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1- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Barsak mikrobiyotasındaki Akkermansia muciniphila ve Faecalibacterium prausnitzii düzeyleri, 

alerjik hastalıkları bulunan hastalarda, sağlıklı kontrol grubuna oranla azalmaktadır. Bu çalışmada, 

alerjik astımlı çocukların ve sağlıklı kontrollerin barsak mikrobiyotasındaki Akkermansia muciniphila 

ve Faecalibacterium prausnitzii düzeylerini, real-time kantitatif PCR metodunu kullanarak 

hesaplamayı amaçladık. Astım tanısı konulmuş 3-8 yaş arası 92 çocuk ve sağlıklı 88 çocuk çaışmaya 

dahil edildi ve dışkı DNA izolasyon kiti kullanılarak, dışkı örneklerinden bakteriyal DNA’lar izole 

edildi. qPCR deneylerinde, A. muciniphila ve F. prausnitzii için mikrobiyal DNA qPCR kitleri ile 

çalışıldı. Her iki bakteri de, sağlıklı kontrollere oranla hasta grubunda daha düşük düzeylerde tespit 

edildi. A. muciniphila ve F. prausnitzii, astımlı ve sağlıklı kontrollerin dışkı örneklerinde sırasıyla, 

5.45 ± 0.004, 6.74 ± 0.01 ve 5.71 ± 0.002, 7.28 ± 0.009 olarak tespit edildi. Sonuçlar: A. muciniphila 

ve F. prausnitzii, anti-enflamatuvar sitokin IL-10’u indüklerken, anti-proenflamatuvar sitokin IL-

12’nin sekresyonunu inhibe ediyor olabilirler. Bu bulgular, A. muciniphila ve F. prausnitzii’nin 

salgıladıkları metabolitleri vasıtasıyla enflamasyonu baskılayabildiğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akkermansia Muciniphila; Faecalibacterium Prausnitzii; Mikrobiyota; Alerjik 

Hastalıklar 

REDUCED AKKERMANSIA MUCINIPHILA AND FAECALIBACTERIUM 

PRAUSNITZII LEVELS IN THE GUT MICROBIOTA OF CHILDREN WITH 

ALLERGIC ASTHMA 
 

 

ABSTRACT 

 

Background: The amounts of Akkermansia muciniphila and Faecalibacterium prausnitzii in gut 

microbiota is reduced in patients with allergic diseases relative to healthy controls. We aimed to 

quantify levels of A. muciniphila and F. prausnitzii amounts using real-time quantitative PCR (qPCR) 

in the gut microbiota of children with allergic asthma and healthy controls. Materials/methods: In 

total, 92 children between the ages of three and eight who were diagnosed with asthma and 88 healthy 

children were included in the study and bacterial DNAs was isolated from the stool samples using the 

stool DNA isolation Kit. qPCR assays were studied with the microbial DNA qPCR Kit for A. 

muciniphila and microbial DNA qPCR Kit for F. prausnitzii. Results: Both bacterial species showed a 

reduction in the patient group compared to healthy controls. A. muciniphila and F. prausnitzii were 

found to be 5.45 ± 0.004, 6.74 ± 0.01 and 5.71 ± 0.002, 7.28 ± 0.009 in the stool samples of the 

asthma and healthy control groups respectively. Conclusions: F. prausnitzii and A. muciniphila may 

have induced anti-inflammatory cytokine IL-10 and prevent the secretion of pro-inflammatory 

cytokines like IL-12. These findings may suggest that A. muciniphila and F. prausnitzii may suppress 

inflammation through its secreted metabolites. 

Keywords: Akkermansia Muciniphila; Faecalibacterium Prausnitzii; Mikrobiota; Allergic Diseases 
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PROBİYOTİKLER MİKROORGANİZMALAR VE İNSAN SAĞLIĞINDAKİ YERİ 
 

Prof. MD. Nizami Duran - Researcher Elif Yaprak 

 

2-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 
Probiyotik mikroorganizmalar; konak sağlığı açısından faydalı mikroorganizmaları ifade eden canlı 

hücrelerdir. Probiyotikler insanların barsak mikroflorasının düzenlenmesiyle sağlığı geliştiren 

mikroroganzimlaardır. Probiyotik suşlar insan sağlığının geliştirilmesinde güçlü aktiviteye sahiptirler 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Pediococcus, Lactococcus, Bacillus ve çeşitli mantar suşları sıklıkla 

kullanılan başlıca probiyotik grupları arasında sayılabilir. İnsan sağlığı açısından bu tür bakterilerin 

faydaları arasında; gastrointestinal florayı düzenleyerek barsak sağlığının iyileştirilmesi, bağışıklığın 

uyarılması ve geliştirilmesi, besinlerin sentezlenmesi ve biyoyararlanımının arttırılması, laktoz 

intoleransı semptomlarının ve diğer bazı hastalık risklerinin azaltılması sayılabilir. Probiyotik 

mikroorganizmların çeşitli hastalıkların tedavisinde oldukça ümit verici iyileştirici etkilerinin olduğu 

yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu mikroorganizmların gastrointestinal hastalıklar, allerji, 

ürogenital infeksiyonlar, Helicobacter pylori infeksiyonu, inflamatuar barsak hastalıkları, kronik ishal 

ve kolon kanserleri gibi önemli birçok hastalığın tedavisinde yve/veya önlenmesinde oldukça önemli 

etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Mikroorganizma, Sağlık, Lactobacillus, Bifidobacterium 

 

THE IMPORTANCE OF PROBIOTICS MICROORGANISMS IN HUMAN HEALTH 
 

 

ABSTRACT 
Probiotic microorganisms are living cells that are beneficial for host health. Probiotics are 

microrograns which improve health by regulating intestinal microflora of humans. Probiotic strains 

have strong activity in the development of human health. Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Pediococcus, Lactococcus, Bacillus and various fungal strains are among the most common probiotic 

groups. The benefits of probiotics for human health include improving the gastrointestinal flora, 

improving intestinal health, stimulating and improving immunity, increasing nutrient synthesis and 

bioavailability, reducing the symptoms of lactose intolerance and some other disease risks. It has been 

shown that probiotic microorganisms have very promising and curative effects in the treatment of 

various diseases. These microorganisms have been shown to have a significant effect in the treatment 

and/or prevention of many important diseases such as gastrointestinal diseases, allergic problems, 

urogenital infections, Helicobacter pylori infection, inflammatory bowel diseases, chronic diarrhea and 

colon cancers. 

Keywords: Probiotic, Microorganism, Health, Lactobacillus, Bifidobacterium. 
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KAN BAĞIŞ KABUL SAATLERİNİN AFEREZ TROMBOSİT ÜRETİMİNE ETKİSİ 

VE YILLARA GÖRE DAĞILIM ANALİZİ 

 
 

MD. Canan Eren 

 

3-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 
Kan bağış kabul saatlerinin aferez trombosit (ATS) üretim miktarlarına olan etkisini değerlendirmek 

Materyal- Metod: Kan merkezimizde 2012-2018 yılları arasında üretilen ATS miktarları analiz 

edilerek kan bağış kabul saatleri ile karşılaştırılarak değerlendirildi. 2012 de ATS bağış kabülü sadece 

09:00 -12:00 saatleri arasında yapılmakta iken 228 adet ATS üretilmiş, 1200 adet ise Kızılay’dan 

temin edilmiştir. 2013 yılında ATS bağış kabulü 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 

Merkezimizde üretilen toplam ATS 1861 adete yükselirken, Kızılay’dan temin 652 adete gerilemiştir. 

Mart 2014 itibarı ile ATS bağış kabulü 7 gün/24 saate açılmıştır. Üretim 3704 adet olurken, 

Kızılay’dan 242 adete gerilemiştir. 2015 ve 2016 yıllarında üretim 7 gün/24 saat üzerinden tamamen 

merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Bu iki yılda toplam 8200 adet üretim sağlanmıştır. Bu yıllarda 

Kızılay’dan temin yapılmamıştır. Merkezimizde üretim 2017 yılında 4244 adet iken, Kızılay’dan 11 

adet temin yapılmıştır. 2018 yılında merkezimizde 3931 adet üretim yapılırken 10 adet Kızılay’dan 

temin gerçekleştirilmiştir. ATS bağış kabul saatlerinin 7 gün 24 saate açılması ile ATS üretim 

miktarlarında önemli derecede artış sağlamıştır. Bu durum, hayat kurtarıcı bu ürüne erişimi 

kolaylaştırarak doktor, hasta ve hasta yakınları için büyük memnuniyet sağlamıştır. Ayrıca, 

hastanemizin bütçesine önemli ölçüde katkıda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kan Bağışı, Aferez Trombosit, Kan Bağışı Kabul Saatleri, Üretim 
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YOĞUN BAKIM HASTALARINDA VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK 

TÜRLERİNİN VARLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Ömer Akgül - Assoc. Prof. Ph.D. Gülhan Bora 
 

 

4-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE), hastane enfeksiyonlarında rol oynayan ve mortalite 

oranlarının yüksek olduğu enfeksiyonlara neden olan gram pozitif bir bakteridir. VRE, çoklu ilaç 

direnci göstermelerinden kaynaklı tedavi seçeneklerinin kısıtlı olduğu enfeksiyonlara yol açabilirler. 

VRE kolonize hastalarda infeksiyon gelişme riski yüksektir. Özellikle hematoloji, kanser, organ 

transplantasyon ve yoğun bakım hastalarında enfeksiyon gelişme sıklığı yüksektir. Bu çalışmada 

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma hastanesi bünyesinde yatan yoğun bakım hastalarından kan kültür 

örnekleri alındı. Kan kültür örneklerinden 94 Enterokok izole edildi. Bunların, 55’inin Enterococcus 

faecalis, 34’ünün E. faecium ve 5’inin E. avium olduğu belirlendi. Kadın ve erkeklerden izole edilen 

Enterokok türlerinin yaşa (0-18 yaş, 18-45 yaş, 45+ yaş) göre dağılımları incelendi. E. faecalis’lerin, 

kadınlarda sadece 45 yaş üzerinde görüldüğü, erkeklerde ise her üç yaş grunda da görüldüğü 

belirlendi. E. faecium’ların kadınlarda sadece 0-18 yaş grubunda üremediği tespit edildi. E. avium 

izolatlarının sadece 0-18 yaş grubu kadınlarda ürediği ortaya konuldu. 94 Enterokok izolatının 

antibiyotik duyarlılık analizleri Vitek 2 cihazı kullanılarak yapıldı. En yüksek antibiyotik direncinin 

Trimethoprim/ sulfamethoxazole (66/94, %70.2) olduğu görüldü. İkinci en yüksek direncin %51.1 

oranında Ciprofloxacin ve Ampicillin / Sulbactam’a olduğu belirlendi. İzolatların tamamının 

Tetracycline, Fosfomycin, Fusidic Acid, Linezolid ve Tigecycline duyarlı oldukları ortaya konuldu. 

Enterokok türlerinden sadece E. faecium (2/94, %2,2) izolatlarının vankomisin direnci gösterdiği 

belirlendi. Bu çalışmanın sonucunda, yoğun bakım hastalarında enterokok nedenli gelişen 

bakteriyeminin tedavisinde seçilecek antibiyotiklerin direnç durumu göz önünde bulundurulmasının 

önemli olduğu görüldü. Yoğun bakım hastalarında Vankomisin direncinin düşük oranda olmasına 

rağmen takip edilmesi gerektiği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Vre, Yoğun Bakım Ünitesi, Antibiyotik Direnci 
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YÖREMİZDE DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARDA TOXOPLASMA 

GONDİİ SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI 
 

Asst. Prof. MD. Nergis Aşgın 

 

5-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 
Toksoplazmozis, zorunlu hücre içi paraziti olan Toxoplasma gondii’nin neden olduğu, tüm dünyada 

yaygın görülen bir zoonozdur. İnsana kedilerin dışkılarındaki ookistlerin kontamine ettiği besinlerle, 

T. gondii kisti taşıyan çiğ ve az pişmiş etlerin yenmesi, çiğ süt içilmesi ile bulaşabildiği gibi; kan 

transfüzyonu, organ transplantasyonu veya anneden bebeğe transplasental yolla da bulaşabilmektedir. 

Sağlıklı erişkinlerde genellikle asemptomatik seyretmektedir. Gebelikte geçirilen primer enfeksiyon 

transplasental yolla fetüse bulaşmakta, fetüste körlük, sağırlık, mental retardasyon gibi ağır nörolojik 

sekellere yol açabilmektedir. Bu nedenle doğurganlık çağındaki kadınlar risk altındadır. Bu çalışmanın 

amacı yöremizde doğurganlık çağındaki kadınlarda toxoplasma seroprevalansını tespit etmektir. Bu 

çalışmada Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran 15-49 yaş arası doğurganlık 

çağında olan kadınların Toxoplasma Ig M ve Toxoplasma IgG ELISA sonuçları retrospektif olarak 

incelenmiştir. Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen serum örneklerinde Toxoplasma IgM ve 

Toxoplasma IgG testleri chemiluminescent yöntem kullanılarak Architect İ2000 (Abbot 

Diagnostic,USA) cihazı ile çalışılmıştır. Toksoplazma IgM için; indeks değeri ≥0,6 olan değerler 

pozitif, 0,5 ile <0,599 arası değerler sınır değer ve ≤0,499 olanlar negatif kabul edildi. Toksoplasma 

IgG için; ≥3.0 IU/ mL olan değerler pozitif, 1,60 ile <3 IU/mL arası değerler sınır değer ve ≤1,60 

IU/mL olanlar negatif kabul edilmiştir. Bu dönemde 15-49 yaş arası kadınlara ait toplam 2394 Toxo 

IgM, 2404 Toxoplasma IgG testi çalışılmıştır. Toxo IgM : %0.9 (22/2394), Toxoplasma IgG ise %17.3 

(415/2404) oranında pozitif bulunmuştur. Toplam 12 vakada Toxoplasma IgG ve IgM birlikte pozitif 

saptandı. Bu vakalara Toxoplasma IgG avidite testi çalışılmıştır. Dokuz tanesinde yüksek , ikisinde 

sınırda, bir tanesinde de düşük avidite saptanmıştır. Buna göre yöremizde toxoplasmozise karşı 

bağışıklığın, ülkemizde yapılan diğer çalışmalara kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

doğurganlık çağındaki kadınların toxoplazmozisten korunma yolları ile ilgili eğitilmesi ve 

bilinçlendirilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Elısa, Toxoplasma Gondii, Toxoplasma Igg,toxoplasma Igm 
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AKUT APANDİSİTLİ HASTALARDA VİSSERAL ADİPOZİTE, SUBKUTAN YAĞ 

VE SİSTEMİK İ̇NFLAMATUAR TROMBOSİT BAZLI İ̇NDEKSLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Kemal Türker Ulutaş 
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ÖZ 
Çalışmanın amacı, akut apandisit (AP) hastalarında sistemik inflamatuar belirteçler olan Nötrofil-

Lenfosit oranı (NLR) ve Trombosit-Lenfosit oranı (PLR) ışığında visseral yağlanma ve deri altı yağ 

dokusu kitlesini araştırmaktır. Yöntem: Akut apandisit hastalarına ait tıbbi verileri ile retrospektif 

kohort analizi yapıldı. L4-5 intervertebral disk seviyesindeki bilgisayarlı tomografi görüntüleri, BT 

yazılımı kullanılarak vücut kompozisyonu için analiz edildi (OsiriX MD Yazılım Versiyon 10; 

Toshiba Aquilion 64 CT tarayıcı, Otawara-shi, Japonya). Hemogram sonuçlarından manuel 

hesaplanan PLR ve NLR değerleri kaydedildi. Viseral yağlanma, subkutan yağ ve sistemik inflamatuar 

trombosit bazlı indeksleri analiz etmek için Pearson korelasyon modeli kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 

178 AP hastası dâhil edildi (ortalama yaş: 38.9±18.5 yıl; dağılım:8-90; 60.1% erkek). Deri altı yağ en 

bol bulunan doku idi (bilgisayarlı tomografi dilimlerinin yüzey alanı 209.3±120.6 cm2) ve visseral 

yağlanma AP'de ölçülen yağ alanı yüzde 92.6±69.4 idi. Pearson modelini kullanarak visseral 

adipozitenin subkutan yağ (p=0.001; r=0,615) ve PLR (p=0,003; r=0,224) ile pozitif korelasyon 

gösterdiğini tespit ettik. NLR, PLR ile pozitif olarak bağıntılı (p<0.0001; r=0,621) iken visseral 

adipozite veya subkutan yağ kitlesi ile ilişkisi yoktu. Sonuç: Sistemik inflamatuar bir belirteç olan 

NLR, akut pankreatit hastalarında PLR ile pozitif yönlü korele idi. Lakin NLR, PLR'den farklı olarak 

ne visseral yağlanma ne de subkutan yağ ile benzer korelasyonu sergilemedi. 

Anahtar Kelimeler: Visseral Adipozite, Subkutan Yağ, Sistemik İnflamasyon, Nlr, Plr, Akut 

Apandisit 

EVALUATION OF VISCERAL ADIPOSITY, SUBCUTANEOUS FAT AND 

INFLAMMATORY PLATELET-BASED INDICES IN PATIENTS WITH ACUTE 

APPENDICITIS 
 

ABSTRACT 
Background: The aim of this study was to investigate visceral adiposity, subcutaneous fat tissue mass 

in patients with acute appendicitis (AP), at the light of systemic inflammatory markers Neutrophil-to-

lymphocyte-ratio (NLR) and the Platelet-to-lymphocyte ratio (PLR). Methods: A retrospective cohort 

analysis was performed in medical records of patients with AP. Computed tomography images at the 

level of L4-5 intervertebral disc were analyzed for body composition using designated software 

(OsiriX MD Software Version 10; Toshiba Aquilion 64 CT scanner, Otawara-shi, Japan). PLR and 

NLR values were measured after 12 hours fasting. A Pearson correlation model was used to analyze 

visceral adiposity, subcutaneous fat and systemic inflammatory platelet-based indices on hospital stay 

and complications. Results: Included were 178 patients (mean age: 38.9±18.5 years; range: 8-90; 

60.1% males). Subcutaneous fat was the most abundant tissue (209.3±120.6 cm2 of the computed 

tomography slices surface area), and visceral fat was 92.6±69.4 percent of the fat area measured in 

AP. Using the Pearson model, we found that visceral fat was positively correlated with subcutaneous 

fat (p=0.001; r=0,615) and PLR (p=0.003; r=0,224). NLR was positively correlated with PLR 

(p<0.0001; r=0,621) but not with neither visceral fat nor subcutaneous fat in AP. Conclusion: Being a 

systemic inflammatory marker, NLR was correlated positively PLR in patients with AP. However, 

NLR has not a similar relationship with neither visceral fat nor subcutaneous fat, unlike PLR in AP. 

Keywords: Visceral Adiposity, Subcutaneous Fat, Systemic Inflammation, Nlr, Plr, Acute 

Appendicitis 
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ALT EKSTREMİTE İSKEMİ REPERFÜZYON UYGULANAN RATLARDA 

ESMOLOLÜN ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR Mİ' 
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Timuçin Sabuncu - Asst. Prof. MD. Gülay Kip - Prof. MD. Ömer Kurtipek - Assoc. Prof. MD. 

Mustafa Arslan 
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ÖZ 
İskemi reperfüzyon(İR) hasarı vasküler cerrahide sıkça karşılaşılan önemli bir sorundur. Alt 

ekstremitelerde gözlenen akut İR hasarı, özellikle aort cerrahisinde abdominal aortaya geçici kros-

klemp uygulanmasında ortaya çıkmaktadır. Kan reolojisindeki bozulma mikrovasküler kan akımını 

bozarak mikroanjiyopatinin şiddetlenmesine ve diyabet komplikasyonlarında artmaya yol açar. Bu 

sebeple alt ekstremite İR yapılan ratlarda esmololün eritrosit deformablitesi üzerine etkilerini 

araştırmayı amaçladık. Etik kurul onayı alındıktan sonra, 24 adet rat, rastgele 4 gruba ayrıldı (Kontrol 

(Grup K), Esmolol (Grup E), İskemi-reperfüzyon (Grup İR), İR-Esmolol (Grup İR-E). Esmolol 

(200µg/kg/dk intravenöz) işlemden 30 dk önce intravenöz olarak uygulandı. İR gruplarında infrarenal 

abdominal aorta, atravmatik mikrovasküler klemp konuldu. Yüz yirmi dakika sonra klemp kaldırıldı 

ve 120 dakika süreyle reperfüzyon sağlandı. Tüm ratlara intraperitoneal ketamin (100 mg/kg) 

uygulanarak abdominal aortadan kan alınarak ötenazi uygulandı. Eritrositler heparinize tam kan 

örneklerinden elde edildi. Deformabilite ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum fizyolojik içerisindeki 

eritrosit süspansiyonlarında yapıldı. Eritrosit deformabilitesi ölçümü için sabit akımlı filtrometre 

sistemi kullanıldı ve rölatif resiztans hesaplandı. İskemi reperfüzyonun kontrol grubuna göre rölatif 

rezistansı arttırdığı bulundu(p<0.0001). İR ve İR-E gruplarında kontrol grubuna göre eritrosit 

deformabilite indeksi anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0.0001, p<0.0001, sırasıyla). Esmolol 

uygulaması İR grubuna göre eritrosit deformabilite indeksini anlamlı olarak düşürdüğü tespit edildi 

(p=0.039), (Şekil). Esmolol uygulamasının, İR oluşturulan ratlarda bozulan eritrosit deformabilitesini 

kısmen düzelttiğini tespit ettik. Çalışmada ulaştığımız bulgular, başka çalışmalarla desteklendiğinde 

esmololün İR hasarındaki protektif etkilerinin ayrıntılı olarak gösterileceği ve kullanım 

endikasyonlarının genişleyeceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Esmolol, Eritrosit Deformabilitesi, İ̇skemi Reperfüzyon, Alt Ekstremite 
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ALÜMİNYUM VE ÇİYA TOHUMU: SİSTEMİK ETKİLER 
 

Asst. Prof. Ph.D. Enver Ahmet Demir - Ms. Yasemin Bilgiç 
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ÖZ 
Alüminyum maruziyeti modern dünyanın tehlikeleri arasında yer almaktadır. Günümüzün gelişen 

tedavi yöntemlerine karşın geleneksel tıbbi yaklaşımlar değerini korumaktadır. Bu çalışmada 

alüminyuma maruz kalan sıçanlarda çiya tohumlarının karaciğer ve böbrek fonksiyonlarıyla birlikte 

plazma vitamin B12 ve folik asit düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Alüminyum maruziyeti veya çiya 

tohumu uygulamasının böbrek fonksiyonlarına etkisi bulunmadığı; ancak maruziyetin karaciğer 

fonksiyonlarını bozduğu izlenmiştir. Çiya tohumu uygulaması karaciğer fonksiyonlarını 

iyileştirmemiştir. Alüminyum maruziyeti vitamin B12 ve folik asit düzeylerini etkilemezken çiya 

tohumu vitamin B12 düzeylerinde artışa yol açmış; fakat folik asit düzeylerini değiştirmemiştir. 

Mevcut verilere göre çiya tohumunun hayvansal bir vitamin olan vitamin B12'nin biyoyararlanımını 

arttırıyor olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çiya Tohumu, Karaciğer, Böbrek, Vitamin B12, Folik Asit 

 

ALUMINUM AND CHIA SEED: SYSTEMIC EFFECTS 
 

 

ABSTRACT 
Aluminum exposure is among the dangers of the modern world. Conventional medicinal approaches 

keep the importance despite developing contemporary treatment methods. In the present study, the 

effects of chia seeds on liver and kidney functions as well as plasma vitamin B12 and folic acid levels 

were investigated in aluminum-exposed rats. It was found that neither aluminum exposure nor chia 

seeds influenced kidney functions, but exposure disturbed liver functions. Chia seed administrations 

did not recover liver functions. Aluminum exposure did not alter vitamin B12 and folic acid levels 

whereas chia seeds led to an increase in vitamin B12, but not in folic acid levels. According to the 

present data, it is deduced that chia seed may improve the bioavailability of vitamin B12, an animal-

derived vitamin. 

Keywords: Chia Seed, Liver, Kidney, Vitamin B12, Folic Acid 
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ALZHEIMER HASTALIĞI VE VİTAMİN D RESEPTÖR GEN VARYASYONLARI 
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ÖZ 

Yaşlılarda en sık bunama nedeni olarak bilinen Alzheimer Hastalığı (AH), nörodejeneratif bir 

hastalıktır ve bu hastalık; hafıza kaybı, apraksi, kişilik değişiklikleri gibi ilerleyici bilişsel kusurlarla 

karakterizedir. Patogenezi tek olmasına rağmen, AH’nin genetik olarak heterojen bir durum olduğu ve 

birçok etiyolojiye sahip olduğu bilinmektedir. Çevre, fizyolojik, davranışsal ve genetik faktörler de 

dahil olmak üzere multifaktöriyel bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Bazı epidemiyolojik 

çalışmalara göre; D vitamini yetersizliğinin AH gelişmesinde bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir. D 

vitamini, endokrin sistemde, insülin benzeri büyüme faktörü sinyallerinde ve östrojenle ilgili 

yolaklarda bulunan D vitamini reseptörüne (VDR) bağlanmaktadır. Böylece, hedef genlerin 

transkripsiyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Aktif 1,2-OH di-hidroksi-vitamin D, 

reseptörleri ile bir kompleks oluşturmaktadır ve birçok genin ekspresyonunun düzenlenmesinde rol 

oynamaktadır. VDR/VDR homodimerlerini veya VDR/RXR heterodimerlerini oluşturmak için aktif 

VDR toplanmaktadır. Bu durum, gen ekspresyonunun düzenlenmesi için gereklidir. D vitamini 

eksikliğinde; kanser, otoimmün hastalıklar, diyabetes mellitus, kardiyovasküler ve nörodejeneratif 

hastalıklar gelişebilmektedir. D vitamini oluşumu ile ilişkili yolağın AH veya nörodejenerasyon ile 

ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda, VDR inhibisyonu 

sonucunda sinir büyüme faktörü üretiminin engellendiği belirtilmiştir. VDR’nin inhibe edilmesi 

sonucunda, nöronların amiloid toksisite ile birlikte yaşlanma ve nörodejenerasyona yatkın olabileceği 

bildirilmiştir. VDR geni, 12q13 kromozomunda lokalizedir ve 14 ekzondan oluşan, yaklaşık 75 

kilobaz uzunluğunda bir gendir. Bu gen, bir nüklear reseptörü kodlamaktadır. Ligand bağlandığında, 

DNA yanıt elementlerini spesifik olarak bağlayabilmektedir. İnsan beyninde, hipotalamusta ve 

substantia nigranın büyük nöronlarında en büyük ekspresyona sahip olan genin AH için genetik bir 

risk faktörü olduğu düşünülmektedir. VDR geninde ortaya çıkan pek çok genetik varyasyon 

bulunmaktadır. Bu genetik varyasyonlardan bazıları; FokI (rs10735810), BsmI (rs1544410), TaqI 

(rs731236), ApaI (7975232) varyasyonlarıdır. VDR gen varyasyonları ve AH arasındaki ilişkiyi 

inceleyen birçok çalışmada, vitamin D/VDR bağlanmasının AH gelişiminde bir risk faktörü 

olabileceği belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı; AH gelişimi ve VDR gen varyasyonları arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, D Vitamini, D Vitamini Reseptörü, Gen Varyasyonları   

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ALZHEIMER DISEASE AND 

VITAMIN D RECEPTOR GENE VARIATIONS 

  

ABSTRACT  

Alzheimer's Disease (AD), which is the most common cause of dementia in the elderly, is a 

neurodegenerative disease and it is characterized by progressive cognitive deficits such as memory 

loss, apraxia and personality changes. According to some epidemiological studies that Vitamin D 

deficiency was determined to be a risk factor for the development of AD. In the endocrine system, the 

active 1,25-OH di-hydroxy-vitamin D, forms a complex with its receptors and is involved in the 

regulation of the expression of many genes. Active Vitamin D Receptor (VDR) is collected to form 
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VDR/VDR homodimers or VDR/RXR heterodimers. This is, necessary for the regulation of gene 

expression. There are studies showing that the pathway associated with vitamin D formation may be 

associated with AD or neurodegeneration. In some studies, it was reported that nerve growth factor 

production was inhibited by VDR inhibition. As a result of inhibition of VDR, neurons have been 

reported to be prone to aging and neurodegeneration along with amyloid toxicity. The VDR gene is 

localized on the 12q13 chromosome and it consists of 14 exons. The gene with the greatest expression 

is thought to be a genetic risk factor for AD in the human brain, hypothalamus, and major neurons of 

the substantia nigra. There are many genetic variations in the VDR gene. Some of these genetic 

variations are FokI (rs10735810), BsmI (rs1544410), TaqI (rs731236), ApaI (7975232) variations. In 

many studies examining the relationship between VDR gene variations and AD, it is determined that 

vitamin D/VDR binding may be a risk factor for the development of AD. The purpose of this study is 

to examinate the relationship between development of AD and VDR gene variations.  

Keywords: Alzheimer’s Disease, Vitamin D, Vitamin D Receptor, Gene Variations  
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ÖZ 
Organ veya dokulara giden kanın herhangi bir nedene bağlı olarak belirgin şekilde azalması veya 

tamamen kesilmesi sonucunda perfüzyonunun bozulmasına iskemi denir. Kan akımının iskemi 

sonrasında yeniden sağlanması ise reperfüzyon olarak tanımlanır. Bu durum genel olarak iskemi-

reperfüzyon hasarı olarak adlandırılır. İskemi-reperfüzyon hasarı klinik durumdaki hastalar için 

yüksek morbidite ve mortalite nedenidir. İskemi-reperfüzyona bağlı oluşan doku hasarı, oluştuğu 

bölgeyle sınırlı kalmayıp diğer organ ve sistemler üzerinde de değişen derecelerde hasar oluşturabilir. 

Mekanizması henüz tam aydınlatılamamış olsa da, akciğer, böbrekler, karaciğer, iskelet kasları, kalp, 

gastrointestinal ve ürogenital sistem gibi organlarda meydana gelen iskemi reperfüzyona bağlı uzak 

organ hasarı oluştuğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. İskemi-reperfüzyonun etkisiyle oluşan 

hücresel yıkımın mekanizması tam olarak aydınlatılamamakla birlikte birçok faktörü doğrudan veya 

dolaylı olarak etkilediği saptanmıştır. Genel olarak bunlar; proteaz, fosfolipaz aktivasyonu, kalsiyum 

konsantrasyonundaki değişiklikler, ATP tüketimi, serbest radikaller aracılı hücre hasarı, nitrik oksit 

sentezinin inhibisyonu ve sitokinlerdir. Vücutta oksidan ve antioksidan savunma sistemleri arasındaki 

dengenin oksidasyon lehine dönmesi ile oksidatif hasar oluşabilir. Serbest oksijen radikallerini ortadan 

kaldırmak için organizmada bulunan sistemler antioksidan sistemler olarak adlandırılır. Apigenin 

doğada yaygın bulunan bir flavanoiddir. Yapılan çalışmalarda çok kuvvetli bir süperoksit radikali 

tutucusu olan apigeninin, lipid peroksidasyonunu engellediği ve kan basıncını düşürdüğü saptanmıştır. 

Güçlü antiinflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel etkilere sahip olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya 

konmuştur. Apigeninin, G2/M fazında hücre döngüsünü durdurarak hücre proliferasyonunu inhibe 

ettiği görülmektedir. Oksijen paradoksu olarak da bilinen iskemi reperfüzyon hasarında farklı tedavi 

mekanizmalarının anlaşılması klinikte doku hasarını azaltacak yeni tedavi seçeneklerinin ve 

prosedürlerinin geliştirilebilmesi açısından oldukça önemli bir role sahiptir. Bu verilere dayanarak, 

apigeninin hücresel hasar tedavisinde alternatif bir etken tedavi ajanı olabileceğini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: İskemi, Reperfüzyon, Apigenin, Oksidatif Stres. 

 

APIGENIN: THE BRIDGE BETWEEN ISCHEMIA REPERFUSION AND 

OXIDATIVE STRESS 
 

 

ABSTRACT 
The degredation of the perfusion that a significant reduction or complete cessation of blood to the 

organs and tissues is called ischemia. Recurrence of blood flow after ischemia is called reperfusion. 

Ischemia-reperfusion injury is a cause of morbidity and mortality for patients with many clinical 

conditions. Ischemia reperfusion induced tissue damage is not limited to the area in which it occurs, 

but it can also cause varying degrees of damage on other organ systems. Several studies have shown 

that although the mechanism has not yet been fully elucidated, ischemia reperfusion induced distant 

organ damage occurs in organs such as lung, kidneys, liver, skeletal muscles, heart, gastrointestinal 

and urogenital systems. Ischemia reperfusion directly or indirectly affects many factors. In general 

they are; protease, phospholipase activation, changes in calcium concentration, ATP consumption, free 

radicals mediated cell damage, inhibition of nitric oxide synthesis and cytokines. Oxidative damage 

may occur in the body when the balance between oxidant and antioxidant defense systems is in favor 

of oxidation. To eliminate the free oxygen radicals, the systems in the organism are called antioxidant 

systems. Apigenin is a flavanoid that is commonly found in nature. In the studies, it was found that 
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apigenin, a very strong superoxide radical scavenger, inhibited lipid peroxidation and decreased blood 

pressure. It has been shown in several studies that it has strong anti inflammatory, antioxidant and 

antibacterial effects. Apigenin appears to inhibit cell proliferation by stopping the cell cycle in G2/M 

phase. An understanding of different treatment mechanisms in ischemia reperfusion injury, oxygen 

paradox, has an important role in the development of new treatment options and procedures that will 

reduce tissue damage in the clinic. Based on these data, we can say that apigenin may be an alternative 

agent in the treatment of cellular damage. 

Keywords: Ischemia, Reperfusion, Apigenin, Oxidative Stress. 
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ÖZ 
Programlanmış hücre ölümü olarak da bilinen apoptozis, belirli morfolojik özelliklerle karakterize 

edilen, enerji bağımlı biyokimyasal bir mekanizmadır. Apoptozis normal hücre turn-over’ı, normal 

gelişim, immun sistem fonksiyonu, hormon bağımlı atrofi, embriyonik gelişim ve kimyasal olarak 

uyarılmış hücre ölümünü içeren çeşitli işlemlerin hayati komponenti olarak göz önünde 

bulundurulmaktadır. Klinik ve preklinik birçok çalışmada apoptosis sürecinin değerlendirilmesi 

oldukça önem arz etmektedir. Farklı metodlarla ortaya konulabilmesine rağmen apoptotik hücrelerin 

histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak gösterilmesi çalışılan mekanizmaların etkilerinin ortaya 

konmasında oldukça değerlidir. Bu nedenle apoptosis tayininde birçok histopatolojik ve 

immunohistokimyasal yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında TUNEL metodu ile apoptotik 

hücrelerin çekirdeklerinin işaretlenmesi gelmektedir. Bunun yanısıra, immunohistokimyasal olarak 

anti-kaspaz 3-8-9, Anti-BAX, Anti-BCLX1, anti-BCL 2 gibi moleküllerin immunohistokimyasal 

olarak boyanması da apoptozis tayininde kullanılmaktadır. Bu yazıda, apoptozisi göstermek için 

kullanılan moleküllerin ve yöntemlerin üstün ve zayıf yönleri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Apoptosis, Tunel, Histopatoloji 
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ÖZ 
Temel olarak tümör hücrelerinde artan glikolizden kaynaklanan laktat üretimine bağlı olarak gelişen 

tümör mikroçevresinin asiditesi, katı tümörlerin belirleyici özelliği olarak kabul edilir ve tümör 

progresyonu için kritik olduğu gösterilmiştir. Neredeyse her tip kanser hücresinde oksidatif strese yol 

açan yüksek seviyelerde reaktif oksijen türleri (ROT) üretimi de görülür. Artmış ROT seviyeleri, 

kanser hücrelerinin hayatta kalma, invazyon, metastaz ve ilaç tedavisine direnç gibi onkojenik 

özellikleri ile yakından ilişkilidir. Ancak, asidik mikroçevrenin kanser hücrelerinin oksidatif strese 

duyarlılığı üzerindeki etkisi hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. Bu çalışmada, asiditenin 

yabanıl tip Saccharomyces cerevisiae hücrelerinin H2O2 ile indüklenen oksidatif strese karşı 

duyarlılığı üzerindeki etkisi H2DCFDA ve nokta ekim yöntemleri ile araştırılmıştır. Bulgularımız, 

mayada asidik pH'ın hücre içi ROS seviyelerini normal pH'a kıyasla düşürmesine rağmen canlılığı 

önemli ölçüde etkilemediğini göstermiştir. Bu bulgular, mayada oksidatif stresin asidik ortamda 

ROT’tan bağımsız olarak hücre ölümüne yol açtığına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asidite, Oksidatif Stres, Saccharomyces Cerevisiae 

 

EFFECT OF ACIDITY ON THE OXIDATIVE STRESS SENSITIVITY IN YEAST 
 

 

ABSTRACT 
Acidity of the tumor microenvironment, which is mainly due to the lactate production from the 

increased glycolysis in tumor cells, is accepted as a hallmark of solid tumors and shown to be critical 

for tumor progression. Almost all types of cancer cells also display abnormally high levels of reactive 

oxygen species (ROS) leading to increased oxidative stress, which is tightly associated with the 

oncogenic properties of cancer cells such as survival, invasion, metastasis and resistance to drug 

treatment. However, almost nothing is known about the effect of acidic environment on the sensitivity 

of cancer cells to oxidative stress. In this study, we investigated the effect of acidity on the sensitivity 

of wild type Saccharomyces cerevisiae cells to H2O2-induced oxidative stress by the H2DCFDA and 

spotting assays. Our data revealed that although acidic pH decreases intracellular ROS levels 

compared to the normal pH, it does not dramatically affect viability in yeast. These data suggest that 

oxidative stress leads to a ROS-independent cell death in the acidic environment in budding yeast. 

Keywords: Acidity, Oxidative Stress, Saccharomyces Cerevisiae 
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ÖZ 
Manual tracing is the gold standard for segmentation in volumetric research studies, but it requires to 

lots of time for manual tracing. Quantitative MRI studies have revealed differences in the volume of 

particular brain structures in several neurologic and neuropsychiatric disseases such as depression 

posttraumatic stress disorder, schizophrenia, Parkinson and Alzheimer's diseases. Subcortical 

structures volume loss has been proven to be an important characteristic of some neurological 

diseases. Several methods have been previously used to calculate subcortical structures volume. The 

study included T1-weighted magnetic resonance imaging (MRI) of 7 normal controls. We compared 

the accuracy of fully automated (i) web-based: MriCloud; (ii) atlas based: MriStudio, (iii) IBASPM: 

individual atlas-based techniques for volume of the thalamus, hippocampus, putamen, pallidum, 

nucleus accumbens, and caudate nucleus were bilaterally segmented. Calculated volume change from 

different techniques were compared with the known applied volume change using intraclass 

correlation (ICC). As assessed by the ICC, the agreement between techniques and the applied volume 

change for different structures ranged from 0.7–0.9 for putamen. In conclusion, we demonstrate that 

subcortical segmentation are feasible using these softwares. 

Anahtar Kelimeler: Subcortical Structures Volume, Mricloud, Mristudio, Ibaspm, Automated 

Techniques, Mrı 
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ÖZ 
Alerjik hastalıkların etyopatogenezi üzerinde yapılan çalışmalar birçok hastalıkla ilişkili olduğunu 

kanıtlansa da, genetik faktörler göz önünde bulundurulduğunda her hastalık kendi etnik hasta 

grubunda değerlendirilmelidir. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk polikliniğine başvuran 

hastalarda alerji testleri, serum ferritin, demir ve hemogram düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Çocuk polikliniğinde istenen alerji testleri, serum ferritin, demir ve hemogram sonuçları retrospektif 

olarak değerlendirildi. 288 hastadan besin allerji testi negatif çıkan 190 hastada serum demir düzeyleri 

65.8±38 g/dl iken, besin alerji testi pozitif çıkan 98 hastada serum demir düzeyleri 50.8±31 g/dl 

bulundu (p<0.01). Besin alerji testi negatif çıkan hastada hemoglobin düzeyleri 12.4±1.4 g/dl iken, 

besin alerji testi pozitif çıkan hastada hemoglobin düzeyleri 11.6±1.07 g/dl bulundu (p<0.01). Bu ilişki 

solunum allerjisi olan çocuklarda anlamlı bulunmamıştır. Çocuklarda besin alerjisi ile demir eksikliği 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Besin alerjisi olan hastaların demir düzeyleri 

değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Besin Alerjisi, Demir Eksikliği 
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ÖZ 
Çeşitli kanser türlerinde uygulanan standart tedaviler, hastalığın prognozu açısından yeterli etkiyi 

gösterememektedir. Yeni anti-kanser terapötiklerin geliştirilmesi bu alanda oldukça yaygın çalışmalar 

olmakla birlikte tümörün yok edilebilmesi için kantitatif analizlere oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tümör modellemesi yapılan hayvanlarda, anti-kanser tedavilerinin etkinliğini göstermek için kanser 

hücrelerinin davranışlarını görüntülemek, tümör kitlesinin ölçümünün yapıldığı geleneksel yöntemlere 

göre daha etkilidir. Dolayısıyla, biyogörüntülenebilir kanser hücre hatları oluşturmak, hem in vitro 

hem de in vivo tedavilerde kantitatif analiz sağlamaktadır. Bu amaçla laboratuvarımızda, 

biyogörüntülenebilir kanser hücre hatları / tümör modelleri oluşturmak için yeşil flüoresan proteini 

(GFP) ve Firefly lusiferaz (Fluc) içeren lentiviral vektörler kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda, 

GFP/Fluc eksprese eden kanser hücrelerinin, Temozolomide (TMZ) ve Cis-platin ile muamelesinin 

ardından lusiferaz aktivitesi test edilmiştir. Bu hücrelerdeki canlılık oranını tespit etmek için, D-

luciferin (Fluc substratı) lüminesans sinyal ölçümü için kullanılmıştır. Hücre canlılığı analizleri 

metabolik olarak aktif hücrelerin ATP miktarına bağlı olarak canlılık oranının belirlenmesini sağlayan 

CellTiter Glo (Promega) ajanı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Biyogörüntülenebilir kanser 

hücrelerinin, TMZ ve Cis-Platin ile 24 saat muamele edilmesinin ardından etkili sonuçlar elde 

edilmiştir. Laboratuvarımızda oluşturulan bu biyogörüntülenebilir hücre hatları, hem in vitro hem de 

in vivo uygulamalar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Biyogörüntüleme, Biyoluminesan, Temazolomide, Cisplatin 

 

ANALYSIS OF IN VITRO AND IN VİVO ANTI-CANCER EFFICACY USING 

BIOIMAGABLE CANCER CELL LINES. 
 

 

ABSTRACT 
Standard therapies applied in various types of cancers are inadequate for the overall prognosis of the 

disease [1]. Developing new anti-cancer therapeutics are quite widespread studies in the field and 

quantitative analysis tools for tumor depletion are ultimately needed. To demonstrate the effectiveness 

of anti-cancer treatments, imaging cancer cell fate in animal models bearing tumors is more accurate 

than traditional methods such as measuring tumor mass [2]. Hence, generating bioimagable cancer cell 

lines enables quantitative analysis upon treatments both in vitro and in vivo. For this purpose, in our 

laboratory we use bimodal lentiviral vectors homing integrated green fluorescent protein (GFP) and 

Firefly luciferase (Fluc) to establish imagable cancer cell lines/tumor models. In this study, we tested 

luciferase activity in cancer cells expressing GFP/Fluc that were treated with Temazolomide (TMZ) 

and Cis-platin; common therapeutics already in clinics. D-luciferin (substrate of Fluc) was used for 

luminescent signal measurement to detect viability in these cells as well as control assays were done 

by CellTiter Glo (Promega) reagent. In conclusion, response to therapeutics were recorded efficiently 

on established cancer cell lines after 24 hours treatment with TMZ, and Cis-Platin. We serve these 

bioimagable cell lines produced in our laboratory as a tool for a broad range of anti-cancer studies 

including both in vitro and in vivo applications. 

Keywords: Cancer, Bioimaging, Bioluminescence, Temazolomide, Cisplatin 
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ÖZ 
Hemodinamik mikro dolaşım yetersizliğinin bir sonucu olarak meydana gelen düşük serebral 

perfüzyon, ilerleyici kognitif bozukluğa yol açan ve nörodejeneratif bir hastalık olan Alzheimer 

hastalığının altında yatan önemli faktörlerden biridir. Eritrosit deformabilitesi oksidatif hasarla 

yakından bağlantılıdır ve mikro dolaşım hemodinamiğini etkiler. Bu çalışmanın amacı, Alzheimer 

hastalığı ile eritrosit deformitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Toplamda 24 Wistar Albino rat, her 

grupta altı adet rat olmak üzere dört gruba ayrıldı: Kontrol (C), sevofluran (S), Alzheimer (A) ve 

Alzheimer + sevofluran (AS). Deneysel Alzheimer modeli, 3 mg/kg (10 ul) dozunda streptozotosinin 

(STZ) Alzheimer ve AS gruplarına intraserebroventriküler yoldan enjekte edilmesi yoluyla hazırlandı. 

Stereotaksik bir aparat, 100 mg/kg dozunda ketaminin bütün ratlara periton içi yolla verilmesi 

sonrasında yerleştirildi. Skalp iyot çözeltisi ile temizlendikten sonra orta hattan kesi yapıldı ve Pxinos-

Watson stereotaksik atlasına göre skalpta bregma sonrası 0.8 mm, midsagittal hattan 1.4 mm, laterale 

ve dura materin 3.4 mm altına doğru burr hole açıldı. Sevofluran (%2.3), S ve A+S gruplarına 

cerrahiden dört hafta sonra üç gün boyunca ve günde iki saat sürecek şekilde uygulandı. Çalışmaya 

alınan bütün ratlar, sevofluran uygulamasından 24 saat sonra anestezi altında ötanazi edildi ve eritrosit 

süspansiyonu hazırlamak için heparinize total kan örnekleri alındı. Alınan eritrosit süspansiyonları 

deformabilite ölçümü için kullanılmıştır. Yapılan ölçüm sonucunda deformabilite indeksinin 

Alzheimer oluşturulan ratlarda önemli ölçüde arttığı gözlendi, fakat, A ve AS grupları arasındaki 

sonuç benzerdi. Eritrosit deformabilite indeksi A ve AS gruplarında anlamlı olarak arttı (p=0.004, 

p=0.001, sırasıyla). Ancak, S grubunda bu açıdan herhangi bir farklılık bulunmadı (p=0.496). 

Alzheimer oluşturulmuş ratlarda eritrosit deformabilitesinin azaldığı ve sevofluranın eritrosit 

deformabilitesini etkilemediğini tespit ettik. Bunun yanı sıra, çalışmamızdan elde edilen sonuçların 

klinik ve deneysel çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 
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ÖZ 
 Beyincikte meydana gelen doğrudan travmatik yaralanma, hipotoni, ataksi, dismetri, tremor, vb. 

rahatsızlıklara yol açan nöronal hücre kaybına neden olur. Allopurinol, çeşitli hastalıkları tedavi etmek 

için kullanılan, ksantin oksidaz enzimini inhibe eden, serbest radikal temizleyici bir ajandır. 

Allopurinolün, oksidatif stres ve proinflamatuar sitokinlerin neden olduğu aksonal hasar ve 

demiyelinizasyonu önlediği önceki deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. PSTAT3, hücre içi sinyal 

mekanizmalarına aracılık eder ve astrosit aktivasyonunu düzenler. Glial Fibriler asidik protein 

(GFAP), ağırlıklı olarak merkezi sinir sisteminde astrositlerde bulunur ve hipertrofi ile hiperplazi 

durumunda artar. Bu çalışmada allopurinolün sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan serebellar 

yaralanma üzerine etkilerini immünohistokimyasal yöntemlerle sunmayı amaçladık. Materyal ve 

Metod: Sprague Dawley ratları kontrol (n: 12), sadece beyincik hasarı yapılmış grup (n: 12) ve 

allopurinol (i.p., 50 mg/kg) ile tedavi edilen beyincik hasarı yapılmış grup (n:12) olarak ayrıldı. 

