV for extended periods
of time. Further exploration studies ought to be directed among men and youths to decide if this positive
affiliation exists among that target populace too.
Keywords: Apgar Scores, Macrosomia, Neural Cylinder
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IDEAL CUTOFF ESTEEMS FOR ANTHROPOMETRIC ADIPOSITY PROPORTIONS OF SRI
LANKAN GROWN-UP LADIES
Heshmat MOSTA'AN
Kuwait
Abstract: Anthropometric adiposity measures (AAMs, for example, weight list (BMI), abdomen boundary
(WC), and midriff to-hip proportion (WHR) are utilized to assess heftiness status. Country-explicit cutoff
upsides of AAMs would give more precise assessment of heftiness commonness. This cross-sectional investigation was intended to decide the ideal cutoff esteems for AAMs, BMI, WC, hip outline (HC), and
WHR, of Sri Lankan grown-up ladies. The examination was led in Galle, Sri Lanka, with 350 sound local
area abiding moderately aged ladies matured 30–60 years, partitioned into two gatherings (Gathering A,
n = 175 and Gathering B, n = 175). All out muscle to fat ratio (TBFP) (kg) was estimated with DXA. Body
weight (kg), tallness (m), and WC and HC (cm) were estimated. BMI (kg/m2) and WHR were determined.
Ideal cutoff esteems were controlled by territory under bend (AUC) in Recipient Working Trademark
(ROC) bend examination utilizing TBFP as the standard at the TBFP level of 33% and 35% utilizing the
ladies in Gathering A. At that point, the predominance of corpulence was resolved in Gathering B while
looking at the pervasiveness dependent on the cutoff esteems suggested by the World Wellbeing Association (WHO) for Asians and the recently evolved cutoff esteems for Sri Lankan ladies. Ideal cutoff upsides
of AAMs which relate to TBFP 33% are BMI, 24.5 kg/m2; WC, 80 cm; HC, 95 cm; and WHR, 0.83. TBFP
35% compares to the ideal cutoff upsides of BMI, 25.0 kg/m2; WC, 85 cm; HC, 100 cm; and WHR, 0.83.
Pervasiveness of heftiness (number, %) as indicated by the WHO and recently characterized cutoff esteems
that relate to TBFP 33% and 35% were as per the following: BMI = 83 (47.4%), 98 (56.0%), 83 (47.4%);
WC = 106 (60.6%), 106 (60.6%), 72 (41.1%); and WHR = 140 (80.0%), 106 (60.6%), 106 (60.6%). The
noticed cutoff upsides of BMI and WC in this investigation were inside the scopes of those depicted by the
WHO for Asian populaces which relate to the 33% and 35% TBFP levels, individually. Notwithstanding,
the WHR cutoff worth of What asians' identity is lower when contrasted with the recently decided incentive
for Sri Lankan females while overestimating the pervasiveness. More examinations are expected to affirm
these qualities before clinical use.
Keywords: Noncommunicable Illnesses, Genuine Meaning of Heftiness, Asian Mainland
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AN AFFINITY SCORE ASSOCIATE INVESTIGATION ON THE DRAWN OUT SECURITY
AND VIABILITY OF SLEEVE GASTRECTOMY IN PATIENTS MORE ESTABLISHED THAN
AGE 60
Leen FERDINANDUS
Iran
Abstract: Bariatric medical procedure (BS) in more established large subjects (>60 years old) has ascended in the previous decade and will keep on ascending in the coming a long time because of maturing of
the populace. Point. To assess the short (a year) and long haul (60 months) aftereffects of laparoscopic
sleeve gastroscopy (LSG) in patients more established than age 60. Strategies. We played out a review
survey of patients tentatively remembered for a data set from January 2007 to December 2013. All patients
>60 [older bunch (OG)] who had gone through LSG were incorporated. The benchmark group (CG) included patients matured 50 to 59 years who had gone through LSG during a similar period. Results. 116
(8.4 % of all out a medical procedure) and 145 patients were remembered for the OG and CG, individually.