Ağırlık düşürme cihazı ile beyincik hasarı yaratıldı ve 7 gün sonra sıçanlar anestezi altında dekapite 

edilerek, dokular çıkarıldı, formaldehit içinde tespit edildi. Rutin doku takibinden sonra parafine 

gömüldü, mikrotom ile kesitleri alınarak Hematoksilen-Eosin ile boyandı. İmmünohistokimyasal 

analiz için, primer antikorlar pSTAT3 ve GFAP uygulandı, ışık mikroskobu altında incelendi. 

Sonuçlar: Kontrol grubunda, glial uzantılar moleküler katmanda düzgün ve paralel olarak dağılmıştı 

ve GFAP ekspresyonu pozitifti. PSTAT3 immünreaktivitesi internal granuler hücre tabakasındaki 

granüler hücrelerde ve Purkinje hücrelerinde izlendi. Yaralanmadan sonra beyincikteki hipoksi 

nedeniyle GFAP ekspresyonunda bir azalma ve sinir uzantıları ile glial uzantılarında artan 

inflamasyon vardı. PSTAT3 granüler, purkinje ve glia hücrelerinde pozitif reaksiyon gösterdi. 

Allopurinol tedavisinden sonra GFAP ekspresyonu pozitifti ve PSTAT-3 orta düzeyde granüler 

hücrelerde, purkinje ve glia hücrelerinde eksprese edilmişti. Sonuç olarak, travma, beyincikteki glial 

hücre yapısında değişikliklere ve artmış enflamasyona neden olmuştur, allopurinol uygulaması, glial 

hücreleri ve bunların uzantılarının düzeni üzerinde travmanın etkilerine karşı koruma sağlayabilir ve 

hipoksiden kaynaklanan enflamasyonu azaltabilir. 
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CURATIVE EFFECT OF ALLOPURINOL TREATMENT ON EXPERIMENTAL 

TRAUMATIC CEREBELLAR INJURY, DEMONSTRATED WITH PSTAT3 AND 

GFAP EXPRESSION 
 

 

ABSTRACT 
Direct traumatic injury to cerebellum causes neuronal cell loss which gives rise to hypotonia, ataxia 

etc. Allopurinol is a free radical scavenger that inhibits xanthine oxidase enzyme used to treat several 

diseases. Allopurinol prevents the process of axonal damage and demyelinetion induced by oxidative 

stress and proinflammatory cytokines. pSTAT3 mediates intracellular signaling mechanisms, and 

regulates astrocyte activation and increases gene expression of GFAP. Glial fibrillary acidic protein 

(GFAP) is mainly present in astrocytes and increased in case of hypertrophy and hyperplasia. In this 

study we aimed to present the effects of allopurinol on cerebellar injury created experimentally in rats 

via immunohistochemical methods. Sprague Dawley rats were divided as control (n:12), cerebellum 
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injury only (n:12) and injury treated with allopurinol (n:12) (i.p., 50 mg/kg). Injury was created with a 

weight-drop device and after 7 days rats were decapitated under anesthesia, tissues were removed, 

fixed in formaldehyde. After routine tissue follow-up, embedded in paraffin, cut and stained with 

Hematoxylin–Eosin. For immunohistochemical analysis, primary antibodies pSTAT3 and GFAP were 

applied, examined under light microscope. In the control group, glial extensions were uniformly and 

parallel distributed in the moleculer layer, and GFAP expression was positive. PSTAT3 

immunoreactivity was found in granular cells of the internal granular cell layer and in Purkinje cells. 

After injury, there was a decrease in GFAP expression due to hypoxia in the cerebellum and increased 

inflammation with nerve extensions and glial extensions. PSTAT-3 showed positive expression in 

granular, purkinje and glia cells. After allopurinol treatment, GFAP expression was positive, PSTAT-3 

was moderate in granular cell, purkinje and glia cells. Authors concluded that trauma caused 

alterations in glial cell structure in cerebellum and increased inflammation, allopurinol administration 

may provide protection in the distribution of glial cells and their extensions and reduce inflammation 

resulting from hypoxia. 
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ÖZ 

Derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli (PE) ve posttrombotik sendrom gibi ciddi 

komplikasyonlara yol açabilen kalıtsal ve edinsel trombofilik risk faktörlerinin etkileşimi sonucu 

oluşan ciddi bir rahatsızlıktır. DVT dünya genelinde de önemli bir sağlık sorunudur. Fibrinoliz kan 

pıhtılarının çözülmesini sağlayarak hemostazın sürdürülmesinde önemli bir rol oynayan ve 

aktivatörleri ve inhibitörleri tarafından sıkı bir şekilde regüle edilen bir mekanizmadır. Serin proteinaz 

inhibitör ailesine ait olan Plazminojen aktivatör-1 (PAI-1), endojen fibrinolitik sistemin önemli bir 

üyesi olup serum PAI-1 düzeyinin, 4G/5G mutasyonu nedeniyle artmasının bir sonucu olarak bozulan 

fibrinolizisin DVT patogenezinde rol oynayabileceği bildirilmiştir. Faktör V Leiden (FVL) mutasyonu 

venöz tromboz için en yaygın kalıtsal protrombotik bir risk faktörü olmasına rağmen, bu mutasyonu 

taşıyanların çoğunda, venöz tromboembolizm (VTE) gelişmediği gözlenmiştir. Bu durum klinik olarak 

tromboz oluşması için ilave trombofilik risk faktörlerin gerekebileceği varsayımının doğmasına neden 

olmuştur. Nitekim fibrinolitik sistemi olumsuz etkileyen PAI-1 4G/5G genotipinin de tek başına 

trombotik risk üzerinde bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Ancak, homozigot PAI-1 4G alleinin FVL 

mutasyonuyla birlikte olduğunda riski arttırabileceği bildirilmiştir. Artmış düzeylerinin hem venöz 

hem arteriyel tromoboza neden olabileceği birçok araştırmada belirtilen PAI-1, esas olarak damar 

endotelinde sentezlenmekle birlikte yağ dokusu tarafından da salgılanabilmektedir. Bu nedenle PAI-1 

obezlerde görülen tromboz nedenleri arasında olabilir. Ayrıca, PAI-1 sentez veya salgılanmasının 

insülin tarafından arttırıldığından dolayı özellikle insülin direnci olanlarda aterosklerotik vasküler 

hastalığa ve trombozlara sebep olabilir. PAI-1 ile VTE arasında bir ilişki olduğu kesin olarak 

gösterilmemiş ise de özellikle FVL ve protrombin gen (PT G20210A) polimorfizmi olanlarda PAI-1 

polimorfizmininde eşlik etmesi halinde VTE gelişmesine karşı bir eğilim oluşabilir. 

Anahtar Kelimeler: Derin Ven Trombozu, Tromboz, Paı-1 

 

THE RELATİONSHİP BETWEEN DEEP VEİN THROMBOSİS AND PAI-1 GENE 

POLYMORPHİSM 
 

 

ABSTRACT 
Deep venous thrombosis (DVT) is a serious disorder caused by the interaction of inherited and 

acquired thrombophilic risk factors that could lead to serious complications such as pulmonary 

embolism (PE) and postthrombotic syndrome. DVT is also an important health problem worldwide. 

Fibrinolysis is a mechanism that plays an important role in maintaining hemostasis by dissolving 

blood clots and is strictly regulated by its activators and inhibitors. Plasminogen activator-1 (PAI-1), 

which belongs to the serine proteinase inhibitor family, is an important member of the endogenous 

fibrinolytic system. It has been reported that deteriorated fibrinolysis due to the 4G/5G mutation may 

play a role in the pathogenesis of DVT as a result of the increase in PAI-1 level . Although the factor 

V Leiden (FVL) mutation is the most common hereditary prothrombotic risk factor for venous 

thrombosis, most patients with this mutation do not develop venous thromboembolism (VTE). This 

has led to the assumption that additional thrombophilic risk factors may be necessary for clinical 

thrombosis. Similarly, PAI-1 4G/5G genotype, which negatively affects the fibrinolytic system, has 

been shown to have no effect on thrombotic risk alone. However, it has been reported that the 

homozygous PAI-1 4G allel increases the risk of thrombosis when it is associated with the FVL 

mutation. PAI-1, which has been shown in many studies that increased levels may cause both venous 

and arterial thrombosis, could be secreted by adipose tissue, although it is mainly expressed in 
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vascular endothelium. Therefore, increased PAI-1 levels may be among the causes of thrombosis in 

obese patients. In addition, it has been reported that the synthesis or secretion of PAI-1 is increased by 

insulin. So, atherosclerotic vascular disease and thrombosis may occur especially in patients with 

insulin resistance. Although there is no evidence of a relationship between PAI-1 and VTE, there may 

be a tendency to develop VTE in patients with FVL and prothrombin gene (PT G20210A) 

polymorphisms accompanied by PAI-1 polymorphism. 

Keywords: Deep Vein Thrombosis, Thrombosis, Paı-1 
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ABSTRACT 

Objective: Intestinal parasitic infections continue to be an important cause of mortality and morbidity 

in pediatric patients especially in developing countries. Low socioeconomic status, poor hygiene and 

crowded living conditions increase the risk of parasitic infections. The aim of this study was to 

investigate the prevalence of intestinal parasites in pediatric patients who have gastrointestinal 

complaints.  Methods: Patients who were admitted to our hospital and asked for parasitic examination 

by the clinicians between 2018 and 2019 were added to the study. The results of the stool samples 

investigated for parasites by direct microscopic examination (iodine-saline), stool concentration and 

trichrome staining methods were evaluated retrospectively. Results: Out of 5906 pediatric patients 

who had gastrointestinal complaints examined for intestinal parasites, 3.96% (n=234) were revealed 

one or more intestinal parasites. Among these patients, 24.8% (n=58) were diagnosed with 

gastroenteritis or colitis, 11.1% (n=26) were gastritis or duodenitis, 6.8% (n=16) were functional 

intestinal disorder, 2.6% (n=6) were celiac disease, 34.6% (n=81) had abdominal pain and 4.7% 

(n=11) had nausea/vomiting. The most common parasites detected were Blastocystis spp. in 68% 

(n=159), D. fragilis in 11.1% (n=26), G. intestinalis in 12% (n=28) and Entamoeba spp. in 4.2% 

(n=10). Conclusion: In this study, Blastocystis was found the most prevalent intestinal parasite in the 

pediatric patients with gastrointestinal complaints. Although the role of Blastocystis as a pathogen in 

humans is still controversial, it is supposed to the presence of the parasite is associated with 

gastrointestinal disorders such as diarrhea, abdominal pain, nausea and vomiting. More studies are 

needed to understand the pathogenic role of this parasite on the microbiota, especially in patients with 

gastrointestinal disorders. 

Keywords: intestinal parasites, Blastocystis, Dientamoeba fragilis. 
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ÖZ 
Amaç: Bu bildirinin genel amacı tıp fakültesinde okuyan bir grup öğrencinin “Duvarların Dili Olsa 

[ing: If These Walls Could Talk]” başlıklı film üzerinden tıp etiği derslerinde feminist biyoetik 

bağlamında tartışılan kürtaj olgusu hakkındaki düşüncelerini ve bakış açılarını ortaya koymaktır. Bu 

doğrultuda elde edilen verilerin mezuniyet öncesi tıp etiği eğitiminin hedeflerini gözden geçirmek 

konusunda yol gösterici olacağı öngörülmektedir. Yöntem: Bu bildiri kapsamında 2013-2014 ile 

2016-2017 akademik yılları arasında “Duvarların Dili Olsa” filmine ait 178 öğrenci ödevi 

incelenecektir. Öğrencilerin kürtaj olgusuna yönelik bakış açıları “tematik içerikli analiz yöntemi”yle 

değerlendirilecektir. Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı eğitim arşivinde bulunan öğrenci ödevleri 

değerlendirilmeden önce Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan izin alınmıştır (Sayı 3861; 

Tarih: 26.05.2017). Bulgular: Bu bildiride öğrenci ödevlerinden elde edilen veriler, ana ve alt temalar 

olmak üzere yapılandırılacak ve ilgili temaları temsil eden uygun bağlamlar altında 

değerlendirilecektir. Sonuç ve Öneriler: Tematik analiz sonucunda ulaşılan veriler, tıp fakültesinde 

Dönem 1 ve Dönem 2’de okuyan ve henüz etik eğitimi almamış öğrencilerin etik düşünme becerileri 

hakkında fikir verecektir. Öğrencilerin etik düşünmeye ne ölçüde yatkın oldukları, mezuniyet öncesi 

tıp eğitiminde tıp etiği derslerinin hedeflerinin gözden geçirilmesi için de yol gösterici olabilecektir. 
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IF THESE WALLS COULD TALK : A GROUP OF MEDICAL STUDENTS' 

APPROACH TO THE PHENOMENON OF ABORTION 
 

ABSTRACT 
The general aim of this paper is to reveal the thoughts and perspectives of a group of students studying 

at the medicine school on the issue of abortion which is discussed in the context of feminist bioethics 

in the medical ethics lectures. It is foreseen that the data obtained in this direction will guide us to 

review the objectives of medical ethics education under graduation. In this paper, between the 

academic years 2013-2014 and 2016-2017 a sum of 178 student assignments about the movie “If 

These Walls Could Talk” will be examined. The perspectives of the students about the phenomenon of 

abortion will be evaluated with thematic content analysis method. Prior to the evaluation of student 

assignments in the Medical History and Ethics Department archive, ethical approval was obtained 

from the Hacettepe University Non-interventional Clinical Research Ethics Board (Issue 3861; Date: 

26.05.2017). Results: In this paper, the data obtained from the student assignments will be structured 

as main and sub-themes and will be evaluated in an appropriate context representing the related 

themes.: The data obtained as a result of the thematic analysis will give an idea about the ethical 

thinking skills of the students who have studied in Phase 1 and 2 of the medical school and who have 

not yet received the ethics education. The extent to which students are susceptible to ethical thinking 

may also serve as a guideline for reviewing the goals of medical ethics courses in undergraduate 

medical education. 

Keywords: Abortion, Feminist Bioethics, Ethics Education, Thematic Analysis, If These Walls Could 

Talk. 
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ÖZ 
Psychological stress and trauma are risk factors for several medical and psychiatric illnesses. 

Childhood maltreatment is a common form of early adversity, and is a major risk factor for a range of 

adverse outcomes, including major depression, anxiety disorders, and substance abuse. In fact, 

maltreatment during childhood might be an important risk factor for the development of psychiatric 

disorders. Recent studies have implicated advanced cellular aging as a potential mechanism of this 

association. Telomeres (TL) are specialized nucleoprotein structures at the ends of linear 

chromosomes that protect the chromosome ends from degradation. They are composed of repetitive 

DNA and DNA-binding proteins that are critical for maintaining chromosome integrity and cellular 

function. TL declines with each cell division and has been associated with cellular aging. Telomere 

shortening can be influenced by factors such as inflammation, cellular stress and genetic and 

epigenetic regulation. It is known that telomere shortening in non-proliferative cells, such as adult 

neurons, is associated with oxidative stress and may be related to exposure to chronic psychosocial 

stress. This study explores the effects of maternal separation as a chronic early life stress on telomere 

lenght. Maternal separation protocol: In order to induce maternal separation stress, the animals in the 

stress (STR) group (n=10) were separated from their mothers from (Post Natal Day) PND-1 to PND-

21 and placed in a clean cage similar to their home cage, and transported to a room with controlled 

temperature (30–32°C) for four hours. The pups were then carefully returned to their home cage. The 

non-STR group (n=10) animals remained with their mothers, who were not the same as the mothers in 

the STR group. At 60 days of age, all rats were housed together with same-treatment groups, with fi ve 

animals per cage until day 90 and than rats were sacrified. Telomere Length Measurement by 

Quantitative real-time PCR: Genomic DNA extraction was performed using PureLink® Genomic 

DNA Kit (Thermo Fisher Scientific) according to manufacturer’s instructions. Telomere length was 

measured based on relative quantitative real-time PCR (qRT-PCR).Relative telomere length was 

calculated using ΔCT method. There were no significant telomere lenght differences in two groups. 

But STR group's telomeres were shorter than control group. The results in the present study are 

interesting and as such, warrant further investigation in a larger sample. Future studies will benefit 

from measurements of telomerase activity and markers of oxidative stress, in addition to 

measurements of TL in a larger sample group, in order to obtain a more accurate representation of the 

effect that developmental stress. 
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ÖZ 

Klinik analizler; sağlıklı ve patolojik durumlar arasındaki özelliklerin ayırt edilmesi, araştırmacıların 

hastalığın gizemini çözmesi ve hastalık tedavisini doğru ve kısa sürede sağlama çalışmaları insan 

hayatı için oldukça önemlidir. Elektroforez; rutin biyokimya, hematoloji veya idrar tahlilinde açıkça 

görülemeyen hayati önem taşıyan bilgileri elde etmek için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan temel 

teşhis yöntemlerinden biridir. Elektroforez, elektriksel bir alanda yüklü biyomoleküllerin (proteinler, 

enzimler, lipoproteinler, nükleik asitler gibi) elektroforez tipine bağlı olarak selülozasetat, nişasta, 

agaroz ve poliakrilamid gibi çeşitli destek ortamları kullanılarak ayrıştırılmasıdır. Klinikte; jel 

elektroforezi (agaroz, poliakrilamid), değişken alan jel elektroforezi, kapiller elektroforez, izoelektrik 

odaklama, 2D elektroforez, immünelektroforez gibi birçok elektroforez çeşidi tanı amaçlı 

uygulanmaktadır. Elektroforetik paternlerdeki nonspesifik değişiklikler hasta klinik verileriyle 

ilişkilidir. Elektroforez; rutin tanısal çalışmalarla tespit edilemeyen hastalıkları belirlemede çok 

değerlidir. Karaciğer ve böbrekteki patolojik bozukluklar, inflamasyon, proteinemi, multipl miyelom 

ve makroglobulinemi gibi birçok hastalık elektroforez yöntemi ile teşhis edilebilmektedir. 

Elektroforez teknolojisindeki son gelişmeler sistemlerin minyatürleştirilmesi ve taşınabilirliği 

olacaktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayarlı robotik ve elektroforez protokollerinin 

otomatik olarak yürütülmesini sağlayan programlama ile elektroforezi gerçekleştirmek mümkün 

görünmektedir. Farklı çalışma grupları tarafından mevcut kullanılan sistemleri, özellikle de otomatik 

elektroforez sistemini geliştirmek üzerine büyük araştırmalar yapılmaktadır. Araştırılan ve geliştirilen 

yöntemler temel olarak ayırma işleminin verimliliğini, tekrarlanabilirliğini ve doğruluğunu arttırmaya 

yöneliktir. Bu derleme ile elektroforez yönteminin genel özellikleri klinikte tanıya yönelik 

uygulamaları ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi sunulması amaçlanmıştır. 
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ÖZ 
Medicine is an occupation, a sort of art, a huge cumulation of scientific knowledge started with the 

onset of the human being in the world. As a profession of thousands of years it is possible to see the 

important changes based on internal and external factors. Medicine that takes a rational form in the 

Hippoccratic period, approximately 2500 years ago and probably almost the very first ethical 

principles crystallized in this era too; maleficance, beneficence, respect for privacy and confidentiality 

described clearly for the first time. The all these accepted as a sort of sine qua non for daily medical 

practice since this era. Through the ages we witnessed enormous changes on paradigms relevant to 

major concepts of medicine such as health, disease, and treatment. Despite all this change, medicine 

has tried to maintain its humanistic approach and the communication skills dimension. To the extent 

that it succeeded in preserving its historical heritage, it was able to maintain its similarity to an old art 

rather than a technology. And now when we are living in a sort of high tech based atmosphere in 

medicine, this new world introduce artificial intelligence as a new tool for every different fields of 

human activity. One of these fields is obviously medicine. In this oral presentation, the main features 

of artificial intelligence, the medical reflections, the possible effects on physician-patient relationship 

and the other bioethical questions will be discussed. 

Anahtar Kelimeler: Artificial İntelligence, Bioethics 
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GAİTADA GİZLİ KAN TEST İLE İLGİLİ İNTERNET BİLGİLENDİRME 
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ÖZ 

Amaç: Gaitada gizli kan (GGK) testi gastrointestinal sistem hastalıkları, enfeksiyonları ve kanserleri 

gibi nedenlere bağlı gelişen kanamaların araştırılması amacıyla uygulanan değerli bir testtir. İnternet, 

hastaların tıbbi işlemleri daha iyi anlayabilmek için oldukça sık başvurdukları bir kaynaktır. Bu 

çalışma ile GGK testi konusunda internet sitelerinin okunabilirlik düzeylerinin saptanması 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 

İnternet arama motoru Google'da ‘GGK testi’, ‘İmmünokimyasal GGK testi’,’ dışkıda gizli kan’ gibi 

anahtar kelimeler kullanılarak yapılan aramada toplam 150 internet sitesine ulaşıldı. On cümleden az 

bilgi içeren siteler, sohbet, forum siteleri çalışma dışı bırakıldı. Değerlendirmeye alınan sitelerde yer 

alan bilgi metinleri Microsoft Word programına aktarıldı. Okunabilirlik düzeyleri, Ateşman ve 

Bezirci-Yılmaz formülleri kullanılarak hesaplandı.  

Bulgular: Dışlama kriterlerinin uygulanması sonrasında 21 internet sitesi değerlendirme için uygun 

bulundu. Bunlardan %66,6’sı web sitesi, %33,3’ü özel klinik ve özel laboratuvara ait sitelerdi. İnternet 

sitelerinin okunabilirlik düzeyi Ateşman formülüne göre orta güçlükte (54,14±8,39); Bezirci-Yılmaz 

formülüne göre ise lisans seviyesinde olduğu saptanmıştır (12,09±3,15). Metinlerin birçoğu GGK 

testinin tanımı, endikasyonları, uygulama şekli ve pozitif çıktığı durumlar konusunda bilgi içermekte 

idi. Ancak, bu metinlerin genelinde yanlış pozitifliğe neden olan durumlar ve pozitif çıkması 

durumunda yapılacak diğer testlerden yeterince söz edilmediği görüldü.  

Sonuç: İnternet sitelerinde GGK testi ile ilgili bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik düzeyinin 

düşük olduğu saptanmıştır. Mevcut bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik ve içerik yönünden 

revizyonu için bu konuda etkin biyokimya dernekleri ve sağlık kurumlarının işbirliği içinde olması 

gerektiği kanaatine varılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Gaitada Gizli Kan Testi, Okunabilirlik, Anlaşılabilirlik, İnternet 

Tablo 1:  Gaitada Gizli Kan Testi Bilgilendirme Metinlerin Okunabilirlik Değerleri 

 

 

 

 Tüm Siteler (21) Web kaynaklı (14) Web dışı (7) 

Ateşman Okunabilirlik 55,4(51,8-60) 56,1(50,5-60,5) 54,6(51-56,9) 

Bezirci-Yılmaz Okunabilirlik 11,30(10,28-12,78) 10,90(9,97-14,31) 11,69(11,25-12,41) 

Ortalama hece sayısı  2,78(2,72-2,82) 2,74(2,71-2,82) 2,78(2,77-2,83) 

Ortalama kelime sayısı 11,75(10,33-13,77) 11,54(9,84-14,58) 12,44(11,42-13,92) 

Ortalama 4 ve üstü heceli kelime 

sayısı 

3,39(3,04-4,06) 3,37(2,91-4,31) 3,39(3,25-3,96) 

https://www.doktortakvimi.com/klinikler/oguzhan-gunenc-muayenehanesi
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Tablo 2:  Gaitada Gizli Kan Testi Bilgilendirme Metinlerin Okunabilirlik Mean±SD Değerleri  

 
 Tüm Siteler(21) Web kaynaklı(14) Web dışı(7) 

 mean ss min max mean ss min max mean ss min max 

Ateşman 

Okunabilirlik 

54,14 8,39 34,5 69,8 54,25 9,89 34,5 69,8 53,92 4,72 45,1 59,9 

Bezirci-

Yılmaz 

Okunabilirlik 

12,09 3,15 6,89 19,44 12,18 3,76 6,89 19,44 11,90 1,56 9,82 14,96 

Ortalama 

hece sayısı  

2,75 0,15 2,14 2,96 2,73 0,18 2,14 2,96 2,79 0,041 

 

2,73 2,86 

Ortalama 

kelime sayısı 

12,64 3,36 7,16 21,27 12,6 4,03 7,16 21,27 12,55 1,57 10,27 14,88 

Ortalama 4 

ve üstü  

3,61 0,88 1,87 5,83 3,58 1,02 1,87 5,83 3,67 0,595 3,09 4,82 
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ÖZ 
Grup B streptokok (GBS) veya Streptococcus agalactiae, anneden bebeğe vertikal yolla bulaşan en 

önemli enfeksiyon ajanlarından biridir. Streptococcus agalactiae, yenidoğanlarda sepsis, zatürree ve 

menenjit gibi önemli morbidite ve mortaliteye yol açan etkenlerden biridir. Bu mikroorganizma 

gebelerde ve altta yatan herhangi bir hastalığı olan yetişkinlerde de önemli enfeksiyon etkenidir. 

Kadınlarda GSB taşıyıcılığının %30’lara kadar değişebildiği bildirilmiştir. GBS'nin kadınların yüzde 

30'una kadar vajinal ve anorektal florasında bulunabildiği bilinmektedir. Annelerde kolonizasyonun 

geçici olabildiği de bildirilmiştir. Bebekte infeksiyon gelişme olasılığı kolonizasyon oranın düşük veya 

yüksek olması ile ilgili olduğu bildirilmiştir. İnfeksiyon riski bakterinin yoğun kolonize olduğu 

annelerde diğer annelere oranla 2-3 kat daha yüksek olabileceği bildirilmiştir. Yaşamın ilk iki gününde 

meydana gelen enfeksiyonlar genellikle maternal organizmalara maruz kalma sebebiyle olmaktadır. 

Koryoamnionitis, gebelikte GBS bakteriüri, maternal rektovajinal kolonizasyon, anne sıcaklığı 38.0 ° 

C veya daha yüksek olması, preterm doğum ya da 37. haftadan az olmayan membranların preterm 

rüptürü, membran rüptürü ve doğum arasındaki uzun sürenin olması gibi faktörler yenidoğanlarda 

bulaşma ve enfeksiyon açısından önemli risklerdendir. 

Anahtar Kelimeler: Gebe, S.Agalactiae, Kolonizasyon, Yenidoğan, Enfeksiyon 

 

S.AGALACITAE INFECTION IN PREGNANT WOMEN 
 

 

ABSTRACT 

Group B streptococcus (GBS) or Streptococcus agalactiae is one of the most important infectious 

agents transmitted from the mother to the baby by vertical route. Streptococcus agalactiae is one of the 

factors leading to significant morbidity and mortality such as sepsis, pneumonia and meningitis in 

newborns. This microorganism is an important infectious agent in pregnants and adults with any 

underlying disease. It has been reported that GSB can vary up to 30% in women. It is known that GBS 

can be found in vaginal and anorectal flora up to 30 percent of women. In addition, it has also been 

reported that S.agalactiae may be transient in mothers. The possibility of developing infection in 

infants is related to low or high colonization titers. It has been reported that the risk of infection may 

be 2-3 times higher in mothers with high colonies compared to other mothers. Infections in the first 

two days of life are usually caused by exposure to maternal organisms. Factors such as 

chorioamnionitis, GBS bacteriuria during pregnancy, maternal rectovaginal colonization, mother's 

fever (38.0 °C or higher), preterm delivery or membrane’s preterm rupture, prolonged time between 

membrane rupture and delivery are important risks for the transmission of bacteria to newborns and 

development of infection. 

Keywords: Pregnancy, S.Agalactiae, Colonization, Neonatal İnfection. 
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HALLUX VALGUS VAKALARINDA DİREKT GRAFİLERDE 

METATARSUS’LARIN İ̇ZDÜŞÜM ALANI VE TÜM METATARSUS’LARA OLAN 

İ̇ZDÜŞÜM ORANLARININ DEFORMİTEYLE İ̇LİŞKİSİNİN İ̇NCELENMESİ 
 

RA. Meral Yedı̇gül - Asst. Prof. MD. Serkan Öner 
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ÖZ 
Halluks Valgus deformitesi birinci metatarsofalangeal ekleminin valgus açılanması, phalanx 

proksimalis’in pronasyonu-subluksasyonu ile karekterize olan bir ayak hastalığıdır. Multifaktöriyel 

nedenlere bağlı olarak gelişen Halluks Valgus deformitesi fonksiyon kaybı, ağrı, istenilen ayakkabıyı 

giyememe gibi sorunlara neden olmaktadır. Fiziksel semptomlarının yanı sıra hastalarda estetik 

kaygılar da görülmektedir. Etiyolojik olarak Halluks Valgus deformitesinde birçok faktörün etkili 

olduğu savunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ossa metatarsi alanlarının Halluks Valgus deformitesi 

ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmamızda, daha önceden çeşitli nedenler ile Karabük Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine başvurmuş ve direkt ayak grafisi çektirmiş olan 20-60 yaş arası rastgele seçilen 

100 kadın (50 halluks Valgus olgusu, 50 sağlam) olgu yer almaktadır. Direkt ayak grafisinde 

geçirilmiş operasyon, kırık ve subluksasyon bulgusu olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tüm grafiler, dijital 

tek tüplü röntgen cihazı (Jumong, SG Healthcare, Kore) kullanılarak çekimi yapılan hastalardan elde 

edildi. Görüntü arşiv sisteminde bulunan ayak grafileri DICOM (Digital Imaging and Communications 

in Medicine) formatında kaydedilerek kişisel iş istasyonuna (ImageJ programı) aktarıldı. Ölçümler için 

program üzerindeki alan ve açı ölçüm araçları kullanıldı. Ölçüm sonuçlarına göre; os metatarsale I, II, 

III, IV ve V için ortalama izdüşüm alanları Halluks Valgus olgularında sırasıyla; 1086,8 mm², 703,9 

mm², 617,2 mm², 629,0 mm² ve 747,2 mm² iken; sağlıklı bireylerde 1084,0 mm², 680,3 mm², 615,8 

mm², 622,4 mm² ve 782,8 mm² olarak bulundu (p>0,05). Os metatarsale I, II, III, IV ve V alanlarının 

tüm ossa metatarsi alanlarına oranı Halluks Valgus olgularında sırasıyla; %28,75, %18,58, %16,28, 

%16,59 ve %19,77 iken; bu oranlar sağlıklı bireylerde %28,67, %17,99, %16,23, %16,38 ve %20,71 

olarak bulundu. Buna göre Halluks Valgus olgularında, os metatarsale V’in izdüşüm alanının tüm ossa 

metatarsi alanlarının toplamına oranı, sağlıklı bireylere göre daha az olduğu belirlendi (p=0,027). 

Anahtar Kelimeler: Halluks Valgus, Ossa Metatarsi, Metatarsofalangeal Eklem, Halluks Valgus 

Açısı 
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HATAY BÖLGESİNDE TÜRK VE SURİYELİ HASTALARDAN İ̇ZOLE EDİLEN 

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS FREKANSI VE İ̇LAÇ DİRENCİ 
 

Prof. MD. Nizami Duran - Researcher Sezin Çolak 
 

 

27-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 

Tüberkülozda artan ilaç direnci ülkemizde olduğu gibi tüm dünya açısından hastalığın oldukça önemli 

bir sağlık sorunu haline gelmesine yol açmıştır. Bu çalışmamımız amacı; Hatay bölgesinde 

hastanemize tüberküloz şüphesi ile başvuran Türk ve Suriyeli hastalardan izole edilen Mycobacterium 

tuberculosis kompleksi izolatlarının primer antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının araştırılması ve 

direnç paternlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada sindirim ve dekontaminasyondan sonra, 

klinik örnekler santrifüjleme ile konsantre edilerek tüberküloz kültürü ve ilaç (Streptomisin, izoniazid, 

rifampisin ve etambutol) duyarlılık testleri otomatize kültür sistemi (BACTEC MGIT 960) ile 

gerçekleştirilmiştir. M. tüberküloz doğrulaması, niasin ve nitrat redüktaz testleri ile yapıldı. Bulgular: 

Şüpheli hastalardan alınan örneklerden 148 M. tuberculosis izole edildi. Pozitif bulunan 

M.tuberculosis hastaların 59 (%39.9)’u kadın, 89 (%60.1)’u ise erkek idi. Pozitif örneklerin 98 

(%66.2)’i Türk hastalardan, 50’si ise Suriye kökenli hastalardan izole edilmiştir. Ayrıca çalışmada 33 

(%33.8) hastada ise atipik mycobacteri pozitifliği saptanmıştır. Çalışmada M.tuberculosis compleks 

suşlarında ilaç direnç oranları dikkat çekici boyutlarda yüksek olarak tespit edilmiştir. Özellikle 2011 

yılı Suriye savaşından sonra, ülkemiz önemli bir mülteci akınına uğramıştır. Mültecilerin en sık 

bulunduğu illerden biri de Hatay ilimizdir. Tüberküloz insan sağlığı açısında son derece önemli bir 

hastalık olup, ciddi morbidite ve mortalite sebebidir. Tüberküloz çok bulaşıcı bir hastalık olduğundan, 

pozitif vakaların tespit edilmesi, izolasyonu ve ilaç direncinin belirlenmesi son deerece önemlidir. 

Gerek ülkemizde ve gerekse de tüm dünyada anti-tüberküloz ilaç dirençli suşların yayılımı büyük bir 

sorundur. Bölgemizde yaşayan hastalardan izole edilen M.tuberculosis compleks suşlarında, ilaç 

direncinin yüksek oranlarda tespit edilmesi, ilaç dirençli vakaların tespiti ve yayılmasını önlemek 

adına son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Direnç,ilaç, İnsidans, Mycobacterium Tuberculosis, Türkiye. 

 

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS FREQUENCY AND DRUG RESISTANCE 

ISOLATED FROM TURKISH AND SYRIAN PATIENTS IN HATAY REGION 
 

 

ABSTRACT 
Background/Aim: Increased drug resistance in tuberculosis has caused the disease to become a very 

important health problem for the whole world. The aim of this study was to investigate the 

susceptibility of Mycobacterium tuberculosis complex isolates isolated from Turkish and Syrian 

patients who were admitted to our hospital with suspicion of tuberculosis. Methods: After digestion 

and decontamination, clinical samples were concentrated by centrifugation and the tuberculosis culture 

and drug susceptibility tests (streptomycin, isoniazid, rifampicin and ethambutol) were performed by 

automated culture system (BACTEC 960 instrument). M. tuberculosis confirmation was performed 

with niacin and nitrate reductase tests. Results: 148 M. tuberculosis isolates from the suspected 

patients were isolated. 59 (39.9%) of the M.tuberculosishastas found to be positive were female and 89 

(60.1%) were male. Of the positive samples, 98 (66.2%) were isolated from Turkish patients and 50 

from Syrian patients. In addition, 33 (33.8%) patients had atypical mycobacterium positivity. In the 

study, drug resistance rates of M.tuberculosis compleks strains were found to be remarkably high. 

Conclusion: Especially after the Syrian war in 2011, our country has undergone an influx of refugees. 

One of the provinces where refugees are most frequently located is Hatay. Tuberculosis is an 



 33 

important disease in terms of human health and it is a serious cause of morbidity and mortality. Since 

tuberculosis is a highly contagious disease, it is important to identify positive cases, isolate and 

determine drug resistance. The spread of anti-tuberculosis drug resistant strains is a major problem 

both in our country and worldwide. In the M.tuberculosis complex strains isolated from patients living 

in our region, high rates of drug resistance are extremely important to prevent detection and spread of 

drug resistant cases. 

Keywords: Resistance, Drug, İncidence, Mycobacterium Tuberculosis, Turkey. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı, invitro hemolizin sık kullanılan koagulasyon testlerine etkisini araştırmaktır. 

Koagulasyon tüplerine (%3.2 trisodyum sitrat içeren) uygun şekilde tek kişiden örnek alındı. 

Tüplerden biri (HT) hemoliz oluşturmak için 15 dk -80 0C’de bekletildi. HT dışındaki tüplerden 

plazma havuzu oluşturuldu ve ticari kitler (Siemens Healthcare, Germany) ile otomatize cihazda (BCS 

XP, Siemens), PTZ (sn), aPTT (sn), Fibrinojen (g/L) ve D-Dimer (mg/L) testleri için hedef değer 

(mean) ve intra-assay %CV hesaplandı. İnternal kalite kontrol sonuçlarından inter-assay %CV 

hesaplandı. HT plazması kullanılarak plazma havuzundan seri dilüsyonlarla 2200, 1100, 550, 275, 

137.5, 68.8 ve 34,4 mg/dL hemoglobin (hb, hemoliz) içeren 7 adet hemolizli örnek hazırlandı. 

Örneklerden, testler üç tekrarlı çalışıldı ve ortalaması alındı. Çıkan sonuçlar hedef değer ile 

karşılaştırıldı ve % değişim değeri (%DD = (Ölçülen değer-Hedef değer)/Hedef değer*100) 

hesaplandı ve CLIA’88-TEa (PTZ: %15, aPTT: %15, Fibrinojen: %20) ile karşılaştırıldı. PTZ ve 

aPTT testinin 275 mg/dL (3+ hemoliz) düzeyinden yüksek hemoliz değerlerinde %DD’nin CLIA’88-

TEa’yı geçtiği gözlendi. Ancak aPTT testi için 570nm ikinci dalga boyu kullanılarak yapılan 

ölçümlerde 1100 mg/dL hemolize kadar güvenli sonuçlar elde edildi. Fibrinojen %DD’nin ise 68,8 

mg/dL değerinden yüksek hemolizlerde CLIA’88-TEa’yı aştığı gözlendi. D-Dimer testinde ise CLIA-

TEa değerine ulaşamadık ancak sonuçları, intra-assay %CV ile yorumladığımızda tüm tüplerdeki 

sonuçların geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu sonuçlara göre hemoliz gözle görülebilir hale geldiği 

anda (1+ hemoliz) artık fibrinojen test sonucunun kabul edilemez düzeyde hatalı olduğu, 4+ hemolizde 

ise PTZ testinin de çalışılmaması gerektiği söylenebilir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre; koagulasyon 

analizlerinde de hemoliz kontrol edilmeli, rapor formatına hemoliz indeksi eklenmeli ve bu konuda 

hem laboratuvar hem de diğer sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir. Ayrıca bu konuda daha geniş 

serili çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ptz, Aptt, Fibrinojen, Hemoliz, Clıa’88-Tea 

  



 35 

HİSTOLOJİK ÇALIŞMALARDA ALKİD RESİN İŞLEMİNİN ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 

Alkid resin işlemi, anatomi kadavralarında dokuların herhangi bir özel saklama şartı olmaksızın uzun 

süre korunması ve saklanması açısından avantaj sağlamaktadır. Diğer yandan formaldehit ile 

fiksasyonundan sonra parafine gömülen dokularda kuruma ve kesit yüzeyinde çökmeler meydana 

gelebilmektedir. Çalışmamızda, hem alkid resin hem de rutin histolojik doku takibinden geçirilen 

dokulardaki histolojik incelemeler sonrası iki yöntemin karşılaştırılması amaçlandı. Kasaplık hayvan 

olarak koyundan alınan ileum ve pankreas örneklerine hem alkid resin tekniği hem de rutin doku 

takibi prosedürleri uygulandı. Alkid resin tekniğinde kullanılacak materyaller, tespit, yıkama, 

dehidrasyon, gömme, ön kurutma, emdirme ve son kurutma aşamalarından geçirildi. Tespit edilen 

örnekler 2 saat akarsuda yıkandıktan sonra dehidrasyon için alkol(% 0-60-70-80-90-96-100) ve aseton 

(% 50 alkol-%50 aseton, %100 aseton) serisinden geçirildi. Daha sonra dokudaki çökmeleri önlemek 

için materyaller vakum altında gliserole gömüldü. Buradan alınan materyaller kurutma kağıdının 

üzerine alınarak fazla gliserolden arındırıldı. En son olarak emdirme işlemi için alkid resin içeren 

solüsyonunun içine konuldu. Bu işlemden sonra, materyaller sertleştirme işlemi için normal oda 

şartlarında dinlendirilerek teknik sonlandırıldı. Rutin doku takibi için doku örnekleri % 10’luk 

formaldehitte 8 saat fikse edildi. Fiksatifin uzaklaştırılması amacıyla 1 gece akar su altında 

yıkandıktan sonra, dehidratasyon için artan etil alkol serisinden (% 0-70-80-96-100) geçirildi. 

Ardından 1:1 oranında ksilen-alkol karışımına ve şeffaflaştırma amacıyla iki değişim ksilene tabi 

tutuldu. 60 C̊’lik etüv içerisinde 1:1 oranında ksilen-parafin uygulanıp iki değişim parafin ile 

immersiyonu sağlandıktan sonra dokular parafin bloklar içerisine gömüldü. Dokulardan alınan 

5m’lik kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı ve histolojik incelemeleri yapıldı. Mikroskopta 

yapılan incelemelerde, her iki yöntemle elde edilen doku kesitlerinde doku bütünlüğünün korunduğu, 

doku kısımlarının ve hücresel yapıların belirgin olduğu görüldü. Alkid resin işlemi, dokuların uzun 

süre zarar görmeden saklanmasına olanak sağlamakla birlikte, rutin doku takibi işleminde olduğu gibi 

doku bütünlüğünün korunması, parafin veya formaldehit fiksasyonunun neden olduğu hasarları en aza 

indirilmesi açısından avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Alkid Resin, Parafin, Doku Takibi, Histoloji.  

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ALKYD RESIN TECHNIQUE IN 

HISTOLOGICAL STUDIES  

ABSTRACT  

Background&Aim:The alkyd resin process provides in terms of preserving and keeping of tissues for a 

long time without any special storage conditions in anatomy cadavers. On the other hand, after 

fixation in formaldehyde paraffin-embedded tissues can dry out and collapse on the surface of the 

section. In our study, it was aimed to compare two methods after histological examinations in both the 

alkyd resin and routine tissue embedding procedure. Material and Method: Alkyd resin technique and 

routine procedure were applied to the specimens of the ileum and pancreas taken from sheep as 

slaughter animals. The materials for alkyd resin method, fixation, dehydration, embedding, pre-drying, 



 36 

impregnating and hardening were performed. Formalin fixed materials were washed for 24-hour in 

water and dehydrated in alcohol (50-60-70-80-90-96-100) and acetone (50%alcohol-50%acetone, 

100%acetone) series. Then, the materials were cleared from excess glycerol on blotter paper. Finally, 

the impregnation process was made into a solution containing the alkyd resin. After this operation, the 

materials were leaved at normal room conditions for hardening the procedure was finalized. Tissue 

samples were fixed for 48 hours in 10%formaldehyde. After the rinsing was carried out under running 

tap water for one night to remove fixative. They were dehydrated in ethyl alcohol series (60-70-80-96- 

100%), mixture of xylene-alcohol and two changes of xylene were used for transparency and xylene- 

paraffin was applied at 60oC. After immersion with two changes of paraffin, the tissues were 

embedded in paraffin blocks. The 5m sections were stained with hematoxylin-eosin and histological 

examinations were performed. Results: In the light microscope examination, tissue sections were 

preserved tissue integrity, tissue layers and cellular structures by both two methods. Conclusion:The 

alkyd resin process allows the tissues to be stored for a long time without being damaged, but it is 

thought to be advantageous in terms of preserving tissue integrity, minimizing damage caused by 

paraffin or formaldehyde fixation as in routine procedure.  

Keywords: Alkyd Resin, Paraffin, Tissue Embedding Procedure, Histology.  
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ÖZ 
In recent years, protein acetylation at the lysine residues has gained considerable interest due to its 

ability to regulate important cellular processes. Modifications in histone proteins may alter the access 

of the transcriptional machinery to genes in DNA. Acetylation of histone tails enhances gene 

expression whereas deacetylation results in gene silencing. Sirtuins are a family of nicotinamide 

adenine dinucleotide (NAD+)-dependent histone deacetylases. They play biological and physiological 

roles in diverse cellular processes such as trancsription, DNA repair, oxidative stress resistance, 

mitochondrial energetic, insulin secretion and inflammation. Seven sirtuins (SIRT1-7) have been 

described in humans. Each enzyme has a distinct subcellular localization, substrate specifity and 

biological activity. Alzheimer’s Disease (AD) is a neurodegenerative disorder characterized by 

neurological dysfunction resulting in memory loss, cognitive and functional decline. AD is the most 

frequent cause of dementia in elderly. Abnormal amyloid-beta (Aβ) and hyperphosphorylated tau 

accumulation are major hallmarks of AD. AD incidence dramatically increases worldwide due to 

advancing age of the global population. AD can not be cured, the present therapies are symptomatic 

and do not alter disease progression, only delays the process of cognitive deterioration. Therefore, 

researchers have focused on noval, effective therapies, and great efforts have been made in this way. 

SIRT1 and SIRT2 have been extensively studied in AD. Most of the recent studies point to opposing 

effects of SIRT1 and SIRT2: SIRT1 up-regulation is protective whereas SIRT2 activation is toxic to 

neuronal cells. Therapies that are targeted towards modulation of SIRT1 and SIRT 2 may be effective 

in slowing down or preventing neurodegeneration and subsequent cognitive impairment in AD. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer’s Disease, Histone Deacetylases, Sirtuins 
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ÖZ 
The aim of this study was to investigate whether thymoquinone administered pre-ischemia has 

protective effects against lower extremity ischemia reperfusion injury induced by contraction of 

streptozotocin-induced diabetic rats and by clamping and then terminating the adrenal abdominal 

aorta. After the approval of the Ethics Committee, four study groups were formed Control Group C, 

diabetes control Group DM-C, diabetes I / R Group DM-I / R and diabetes-I / R- Thymoquinone (TQ) 

Group DM-I / RT. One dose (55 mg / kg) of streptozocin was administered intraperitoneally in the 

diabetic groups. laparotomy was performed, nothing else was done in Group C and DM-C. In group 

DM-I / R, ischemia reperfusion was produced with a two-hour squeeze and subsequent infra 

declaration. 0.2 mL/ kg thymoquinone was administered intraperitoneally 30 minutes before the 

ischemia period. At the end of reperfusion, histopathological evaluation of the biochemical and sciatic 

nerve tissue sample of the period was performed. The most damage was observed in myelin sheath 

after ischemia reperfusion. According to Group 2, degeneration was significantly decreased in the TQ 

group. TQ was found to be significantly beneficial in ischemia-reperfusion injury of the sciatic nerve. 

Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS), Superoxide dismutase (SOD), Nitric oxide synthase 

(NOS), Catalase (CAT) and Glutathion S transferase (GST) levels were found significantly higher in 

Group DM-I/R when compared with Group C and Group DM-C. In the TQ-treated group, TBARS, 

NOS, CAT, and GST levels were significantly lower than those measured in the I/R elevated the 

concentration of MDA significantly while there was a reduction at SOD levels. TQ treatment reversed 

the I/R-induced increase and decrease in MDA and SOD levels, respectively. Furthermore, TQ 

salvaged the nerve fibers from ischemic degeneration. Histopathologic findings in the samples of TQ-

treated animals indicated less edema and less damage to the myelin sheaths and axons than those 

observed in the control samples. Our results suggest that administration of TQ protects the sciatic 

nerve from I/R injury, which may be attributed to its antioxidant property. 

Keywords: Thymoquinone; Ischemia Reperfusion; Diabetes; Histopathology 

  



 39 

HUMAN PAPİLLOMA VİRUS İLE BAŞ-BOYUN KANSERLERİ ILİŞKİSİ 
 

Prof. MD. Nizami Duran - Researcher Gülcan Erkaslan Alagöz 

 

32- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 

Her yıl dünyada yaklaşık 650.000 hastaya baş boyun kanseri tanısı konduğu ve bu hastaların da 

yaklaşık 350.000 kadarının öldüğü bildirilmektedir. Baş boyun kanserlerinin %90’ını skuamöz hücreli 

karsinomlar oluşturmakta olup, dünyada tüm kanserler arasında 6. önemli sırayı oluşturmaktadır. Bu 

kanser türünün bazı ülkelerde çok yüksek insidansda seyredebildiği de bildirilmiştir. Alkol ve sigara 

kullanımı baş boyun bölgesi kanserlerinin en önemli sebepleri olarak gösterilse de hastalığın yüksek 

insidansta seyrettiği bazı ülkelerde tütün kullanımı yanında betel çiğneme alışkanlığı gibi risk 

faktörlerinin de etkili olabileceği bildirilmiştir. Tütünde, özellikle de yanmamış tütünde kanserojen N-

nitrozaminler çok yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. Oral, orofarengeal ve larengeal 

karsinomların yaklaşık olarak %80’ninden bu iki temel faktörün (sigara ve alkol kullanımı) sorumlu 

olduğu bildirilmektedir. Baş boyun kanserlerinin tütün ve alkol kullanımı gibi bilinen önemli sebepleri 

yanında, özellikle human papillomaviruslar (HPV) gibi bazı virusların da hastalığın etiyolojisinde 

önemli rol oynayabileceği bildirilmiştir. Human papillomavirusları çift zincirli, dairesel DNA’ya 

sahip, 72 kapsomerden oluşan ikozahedral kapsid içeren ve çapları 45-55 nm olan viruslardır. 

Günümüzde 200’den fazla tanımlanmış papillomavirus tipinin olduğu ve sürekli yeni tipler eklendiği 

bildirilmektedir. Baş boyun kanserlerinin etiyolojisinde HPV’lerin rol oynayabileceği fikri en az 20 

yılı aşkın bir süredir tartışılmaktadır. HPV ilişkili baş boyun karsinomunun HPV ilişkili servikal 

kanser patogenezinde yer alan mekanizmadan farklı bir mekanizma ile ortaya çıkmasının mümkün 

olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virus, Baş-Boyun, Kanser, Risk, Oral, Orofarenjial 

 

RELATIONSHIP BETWEEN HEAD AND NECK CANCERS AND HUMAN 

PAPILLOMA VIRUS 
 

ABSTRACT 
Approximately 650,000 patients are diagnosed with head and neck cancer every year around the world 

and approximately 350,000 of these patients are reported to have died. Squamous cell carcinomas 

constitute 90% of head and neck cancers. Head and neck cancers constitute the 6th most important 

place among all cancers in the world. It has also been reported that these types of cancers have very 

high incidence in some countries. Although alcohol and cigarette smoking are the most important 

causes of head and neck cancer, betel chewing habit is considered as one of the most important risk 

factors in some countries with high incidence of disease. Carcinogenic N-nitrosamines in tobacco, 

especially in unburned tobacco, are present at very high concentrations. Approximately 80% of oral, 

oropharyngeal and laryngeal carcinomas are reported to be responsible for these two main factors 

(smoking and alcohol use). It has been reported that some viruses such as human papillomaviruses 

(HPV) may play an important role in the etiology of the disease. Human papillomaviruses are double-

stranded, circular DNA containing 72 capsomeric icozahedral capsid and 45-55 nm in diameter. 

Today, more than 200 types of defined papillomaviruses have been reported and new types have been 

discovered. The idea that HPVs may play a role in the etiology of head and neck cancers has been 

discussed for at least 20 years. It is thought that HPV-associated head and neck carcinoma may occur 

with a different mechanism from the mechanism involved in the pathogenesis of HPV-associated 

cervical cancer. 

Keywords: Human Papilloma Virus, Head and Neck, Cancer, Risk, Oral, Oropharyngeal 
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 Hipertrigliseridemi aşırı trigliserid sentezi, trigliserid temizlenme bozukluğudur.Sebepler obezite, 

diabetes mellitus (DM), hipotiroidi, nefrotik sendrom, sedanter yaşam ve beta bloker, östrojen, 

glukokortikoid, tiazid grubu diüretik gibi bazı ilaçlar olabilir. Hasta en az 12-16 saat açlık ve 

metabolik olarak stabil iken trigliserit ölçümü yapılmalıdır. Trigliserit yüksekliklerinde mutlaka tedavi 

amaçlı yaşam tarzı değişiklikleri (TAYTD) adı verilen nonfarmakolojik tedavi önerilmelidir. Gereç-

Yöntem: İç Hastalıkları Polikliniğine herhangi bir şikayetle başvuran ve TG yüksekliği saptanan 

TAYTD ve TAYTD’ye ek olarak fibrat tedavisi verilen hastaların genel demografik ve laboratuar 

değerlerini karşılaştırdık. Bulgular: Taranan 232 hastanın 132 tanesi kadın, 100 tanesi erkekti. 

Kadınların yaş ortalaması 48,8 yıl iken erkeklerin yaş ortalaması 52,8 yıldı. Hastaların 100 (%43,1) 

tanesi DM, 10 (%4,2) tanesi hipotiroidi tanılı olup, 24 (%10,3) tanesinin hipertansiyon, koroner arter 

hastalığı tanısı mevcuttu. Bu hastaların 64 (%27,6), tanesinin TG düzeyi 500 mg/dl altında 40(%17,2) 

tanesinin TG düzeyi 1000 mg/dl üstünde ve 128(%55,1) tanesinin 500-1000 mg/dl arasında idi. 

Hastaların 132 tanesinde sadece TAYD, 100 tanesine hem TAYD hem de fibrat tedavisi verilmiş. 

Sadece TAYTD sonrası hastaların 81 (%61,3) tanesinin TG değeri 200 mg/dl altına, 51 (%38,6) 

tanesinin TG değeri 200-500 mg/dl arasına çekilmiş. Hem TAYD hem de fibrat tedavisi alanlarda ise 

bu oran sırasıyla %39 ve %61’idi. İki grup arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p 0,389). 

Tartışma ve Sonuç: TG yüksekliklerinin her aşamasında TAYTD çok önemlidir. TG düzeyleri 200-

499 mg/dL arasında TAYTD da başarısız özellikle diyabetli ve/veya KVH’si bulunan yüksek riskli 

kişilerde, TAYTD ile birlikte ilaç tedavisi de önerilmektedir. TG düzeyleri çok yüksekse (≥500 

mg/dL) ve TAYTD da başarısız olan hastalara birinci hedef TG düzeyini düşürmek olmalı ve TAYTD 

ile birlikte fibrat veya niasin gibi trigliserid düşürücü ilaç tedavisine başlanmalıdır. Sonuç olarak 

yüksek TG düzeyleri olan hastalar için TAYTD da ısrarcı olunmalı ve hastalar sıkı takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hipertrigliseridemi, Taytd, Medikal Tedavi 
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ÖZ 
Böbrek hastalıklarının tanısında ve takibinde kullanılan biyokimyasal göstergeler genellikle 

glomerüler fonksiyonu ve hasarı değerlendirmeye yönelik parametrelerdir. İdrarla birlikte fizyolojik 

olarak atılan enzimlerin çoğunun dayanıklı olmaması, ölçümlerinin klinik kullanımını kısıtlamaktadır. 

Bunun aksine, idrardaki N-asetil-ß-D-glukozaminidaz (ß-NAG), tübüler hücre kaynaklıdır ve 

aktivitesini uzun süre korumaktadır. Molekül ağırlığının büyük olması nedeniyle ß-NAG, 

glomerüllerden filtre edilmemektedir ve idrardaki artışı tübüler hasarı gösterir. Bu çalışmanın amacı 

kolay, uygulanabilir ve güvenli bir spektrofotometrik idrar ß-NAG ölçüm metodunun doğrulamasını 

yapmaktır. Materyal ve Metot: Sitrat tampon içinde, 10 mM olacak şekilde, 4-Nitrofenil N-asetil beta-

D-glukozaminid (substrat) ve kromojen olarak borat tampon hazırlandı. Analitik metodun lineeritesi, 

analitik sensitivitesi, gün içi ve günler arası değişim katsayısı, sağlıklı bireylerde referans değerleri ile 

reaktif ve numunelerin, ayrı ayrı, çeşitli sıcaklıklarda dayanıklılıkları tespit edildi. Bulgular: 

Çalışmamızda, metodun 4-100 U/L arasında doğrusal olduğu bulundu. Normal ve yüksek aktivitelerde 

yapılan gün içi ve günler arası çalışmalarda değişim katsayısı değerleri klinik kullanım için uygun 

bulundu. Referans aralık çalışması sonuçları genel olarak, yayınlanmış referanslarla uyumlu bulundu. 

Substratın en az 30 gün boyunca, +4°C'de ve -30°C'de dayanıklılığını koruduğu gözlendi. Örneklerin 

ise -30°C'de 15 gün boyunca dayandığı, 30. günde ise enzim aktivitesinin %20-25 azaldığı gözlendi. 

Sonuç: Reaktifleri tarafımızdan hazırlanan, basit ve hazırlaması kolay bir spektrofotometrik idrar ß-

NAG ölçüm metodunun, böbrek tubüler hasar göstergesi olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Renal Tübüler Hasar, Metot Doğrulama, N-Asetil-8-D-Glukozaminidaz, 

Numune Dayanıklılığı 

DETERMINATION OF N-ACETIY-ß-D-GLUCOSAMINIDASE ENZYME IN URINE 

AND ASSESSMENT OF THE ANALYTICAL PERFORMANCE OF THE METHOD 

 
 

ABSTRACT 
Biochemical markers used for the diagnosis and follow-up of renal diseases are generally parameters 

for evaluating glomerular function and injury. The fact that many of the physiologically excreted 

enzymes with urine is not resistant limits the clinical use of their determinations. On the contrary, N-

acetyl-ß-D-glucosaminidase (ß-NAG) in urine is tubular cell-derived and maintains its activity for a 

long time. Because of the large molecular weight, ß-NAG is not filtered through the glomeruli, and the 

increased levels in urine indicates tubular damage. The aim of this study is to verify a 

spectrophotometric urine ß-NAG measurement method of an easy, applicable and safe. In the citrate 

buffer, 4-nitrophenyl N-acetyl beta-D-glucosaminide to be 10 mM was prepared as the substrate, and 

borate buffer as the chromogen. The linearity of the analytical method, its analytical sensitivity, the 

intra assay and intermediate precision, the estimation of the 95% reference interval in healthy 

individuals and the characteristics of the reagent and the samples were examined at various 

temperatures, seperately. In our study, the method was found to be linear between 4-100 U/L. The 

coefficient of variation was found to be suitable for the average clinical use in the intra and 

intermediate assay precision studies performed in normal and high activity levels. Reference interval 

study results were generally consistent with published references. The reagent was maintained for 30 

days at +4°C and -30°C. Urine samples maintained at -30°C for 15 days, however enzyme activity 

decreased by 20-25% at 30 days storage. It was shown that a simple and easy to prepare 
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spectrophotometric urine ß-NAG measurement method which the reagents were prepared by us can be 

used as a marker of renal tubular damage. 

Keywords: Renal Tubular Damage, Method Verification, N-Acetyl-ß-D-Glucosaminidase, Specimen 

Durability 
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ÖZ 
Son 50 yılda sperm sayısında önemli düzeyde bir azalma olduğu saptanmıştır. Bu düşüncülerden yola 

çıkarak, erkek infertilitesinde sebep olan olası biyokimyasal mekanizmalar yolaklar ile yeni tedavi 

yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.Yağ asidi bağlayan proteinler 

(FABPler), hücre içi lipit bağlama proteini (iLBPs) ailesinin üyesidir ve çoğu doku spesifik 

ekspresyonu göstermektedir. FABP9 / PERF15 (Perforatorial 15) erkek germ hücresine özgü yağ asidi 

bağlayıcı proteindir. FABP-9 erkek üreme sisteminde, özellikle de spermatogenezide rol 

oynamaktadır. Yağ asitleri; gerek enerji kaynağı olarak ve gerekse metabolik regülasyonda (enzimatik 

ve transkripsiyonal ağda gen ekspresyonunun modülasyonunda, büyüme yolaklarında, inflamasyon ve 

metabolik tepkilerde) sinyal etki gösterirler. Sunulan çalışmada, erkek infertil bireylerde serbest yağ 

asidi bağlayıcı protein-9 düzeyleri ile semen parametreleri arasında olası ilişkinin ve Normozospermik 

bireyler ile Oligozospermik bireyler arasında FABP-9 düzeyleri açısından farklılığın belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Toplam 60 erkek 

gönüllü üzerinde yapılmıştır. Çalışma; Grup 1; Normozospermik ve Grup 2; Oligozospermik bireyler 

olmak üzere iki gruptan oluşturulmuştur. S.Ü. BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. (Proje 

no: 18202008). FABP-9 düzeyleri, BMG LABTECH marka Elisa okuyucu kullanılarak Elisa yöntemi 

ile analiz edilmiştir. FABP-9 düzeyleri grup 1’de 3,41±1,64 ng/ml ve grup 2’de ise 1,99±0,78 ng/ml 

olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p=0.00). Normozospermik 

bireylerde Oligozospermik bireylere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, FABP-

9 düzeyleri grup içi semen parametreleri ile korelasyon göstermiştir (baş anomalileri, kuyruk 

anomalileri, teratozospermi indeksi, immotilite, motilite). Spermiyogram analiz sonuçları ile önemli 

korelasyon göstermesi ve infertilizasyon durumunda semende düşük FABP-9 -düzeylerinin tespit 

edilmesi, FABP-9 değerlerinin bir biyo belirteç olabileceği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Serbest Yağ Asidi Bağlayıcı Protein-9, Spermiyogram 

RELATIONSHIP BETWEEN SEMEN PARAMETERS AND FATTY ACIDE 

BINDING PROTEIN-9 LEVELS IN INFERTILE INDIVIDUALS 
 

 

ABSTRACT 
A significant reduction in the number of spermatozoa has been detected in last 50 years. Seen from 

this aspect, biochemical mechanisms that possible leads to male infertility and the development of new 

therapeutic approaches are being started to investigate. Fatty acid binding proteins (FABPs) are 

members of the intracellular lipid-binding protein family, and, exhibit tissue specific expression. 

FABP9 / PERF15 (Perforated 15) male germ cell-specific fatty acid linkage protein. FABP-9 plays a 

role in male reproductive system, especially in spermatogenesis. Fatty acids show signal action both in 

energy source and in metabolic regulation (modulation of gene expression in the enzymatic and 

transcriptional network, in growth pathways, inflammation and metabolic activities). The aim of the 

present study is to investigate the possible relationships between FABP-9 levels and semen parameters 

and the differences between normozoospermic and oligozoospermic individuals according to levels of 

FABP-9. Research was carried out 60 male volunteers who were admitted to Selcuk University 

Faculty of Medicine. Normozoospermic were identified as Group 1 and Oligozoospermic were 

identified as Group 2. The study was supported by Selcuk University Scientific Research Projects 

Coordination Unit (Project no: 18202008). FABP-9 levels were analyzed by BMI LABTECH brand 
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Elisa reader with Elisa method. FABP-9 levels are 3,41 ± 1,64 ng / ml in group 1 and 1,99 ± 0,78 ng / 

ml in group 2. There are significant differences between the groups (p = 0.00).It is found that FABP-9 

levels are higher in Normozoosperimc than the Oligozoospermic. Furthermore, FABP-9 levels are 

correlated with intra-group semen parameters (head anomalies, tail anomalies, teratozospermia index, 

immotility, motility,etc.). We suggest that FABP-9 values may be a biomarker according to data of 

significant correlation with the results of spermiogram and FABP-9 levels, and semen low FABP-9-

levels as an infertilization status. 

Keywords: Infertilization, Fatty Acide Binding Protein-9, Spermiogram 
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ÖZ 
İnsan dental pulpa kaynaklı kök hücreler (iDP-KH), diğer erişkin kök hücre kaynaklarına göre daha 

yüksek çoğalma potansiyeline ve birçok doku hücresine farklılaşabilme özelliğine sahiptir. Çok yönlü 

farklılaşma kapasitesinin yanında immünmodülatör ve anti-inflamatuar gibi rejeneratif tıp için önemli, 

destekleyici birçok etkileri de gösteren iDP-KH, kolay elde edilebildiği ve otolog kullanıma olanak 

sağladığı için hücre temelli tedavi yaklaşımı ve doku mühendisliği çalışmalarında özgün bir yeri 

vardır. Aquaporinler (AQP) hücre membranında bulunan integral proteinler olup organizmalarda 

hayati öneme sahip su ve diğer nötr maddelerin membrandan geçişinde görev alırlar. iDP-KH’de 

AQP’lerin gen ekspresyonu ve protein profilinin tanımlanması kök hücre çalışmaları için, özellikle 

farklılaşma sürecindeki olayların anlaşılmasında, faydalı bilgiler sağlayacaktır. Biz de çalışmamızda 

iDP-KH’de AQP gen ekspresyonu ve proteinlerin varlığını göstermeyi amaçladık. Bu amaçla iDP-KH 

yirmi yaş (üçüncü molar) diş örneğinin çekimi ve kesilerek dental pulpanın çıkarılması sonrasında 

enzimatik izolasyon metoduyla elde edildi. Kültür sonrasında elde edilen hücrelerin kök hücre 

özelliklerini taşıdığını göstermek için öncelikle flow sitometri ile hücre yüzey belirteçlerinin 

taranmasıyla CD90, CD44, CD34, CD73, CD29, CD105, CD45 ve HLA-DR seviyeleri belirlendi. 

Karakterize edilen iDP-KH’lerin pasaj 3 ve pasaj 8’deki AQP1, AQP3, AQP7, AQP9 ve AQP10 

düzeyleri Real Time RT-PCR, ELSA ve immunohisyokimya çalışmaları ile değerlendirildi. Pasaj 

ilerledikçe adipojenik farklılaşma belirteci olan ADFP (Adipose Differentiation-Related Protein / 

Perilipin-2) gen ekspresyonunda yaklaşık 2 kat artışın olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Genel olarak 

AQP ekspresyonları azalmışken yalnız AQP10 gen ekspresyonu bu süreçte pasaj 3 hücrelerine göre 81 

kat artmıştır (p<0,01). Ancak AQP oranları hücrelerde ELISA ile ölçüldüğünde pasaj 3 hücrelerine 

göre AQP1 ve AQP10 değerlerinin pasaj 8 hücrelerinde 0,69 ve 0,45 kat daha az olduğu, AQP3 ve 

AQP9 değerlerinde değişmediği ve AQP7 protein seviyesinin 1,43 kat arttığı bulunmuştur. Elde edilen 

bulgular AQP kanallarının varlığı ve miktarının kök hücre karakteri üzerindeki rolünün anlaşılmasına 

yardımcı olmakla beraber AQP temelli teşhis ve tedavi protokollerinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 
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ÖZ 
İnsan yağ doku kaynaklı mezenkimal kök hücreleri (iYD-MKH); kendini yenileyebilme, farklılaşma, 

hasarlı bölgeye göç edebilme, büyüme faktörleri/sitokin salınımı ve inflamasyon engelleyici/ bağışık 

düzenleyici pek çok özellikleriyle klinik kullanıma uygun hücrelerdir. Primer dokudan elde edilen 

mezenkimal kök hücreler ile yapılan çalışmalar, hücre hatları ile karşılaştırıldığında fizyolojik 

koşullara daha yakın niteliktedir. Bununla birlikte kişiye özel(otolog) hücre terapisi primer dokudan 

elde edilen mezenkimal kök hücreler ile mümkündür. Ancak; primer mezenkimal kök hücrelerin in-

vitro kültüründe hücre yaşlanması sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. Epidermal büyüme faktörü 

(EGF); kök hücreler de dahil pek çok hücre türünün büyümesinde, çoğalmasında ve farklılaşmasında 

önemli rol oynayan güçlü bir mitojenik faktördür. Normoksi (%20 O2) koşullarında kültüre edilen 

mezenkimal kök hücrelerin doğal ortamının 4-10 katı oksijen konsantrasyonununa maruz kalmasıyla 

birlikte mitokondriyal solunumu takiben reaktif oksijen türleri (ROS) üretiminde de artış bildirilmiştir. 

Mezenkimal kök hücrelerdeki ROS birikimi; telomer kısalması, DNA kırıkları, anöploidi gibi 

kromozomal anomaliler ile ilişkilendirilmektedir. Kök hücreleri; laboratuvar ortamında kontrollü 

yöntemlerle, hücre karakterini koruyarak çoğaltmaya yönelik çabalar, hücresel tedavi uygulamalarında 

önemlidir. Çalışmamızda bu amaçla iYD-MKH’ de; EGF eklentisi ve hipoksik (%2 O2) kültür 

koşullarının sinerjik etkisinin hücre çoğalması ve yaşlanması üzerine etkileri karşılaştırmalı olarak 

incelendi. iYD-MKH'de negatif olması beklenen yüzey belirteçleri; CD34, CD45, HLA-DR ve pozitif 

olması beklenen yüzey belirteçleri; CD73, CD90, CD105 CD29 akım sitometre analiziyle mezenkimal 

kök hücre karakterizasyonu gerçekleştirildi. EGF ile kültüre iYD-MKH'lerin akım-sitometrik 

karakterizasyonları karşılaştırıldığında hematopoetik kök hücre belirteci CD34 ifadesi; EGF'siz 

ortamda kültüre edilen iYD-MKH'lerine göre daha fazla negatif olduğu gözlendi. Çoğalma ve 

oksidatif stres ile ilişkili gen ifadesi analizleri, canlılık testlerinden; WST-1, doubling time (Kültürdeki 

hücre sayısının iki katına çıkma süresi) ve immünositokimyasal analizlerle EGF ve hipoksik koşulda 

kültüre edilen hücrelerin daha hızlı çoğaldıkları ve kök hücre karakterlerini daha iyi korudukları 

saptanmıştır. 
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ÖZ 
Amaç Antibiyotik direnci günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biridir. Klinikte yaygın olarak 

kullanılan aminoglikozitlere karşı giderek artan bakteriyel direnç, tedavi seçeneklerini sınırlamaktadır. 

Bu çalışmada invaziv enfeksiyon etkeni olarak tanımlanan Escherichia coli’lerde, aminoglikozitlere 

dirençten sorumlu olabilecek mekanizmaları araştırmayı amaçladık. Yöntem Marmara Üniversitesi 

Hastanesi’nde 2016’da kan dolaşımı enfeksiyonlarından izole edilen 41 E. coli çalışmaya dahil edildi. 

Rutin antibiyotik duyarlılık testinde (VİTEK2 Compact, Biomerieux) amikasin ve gentamisinden 

birine ya da her ikisine birden dirençli bulunan izolatlarda, amikasin (A), gentamisin (G), tobramisin 

(T) ve netilmisinin (N), MİK değerleri, sıvı mikrodilüsyon (SMD) yöntemiyle belirlendi (EUCAST 

version 1.0). Dört aminoglikozite birden yüksek düzey (YD) direnç (≥128 mg/L) gösteren izolatlarda, 

YD dirençten sorumlu olabilecek ribozomal metiltransferazları (RMT) kodlayan armA, rmtA, rmtB, 

rmtC, rmtD, rmtD, rmtE, rmtF, rmtG, rmtH and npmA genlerinin PCR yöntemiyle araştırılması 

planlandı. Dirençli olmasına rağmen YD direnç göstermeyen izolatlarda, bu tip direncin esas 

mekanizması olan aminoglikozit modifikasyon enzimlerini (AME) kodlayan genler, aac(6’)-1, aac(3)-

II, aac(3)-I ve ant(2’’)-1, PCR yöntemiyle araştırıldı. PCR’da pozitif saptananlarda, DNA dizi analizi 

(GATC Biotech AG, Konstanz, Germany) ile doğrulama yapıldı. Sonuç Kırk bir E. coli izolatının 33’ü 

(%80,5) hem A, hem G’e duyarlı bulundu. Sadece G’e dirençli bulunan (%19,5) ve SMD testine 

alınan 8 izolatta, A, G, T ve N MİK’leri belirlenmiştir. Sekiz izolatın hiç birinde YD aminoglikozit 

direnci saptanmamıştır. Araştırılan AME’lerini kodlayan genlerin bu izolatlardaki dağılımı: aac(3)-II ; 

dört aac(6’)-1 ve aac(3)-II; iki aac(6’)-1, aac(3)-II, ant(2’’)-1´ ; bir izolatta saptanmıştır. EC 2036 no.lu 

izolatta AME genlerinden hiç biri saptanmamıştır. Yorum Escherichia coli izolatlarımızda 

aminoglikozit antibiyotiklere direnç oranımız %19,5’dur. Hiç bir izolatta amikasin direnci 

saptanmamıştır. Dört aminoglikozite birden YD aminoglikozit direnci gösteren izolat saptanmamıştır. 

Dirençli izolatların biri hariç hepsinde aac(3)-II geninin saptanması, merkezimiz E. coli izolatlarında 

aminoglikozit direncinden sorumlu ana mekanizmanın, AAC(3)-II asetilasyon enziminin üretimi 

olduğunu göstermektedir. Bu çalışma tez projesi kapsamında olup Marmara Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir (SAG-C-YLP-170118-0006 

Tarih:17.01.2018). 
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ÖZ 
Aminoglikozitler, mikroorganizmaların protein sentezini inhibe ederek bakterisidal etki gösteren geniş 

spektrumlu antibiyotiklerdir. Gram pozitif ve özellikle gram negatif patojenlerin yol açtığı ciddi 

enfeksiyonların tedavisinde, genellikle beta-laktam grubu antibiyotiklerle kombine edilerek 

kullanılırlar. Ancak, bakterilerde aminoglikozitlere karşı artan oranda direnç gelişmektedir. Dirence, 

başta ilacın enzimatik modifikasyonu olmak üzere dış membran geçirgenliğinde azalma, aktif efluks, 

ribozomal proteinlerde amino asit yer değişimi gibi direnç mekanizmalarından bir veya daha fazlası 

neden olmaktadır. Bu çalışmada invaziv klinik örneklerden izole edilmiş Klebsiella pneumoniae 

izolatlarında aminoglikozitlere dirençten sorumlu olabilecek mekanizmaların araştırılmıştır. Marmara 

Üniversitesi Hastanesi’nde 2016 yılında, 35’i kandan olmak üzere steril vücut sıvılarından izole edilen 

38 K.pneumoniae izolatı çalışmaya alınmıştır. Rutin antibiyotik duyarlılık testinde (VİTEK2 Compact, 

Biomerieux) amikasin ve gentamisinden birine veya ikisine dirençli bulunan izolatlara standart sıvı 

mikrodilüsyon yöntemiyle (EUCAST version 1.0), amikasin, gentamisin, tobramisin ve netilmisinin 

minimum inhibitor konsantrasyonları (MIK) belirlenmiştir. Bu izolatlarda aminoglikozit modifikasyon 

enzimlerini kodlayan genler, aac(6’)-1, aac(3)-II, aac(3)-I ve ant(2’’)-1, ve yüksek düzey dirençten 

(≥128 mg/L) sorumlu olabilecek ribozomal metiltransferaz enzimlerini kodlayan armA, rmtA, rmtB, 

rmtC, rmtD, rmtD, rmtE, rmtF, rmtG, rmtH and npmA genlerinin varlığı polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen PCR ürünleri dizi analiziyle (GATC Biotech AG, 

Konstanz, Germany) doğrulanmıştır. İzolatların 32’si aminoglikozitlerin tamamına duyarlı 

bulunmuştur. Diğer 6 izolatın 2’si dört aminoglikozite de yüksek düzeyde dirençli (>256 mg/L) 

bulunmuştur. Bu izolatlarda aynı zamanda ribozomal metiltransferaz enzimini kodlayan rmtC geni 

saptanmıştır. Dört izolatın ise en az bir aminoglikozite direnç olduğu, aminoglikozit modifikasyon 

enzimlerini kodlayan aac(6’)-1 (n:1), aac(3)-II(n:1), aac(6’)-1 + aac(3)-II (n:2) genlerini bulundurduğu 

saptanmıştır. Panik değeri olan klinik materyallerden izole edilen 38 K. pneumoniae izolatlarının 6’sı 

(%16) aminoglikozitlere dirençli ve bunlardan ikisi tüm aminoglikozitlere yüksek düzeyde dirençli 

bulunmuş, direncin ribozomal metiltransferaz enzimini kodlayan rmtC geniyle ilişkili olduğu 

saptanmıştır. Yapılacak benzer çalışmalar, metiltransferazlardan kaynaklanan aminoglikozit direncinin 

izlenmesi ve bu enzimleri kodlayan genlerin yayılımının önlenmesi bakımından önem taşımaktadır. 
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ÖZ 
İzmir’de Üçüncü Basamak Hastanede Boğaz Kültürlerinde Üreyen A Grubu Beta Hemolitik 

Streptokokların Yaşa Göre Prevalansı Güliz Doğan, Arzu Bayram, Pınar Şamlıoğlu Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Üst solunum 

sistemi enfeksiyonları toplumda yaygın olarak görülen hastalıklarından olup, en sık görülenlerinden 

biri tonsillofaranjittir. Tonsillofaranjitlerin yaklaşık %75’i viral, %25’i bakteriyel kökenlidir. 

Bakteriyel tonsillofaranjitlerin çoğunluğundan A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS) yani 

Streptococcus pyogenes sorumludur. AGBHS sıklığı sosyoekonomik, bölgesel, mevsimsel faktörlere 

bağlı olarak değişebilmektedir. Bizim çalışmamızın amacı 2014-2018 yılları arasındaki 5 yıllık 

dönemde laboratuvarımızda boğaz kültürlerinden izole edilen AGBHS’lerin yaş gruplarına göre 

prevalansını tespit etmektir. Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında Ocak 2014-Aralık 2018 yılları 

arasındaki 5 yıllık dönemde çalışılan 3558 boğaz kültürü örneğine ait sonuçlar retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastalar yaşlarına göre iki gruba (Çocukluk yaş grubu:0-18 yaş, erişkin yaş grubu:19-

93 yaş) ayrıldı. Beş yıllık dönemde boğaz kültürü yapılan 3558 örneğin 1740’ı erkek (%49), 1818’i 

kadın (%51) hastalara ait iken, bunların 1686’sını çocuk (%47), 1872’sini erişkin (%53) hastalar 

oluşturuyordu. Çocukluk yaş dönemindeki 1686 örneğin 918’i erkek (%54), 768’i kadın (%46), 

erişkin yaş grubundaki 1872 örneğin 819’u erkek (%44), 1050’si kadın (%56) hastalara aitti. AGBHS 

varlığı açısından taranan 3558 boğaz kültürünün 3392’sinde (%95,3) AGBHS üremesi olmazken, 

158’inde (%4,4) AGBHS üredi. 4 kültürde (%0.3) ise baskın olarak başka bakteriler (1 Enterobacter 

spp., 1 Klebsiella spp., 1 H.influenza, 2 S.aureus) üredi. AGBHS tespit edilen 158 hastanın 118’i 

(%75) çocuk, 40’ı (%25) erişkindi.  AGBHS üreyen 158 boğaz kültürünün 42 tanesi ilkbahar (%27), 

23 tanesi yaz (%15), 37 tanesi sonbahar (%23), 56 tanesi kış (%35) mevsiminde tespit edildi. SONUÇ 

Uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucunda hem antibiyotiklere karşı direnç oranları artmakta hem de 

gereksiz bir maliyet oluşmaktadır. Sonuç olarak, her bölgenin boğaz kültürlerinde üreyen 

AGBHS’lerdeki prevalansını belirlemesinin yararlı olacağını, gereksiz antibiyotik kullanımını ve 

bunun sonucunda oluşan olumsuzlukları azaltacağını düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

The total testing process in hospital laboratories is a complex and cascading process. The total testing 

process is evaluated in three main phases as preanalytical, analytical and postanalitic. Control and 

standardization are the most difficult stages compared to other processes. In this study, the records 

which were kept for the rejected samples in our transfusion center sample unit were analyzed 

retrospectively and the errors related to the preanalytical processes were evaluated. Uşak Training and 

Research Hospital Transfusion center sampling unit was taken into consideration for 1 year period 

between 01.2018-12.2018. Total number of tubes from the center of blood per year: 20,781. 

Acceptance of the appropriate samples is considered within the scope of the preanalytical error and the 

sample is rejected by entering into the laboratory information system. The most common preanalytical 

errors are; Wrong sample / Inadequate sample / Incomplete sample / Hemolized- Coagulated sample / 

Excessive lipemic sample / Incorrect test requests / Identification of incorrect identification 

information / Use of unsuitable material (tube, needle tip) / Long-term tourniquet applications / Other 

causes (confusion in donor labels, false donor- false blood type, etc).  The most common preanalytical 

error is hemolysis (%25). One of the health services that is critical for patient safety is transfusion 

center laboratory services. Continuous improvement of these services is important due to the 

understanding of both patient safety, employee safety and total quality management. It is important to 

record, monitor, evaluate and correct the errors in all laboratory processes. It can be said that 

preanalytical errors are mostly caused by clotting, wrong tube and sample volume. Providing training 

in sample collection without waiting for the training period may contribute to the prevention of labor 

and economic losses related to preanalytical errors in laboratory services and the prevention of fatal 

errors that may occur in particular in the center of the transfusion. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı kan gazı cihazındaki glukoz değerlerinin serum glukoz değerleri yerine 

kullanılabilirliğini araştırmaktır. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında Ocak-Aralık 2017 tarihleri 

arasında, kan gazı cihazında tam kan ve eş zamanlı olarak serum glukoz değerleri tespit edilen, 18 yaş 

ve üzeri, 1500 numunenin glukoz seviyleri değerlendirmeye alındı. Glukoz seviyeleri, diabet tanı ve 

taramasında açlık için sınır değer olan 100 mg/dl glukoz seviyesinin altı (1.grup=0-100 mg/dl) ve üstü 

(2.grup=≥100 mg/dl) olarak iki gruba ayrıldı. Buna göre 1.grup serum glukoz ortanca:88 mg/dl iken, 

kan gazı glukoz ortanca:83 mg/dl idi. Kan gazı ve serum glukoz değerleri karşılaştırıldığında ortalama 

fark 3,22 mg/dl, (%95 uyum sınırları: -16,11-22,57 mg/dl) idi. 2.grupta ise serum glukoz ortanca:128 

mg/dl iken, kan gazı glukoz ortanca:122 mg/dl idi. Kan gazı ve serum glukoz değerleri 

karşılaştırıldığında ortalama fark 9,74 mg/dl, (%95 uyum sınırları: -5,27-14,25 mg/dl) idi. 1. grup için 

korelasyon katsayısı r=0.731 (p<0,001), 2. grup için ise r=0,935 (p<0,001) ve her iki grupta da 

sonuçlar arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon saptandı. Her iki grupta da elde edilen sonuçlar 

Bland-Altman grafiğinde ortalama ve sıfır değerine yakın alanda toplanmış olup değerler birbiri ile 

uyumlu saptandı. Kan gazı ve serum glukoz konsantrasyonları regresyon analizi ile karşılaştırıldığında 

1.grup için kan gazı glukoz konsantrasyonu 36,74+0,7xserum glukoz konsantrasyonu (r2=0,57), 2. 

grup için ise kan gazı glukoz konsantrasyonu 3,169+0,974x serum glukoz konsantrasyonu (r2=0,92) 

şeklinde birbiri ile uyumlu bulundu. Otomatize biyokimya cihazlarında değerlendirilen serum glukoz 

değerleri sonuçlanana kadar hızlı bir test olan kan gazı değerlerinin özellikle acil durumlarda kritik 

hastaların tedavi yönetiminde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kan Gazı Glukoz Konsantrasyonu, Serum Glukoz Konsantrasyonu, Glukoz 

İ̇zlemi 

 

CAN THE MEASURED GLUCOSE CONCENTRATION IN THE BLOOD GAS 

ANALYZER BE USED INSTEAD OF THE SERUM GLUCOSE CONCENTRATION' 
 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the utility of glucose levels in blood gas analyzers instead of 

serum glucose levels. The glucose levels of 1,500 samples over 18 years of age, in which whole blood 

glucose concentrations were determined in the blood gas device and serum glucose concentrations 

were detected in autoanalyzer synchronously between Jan.-Dec. 2017 in Medical Biochemistry 

Laboratory, were evaluated. Glucose levels were divided into two groups; group 1<100 mg/dl and 

group 2≥100 mg/dl criteria for diagnosis and screening of diabetes. Group 1 had a serum glucose 

median of 88 mg/dl, while blood gas glucose median was 83 mg/dl. When the blood gas and serum 

glucose values were compared, the mean difference was 3.22 mg/dL, (95% confidince limits: -16,11-

22.57 mg/dL). In the second group, the mean serum glucose concentration was 128 mg/dl while the 

blood gas glucose concentration was 122 mg/dl. When the blood gas and serum glucose values were 

compared, the mean difference was 9,74 mg/dl (95% confidince limits: -5,27-14,25 mg/dl). 

Correlation coefficient for the first group was r=0.731 (p<0.001) and for the second group was r=0.935 

(p<0.001), and positive correlation was found between in the both groups. The results obtained in both 

groups were close to the average in the Bland-Altman plots and the values were found to be 

compatible with each other. When blood gas and serum glucose concentrations were compared with 

regression analysis, the blood glucose concentration for group 1 was 36.74+0.7x serum glucose 
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concentration (r2=0.57), for the group 2, the blood glucose concentration was 3.196+0.974x serum 

glucose concentration (r2=0.92). Blood gas glucose concentration, which are rapid tests, might be used 

especially in case of emergency, in treatment of critical patients until biochemical sera glucose 

concentrations are obtained. 

Keywords: Blood Gas Glucose Concentration, Serum Glucose Concentration, Glucose Monitoring 
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KAN KÜLTÜRLERİNDEN İ̇ZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİNİN VİTEK 2 

SİSTEMİ İLE TANIMLANMASI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI 
 

Asst. Prof. Ph.MD. Ş. Berna Aykan - MD. Hüseyin Agah Terzi 
 

 

43-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Son yıllarda Candida spp. ve diğer maya mantarlarının etken olduğu invazif mantar enfeksiyonlarında 

sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu enfeksiyonlar altta yatan ciddi hastalığı olan hasta grupları için 

mortalite ve morbiditenin önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Klinik mikrobiyoloji 

laboratuvarlarında maya mantarlarının tanımlaması biyokimyasal özellikleri temel alan çeşitli ticari 

sistemlerle ve nadiren de fizyolojik ve morfolojik özellikleriyle yapılmaktadır. Çalışmamızda pozitif 

kan kültüründe etken olduğu düşünülen maya mantarlarının tür düzeyinde tanımlanmasında ve 

antifungal duyarlılığının tespitinde VITEK 2 Compact System (BioMérieux, Fransa) kullanıldı.  

Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarımıza çeşitli kliniklerden kan kültürü örnekleri BACTEC®, 

BactiAlert® (Becton- Dickinson®, USA) otomatize kan kültür sisteminde beş gün süreyle inkübe 

edildi. Bu süre içinde üreme sinyali veren örnekler kanlı agara pasaja alınarak, 24-48 saat 37°C’de 

inkübe edildi. İnkübasyon sonunda koloni morfolojisi mayaya benzer olan örneklerden Gram boyama 

ve Sabouraud dekstroz agar (SDA) besiyerine ekim yapıldı. SDA besiyerinde üreyen maya izolatları, 

VITEK 2 Compact System (BioMerieux, Fransa) kullanılarak tür seviyesinde tanımlandı. Candida 

spp. suşlarının flukonazol, flusitozin, mikofungin, kaspofungin ve vorikonazole duyarlılıkları aynı 

sistem kullanılarak Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kılavuzuna uygun olarak belirlendi. 

Bir yıllık süreçte kan kültürü istemi ile laboratuvarımıza gönderilen kan örneklerinin 2019 tanesinde 

mikrobiyal üreme oldu. Pozitif kan kültürlerinin 191’inde etken maya mantarı olarak tanımlandı. 

İzolatların VITEK 2 YST kart ile 88’i (%46.1) C. parapsilosis, 76’ı (%39.8) C. albicans, 10’u (%5.2) 

C. tropicalis, 9’u (%4.7) C. glabrata, 3’ü (%1.6) C. kefyr, 2’i (%1) C. lusitaniae, 1’i (%0.5) C. famata, 

1’i (%0.5) C. guilliermondii olarak belirlendi. 

Literatürler de C. albicans en sık izole edilen (%50-70) kandidemi etkeni tür olarak belirtilmesine 

rağmen son yıllarda coğrafi özellikler, hastane merkezilerindeki farklı klinik uygulamalar ve hasta 

özelliklerine bağlı olarak non–albicans türlerde artış gözlenmektedir. Çalışmamızda da C. parapsilosis 

türü etken olarak daha yüksek oranda izole edilmiştir. Sonuç olarak, mantarların tür düzeyinde hızlı ve 

doğru tanımlanması, etyolojik tanıda, kısa sürede uygun antifungal tedavinin planlanmasında ve doğru 

epidemiyolojik verilerin elde edilmesinde önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Candida spp., kandidemi, VITEK 2. 
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KAN MERKEZİMİZDE ÜRETİLEN VE KIZILAY’DAN TEMİN EDİLEN KAN VE 

KAN ÜRÜNLERİ MİKTARLARININ ANALİZİ 
 

MD. Canan Eren 
 

 

 

44-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Kan merkezimiz İstanbul Anadolu yakasında en fazla kan üretimi yapan merkezlerin başındadır. Kan 

ihtiyacımızın çoğunluğunu kendi merkezimiz karşılamaktadır. Acil durumlarda Kızılay’dan kan istemi 

de yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kızılay’ın kan ve kan ürünü ihtiyacımızı hangi oranda 

karşıladığını belirlemektir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan 

Merkezinde üretilen kan ve kan ürünleri miktarı, merkezimizce kan kuruluşları yönetim sistemi 

üzerinden yapılan istemler, aylık istatistik tabloları üzerinden değerlendirilmiştir. 2012-2018 yılları 

arasındaki veriler analiz edilmiştir. Merkezimizde, 2012 yılı içerisinde 6500 adet Eritrosit 

süspansiyonu (ES) üretilmiş, Kızılay’dan 9 bin adet ES temin edilmiştir. İhtiyacımızın %58’i 

Kızılay’dan karşılanmıştır. 2018 de üretilen ES miktarı 16,174 iken Kızılay’dan temin edilen miktar 

3886 idi. İhtiyacımızın %19,37 kadarı Kızılay’dan karşılanmış oldu. Merkezimizde, taze donmuş 

plazma (TDP) 2012 yılında 6500 bin adet üretilirken, 7253 adet Kızılay’dan temin edilmiştir. 

Kızılay’dan temin edilen miktar %52,7 olmuştur. 2018 yılında ise 16,174 adet TDP üretimi yapılırken, 

Kızılay’dan 2603 adet TDP temin edilmiştir (%13,86). Merkezimizde, 2012 yılında random trombosit 

süspansiyonu (RPLT) sayısı sıfır iken, Kızılay’dan 19,670 adet RPLT temin edilmiştir (%100). 2018 

yılında ise merkezimizde üretilen RPLT sayısı 10,542 iken, Kızılay’dan temin edilen sıfır adet 

olmuştur (%0). Merkezimizde, 2012 yılında 228 adet aferez trombosit (APLT) üretilirken, Kızılay’dan 

temin edilen sayı 1200 adet olmuştur (%84). 2018 yılında 3931 adet APLT üretilmiş iken, Kızılay’dan 

10 adet APLT temin edilmiştir (%0.25). Kan ve kan ürünleri üretimi yıllar içerisinde ciddi artış 

göstermiş olup neredeyse ihtiyacın tamamına yakını merkezimizce karşılanmaktadır. Kan bağış kabul 

sürelerinin uzatılması, APLT bağış kabul saatlerinin de 7/24’e açılarak APLT üretiminin tamamen 

merkezimizde yapılması Kızılay’dan alımlarda önemli düşüş sağlamış, hekimlerin tedbir amaçlı 

gereksiz istemlerini azaltmıştır. Tek kaynağı insan olan kan ve kan ürünlerinin hastane kan 

merkezlerinde üretilmesi acil durumlarda hekimlere, hasta ve hasta yakınlarına büyük kolaylık 

sağlamakla beraber hastane ekonomisinede önemli katkı sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kan ve Kan Ürünleri, Üretim, Kızılay 
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KANSER VE C VİTAMİNİ İLİŞKİSİ 
 

Assoc. Prof. MD. Meral Ekim - Prof. MD. Hasan Ekim 
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ÖZ 
C vitamini (askorbik asit, askorbat), indirgeyici bir ajan olarak vücudumuzda birçok enzimatik 

biyokimyasal reaksiyonlarda önemli bir kofaktör olarak rol oynamaktadır. Düşük redoks potansiyeline 

sahip olduğundan hemen hemen tüm diğer oksitlenmiş serbest radikallerle reaksiyona girme 

potansiyeline sahiptir. Bu nedenle askorbik asit, bir antioksidan ajan olarak düşünülmektedir. C 

vitamininin hem kardiyovasküler hastalıklarda hem de kanserde yararlı olduğu bildirilmiştir. Yüksek 

doz C vitamini 1970'li yıllarda ilk defa İskoç cerrah Ewan Cameron tarafından kanser hastalarında 

uygulanmış ve ümit verici sonuçlar bildirilmiştir. Daha sonra epidemiyolojik çalışmalardan ve bazı 

laboratuvar ve hayvan çalışmalarından da umut verici sonuçlar bildirilmiştir. Ancak, insanlarla ilgili 

prospektif randomize klinik çalışmalardan olumlu bir sonuç elde edilememiştir. İnsanlarda L-

gulonolakton oksidaz enzimi olmadığından C vitamini sentezlenemez. Bu nedenle meyve ve sebze 

gibi gıdalardan alınması gerekir. Kolajen sentezindeki bir kusur ile ilişkili olarak C vitamini eksikliği 

nedeniyle iskorbüt hastalığının semptomları oluşabilir. Bu hastalığın başlıca semptomları ise yara 

iyileşmesinde bozukluk, diş oluşumundaki kusurlar ve peteşiler ile ekimozlardır. Yüksek doz C 

vitamininin hidrojen peroksit üreten kimyasal reaksiyonlarla sitotoksik (antineoplastik) etki 

gösterebileceği bildirilmiştir. Bazı alternatif tıp uzmanları tarafından, kanserli hastalarda oral yoldan C 

vitamini alımının antineoplastik etki için yeterli düzeyde kan seviyesi oluşturmayacağı için intravenöz 

olarak yüksek miktarda C vitamini uygulanması gerektiği bildirilmiştir. Ancak, şu an için, yüksek doz 

C vitamininin kanser tedavisinde yararlı olduğuna dair açık bir delil bulunmamaktadır. Üstelik yüksek 

doz vitamin C uygulanmasının birçok yan etkisi olabilir. Sonuç olarak, kanserli hastalarda C vitamini 

eksikliğinden kaçınılmalıdır. Ancak, vitamin eksikliği olmadıkça da vitamin takviyesi yapılmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Askorbik Asit, Kanser, Beslenme. 

 

46-THE RELATIONSHIP BETWEEN CANCER AND VITAMIN C 
 

ABSTRACT 
Vitamin C (ascorbic acid, ascorbate) plays an important cofactor role, as a reducing agent, in various 

enzymatic biochemical reactions in our body. Because it has a low redox potential, it has the potential 

to react with almost all other oxidized free radicals. Therefore, ascorbic acid is thought as an 

antioxidant agent. Vitamin C has been reported to be beneficial in both cardiovascular disease and 

cancer. In the 1970s, high amounts of vitamin C were first carried out by Scottish surgeon Ewan 

Cameron with promising results in cancer patients. Later on promising results have been reported from 

epidemiological studies and some laboratory and animal studies. However, a positive result could not 

be obtained with prospective randomized clinical studies on humans. Vitamin C cannot be synthesized 

in humans due to lack of L-gulonolactone oxidase enzyme. Therefore it should be taken from foods 

such as fruits and vegetables. The symptoms of scurvy result from vitamin C deficiency associated 

with a defect in collagen synthesis. The main symptoms of this disease are reduced wound healing, 

defects in tooth formation and petechiae and ecchymoses. It has been reported that high dose vitamin 

C can exhibit cytotoxic (antineoplastic) effects by chemical reactions producing hydrogen peroxide. It 

has been reported that high doses of vitamin C should be administered intravenously in cancer 

patients, since oral vitamin C administration not produce sufficient blood levels for antineoplastic 

effect. However, for the time being, there is no clear evidence that high-dose vitamin C is useful in the 

treatment of cancer. Moreover, high doses of vitamin C may have many side effects. In conclusion, 
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Vitamin C deficiency should be avoided in patients with cancer. However, vitamin supplementation 

should not be performed unless vitamin deficiency is present. 