BS in patients >60 years expanded from 2.4% in 2003 to 14% over the most recent 2 years of the investigation. After opposite likelihood of treatment weighting (IPTW) examination, all supreme normalized
contrasts were <0.15. A 60-month follow-up was accomplished in 90% of patients in the OG and 74% in
the CG. There were no huge contrasts in postoperative intricacies between the two gatherings. At 12 and
60 months after LSG, the two gatherings accomplished a comparable weight list. There was no measurable
distinction in the level of goal of type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, and SAHS between the two
gatherings. In the two gatherings, every one of the healthful boundaries assessed stayed inside the typical
reach all through the investigation. Ends. LSG gives adequate results and is protected in more seasoned
grown-ups showing that age ought not be a constraint to perform BS in this populace.
Keywords: Bariatric Medical Procedure, Outstanding Expansion in Stoutness, Significant Lacks
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5. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ

POSTER METİNLER

POSTER METİNLER
SİGARANIN DİŞ ETİ ESTETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Muhammet Burak YAVUZ, Nichal SALI, Arzu BEKLEN
Türkiye
Öz: Giriş: Dokulardaki bir renklenmenin fizyolojik veya patolojik birikimi pigmentasyon olarak adlandırılır. Ağız içi dokuları içerisinde en sık pigmentasyon görülen doku diş eti dokusudur. Diş eti dokusunun
fizyolojik pigmentasyonu temelde, endojen bir pigment olan melanini sentezleyen melanosit hücrelerinin
aktivitesine dayanır. Diş etinde siyah veya kahverengi renklenme aşırı melanin salgılanması sonucu fizyolojik olarak meydana gelmektedir. Bu tip fizyolojik hiperpigmentasyon normal ağız içi mukoza yapısını
bozmayan, diş etinde yaygın koyu mor renklenme şeklinde ya da düzensiz sınırlı kahverengi tonda görülmektedir. Amaç: Amacımız hastanın sigara kullanmasına bağlı oluşan dişeti renklenmelerinin doğal görünümü olan gül kurusu veya mercan rengine kavuşturulmasıdır. Kapsam: Çalışmamızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine diş eti renklenmesi şikayeti ile başvuran 23 yaşında sistemik
rahatsızlığı olmayan kadın hasta anlatılacaktır. Günde 20 adet sigara içme öyküsü bulunan hastanın 4 senedir sigara kullandığı son 1 aydır sigarayı bıraktığı öğrenilmiştir. Bulgular: Hastanın maksiller ve mandibular kesici ve premolar dişlerinin yüzeyini örten yapışık diş etinde sigaraya bağlı kahverengi renklenmeler
görülmektedir. Yöntem: 2 seans tedavi planlanmıştır. İlk seansda maksiller dişlere lokal anestezi ile ağrı
kontrolü sağlanıp, aeratöre takılı yeşil renkli lobut frez yardımıyla diş eti epitelinin renklenmiş tabakaları
uzaklaştırılıp, kirkland ve 15 nolu bistüri ile dişetlerine doğal formu verilmiştir. İyileşme sırasında besin
travmasından korunmak için periodontal pat ile kapatılmıştır. 1 hafta sonrasında pat çıkarılmıştır. Aynı
işlem 1 hafta sonrasında alt çenedeki renklenmeler için tekrarlanmıştır. Sonuç: Hastamızı 1. Ay ve 3. Ay
kontrolleriyle takip ettik, herhangi bir komplikasyon ve rekürrens görülmedi. Diş eti estetiği sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diş Eti, Sigara, Pigmentasyon
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POSTER METİNLER
REPRODÜKTİF ÇAĞDAKİ KADINLARDA OVER REZERVİNE GÖRE PAP-SMEAR
SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ BÖR
Türkiye
Öz: Giriş: Serviks (rahim ağzı) kanseri taramasında kullanılan Pap smear testi erken teşhisi sağlamaktadır.