Keywords: Ascorbic Acid, Cancer, Nutrition. 
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KARABÜK İLİ HEPATİT B ENFEKSYONU SEROPREVALANSI 
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ÖZ 
Viral hepatitler gerek dünyada gerekse ülkemizde en önemli karaciğer hastalıkları arasında yer 

almaktadır. Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu, akut kendini sınırlandıran hastalık veya inaktif 

taşıyıcılıktan kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatoselüler karsinomaya kadar ilerleyen oldukça 

geniş spekturumda klinik görünüme neden olmaktadır. HBV enfeksiyonu kronikleşen en yaygın viral 

enfeksiyonlardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 verilerine göre; dünya genelinde ortalama 

240 milyon insan kronik Hepatit B hastasıyken, her yıl 686.000'den fazla kişi siroz ve karaciğer 

kanseri de dahil olmak üzere Hepatit B’nin komplikasyonlarından dolayı hayatını kaybetmektir. 

Kantitatif HBsAg testi, aktif HBV enfeksiyonunun belirlenmesi için ilk seçenek tarama aracı olarak 

kullanılmaktadır. Ülkemizde bölgeler arasında değişim götermekle beraber HBsAg pozitifliği %0,8-

5,7 arasında değişim göstermektedir. Bu çalışmada, Karabük ilinde Hepatit B enfeksiyonunun 

seroprevalansını tespit etmek amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma 

Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında kantitatif 

HBsAg ölçümü ELISA yöntemi (Architect i2000SR, Abbott, Almanya) ile çalışılan sonuçlar 

retrospektif olarak tarandı. HBsAg pozitifliği yüzde olarak hesaplandı. Bulgular: Retrospektif olarak 

taranan 18231’i (%45,1) erkek, 22183’ü (%54,9) kadın toplamda 40414 hastanın HBsAg sonuçlarının 

843’ü pozitif olarak saptandı ve HBsAg seropozitifliği %2,1 olarak bulundu. Sonuç: Ülkeler Hepatit B 

enfeksiyonunun yaygınlığı açısından HBsAg pozitifliğine göre yüksek (%8 ve üzeri), orta (%2-7) ve 

düşük (% 2 altında) endemisiteli ülkeler olarak üçe ayrılmıştır. Türkiye orta endemisite bölgesi olarak 

kabul edilmektedir. HBV seroprevalansı ülkemizdeki çeşitli bölgelerde farklılıklar göstermekle 

beraber bizim yaptığımız çalışmada Karabük ili orta endemisite sınırları içinde (%2,1) saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B; Hbsag; Seroprevalans 
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ÖZ 

Pseudomonas aeruginosa; nozokomiyal enfeksiyon etkenlerinden olup yüksek morbidite ve mortalite 

oranlarıyla seyreden enfeksiyonlara neden olmaktadır. Geniş etki spektrumlu antibiyotiklerden 

karbapenemlere dirençli P. aeruginosa izolatları tüm dünyada hızla artmaktadır. P. aeruginosa’da 

karbapenem direncine çoğunlukla metallo-betalaktamazlar aracılık etmektedir. Bilinen direnç 

mekanizmaları ve genlerinin yanı sıra önemli virülans faktörlerinden biyofilm yapısının da 

antimikrobiyal dirençle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Mikroorganizmanın kolonizasyonunu 

kolaylaştıran ve antibiyotiklere duyarlılığını azaltan biyofilm varlığında; P.aeruginosa 

enfeksiyonlarının tedavisi güçleşmektedir. Bu çalışmada; Ege Üniversitesi Hastanesi’nde izole edilen 

P.aeruginosa kökenlerinin biyofilm kapasitelerinin ve karbapenem direnciyle biyofilm kapasitesi 

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Materyal ve Method: Ege Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji 

Laboratuvarı’nda, farklı kliniklerden izole 55 P.aeruginosa kökeniyle çalışılmıştır. Kökenlerin tür 

düzeyinde tanımlanması ‘Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight Mass 

Spectrometry’(MALDITOF VITEK MS) (BioMérieux, Fransa), antibiyotik duyarlılıklarıysa ‘VITEK 

2 Compact® (BioMérieux, Fransa)’ otomatize sistemiyle belirlenmiştir. Karbapenem dirençli 

izolatlarda blaVIM, blaSIM, blaNDM, blaIMP ve blaOXA-48 genleri Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla 

(PZR) araştırılmıştır. Spektrofotometrik ölçüme dayalı kristal viyole metoduyla kökenler zayıf, orta ve 

güçlü biyofilm üreticisi olarak gruplandırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde GraphPad Prism 5 

programı/t test (p<0,05 ) kullanılmıştır. 

Bulgular: İncelenen kökenlerden 23 P.aeruginosa kökeninin (%42) karbapeneme dirençli olduğu 

belirlendi. PZR çalışmalarında dirençli izolatlarda blaSIM, blaNDM, blaIMP genlerine rastlanmazken, 

5 izolatta blaVIM, 1 izolatta blaOXA-48 geni saptandı. 39 izolatta (%70,9) güçlü biyofilm üretimi, 12 

izolatta orta ve 3 izolatta zayıf biyofilm üretimi saptandı.  

Tartışma: Çalışmamızda karbapenem dirençli izolatların oranı %42 olarak gözlenmiş olup tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan direnç durumunu göstermektedir. Karbapenemazların 

araştırılması sonucunda blaVIM ve blaOXA-48 geni taşıyan izolatların varlığı dikkat çekicidir. 

Antimikrobiyal dirence aracılık eden biyofilm yapısı farklı bakteri türlerinde görülebilmektedir. 

Çalışmamızda 18’i karbapenem dirençli ve 21’i karbapenem duyarlı olmak üzere 39 P.aeruginosa 

izolatının (%70,9) güçlü biyofilm üreticisi olduğu belirlenmiştir. Karbapenem dirençli ve duyarlı 

izolatların biyofilm üretim kapasiteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, karbapenem, biyofilm üretimi 
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ÖZ 
Karbonik anhidraz (CA) birçok canlıda yaygın olarak bulunan ve farklı dokularda farklı izoenzimleri 

olan bir enzimdir. Enzimin CO2 ile H2O’yu reaksiyona sokarak karbonik asidi oluşturma ve 

reaksiyonu çift yönlü olarak katalizleme fonksiyonu bulunmaktadır. Bu enzimin 16 izoenzimi farklı 

dokularda, farklı yoğunlukta bulunur ve farklı kinetik özelliklere sahiptir (örneğin CA-2, CA-1 den 

yaklaşık 7 kat fazla aktiviteye sahiptir). CA izoenzimleri hücrede farklı yerlerde lokalize olmuştur. CA 

enziminin bazı hastalıklarla ilişkisi bulunmaktadır. CA inhibitörleri glokom tedavisinde kullanılır. 

Ayrıca merkezi sinir sisteminin bazı fonksiyon bozukluklarının tedavisinde bu inhibitörler tedaviye 

yardımcı olarak kullanılır. Çalışmada total CA enzim aktivitesinin dondurma çözme siklusuna karşı 

dayanımının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan total CA enzimi rat karaciğer 

dokusundan elde edildi. Karaciğerden 250 mg doku kesilip tartıldıktan sonra 6 mL soğuk 

homojenizasyon tamponunda (0.1 mM HEPES tamponu, pH 7.4) bir dakika boyunca homojenize 

edildi. Homojenat 9000 rpm de 15 dakika boyunca santrifüj edildi. Santrifüj sonunda elde edilen 

süpernatan homojenizasyon tamponu ile 10 kat seyreltildikten sonra 12 falkon tüpe ayrılıp, 6 

tanesinden +4 oC de bekletilerek kontrol grubu, diğer 6 tanesinden ise -80 oC de 30 dakika aralıklarla 3 

kez dondurma çözme siklusuna tabi tutarak deney grubu numuneleri oluşturuldu. Total CA enzim 

aktivitesi modifiye Wilbur-Anderson metoduna göre yapıldı. Bu metoda göre ölçüm yapılırken, 2.5 

mM HEPES reaksiyon tamponu pH 8.8, doygun CO2 çözeltisi ve numune kullanıldı. 0oC de pH metre 

ile reaksiyon çözelti pH sının 8.2 den 7.0’a düşüşü ölçüldü ve total CA enzim aktivitesi gram doku 

başına hesaplandı. Gruplar arasındaki farklılık Mann Whitney U testi ile saptandı. Tüm analizler % 95 

güvenle yapıldı. p≥0.05 anlamsız, p< 0.05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Kontrol ve 

dondurma çözme işlemi yapılmış deney grubunun total CA enzim aktiviteleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi (kontrol 2.8±0.7 deney 2.4±1 EU/gr doku, (p<0.05)). 

Ayrıca deney grubunda enzim aktivitesi dondurma çözme işleminden sınırlı etkilenerek aktivitesinin 

yaklaşık %85 lik kısmını koruduğu saptandı. Çalışmamızda total CA enzim aktivitesinin 30 dakika 

aralıklarla yapılan 3 tekrarlı dondurma çözme işleminden kısmen etkilendiği, enzimin dondurma 

çözme işlemine direncinin olduğu, enzimin ciddi derecede bozulmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karbonik Anhidraz, Total Karbonik Anhidraz Aktivitesi, Dondurma Çözme 

Siklusu 
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ÖZ 
Her yıl dünya çapında birçok insan doku hasarı ve organ yetmezliğinden mağdur olmaktadır. Doku 

iyileştirici, toksik etkisi olmayan ve biyobozunur doğal maddelerle milyonlarca insanın yaşam kalitesi 

artırılabilir. Günümüzde tüm biyomedikal uygulamalarda polimerler önemli bir rol oynamaktadır. 

Kitosan; doğal, toksik olmayan katyonik bir biyopolimer olarak kitinin deasetilasyonu sonucu β-1,4-

GlcNAc ve β-1,4-GlcN'den oluşan bir polisakkarit olarak tanımlanabilir. Kıkırdakta ve kemik 

ekstrasellüler matriksinde bulunan glikozaminoglikanlar (GAG) ve hiyaluronik asitle ortak bazı 

özelliklere sahiptir. Dünyada yıllık üretimi oldukça fazla olan kitinin esas kaynağı deniz kabukluları, 

funguslar ve böceklerdir. Kitin ve kitosanın en büyük avantajı yenilenebilir bir kaynak ve çevre dostu 

doğal bir biyopolimer olmasıdır. Özellikle kitooligosakkaritler (COS), biyolojik uyumu ve toksik 

olmayan doğası nedeniyle potansiyel biyolojik uygulamalar için çok uygundur. Günümüzde kitosanın 

güvenli biyomalzeme olarak kullanımı hakkında geniş bir bilgi birikimi mevcuttur. Kitosanın farklı 

kompozit materyallerle ve nanopartiküllerle olan biyouyumluluğu tercih sebebi olarak 

gösterilmektedir. Bu özellikleri ile son yıllarda farmakoloji (kontrollü ilaç salınımı), medikal (yara 

bantı), atık su arıtımı, biyoteknoloji, kozmetik, gıda, tekstil ve ziraat gibi birçok farklı alanda 

kullanımaktadır. Tıp alanında kitosan sadece suni deri, emilebilir cerrahi dikiş ve yara iyileşme 

hızlandırıcısı olarak değil, aynı zamanda antitümör, antimikrobiyal ve hipokolesterolemik özellikleri 

nedeniyle yeni fizyolojik materyaller olarak da geliştirilmektedir. Ayrıca fibroblast ve vasküler endotel 

hücrelerinin gelişmesi ile hücrede görevli olan sitokinlerin salınımını indüklediği de ortaya 

konulmuştur. Bu derlemede, kitosan ve türevlerinin biyolojik uygulamalardaki, özellikle hemostatik, 

bakteriyostatik, fungistatik, antikanserojen, yara ve kemik iyileşmesini hızlandırıcı gibi biyoaktif 

özelliklere sahip olması ile biyomedikal alandaki en son gelişmeler hakkında bilgiler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kitosan, Kitooligosakkarit, Biyopolimer, Biyouyumluluk 
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ÖZ 
Morganella morganii gram negatif Enterobacteraceae üyesi bir bakteridir. Primer enfeksiyon gelişmesi 

immunokompetan hastalarda nadirdir. Daha çok yenidoğan ve immünsupresif hastalarda hastane 

kökenli enfeksiyonlara neden olurlar. Bu mikroorganizmalarda sıklıkla çoklu antibiyotik direnci 

görülür. Yöntem: Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına 2012-2017 yılları arasında gelen çeşitli 

klinik örneklerden izole edilen 56 Morganella morganii suşunun antibiyotik duyarlılık durumları 

retrospektif olarak değerlendirildi. Klinik örnekler %5 koyun kanlı agar, eosine methylene blue agar, 

sabouraud dekstroz agar ve çikolatamsı agar besiyerlerine ekildi. İzole edilen mikroorganizmaların tür 

idantifkasyonu için konvansiyonel metotlar ile VITEK 2 Compact® (Biomerieux, France) otomatize 

bakteri tanımlama sistemi ve antibiyotik duyarlılık testleri için VITEK 2 Compact® (Biomerieux, 

France) otomatize duyarlılık sistemi kullanıldı. Antibiyotik duyarlılık testleri CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) ve EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing) önerileri dikkate alınarak yapıldı. Çalışma Helsinki Deklarasyonuna uyumlu şekilde 

yürütüldü. Bulgular: Hastaların 32’si erkek, 24’ü kadındı. Suşların izole edildiği klinik örneklerin 

dağılımı; 29 (%51,8) idrar, 18 (%32,1) yara, 4 (%7,1) kan, 4 (%7,1) plevral sıvı ve 1 (%1,8) sperm 

olmak üzere toplam 56 klinik örnek idi. Morganella morganii suşlarına en etkili antibiyotikler ve 

duyarlılıkları sırasıyla aminosidin %97,3 (36/37), meropenem %97,1 (34/35) ve gentamisin %81,1 

(30/37) idi. Ampisiline duyarlı suş yok iken, amoksisilin/klavulanik asite sadece 1 suş duyarlı idi 

(%4,0, 1/25). Sefolosporin grubu antibiyotiklerin duyarlılık oranları sırasıyla; Sefepim %78,6 (22/28), 

seftazidim %68,4 (26/38), sefotaksim %55,0 (11/20) ve sefoksitin %50,0 (12/24) oranlarındaydı. 

Florokinolon grubu antibiyotiklerden siprofloksasin %68,4 (26/38) ve levofloksasin %58,3 (14/24) 

duyarlılık oranlarına sahipti. Tetrasiklin ve Trimetoprim/sulfametoksazol duyarlılık oranları ise 

sırasıyla %42,9 (12/28) ve %63,4 (26/41) idi. Sonuç: Morganella morganii diğer Enterobacteraceae 

ailesi üyelerine göre daha nadir bulunan, ancak çalışmamızın sonuçlarında da görüldüğü gibi 

antibiyotik direnci oldukça yüksek bir bakteridir. Bu nedenle Morganella morganii gibi yüksek 

antibiyotik direnci gösteren mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testinin yapılması tedavi başarı 

şansını artırır. Ayrıca hastane enfeksiyonlarının önlenmesine ve gereksiz antibiyotik kullanımının 

engellenmesine katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Morganella Morganii, Antibiyotik, Duyarlık Testi, Vıtek 2 
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ÖZ 
Makrolidler beta laktam allerjisi olan hastalarda alternatif antibiyotik grubu olarak, solunum sistemi 

enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde kullanıImaktadır. Makrolid kullanımındaki bu artışla ilişkili 

olarak S. pneumoniae ve S. pyogenes’de makrolid direnci görülme sıklığı önceki yıllara göre daha 

fazladır. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden soyutlanan S. pyogenes ve S. pneumoniae 

kökenlerinde makrolid direncinin araştırılması ve dirençli saptanan kökenlerde makrolid direnç 

fenotipinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı’na gelen çeşitli klinik örneklerden izole 

edilen S. pyogenes kökenlerinde E-Test yöntemiyle ve S. pneumoniae kökenlerinde disk difüzyon 

yöntemiyle eritromisin direnci araştırıldı. Eritromisin dirençli saptanan beş S. pyogenes kökeni ile 51 

S. pneumoniae kökeni çift disk duyarlılık yöntemiyle test edilerek makrolid direnç fenotipleri 

belirlendi. Makrolid direnci S. pneumoniae kökenlerinde % 20.9, S. pyogenes kökenlerinde % 1.9 

bulundu. Makrolid direnç fenotipini tanımlamak için çift disk duyarlılık testi uygulanan S. 

pneumoniae kökenlerinin 45‘inde (% 88.2) yapısal MLSb direnci, dördünde (% 7.8) indüklenebilir 

MLSb direnci, iki tanesinde (% 3.9) efluks tipi direnç saptandı. S. pyogenes kökenlerinin tümünde 

direnç fenotipi yapısal MLSb tipinde olduğu görüldü. Uygunsuz ve yaygın antibiyotik kullanımına 

bağlı olarak antibiyotik direnci tüm dünyada giderek artan bir sorun haline gelmektedir. Bu 

çalışmadaki makrolid direnç oranı ABD ve Avrupa ülkelerinden bildirilen oranlarla uyumlu 

bulunmuştur. S. pneumoniae’da direnç fenotipi olarak Kuzey Amerika’da M fenotipi yaygınken, 

Avrupa ve Asya’da MLSb fenotipi görülmektedir. Bu çalısmada da MLSb fenotipi daha fazla 

bulunmuştur. S. pyogenes makrolid direnç fenotiplerinin araştırıldığı çeşitli çalışmalarda M fenotipi en 

fazla görülürken bu çalısmada tüm kökenlerde yapısal MLSb fenotipi saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: S. Pneumoniae, S. Pyogenes, Makrolid Direnci, M Fenotipi, Mlsb Fenotipi 

DETERMINATION OF RESISTANCE PHENOTYPES AND MACROLIDE 

RESISTANCE RATES IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AND 

STREPTOCOCCUS PYOGENES ISOLATED FROM CLINICAL SPECIMENS. 
 

ABSTRACT 
In this study we aimed to test macrolide resistance in S. pyogenes and S. pneumoniae strains isolated 

from various clinical specimens to determine the macrolide resistance phenotype in the strains. 

METHODS: S. pyogenes and S. pneumoniae strains were isolated from various clinical samples of 

Ege University Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology 

Laboratory of the Bacteriology and the resistance to the eritromycin was examined in S. pyogenes 

strains using E-test and in S. pneumoniae strains using disc diffusion method. The macrolide 

resistance phenotype in 5 S. pyogenes and 51 S. pneumoniae strains which were resistant to the 

erytromycin was determined by double disc susceptibility test. RESULTS: Resistance to the 

macrolides in S. pneumoniae and S. pyogenes strains was found as % 20.9 and % 1.9, respectively. In 

S. pneumoniae strains structural MLSb resistance, inducible MLSb resistance and efflux type of 

resistance were determined as 45 (%88.2), 4 (%7.8) and 2 (%3.9) of respectively. Structural MLSb 

resistance was found in all S. pyogenes strains. DISCUSSION : Macrolide resistance rates in this 

study were found to be consistent with the reported rates from the United States and European 

Countries. MLSb phenotype is seen in Europe and Asia. MLSb phenotype was also found as the most 
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abundant phenotype in the present study. Even though M phenotype is seen excessively in various 

studies for S. pyogenes, in this study MLSb phenotype was determined in all strains. 

Keywords: S. Pneumoniae, S. Pyogenes, Macrolide Resistance, M Phenotype, Mlsb Phenotype 
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ÖZ 
Kronik Miyeloid Lösemi (KML), BCR-ABL nedeniyle hematopoetik kök hücrelerin (HSC) neoplastik 

transformasyonundan kaynaklanan miyeloproliferatif bir hastalıktır. MikroRNA'lar (miRNA'lar), 

transkripsiyon sonrası seviyede gen ekspresyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynayan küçük 

kodlayıcı olmayan moleküllerdir. miRNA’lar hematopoetik hücre farklılaşmasının regülasyonunda rol 

oynamaktadır ve lösemik kök hücre büyümesi ve tirozin kinaz inhibitörü (TKI) direncinin 

gelişmesinde hücre homeostazisini etkilemektedirler. Bu çalışmada amacımız KML ve KML kanser 

kök hücresi arasında değişen miRNA ekspresyon profillerini incelemekti. Bu amaçla KML hücre hattı 

olan K562 hücrelerinden, MACS yöntemi ile CD34+CD38- kök hücrelerini ayrımlayarak, Flow 

sitometrik yöntemle saflığının %85-92 arasında olduğunu gösterdik. K562 ve K562 CD34+CD38- 

hücreleri arasında, kök hücre ilişkili 84 adet miRNA’nın ekspresyon değişimlerini inceledik. Yapılan 

data analizleri K562 hücrelerine kıyasla, K562 CD34+CD38- hücrelerinde 42 miRNA’nın deregüle 

olduğunu gösterdi. K562 CD34+CD38- hücrelerinde K562 hücresine göre miR21-5p ve miR29b-

3p’nin ekspresyonu daha yüksek iken 40 miRNA’nın ekspresyonunun düşük olduğunu gözledik. K562 

kanser kök hücresi ile blastik fazda olan K562 hücresi arasında eritroid farklılaşma, kendi kendini 

yenileme, apoptoz ve proliferasyon sürecinde rol alan miRNA’ların ekspresyonlarındaki değişim, 

hastalığın progresyonunda miRNA’larında rol alabileceğini göstermektedir. miRNA ve hedef aldıkları 

genlerin ekspresyonlarındaki olası değişimler, miRNA’ların KML patogenezinde rol oynayan pek çok 

sinyal yolağının regülatörleri olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Bu nedenle hastalığın 

ilerlemesi ve terapotik direnç gelişiminin önlenmesi adına kök hücre miRNA’ları hedef moleküller 

olabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Myeloid Lösemi, Kanser Kök Hücresi, Mirna 

 

COMPARISON OF MICRORNA EXPRESSION PROFILES IN CML AND CML 

CANCER STEM CELLS 
 

 

ABSTRACT 
Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a myeloproliferative disorder, originating from neoplastic 

transformation of the hematopoietic cancer stem cells (hCSCs) due to the BCR-ABL. MicroRNAs 

(miRNAs) are small non-coding molecules that play an important role in the regulation of gene 

expression at the post-transcriptional level. miRNAs are regulators of hematopoietic cell 

differentiation and may affect growth of leukemic stem cell and cell homeostasis in the development 

of tyrosine kinase inhibitors (TKI) resistance. We aimed to study the miRNA (miRNA) expression 

profile ranging from unsorted K562 and K562 CD34+/CD38-. CD34+/CD38- stem cell population 

was isolated from K562 cells by magnetic cell sorting (MACS). The purity of these cells were 

controlled by flow cytometer (%89-92). We examined the expression changes of 84 miRNAs 

associated with stem cells between CML CD34+CD38- and CML cells. Data analysis revealed that 42 

miRNAs were deregulated in K562 CD34+CD38- as compared to unsorted K562 cells. We observed 

that the expression of miR21-5p and miR29b-3p was upregulated in K562 CD34 + CD38- cells 
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compared to K562 cells, whereas the expression of 40 miRNAs were downregulated. The change in 

the expression of miRNAs involved in the erythroid differentiation, self-renewal, apoptosis and 

proliferation process between in the K562 cancer stem cell and K562 cells suggests that they may play 

a role in miRNAs in disease progression. The possible changes in the expression target genes of the 

differentially expressed miRNAs may suggest that miRNAs may be regulators of many signaling 

pathways involved in CML pathogenesis. For this reason, stem cell miRNAs could be potential targets 

for the prevention of disease progression and development of therapeutic resistance. 

Keywords: Chronic Myeloid Leukemia, Cancer Stem Cell, Mirna’s. 
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ÖZ 

Yaygın ve karmaşık bir hastalık olan Koroner Arter Hastalığı (KAH), dünyanın farklı bölgelerinde 

önemli bir morbidite ve mortalite kaynağı olarak bilinmektedir. Farklı coğrafi bölgelerde ve farklı ırk, 

populasyonlar ile gerçekleştirilmiş çalışmalara göre; KAH sıklığının değişik bölgelerde büyük 

farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Genom çapında yapılmış çalışmalar sonucunda da, KAH 

gelişiminde etkili olabilecek pek çok aday gen belirlenmiştir. KAH, çok faktörlü bir etiyolojiye 

sahiptir ve fizyolojik, çevresel, genetik faktörleri içermektedir. Memelilerdeki Paraoksonaz (PON) gen 

ailesi; PON 1, PON 2 ve PON 3 üyelerinden oluşmaktadır. Aminoasit seviyesinde yaklaşık %65 

oranında paylaşım gösteren bu genler, insanlarda kromozom 7 (7q21.3) üzerinde lokalizedir. PON 2 

ve PON 3 antioksidan özelliklere ve laktonaz aktivitesine sahiptir. PON 1 ise paraoksan veya fenil 

asetat-hidrolize edici bir aktiviteye sahiptir. İnsan paraoksonaz 1 (PON 1) kodlayan gen, önemli 

genetik faktörler arasında bulunmaktadır. Bu genin KAH’a genetik yatkınlık kazandırılmasında 

önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. PON 1, kalsiyum bağımlı bir antioksidan glikoproteindir ve 

karaciğerde sentezlenmektedir. Bu glikoprotein, yüksek yoğunluklu lipoproteinlerle (HDL) ilişkili 

olduğu bilinen plazmaya salgılanmaktadır. Lipit metabolizmasında önemli bir rol oynayan PON 1 

enzimi, ayrıca kanserojen lipitte çözünür radikallerin yok edilmesinde etkilidir. Bu enzimin, HDL ve 

düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL)’lerin oksidasyondan korunmasında önemli işlevi bulunmaktadır. 

Oksitlenmiş LDL oluşumunun önlenmesinde, LDL’den türetilmiş okside fosfolipidlerin 

etkisizleştirilmesinde ve HDL fosfolipitlerinin oksidasyonunun önlenmesinde de önemli rolü 

bulunmaktadır. PON 1 geninde ortaya çıkan genetik varyasyonların çevresel toksikoloji ve 

kardiyovasküler hastalıklarda risk faktörlerinin önceden belirlenmesinde etkili oldukları bilinmektedir. 

PON 1 geninde meydana gelen L55M (c.163T>A) ve Q192R (c.575A>G) varyasyonları sonucunda 

PON 1 enzim aktivitesi etkilenmektedir. Bu genetik varyasyonlardan L55M (c.163T>A), 

organofosfatlara karşı PON 1 enzim aktivitesinin belirlenmesinde ve düzenlenmesinde başlıca rolü 

oynamaktadır. Son zamanlarda PON 1 gen varyasyonları ve KAH arasındaki ilişkiyi araştırmak için 

birçok çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalarda, farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; 

KAH gelişiminde PON 1 gen varyasyonlarının etkilerinin incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, PON Gen Ailesi, PON 1 Gen Varyasyonları, L55M 

Gen Varyasyonu, Q192R Gen Varyasyonu  

 

PARAOXONASE 1 (PON1) GENETIC VARIATIONS THAT PLAYING ROLE IN 

DEVELOPMENT OF CORONARY ARTERY DISEASE 

ABSTRACT 

Coronary Artery Disease (CAD), a common and complex disease, is known to be an important source 

of morbidity and mortality in different parts of the world. According to studies conducted in different 

geographical regions and with different races, populations; it was found that the frequency of CAD 

varied greatly. As a result of genome-wide studies, many candidate genes have been identified that 

may be effective in the development of CAD. CAD has a multifactorial etiology and includes 

physiological, environmental, and genetic factors. PON 1 has a paraoxane or phenyl acetate-
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hydrolyzing activity. The gene encoding human paraoxonase 1 (PON 1) is among the genetic factors. 

These genes, which share approximately 65% of the amino acid level, are localized on chromosome 7 

(7q21.3) in humans. It is known that this gene plays an important role in the genetic predisposition to 

CAD. This glycoprotein is secreted into the plasma known to be associated with high-density 

lipoproteins (HDL). It has an important role in the inhibition of oxidized phospholipids derived from 

low density lipoprotein (LDL), in the prevention of oxidation of HDL phospholipids, in the prevention 

of oxidized LDL formation. Genetic variations in the PON 1 gene are known to be effective in 

predicting risk factors in environmental toxicology and cardiovascular disease. PON 1 enzyme activity 

is affected by L55M (c.163T> A) and Q192R (c.575A> G) variations in PON 1 gene. Of these genetic 

variations, L55M (c.163T> A) plays a major role in the determination and regulation of PON1 enzyme 

activity against organophosphates. Recently, many studies have been conducted to investigate the 

relationship between PON 1 gene variations and CAD and different results have been obtained in 

these studies. The purpose of this study is to investigate of the effects of PON 1 gene variations in the 

development of CAD. 

Keywords: Coronary Artery Disease, PON Gene Family, PON 1 Gene Variations, L55M Gene 

Variation, Q192R Gene Variation  
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ÖZ 
Epitelyum hücreleri apoptoza uğradığında sitoskelaton yapısının bir bileşeni olan sitokeratin 18 

kaspaz-3 aracılığı ile parçalanır. Yıkım ürünü M30 antijen olarak adlandırılır ve M30 antijen apoptoz 

belirteci olarak değerlendirilir. Kronik renal yetmezlikte tübüler atrofi sık görülen bir özelliktir ve 

epitel hücrelerinin apoptotik ölümü patogenezde önemli rol oynar. Apoptozisi bloke etmeye yönelik 

terapötik yaklaşımlar renal hasarın ilerlemesinin önlenmesinde yeni bir gelişme olarak dikkate 

alınabilir. Bu çalışmada hipertansif kronik böbrek hastalarında serum M30 antijen düzeylerinin 

araştırılması, antihipertansif ajanlar olan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ve kalsiyum kanal 

blokerinin bu parametreler üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hipertansif kronik 

böbrek hastalarından ve sağlıklı gönüllülerden oluşturulan kontrol grubundan alınan kan örneklerinde 

serum M30 antijen düzeyleri ELISA kitleri ile ölçüldü. Serum M30 antijen düzeyi hasta grubunda 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. M30 antijen düzeyleri ile renal fonksiyon 

parametreleri (serum üre, kreatinin, kreatinin klirensi, Esbach) arasında anlamlı bir ilişki belirlenmedi. 

Hasta grubu kullandıkları antihipertansif ilaca göre kalsiyum kanal blokeri ve ACE inhibitörü kullanan 

olgular olarak iki alt gruba ayrıldığında, gruplar arasında serum M30 antijen düzeyi bakımından 

anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Bu çalışmada hipertansif kronik böbrek hastalarında apoptozisin 

göstergesi olan M30 antijen düzeyinin yüksek olduğu belirlendi. Ancak bu yükseklik renal fonksiyon 

parametreleri ile ilişkili bulunmaması, serum M30 antijen düzeyinin renal yetmezlik için bağımsız bir 

faktör olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, Kronik Renal Yetmezlik, M30 Antijen, Hipertansiyon 

 

AN INCREASED APOPTOTIC MARKER IN THE SERUM OF HYPERTENSIVE 

PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 
 

ABSTRACT 
When epithelial cells undergoes apoptosis, cytokeratin 18, a cytoskeletal component, is cleaved by 

caspases. The degradation product is called M30 antigen, and is considered as a marker of apoptosis. 

Tubular atrophy is a common feature of chronic renal failure (CRF) and apoptotic death of epithelial 

cells plays an important role in pathogenesis. Blockage of apoptosis may be considered as a new 

therapeutic approache to prevent renal damage. In this study, it has been proposed to examine serum 

level of M30 antigen in hypertensive patients with CRF, and to evaluate the effects of angiotensin 

converting enzyme (ACE) inhibitor and calcium canal blocker on these parameters. Serum levels of 

M30 antigen in the patients and controls were measured by ELISA. Serum level of M30 antigen was 

significantly higher in the patient group than those in the control group. No relationship was found 

between serum level of M30 antigen and renal function parameters (serum urea, creatinine, creatinine 

clearance, Esbach). When patients were categorized according to usage of antihypertensive drugs, 

calcium canal blokers and ACE inhibitors, no significant difference was found between the groups for 

M30 antigen. Conclusion: Serum level of M30 antigen which is an indicator of apoptosis was found to 

be increased in hypertensive patients with CRF. However, this increase was not associated with renal 

function parameters, suggesting as an independent factor for renal insufficiency. 

Keywords: Apoptosis, Chronic Renal Failure, M30 Antigen, Hypertension 
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ÖZ 
Kronik ürtiker, cilt ve mukoza zarının ödemi ile karakterizedir. Hastaların %70-75'inde etiyoloji 

bilinmemektedir. Enfeksiyonlar ve kronik enfeksiyon odakları en sık kronik ürtikerden sorumlu 

tutulur. Ürtiker popülasyonun %15-25’ini etkileyen heterojen bir durumdur. Hastalık akut veya kronik 

olarak sınıflandırılabilir. En az 6 hafta boyunca, klinik sepmtomların sürekliliği veya intermittans seyri 

nedeniyle kronik olarak nitelendirilmektedir. Staphylococcus aureus insanlık tarihindeki en önemli 

infeksiyon etkenlerinden biridir. S. aureus yüksek nozokomiyal infeksiyon insidansı ve insandan 

insana bulaş eğiliminden ötürü gerçek bir nozokomiyal patojen olarak tanımlanmaktadır. Yapılan 

çeşitli çalışmalarda hastanelerde S. aureus rezervleri ve bulaşma kaynakları belirlenmiştir. S. aureus 

insanlarda ve bazı hayvanlarda deri ve müköz membranlarda kolonize olmaktadır. Yapılan 

araştırmalara göre burun delikleri girişi, bu mikroorganizmanın en sık izole edildiği bölge olarak 

belirlenmiştir. Sağlıklı bireylerin %10-35’inde S.aureus taşıyıcılının olduğu bildirilmekte olup bu 

kişilerde persiste taşıyıcılık sözkonusudur. Daha büyük oranda bir bölümde (%20-75) intermitent S. 

aureus taşıycılığının ve %5-50 oranında arasında sağlıklı kişinin ise non-carrier (taşıyıcı) olmadığı 

bilinmektedir. Geniş çaplı yapılan bir sürveyans çalışmasında her yıl, her 100.000 kişiden yaklaşık 

30’unda invazif S.aureus infeksiyonların geliştiği bildirilmiştir. Bu mikroorganizma hem toplum 

kökenli hem de hastane kökenli infeksiyonların en önemli etkenlerinden biridir. Mikroorganizmanın 

invazif infeksiyonuyla ilişkili mortalitenin %19, yıllık ölüm oranının ise 5/100.000 olduğu 

bildirilmiştir. S. aureus yüksek nozokomiyal infeksiyon insidansı ve insandan insana bulaş 

eğiliminden ötürü gerçek bir nozokomiyal patojen olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çeşitli 

çalışmalarda hastanelerde S. aureus rezervleri ve bulaşma kaynakları belirlenmiştir. Günümüzde 

hastane idarelerinde gerekli önlemler alındığında kros infeksiyonların büyük ölçüde önüne geçildiği 

görülmektedir. Ancak S. aureus hala en önemli nozokomiyal patojen olarak değerlendirilmektedir. Bu 

infeksiyonlar için en önemli kaynağın hastanın kendi florası olduğu bildirilmiştir. S. aureus nazal 

taşıyıcılığının bazı kronik ürtiker vakalarında etiyolojik faktör olarak rol oynayabildiğini ortaya 

koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Ürtiker, Nazal, Taşıyıcılık, S.Aureus, Flora. 
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ÖZ 
Leishmaniasis tanısında mikroskopi, seroloji ve moleküler yöntemlerin yanısıra, kültür yönteminin 

uygulanması da önerilmektedir. Kültür, özellikle çok az sayıdaki parazitin çoğaltılmasını sağlayarak 

tanı şansını artırmaktadır. Çalışmamızda Leishmania spp. suşlarının, NNN besiyeri dışında farklı 

besiyerlerinde üretilip üretilemeyeceğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Laboratuvarımızda sürdürülen 

Leishmania infantum, Leishmania major, Leishmania tropica suşları Novy-MacNeal-Nicolle besiyeri 

(NNN), bifazik nutrient besiyeri ve Dulbecco’s Modified Eagle Medium’da (DMEM) kültüre edilerek 

promastigotların canlılıkları ve bu besiyerlerinin sürdürülebilirlikleri değerlendirilmiştir. Temmuz 

2016 - Temmuz 2017 tarihleri arasında her üç suş, NNN’in yanı sıra DMEM ve bifazik nutrient 

besiyerinde çoğaltılmış ve canlılıkları karşılaştırılmıştır. Promastigotların haftalık olarak yapılan 

canlılık değerlendirmeleri sonucunda pasajların ayda bir kez yapılmasına karar verilmiş, her üç 

besiyerinde promastigotların üretimi, suşun kaybedilmesi durumunda yeniden ekim yapılarak bir yıl 

boyunca devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Suşların NNN besiyerinde bir ay, bifazik nutrient 

besiyerinde ve DMEM besiyerinde 20 gün kadar canlılığını sürdürdüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 

bu sürelerin pasajlama tarihlerinde eski besiyerlerine BSA eklenmesiyle uzatılabildiği, NNN 

besiyerinde yaklaşık üç ay, nutrient bifazik besiyerinde bir ay, DMEM’de 1,5 ay kadar canlılıklarını 

sürdürebildikleri belirlenmiştir. Her üç besiyerine kontaminasyon kontrolü yapılmasına ve bek alevi 

başında steril koşullarda ekim yapılmasına rağmen, nutrient bifazik besiyerinde mantar üremesinin 

engellenemediği belirlenmiştir. NNN besiyerinin tavşan kanıyla hazırlanmasının zahmetli olması 

nedeniyle bifazik nutrient besiyeri ve sıvı DMEM besiyerinde alternatif olarak üretilebileceği, ancak 

DMEM’de üremenin aşırı olması nedeniyle parazitlerin besiyerini tüketerek canlılığını yitirmesine yol 

açabileceği, bu nedenle dikkatli olunması gerektiği, ayrıca maliyetinin yüksek olması nedeniyle rutin 

olarak kullanılmayıp sadece çok miktarda parazitin gerektiği durumlarda kullanılabileceği 

düşünülmüştür. Düşük maliyetli ve hazırlanması basit olan bifazik nutrient besiyerinde ise devam eden 

pasajlarda mantar üremesinin görüldüğü, bu nedenle parazitlerin üremesinin baskılandığı düşünülmüş, 

uzun süreli kültivasyon için uygun olmadığına karar verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Leishmania Spp., Nnn Besiyeri, Bifazik Nutrient Besiyeri, Dmem 

 

COMPARISON OF THREE CULTURE MEDIA FOR LEISHMANIA SPECIES 

CULTIVATION 
 

 

ABSTRACT 
Microscopy, serology and molecular methods as well as culture method are recommended for 

diagnosis of leishmaniasis. Culture method increases chances of diagnosis by proliferating the number 

of parasites. In our study we aimed whether Leishmania spp. can be produced in different media 

except NNN medium. Material and Method: L infantum, L major, L tropica strains maintained in our 

laboratory were cultured on NNN, biphasic nutrient medium and DMEM to evaluate viability of 

promastigotes and sustainability of these media. Between July 2016 and July 2017, all three strains 

were cultured in DMEM and biphasic nutrient as well as NNN, and their viability was compared. It 

was decided that passages should be made once a month as a result of weekly evaluation of 

promastigotes. Results: It was determined that the strains were viable in NNN medium for one month, 

in biphasic nutrient media and in DMEM medium for 20 days. These periods can be extended by 

adding BSA to the former media at passages, approximately three months in NNN medium, one 
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month in nutrient biphasic medium and one month in DMEM. Since it is difficult to prepare NNN 

medium with rabbit blood, it is thought that it can be produced alternatively in biphasic nutrient 

medium and liquid DMEM. However it is thought that because of the excessive reproduction in 

DMEM, parasites can lose their vitality by consuming the medium and therefore it should be taken 

into consideration carefully. In biphasic nutrient medium, which is low cost and simple to prepare, it is 

thought that fungal growth is seen in the continueing passages, therefore it is thought that parasites are 

suppressed and not suitable for long-term cultivation. 

Keywords: Keywords: Leishmania Spp., Nnn Medium, Biphasic Nutrient Medium, Dmem 
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ÖZ 
Leishmaniasis; zorunlu hücre içi olan Leishmania cinsi parazitleri bünyesinde barındıran dişi tatarcık 

(Phlebotomus ve Lutzomyia) sineklerinin kan emmesi sırasında insana bulaştırdığı bir hastalık 

tablosudur. Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de bir halk sağlığı sorunu olarak önemini 

sürdürmektedir. Leishmania tanısı temel olarak çok çeşitli klinik belirtilere dayanmaktadır, ancak bu 

belirtiler çok spesifik olmadığı için laboratuvar tanısı gerektirmektedir. Laboratuvar tanısı genellikle 

kısa süreli ve maliyetinin az olması sebebiyle Giemsa boyalı preparat aracılığıyla mikroskobik olarak 

yapılmaktadır fakat araştırmacının tecrübesine göre duyarlılığı değişebilmektedir. Leishmania 

tanısında çeşitli izoenzimlerin, oligosakkaritlerin, ısı şok proteinlerinin hücre belirteci olarak 

kullanılabileceği ifade edilmektedir. Bu sebeple, tanıyı desteklemek için çeşitli biyokimyasal 

parametreler de araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte moleküler test 

teknikleri de hastalığın tanısında yaygınlaşmaya başlamıştır. Nükleik asit amplifikasyon metotları, 

polimeraz zincir reaksiyonları ve nükleik asit dizi tabanlı amplifikasyon tekniklerinin yüksek 

duyarlılıkta olduğu bildirilmiştir. Özellikle Leishmania türlerinde 18S rRNA gen dizilerinin 

belirlenmesi spesifik tür tespitinde kullanılmaktadır. Ülkemizde Leishmania tanısında kullanılan 

konvansiyonel yöntemler yetersiz kalmakta, bu da birtakım karışıklıklara yol açmaktadır. Sonuç 

olarak, mevcut bilgiler ışığında hastalığın tanısında moleküler ve biyokimyasal testlerin kullanılması 

gerekli tedbirlerin alınmasında önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal Yöntemler, Leishmania, Moleküler Yöntemler 

  



 73 

MCF-7 VE MDA-MB-231 İ̇NSAN MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA 

JUGLON UYGULAMASI ODF-4 PROTEİN DÜZEYLERİNİ AZALTARAK 

ANTİPROLİFERATİF ETKİ GÖSTERMEKTEDİR. 
 

Asst. Prof. Ph.D. Dudu Erkoç Kaya - Assoc. Prof. Ph.D. Esma Menevşe  

Asst. Prof. Ph.D. Emine Nedime Korucu 
 

 

59-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 
Meme kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık mortaliteye neden olan kanser türüdür. 

Kanser ile savaşta yeni terapötik stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan çeşitli in vivo ve in vitro 

çalışmalarda bitki türevli doğal bileşenlerin antikanser ajan olma potansiyellerinin araştırılması önemli 

bir yer tutmaktadır. ODF-4 (dış membran fiber 4) proteini, testis ve farklı tümörlerdeki ekspresyonu 

dışında normal dokularda sınırlı eksprese olan bir grup tümörle ilişkili antijen olan kanser-testis 

antijenlerinden (CTAs) biridir. Normal ve kanserli dokularda bu genlerin farklı ekspresyon paternleri, 

kanser biyobelirteçleri olarak potansiyellerini ifade eder. Bu çalışmada, Juglandaceae familyasına ait 

ağaçların köklerinde, yapraklarında, gövdesinde, meyvelerinde bulunan ve Çin, Hint ve Kore 

geleneksel tıbbında yaygın olarak kullanılan naftokinon türevi bir bileşen olan juglonun, MCF-7 ve 

MDA-MB-231 insan meme kanseri hücreleri juglon ile muamele edilmiştir. MCF-7 ve MDA-MB-231 

hücre hatlarında MTT testi yapıldıktan sonra belirlenen farklı dozlarda juglon uygulamalarının 

hücrelerde ODF-4 ifadesi üzerine etkisi Juglon uygulanmayan kontrol grubuna göre kıyaslanarak 

değerlendirilmiştir. Bulgularımıza göre, MCF-7 hücre hattında 5, 10, 20 mikromolar juglon uygulanan 

gruplarda kontrol grubuna kıyasla sırasıyla %39,47 - 25,14 ve 23,98 oranında azalma varken MDA-

MB-231 hücre hattında 25, 50, 75 mikromolar juglon uygulanan gruplarda kontrol grubuna kıyasla 

sırasıyla %59,75 – 46,38 ve 19,38 oranında azalma tespit edilmiştir. Sonuçlarımız juglonun ODF-4 

proteininin expresyonunu azaltararak meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunu azalttığını 

düşündürmektedir. Daha ileri çalışmalarla Juglonun, kanser hücrelerinde antiproliferatif ajan olarak 

kullanılması yönünde ümit vaat eden potansiyelinin değerlendirilmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Juglon, Odf-4 Proteini 

JUGLON APPLICATION IN MCF-7 AND MDA-MB-231 HUMAN BREAST 

CANCER CELL LINES SHOWS ANTIPROLIFERATIVE EFFECT BY 

DECREASING ODF-4 PROTEIN LEVELS. 
 

ABSTRACT 
Breast cancer is the most common type of cancer in women worldwide. In various in vivo and in vitro 

studies aimed to develope new therapeutic strategies in the fight against cancer, it is important to 

investigate the potential of plant-derived natural compounds as anticancer agents. ODF-4 (outer dense 

fiber 4) protein is one of the cancer-testis antigens (CTAs), which are a group of tumor associated 

antigens with restricted expression in normal tissues except testis and expression in different tumors. 

Differ¬ential expression pattern of CTAs in normal versus cancerous tissues implies their potential as 

cancer biomarkers. In this study, MCF-7 and MDA-MB-231 human breast cancer cells have been 

treated with juglone, a commonly used naphthoquinone derived component in Chinese, Indian and 

Korean traditional medicine found in the roots, leaves, trunk and fruits of the Juglandaceae family 

trees. Following MTT test in MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines, the effect of different doses of 

juglon applications on ODF-4 expression levels in cells was evaluated by comparison to control group 

without Juglone treatment. According to our results, there was 39,47% -25,14% and 23,98% decrease 

respectively at 5, 10, 20 micromolar juglone doses in MCF-7 cell line while 59.75% - 46.38% and 

19.38% decrease was observed respectively at 25, 50, 75 micromolar juglone doses in MDA-MB-231 

cell line, compared to the control group. Our results suggest that juglone reduces proliferation of 
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breast cancer cells by decreasing the expression of ODF-4 protein. It is important to evaluate the 

promising potential of Juglone as an antiproliferative agent in cancer treatment by further researches. 

Keywords: Breast Cancer, Juglone, Odf-4 Protein 

  



 75 

MENENJİT ÖN TANISI ALMIŞ HASTALARIN BEYİN OMURİLİK SIVILARINDA 

AKUT BAKTERİYAL MENEJİT ETKENLERİNİN KONVANSİYONEL VE 

MOLEKÜLER METOTLAR İLE ARAŞTIRILMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 
 

MD. Ünsal Savcı 
 

 

60-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Akut menenjitin etiyolojisinde en sık bakteriler rol almaktadır. Toplum kökenli akut bakteriyel 

menenjitlere (ABM) en sık neden olan bakteriler; Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes’dir. Nozokomiyal ABM’de ise en sık etkenler; 

Stafilokoklar, Enterokoklar, Acinetobacter baumani, Pseudomonas spp. ve diğer Gram negatif 

çomaklardır. Son zamanlarda hastane kökenli ABM etkenleri sık görülürken, toplum kökenli menenjit 

olguları daha az görülmektedir. Bir yılı kapsayan çalışmamızda, menenjit tanısı almış erişkin hastalar 

arasında, hastane ve toplum kökenli ABM etkenlerinin konvansiyonel ve moleküler metotlar 

kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. Klinik değerlendirme ve laboratuvar sonuçlarına göre ABM 

ön tanısı alan ve 71’i hastanede yatan, 11’i daha önce hastanede yatış öyküsü olan ve 18’i hastanede 

yatış öyküsü olmayan hastalardan alınan 100 beyin omurilik sıvısı (BOS) çalışmaya dahil edildi. BOS 

örnekleri makroskobik ve mikroskobik inceleme, hücre sayımı, antijen tayini, bakteriyolojik kültür 

yöntemleri, APİ 20 E, API 20 NE kitleri ve bakteriyel multipleks PCR yöntemi (Seeplex meningitis-B 

ACE Detection, Korea) ile değerlendirildi. BOS örneklerinin %21’sinde (21/100) bakteriyel etken 

saptandı. Hastanede yatan 71 hastanın 20’sinde hastane kökenli ABM etkenleri (7 koagülaz negatif 

Stafilokok, 4 Klebsiella spp., 2 Staphylococcus aureus, 2 Pseudomonas aeruginosa, 2 Acinetobacter 

spp., 1 Enterobacter spp., 1 Enterococcus spp., 1 viridans grubu Streptokok) izole edildi. Hastanede 

yatış öyküsü olmayan 18 hastanın yalnızca birisinde multiplex PCR ile S. pneumoniae saptandı. N. 

meningitidis, H. influenzae, Grup B Streptokok ve Listeria monocytogenes DNA’ları tespit edilemedi. 

Çalışmamızın verilerine dayanarak toplum kökenli ABM olgularının giderek azaldığı, nozokomiyal 

ABM olgularında ise endişe verici bir artış görülmektedir. Nozokomiyal ABM olgularını önlemek için 

enfeksiyon kontrol ve önleme prosedürlerine eksiksiz uyulması etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel Menenjit, Multiplex Pcr, Beyin Omurilik Sıvısı 
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ÖZ 

Kronik süpüratif otitis media (KSOM timpanik membranın bozulduğu, akıntıyla seyreden mastoid 

mukoza ve orta kulağın kronik inflamasyonudur. Önemli bir morbidite sebebi olup ekstra ve intra 

kraniyel komplikasyonlara yol açan hem gelişmekte olan ve hem de gelişmiş ülkelerde farklı ırk ve 

kültürel grupları etkileyen çocukluk çağındaki en yaygın kronik enfeksiyöz hastalıklarından biridir. 

KSOM’da semptomların çeşidi ve süresi farklılıklar göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü KSOM’u 

en az 2 hafta süren perfore timpanik membran içinden akıntı şeklinde tanımlarken, bazı kaynaklarda 

ise 6 haftadan uzun süren kronik infeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. KSOM’um akut otitis 

medianın yetersiz ya da başarısız tedavisi sonucu gelişebildiği de bildirilmektedir. Otitis media için 

tanı kriterleri orta kulak efüzyonu ve orta kulak inflamasyonu semptomları ve belirtilerini 

içermektedir. S.aureus, Pseudomonas aeruginosa gibi mikroorganizmalar kronik otitis medialı 

hastaların orta kulak akıntısından izole edilen en yaygın mikroorganizmalardır. Orta kulağın viral ya 

da bakteriyel infeksiyonları olan otitis media antibiyotik tedavisi verilen çocuklar için en yaygın 

infeksiyonlar arasında yer almaktadır. KSOM’da en sık izole edilen aerob ve fakültatif anaerob 

mikroorganizmalar arasında Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus başta olmak üzere, 

proteus, klebsiella türleri ve Escharichia coli gibi Gram negatif mikroorganizmalar yer almaktadır. 

Bunun yanında Haemophilus influenza ve Moraxella cattarhalis ve anaerob mikroorganizmalardan 

bacteroides ve fusobacterium gibi türler de etkenler arasında yer alan diğer mikroorganizmalardır. 

Antibiyotik dirençli KSOM vakalarının oldukça önemli morbidite ve mortalite sebebi olduğu ve 

önemli ekonomik maliyetler oluşturduğu bildirilmektedir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada diğer 

tüm nozokomiyal infeksiyonlarda olduğu gibi KSOM’da da yoğun ve uygun olmayan antibiyotik 

kullanımına bağlı olarak direnç gelişiminin oldukça yüksek boyutlara ulaştığı bildirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otitis, Süpüratif Otitis Media, Bakteri, Enfeksiyon, Mikrobiyoloji. 

 

MICROBIOLOGICAL OVERVIEW OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
 

 

ABSTRACT 
Chronic suppurative otitis media (CSOM) is a chronic inflammation of the tympanic membrane, 

which is characterized by discharge, the mastoid mucosa and chronic inflammation of the middle ear. 

CSOM is an important cause of morbidity and leads to extra and intracranial complications. It is one 

of the most common chronic infectious diseases in childhood, affecting different racial and cultural 

groups in both developing and developed countries. According to the World Health Organization 

definition, CSOM; at least 2 weeks of perforated tympanic membranes. In some sources, CSOM is 

defined as chronic ear infections lasting more than 6 weeks. It is also reported that CSOM may 

develop as a result of inadequate or unsuccessful treatment of acute otitis media. Diagnostic criteria 

for otitis media include symptoms and symptoms of middle ear effusion and middle ear inflammation. 

Microorganisms such as S. aureus, Pseudomonas aeruginosa are the most common microorganisms 

isolated from the middle ear discharge of patients with chronic otitis media.Otitis media, which is a 

viral or bacterial infection of the middle ear, is one of the most common infections for children treated 

with antibiotics. The most frequently isolated aerobic and facultative anaerobic microorganisms in 

CSOM include Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.In addition, Gram negative 

microorganisms such as proteus, klebsiella species and Escharichia coli are also important bacterial 

agents for CSOM. In addition, species such as Haemophilus influenza and Moraxella cattarhalis and 
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anaerobic microorganisms such as bacteroides and fusobacterium are other microorganisms among the 

agents. It is reported that cases of antibiotic-resistant CSOM are a major cause of morbidity and 

mortality and generate significant economic costs. In recent years, as in all other nosocomial infections 

in our country and in the world, it has been reported that resistance development has reached very high 

levels due to intense and inappropriate antibiotic use in CSOM. 

Keywords: Otitis, Supurative Otitis Media, Bacteria, İnfection, Microbiology. 
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ÖZ 
Güçlü bir toksin olan difteri toksini (DT), tüm dokuları hedef almasına karşın öncelikle kalpte 

miyokardite, böbreklerde tübüler nekroza ve sinir sisteminde demiyelinizasyona neden olur. Tedavi 

edilmeyen vakalarda genellikle ikinci haftanın sonunda DT enfeksiyonu miyokard dejenerasyonu 

nedeni ile ölümle sonuçlanır. Toksinin hücre içindeki etkinliği moleküler düzeyde ayrıntılı olarak 

tanımlanmıştır. DT, R−domain ile hücre yüzeyindeki reseptöre bağlanır ve endozitoz ile hücre içine 

girer. Endozom içindeki düşük pH ile tetiklenen konformasyonel değişim sonucu T−domain, 

endozomal zardan toksinin sitosole geçiş basamaklarını başlatır. Katalitik olan toksindeki C−domain, 

fragment A (FA), endozomlardan sitosole, sitosolik translokasyon faktörleri aracılığı ile geçer. Bu 

süreçte disülfid bağları indirgenir ve şaperonlar aracılığı ile peptid yapı yeniden katlanır. FA 

sitosoldeki NAD+ ile ökaryotik elongasyon faktör 2’yi ADP-ribozilleyerek protein sentezinin 

durmasına neden olurken çekirdeğe ulaşan FA nükleaz etkinliği gösterir. Diğer taraftan sitosolde FA 

ile filamentöz aktinin (F-aktin) etkileştiği ve depolimerleşme sürecinin başladığı gösterilmiştir. DT ile 

enfekte olan hücrede protein sentezinin durması başlıca ölüm sebebi olarak kabul edilmesine rağmen 

miyotoksik etki tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada miyofilametler ile DT arasındaki 

etkileşim sonucu depolimerleşmenin görüntülenmesi amaçlanmıştır. Toksine duyarlı domuz kalp kası 

doku örnekleri standart kültür koşullarında 3 saat boyunca DT ile inkübe edildi. Transmisyon elektron 

mikroskobu (TEM) ile incelenmek üzere dokular % 2,5’luk glutaraldehit içinde tespit edildi ve rutin 

takibe alındı. Miyofibrillerin yapısı TEM ile görüntülendi ve bilgisayar ortamına aktarıldı. İnce yapı 

düzeyindeki analiz sonucunda sarkolpazmik retikulumunun diyad yapısına katılan bölümlerinde 1. 

saatten itibaren gözlenen dilatasyonun 3. saatte perinükleer sitoplazmayı da kapsayacak şekilde 

ilerlediği belirlendi. Yağ damlalarının ve mitokondrilerde lamellar yapının bozulmasına bağlı oluşan 

inklüzyonların sayısında artış olduğu gözlendi. Bazı miyofibrillerde sarkomer yapısının bütünlüğünün 

ortadan kalktığı ve miyofilamentlerdeki parakristalin düzeninin bozulduğu gözlendi. Sonuç olarak DT 

etkisi ile miyofilamentlerdeki dejenerasyonun F-aktin depolimerleşmesi ile ilişkili olabileceği ve 

miyotoksisite sebeplerinden biri olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aktin, Difteri Toksini, Miyofilament, Transmisyon Elektron Mikroskobu 
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ÖZ 
Göz doktorları, gözyaşı ve humor aköz teması ile ve peribulber anestezi veya ameliyat sırasında 

kazayla iğne batması sonucunda bulaşıcı hastalıklara maruz kalırlar. Oküler cerrahi için başvuran 

hastalar arasında yapılan çalışmalarda, HBV için prevalans % 1-4, HCV için% 0.5 - 6 ve HIV için % 

0.3-0.5 arasında değişmektedir. Çoğunu katarakt ameliyatlarının oluşturduğu oküler cerrahi öncesi 

hastaların HBV, HCV ve HIV açısından taranması hem personelin bulaş açısından kendisini koruması 

hem de çoğu asemptomatik olarak seyreden bu hastalıkların tanısının bir an önce konulmak üzere 

enfeksiyon hastalıklarına yönlendirilerek takip altına alınması açısından önemlidir. Pozitif viral 

serolojiye sahip asemptomatik taşıyıcılar, toplum içinde enfeksiyon rezervuarları olarak işlev görür ve 

cerrahi öncesi rutin tarama eksikliği, hastalığın bulaşmasından sorumlu faktörlerden biri olabilir.Bu 

çalışmada, oküler cerrahi öncesi rutin istenen testler olan anti HCV, HBsAg ve HIV sonuçlarını 

değerlendirerek HBV, HIV ve HCV enfeksiyonlarının seroprevalanslarını tespit etmeyi amaçladık. 

Materyal Metod: Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri 

arasında göz polikliniğinden oküler cerrahi öncesi gönderilen rutin üçlü istem olan antiHCV, HBsAg 

ve antiHIV’in Abott i2000SR ( Abbott Diagnostics, Chicago, IL, ABD) cihazı ile çalışılmış olan 

sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi. HBV, HCV ve HIV pozitiflik oranlarının yüzde olarak 

hesaplanması. Bulgular: Retrospektif değerlendirme sonucunda 1768 hastadan istenen HBsAg, anti 

HCV ve HIV sonuçlarından 30 HBsAg pozitifliği (%1,7) ,39 anti HCV pozitifliği (%2,2) saptanırken 

anti HIV pozitifliği saptanmamıştır. Sonuç: Çalışmamızdaki seropozitifliği göz önünde bulundurursak 

oküler cerrahi öncesi tüm hastalardan rutin olarak HBsAg, anti HIV ve anti HCV testlerinin istenmesi 

gerektiği düşüncesindeyiz. Bu hem cerrahın göz sıvıları ve kan teması ile kendini koruması için 

alacağı önlemler açısından hem de çoğunun farkında olmadığı asemptomatik taşıyıcıların belirlenmesi 

açısından önemlidir. Böylece yeni tespit edilen hastalar enfeksiyon hastalıklarına yönlendirilerek takip 

ve tedavi altına girmesi ileride oluşacak daha kötü sonuçların önüne geçmiş olur. 
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ÖZ 
Accessory spleens (Heterotopic or Ectopic spleen) are commonly accepted as congenital abnormalities 

due to the failing of fusion of the primordium, originating from the left side of the dorsal 

mesogastrium during the fetal life. Accessory spleen (AS) presents as an isolated asymptomatic mass 

of the splenic tissue separated from the body of the actual spleen. AS appears as a well marginated 

round solitary nodule smaller than 2cm. The incidence of the accessory spleen is in 10%-20% of the 

population. Patients with accessory spleens are normally asymptomatic, and the lesions are usually 

found incidentally. In this study; the radiologic analysis was performed by abdominal CT in 930 

patients. All data were evaluated retrospectively in Radiology Department of TOBB ETU University. 

The ages of the patients were between 19-90. In 55 cases (6%) we observed accessory spleen. 

Location of the accessory spleen in 29 cases were in splenic hilum, in 12 cases were in gastrosplenic 

ligament, in 2 cases were in splenorenal ligament, in 2 cases were in suprasplenic area, in 10 cases 

were in infrasplenic area. Polysplenia was observed in 4 of 55 AS cases while one AS was observed in 

the others. Clinically AS explain some obscure pains and masses in the abdomen and may even be 

mistaken for a third testicle or hernial sac. Accessory spleens may mistake for tumors. Hence, it is 

critical to correctly differentiate accessory spleens from tumors of the abdominal organs like adrenal 

tumor, pancreatic tumors or tumors of the retroperitoneal space. The present of the accessory spleen is 

important to avoid a recurrence of symptoms of the disease when spleen should be removed in 

hematological disorders. An accessory spleen has clinical significance in that they may result in 

diagnostic errors for the oncologists or the persistence of the symptoms after splenectomy. 

Anahtar Kelimeler: Accessory Spleen, Computed Tomography, Radiologic Anatomy, Variation 

RETROSPECTIVE RADIOLOGIC ANALYSIS OF ACCESSORY SPLEEN BY 

COMPUTED TOMOGRAPHY: AN ANATOMICAL STUDY 
 

ABSTRACT 
Accessory spleens (Heterotopic or Ectopic spleen) are commonly accepted as congenital abnormalities 

due to the failing of fusion of the primordium, originating from the left side of the dorsal 

mesogastrium during the fetal life. Accessory spleen (AS) presents as an isolated asymptomatic mass 

of the splenic tissue separated from the body of the actual spleen. AS appears as a well marginated 

round solitary nodule smaller than 2cm. The incidence of the accessory spleen is in 10%-20% of the 

population. Patients with accessory spleens are normally asymptomatic, and the lesions are usually 

found incidentally. In this study; the radiologic analysis was performed by abdominal CT in 930 

patients. All data were evaluated retrospectively in Radiology Department of TOBB ETU University. 

The ages of the patients were between 19-90. In 55 cases (6%) we observed accessory spleen. 

Location of the accessory spleen in 29 cases were in splenic hilum, in 12 cases were in gastrosplenic 

ligament, in 2 cases were in splenorenal ligament, in 2 cases were in suprasplenic area, in 10 cases 

were in infrasplenic area. Polysplenia was observed in 4 of 55 AS cases while one AS was observed in 

the others. Clinically AS explain some obscure pains and masses in the abdomen and may even be 

mistaken for a third testicle or hernial sac. Accessory spleens may mistake for tumors. Hence, it is 

critical to correctly differentiate accessory spleens from tumors of the abdominal organs like adrenal 

tumor, pancreatic tumors or tumors of the retroperitoneal space. The present of the accessory spleen is 

important to avoid a recurrence of symptoms of the disease when spleen should be removed in 
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hematological disorders. An accessory spleen has clinical significance in that they may result in 

diagnostic errors for the oncologists or the persistence of the symptoms after splenectomy. 

Keywords: Accessory Spleen, Computed Tomography, Radiologic Anatomy, Variation 
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ABSTRACT 
Retrospective Radiologic Analysis of Renal Abnormalities By Computed Tomography; An 

Anatomical Study Selma Çalışkan1 , Emre Can Çelebioğlu2 , Sinem Akkaşoğlu1 1 Ankara Yıldırım 

Beyazıt University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Ankara, Turkey 2 TOBB 

University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Turkey Abstract Abnormalities in 

the position, rotation, and vascular supply of the kidney are previously described in the literature. 

Horseshoe kidneys are the most common fusion defect of the kidneys with a rate of 0.25% and a male 

preponderance of 2:1. Several etiological factors may contribute to development of renal 

abnormalities; teratogenic drugs, alcohol consumption,familial clustering, structural factors such as 

flexion or rotation of the caudal spine and narrowed arterial forks during migration. The incidence is 

higher in some chromosomal disorders ;Edward syndrome at approximately 67%, Turner syndrome at 

14% to 20%, and Down syndrome at about 1%. About a third of all patients with horseshoe kidneys 

are asymptomatic but when it is sympomatic most common presenting complaint of patients is 

nonspecific abdominal or flank pain. Ureteropelvic junction obstruction (UPJO) is one of the most 

common urological diseases in children. The etiology of UPJO can be intrinsic, extrinsic (crossing 

vessel or adhesions), mixed or cicatricial.UPJO often presents with abdominal mass,urinary tract 

infection with fever,flank pain (pain in the upper abdomen or back, mostly with fluid intake),kidney 

stones,bloody urine,vomiting,poor growth in infants. One in 1,500 children are born with this problem. 

Because of the potential for kidney damage, more severe cases undergo pyeloplasty operation. In the 

present study images of 930 patients who underwent abdominal CT for various indications were 

retrospectively analysed in Radiology Department of TOBB University . 53 years old male patient 

with horseshoe kidney and 14 years old male patient with UPJO were indicated and presented in this 

study. 

Keywords: Ureteropelvic Junction Obstruction, Horseshoe Kidney, Computed Tomography, Renal 

Variation, Radiologic Anatomy 
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ÖZ 
Ossa metatarsi’ler ile ilgili çeşitli radyografik görüntüler üzerinden metatarsal varyasyon, ossa 

metatarsi’lere ait çeşitli patolojiler ve metrik ölçümleri (uzunluk, kalınlık) araştırılmıştır. Ossa 

metatarsi’ye yönelik cinsiyet tespiti çalışmaları genellikle kadınlarda ve erkeklerde, birinci os 

metatarsale ve metatarsal arkın şekli üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı; radyolojik 

görüntüler üzerinden tüm ossa metatarsi’lerin izdüşüm alanlarının ve oranlarının incelenmesi sonucu, 

ossa metatarsi’lerin cinsiyete göre farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu araştırma Karabük Üniversitesi 

Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran 20-40 yaş arası sağlıklı olduğu belirlenen 30 kadınla 30 

erkeğe ait sol ayak antero-posterior direkt grafi görüntüleri üzerinden retrospektif olarak 

gerçekleştirildi. Kadınlara ve erkeklere ait her bir os metatarsale’nin izdüşüm alanları Image J 

programı üzerinden üçer kez ölçüldü ve tüm ossa metatarsi’lerin izdüşüm alanına olan oranı 

hesaplandı. Normal dağılım gösteren izdüşüm alan ve oran değerlerinin analizinde erkekler ve kadınlar 

arasındaki ilişki İndipendent Samples t testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen izdüşüm alan ve 

oran değerlerinin analizinde ise Mann Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. Kadın ve erkeklere ait ossa metatarsi’lerin izdüşüm alan değerleri arasında 

istatiksel olarak anlamlı fark vardır. İz düşüm alan ortalaması ve standart sapma değerleri kadınlarda 

ve erkeklerde sırasıyla birinci os metatarsale için 10,29±1,47 cm2, 12,35±1,11 cm2; ikinci os 

metatarsale için 7,62±1,07 cm2, 9,16±1,08 cm2; üçüncü os metatarsale için 7,27±1,03 cm2, 9,07±0,96 

cm2; dördüncü os metatarsale için 7,55±1,28 cm2, 10,39±5,76 cm2; beşinci os metatarsale için 

5,61±0,69 cm2, 6,69±0,77 cm2 olarak bulundu. Kadınlardaki ve erkeklerdeki ossa metatarsi’lerin 

izdüşüm alan oranlarının karşılaştırılmasında ise yalnızca üçüncü os metatarsale’de istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlendi. Ossa metatarsi’lerin izdüşüm alan oranlarının ortalama ve standart sapma 

değerleri üçüncü os metatarsale için kadınlarda 18,90±0,96, erkeklerde ise 19,42±0,90 olarak bulundu. 

Tüm ossa metatarsi’ler için izdüşüm alan değerleri kadınlara göre erkeklerde büyüklük açısından ciddi 

bir şekilde farklılaşmaktadır. Üçüncü os metatarsale izdüşüm alanının diğer bütün ossa metatarsi’lerin 

izdüşüm alanlarına oranı, kadınlarda ve erkeklerde ayırıcı özelliğe sahip olup; bütün ossa 

metatarsi’lerin izdüşüm alanları da cinsiyetler arasında anlamlı fark oluşturmaktadır. 
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METATARSAL PROJECTION AREA RATIO OF ALL METATARSAL 

PROJECTION AREA VARIATION GENDER RELATED IN HEALTHY FOOT X- 

RAY 
 

 

ABSTRACT 
Metatarsal variation over various radiographic images related to metatarsus, metric measurements of 

metatarsus (length, thickness) and various pathologies that belong to metatarsus were searched. 

Gender determination studies for metatarsus were focused on the shape of the first metatarsal and 

metatarsal arch in generally women and men. The aim of this study is to determine the contribution of 

metatarsus to the determination of gender differences as a result of investigation of the projection areas 

and proportions of all metatarsus in human skeletal remains. This study was performed retrospectively 

on the left foot AP X-ray images of 30 men and 30 women who determined to be healthy between the 
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ages of 20 and 40 who applied to Karabük University Educational and Research Hospital. The 

projection areas of each metatarsus belonging to men and women were measured three times through 

Image J program and the ratio to the projection area of all metatarsus was calculated. Relationship 

between men and women in the analysis of projection area and proportion values showing normal 

distribution. Was used Indipendent Samples T test. The Mann Whitney U test was used to analyze the 

projection area and ratio values that did not show normal distribution. p<0.05 value was considered 

statistically significant. There is a statistically significant difference between the projection area values 

of metatarsus belonging to men and women. Projection area mean and standard deviation values were 

found as 10,29±1,47 cm2, 12,35±1,11 cm2 for the first metatarsus, 7,62±1,07 cm2, 9,16±1,08 cm2 for 

second metatarsus, 7,27±1,03 cm2, 9,07±0,96 cm2 for the third metatarsus, 7,55±1,28 cm2, 10,39±5,76 

cm2 for the fourth metatarsus and 5,61±0,69 cm2, 6,69±0,77 cm2 for the fifth metatarsus respectively 

in males and females. For all metatarsus, the values of projection are severely differentiate for males in 

terms of size compared to females. Mean and standard deviation values of the projected area ratios of 

metatarsus were found to be 18,90±0,96 in women and 19,42±0,90 in men for the third metatarsus. 

Statistically significant difference was observed only in the third metatarsus in the comparison of the 

ratio of the metatarsus area in women and men. We think the ratio of the third metatarsus projection 

area to all other metatarsus projection areas has a distinctive feature in women and men. The 

projection areas of all metatarsus make a significant difference between genders. 

Keywords: Gender, X-Ray, Projection Area, Metatarsus. 
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ÖZ 
İmplantasyon gebeliğin gerçekleşmesinde en önemli aşamalardan biridir. Birçok dış faktör bu süreci 

olumsuz etkileyebilir. Günlük hayatımızda birçok içecek ve yiyecekte yer alan kafeinin gebelik 

sürecinde kısıtlı tüketimi önerilmektedir. Fakat kafein tüketiminin gebelik sürecindeki etki 

mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda sıçanlarda prenatal kafein tüketiminin doza 

bağımlı olarak embriyo implantasyonuna etkisi ve implantasyon aşamalarında rol oynayan moleküller 

ile ilişkisini araştırmayı hedefledik. Çalışmada 200-220 gram arasında değişen 45 adet Wistar albino 

suşu kullanıldı. Gebe sıçanlar, kafeinin doza bağımlı etkilerini temsil eden kontrol, düşük doz 

(30mg/kg) ve yüksek doz (120mg/kg) olmak üzere 3 ana gruba ayrıldı ve sıçanlarda embriyo 

implantasyonun gebeliğin 5. gününde gerçekleşmesi ve implantasyon aşamalarını değerlendirmek için 

her bir ana grup, gebeliğin 4. (pre-implantasyon), 5. (peri-implantasyon) ve 6. (post-implantasyon) 

günlerinde sakrifikasyon yapılmak üzere 3 alt gruba (n=5) ayrıldı, böylece 9 grup oluşturuldu. 

Sakrifikasyondan hemen önce verilen intravenöz Chicago Blue boyası sayesinde implantasyon alanları 

tespit edildi. Elde edilen dokular formaldehit ile fiksasyon sağlandıktan sonra parafin bloklara 

gömüldü. Parafin bloklardan 5µm kalınlığında kesitler alındı. H&E,PAS, masson trikrom boyama ve 

ve implantasyonda önemli rol oynayan VEGF, MMP-9, αVβ3 integrin, MUC-1 ve HB-EGF 

moleküllerin immün boyamaları gerçekleştirildi. Sıçanlarda prenatal kafein tüketiminin doza bağımlı 

olarak embriyo implantasyonunu azalttığı ve özellikle yüksek doz grubunda implantasyonda rol 

oynayan moleküllerin ekspresyonlarının olumsuz etkilendiği gösterildi. 
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ÖZ 
Travmatik beyin hasarları (TBH) morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerindendir ve TBH hastaları 

yaralanma sonucu motor, bilişsel veya duygusal işlev bozuklukları ile yaşamak zorunda kalırlar. 

Travma sonrasında akut bir inflamatuvar cevap oluşur ve sitokinler salınır ilaveten, serbest radikal 

oluşumu ve lipid peroksidasyonu, mitokondriyal fonksiyon bozukluğu, inflamasyon, apoptoz ve 

aksonal hasar ortaya çıkar. Deneysel sonuçlar, statinlerin bağışıklık sistemini modüle etmek, sepsisin 

şiddetini azaltmak, hücre ölümü ve sinir dokunun korunması sağlamak gibi çok sayıda etkisi olduğunu 

göstermektedir.Tedavi amacıyla statinlerin verilmesi travmatik beyin hasarını iyileştirmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, simvastatin uygulamasının deneysel travmatik beyin hasarındaki etkisini 

immünohistokimyasal yöntemlerle incelemektir. Sprague-Dawley ratları kontrol(n:10), travma (n:10) 

ve travma + simvastatin ile tedavi edilmiş(n:10) olarak üç gruba ayrıldı ve 300 g / 1 m ağırlık-

yükseklik etkisi kullanan bir ağırlık düşürme cihazı ile TBI oluşturuldu. Travmadan sonra, sıçanlara 7 

gün boyunca simvastatin uygulandı. Anestezi altında feda edilerek ve dokuları çıkarıldı. Rutin tespit 

işlemlerinden geçirildikten sonra parafine gömüldü ve mikrotom ile yarı ince kesitleri alındı. 

Kesitlerin immün boyamaları yapılarak, VEGF ve TNF-α ekspresyonları mikroskop altında incelendi. 

Travmatik beyin hasarında gelişen hipoksiye bağlı olarak, kan beyin bariyerindeki hasar sonucu kan 

damarlarında konjesyon ve duvar yapısının bozulması ile inflamasyon gelişimi izlenmiş, buna bağlı 

olarak VEGF ve TNF- α ekspresyonlarında artış görülmüştür. Simvastatin uygulaması anjigenezisi 

indükleyerek endotel hücrelerinde rejenerasyona ve VEGF ekspresyonunun önemli ölçüde artmasına 

neden olmuştur. TNF- α ekspresyonu ise orta düzeyde görülmüştür. Simvastatin uygulamasının 

travmatik beyin hasarı sonrası anjiogenetik etkiyi indüklediği, endotel hücre rejenerasyonu sağladığı, 

ve sitokin aktivitesi sonucu inflamasyonu önleyebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Travmatik Beyin Hasarı, Simvastatin, Vegf, Tnf-Α, Rat 

 

VEGF AND TNF-Α EXPRESSION IN SIMVASTATIN TREATED EXPERIMENTAL 

TRAUMATIC BRAIN INJURY, AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 
 

 

ABSTRACT 
Traumatic brain injuries (TBIs) are a leading cause of morbidity and mortality and TBI patients are 

left with motor, cognitive, or emotional dysfunctions as a result of the injury. An acute post traumatic 

inflammatory response occurs and cytokines are released, in addition increased free radical generation 

and lipid peroxidation, mitochondrial dysfunction, inflammation, apoptosis, and axonal injury appears. 

Administration of statins improve traumatic brain injury. The aim of this study was to examine the 

effect of simvastatin treatment in experimental traumatic brain injury with immunohistochemical 

methods. Sprague-Dawley rats were divided into three groups as control, trauma and 

trauma+simvastatin treated,and were subjected to TBI with a weight-drop device using 300 g/1m 

weight-height impact. After trauma, rats were administered simvastatin for 7 days. They were 

sacrificed under anesthesia and tissues were dissected. After routine fixation, embedded in paraffin 

and semi-thin sections were cut with a microtome. Following immunostaining, VEGF and TNF-α 

expressions were examined under light microscope. Depending on hypoxia in traumatic brain injury, 

damage to the blood brain barrier was developed in the blood vessels by congestion and disruption of 
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the wall structure and inflammation. VEGF and TNF- α expression was increased. Simvastatin 

administration induced angiogenesis, resulting in regeneration of endothelial cells and VEGF 

expression significantly increased. It was thought that simvastatin induced endothelial cell 

regeneration by its angiogenetic effect after traumatic brain injury and could prevent inflammation due 

to cytokine activity. 

Keywords: Traumatic Brain Injury, Simvastatin, Vegf, Tnf-, Rat 
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ÖZ 
Günümüzde gelişen tıp ve teknoloji ile birlikte insan ömrü uzamakla beraber yaş ilerledikçe yaşam 

kalitesinde ciddi düşüşler gözlemlenmektedir. Yaşam kalitesinde düşüklük nedenleri arasında başta 

gelen durumlar hastalıkların olduğu; karşımıza çıkan hastalık listesinin üst sıralarında ise sinir sistemi 

kökenli hastalıkların yer aldığı bilinmektedir. Bu hastalıkların bireyin yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemesi yanı sıra toplumsal ve ulusal ekonomik sorunlara da sebep olması tedavi yaklaşımlarının 

önemini ortaya koymaktadır. Deneysel modeller; insan hastalıklarına en yakın şekilde deney 

hayvanlarında oluşturulan hastalık modelleri olarak tanımlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, nörolojik 

hastalıklara yönelik çalışmalarda hastalığın nedenini ve mekanizmasını ortaya çıkarmakta önemli bir 

yöntemdir. Aynı zaman da çalışmaların geliştirilmesinde ve bu hastalıklarda kullanılabilecek ilaç ve 

tedavi şekillerinin ilerletilmesinde önemli yer tutmaktadır. Deneysel nörolojik hastalık modelleri 

arasında iskemi modelleri, travmatik beyin zedelenmesi modelleri, alzheimer modelleri, parkinson 

hastalığı modelleri, huntington hastalığı modelleri ve epilepsi modelleri yer almaktadır. Her bir 

hastalık modeli için travmatik, oklüziv, farmakolojik ve toksik gibi hastalığın patofizyolojik 

mekanizmasına uygun çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yazıda santral sinir sisteminde 

deneysel hastalık modellerine toplu bir bakış ve literatür eşliğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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ÖZ 
Kortizol, metabolik homeostazın düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir adrenal steroid hormondur. 

Sentetik glukokortikoid olan deksametazon, anti-enflamatuar, immün baskılayıcı bir ajan olarak 

hareket ederek kortizol etkisini taklit eder. Kandaki konsantrasyonu oldukça düşük olan plazma 

serbest kortizolü ise, biyolojik etkinliği sağlayan kortizol fraksiyonudur. Deksametazon, total ve 

serbest kortizol düzeylerinin eşzamanlı ölçümünün adrenal adenomu olan hastalarda endojen 

hiperkortizolemiyi dışlamak için rutin olarak kullanılan 1mg deksametazon supresyon testi sonuçlarına 

doğrudan etkili olabileceği ve ayırıcı tanıda önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmada plazma 

örneklerinde deksametazon, serbest ve total kortizol düzeylerinin ölçümü için hassas ve duyarlı bir 

analitik metod geliştirildi. Yöntem optimizasyonu ve geçerlilik çalışmalarında, sığır serum albümin 

örneği içinde hazırlanan kortizol ve deksametazon standartları ve Dokuz Eylül Üniversitesi 

Endokrinoloji Bölümü’ne adrenal kitle nedeni ile yönlendirilen 30 hastadan alınan plazma örnekleri 

kullanıldı. Serbest kortizolün ön ekstraksiyonu ultrafiltrasyon kolonu (Cut off- MA; 30,000 Da) 

kullanılarak gerçekleştirildi. Sonrasında serbest kortizol, deksametazon ve total kortizol ölçümü için 

örnekler katı faz ekstraksiyon kartuşları ile ekstrakte edildi. İç standartlar olarak d4-deksametazon ve 

d4-kortizol kullanıldı. Analizler yüksek performans sıvı kromatografisi triple quadrupole iyon trap 

tandem kütle spektrometresi (LC-MS/MS; Shimadzu, Kyoto, Japan - 4000 QTRAP, AB SCIEX, 

ABD) ile çoklu reaksiyon izleme (MRM)-pozitif iyon modunda gerçekleştirildi. Deksametazon ve d4-

deksametazon için ana iyon/ürün iyon çiftleri sırasıyla m/z 393.5 → 373.4 ve m/z 397.3 → 377.3 

olarak; kortizol ve d4-kortizol için ise m/z 363.1 → 121.1 ve m/z 367.4 → 121.1 olarak belirlendi. 

Ölçüm sonuçlarına göre her bir parametre için kalibrasyon eğrisi, doğruluk, gün içi ve günler arası 

kesinlik, doğrusallık, geri kazanım, tespit ve kantitasyon limitleri belirlendi. Sonuçlar µg/L olarak 

ifade edildi. Çizilen standart grafiklerin R2 değerleri 0,99’dan büyük bulundu. Kortizol ve 

deksametazon ölçümünde kesinlik çalışmalarında gün içi % CV değerlerinin <% 5 ve günler arasında 

ise <% 10 olduğu belirlendi. Ölçüm metodu geliştirilen üç analitin hiperkortizoleminin ayırıcı tanısına, 

tedaviye yanıtın değerlendirilmesine ışık tutacağı düşüncesindeyiz. 
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ÖZ 
Chiari Malformasyonu (CM), fossa cranii posterior’da bulunan yapıların foramen magnum’dan canalis 

vertebralis’e doğru değişen derecelerde yer değiştirmesi ile karakterize konjenital bir anomalidir ve 

sıklıkla serebrospinal aksisin diğer anomalileri ile ilişkilidir (1). Bulgular: Olgu 1: 41 yaşında boyun 

ağrısı ile gelen erkek hastadan çekilen servikal Magnetik Rezonas Görüntülemede (MRG); foramen 

magnum çapı (FMÇ) 36 mm, tonsilla cerebelli herniasyonu 8 mm ölçülmüştür. Spinal kordda en geniş 

çapı C5-T4 vertebralar düzeyinde olan 5 mm syringomyeli kavitesi izlendi. Olgu 2: 21 yaşında baş 

ağrısı ile gelen erkek hastadan çekilen servikal MRG’de; FMÇ 44 mm, tonsilla cerebelli herniasyonu 

34 mm ölçülmüştür. C3-5 vertebralar düzeyinde spinal kordda en geniş çapı 10 mm olan syringomyeli 

kavitesi izlendi. Olgu 3: 38 yaşında omuz ağrısı ile gelen erkek hastadan çekilen servikal MRG’de; 

FMÇ 38 mm, tonsilla cerebelli herniasyonu 11 mm ölçülmüştür. C2-3 vertebralar düzeyinde spinal 

kordda en geniş çapı 9 mm olan syringomyeli kavitesi izlendi. Olgu 4: 43 yaşında nonspesifik boyun 

ağrısı ile gelen erkek hastadan çekilen servikal MRG’de; FMÇ 38 mm, tonsilla cerebelli herniasyonu 8 

mm ölçülmüştür. C2-7 vertebralar düzeyinde spinal kordda en geniş çapı 10 mm olan syringomyeli 

kavitesi izlendi. Tartışma: CM radyolojik olarak tonsilla cerebelli’nin foramen magnum’dan aşağıya 

doğru 5 mm veya daha fazla yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır ve 4 tipi mevcuttur (2). Tip1 CM’nin 

en basit formudur. Genellikle sporadik görülür. Seyrek olarak genetik geçişli olup kadınlarda daha sık 

görülür. 3-4. dekatta sıktır (3). Tanı koymak için ilk başvurulan yöntem kranyovertebral birleşimi 

gösteren MRG’dir (4). Tek başına bir hastalık olmayıp syringomiyeli başta olmak üzere hidrosefali ve 

skolyoz da sıklıkla eşlik eden patolojilerdir. Canalis vertebralis’te uzunlamasına kistik boşlukların 

gelişmesi nedeniyle omurilik üzerine bası yapması sonucu nörolojik bulguların ortaya çıktığı kronik 

bir tablodur (5). Sonuç: CM Tip1 önceden bilinmesi lomber ponksiyon gibi girişimsel işlemlerdeki 

oluşabilecek komplikasyonları önlemede önemlidir. Saptanması zor olan bazı hafif şiddetteki CM 

Tip1 varlığı açısından syringohidromyeli kesesi uyarıcı olabilir. 
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ABSTRACT 
Recurrent pregnancy loss (RPL), which occurs in 0.5%–1% of total pregnancies, is defined as three or 

more clinical pregnancies lost before 20 weeks of gestation. RPL etiology is unknown, but several 

hypotheses have been proposed, include cytogenetic abnormalities, uterine anatomical disorders, 

hormonal and metabolic disorders, inherited thrombophilias, alloimmune causes, genetic factors, but 

almost half of RPL cases however, remain unexplained. Apoptosis is an intrinsic cellular mechanism 

leading to the self-destruction of cells and is strictly controlled in part by members of antiapoptotic 

Bcl-2 protein and proapoptotic Bax protein. The ratio of antiapoptotic to proapoptotic proteins is 

critical to regulate cell apoptosis. Bcl-2 and Bax are believed to play an essential role in placental 

growth and regulation for the continuation of pregnancy, has been implicated in several pregnancy 

disorders. This study aims to investigate the association between BCL2-938 C>A and BAX-248 G>A 

gene polymorphisms and unexplained recurrent pregnancy loss (URPL). This study was conducted on 

70 URPL patients and 70 healthy multi-par women as the controls who attended the Mersin University 

Faculty of Medicine. DNA was extracted from bloods by Miller’s salting out procedure. The 

genotyping was performed using predesigned TaqMan SNP Genotyping Assays. Using the 

Independent Samples t test, age differences between the groups; the relationship between disease and 

genotypes was evaluated using chi-square test. There was no significant deviation from Hardy–

Weinberg equilibrium for BCL2 and BAX genotypes in URPL patients and in control group. There 

were no significant differences between the groups regarding BCL2 -938 C>A and BAX-248 G>A 

polymorphisms distribution (p=1,000, p=0.292). We demonstrated that the BCL2 -938 and BAX-248 

polymorphisms are not associated with URPL. More research is needed to clarify in depth how this 

antiapoptotic effect of the BCL2 and proapoptotic effect of the BAX gene may affect the susceptibility 

to develop URPL. 

Keywords: Recurrent Pregnancy Loss, Apoptosis, Bcl2, Bax, Polymorphisms 
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Abstract 
Buerger, which is a progressive and inflammatory disease that affects the small and medium diameter 

vessels of the extremities, appears as an ischemic ulceration, and causes severe pain. Many of such 

patients are exposed to amputation; however, the amputation stump does not heal. In the present case, 

surgery and medical treatment were applied to the buerger wound in the left big toe; however, no 

healing was seen. The wound was treated with Lucilia sericata larvae. For this reason, it was 

considered appropriate to present this case. The Case Presentation E.D., a 60-year-old male patient 

residing in Bursa, was treated with L. sericata larvae for the buerger wound in his left big toe 10 years 

ago. On 18, January 2019, the same patient applied to our unit for the treatment with larvae of the 

newly-opened buerger wounds in his right toes. It was observed that there were no problems in the left 

big toe that was treated with larvae in 2008 despite the 10 years passed. First-stage sterile larvae were 

placed as directly on the wound twice a week. In patients that do not have any pains, larvae may be 

kept on the wound for 48-72 hours. However, since buerger patients normally have much pain, the 

larvae were removed from the wound after 5-10 hours, which extended the duration of treatment of the 

wound. As a conclusion, the patient who received surgical debridement and classical wound treatment 

for a long time, and did not have any healing in the buerger wound. For this reason, in 2008, the 

patient applied again to our unit, and was treated for larval treatment. The wound fully healed with 12 

sessions of larvae treatment not to be opened again at the same area. The larvae treatment for buerger 

wounds on the right toes is still continuing. 

Keywords: Lucilia Sericata, Buerger Wounds, Larval Therapy 
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ÖZ 
Tümör mikro çevresi (TMÇ), hem tümör hücrelerini büyümeye, çoğalmaya ve yayılmaya teşvik eden 

hem de tam tersi olarak tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen hücrelerin 

etrafındaki dinamik ortamdır. Tümör hücrelerinin, normal hücreler ile bağlantısını TMÇ 

sağlamaktadır. Dolayısıyla, kanser tedavisi için uygulanan çeşitli kemoterapik ajanlar, TMÇ’den 

etkilenebilmektedir. ATP hücre içinde hücresel fonksiyonlar için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra 

hücre dışında da hücresel fonksiyonları etkileyecek öneme sahiptir. Normal hücre çevresinde ATP 

konsantrasyonu ölçülemeyecek kadar düşükken, TMÇ’de ATP konsantrasyonu yüzlerce kat 

artmaktadır. Çalışmamızın amacı, kemoterapatik bir ajan olan Cisplatin üzerinde ATP’nin etkisini 

incelemektir. Bunun için çeşitli konsantrasyonlardaki (10-3 M, 10-5 M, 10-7 M) ATP’nin, çeşitli 

konsantrasyonlardaki (10-4 M, 10-6 M, 10-8 M) Cisplatin üzerindeki etkisi hepatocelluler hücre hattı 

olan HepG2 hücrelerinde incelendi. Elde edilen sonuçlara göre 10-4 M konsantrasyon da Cisplatin 

uygulanan HepG2 hücrelerinin proliferasyonu 72 saat sonrasında % 9 oranındayken, 10-3 M ATP ile 

10-4 M Cisplatin birlikte uygulandığı zaman bu oran % 57’e çıkmaktadır. ATP zamana ve 

konsantrasyona göre değerlendirildiği zaman düşük konsantrasyonlarda HepG2 hücrelerinin 

proliferasyonlarını azaltıcı yönde anlamlı fark bulunurken (p<0.05), Cisplatin konsantrasyona göre 

değerlendirildiği zaman 10-4 M konsantrasyonda HepG2 hücreleri için toksik etki göstermektedir 

(p<0.01). 10-3 M ATP ile 10-4 M Cisplatin kombinasyonu birlikte uygulandığında Cisplatin’in 

toksitesini azalttığı görülmektedir. Sonuç olarak TMÇ, uygulanan ilaçların hücre üzerindeki etkisi 

açısından da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Tümör Mikro Çevresi, Cisplatin, Kanser 
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TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN FİZYOLOJİ ALANINDAKİ BİLİMSEL 

ÜRETKENLİK ANALİZİ 
 

Öğr. Gör. Dr.  Ahu Pakdemirli 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

 

75-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 

 

Giriş ve Amaç: Dünyada sağlık bilimleri alanında yapılan çalışmalara en çok konu olan bilim 

dallarından biri olan fizyoloji, bu kapsamdaki araştırmaların ve yayın sayısının hızlı artışı ile önemini 

göz önüne sermektedir. Dünyanın en değerli ödüllerinden biri olan Nobel Tıp ödüllerinin Nobel 

Fizyoloji ödülleri olarak da anılması fizyoloji bilim dalının önemini destekler niteliktedir. Bu 

çalışmada son 5 yılda Türkiye’de fizyoloji alanında yapılan çalışmaların yayın-atıf sayılarının ve 

bilimsel performanslarının belirlenmesi, bu alanda en çok yayın sahibi üniversitelerin belirlenmesi, 

ülkemizin fizyoloji bilim dalına katkıları ve dünyada fizyoloji bilim dalının sağlık bilimleri arasındaki 

yeri konularının derlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Thomson Reuters tarafından geliştirilen Web of Science veri tabanında 2015-2019 

yılları arasında konu olarak fizyoloji seçilerek makaleler listelendi. Ülke olarak Türkiye seçildi ve bu 

başlıktaki yayın ve atıflar tarandı. Bu yıllar arasında Web of Science üzerinden “analyze result ve 

create citation report” fonksiyonları kullanılarak üniversiteler, yayınlar ve atıf sayıları bulundu.  

Bulgular: Listeden Türkiye dışından olan üniversiteler çıkarıldığında 411 makaleye ulaşıldı. 411 

yayına ait toplam atıf sayısı 2320 olarak bulundu. Bu atıfların yalnızca %0,78’i kendi kendilerine 

yapılan atıflardan oluşmaktadır.  

Sonuçlar: 411 yayın içerisinden en çok atıf alan ilk 10 çalışma listelendi. Bu çalışmalar içerisinde en 

çok atıf alan yayın Bilkent Üniversitesi-Ortadoğu Teknik Üniversitesi ortak çalışmasına ait yayındır ve 

toplamda 756 atıf almıştır. Türkiye genelinde fizyoloji bilim dalı ile ilişkili olarak en çok yayına sahip 

ilk 3 üniversite; İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’dir. Sağlık 

bilimleri alanında yapılan tüm çalışmalara bakıldığında ise fizyoloji bilim dalı 3. sırada yer alarak çok 

sayıda yayına konu olmuştur. Akademisyenlerin devlet ve bilimsel kuruluşlar tarafından destekleniyor 

ve teşvik programlarına tabi tutuluyor olması ülkemizde fizyoloji alanında yapılan çalışmaların hızla 

artış göstermesini sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Fizyoloji, Bilimsel yayın, Atıf indexi 
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ÖZ 
Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın bir parçası olup yaşam kalitesinin önemli belirleyicilerindendir. Bu 

çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ağız bakım alışkanlıklarının değerlendirilmesidir. Materyal 

ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 400 öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırma öncesi kurumdan yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya başlamadan önce 

katılımcılara araştırmanın konusu ve amacı hakkında bilgi verilmiş, katılmayı kabul eden gönüllüler 

araştırma kapsamına alınmıştır. Katılımcılardan literatür taraması sonucunda hazırlanan anket formunu 

cevaplamaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcılara dişlerini ne sıklıkla fırçaladıkları sorulduğunda %60’ı günde 2-3 kez, % 35’ i 

haftada 1 cevabını vermiştir. Katılımcıların % 49’ u diş hekimine şikayeti olduğu zaman, % 28’i 6 

aydan fazla sürede gittiğini, % 7’ si hiç gitmediğini belirtmiştir. Katılımcıların % 50’ sinde diş çürüğü 

problemi olduğu saptanmıştır. Katılımcıların % 37’si 6 ayda bir diş fırçası değiştirirken, % 19’u yılda 

bir değiştirdiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin % 60’ ında diş eti kanaması şikayeti olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç: Anket sorularına verilen cevaplar doğrultusunda, katılımcıların yeterli ölçüde 

ağız bakım alışkanlıklarının olmadığı, çoğunun diş hekimine şikayetleri olmadığı sürece gitmediği 

tespit edilmiştir. Dikkat edilmeyen ve önemsenmeyen ağız bakımının sistemik hastalıklara sebep 

olacağı unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız Sağlığı, Diş Çürüğü, Diş Eti Kanaması 
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ÖZ 
Yara yeri enfeksiyonları, çok sık rastlanılan hastane kaynaklı enfeksiyonlardan birisidir. 