Anti müllerian hormon (AMH) ölçümünün over rezervini göstermesi açısından klinik kullanımda yaygınlığı artmıştır; çünkü AMH inaktif ve büyümekte olan folikül havuzunu işaret etmektedir. Gonadal rezervin
iyi bir belirteci olan AMH seviyesi, ilerleyen yaşla beraber diğer over rezervi parametrelerinde değişiklik
olmadan ilk olarak azalmaya başlamaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı over rezervine sahip kadınlarda smear sonuçlarını değerlendirmektir. Kapsam ve Yöntem: Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine
ve Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Kliniği’ne başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. 18-40 yaş grubundaki AMH’sı bakılmış ve smear
testi yapılmış 66 kadın çalışmaya dahil edildi. Bu kadınlarda AMH ve smear testleri arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 27,8, vücut kitle indeksleri 25,3 kg/m² olarak saptandı. AMH düzeyleri ortalama 1,8 ng/ml idi. Pap smear sonuçları %75 ‘inde normal , %6’sında ASCUS,
%4’ünde CIN-1 , %15’inde kronik servisit saptandı. AMH düzeyleri ile PAP smear test sonuçları arasında
anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Serviks kanserinin giderek daha erken yaşlarda görülmesi ve bu hastaların daha erken evrelerde tanı almaları nedeni ile tedavi seçiminde, organ koruyucu cerrahi ve hayat
kalitesi giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle genç fertilite istemi olan seçilmiş olgular ayrıntılı olarak
değerlendirilip, eş ve aileler bilgilendirilerek fertilite koruyucu cerrahi uygulanabilir. Tüm kadınlarımızın
fertilite isteği olsun ya da olmasın Pap smear testi yaptırmaları rutin sağlık tarama programlarının bir parçası olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anti Müllerian Hormon, Pap Smear Testi, Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri
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POSTER METİNLER
MENAPOZA GİRME YAŞI MEME ULTRASONOGRAFİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?
Tuğba GÜRBÜZ, Nur DOKUZEYLÜL GÜNGÖR, Ergül DEMİRÇİVİ BÖR
Türkiye
Öz: Giriş: Kadin yaşlanmasinin doğal süreci olan menapoz beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir.
Menapozla beraber meme glanduler dokusunda kayıp hızla artar ve atrofi, dejenerasyon ve de hiyalinizasyon sonucu meme bezlerinde büyük kayıplar meydana gelir. Memenin bu değişikliklerini saptamada ultrasonografi (USG) oldukça önemlidir. Amaç: Bu çalışmamızda 40 yaş öncesi ve 40 yaş sonrası gelişen
menapoz olgularındaki meme ultrason bulgularını karşılaştırmayı amaçladık. Kapsam ve Yöntem: 2014
Ekim-2020 Eylül tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi
ve Bahçeşehir Üniversitesi Medikal Park Göztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran menapoz hastalarının dosyaları retrospektif olarak taranarak incelendi. Hastalar menapoza girme
yaşlarına göre; 40 yaş altı 1. grup ve 40 yaş üstü 2. grup olarak ikiye ayrıldı. 1. grupta 25 hasta, 2. grupta
32 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 1.grupta 33, 2, 2.grupta 48,6
olarak saptadı. Vücut kitle indeksleri 1. grupta 24,8 kg/m² 2. grupta 25,1 kg/m² olarak bulundu. Meme usg
bulgularına bakıldığında 1. grupta fibrokistik meme dokusu görülme oranı 2. gruba göre istatistiksel olarak
anlamlı yüksek saptandı (p<0.05), fibroadenom görülme sıklığı 1. grupta 2. gruba göre anlamlı yüksek
saptandı (p<0.05). Sonuç:Menopoz kadınların yaşamında önemli bir dönemdir. Yaşamın her döneminde
olduğu gibi menopoz sonrası dönemde de yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, sağlığın koruması,
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Mamografi kanser mortalitesini azaltma oranı
>50 yaşından sonra daha fazla görülmektedir. Bu durumlarda yardımcı tetkik olarak meme USG teşhis
amaçlı kullanılabilir. Ayrıca mamografinin tespit edemediği bazı kitleleri tespit edebildiği gibi, o lezyonun
kistik mi solid mi olduğunuda söyleyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Menapoz, Meme Ultrasonografisi, Meme
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