Çalışmamızda, yara yeri örneklerinden izole ettiğimiz mikroorganizmaların dağılım oranları ve 

antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiş, ampirik tedavi seçeneklerine yol gösterici ve akılcı antibiyotik 

kullanımına yardımcı olması amaçlanmıştır. 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında izlenen 

hastaların mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen yara sürüntü örneklerinden izole edilen 

mikroorganizmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Kültürde üretilen izolatların 

tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri otomatize VITEK 2 (bioMerieux / France) sistemi ile 

yapılmıştır. Bulgular: Toplam 3090 yara yeri örneğinin 1897’sinde (%61) üreme saptanmıştır. En sık 

izole edilen bakteriler sırasıyla Escherchia coli 298 (%16), Staphylococcus aureus 291 (%15), 

Pseudomonas aeruginosa 231 (%12), Proteus spp. 221 (%11), Enterococcus spp.193 (%10), Klebsiella 

spp.152 (%8), koagulaz negatif stafilokok 104 (%5), Acinetobacter baumanii 91 (%5), Morganella 

spp. 47 (%2) ve Enterobacter spp. 22 (%1) saptanmıştır. E.coli ve K.pneumoniae izolatları arasında en 

etkili antimikrobiyaller karbapenem ve aminoglikozidler olarak belirlenmiştir. A. baumannii ve P. 

aeruginosa izolatlarına en etkili antimikrobiyaller kolistin ve aminoglikozidler tespit edilmiştir. S. 

aureus izolatları arasında metisiline direnç oranı %36 (104/291) iken, glikopeptidler ve kinolonlar bu 

bakteriye en etkili antimikrobiyaller olarak tespit edilmiştir. Enterokok türleri arasında vankomisin 

direncine 9 (%5) izolatta rastlanmıştır. Hastanelerde, farklı kliniklerden gönderilen yara kültürlerinden 

izole edilen etkenlerin ve antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi, hastane enfeksiyonlarının 

sürveyansı, ampirik tedavilerin doğru seçilmesi ve antibiyotik politikalarının belirlenmesi açısından 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yara Yeri Enfeksiyonu, Antibiyotik Duyarlılık 

MICROORGANISMS ISOLATED FROM WOUND SPECIMENS AND THEIR 

ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITIES 
 

ABSTRACT 
Objective: Wound site infection is one of the most common infections caused by hospital. In our 

study, distribution rates and antibiotics susceptibility of microorganisms we isolated from infection 

site samples have been determined, and it has been aimed that they should be a guide to empirical 

treatment options and rational usage of antibiotics. Methods: We retrospectively evaluated the 

microorganisms isolated from wound swab specimens sent to the microbiology laboratory of patients 

followed between 1 January-31 December 2018. Identification and antimicrobial susceptibility test of 

isolates were performed by VITEK 2 ( bioMerieux/France ) automated system. Results: From a total 

of 3090 wound specimens, pathogenic microorganisms were detected in 1897 (61%) samples. The 

most commonly isola¬ted microorganisms were Escherchia coli 298 (16%), Staphylococcus aureus 

291 (15%), Pseudomonas aeruginosa 231 (12%), Proteus spp. 221 (11%), Enterococcus spp.193 

(10%), Klebsiella spp.152 (8%), coagulase negative staphylococci 104 (5%), Acinetobacter baumanii 

91 (5%), Morganella spp. 47 (2%) and Enterobacter spp. 22 (1%). The most effective antimicrobials 

were identified in E.coli and K.pneumoniae strains as carbapenems and aminoglycosides. Colistin and 

aminoglycosides were the most effective antimicrobials to A. baumannii ve P. aeruginosa isolates. 

Methicillin resistance rate was %36 (104/291) among S. aureus isolates. Glycopeptides and quinolones 

have been identified as the most effective antimicrobials to this bacteria. Vancomycin resistance is 

detected in 9 (%5) isolates among the Enterococcus species. Conclusion: Determination of 

antimicribial susceptibilities and factors isolated from wound cultures which is sent from diffrent 

clinics in hospitals is important in terms of surveillance of hospital infections, the correct choice of 

emprical treatments and determination of antibiotic policies. 

Keywords: Wound Site İnfection, Antibiotic Suspectibility  
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İKİ HBA1C SONUCU ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİK ANLAMLI MI? REFERANS 

DEĞİŞİM DEĞERİ İLE DEĞERLENDİRME 
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ÖZ 
Bir bireyin laboratuvar testlerinde belirli bir değer etrafında rastgele görülen dalgalanmalar birey-içi 

varyasyon olarak adlandırılır. Bu dalgalanmalar varyasyon katsayısı ile ifade edilir ve birey-içi 

varyasyon CVI şeklinde ifade edilir. Laboratuvarda testin analizi sırasındaki değişkenlikler analitik 

varyasyon (CVA) olarak adlandırılıp, laboratuvar test sonucunu etkileyebilmektedir. Kısacası bireyin 

bir teste ait seri ölçümlerindeki farklılıklar, mevcut hastalık durumundan kaynaklanabileceği gibi 

biyolojik ve analitik varyasyon sebebi ile de oluşabilir. Ardışık iki test sonucu arasındaki değişikliğin 

klinik önemini ifade eden sayısal değer referans değişim değeridir (RDD). Çalışmamızda, HbA1c 

testine ait referans değişim değerini hesaplamayı, yaşam değişikliği önerisi ile takipli prediyabetik 

hastalarda RDD’nin klinik kullanımını değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM: Çalışmamızda HbA1c 

testine ait 2018 yılında çalışılan iç kalite kontrol sonuçları laboratuvar bilgi sisteminden alındı. 

Retrospektif olarak elde edilen iç kalite kontrol verilerinden iki seviye kontrolü için standart sapma, 

ortalamalar ve CV değerleri hesaplandı. Testin iki seviyeye ait CV ortalamaları alınarak CVA 

değerleri hesaplandı. CVI ve CVG değerleri Westgard sitesindeki güncel veritabanından elde edildi. 

HbA1c için bireysellik indeksi (BI), CVI/CVG formülü kullanılarak hesaplandı. %RDD 

değeri=(z.21/2.[CVA1/2+CVI1/2]) formülü kullanılarak hesaplandı. Bu formüldeki z sabiti %95 (p<0.05) 

güven aralığı için 1,65 olarak belirlendi. BULGULAR: Westgard’ın web sitesinden alınan CVI, CVG 

değerleri HbA1c için sırasıyla 1,9 ve 5,7 ’dir. BI değeri 0,33 tür. Hesaplanan CVA değeri (4+1,2)/2= 

2,6’dır. HbA1c için RDD değeri %6,9 olarak bulundu. Yaşam değişikliği önerisi ile takipli 

prediyabetik sanal bir hastada bazal HbA1c değeri %6,3 yaşam değişikliği sonrası 3.aydaki HbA1c 

sonucu % 5,7, % değişim RDD’yi aştığından (9,2>6,9) hastaya ait test sonucundaki değişiklik anlamlı 

olarak yorumlandı. SONUÇ: HbA1c takibi diyabetik hastalarda mikrovasküler ve makrovasküler 

komplikasyonların önlenmesi için önemlidir. HbA1c gibi takip testlerinin aynı merkezde ve aynı 

yöntem ile çalışan cihaz ile ölçülmesi hastalığın seyrini doğru analiz etmek için önemlidir. Takipli 

prediyabetik bir hastada yaşam değişikliği önerisi etkinliğini değerlendirmede %RDD kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Referans Değişim Değeri, Hba1c, Prediyabet 
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YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM SONU KARAR VERME SÜRECİNDE TUTUM VE 

DAVRANIŞLARI 
 

Asst. Prof. Ph.D. Denı̇z Say Şahı̇n - Prof. Dr. Nüket Örnek Büken 
 

 

79-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Bu çalışmada yaşlı bireylerin yaşamın sonunda alınan kararlar ile ilgili tutum ve düşünceleri ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bunun için farklı klinik durumlarda yaşlı bireylerin kararları, karar verme 

sürecini etkileyen faktörler, sosyokültürel farklılıkların karar verme sürecine etkileri incelenmiştir. 

Çalışmada 3 farklı senaryo üzerinden yaşlı bireylerin yaşamın sonunda karar verme süreçlerindeki 

tutumları değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan anket formundaki senaryolar Amerikalı ve Japon 

hekimlerin tutumlarının karşılaştırıldığı Ruhnke ve arkadaşlarının “Ethical Decision Making and 

Patient Autonomy. A Comparison of Physicians and Patients in Japan and the United States” başlıklı 

çalışmasından izinle alınmıştır. Veriler 448 yaşlı bireye anket formları yüzyüze görüşme tekniği 

uygulanarak toplanmış ve araştırma yaklaşık 2 yıl sürmüştür. Formda 3 farklı senaryoya yaşlı 

bireylerin katılım durumları sorulmuş, Likert in 4 lü skalasıyla değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 

yaşlı bireylerin %70 ve üzerindeki oranla kötü tanının kendilerine söylenmesi ve hastalıkları ile ilgili 

bilginin her durumda kendilerine verilmesini istedikleri, %79 oranında kendileri karar veremeyecek 

durumda iken tıbbi bir vasi tayin etmeyi düşünebilecekleri ve bu kişinin %58, 9 oranında ailelerinden 

biri olmasını istedikleri bulgular arasındadır. Sonuç olarak sosyokültürel farklılıkların yaşam sonu 

karar verme sürecini etkilediği ve bireylerin bilgilenirilmeleri halinde bu sürece katılımının 

sağlanabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yaşam Sonu Kararları, Tıbbi Vekalet, Aydınlatılmış Onam 

 

THE ATTITUDES AND BEHAVIORS OF ELDERLY PEOPLE IN THE END OF 

LIFE DECISION MAKING PROCESS 
 

 

ABSTRACT 
In this study, it was tried to reveal the attitudes and thoughts of elderly people about the decisions 

taken at the end of life. Thus the decisions of elderly people in different clinical situations, factors 

affecting decision making process, effects of sociocultural differences on decision making process 

were examined. In this study, the attitudes of the elderly individuals in the decision-making processes 

at the end of life were evaluated through 3 different scenarios. The scenarios in the questionnaire used 

in the study were evaluated by Ruhnke et al., ‘Ethical Decision Making and Patient Autonomy. A 

Comparison of Physicians and Patients in Japan and the United States’. Data were collected from 448 

elderly individuals using questionnaire forms and the research took 2 years. Participation status of 

elderly individuals in 3 different scenarios and evaluated with likert’s scale. According to the 70% or 

more of the elderly individuals participating in the research to be told the bad diagnosis and 

information about their illness in any case they want to be given to them, 79% thought to appoint a 

medical guardian when they could not decide themselves and 58,9 % of the people wanted to be one 

of the family, are among the findings. As a result, it is seen that sociocultural differences affect the 

end-of-life decision making process and the participation of individuals in this process can be ensured. 

Keywords: Elderly, End of Life Decisions, Living Will, İnformed Consent 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmada bir çok antibakteriyel ilaca karşı direnç gösteren bir Gram (-) basil olan 

Stenotrophomonas (S).Maltophilia‘nın,çocuk ve erişkin yaş grubundaki antibiotik duyarlılık 

durumlarının ortaya konması ve ikincil amaç olarak da cerrahi ve dahili hastalıklar açısından bir fark 

olup olmadığını ortaya koymaktır. Materyal ve Metod: : Yüzüncü Yıl Üniversitesi & Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü&Mikrobiyoloji AD. ‘da 2002 yılı içerisinde Dr. Dilek Dülger’in ‘’Stenotrophomonas 

maltophilia suşlarının çeşitli klinik örneklerden izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılığı’’ 

başlıklı  uzmanlık   tezinden  üretilen çalışmanın kayıtları   prospektif olarak tutulmuş olup. Kayıtlar 

bu çalışma için tekrar retrospektif incelemiştir. Tanımlayıcı analizler için sürekli değişkenlerde 

ortalama ve standart sapma, kesikli değişkenlerde ise % ve frekans değerleri kulanıldı. Tek değişkenli 

analizerde Ki kare veya Fisher Exact test kullanılırken, sürekli değişkenlerde dağılım durumlarına göre 

student t test veya Mann Whitney U test kullanılmıştır. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’na; Dahili ve cerrahi tüm servislerden kültür amacıyla gönderilen örneklerden 

S.Maltophilia suşlarının duyarlılıkları araştırılıldı. Gelen örneklerin bekletilmeden % Koyun Kanlı 

Agar ve Eozin Metilen Blue(EMB)Agar besiyerlerine ekimleri yapıldı. Bulgular: S.Maltophilia 

suşlarının izole edildikleri olguların 24 (%72.7 ) tanesi cerrahi kliniklerden gelen yetişkin hasta 

örnekleriyken, 9(%27.3)’si yetişkin dahili kliniklerinden alınan örneklerdir. Çocuk olgulardan alınan 

örneklerin 28‘i(%96.6)dahili, 1(%3.4) tanesi cerrahi servisinden kabul edilmiştir. İstatistiki olarak 

çocuk örneklerin dahili servislerde, adult örneklerinse cerrahi servislerde anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu saptandı(p<0.001). Yetişkin ve pediatrik yaş grubu arasında antibiotik duyarlılığı 

arasında yapılan tek değişkenli analizlerde istatistiki açıdan anlamlı bulundu. Duyarlılık açısından 

sırasıyla en yüksek etkinliğe sahip antibiotikler; İmipanem(% 

65),siprofloksasin(%64),amikasin(%53),Tikarsilin-klavulanat(%45),seftazidim (%44) olsa da sadece 

imipanem, siprofloksasin ve amikasin açısından erişkin ve çocuklar arasında istatistiki olarak fark  

anlamlı saptandı. İmipanem açısından; Yetişkinlerde 19 olgu duyarlı (%60.9), 10(%39.1)olgu 

duyarsız(% 60.9vs vs %39.1) ,   pediatrik grupta;25 (%86.2) olgu duyarlı, 4(%13.8)olgu 

duyarsız[86.2% vs 13.8%] (p<0.001). Siprofloksasin açısından;Yetişkinlerde 10 olgu duyarlı (%34 .5 

),19 (65.5%)olgu duyarsız (%34 5. vs%65.5 ),pediatrik yaş grubunda ; 27 olgu duyarlı, 2 olgu duyarsız 

[ 93.1% vs  6.9%](p<0.001). Amikasin açısından; Yetişkinlerde 9 (%31)olgu duyarlı,20 (%68.9)olgu 

duyarsız[%31 vs % 68.9], pediatrik grupta 22 olgu duyarlı(%75.9), 7(%24.1) olgu duyarsız 

P<0.001).Tartışma: S.Maltophilia’nın sebepli infeksiyonlarda suşların büyük çoğunluğu(%97)hastane 

kaynaklıdır.Çoğu hastada vücut direncini düşüren bir faktör bulunmaktadır. Özellikle imipenem olmak 

üzere infeksiyonların tedavisinde rastgele geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımının da rolü 

vardır. Sonuç: Pediatrik yaş grubunda antibiotik duyarlılığının daha yüksek saptanmasını, pediatrik 

yaş grubunda yaş itibariyle rasgele antibiotik maruziyetinin daha  az olmasına  bağlı olabileceğini  

düşünüyoruz. 
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ÖZ 
D vitamini, endojen olarak, yeterli güneş ışığı altında sentezlenebilen bir hormon ve eksojen olarak da 

besinlerle alınabilen bir vitamindir. En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik 

mineralizasyonu üzerinedir . Son yıllarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin pek çok hastalıkla 

(kanser, kardiyovasküler hastalıklar vb.) ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı Yozgat 

bölgesindeki Vitamin D düzeylerini belirlemek, yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre de Vitamin D 

düzeyleri arasındaki farkı araştırmaktır. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Biyokimya laboratuvarına 01.06.2018–31.01.2019 tarihleri arasında gelen, 25-OH Vitamin D düzeyi 

çalışılan 5896 hasta verisi retrospektif olarak incelendi. Araştırmaya dahil edilen hastalar; yaş (0-18 

yaş, 19-65 yaş, 65 yaş üzeri), cinsiyet, mevsim (sonbahar, kış, yaz) ve Vitamin D seviyelerine [ <20 

ng/mL (eksiklik), ≤20ng/mL - <30ng/mL (yetersizlik), ≥ 30ng/mL (yeterli)] göre sınıflandırıldı. 

Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Çalışmadaki kadınlarda (n=4343) Vitamin D düzeyi 

ortalama 15,50 ± 11,00 ng/mL, erkeklerde ise (n=1552) 18,37 ± 9,64 ng/mL olarak bulundu. Cinsiyet 

açısından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p < 0.001). 0-18 yaş (n=578) 

grubunda ortalama Vitamin D düzeyi 18.04±10,26 ng/ml, 19-65 yaş (n=4388) grubunda ortalama 

15,87 ± 10,60 ng/ml, 65 yaş üzeri (n=929) grubunda ortalama 16,99 ± 11,49 ng/ml olarak bulundu. 

Gruplar istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık tespit edildi (p<0.001). Vitamin D 

seviyelerine göre, %71,6 oranında eksiklik, % 19,9 oranında ise yetersizlik tespit edildi. Yalnızca 

%8.5’inde yeterli olarak bulundu. Kış, sonbahar ve yaz aylarındaki ortalama vitamin D düzeyleri 

sırasıyla 13,35 ± 11,5 ng/mL, 16,77 ± 10,15 ng/mL ve 19,03 ± 11,5 ng/mL olarak saptandı. Mevsimsel 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p < 0.001). Son yıllarda yapılan çalışmalarla uyumlu 

olarak, Yozgat bölgesinde yüksek oranda vitamin D düzeyi eksikliği ve yetersizliği bulunduğu, ayrıca 

yaz mevsiminde bile vitamin D düzeyi ortalamalarının yetersiz düzeylerde kaldığı tespit edildi. Yozgat 

bölgesinde yaşayan kişilere diyet desteği ile D vitamini takviyesi yapılmasının uygun olacağı 

kanaatindeyiz. 
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Abstract 

This study was conducted to analyze the influence of oral therapy with Atorvastatin in Streptozotocin 

(STZ) -induced diabetic rats. Although there are studies that could not verify Atorvastatin's influence 

on glycemic balance, many others in humans and animals has shown that Atorvastatin may have a 

significant effect on insulin resistance but until now we don’t have evidences about the molecular 

mechanism used for this process. At the same time the purpose of this research is to see if Atorvastatin 

will have an impact on insulin sensitivity, lipometabolism and the association that can exist between 

TG/HDL-C ratio and IR. To come to this conclusion we have followed the various biochemical 

parameters such as: fasting blood glucose levels; determination of Insulin level and HOMA-IR; 

triglycerides; high-density lipoprotein (HDL), cholesterol and TG/HDL-C ratio in diabetic and healthy 

rats. Thus, rats were induced with Streptozotocin (STZ), and diabetic rats were administered with 

Atorvastatin (A) (10 and 20 mg/kg/d) consecutively for 3 weeks. The effects of Atorvastatin on body 

weight, levels of blood glucose and lipometabolism were monitored by routine measurement and 

biochemical assays. As we have expected, we have a drastic increase in glucose in the diabetes group 

associated with decreased body weight but Atorvastatin elevated the body weight of diabetic rats 

(P<0.01), there was a reduce of blood glucose levels (P<0.01), an increase of the levels of insulin and 

high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in plasma<(P<0.05), and impaired HOMA-IR and 

TG/HDL-C ratio. We think that the diabetogenic effect of Atorvastatin is related to insulin resistance 

and TG/HDL ratio is not a good marker of IR in the assessment of diabetes. 

Keywords: Atorvastatin; Streptozotocin; Blood Glucose; Rats; Insulin; Triglycerides. 
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ÖZ 
Geleneksel görsel ve dokunsal teknikler kullanılarak çürük dokusunun uzaklaştırılması derin çürük 

lezyonlarında pulpa perforasyonuna ve sağlam diş dokusu kaybına neden olabilir. Çürük dokusunu 

uzaklaştırmanın ideal amacı adeziv restorasyonun gücünü ve dayanıklılığını sınırlamadan pulpanın 

canlılığının korunmasıdır. Bu olgu sunumunda, vital dişlerde derin çürük lezyonları için ideal bir 

çürük uzaklaştırma yönteminin belirlenmesi için bir konsept özetlenmektedir. Olgu 18 yaşında erkek 

hasta kliniğimize 36 numaralı dişinde spontan olmayan ağrı şikayeti ile başvurmuştur. Yapılan klinik 

ve radyografik muayenede ilgili dişinde pulpa perforasyonu riski olan derin dentin çürüğü gözlenmiş 

ve reversible pulpitis teşhisi konulmuştur. Hastanın yaşı ve pulpa dokusunun durumu dikkate alınarak 

çürük dokusunun periferik yalıtım konseptine uygun şekilde temizlenmesine karar verilmiştir. Giriş 

kavitesi hazırlanmasını takiben, ekskavatörle kavitenin eksternal duvarlarındaki çürük dokusu 

uzaklaştırılmış, pulpal duvardaki çürük dokusuna dokunulmamıştır. Yaklaşık 1-3mm periferik yalıtım 

alanının oluşturulabilmesi için çürük tespit boyası uygulanmış ve eksternal kavite duvarlarında sağlam 

dentin varlığı doğrulanmıştır. Bu durum lazer floresan prensibi ile çalışan bir çürük tespit cihazı ile 

teyit edilmiştir. Pulpal duvarda ve periferal yalıtım alanının içinde kalan çürük dokusu etkilenmiş 

dentin sınırına kadar çürük tespit boyası ve çürük tespit cihazının kombine kullanımı ile dikkatli 

şekilde temizlenmiştir. Restoratif prosedür için antibakteriyel monomer içeren bir adeziv kavite 

yüzeylerine uygulanarak matriksmetalloproteinazların ve kalan bakterilerin inaktivasyonu 

amaçlanmıştır. Ardından posterior kompozit ile restorasyon tamamlanmıştır. Tartışma Pulpanın 

enfekte olmadığı derin çürük lezyonu tanısı konulan vakalarda total veya seçici çürük uzaklaştırmak 

olmak üzere iki olası tedavi seçeneği vardır. Ancak, günümüzde kabul edilen çürük uzaklaştırma 

yöntemi enfekte dentinti temizlemek ve etkilenmiş dentini remineralize olması için bırakmak 

yönündedir. Geleneksel görsel ve dokunsal teknikler kullanılarak çürük dokusunun uzaklaştırılması 

sırasında her operatörün farklı sert ve yumuşak algıya sahip olması bu durumu zorlaştırır. Bu nedenle, 

bu olguda, pulpa perforasyonundan kaçınmak ve pulpaya yakın bölgede kalan etkilenmiş dentin 

çevresinde dayanıklı bir periferik yalıtım sağlamak amacıyla çürük tespit boyası ve çürük tespit 

cihazının kombine kullanımından faydalanılmıştır. 
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ÖZ 

 İmplant uygulamalarında ileri düzeyde kemik defektleri mevcutsa bunlar sıklıkla ramus veya simfiz 
bölgesinden elde edilen blok greftleri ile tedavi edilir. Mandibular simfiz greft tekniği ulaşılması kolay, 
lokalize tamir için iyi kemik kalitesi, kortikokansellöz bir kemik greft morfolojisi ve minimal greft 
rezorbsiyonu sunmaktadır. Bu prosedür implantın uygun pozisyonda yerleştirilmesi için önemlidir. 
Kliniğimize sabit protez ihtiyacı ile başvuran sistemik herhangi rahatsızlığı bulunmayan 26 yaşındaki 
bayan hastanın klinik muayenesinde, mandibular anterior bölgede dişsizlik olduğu görülmüştür. 
Hastanın mandibular anterior bölgesi implant uygulaması için vertical ve horizontal olarak yetersizdi. 
Kret augmentasyonu için simfiz bölgesinden alınan blok greft atrofik mandibulaya fikse edilmiştir. 4 
ay süre ile beklendikten sonra implantlar uygulanmıştır. Vaka raporunda implant uygulamak üzere 
mandibular semfiz bölgesinden elde edilen blok greft ile lokalize alveolar kret bölgesinin 
augmentasyonunu sunulmaktadır. 
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INTRAORAL SYMPHYSIS AUTOGENOUS BONE GRAFT APPLICATION IN 

ANTERIOR MANDIBULAR ALVEOLAR CREST AUGMENTATION: A CASE 

REPORT 
 

 

ABSTRACT 
If there are advanced bone defects in implant applications, they are often treated with block grafts 

obtained from the ramus or symphysis region. Mandibular symphysis graft technique offers good bone 

quality, corticocancellous bone graft morphology and minimal graft resorption for localized repair. 

This procedure is important for proper placement of the implant. A 26-year-old female patient without 

any systemic disease applied to our clinic with a need for a fixed prosthesis. The mandibular anterior 

region of the patient was insufficient for vertical and horizontal implant application. The block graft 

taken from the symphysis site for crest augmentation was fixed to the atrophic mandible. After waiting 

for 4 months, the implants were applied. The case report presents augmentation of the localized 

alveolar crest region with the block graft obtained from the mandibular symphysis region in order to 

perform implant surgery. 

Keywords: Augmentation, İmplant, Symphysis 
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ÖZ 
Biküspidizasyon iki kökün separe edildiği ancak uzaklaştırılmadığı, köklerin ayrı ayrı restore edildiği 

bir tedavi yöntemidir. Sıklıkla II. ve III. Derece furkasyon defektine sahip alt azı dişlerinde 

kullanılmaktadır. Biküspidizasyon yapılacak dişlerde lezyon sadece furkasyonda sınırlı kalmalı, 

konvansiyonel tedaviler ile tedavi edilemiyor olmalıdır. Vaka Raporu 1: 37 yaşında erkek hasta 36 

no’lu dişte II. Derece furkasyon defekti ve aşırı madde kaybı ile kliniğimize başvurmuştur. Hastaya 

muayene sırasında çekim endikasyonu konulmuştur ve mevcut dişinin ağızda kalmasını istemektir. 36 

numaralı dişin ağızda kalabilmesi amacıyla biküspidizasyon uygulaması yapılmıştır. Tedavi sonrası ve 

1 yıllık klinik ve radyografik değerlendirmelerde, dişin yeterli derecede sağlıklı olduğu gözlenmiştir. 

Vaka Raporu 2: 66 yaşında, sistemik hastalıkları bulunan ve oral hijyeni yetersiz erkek hasta; 36 

numaralı dişinde 2. Derece furkasyon defekti ve aşırı madde kaybı ile kliniğimize başvurmuştur. 

Hastaya muayene sırasında çekim endikasyonu konulmuştur ve sistematik hastalıklarından dolayı 

dişin çekilmeden ağızda kalması sağlanmaya çalışılmıştır. Mevcut dişe biküspidizasyon tedavisi 

uygulanması sırasında, dişin sağkalım için yeterli sağlam dokuya sahip olmadığı gözlenmiştir ve diş 

çekimi yapılmıştır. Sonuç: Biküspidizasyon hassas çalışma gerektiren bir tedavi yöntemidir. Zaman, 

emek ve maliyet açısından dezavantajları vardır. Başarısızlık ihtimalinde mevcut kemikte yıkım 

olacağı için implant tedavisine uygun vakalarda uygulanmamalıdır. 
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ÖZ 
Çocuk Diş hekimliğinde acil başvuru nedenlerinden birisi de diş travmalarına bağlı yaralanmalardır. 

Diş travmalarının,acil diş tedavilerinin %3-80’lik kısmını oluşturduğu bildirilmektedir. Diş 

yaralanmalarında acil tedaviler tedavinin prognozu açısından bilgi ve beceri gerektiren durumlardır. 

Kapsamlı bir anamnezi izleyen klinik ve radyografik değerlendirmeler sonucunda konulan tanı ve bu 

doğrultuda yapılan tedavi girişimleri hastanın sağlığı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. 

Acil tedavide yumuşak dokuların tedavisi, açığa çıkan diş dokularının kapatılması, periodontal 

yaralanmalarda yapılan splint uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Antibiyotik 

proflaksisinin ne zaman ve nasıl yapılması kadar destekleyici tedavilerin önerilmesi de önemlidir. 

Daimi dişlerde kök ucunun açık ya da kapalı olması tedavi işlemlerinde farklılık yarattığı gibi 

prognozu da etkilemektedir. Travma olgularında başvuru zamanı önemlidir, kısa sürede yapılan doğru 

girişimler uzun dönem başarı oranını arttıracaktır. Dentoalveoler yaralanmalar, aile ve çocuk için 

stresli durumlardır, ayrıca diş hekimi için de tedavi zorluğu yüksek olgulardır. Diş yaralanması ile 

gelen çocuk hastalar tedavi gereksinimlerine göre dikkatle değerlendirilmeli; çocuğun ve ailenin 

sakinliği sağlanmalı, aynı zamanda güveni kazanılmalıdır. Travma, mevcut sağlıklı diş yapısının 

bozulmasına sebep olmakla birlikte hastanın kendine güvenini ve yaşam kalitesini de etkilemektedir. 

Travmaya bağlı diş yaralanmaları ağrı, yemek yeme durumunun zorlaşması, uyku problemleri, 

okuldan uzak kalmak gibi yaşam kalitesini direkt olarak ilgilendiren faktörleri olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle diş travmaları konusunda yeterli teorik ve pratik bilgilerin bilinmesi, 

ailelerin doğru yönlendirilmesi ve özellikle çocuk hastalarda travma vakalarının yönetilmesi büyük 

önem taşımaktadır. 
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ÖZ 
Süt ve sürekli dişlerde maloklüzyonlar ve ağız içi dokularda kalıcı deformasyonlarla sonuçlanabilen 

kötü ağız alışkanlıkları, belirli yaşlarda bırakılmalı ve bu alışkanlıklara zamanında müdahale 

edilmelidir. Zamanında yapılan müdahale ile gelecek dönemde karşılaşabileceğimiz oklüzyon 

bozukluklarının önüne geçilebilmektedir. Bu çalışmada, güncel literatür araştırması yapılarak 

çocuklarda gözlenen kötü alışkanlıkların sıklığı, neden olduğu oklüzal anomaliler ve tedavi 

prensiplerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarda gözlenen kötü alışkanlıklar; parmak 

emme, dil itme veya dil basıncı, dudak emme ve dudak ısırma, tırnak yeme, diş sıkma ve ağız 

solunumu olarak sayılabilmektedir. Kötü alışkanlıklar sonucunda; diş minelerinde çatlaklar, kök 

rezorpsiyonları, dişlerde aşınma, gingivitis, diş etinde erozyonlar, temporomandibular eklem (TME) 

bozuklukları, dişlerde konum bozuklukları ve diastemalar, ön açık kapanış, tek taraflı yan çapraz 

kapanış, derin damak, alt dudağın ağız icine doğru eğimi, üst kesicilerin palatinalde kalması gibi 

maloklüzyonlar görülebilmektedir. Bu alışkanlıklar, dişsel ve iskeletsel sağlığın yanı sıra ilerideki 

dönemlerde, çocuğun psikolojik sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Süt dişlenme 

döneminde dişlerde harekete ve maloklüzyona sebep olan alışkanlıklar ortadan kaldırılmazsa, daimi 

dişlerin etkilenmesi ve kalıcı oklüzyonun bozulma riski yüksektir. Kötü alışkanlıkların tedavi prensibi 

olarak, öncelikle mevcut alışkanlığın sıklığı, süresi ve şiddetinin saptanarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Tedavi aşamalarında pedodontist, ortodontist, fizyolog, işlevsel terapist ve kulak burun 

boğaz uzmanlarının oluşturduğu multidisipliner yaklaşım ile tedavi gerekebilmektedir. Hatırlatma ve 

ödüllendirme gibi basit tedavi uygulamalarına karşın ilerleyen yaşlarda bu ağız alışkanlıkları devam 

edebilmektedir. Bu durumda basit ortodontik apareyler kullanarak, çocuğun bu alışkanlıklardan 

vazgeçmesi ve oklüzyonun normal hale getirilmesi, bununla birlikte çocukta görülmeye başlayan geri 

dönüşü olmayan deformasyonların önüne geçilmesi mümkündür. Erken dönem tedavi planlamasında, 

basit motivasyonlar ve takipler etkili ve yeterli olurken, gecikmiş dönemde ise tespit edilen kötü 

alışkanlıklarda dişsel veya iskeletsel daha komplike tedavilerin yapılması gerekmektedir. Kötü ağız 

alışkanlıklarının erken teşhisi ve doğru tedavisi küçük yaşlardan itibaren düzenli diş hekimi kontrolü 

ile gerçekleşebilir. Çocuklar ve aileler bu alışkanlıkların yaratabileceği sorunlar konusunda 

bilgilendirilmelidirler. 
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ÖZ 
Amaç: Çinko biyolojik olarak esansiyel bir eser elementtir ve çinko eksikliğinde tat duyusu azalır. 

İnsanlar tat algısı kaybını tanımlarken, hayvan çalışmaları çinko eksikliğinde normal şartlarda 

kaçınılan sıvıların tüketimini ortaya koymaktadır. Yöntem ve Gereçler: 4 grup sıçan hafif çinko 

eksikliğinden normale kadar farklı çinko konsantrasyonları içeren mamalarla beslenerek; günlük yem 

tüketimi, su alımı, tuzlu / asidik / acı / şekerli su tüketimi ve hayvanların kilo alımları kaydedilmiştir. 

Deneyin sonunda, tüm hayvanların serum çinko analizi atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile 

yapılmıştır. Hayvanların toplam dilleri histolojik olarak seri kesitlere ayrılmış ve farklı çinko 

beslemeli gruplarda değişebilecek tat tomurcuklarının tespiti amacı ile gözlemlenebilir tüm fungiform 

papillaların çapı sayılarak hesaplanmıştır. Deney zaman çizelgesi sırasındaki farelerin klinik 

değişiklikleri de kaydedilmiştir. Bulgular: 32 günde sona eren deney sonucunda gruplar arasında 

serum çinko analizi, besin alımı, su alımı, kilo alımı ve papilla boyutlarının değerlendirilmesi 

istatistiksel analizlerde anlamlı bulunmamıştır. Histopatolojik değerlendirme sırasında dil epiteli bazal 

hücrelerinin mitotik aktivitesinde hafif inceraz izlendi. Sonuç: Hafif çinko eksikliği diyetindeki 

sıçanlarda dil papillaları ve tat tomurcuklarının histopatolojik değişiklikleri bulunmamıştır. Ayrıca, 

tuzlu / asidik / acı/ şekerli suyu içeren yiyecek ve su tüketimi ve ağırlık artışındaki değişiklikler hafif 

çinko eksikliğinde tespit edilememiştir. Karaciğer, kemikler ve diğer dokulardan gelen çinkonun, hafif 

serum çinko eksikliklerinde stabilizyon sağladığı, bu nedenle tad duyusu değişikliklerinin oluşmadığı 

sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dil Papillası, Çinko Eksikliği, Tad Dutusu 

 

CHANGES OF TONGUE PAPILLAE AND TASTE PERCEPTION IN 

EXPERIMENTALLY INDUCED ZINC DEFICIENT RATS 
 

ABSTRACT 
Background: Zinc is a biologically essential trace element and taste perception decreases in zinc 

deficiency. Humans define loss of taste perception, while animal studies reveal consumption of 

normally avoided solutions in zinc deficiency. Methods And Materials: 4 groups of rats were fed 

involving different concentrations of zinc , from mild deficiency to normal in their diet. Daily feed 

consuption, water intake, salty/ acidic/ bitter/ sweetened water consumption and weight gains of the 

animals were reported. At the end of the experiment, serum zinc analysis of all animals were 

performed by atomic absorbtion spectrophotometry. Total tongues of the animals were dissected into 

serial sections and all observable fungiform papilla were counted to measure the diameter changes, 

and presence of taste buds that may alter in different zinc fed groups. Clinical changes of the rats 

during the experiment timeline were also noted. Results: Experiment ended in 32 days and evaluation 

of serum zinc analysis, food intake, water intake, weight gain and papilla sizes between groups 

displayed no significance in statistical analysis. Slight incerase in mitotic activity of the basal cells of 

tongue epithelium was displayed during histopathological evaluation. Conclusion: Histopathological 

alterations of tongue papilla and taste buds does not occur during mild zinc deficient diet in rats. Also, 

food and water consumption including salty/ acidic/ bitter/ sweetened water, and changes in weight 

gain are not detectable in mild zinc deficiency. It may be concluded that, zinc from the liver, bones 

and other tissues emerge to stabilize serum zinc concertrations in mild deficiencies, thus compancing 

taste disturbances. 

Keywords: Tongue Papillae, Zinc Deficiency, Taste Perception 
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ABSTRACT 
Objective: Teeth whitening is one of the most desirable cosmetic dental procedures for patients who 

want a more pleasant smile. The purpose of this study was to examine the quality of information 

provided by YouTube for patients want information about dental bleaching. Materials and Methods: 

YouTube was searched using the keywords “dental bleaching”, “tooth bleaching”, and “teeth 

whitening”. Most viewed 120 videos on the subject were evaluated according to 11 criteria and videos 

were rated for viewers’ interaction index. Results: The top 120 videos had a combined total of 

298,702,696 views. We classified 14 videos as good-content, 44 videos as medium-content and 62 as 

poor-content. Most videos were uploaded by personal (80%, n=96) and videos predominantly involved 

patients describing their personal experience (45.8%, n=55), followed by advertisement (22.5%, 

n=27). In 90 videos, viewers’ interaction index was found to be lower than 1.00. Conclusions: Video 

content on YouTube on dental bleaching is not standardized, and patients should be advised to search 

carefully. Also, dentists and dental educators should be aware of the importance of these sites in 

shaping public opinion. 

Keywords: Dentistry, Dental Bleaching, Youtube Analysis 
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ÖZ 
Diş çürükleri hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen önemli bir halk sağlığı problemidir. 

Günümüzde diş çürüklerinin önlenmesinde ve durdurulmasında florun etkinliği kanıtlanmıştır. Bu 

derlemenin amacı günümüzde florun çürük önleyici etkisi, kullanımı ve toksisitesi ile ilgili literatürleri 

gözden geçirerek flor kullanımının uygun ve güvenli olup olmadığı konusunun değerlendirilmesidir. 

Kaynaklar yayınlanan güncel makalelerden, farklı uluslararası kurumlardan, yayınlanmış resmi web 

sayfalarından ve dokümanlardan derlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Pediatrik Diş 

Hekimliği Akademisi (EAPD), Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’ nin (AAPD) son 

yayınladığı rehberler ve ilgili sistematik derlemeler özetlenmiş ve bu derlemede florun sistemik ve 

topikal yoldan alımı, önerilen dozları, florun aşırı kullanımı ve toksisitesi tartışılmaktadır. Güncel 

kaynaklar ve Amerikan Diş Hekimliği Akademisi (AAPD) florlu su içilmesi ve günde iki kez florlu 

diş macunu ile dişleri fırçalamanın çocuklarda diş çürüğü sıklığını azaltmada en etkili yöntem 

olduğunu kabul etmektedir. Florlu diş macunları ile günlük olarak dişlerin fırçalanması florun topikal 

uygulanma yöntemlerinden en yaygını olmakla birlikte, özellikle çürük riski yüksek bireylerde 

uygulanan ek yöntemler de vardır. Florlu ağız gargaraları ve florlu diş iplerini kişi kendisi 

kullanabilirken, flor jel, flor vernik ve uzun süre flor salınımlı restoratif materyaller diş hekimi 

tarafından uygulanabilmektedir. Profesyonel olarak uygulanan bu topikal flor uygulamalarının diş 

çürüklerinin prevalansını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Günlük optimal flor dozu aşıldığında 

alınan dozun miktarına göre vücutta çeşitli sistemik etkiler ortaya çıkmaktadır. Önerilen miktarlarda 

diş macunu kullanımı ile flor alımı ise yan etkilere neden olmamaktadır. Çürük önlemede kullanılan 

topikal flor kaynakları toksik dozda flor içermemekte ve güven vericidir. Diş hekimlerinin önerdiği 

uygun miktarlarda kullanılan flor insan sağlığı açısından tehlike oluşturmamaktadır. Diş çürüklerine 

karşı koruma etkisi ile olası yan etkilerin görülme riskini minimalize etme arasındaki denge iyi 

kurulmalıdır. Eldeki en iyi kanıt, ailenin tercihleri ve diş hekiminin tecrübesi arasında 

dengelenmelidir. 
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ÖZ 
Amaç: Diş hekimliği pratiğindeki en büyük sorun, önceden geçirilmiş deneyimlere bağlı diş hekimi 

korkusudur. Diş hekimi korkusu olan ve kooperasyon kurulamayan hastalarda, bilinçli sedasyon ile 

dental tedaviler başarılı bir şekilde tamamlanabilir. Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin bilinçli 

sedasyon hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışma Ocak -Eylül 2018 ayları 

arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Diş hekimlerinin bilinçli sedasyon hakkında bilgi düzeylerini 

ölçmeye yönelik 11 adet anket sorusu hazırlandı. Ankete öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, resmi 

ve özel kurumlarda görev yapan diş hekimlerinden oluşan 109 kişi dahil edildi. Sorulara verilen 

yanıtların (% n) değerleri belirlendi. Bulgular: Katılımcıların %44’ü kadın (n=61), %56’sı (n=48) 

erkek idi. Katılımcıların %7,3’ü (n=8) 18-25 yaş aralığında, %48,6’sı (n=53) 25-30 yaş aralığında, 

%12,8’i (n=14) 30-35 yaş aralığında, %31,2’si (n=42) 35 yaş ve üzerindeydi. Katılımcıların %67,9’u ( 

n=74) diş hekimi, %11’i (n=12) uzman diş hekimi, %16,5’i (n=18) araştırma görevlisi, %4,6’sı (n=5) 

öğretim üyesiydi. “Dental anksiyeteli hastayla ne sıklıkla karşılaşıyorsunuz” sorusuna %47,7 (n=52) 

oranında “çok sık” cevabı verilirken, %42,2 (n=46) “bazen”, %10,1 (n=11) “nadiren” cevabı verildi. 

“Çalıştığınız kurumda bilinçli sedasyon uygulama imkanı var mı” sorusuna katılımcıların %49,5’i 

(n=54) evet cevabı verirken, “Hiç bilinçli sedasyon uygulama imkanı buldunuz mu” sorusuna %72,5’i 

(n=79) hayır cevabı verdi. “Bilinçli sedasyonda hangi anestezik ajan kullanılır” sorusuna %88,1 

(n=96) nitröz oksit (azot protoksit) cevabı verildi. Katılımcıların %81,7’si (n=89) “Nonkoopere 

hastaların tedavisinde bilinçli sedasyonun etkili olabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna evet 

cevabı verdi. “Bilinçli sedasyon esnasında karşılaşılabilecek yan etkiler nelerdir” sorusuna %64,2 

(n=70) bulantı-kusma, %74,3 (n=81) difüzyon hipoksisi cevabı verildi. Katılımcıların %80,7’si (n=88) 

“Difüzyon hipoksisini önlemek için yapılması gerekenleri bildiğinizi düşünüyor musunuz” sorusuna 

hayır cevabı verdi. Sonuç: Bu anket sonuçlarına göre diş hekimleri dental anksiyetesi olan hastalarla 

sıklıkla karşılaşmaktadır. Buna rağmen birçoğu bilinçli sedasyon uygulama imkanı bulamamıştır. 

Bilinçli sedasyon ile pek çok hastanın tedavisi kolaylaştırılabilir ve genel anestezi ihtiyacı azalabilir. 

Bu nedenle, diş hekimliğinde bilinçli sedasyon ile ilgili eğitimin arttırılması faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği, Bilinçli Sedasyon, 
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ÖZ 
Amaç: Ağız ve diş sağlığı konusunda özellikle diş çürükleri ve diş eti hastalıkları dünyanın birçok 

ülkesinde başta gelen halk sağlığı problemlerindendir. Türkiye’de yapılan epidemiyolojik çalışmalarda 

ağız-diş sağlığına verilen önemin yeterli olmadığı ve diş kayıplarının yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bir diş hekimliği fakültesine başvuran hastalara yapılan diş 

çekimi ve konservatif tedavilerin dağılımının belirlenmesidir. Materyal-Metot: Ordu Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesine başvuran 18-65 yaş aralığında, en az 24 ay ara ile panoramik radyografi tetkiki 

yapılmış 237 hastanın radyografileri incelendi. Her hastadan alınan iki radyografi birbirleri ile 

karşılaştırıldı. İki tetkik arasında geçen süre içerisinde hastalara yapılmış olan diş çekimi, dolgu ve 

kanal tedavisi (konservatif işlem) sayısı radyografiler incelenerek kaydedildi, yapılan işlemler 

gruplandırıldı. Veriler yüzde olarak hesaplandı. Bulgular: Hastaların %12,6’sına radyografik olarak 

tespit edilebilen herhangi bir işlem uygulanmadığı, %34,1’ine ise diş çekimi yapıldığı belirlendi. 

Çekilen dişlerin %65,2’sini 1. ve 2. molar dişler oluşturmaktaydı. Konservatif işlemler 

değerlendirildiğinde hastaların %67,1’ine dolgu ve/veya kanal tedavisi yapıldığı, tedavilerin diş 

gruplarına göre dağılımı incelendiğinde dolguların %69,1’inin ve kanal tedavilerinin ise %39,4’ünün 

molar dişlere uygulandığı tespit edildi. Sonuç: Ağız-diş sağlığı sorunlarını kontrol altına alabilmek 

için öncelikle korunma bilinci oluşturmak gerekmektedir. Bireylerin kontrol amaçlı başvurmasının 

yaygınlaştırılması tedavi giderlerinin azaltılmasını da sağlayacaktır. 
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ÖZ 
Günümüzde bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) sistemleri; uçak, 

otomobil, mobilya, iletişim, elektronik gibi her türlü endüstriyel ürünün yanı sıra tıp ve diş 

hekimliğinde de biyomedikal ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde CAD/CAM 

sistemlerinin kullanılması, geleneksel ölçü alma ve döküm yöntemlerini ortadan kaldırmış, bekleme 

sürelerini kısaltmıştır. Sistem verilerin toplanması, tasarım ve üretim basamaklarından oluşur. 

Verilerin toplanması intraoral dijital kamera teknolojisiyle taranan yüzeylerin, üç boyutlu bilgisayar 

modelinin oluşturulması esasına dayanır. Tasarım aşamasında uygun yazılım programı kullanılarak 

dijital ortamda prototip restorasyon oluşturulmaktadır. Bu iki basamak sistemin CAD (bilgisayar 

destekli tasarım) kısmını, üretim aşaması ise CAM (bilgisayar destekli üretim) kısmını 

oluşturmaktadır. Üretim aşamasında bilgisayar yazılımı ile çalıştırılan hassas freze sistemi ile seramik, 

kompozit ve metal bloklardan restorasyon elde edilmesi eksiltmeli üretim, lazer sinter cihazı ile toz 

halindeki materyalin lazer kaynağı ile tabakalı şekilde restorasyona dönüştürülmesi ilaveli üretim 

olarak adlandırılır. Tabakalı üretim olarak da adlandırılan ilaveli üretim sistemlerinde; selektif lazer 

sinterleme, selektif lazer ergime, litografi gibi üretim yöntemleri kullanılmaktadır. Günümüz diş 

hekimliğinde lazer sinterleme teknolojileri ile paslanmaz çelik, kobalt-krom, nikel-krom, titanyum ve 

titanyum alaşımları gibi birçok metal alaşım işlenebilmektedir. Aşındırmalı CAD/CAM sistemleri ile 

metal blokların frezelenmesi çok zaman almakta, freze ekipmanlarının daha çabuk aşınmalarına neden 

olmakta ve geriye fazla atık materyal kalmaktadır. Konvansiyonel yöntemlerle iskelet altyapılarının 

üretimindeki revetman, döküm, tesviye ve polisaj işlemleri lazer sinterleme teknolojileri ile ortadan 

kalkmakta ve üretim süresi kısalmaktadır. Yapılan çalışmalar ile CAD/CAM teknolojileri ile üretilen 

restorasyonlar mekanik özellikler, biyolojik uyumluluk ve estetik açıdan konvansiyonel yöntemlerle 

karşılaştırılmış, başarılı protetik restorasyonların bu sistemlerle üretilebileceği klinik olarak kabul 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cad/cam Sistemler, Lazer Sinter, Protetik Tasarımlar 
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ÖZ 
Estetik sözcüğü duymak algılamak anlamlarına gelen yunanca “aisthanesthai” ,“aisthesis” 

kelimelerinden günümüze gelmektedir. Alman filozof Alexander Baumgarten 1750’de yayımlanan 

“Aesthetica” adlı kitabında estetiği duyulardan elde edilen bilginin bilimi olarak tanımlamaktadır. 

Bilgi algıyla, algı duygularla elde edilen verilerle oluşur. Estetik güzeli sorgular ve sorgulama 

şekil,biçim ve renk bağlamında görme duyusuyla başlar. Renk nedir? Renk, görünür ışığın çeşitli 

dalga boylarının cisimden yansıması ve cisim tarafından absorbe edilmesi (geçme, transmisyon) ile 

algılanır. Renk olgusu, kişisel gözleme bağlı, bir cismin ışık enerjisiyle fiziksel etkileşimi sonucu 

algılanan psikofiziksel bir cevaptır. 1905 yılında Albert H. Munsell tarafından tanımlanan munsell 

renk sistemi diş hekimliğinde tercih edilen ve dünya çapında en çok bilinen renk sistemidir. Munsell 

sisteminde renkler hue, value ve kroma parametreleri ile açıklanır. Hue rengin kendisi, value rengin 

parlaklığı, kroma rengin yoğunluğu olarak tanımlanır. Renk ve görünüm konusundaki standartları 

belirlemek üzere kurulmuş bir organizasyon olan International Commission of Illumination veya 

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) tarafından standart bir ışık kaynağı ve standart bir 

gözlemci tanımlanmış ve böylece insan gözünün verilen bir renge nasıl tepki verdiğini yansıtan üç 

uyaranlı (tristimulus) değerlerin hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Munsell renk sistemine paralel olarak 

X, Y, Z düzlemlerinde renk değerlendirmesinin yapıldığı sistemdir. Bu amaçla L*, a*, b* 

parametreleri kullanılır. Renk ölçümü yapılan malzemenin, kendi içerisindeki ya da farklı malzemeler 

arasındaki renk değeri farklılığının (ΔE) tespiti için CIE L*a*b* sistemi tarafından önerilen formül 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Renk farkı formülü standart ortamda incelenen örnekler arasındaki 

renk farkını görsel algılama düzeyinde formüle eder. ΔE = [(ΔL*)2+( Δa*)2+( Δb*)2]1/2 Bu sistemde 

L* koordinatı rengin aydınlığını (Lightness), a* kırmızı-yeşil rengin miktarını, b* ise mavi-sarı rengin 

miktarını tanımlar. Diş Hekimliğinde estetik başarı doğal diş görüntüsünü taklit edebilmekle doğru 

orantılıdır. Renk farklılıklarını görsel ve klinik olarak anlamlı bir şekilde sayısal olarak ifade 

edebilmek için ΔE formülü kullanılmaktadır. Renk farkı (ΔE) 3.5 üzerinde çıktığı zaman restorasyon 

klinik olarak uyumsuz kabul edilmektedir. 
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ÖZ 
Teknolojik gelişmeler kök kanal tedavisini daha anlaşılabilir hale getirmiştir. Son yıllarda endodontik 

olarak tedavi edilmiş dişlere gelen yükler, kullanılan enstrümanlar ve tekniklerin dişlerde oluşturduğu 

mekanik etkiler ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Sonlu elemanlar stres analizi çeşitli diş 

hekimliğinde kullanılan farklı materyallerin biyomekanik özellikleri ve yapılan tedavinin başarısını 

tahmin edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem kök kanal sisteminin gerçeğe en yakın 

koşullarda yapılmasına olanak sağlar. Bilgisayar yardımıyla özel programlar kullanılarak 

gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizi uygulamaları, laboratuar ortamında yapılması zor deneyleri 

gerçeğe yakın şekilde yapmaya olanak verir. Diş hekimliğinde sonlu elemanlar stres analizi, 

biyomekanik sistemin matematiksel modelinin çıkartılarak bilgisayarla çözümlenmesi esasına 

dayanarak yapılmaktadır ve genellikle konservatif ve endodontik restorasyonlar, protetik 

restorasyonlar ve implantların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu sözlü sunumun amacı, 

uygulanabilir yapıya sahip sonlu elemanlar stres analizinin endodonti alanında kullanımı ile ilgili bir 

bakış sunmaktır. 
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FINITE ELEMENT STRESS ANALYSIS METHOD IN DENTAL MEDICINE AND 

APPLICATIONS IN ENDODONTICS 
 

 

ABSTRACT 
Technological developments have made root canal treatment more understandable. In recent years, 

many studies have been carried out on the mechanical effects of the teeth, the instruments and 

techniques used in endodontically treated teeth. Finite element stress analysis is used to estimate the 

biomechanical properties of different materials used in various dentistry and the success of treatment. 

This method allows the root canal system to be performed in the closest conditions to reality. Finite 

element analysis applications, which are carried out using special programs with the help of computer 

programs, enable realistic experiments which are difficult to perform in laboratory environment. Finite 

element stress analysis in dentistry is based on the principle of mathematical modeling of 

biomechanical system and computerized analysis and it is generally used in conservative and 

endodontic restorations, prosthetic restorations and evaluation of implants. The aim of this oral 

presentation is to provide an overview of the use of finite element stress analysis in the endodontics 

field of practical structure. 

Keywords: Endodontics,finite Element Analysis, Root Canal Treatment. 
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ÖZ 
Günümüzde dişeti çekilmesi, toplumda sık rastlanan rahatsızlıklar arasındadır. Tedavilerinde çok 

sayıda yöntem kullanılmasına rağmen subepitelyal bağ dokusu greftleri (SBDG) tedavide halen altın 

standart olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen SBDG’nin önemli dezavantajlarından kaçınmak 

amacıyla yeni teknikler ve biyomateryaller geliştirilmektedir. Trombosit konsantreleri (TK) 2009 

yılından beri dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüze kadar farklı teknikler 

kullanılarak birçok trombosit kaynaklı kan ürünü geliştirilmiştir. TK, SBDG’ye benzer bir şekilde 

tamamen otojen olmaları, yara iyileşmenin orijinal maddesinden ve atravmatik yöntemlerle elde 

edilmeleri, içeriğindeki büyüme faktörleriyle dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dişeti Çekilmesi, Trombosit Konsantreleri, Periodontal Plastik Cerrahi. 

 

THE USE OF PLATELET CONCENTRATES IN THE TREATMENT OF GINGIVAL 

RECESSIONS 
 

 

ABSTRACT 
Today gingival recession is a common problem in the population. Although numerous treatments are 

used for the treatment of recessions, subepithelial connective tissue grafts (SCTG) are the gold 

standard treatment. However, new techniques and materials are being developed to avoid major 

disadvantages of SCTG. Platelet concentrates (PC) have been used in the treatment of gingival 

recessions since 2009. In a similar manner to SCTG, PC are entirely autogenous, obtaining with 

original substance of wound healing and atraumatic methods, growth factors in content have been used 

treatment gingival recessions. 

Keywords: Gingival Recession, Platelet Concentrates, Periodontal Plastic Surgery. 
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ÖZ 
Amaç: Dental seramiklerin yüzey sertliğini renklerinde bir değişiklik olmadan artırmak önemli bir 

konudur. Bu çalışmanın amacı, grafen doping uygulamasının seramik yüzeyinin sertlik ve renk 

değişimi gibi özelliklerini değiştirip değiştirmeyeceğini araştırmaktır. Materyal ve metod: IPS 

Empress (E), IPS e.max Press (EP) ve Turkom Cera (T) olmak üzere 3 farklı seramik sistemi 

kullanılarak, 10 mm çapında ve 0.8 mm kalınlığında 30 adet disk şeklinde örnek hazırlandı (n = 10). 

Renk farklılığı (ΔE) ve vickers sertlik değerleri (VHN), grafen doping uygulamasından önce ve sonra 

ölçülmüştür. Yüzey analizleri XRD, XPS ve SEM ile yapıldı. Tüm seramik sistemlerin ∆E 

değerlerinin karşılaştırılmasından sonra Kruskal-wallis testi kullanıldı. Sonrasında ikili karşılaştırmada 

da kruskal wallis sonrası post-hoc testi kullanıldı. Sertlik değerlerinin karşılaştırılmasında ise 

Wilcoxon Signed Ranks Testi uygulandı. Bulgular: Gruplarla ∆E değerleri ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark bulundu ( p=0.002). Post-hoc test sonuçlarına göre bu fark T ve E grupları arasında 

çıkmıştır (p=0.002). ∆E değerlerinin ortalamaları açısından ele alındığında ise tüm gruplarda renk 

değişiminin klinik olarak fark edilebilirlik sınırı olan 3.3 ün üzerinde olduğu tespit edildi. Gruplar 

arasındaki sertlik değerlerinin karşılaştırılması için yapılan Wilcoxon Signed Ranks Testi sonuçlarına 

göre ise IPS e max Press grubu dışında diğer iki seramikte anlamlı farklılık bulundu (p=0.006). Grafen 

doping uygulamasının E grubunda sertliği istatistiksel olarak anlamlı oranda artırmasına rağmen 

Turkom Cera grubunda azalttığı bulundu (p=0.004). Grup içinde ise E grubunda sertlik öncesi ve 

sonrasında anlamlı farklılık vardı (p=0.043), EP grubunda yok (p=0.136) ve T grubunda var idi 

(p=0.042). Sonuç: Grafen doping uygulaması, dental seramiklerin yüzey sertliklerini seramiğin 

içeriğine bağlı olarak değiştirebilir. Aynı şekilde seramiğin içeriğine bağlı olarak rengini de değişik 

derecelerde etkileyebilir. Grafen doping uygulaması sadece E grubunda yüzey sertliğini artırmıştır 

fakat seramiğin rengini olumsuz olarak etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dental Seramikler, Grafen Doping, Renk, Sertlik 
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ÖZ  

Amaç: Endodontik tedavinin hedefi; kök kanal sisteminin temizlenmesi ve şekillendirilmesi 

sonrasında stabil, biyouyumlu ve sızdırmaz materyallerle üç boyutlu olarak doldurulmasıdır. İdeal bir 

kök kanal dolgusu elde edebilmek için günümüze kadar çeşitli kanal dolgu teknikleri geliştirilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı farklı kanal doldurma tekniklerinin dolgu kalitesinin mikro-bilgisayarlı 

tomografi ile değerlendirilmesidir. Gereç ve yöntem: Çalışmada 48 adet çekilmiş, çürüksüz, tek köklü 

ve tek kanallı alt premolar insan dişi kullanıldı. Dişler kronlarından ayrılarak tüm kökler 12 mm 

olacak şekilde ayarlandı. #10 no’lu K tipi eğelerle kanallara giriş sağlanarak eğenin ucu apekste 

görünene kadar ilerletildi. Çalışma boyu belirlenen boydan yarım milimetre kısa olacak şekilde tespit 

edildi. ProTaper Next Ni-Ti döner eğeler ile X4 numaralı eğeye kadar kök kanal preparasyonu yapıldı. 

Örnekler her bir grupta 12 diş olacak şekilde 4 gruba ayrılarak kök kanalları soğuk lateral 

kondansasyon, ultrasonik lateral kondansasyon, devamlı ısı ile obturasyon ve termoplastik kor 

teknikleri ile dolduruldu. Kök kanal dolguları tamamlanan örnekler mikro-bilgisayarlı tomografi ile 

taranarak apikal, orta ve koronal bölgelerdeki dolgu hacmi yüzdeleri ile internal, eksternal ve kombine 

boşluk miktarları açısından incelendi. Sonuçlar Anova ve Bonferroni testleri ile istatistiksel olarak 

değerlendirildi. Bulgular: Soğuk lateral kondansayon grubunun eksternal ve kombine boşluk 

miktarları diğer gruplardan istatistiksel olarak fazla; dolgu hacmi ise az bulunurken; internal boşluk 

miktarları bakımından gruplar arasında fark görülmedi. Toplam boşluk miktarı bakımından apikal 

bölgede gruplar arası fark görülmezken; orta ve koronal bölgelerde soğuk lateral kondansasyon 

grubunun toplam boşluk miktarı fazla bulundu. Termoplastik kor tekniğinde apikal bölgedeki boşluk 

miktarının, orta ve koronal bölgelerden istatistiksel olarak fazla olduğu görüldü. Diğer grupların ise 

bölgeleri arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Sonuç: Soğuk lateral kondansasyon tekniğinin dolgu 

kalitesi diğer tekniklere göre daha yetersiz bulunmuştur. Test edilen diğer termoplastik teknikler ise 

benzer oranda başarı göstermiştir. Çalışmanın sınırları dahilinde, termoplastik teknikler ile daha 

sızdırmaz bir kanal dolgusu yapılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kök Kanal Dolgusu, Dolgu Kalitesi, Mikro-Bilgisayarlı Tomografi, 

Termoplastik Kanal Dolgu Teknikleri, Boşluk 

MICRO-CT EVALUATION OF VOIDS AND ROOT CANAL FILLING VOLUME IN ROOT 

CANALS OBTURATED WITH FOUR DIFFERENT OBTURATION TECHNIQUES 

ABSTRACT 

Aim: The goal of endodontic treatment is to obturate the root canal system three-dimensionally with 

biocompatible and hermetic materials after cleaning and shaping. Various obturation techniques have 

been developed to obtain an ideal root filling. The aim of this study is to evaluate the filling quality of 

different obturation techniques by using micro-ct. Materials and Methods: 48 extracted, non-carious, 

single-rooted and single-canalled mandibular premolar human teeth were used in this study. Teeth 

were decoronated and all rooots were standardized to a length of 12 mm. #10 K file was inserted into 

the canal and moved until the tip of the file was seen in the apex. Working length was determined as 

0,5 mm shorter than this length. Root canals were instrumented by ProTaper Next rotary files. Teeth 

were randomly divided into 4 groups and root canal fillings were performed with cold lateral 

condensation, ultrasonic lateral condensation, continuous wave of condensation and thermoplastic core 

techniques. Micro-ct was used to evluate the volume of root canal filling and internal, external and 
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combined voids in apical, middle and coronal regions. Anova and Bonferroni were used for statistical 

evaluation. Results: Cold lateral condensation group showed higher amounts of external and combined 

voids and lower root filling volume. There was no difference between the groups in terms of internal 

voids. In the middle and coronal regions, the overall void volume of cold lateral condensation group 

was higher than the other groups while there was no difference in the apical region. Apical region of 

thermoplastic core group showed higher voids than the middle and coronal regions. Conclusion: The 

filling quality of cold lateral condensation technique was found to be insufficient compared to other 

techniques. Within the limitations of this study, it was concluded that warm obturation techniques 

could result in a more hermetic root canal filling. 

Keywords: Root canal filling, Quality  of obturation, Micro-ct, Thermoplastic obturation techniques, 

Voids 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı tek ve çift taraflı dudak damak yarıklı bireylerdeki yüz sert ve yumuşak 

dokulardaki simetriyi bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinde deviasyon analizleri ile 

değerlendirmektir Materyal ve Metod: Bu retrospektif çalışma tek taraflı (n:14) ve çift taraflı (n:9) 

toplam (n:23) birey üzerinde yürütüldü. Sert ve yumuşak dokular uygun eşik aralığı değerleri ile 

birbirlerinden ayrılarak belirlenen referans yüzeyler yardımıyla biyomedikal yazılım ile parçalara 

bölündü. Bu sayede yüz sert dokularından mandibula Kondil,koronoid proses,ramus angulus,korpus 

olmak üzere 5 parçaya maksilla ise gövde, zigomatik parça ve nasion olmak üzere 3 parçaya ayrıldı. 

Yüz yumuşak dokuları ise 6 parçaya ayrıldı. Belirlenen referans düzlem üzerinde aynalama 

gerçekleştirilerek yüzün sağ ve sol parçaları arasındaki mesafeler ölçülerek değerlendirilmeye alındı. 

İstatistiksel değerlendirmeler için tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizinden 

yararlanıldı. Bulgular Tek taraflı ddy lı bireylerde mandibulada en yüksek farkın kondil bölgesinde, 

maksillada zigomalar bölgesinde yumuşak dokuda ise burunda olduğu bulundu. Mandibular 

yapılardaki farkın birbiri ile uyumlu olduğu gözlendi ve maksiller yapılardaki uyumun istatiksel olarak 

anlamlı olmadığı gözlendi.Çift taraflı ddy lı bireylerde sert dokularda en yüksek farkın angulus ve 

korpus bölgesinde, yumuşak dokularda ise alt yanak bölgesindedir. Mandibular yapılardaki farkın 

birbirne komşu yapılarda korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı bulundu Sonuç Tek taraflı ve çift 

taraflı dudak damak yarıklı bireylerdeki sert ve yumuşak doku asimetrilerin farklı şekillerde 

gerçekleştiği gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Dudak Damak Yarığı, Ddy, Uclp,bclp, Asimetri 

 

THREE-DIMENSIONAL EVALUATION OF HARD AND SOFT TISSUE 

ASYMMETRY IN CLEFT LIP AND PALATE PATIENTS 
 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to evaluate the asymmetry of facial hard and soft tissues in 

unilateral and bilateral cleft palate patients by using deviation analysis on computed tomography 

images.Materials and Methods: This retrospective study was conducted on unilateral (n: 14) and 

bilateral (n: 9) total (n: 23) subjects. Hard and soft tissues were divided into segments by biomedical 

software with the help of reference surfaces determined by appropriate threshold values. In this way, 

the mandibula was divided into three parts: the condyle, the coronoid process, the ramus angulus, the 

corpus, and the maxilla were segmented as the body, zygomatic part, and the nasion. Also the facial 

soft tissues were divided into 6 parts. Mirroring was performed on the specified reference plane and 

the distances between the left and right parts of the face were measured and evaluated. Descriptive 

statistics and Pearson correlation analysis were used for statistical evaluations.Results:It was found 

that the highest difference in mandible was in the condyle region in the unilateral subjects and in the 

nose in the zigomatic region in the maxilla region, the nose in the soft tissues. It was observed that the 

differences in the mandibular structures were compatible with each other and the correlation in the 

maxillary structures was not statistically significant. Also, the correlation in mandibular structures in 

adjacent structures was found statistically significant Result It was observed that hard and soft tissue 

asymmetries in unilateral and bilateral cleft palate individuals were different. 

Keywords: Cleft Lip and Palate, Clp, Uclp, Bclp, Asymmetry 
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ÖZ 
Dental implant, diş eksiklikleri sebebiyle kaybedilen fonksiyon ve estetiği geri kazandırmak için 

uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Anterior bölgede uygulanan restorasyonlarda hastanın estetik 

beklentisi önceliklidir. İmplant üstü restorasyonların estetik başarısının sağlanabilmesi için doğal dişe 

benzer bir çıkış profili elde ederek yumuşak doku konturunun şekillendirilmesi önemli bir faktördür. 

Periimplant yumuşak doku şekillendirmesi immediate geçici restorasyonlarla sağlanabilir. Bunun için 

hastanın kendi dişi, akrilik hazır diş veya önceden hazırlanmış olan otopolimerize akrilik rezin 

restorasyon geçici abutmenta sabitlenerek cerrahinin yapıldığı gün hasta ağzına yerleştirilir. İyileşme 

sürecinin tamamlanmasının ardından oluşturulmuş olan çıkış profiline uygun bir daimi restorasyon 

yapılır. Hekimin şekillendirdiği yumuşak doku konturunun laboratuvar teknisyenine doğru bir şekilde 

aktarımı başarılı bir sonuç elde edilmesi için kritiktir. Bu amaçla daimi restorasyon için ölçünün 

alınması sırasında periimplant yumuşak dokunun stabil konumda kaydedilmesi gerekir. 22 yaşında 

kadın hasta Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, 31 ve 41 numaralı dişlerin eksikliği 

sebebiyle başvurmuştur. Gerekli radyolojik ve klinik muayeneler yapıldıktan sonra alt santral dişler 

konumuna 2 adet implant yerleştirilmesi uygun görülmüştür. İmplant cerrahisinin yapıldığı gün 

hastanın kendi dişinden elde edilen geçici restorasyonlar immediate olarak yerleştirilmiştir. Gerekli 

osseointegrasyon süresi beklendikten sonra zirkonyum altyapılı tam seramik restorasyonlar ile estetik 

beklenti karşılanmıştır. Bu olgu sunumunda implant destekli restorasyonlarda yumuşak dokunun 

şekillendirilmesi, elde edilen çıkış profilinin laboratuvara aktarımı ve estetiğin sağlanması için 

cerrahiden protetik tedavi bitimine kadar gerekli olan aşamalar anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dental Estetik, İ̇mplant Destekli Sabit Protez, İ̇mmediate Yükleme, Zirkonyum 

Restorasyon 

 

FORMING PERIIMPLANT SOFT TISSUES AND RESTORING IMPLANTS IN THE 

AESTHETIC ZONE: A CASE REPORT 
 

ABSTRACT 
Dental implant is a treatment option for the replacement of lost teeth to restore the function and 

aesthetics. The aesthetic expectation of the patient is prioritized when restoring a dentition in the 

anterior zone. Developing an emergence profile similar to natural tooth and guiding soft tissue 

contours are important factors in order to achieve aesthetics in implant supported restorations. The 

guiding of the periimplant soft tissue can be achived with immediate provisional restorations. For this 

purpose, the patient's own tooth, acrylic tooth or autopolymerized acrylic resin provisional restoration 

is fixed to the temporary abutment and placed on the implant on the day of surgery. After the healing 

period, the definitive restoration is fabricated with respect to the shaped emergence profile. The 

transfer of the soft tissue contour formed by the dentist to the laboratory technician is critical to 

achieve a successful outcome. For this purpuse, the periimplant soft tissue contours should be captured 

in rest intraorally. A 22 year-old female patient referred to Ankara University Faculty of Dentistry due 

to the absence of tooth #31 and #41. After clinical and radiological examination, two implants were 

considered for mandibular central incisors position. On the day of implant surgery, temporary 

restorations obtained from the patient's own teeth were placed immediately. Subsequent to 

osseointegration period, aesthetic expectation was achived with zirconium restorations.  



 121 

 

In this clinical report, soft tissue forming for implant supported restorations, transferring the 

emergence profile to the laboratory and the stages from surgery to the prosthodontic treatment were 

explained to obtain desired aesthetic outcome. 

Keywords: Dental Aesthetics, İ̇mplant Supported Fixed Prosthesis, Immediate Loading, Zirkonium 

Restoration 
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ABSTRACT 
Aim: Internet is an easily accessible health information provider for doctors and patients. Our aim was 

to evaluate the reliability and quality of web-based information about orthodontics and orthodontic 

treatment in Turkish websites. Material-Method: Google Trends™ was used to decide the keywords 

by searching the most relevant topics aboutthe term ‘ortodonti’. Suggested search terms were 

“ortodonti”, “ortodontist”, “ortodontik tedavi”, “diş teli” and “diş teli tedavisi”. An online search was 

done using the most popular search engine in Turkey: Google™ with the selected terms. First 20 sites 

for each keyword were assessed.Advertisements, journal articles, unrelated and identical sites were 

excluded. Remaining sites were evaluated using DISCERN instrument. Results: Among the 60 

evaluated websites, 20 (33%) of them were newspaper’s websites, 18 (30%) of them were websites 

about dental clinics and universities,9 (15%) of them were personal blogs of the patients who had 

received orthodontic treatment. According to DISCERN scores, out of 60 websites, 33 (55%) of them 

were graded very poor (scored between 16 and 27), 18 (30%) of them graded poor (scored between 28 

and 38), 9 (15%) of them graded fair (scored between 39 and 50). None of the websites scored as good 

or excellent. Conclusions: This study showed that the quality of the web based information about 

orthodontics in Turkish language is generally inadequate and scientifically imperfect. Patients should 

know about the inaccuracies and limitations of information found on the Internet. Dental professionals 

must make an effort to improve the web-based data about orthodontics. 

Keywords: Access to Health İnformation; Internet; Orthodontics; Orthodontic Treatment 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, iskeletsel Sınıf I, II ve III malokluzyona sahip bireylerde maksiller kaide 

uzunluğunun mandibuler korpus ve ramus boyutları ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: 

Çalışma materyalini bölüm arşivinden elde edilen daha önce ortodontik tedavi hikayesi, 

Temporomandibuler eklem problemi veya kraniyofasiyal deformitesi olmayan 110 vakaya ait (50 

iskeletsel Sınıf I, 35 İskeletsel Sınıf II, 25 İskeletsel Sınıf III vaka) lateral sefalometrik radyografiler 

oluşturmaktadır. Gruplama, ANB açısına göre yapılmıştır. ANB açısı 0-4  ̊ arasında olan bireyler 

iskeletsel Sınıf I grubu; ANB açısı 4 ’̊den büyük olan bireyler iskeletsel Sınıf II grubu; ANB açısı 

0 ’̊den küçük olan bireyler ise iskeletsel Sınıf III grubu oluşturmuştur. Lateral sefalometrik 

radyografiler üzerinde Co-Go, Go-Me ve ANS-PNS boyutsal ölçümleri yapılmıştır. Parametrelerin 

gruplara göre karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Ayrıca her grupta 

parametreler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular: Co-Go, Go-Me ve ANS-PNS 

ölçümleri bakımından grupların ortalamaları arasındaki farklar istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. 

Sınıf I gupta Co-Go ile ANS-PNS arasındaki ve Go-Me ile ANS-PNS arasındaki korelasyon istatistik 

olarak önemlidir (p<0.05). Benzer şekilde Sınıf II grupta da Co-Go ile ANS-PNS arasındaki ve Go-Me 

ile ANS-PNS arasındaki korelasyon istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.001). Sınıf III grupta ise 

sadece Go-Me ile ANS-PNS arasında istatistik olarak önemli bir korelasyon bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: İskeletsel Sınıf I ve Sınıf II bireylerde maksiller kaide uzunluğu ile mandibuler korpus ve 

ramus boyutları arasında; iskeletsel Sınıf III bireylerde ise sadece maksiller kaide uzunluğu ile 

mandibuler korpus boyutu arasında önemli bir ilişki olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, Malokluzyon, Maksiller Kaide Uzunluğu, Mandibuler Uzunluk 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MAXILLARY BASE 

LENGTH AND MANDIBULAR CORPUS AND RAMUS DIMENSIONS IN 

DIFFERENT MALOCCLUSIONS 
 

 

ABSTRACT 
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship of maxillary base length with 

mandibular corpus and ramus dimensions in individuals with skeletal Class I, II and III malocclusion. 

Materials and Methods: The study material from the department archive is composed of lateral 

cephalometric radiographs of 110 cases (50 skeletal Class I, 35 skeletal Class II, 25 skeletal Class III 

cases) with no orthodontic treatment history, temporomandibuler joint problem or craniofacial 

deformity. Grouping was performed according to ANB angle. Individuals with ANB angle between 0-

4  ̊ formed skeletal Class I group; individuals with ANB angle greater than 4 ̊ had a skeletal Class II 

group; individuals with an ANB angle of less than 0 ̊ consisted of a skeletal Class III group. 

Dimensional measurements of Co-Go, Go-Me and ANS-PNS were performed on lateral cephalometric 

radiographs. One-way Analysis of Variance was used to compare the parameters according to the 

groups. In addition, the correlation coefficients between the parameters were calculated in each group. 

Results: In terms of Co-Go, Go-Me and ANS-PNS measurements, the differences between the groups 

were not statistically significant. In Class I group, the correlation between Co-Go and ANS-PNS and 

Go-Me and ANS-PNS is statistically significant (p<0.05). Similarly, in Class II group, the correlation 

between Co-Go and ANS-PNS and Go-Me and ANS-PNS is statistically significant (p<0.001). In 
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Class III group only statistically significant correlation was found between Go-Me and ANS-PNS. 

Conclusion: It can be said that in the skeletal Class I and Class II cases there is a relationship between 

maxillary base length and mandibular corpus and ramus dimensions while there is only a relationship 

between the length of the maxillary base and the length of the mandibular corpus in skeletal Class III 

individuals. 

Keywords: Orthodontics, Malocclusion, Maxillary Base Length, Mandibular Length 
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FARKLI SIVILARDA KISA DÖNEM BEKLETİLEN ÜÇ FARKLI MATERYALİN 

RENK VE PÜRÜZLÜLÜK DEĞİŞİMLERİNİN İ̇NCELENMESİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Meryem Gülce Subaşı 
 

103-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 
Amaç: Diş hekimliğinde restorasyon yapımında kullanılan üç farklı materyalin farklı sıvılarda kısa 

dönem bekletilmesi sonrası renk ve yüzey pürüzlülük değişiminin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 

Çalışmada 3 farklı materyal (renk:A2) [(rezin nanoseramik (Lava Ultimate), feldspatik seramik (Vita 

Mark II), kompozit (IPS Empress Direct)] kullanılmıştır (n=30). Tüm örnekler aynı kalınlıkta olacak 

şekilde elde edilmiştir. Rezin nanoseramik ve kompozit örneklerin yüzeyine polisaj ve feldspatik 

seramiğe ise glaze işlemi uygulanmıştır. Tüm örneklerin başlangıç pürüzlülük ve renk ölçümleri 

yapılmıştır. Her bir materyal kendi içinde bekletilecek sıvı tipine göre üç alt gruba (distile su, kahve, 

kola) ayrılmıştır (n=10). Her bir sıvıda bekletilen örnek, her gün günde 15 dak bekletilmiştir. Bu işlem 

1 ay süre ile aynı şekilde tekrar edilmiştir. Tüm örneklerin yüzeyleri günde 1 kez 20 sn süre ile 

otomatik diş fırçası ile fırçalanmıştır. Tüm örneklerin 1 ay sonraki pürüzlülük ve renk değerleri tekrar 

ölçülmüştür. Tüm materyallerin 1 ay sonraki renk değişim değerleri (ΔE) iki yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ile incelenmiştir. Örneklerin başlangıç pürüzlülük değerleri tek yönlü ANOVA, 1 ay 

sonraki pürüzlülük değerleri iki yönlü ANOVA ile incelenmiştir (P=0.05). Bulgular: Materyal 

(p=0.001) ve sıvı tipi (p=0.010) materyallerin 1 ay sonraki renk değişim değerlerini etkilemiştir. 

Başlangıç pürüzlülük değerleri materyal tipinden etkilenirken (p<0.0001), materyallerin 1 ay sonraki 

pürüzlülük değerleri materyal tipi (p=0.000) ve materyal-sıvı tipi (p=0.034) etkileşiminden 

etkilenmiştir. Sonuç: Kompozit materyal (IPS Empress Direct) 1 ay sonunda diğer materyaller ile 

karşılaştırıldığında klinik olarak kabul edilemez yüksek renk ve yüksek pürüzlülük değeri göstermiştir. 

Renk ve pürüzlülük değerleri birlikte değerlendirildiğinde, klinik uygulamada rezin nanoseramik ve 

tam seramik materyaller kompozit materyale göre tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit, Seramik, Rezin Nanoseramik, Renk, Pürüzlülük 

 

INVESTIGATION OF COLOR AND ROUGHNESS CHANGE OF THREE 

DIFFERENT MATERIALS AFTER SHORT-TERM STORAGE IN DIFFERENT 

LİQUİDS 
 

 

ABSTRACT 
Purpose: To investigate the color and surface roughness change of three different materials that are 

used in dentistry after short-term storage in different liquids. Material and Methods: In this study, 3 

different materials (color: A2) [resin nanoceramic (Lava Ultimate), feldspathic ceramic (Vita Mark II), 

composite (IPS Empress Direct)] were used (n=30). All specimens were obtained in the same 

thickness. Polishing was applied to the resin nanoceramic and composite specimens surfaces and 

glazing procedure was applied to the feldspathic ceramic. All specimens initial roughness and color 

measurements were performed. Each material was divided into three subgroups according to the stored 

liquid type (distilled water, coffee, cola) (n=10). The sample kept in each liquid was kept every day for 

15 minutes. This procedure was repeated in the same way for a 1 month period. The surfaces of all 

samples were brushed with once daily for 20 seconds with a automatic toothbrush. The roughness and 

color values of all samples were measured again after 1 month. Color change values (ΔE) of all 

materials after 1 month were analysed with two-way analysis of variance (ANOVA). Initial roughness 

values of specimens were analysed by one-way ANOVA and roughness values after 1 month were 

analysed by two-way ANOVA (P=0.05). Results: Material (p=0.001) and liquid type (p=0.010) 

affected the color change values of materials after 1 month. Although the initial roughness values were 
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affected by material type (p<0.0001), materials roughness values after 1 month were affected by 

material type and material-liquid type interactions (p=0.034). Conclusion: At the end of 1 month, 

composite material (IPS Empress Direct) presented clinically unacceptable high color and high 

roughness value if compared with the other materials. If color and roughness values are evaluated 

together, in clinical practice resin nanoceramic and all ceramic materials can be preferred instead 

composite material. 

Keywords: Composite, Ceramic, Resin Nanoceramic, Color, Roughness 
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FARKLI TEMİZLEME YÖNTEMLERİNİN VAKUMLA ŞEKİLLENDİRİLEN 

PEKİŞTİRME AYGITLARI ÜZERİNDEKİ PLAK BİRİKİMİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 
Amaç: Pekiştirme, aktif ortodontik diş hareketinin sona ermesinin ardından dişleri ortodontik olarak 

düzeltilmiş pozisyonlarında tutmaya çalışan tedavi aşamasıdır. Sabit ve hareketli olmak üzere çeşitli 

tiplerde pekiştirme aygıtları mevcuttur. Hareketli pekiştirme aygıtlarından biri olan vakumla 

şekillendirilen pekiştirme aygıtları (Essix) estetik, rahatlık, düşük maliyet ve imalat kolaylığı gibi 

sebeplerle yaygın olarak tercih edilmektedir. Dişler ve vakumla şekillendirilen pekiştirme aygıtlarının 

(VŞPA) hijyeni yerine getirilmediğinde, ağız ortamında mikrobiyal dental plak (MDP) oranı artar. 

VŞPA'lar üzerindeki plak birikiminin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, bireyin ağız sağlığı durumu ve 

yeni tedaviler veya ürünlerin değerlendirilmesi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu in vivo 

çalışmada, üç farklı temizleme yönteminin VŞPA' lar üzerindeki anti-plak etkinliği araştırılmıştır. 

Bireyler ve yöntem: Bu çapraz tasarım çalışmaya 16 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılar 

kullandıkları tüm VŞPA' ları, sırayla üç farklı temizleme yöntemiyle temizlenmiştir. Bu yöntemler 

sırasıyla peroksit esaslı temizleme tabletleri (PETT) artı fırçalama, kontrol (sadece fırçalama) ve sirke 

artı fırçalamadır. Bu çalışmada bu üç farklı temizleme yönteminin, modifiye edilmiş Quigley-Hein 

plak indeksine göre MDP üzerindeki etkinliği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bulgular: Ortalama 

plak skoru PETT grubunda 1.3048, sirke grubunda 1.3420 ve kontrol grubunda 1.3683 olarak tespit 

edilmiştir. Üç gruptaki plak skorları benzer ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuç: PBCT, sirke 

ve kontrol yöntemlerinin VFR'lere ardışık zaman aralıklarında uygulanması, benzer plak skorları ile 

sonuçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal Dental Plak, Vakumla Şekillendirilen Pekiştirme Aygıtı, Peroksit 

Esaslı Temizleme Tableti, Sirke. 

 

EVALUATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT CLEANING METHODS ON 

PLAQUE ACCUMULATION ON THE VACUUM FORMED RETAINERS 
 

 

ABSTRACT 
Aim: Retention is the stage of orthodontic treatment which provides to keep the teeth in their 

orthodontically corrected positions following the end of active orthodontic tooth movement. Fixed and 

removable retainers are used in general. Vacuum-formed (Essix) retainer, one of the removale 

retainers, is widely preferred due to its aesthetic, comfort, low cost, and ease of fabrication. When 

teeth and Vacuum-formed retainers’ (VFRs) hygiene are performed improperly microbial dental 

plaque (MDP) rate increases in the oral environment. Measurement and assessment of plaque 

accumulation on the VFRs can provide valuable information regarding an individual’s oral health 

status and assessment of new treatments or products. This in vivo study investigated the anti-plaque 

efficacy of three different cleaning methods on the VFRs. Subjects and methods: In this cross-over 

study, 16 participants were included. All VFRs used by the participants were cleaned with three 

different cleaning methods in a sequence. These methods were peroxide-based cleanser tablets 

(PBCTs) plus brushing, control (only brushing) and vinegar plus brushing, respectively. In this study, 

the effectiveness of these three different cleaning methods on the MDP according to Modified 

Quigley-Hein Plaque Index was comparatively examined. Results: The mean plaque score was 1.3048 
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in PBCTs group, 1.3420 in vinegar group, and 1.3683 in control group. Plaque scores in the three 

groups were similar and statistically nonsignificant.  

 

Conclusion: Similar plaque scores were obtained with the application of PBCTs, vinegar and control 

methods to VFRs at sequential time intervals. 

Keywords: Microbial Dental Plaque, Vacuum-Formed Retainer, Peroxide-Based Cleanser Tablets, 

Vinegar 
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ÖZ 
GİRİŞ: Fibromiyalji; kronik yaygın ağrı ve yorgunluk, uyku bozukluğu ve depresif ataklar gibi birçok 

semptomun yer aldığı klinik tablodur. Sıklıkla fibröz dokuların ve kasların etkilenmesinin yanısıra 

temporomandibuler eklem rahatsızlıklarının da eşlik ettiği bu kronik bir rahatsızlığın etyolojisi de tam 

olarak bilinememektedir. Temporomandibular disfonksiyon(TMD), çiğneme kasları, 

temporomandibular eklem ve çevresindeki dokularla ilişkili klinik problemleri içerir. Fibromiyaljinin 

de temporomandibular eklemi etkilediğini ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı 

fibromiyalji tanısı almış bir grup hastanın temporomandibuler eklem komponentlerinin hastaların 

yaşam kaliteleri üzerine etkisini analiz etmektir. MATERYAL VE METOD: Kütahya Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne TMD şikayetiyle başvuran daha önceden fibromiyalji tanısı 

almış 10 hasta dahil edilmiştir. Hastalardan Fibromiyalji Etki Skalası, Oral Health Impact Profile-

14(OHIP-14), General Oral Health Assessment Index(GOHAI) ve FONSECA anketlerini 

doldurmaları istenmiştir. Yapılan klinik muayenede masseter, lateral pterygoid, temporal ve 

sternocleidomasteidous kaslarında genel durum ve fonksiyon sırasında hissettikleri ağrı görsel analog 

skalası (VAS) ile değerlendirilmiştir. Hastaların mevcut overjet, overbite miktarları, orta hat kayması, 

eklem sesi mevcudiyeti, deviasyon, defleksiyon miktarları ile protruziv, sol ve sağ lateral hareket 

miktarı, yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş maksimum ağız açıklığı değerleri kaydedilmiştir. 

SONUÇLAR: FES skoru ortalama olarak 73,39+16,93 iken Fonseca değerlendirmesine göre hastaların 

tamamında eklem problemi tespit edilmiştir ve hastaların %60’ının şiddetli TMD’ye sahip olduğu 

kaydedilmiştir. Hastaların TMD sistemine ait çiğneme kaslarının değerlendirilmesinde tüm kaslarda 

VAS değerleri 5’in üzerinde bulunmuştur. Bütün hastalarda sentrik oklüzyonda orta hat kayması 

mevcuttu. Hastaların overjet 1.5-5 mm,overbite 1-5.5 mm,protruzyon 3.5-9mm,lateral hareketler 0-11 

mm, yönlendirilmemiş maksimum ağız açıklığı 29-44 mm,yönlendirilmiş maksimum ağız açıklığı 29-

47 mm aralığında olmak üzere ölçülmüş ve kaydedilmiştir.Hastaların ağız açma sırasında izledikleri 

yolda%80’inde deviasyon%20sinde defleksiyon tespit edilmiştir. TARTIŞMA: Fibromiyalji 

hastalarının TMD ile yaşam kaliteleri de düşmektedir. TMD’nin teşhis edilmesi, rahatsızlığın 

başlangıcının, devamının, sonunun ve tespit edildiği anki durumunun iyi değerlendirilebilmesi gerekir. 

Hastaların eklem muayenelerinin detaylı şekilde incelenmesi ve problemlerin tespiti yaşam kalitelerini 

artırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları, Disk 

Deplasmanı,miyofasiyal Ağrı 

 

EVALUATION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION IN 

PATIENTS WITH FIBROMYALGIA 
 

 

ABSTRACT 
INTRODUCTION:Fibromyalgia is defined as chronic diffuse pain,fatigue,sleep disorder and 

depressive attacks including many symptoms.The etiology of this chronic condition which is 

frequently accompanied by the effects of the temporomandibular joint disorders not well 

known.Temporomandibular dysfunction(TMD) includes the clinical problems associated with 

masticatory muscles,temporomandibular joint and surrounding tissues.The aim of this study is to 

analyze the effects of temporomandibular joint components of a group of patients diagnosed with 

fibromyalgia on the quality of life of the patients. MATERIAL AND METHODS:A total of 10 
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patients who were diagnosed as fibromyalgia were admitted to our clinic with TMD complaint were 

included in the study. The patients were asked to complete the Fibromyalgia Impact Scale,Oral Health 

Impact Profile-14(OHIP-14),General Oral Health Assessment Index(GOHAI) and FONSECA 

questionnaires.In the clinical examination the musculus masseteric,pterygoideus lateralis,temporalis 

and sternocleidomastoideus and the pain they felt during the function were evaluated with a visual 

analog scale(VAS). Amounts of overjet, overbite, midline shift, presence of articulation, deviation, 

deflection, protruziv, left and right lateral movement,non-oriented and oriented maximum mouth 

opening values were recorded. RESULTS:The mean FES score was 73.39+16.93 and according to 

Fonseca analysis,all patients had joint problems and 60% of patients had severe TMD.VAS values of 

all muscles were found to be higher than 5 in the evaluation of the masticatory muscles of the TMD 

system.All patients had a midline shift in the centric occlusion.The measurements of patients' was 

between overjet 1.5-5mm,overbite 1-5.5mm,protrusion 3.5-9mm,lateral movements 0-

11mm,maximum non-oriented mouth opening 29-44mm,oriented maximum mouth opening 29-

47mm.Eighty percent of the patients had deviation and 20% deflexion was observed during the 

opening pattern of the mouth. CONCLUSION:Fibromyalgia patients have a lower quality of life with 

TMD.The diagnosis of TMD,the onset, continuity, end of the discomfort and the current state of the 

condition should be well evaluated. Detailed examination of joint examinations of the patients and 

detection of problems can increase their quality of life. 

Keywords: Fibromyalgia, Temporomandibular Disorders, Disc Displacement, Myofacial Pain 
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FRACTURE RESISTANCE OF MANDIBULAR PREMOLARS RESTORED WITH 

EXPERIMENTAL DENTIN POSTS MADE FROM HUMAN AND BOVINE TEETH 
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ABSTRACT 
Background/purpose: This preliminary study is to evaluate the fracture strength (FS) of fiber-

reinforced composite (FRC) posts and experimental dentin posts (EDPs) obtained from human and 

bovine teeth sterilized by steam autoclaving and gamma radiation. Materials and methods: Eighty 

mandibulary premolars were obturated and divided into 4 groups: control group (C) without any post 

(n=10), FRC post group (FRC) (n=10), human EDP group (H) (n=30), bovine EDP group (B) (n=30). 

Each of the H and B groups were subdivided into 3 groups (n=10) according to sterilization methods: 

no sterilization (HC, BC), steam autoclaving (HA, BA), and gama radiation (HR, BR). Control group 

teeth were prepared to a height of 5mm. The all other teeth were restored with a post and a 

standardized core build-up was provided. All of the teeth were restored with a conventional crown and 

thermocycled for 500 cycles at 50C and 550C. Then the samples were subjected to FS test. Results: 

The one-way ANOVA and Tukey tests showed a significant difference among test groups (P<0.01). 

The control group showed the highest FS value (900.4±21.8 N) in all groups but showed no significant 

difference from the FRC (782.2±15.7 N), HA (773±27.7 N) and BA (774.9±32 N) groups (P>0.05). 

Conclusions: Bovine EDPs seemed to be promising as well as human EDPs. And gama radiation can 

serve as a sterilization method for dentin posts as well as steam autoclaving. 

Keywords: Computer Aided Designing/computer Aided Manufacturing (Cad/cam); Dentin Post; 

Fiber-Reinforced Composite Post; Fracture Resistance; Gama Radiation 
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ÖZ 
Güncel polieter eter keton(PEEK) bazlı materyaller, Ortopedi ve diğer tıp alanlarında son yıllarda 

kullanıma girmiştir. Modifiye PEEK ,( polimer bazlı, %20 seramik dolduruculu) diş hekimliğine yeni 

giren bir materyal olup, fiziksel özellik, yüksek ısı dayanımı, kimyasal stabilizasyon ve 

biyouyumluluk açısından avantajlı konumdadır. Yanı sıra elastisite modülünün 4 GPa olması, kemiğe 

yakın elastik davranış göstermesini sağlamakta, bu durum dayanak diş üzerindeki streslerin 

azalmasına yardımcı olmaktadır. Materyal hem geleneksel hem de bilgisayar destekli tasarımlarla 

çalışmaya uygun olup, metal içermeyen restorasyonların artmış estetik sonuçlarla elde edilmesine 

yardımcı olmaktadır. Sistemin diğer avantajları; aşınma direnci, düşük plak tutulumu ve iyi 

cilalanabilmesidir. Bu çalışmada bahsedilen PEEK materyali, Maryland rezin bağlı köprü tasarımında 

alt yapı materyali olarak kullanılmıştır. Hasta ağzına implant yerleşimi yapıldıktan sonra, PEEK 

altyapı kompozit rezin ile kaplanarak 3 üyeli geçici restorasyon üretilmiştir. PEEK materyali ve 

kompozit rezin ile kombine bu yapının, düşük elastisite modülü sebebiyle metal-seramik ya da 

seramik restorasyonlarda oluşan çiğneme kuvvetleri ve desimantasyon riskini azaltmada rol oynadığı 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlar çalışmaya özgü olmakla beraber, materyal ile ilgili yeni 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Peek, geçici Protez,maryland Köprü. 

 

NEW PERSPECTIVE FOR TEMPORARY FIXED RESTORATIONS: PEEK-

MARYLAND BRIDGES 
 

 

ABSTRACT 
Contemporary polyetheretherketone (PEEK) based materials have been used in orthopedics and other 

medicine in recent years. Modified PEEK (polymer based, 20% ceramic filler) is a new material 

introduced in dentistry and advantageous in terms of physical properties, high temperature resistance, 

chemical stabilization and biocompatibility. As well as the elasticity modulus of 4 GPa, this material 

provides an elastic behavior comparable with bone, which helps to reduce the stress on the abutment 

teeth. The material is suitable for using both traditional and computer-aided design and helps to 

fabricate metal-free restorations with increased esthetic results. Other advantages of the material are 

wear resistance, low plaque affinity and good polishing properties. The PEEK material utilised in this 

study was used as a substructure material in the Maryland resin-bonded fixed dental prosthesis. After 

implant placement in patient's mouth, PEEK framework has been veneered with composite resin for 

the fabrication of an interim 3-pontic resin-bonded Maryland prosthesis. Combined with PEEK 

material and composite resin, this mix structure appears to play a role in reducing the chewing forces 

and decementation risk of metal-ceramic or ceramic restorations due to the low modulus of elasticity. 

The results obtained are specific to the present study, and further studies on this new material are 

needed. 

Keywords: Peek, Temporary Prosthesis,maryland Bridge. 
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ABSTRACT 

Background & Aim: Dental caries are the most common oral health problem in the children with 

special health care needs (SHCN). Several studies conducted in daycare centers or schools have 

revealed that dental caries experiences were significantly higher in children with disability than the 

healthy children.  

Material and Method: This retrospective study has analyzed the records of 137 children with SHCN 

between the ages of 3-14 years who were treated under GA in the Department of Pediatrics Dentistry, 

Aydin Adnan Menderes University and in the Department of Pediatric Dentistry, Ataturk University 

between January 2016 and January 2019. We retrieved clinical data including age, gender, type of 

disability, caries experience index  [decayed, extracted/missing, and filled teeth (deft/DMFT)], 

treatment modalities from the medical charts for analysis. Patients with the history of malignancy, 

known drug allergy or previous history of dental treatment were excluded. Descriptive statistics, 

Student’s t test, and one-way ANOVA were used to test the level of significance. 

Results: This study included records of treatment of 137 children with SHCN, ranging from 3 years to 

14 years old (mean age 8.2±3.0). Children were classified according to their ages (3-6 years and >6) 

and divided into three groups according to their disability type (mental retardation, autism and 

multiple disabilities). The deft/DMFT index was significantly higher in the younger age group (3-6 

years; 12.9±4.8) than the older age group (6 years; 9.6±4.4) (p < 0.001). The mean number of total 

treated teeth was 11.1±4.8, and no differences existed between the disability groups (p>0.05). The 

number of pulp therapies and restorations were higher in the younger age group than the older group 

(p<0.05).  

Conclusion: Untreated dental caries were high in the individuals with special health care needs 

regardless of the disability type. Parents/caregivers should be educated about how to provide oral care 

to their children.  

Keywords: Intellectual disability, anesthesia, dental care, child, oral health 

 

GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ TEDAVİSİ GÖRMÜŞ ÖZEL TEDAVİ GEREKSİNİMİ 

OLAN ÇOCUKLARIN DİŞ TEDAVİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF 

BİR ANALİZ 

 

ÖZ 

Giriş ve Amaç: Diş çürüğü, özel tedavi gereksinimi (ÖTG) olan çocuklarda en yaygın olan ağız 

sağlığı problemidir. Gündüz bakım merkezlerinde veya okullarda yapılan birçok çalışma, özel tedavi 

gereksinimi olan çocuklarda diş çürüğü deneyiminin sağlıklı çocuklardan anlamlı derecede yüksek 

olduğunu göstermiştir.  

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Diş 

Hekimliği Anabilim Dalı ve Atatürk Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında Ocak 2016 

ve Ocak 2019 yılları arasında, genel anestezi altında tedavi görmüş 3-14 yaş arası, özel tedavi 
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gereksinimi olan 137 çocuğun tedavi kayıtları analiz edilmiştir. Hasta dosyalarından yaş, cinsiyet, 

engel tipi, çürük deneyimi [çürük, çekilmiş/kayıp ve dolgulu diş (deft/DMFT)] tedavi tipleri 

kaydedilmiştir. Herhangi bir malignite öyküsü, bilinen ilaç alerjisi veya daha önce diş tedavi öyküsü 

olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Student t testi 

ve tek yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışma, 3-14 (ortalama 8,2 ± 3,0) yaşları arasındaki, 137 özel tedavi gereksinimi olan 

çocuğun tedavi kayıtlarını kapsamaktadır. Çocuklar, yaşlarına göre iki gruba (3-6 yaş ve> 6 yaş) ve 

engel tipine (zihinsel engel, otizm ve çoklu engel) göre üç gruba ayrıldı. deft/DMFT endeksi küçük 

yaş grubunda (3-6 yaş; 12,9 ± 4,8), büyük yaş grubuna göre (> 6 yaş; 9,6 ± 4,4) anlamlı olarak daha 

yüksekti (p <0,001). Tedavi edilen ortalama toplam diş sayısı 11,1 ± 4,8 idi ve engel tipleri arasında 

anlamlı farklılık fark yoktu (p> 0,05). Tedavi tiplerine bakıldığında küçük yaş grubunda, pulpa 

tedavisi ve restorasyon sayısı büyük yaş grubundan daha yüksekti (p <0,05). 

Sonuçlar: Özel tedavi gereksinimi olan bireylerde, tedavi edilmemiş diş çürüğü sayısı, engel tipine 

bakılmaksızın yüksek bulunmuştur. Özel tedavi gereksinimi olan bireylerin ebeveynleri, çocuklarının 

ağız bakımları konusunda eğitilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Zihinsel engel, anestezi, diş bakımı, çocuk, ağız sağlığı 
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İKİ FARKLI TEKNOLOJİ KULLANAN 3-BOYUTLU YAZICILAR İLE ÜRETİLEN 

DENTAL MODELLERİN HASSASİYETLERİNİN 3-BOYUTLU ANALİZ YÖNTEMİ 

İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Asst. Prof. Ph.D. Faruk Emir 
 

 

109-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, SLA ve PolyJet teknolojilerini kullanan 3-boyutlu yazıcılar ile eklemeli 

imalat prensibine göre üretilen çalışma modellerinin hassasiyetini 3-boyutlu bilgisayar destekli ölçüm 

yöntemi ile değerlendirmektir. Materyal Metod: Üzerinde 6 adet prepare edilmiş diş bulunan (sağ-sol 

II. molarlar, sağ-sol II: premolarlar ve sağ-sol kaninler) mandibulayı temsil eden ark şeklinde bir ana 

model, bilgisayar destekli tasarım yazılımı (RapidForm XOR2; 3D Systems Inc) ile tasarlanmış ve 

.STL formatında kaydedilmiştir. Kaydedilen dijital veri kullanılarak 10 adet model SLA (Ultra SP 

Ortho, envisionTEC) ve 10 adet model de PolyJet (Objet30 Orthodesk, Stratasys) teknolojisini 

kullanan 3-boyutlu yazıcılarla elde edilmiştir. Yazıcılardan çıkan toplam 20 model endüstriyel optik 

tarayıcı (ATOS Core 200 5M, GOM GmbH, ile dijitalleştirilmiştir. Dijital modeller ana model ile 3-

boyutlu analiz yazılımı (Geomagic Control, 3D Systems) kullanılarak tek tek karşılaştırılmış ve oluşan 

farklılıklar hesaplanmıştır. Ayrıca farklılıkların yönü ve lokalizasyonları da renk kodlu haritalar ile 

gösterilmiştir. Tek değişkenli varyans analizi kullanılarak farklılıklar analiz edilmiştir. Bulgular: SLA 

teknolojisi ile üretilen modellerin hassasiyeti ortalama 50.2 µm ve PolyJet teknolojisi ile üretilen 

modellerin hassasiyeti ortalama 55.5 µm olarak bulunmuştur. Modellerin hassasiyetleri arasında fark 

olmasına rağmen bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir. Renk kodlu haritalara göre her iki 

teknoloji ile üretilen modellerde genellikle ana modele göre bir miktar küçülme gözlenmiştir. SLA 

modellerin yüzey kalitesinin PolyJet modellere göre daha pürüzsüz olduğu görülmüştür. Ayrıca SLA 

yazıcının model oluşturma hızının PolyJet yazıcıya göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç: 

Çalışmamızda; SLA ve PolyJet teknolojilerini kullanan 3-boyutlu yazıcılarla elde edilen modellerin 

hassasiyeti klinik olarak kabul edilebilir sınırın altına çıkmıştır. Her iki teknoloji ile üretilen bu 

modellerin protetik restorasyonların yapımında çalışma modeli olarak kullanılabileceği ve hekimlerin 

3-boyutlu yazıcı seçiminde hassasiyete ek olarak basılan modelin yüzey özellikleri, model oluşturma 

hızı gibi faktörleri de gözönünde bulundurması gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 3d Yazıcı, Eklemeli İmalat, Dijital Model, Hassasiyet, Bilgisayar Destekli 

Ölçüm 
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İLERİ DERECE REZORBE MANDİBULADA BİR PROTETİK REHABİLİTASYON 
 

Ra. Ph.D. Fehmi Gönüldaş 
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ÖZ 
Osseointegre dental implantlar, tam dişsizlik olguları için başarılı bir tedavi yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. Tam dişsizlik olguları kullanılan implant sayısına göre sabit ya da hareketli olacak 

şekilde planlanabilir. Planlanan restorasyonlar, implant tutuculu veya implant destekli overdenture ve 

implant destekli sabit protezler olarak sınıflandırılabilir. Aşırı rezorbe kretlerin varlığında birden çok 

dokunun restore edilmesi gerekli olduğundan implant destekli hibrit protezler dişsiz kretlerin 

rehabilitasyonu için önemli bir tedavi seçeneğidir. Başlangıçta hibrit protezler, metal alaşımlarından 

yapılan alt yapı üzerine akrilik ve suni dişler kullanılarak üretilen ve vida tutuculu olarak ağza 

yerleştirilen restorasyonlar olarak kabul görmekteydi ancak zaman içerisinde gelişen teknoloji ile 

birlikte güncel gelişmeler restorasyonun alt yapı ve üst yapı materyallerinin seçiminde, üretim 

tekniğinde ve restorasyonun dizaynında alternatif teknikler meydana gelmiştir ve bu değişiklikler 

klinik uygulamalarda da kullanılmaktadır. 64 yaşında erkek hasta Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Protetik Diş Tedavisi anabilim dalına, mevcut alt üst tam protezlerinde yaşadığı problemler 

sebebiyle başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyolojik muayeneye göre alt çenede aşırı rezorbe kretlerin 

varlığı tespit edilmiştir. Hastanın genel sağlık durumunun da uygun olması dikkate alınarak dört 

implanttan destek alan sabit protez yapılmasına (All-on-four®) karar verilmiştir. Bu olgu sunumunda 

implant destekli bir hibrit protez olan All-on-four protezin planlanması, yapım aşamaları, bu süreçte 

karşılaşılan zorluklar, teknik komplikasyonlar ve çözüm yolları anlatılmaktadır 

Anahtar Kelimeler: Rezorbe Mandibula, All-On-Four, Hibrit Protezler 

 

A PROSTHETIC REHABILITATION IN SEVERELY RESORBED MANDIBLE 
 

 

ABSTRACT 
Osseointegrated dental implants are accepted as a successful treatment method for edentulous patients. 

Edentulous cases can be planned to be fixed or removable depending on the number of implants. 

Planned restorations, implant-retained or implant-supported overdentures and implant-supported fixed 

prostheses can be classified. Since multiple tissues must be restored in the presence of severely 

resorbed alveolar crestal bone, implant-supported hybrid prostheses are an important treatment option 

for the rehabilitation of these cases. Initially, hybrid prosthesis were accepted as restorations made of 

metal alloys by using acrylic and artificial teeth and placed in the mouth with a screw holder. 

However, with the technology developed over time current developments have occurred alternative 

techniques in the selection of infrastructure and superstructure materials, fabrication techniques and 

design of restorations and these techniques are also used in clinical applications. A 64-year-old male 

patient applied to Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of prosthodontics due to the 

problems which he experienced in his existing complete dentures. According to the clinical and 

radiological examination, the presence of severely resorbed mandible was detected. Considering that 

the patient's general health condition is appropriate, it was decided to have a fixed prosthesis (All-on-

four®) that supports from four implants. In this case, planning of all-on-four prostheses, fabrication 

stages, difficulties encountered in this process, technical complications and solutions are explained. 

Keywords: Severely Rezorbed Mandible, All-On-Four, Hybrid Prosthesis 
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IMPLANT ÇEVRESİNDEKİ DİŞETİNDE OLUŞAN DEFEKTLERİN 

PERİODONTAL CERRAHİ YÖNTEMLERLE KAPATILMASI: 2 VAKA SUNUMU 
 

Asst. Prof. Ph.D. Devrim Deniz Üner 
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ÖZ 

Anterior bölge gibi komplike bir alan da meydana gelen diş eksikliklerinin tedavisi için uygulanan 

implantlarda çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Yetersiz kemik varlığında kemik 

augmentasyon prosedürleri uygulanmadığında sonradan dişetinde estetik olarak problemlere neden 

olan defektler ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda dişetinde serbest dişeti grefti, bağ dokusu grefti 

ve saplı bağ dokusu grefti gibi yapılacak çeşitli mukogingival cerrahi prosedürler ile ilgili bölgede 

periimplant dokuları kalınlaştırarak daha estetik bir görünüm elde edilmektedir. Bu sunumunda 

anterior bölgeye yapılmış 2 implantda meydana gelen dişeti defektinin saplı bağ dokusu ve serbest 

dişeti grefti ile tedavisi hakkında bilgi verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Implant, Saplı Bağdokusu, Serbest Dişeti Grefti 

 

COVERAGE OF DEFECTS IN THE PERI-IMPLANT GINGIVAL AREA WITH 

PERIODONTAL SURGICAL PROCEDURES: 2 CASE REPORT 
 

 

ABSTRACT 
Various complications occur in implants for the treatment of tooth deficiencies that occur in a 

complicated area such as the anterior region. If bone augmentation procedures are not performed in the 

presence of insufficient bone, defects that cause aesthetic problems in the gingiva subsequently arise. 

In such a case, a more aesthetic appearance is achieved by thickening the peri-implant tissues in the 

gingival region related to various mucogingival surgical procedures such as free gingival graft, 

connective tissue graft and stem connective tissue graft. In this presentation, information is given 

about the treatment of gingival defect in the anterior region with gum connective tissue and free 

gingival graft. 

Keywords: Implant, Pedicle Connective Tissue Graft, Free Gingival Graft 
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İMPLANT DESTEKLİ KRONLARIN VE ÇEVRE DOKULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 2 YILLIK TAKİP ÇALIŞMASI 
 

Assoc. Prof. Ph.D. Akın Aladağ - Asst. Prof. Ph.D. Niler Özdemı̇r Akkuş - Asst. Prof. Ph.D. 
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112-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
İmplant üstü restorasyonların ve çevre dokularının uzun dönem takip ve değerlendirmesi bu 

restorasyonların başarısında büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, estetik bir indeks 

kullanarak implant destekli tek kronların çevre yumuşak dokularının değerlendirilmesidir. 35 implant 

destekli tek kron ve periodontal durumları 2 yıl sonrasında, 3 oral-maksillofasiyal cerrah ve 3 

prostodontist tarafından uygulanan ve 9 başlıktan oluşan Kron Estetik İndeks (ICEI) kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Test her bir gözlemci tarafından 2’şer kez uygulanmıştır. Gözlemci grubu içi ve 

gruplar arası uyumu ifade edebilmek için Weighted Cohen’s k testi uygulanmıştır. Prostodontistler, 

cerrahlar ve her iki grup için uyum değerleri tabloda gösterilmiştir. Grup içi bulguları 

değerlendirildiğinde, oral maksillofasiyal cerrahlar arasındaki uyum düşükken (0,39), prostodontistler 

arası uyum orta derecede (0,45) bulunmuştur. Gruplar arası uyum açısından prostodontistler (0,51) 

daha yüksek değerler sergilemiştir. ICEI indeksi, implant destekli tek kronların ve çevre yumuşak 

dokuların değerlendirilmesinde kullanılan nesnel bir yöntemdir. Estetik restorasyonların 

derecelendirmesinde prostodontistler daha yüksek güvenilirlik sergilemişlerdir. Her ne kadar implant 

restorasyonların değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılsa da ICEI daha ileri klinik verilerin eldesi için 

geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Implant, Diş, Estetik, İndex 

 

EVALUATION OF IMPLANT-SUPPORTED CROWNS AND SURROUNDING 

TISSUES: 2 YEARS FOLLOW-UP. 
 

 

Abstract 
Long-term follow-up and evaluation of implant supported restorations and surrounding tissues are of 

great importance in the success of these restorations.The aim of this study was to evaluate the esthetics 

of implant-supported single crowns and adjacent soft tissues using an objective rating index. 35 

implant-supported single-tooth restorations and their surrounding soft tissues were evaluated by three 

oral-maxillofacial surgeons and three prosthodontists with nine items of the rating index. The rating 

was carried out twice by each of the examiners. Weighted Cohen’s k was calculated to express the 

intra- and interobserver agreement. Three oral-maxillofacial surgeons and three prosthodontists rated 

esthetics of the implant-supported crown and their adjacent mucosa after 2 years by using the Implant 

Crown Esthetic Index. The Implant Crown Esthetic Index reveals a mean overall score of 3.2, with an 

acceptable result in 82 % of the cases. Intraobserver results indicated that the agreement between the 

first and second rating of both the prosthodontists was good and that the agreement of the oral 

maxillofacial surgeons was moderate (0.53 and 0.61). The best interobserver agreement was found 

between the three prosthodontists (0.73, good agreement). The Implant Crown Esthetic Index is an 

objective tool in rating esthetics of implant-supported single crowns and adjacent soft tissues. The 

rating is best be carried out by one prosthodontist to have the highest reliability. 

Keywords: Implant, Tooth, Esthetic, İndex 
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İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONA SAHİP HASTALARDA MODİFİYE 

REVERSE HEADGEAR TEDAVİSİ SONRASINDA FARİNGEAL HAVAYOLU 

DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Inst. Ph.D. Aykan Onur Atı̇lla - RA. MD. Taner Öztürk - Assoc. Prof. Ph.D. Ahmet Yağcı 
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ÖZ 
Amaç: Modifiye reverse headgear uygulanan iskeletsel sınıf lll anomaliye sahip hastalarda, tedavi 

sonrasında alınan sefalometrik filmler üzerinde faringeal havayolu boyutlarında meydana gelen 

değişikliklerin incelenmesidir. Materyal & Metot: Çalışma materyali olarak Erciyes Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı arşivinden modifiye reverse headgear uygulanan 11 

hastaya (6 erkek, 5 kadın; yaş ortalaması: 11,93±1,87 yıl) ait tedavi öncesi (T0) ve tedavi sonrası (T1) 

alınan lateral sefalometrik filmler kullanılmıştır. Çalışmaya 4 adet açısal ölçüm (SNA, SNB, ANB, 

SN-PP) kullanılmıştır. Faringeal havayolu boyutlarının belirlenmesi amacıyla PNS-UPW (PNS-Ba 

çizgisi ile faringeal havayolu kesişimi ve posterior farenjiyal duvar arasındaki uzaklık), Cv2’-MPW (2. 

Vertebra düzlemi ile orta farenjiyal duvar arasındaki uzaklık), Cv3’-LPW (2. Vertebra düzlemi ile alt 

farenjiyal duvar arasındaki uzaklık) ile PASmin (dil tabanı ile posterior faringeal duvar arasındaki 

uzaklık) uzaklıkları ölçüldü. Ortopedik müdahale ile meydana gelen değişimleri belirlemek için T0 ve 

T1 değerleri arasında Paired-t test ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Ortalama tedavi 

süresi 11,65±2,46 ay olarak bulunmuştur. Ortopedik tedavi sonrası ANB açısı (p<0,05) başlangıç 

değerleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermiştir. SNA, SNB ve 

SN-PP açılarında ise anlamlı bir değişim olmamıştır. Farengeal havayolu ölçümlerinde CV2’-MPW 

uzaklığında anlamlı derecede bir artış olurken (p<0,05), PNS-UPW, CV3’-LPW ve PASmin 

uzaklıklarındaki artış anlamlı bulunmamıştır. PNS-UPW uzaklığı ile PASmin uzaklığı arasında 

(r=0,765; p<0,05) ve SNA ile CV3’-LPW arasında (r=0,765; p<0,05) pozitif yönde güçlü bir 

korelasyon bulunmuştur. Sonuç: İskeletsel sınıf lll malokluzyona sahip erişkin hastalara uygulanan 

modifiye headgear tedavisi faringeal havayolu sagittal boyutunda artışa sebep olabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Modifiye Reverse Headgear, Posterior Havayolu, İskeletsel Sınıf Iıı 

 

EVALUATION OF PHARYNGEAL AIRWAY CHANGES IN PATIENTS WITH 

SKELETAL CLASS III MALOCCLUSION AFTER MODIFIED REVERSE 

HEADGEAR THERAPY 
 

 

ABSTRACT 
AIM: The aim of this study was to investigate the changes in pharyngeal airway dimensions on 

cephalometric films taken after treatment in patients with skeletal class III malocclusion who applied 

modified reverse headgear (M-RHG). MATERIAL AND METHOD: M-RHG was applied to 22 

patients (12 males, 10 females; mean age: 11.93 ± 1.87 years). In order to determine the dimensions of 

pharyngeal airway, as 4 linear measurements, PNS-UPW (distance between PNS-Ba line and 

pharyngeal airway intersection and posterior pharyngeal wall), Cv2’-MPW (distance between the 2nd 

vertebral plane and the posterior mid-pharyngeal wall), Cv3’-LPW (distance between the 3rd vertebral 

plane and the lower posterior pharyngeal wall), PASmin (distance between the base of the tongue and 

the posterior pharyngeal wall) was used on the pre and post-treatment radiographs. Paired-t test and 

Pearson correlation analysis were used between T0 and T1 values in order to determine the changes. 

RESULTS: The mean duration of treatment was 11.65 ± 2.46 months. ANB angle after orthopedic 

treatment (p <0.05) showed statistically significant differences compared to baseline values. There was 

no significant change in SNA, SNB and SN-PP angles. While there was a significant increase in 
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CV2’-MPW in pharyngeal airway measurements (p <0.05), there was no significant increase in PNS-

UPW, CV3’-LPW and PASmin distances. There was a strong positive correlation between PNS-UPW 

and PASmin (r = 0.765; p <0.05) and SNA to CV3’-LPW (r = 0.765; p <0.05). CONCLUSION: M-

RHG treatment for adult patients with skeletal class III malocclusion leads to an increase in 

pharyngeal airway size. 

Keywords: Modified Reverse Headgear, Posterior Pharyngeal Airway, Skeletal Class Iıı 

Malocclusion 
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KEMİK REZORBSİYONUNU YAVAŞLATMAK İ̇ÇİN PLANLANAN, ÜST ÇENE 

OVERDENTURE PROTEZ UYGULAMASI. 
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ÖZ 
Giriş: Doğal dişlerin herhangi bir nedenle kaybedilmesi sonucunda, ortaya çıkan dişsiz bölgeler 

hastanın kendisinin takıp çıkartacağı hareketli protezler ile telafi edilebilir. Doğal dişlerin kaybı 

sonrası ilk sekiz haftada kret tepesinde lingual ve bukkal duvarlarda rezorpsiyonla sonuçlanan 

osteoklastik aktivite göze çarpar. Ayrıca, hareketli protez altındaki destek kemiğin zaman içinde 

azalmasıyla, ileri yaşlarda protez kullanımı giderek zorlaşmaktadırlar.Dişsiz çenelerden alveol kemik 

kaybı, özellikle yaşlılarda ciddi ve yaygın bir klinik problemdir. Araştırmacılar tam protez kullanan 

hastaların % 50 sinden fazlasında zaman içinde retansiyon ve stabiliteye ilişkin problemler yaşandığını 

göstermişlerdir. Dişsiz olguların tam protez ile rehabilitasyonunun sonuçlarını bir çok faktör 

etkilemektedir. Hastalar protezlerinin retansiyon ve stabilitesinin artırılmasına yönelik bir beklenti 

içindedirler. Amaç: Bu çalışmada Üst çene tam dişsiz hastada anterior bölgede 21,22,23 numaralı 

dişler aşırı kron harabiyeti olmasına rağmen kök kanal tedavileri olan dişler ağızda tutuldu. Kemik 

yüksekliği İyi seviyede olması sebebiyle üzerleri metal copingler ile kapatılarak köklerin çürümesi 

engellendi. Kemik yüksekliği korunmasına destek olunarak üst tam protezin retansiyon ve stabilitesine 

katkıda bulunmak amaçlandı. Olgu: Üst çene hareketli protez yaptırmak için kliniğe başvuran 70 

yaşında erkek hasta kalan üç anterior dişi çektirmek veya çektirmemek ile ilgili kaygıları vardı. Klinik 

ve radyolojik muayenelerden sonra parsiyel hareketli protez yerine daha uzun vadede sorunsuz 

kullanabileceği anterior bölgede olacak estetik görünümün daha sağlıklı olacağı tam protez planlandı. 

Köklerin sabit protetik ölçüsü alınarak metal kopingler yapıldı. Tutuculuğun daha iyi olması için tek 

parça planlandı. Metal koping köklerin üzerine kron yapıştırma simanı ile yapıştırıldı. Üst tam protez 

için Anatomik ölçüden sonra kişisel ölçü kaşığı yapılarak, ölçü kaşığı kenarlarına yeşil stençle kenar 

şekillendirme yapıldı. Çinkoksit öjenol ile fonksiyonel ölçüler deliksiz şahsi kaşık kullanılarak alındı. 

Dikey boyut tesbiti ve dişli prova yapılarak protezler hastaya teslim edildi. Sonuç: Hastanın takibinde 

metal kopinglerin stabil olduğu görüldü. Dişlerin korunarak ağızda bırakılması kemik rezorbsiyonunu 

engeleyerek Overdenture Protezin retansiyon ve stabilitesine olumlu katkıda olacağı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kemik Rezorbsiyonu, Overdenture, Retansiyon, Stabilite. 

 

APPLICATION OF OVERDENTURE PROSTHESIS FOR UPPER JAW PLANNED 

TO SLOW DOWN BONE RESORPTION. 
 

 

ABSTRACT 
Background: As a result of the loss of natural teeth for any reason, the resulting toothless areas can be 

compensated for by the removable dentures that the patient will remove. In the first eight weeks after 

the loss of natural teeth, osteoclastic activity is observed that results in resection of the lingual and 

buccal walls at the crest. As the supportive bone under the removable prosthesis decreases over time. 

Patients are in an expectation of increasing the retention and stability of their prostheses. Objective: In 

this study, teeth with root canal treatments were kept in the mouth despite the excessive crown damage 

in the anterior region (21,22,23) in the maxillary toothless patient. Because the bone height was good, 

the roots were covered with metal copings and the roots were prevented from decaying. It was aimed 

to support the preservation of bone height and to contribute to the retention and stability of the upper 

full denture. Case: A 70-year-old male patient who was admitted to the clinic for a maxillary 

prosthesis had concerns about having three remaining anterior teeth. After the clinical and radiological 
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examinations, instead of partially removable prostheses, a complete prosthesis was planned in the 

anterior region, which could be used without any problems in the long term, and the aesthetic 

appearance would be healthier. The metal was bonded with crow cement on the roots. Functional 

measurements with zinc oxide eugenol were obtained by using a non-perforated personal spoon. 

Prostheses were delivered to the patient after vertical dimension fixation. Conclusion: It was observed 

that metal copings were stable in the follow-up of the patient. It can be said that keeping the teeth in 

the mouth will contribute to the retention and stability of the Overdenture Prosthesis by preventing the 

bone resorption. 

Keywords: Bone Resorption, Overdenture, Stability, Retantion. 
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ÖZ 
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi diş hekimliğinde dişlerin ve çenelerin üç boyutlu görüntülenmesi 

için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Son yıllarda önemli bir tanı aracı haline gelen konik ışınlı 

bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografiye göre daha düşük maliyeti, daha kısa sürede görüntü 

elde edilmesine olanak vermesi ve daha az radyasyon dozu nedeniyle endikasyonları ve kullanım alanı 

giderek artmaktadır. Ancak mevcut konik ışınlı bilgisayarlı tomografi teknolojisi görüntülerin 

bozulmasına neden olan çeşitli sınırlamalara da sahiptir. Görüntü kusurları veya distorsiyonları olarak 

bilinen artefaktlar, teşhisi etkileyebilir ve yanlış tanılara neden olabilir. Diş hekimleri tomografi 

görüntülerini yorumlarken bu limitasyonları ve görüntü kalitesini etkileyen hataları ve bozulmaları iyi 

bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada konik ışınlı bilgisayarlı tomografide çeşitli etkenlerle oluşan 

görüntü artefaktları ve hataları ile birlikte bunların giderilmesi konusunda bilgi verilmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Artefakt, Diş Hekimliği, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Sınırlamalar, 

Görüntüleme. 

 

IMAGE DETERIORATING FACTORS IN CONE BEAM COMPUTED 

TOMOGRAPHY 
 

 

ABSTRACT 
Cone-beam computed tomography is an imaging method used for three-dimensional imaging of teeth 

and jaws in dentistry. In recent years, the use of cone-beam computed tomography, which has become 

an important diagnostic tool, is increased usage due to its lower cost, shorter-time imaging and less 

radiation dose than computed tomography. However, the current cone-beam computed tomography 

technology has several limitations that may cause distortion of the images. Artifacts known as image 

defects or distortions can affect the diagnosis and cause false diagnoses.When interpreting tomography 

images, dentists should be aware of these limitations and the errors and distortions affecting the image 

quality. In this study, it is aimed to give information about image artefacts and errors formed by 

various factors on cone beam computed tomography. 

Keywords: Artifact, Cone-Beam Computed Tomography, Dentistry, Imaging, Limitations. 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı periodontal flap cerrahisi sonrasında kullanılan %0.1 oktenidin 

dihidroklorit (OCT) ve %0.2 klorheksidin diglukonat (CHX ) spreylerin plak ve gingivitis formasyonu 

ve yara iyileşmesi üzerine etkilerini değerlendirmek ve aynı zamanda yan etkileri açısından iki spreyi 

karşılaştırmaktır. Yöntem: 27 kronik periodontitis hastasından plak indeks (Pİ), gingival indeks (Gİ), 

papil kanama indeksi (PKİ), sondalamada cep derinliği (CD) ve dişeti çekilmesi (DÇ) indeksleri 

kaydedildi. İki kontralateral kadrana, iki periodontal flep cerrahisi yapıldı. %0.1 OCT sprey (test) ve 

%0.2 CHX sprey (kontrol), rastgele olacak şekilde hastalar tarafından 10 gün boyunca uygulandı. Yan 

etkiler ve yara iyileşmesi indeksleri periodontal cerrahi sonrası 1., 7. ve 28. günlerde değerlendirildi. 

Bulgular: Klinik periodontal parametreler açısından test ve kontrol bölgeleri arasında anlamlı fark 

bulunamadı. 1. ve 7. günlerdeki yanma hissi, test bölgelerinde kontrol bölgelerine göre anlamlı 

derecede yüksekti (p<0.05). OCT sprey kullanan dört hastada acı tat şikayeti varken, CHX kullanan 

hastaların hiçbirinde acı tat şikayeti olmadı. (p<0.05). Test ve kontrol bölgeleri arasında yan etkiler ve 

yara iyileşme indeksleri açısından istatistiksel olarak fark bulunamadı (p>0.05). Sonuçlar: OCT sprey 

cerrahi periodontal tedavi sonrası optimum oral hijyen için alternatif bir antimikrobiyal ajan olarak 

önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Klorheksidin Glukonat, Oktenidin Hidroklorür, Periodontal Flep Cerrahisi. 

 

THE EFFECTS OF OCTENIDINE SPRAY ON WOUND HEALING AND CLINICAL 

PARAMETERS AFTER PERIODONTAL FLAP SURGERY IN CHRONIC 

PERIODONTITIS PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Objectives: The purpose of this study is to evaluate the effect of the 0.1% Octenidine dihydrochloride 

(OCT) spray and 0.2% chlorhexidine digluconate (CHX ) spray on plaque and gingivitis formation 

and wound healing as well as to compare the both spray’s side effects following periodontal flap 

surgery. Methods: Plaque index (PI), gingival index (GI), papilla bleeding index (PBI), probing pocket 

depth (PPD), and gingival recession (GR) values were collected from 27 chronic periodontitis patients. 

Two periodontal flap surgeries were performed in two contralateral quadrants. 0.1% OCT spray (test) 

and 0.2% CHX spray (control) were applied in random by the patients for 10 days. Side effects, and 

wound healing indices were evaluated on the 1st, 7th and 28th days following periodontal surgery. 

Results: There were no significant differences between the test and control sites regarding to clinical 

periodontal parameters. Burning sensation on day 1 and 7 were significantly higher at test sites 

compared to control sites (p<0.05). Four patients used OCT spray complained of bitter taste, while 

patients using CHX had no complaint (p<0.05). Side effects, and wound healing indices between test 

and control sites were not statistically different (p>0,05). Conclusions: OCT spray may be 

recommended as an alternative antimicrobial agent for optimum oral hygiene following surgical 

periodontal treatment. 

Keywords: Chlorhexidine Gluconate, Octenidine Hydrochloride, Periodontal Flap Surgery. 
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ÖZ 
Radiküler kist çenelerde en çok görülen odontojenik kistlerdir. Enflamatuar kökenlilerdir ve apikal 

bölgedeki inflamatuar olayların bölgedeki 'Malassez Epitel Artıklarını' stimüle etmesi sonucu oluşur. 

Genellikle tek diş kökü ile ilgili küçük lezyonlar olmakla birlikte, daha büyük boyutlara da 

ulaşabilmektedir. Bu vaka sunumunda büyük boyutlara ulaşmış ve maksiller sinüsü dolduran bir 

inflamatuar odontojenik kist sunulacaktır. 27 yaşında erkek hasta, sol maksiller sinüs bölgesinde ağrı 

şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Alınan anamnezde, tıbbi öyküsünde sistemik bir hastalığının 

olmadığı öğrenilmiştir. Klinik muayenede sol maksiller posterior bölgede palpasyonda ağrı ve 

fluktuan şişlik mevcuttur ve hasta ilgili bölgede doluluk hissinden şikayetçidir. Radyografik muayene 

sonucunda, sol taraftaki üst ikinci premolar, üst birinci molar, üst ikinci molar ve üst üçüncü molar 

dişlerin kökleriyle ilişkili, sol maksiller sinüsü daraltan radyolusent lezyon görülmüştür. İlgili 

bölgeden yapılan aspirasyon biyopsisi sonucunda kistik sıvı aspire edilmiştir. Hasta genel anestezi 

altında opere edilmiştir. kist ile ilişkili premolar ve molar dişler ekstrakte edilmiş, kist eksizyonel 

olarak çıkarılmış ve biyopsi için patoloji bölümüne gönderilmiştir. Biyopsi sonucunda ' İnflamatuar 

odontojenik kist ' tanısı konulmuştur. 4 aylık takip sonucunda operasyon bölgesinin kemik dokusuyla 

dolmakta ve küçülmüş olduğu izlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Inflamatuar Odontojenik Kist, Maksiller Sinüs, Enükleasyon 
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ÖZ  

Çeneler bölgesinde görülen dev hücreli lezyonlar arasında santral veya periferal yerleşimli dev hücreli 

granülomalar, hiperparatiroidizmde rastlanan Brown tümörleri, anevrizmal kemik kistleri, cherubizm 

ve dev hücreli tümörler sayılabilir.  Dev hücreli granülomalar, ilk defa 1953 yılında Jaffe tarafından 

tanımlanmış genellikle mandibula ve maksillada meydana gelen benign, neoplastik olmayan 

lezyonlardır. Genelde intraosseöz santral yerleşimli dev hücreli granülomalar gözlenirken daha nadir 

olarak da dişetinde ve alveol kretinde periferal yerleşimli olarak da görülürler. Tedavisi asıl olarak 

cerrahidir. Kemikteki dev hücreli lezyonlar arasında en zorlu ayırıcı tanı dev hücreli granuloma ve 

hiperparatiroidizme sekonder olarak gelişen brown tumor arasındadır. Bu çalışmada birkaç vaka 

sebebiyle dev hücreli lezyonların ayırıcı tanı ve tedavileri tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dev Hücreli Lezyonlar, Cerrahi 

 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GIANT CELL LESIONS OF THE 

MAXILLOFACIAL REGION: BASED ON SEVERAL CASES 

ABSTRACT 

Giant cell lesions were observed in the jaws include central or peripheral giant cell granulomas, brown 

tumors in hyperparathyroidism, aneurysmal bone cysts, cherubism and giant cell tumors. Giant cell 

granulomas were first described by Jaffe in 1953 to adress benign, non-neoplastic lesion affecting 

primarily mandible and maxilla. In general, giant cell granulomas involve in the intraosseous region 

more commonly while less occurred in the gingiva and the periphery of the alveolar crest. The main 

treatment is surgery. The most challenging differential diagnosis among giant cell lesions in the bone 

is between giant cell granuloma and brown tumor secondary to hyperparathyroidism. In this study, the 

differential diagnosis and treatment of giant cell lesions will be discussed based on several cases.  

Keywords: Giant Cell Lesions, Surgery 
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ÖZ 
Uyku bozuklukları çok sık karşılaşılan, her yaştan insanı etkileyebilen, kısa ve uzun vadede pek çok 

istenmeyen sonuca neden olabilen rahatsızlıklardır. Uyku bozuklukları içerisinde en sık görülen ve 

solunum sorunları ile karakterize olan rahatsızlık, uyku ile ilişkili solunum bozukluklarıdır. Uyku 

sırasında periyodik olarak meydana gelen kısmi (hipopne) ya da tam (apne) üst solunum yolu 

obstrüksiyonları ile birlikte görülen obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), en sık rastlanılan uyku ile 

ilişkili solunum bozukluğudur. Uyku sırasında meydana gelen solunum fonksiyonlarında bozulma; 

kişide uykunun bölünmesine, gündüz uykululuğuna, nefes alış verişinin düzensizleşmesine ya da 

durmasına, uyku kalitesinin ve genel metabolizmanın farklı derecelerde etkilenmesine neden 

olabilmektedir. OSAS, multifaktöriyel etiyolojiye sahip bir hastalıktır. Kraniofasiyal formdaki 

değişiklikler, mandibula büyümesinde ve kas aktivitesindeki yetersizlik, yumuşak doku anomalileri, 

nazal obstrüksiyon, adenotonsiller hipertrofi, azalmış hava yolu lümeni, polip ve tümörler, obezite, 

alkol ve depresan ilaçların kullanımı etyolojide rol oynayan faktörlerdir. OSAS olgularının tanısında 

uyku sırasında üst solunum yolları detaylı olarak değerlendirilmeli, bireylerin maksillofasiyal 

muayenesi yapılmalı, psikososyal durumları, yaşam tarzı, beden kitle endeksi, boyun ve bel çevresi 

gibi ölçümler de not alınmalı ve değerlendirilmelidir. Tedavi edilmediği durumlarda ağır sonuçları 

olduğu bilinen OSAS'ın tedavisinde hastalığın şiddetine ve tıbbi koşullara bağlı olarak, genel 

önlemlerden cerrahi tedaviye kadar birçok seçenek yer almaktadır. Oldukça kompleks bir 

fizyopatolojiye sahip olan OSAS vakalarının tanı ve tedavisi multidisipliner işbirliği gerektirmektedir. 

Bunun için; göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, kulak burun boğaz, maksillofasiyal cerrahi, 

protetik diş tedavisi ve ortodonti alanında uzman hekimler birlikte çalışmalıdır. Bu derlemenin amacı, 

OSAS hakkında genel bilgi verip tanı ve tedavisinde diş hekimlerinin rolünü tanımlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Polisomnografi, Multidisipliner Tedavi 

 

THE ROLE OF DENTISTS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME 
 

 

ABSTRACT 
Sleep disorders are common disorders that can affect people of all ages and may cause many 

undesirable consequences in the short and long term. Sleep-related respiratory disorders are the most 

common sleep disorders characterized by respiratory problems. Obstructive sleep apnea syndrome 

(OSAS) associated with partial (hypopnea) or complete (apnea) upper airway obstruction occurring 

during sleep is the most common sleep-related respiratory disorder. Disturbance of respiratory 

functions during sleep may lead to sleep divergence, daytime sleepiness, irregularity of breathing, or 

stopping, and influence the quality of sleep and general metabolism. OSAS is a disease with 

multifactorial etiology.Changes in craniofacial form, lack of mandibular growth and muscle activity, 

soft tissue anomalies, nasal obstruction, adenotonsillar hypertrophy, decreased airway lumen, polyps 

and tumors, obesity, alcohol and use of depressant drugs are factors that play a role in the etiology. In 

the diagnosis of OSAS cases, upper respiratory tract should be evaluated in detail, maxillofacial 

examination of individuals should be done and psychosocial status, lifestyle, body mass index, neck 

and waist circumference should be taken into consideration and evaluated. In the treatment of OSAS, 

there are many options from general measures to surgical treatment, depending on the severity of the 

disease and medical conditions. The diagnosis and treatment of OSAS cases with a highly complex 
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physiopathology requires multidisciplinary cooperation. For this, experts in the field of chest diseases, 

cardiology, neurology, otolaryngology, maxillofacial surgery, prosthetic dentistry and orthodontics 

should work together. The aim of this review is to provide general information about OSAS and define 

the role of dentists in diagnosis and treatment. 

Keywords: Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Polysomnography, Multidisciplinary Treatment 
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ÖZ 
Periodontal tedavinin asıl hedefi, periodontal hastalık sonucu kaybedilen diş destek dokularının 

yeniden yapılandırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak çeşitli rejeneratif materyaller kullanılmaktadır. 

Trombositten zengin fibrin (TZF), herhangi bir antikoagülan ajana gerek duyulmaksızın, hastanın 

kendi kanından kolaylıkla üretilen bir trombosit konsantresidir. TZF, hücre migrasyonu ve 

proliferasyonuna olanak sağlayan özellikte bir fibrin ağına sahiptir ve fibrin ağının remodelasyonu 

sırasında içeriğindeki aktive trombositlerden birçok önemli büyüme faktörü ve matriks 

glikoproteininin salımı gerçekleşir. Dolayısıyla, doğal yara iyileşmesini olumlu yönde etkiler. 

Yumuşak doku ve kemik iyileşmesi üzerindeki olumlu özellikleri nedeniyle günümüzde diş hekimliği 

alanında kullanım sıklığı giderek artmaktadır. TZF periodontolojide de kemik içi defektler, furkasyon 

defektleri, implant çevresi defektler ile dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu olgu 

sunumunda TZF’in farklı periodontal problemlere sahip hastalarda, farklı kullanımları ve tedavi 

sonuçları üzerine etkileri anlatılmaktadır. 
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THE ROLE OF PLATELET RICH FIBRIN IN PERIODONTAL TREATMENT 
 

 

ABSTRACT 
The main goal of periodontal treatment is the regeneration of lost support tissues of tooth as a result of 

periodontal disease. Various regenerative materials are used for this purpose. Platelet-rich fibrin (PRF) 

is a platelet concentrate that is produced from patient's own blood without the need for any 

anticoagulant agents. PRF has a fibrin network that allows cell migration and proliferation. Many 

important growth factors and matrix glycoproteins are released from activated platelets in their 

contents during remodeling of this fibrin network. Therefore, it affects the natural wound healing 

positively. Because of its positive properties on soft tissue and bone healing, the frequency of use in 

dentistry is increasing nowadays. PRF is used in periodontology for the treatment of alveolar bone 

defects, furcation problems, peri-implant defects and gingival recessions. In this case report, the 

effects of PRF on different usage and treatment outcomes in patients with different periodontal 

problems are explained. 

Keywords: Platelet Rich Fibrin, Periodontal Treatment, Wound Healing 
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ÖZ 
GİRİŞ VE AMAÇ: Periodontal hastalık oral ve sistemik sağlığı olumsuz etkileyen, dişin çevre 

dokularında diş kaybıyla sonuçlanabilecek geri dönüşümsüz kayıplara neden olan, toplumda yüksek 

prevalansa sahip olan kronik bir hastalıktır. Periodontal hastalığın erken safhada teşhisi ve dolayısıyla 

tedavi edilmesi her hastalıkta olduğu gibi daha kolay ve daha az maliyetlidir. Hastaların erken safhada 

hekime başvurmaları periodontal hastalığı fark etmeleriyle gerçekleşeceğinden hasta farkındalığı 

yüksek öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dalı’na başvuran hastaların periodontal hastalık farkındalığını belirlemek 

amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 214 birey dahil edilmiştir. Yapılan klinik ve 

radyografik değerlendirmelere göre hastalar periodontal açıdan gingivitis ve periodontitis olmak üzere 

2 gruba ayrılmıştır. Hastalardan yaş, cinsiyet, eğitim durumu, periodontal hastalık farkındalığı ve 

periodontal hastalığı hangi bulguyla farkettiklerine yönelik soruları içeren bir anket doldurmaları 

istenmiştir. Periodontal hastalığı işaret edebilecek en az bir bulgudan şikayeti olan hastalar farkında 

olan grubu oluşturmuştur. Periodontal hastalık farkındalıkları ve en çok hangi bulguyla hastalığın 

farkında oldukları değerlendirilmiştir. Ayrıca hasta farkındalığı ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumu 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların %48,1’inin periodontal 

hastalığın farkında oluğu tespit edilmiştir. Anlamlılık olmamakla birlikte periodontitis grubunda 

gingivitis grubuna göre farkındalık daha yüksek görülmüştür. Kadınların farkındalık oranları erkeklere 

göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Dişeti kanaması bulgusu periodontal hastalığın farkında olan 

hastalarda en yaygın gözlenen bulgu olarak tespit edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmaya 

dahil edilen bireylerin yaş, eğitim düzeyi ve periodontal durumlarından bağımsız olarak periodontal 

hastalık farkındalıklarının düşük olduğu ve periodontal hastalık farkındalığı yaratan en önemli 

bulgunun dişeti kanaması olduğu gözlenmiştir. Periodontal hastalığın farkındalığı erken teşhis ve 

tedavi açısından önem arz ettiğinden hasta farkındalığının arttırılmasını sağlayacak stratejilerin 

geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Gingivitis, Periodontitis, Periodontal Hastalık. 
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PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ’NE GELEN HASTALARIN BAŞVURU 

NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Meltem Karşıyaka Hendek 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim 

Dalı’na gelen hastaların başvuru nedenlerini retrospektif olarak analiz etmektir. Yöntem: Çalışmada 

kliniğe gelen bireylerin hasta anamnez formlarındaki bilgiler değerlendirmeye alındı. Yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, başvuru nedeni, sistemik problemleri, dişeti kanama varlığı, daha önce herhangi bir 

periodontal tedavi görüp görmediği ve oral hijyen alışkanlıklarını içeren veriler elde edildi. Bulgular: 

Çalışmaya 412’si kadın 433’ü erkek olmak üzere yaş ortalaması 41.1 olan toplam 845 birey dahil 

edildi. Dahil edilen bireylerin yarısından fazlasında (436) en az bir tane sistemik problem belirlendi. 

En sık rastlanılan hastalık grubu % 28.2 ile endokrin hastalıklardı. Hastaların başvuru nedenleri 

arasında ağrı birinci sırada görülürken (% 33.3), sonra sırasıyla çürük (% 22.8), dişeti kanaması (% 

19.1), diş eksikliği (%14.9), kontrol amaçlı (% 6.7) ve diğer (%3.2) olarak tespit edildi. Hastaların % 

52.4’ünde dişeti kanaması olduğu ancak bu hastaların sadece %36.3‘ünün bu şikayet ile kliniğe 

başvurduğu belirlendi. 517 (% 61.2) bireyin daha önce herhangi bir periodontal tedavi görmediği ve 

223 bireyin ise (% 26.4) günde 2 ve üzeri diş fırçaladığı tespit edildi. Sonuç: Elde edilen verilere göre 

en çok ağrı sebebiyle başvuru yapıldığı belirlendi. Dişeti kanaması varlığı ile bu şikayet sebebiyle 

başvuru sıklığı arasında bir ilişki görülmediği için periodontal hastalık bulgularının farkındalığı 

artırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Başvuru Nedenleri, Dişeti Kanaması, Periodontoloji 

 

ASSESSMENT OF COMPLAINTS OF PATIENTS APPLY TO THE 

PERIODONTOLOGY DEPARTMENT 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to retrospectively analyze the complaints of patients who 

attended to the Periodontology Department of Faculty of Dentistry at Kırıkkale University. Methods: 

In the study, the information in the patient anamnesis forms of the individuals who had referred to the 

clinic was evaluated. Age, gender, education level, complaints, systemic problems, presence of 

gingival bleeding, any previous periodontal treatment and oral hygiene habits were obtained. Results: 

A total of 845 individuals were included in the study, of which 412 were female and 433 were male 

and the average age was 41.1. More than half of the patients (436) included in this study, had one or 

more medical conditions. Endocrine diseases were the most common with a rate of 28.2%. It was 

identified pain was the most common complaint (33.3%), followed by caries (22.8%), gingival 

bleeding (19.1%), tooth missing (14.9%), control purpose (6.7%) and the others (3.2%). It was 

determined that 52.4% of the patients had gingival bleeding, but only 36.3% of these patients applied 

to the clinic with this complaint. 517 (61.2%) of the subjects had never received any periodontal 

treatment and 223 (26.4%) of them have brushed their teeth twice a day. Conclusion: According to the 

obtained data, it was determined that pain was the most observed complaint for recourse. The 

awareness of the presence periodontal disease should be increased as there is no relationship between 

the presence of gingival bleeding and the frequency of referral for this complaint. 

Keywords: Clinical Complaints, Gingival Bleeding, Periodontology 
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POSTERİOR TEK DİŞ EKSİKLİĞİNİN CAD-CAM İLE ÜRETİLMİŞ İ̇NLEY 

DESTEKLİ KÖPRÜYLE REHABİLİTASYONU 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Kaybedilen dişlerin yerine konvansiyonel sabit protezler veya implant üstü 

restorasyonlar yapılabilir. Ancak implant tedavisini kabul etmeyen hastalarda konvansiyonel sabit 

bölümlü protezlere alternatif olarak daha az diş preparasyonu gerektiren inley destekli sabit bölümlü 

protezlerde yapılabilir. Son yıllarda sabit protetik restorasyonlarda estetik tam seramik ya da zirkonya 

mayeryallerinin kullanımı hem klinisyenler hem de hastalar için önemli hale gelmiştir. İnley destekli 

köprülerde de tam seramik materyallerin kullanımı rezin yapıştırma materyallerinin başarılı sonuçları 

ile minimal diş kesimine izin vermekte, diş yapısını ve periodontal dokuları korumaktadır. Ancak 

posterior bölgede tam seramik materyallerle yapılan inley destekli köprülerle ilgili çok fazla klinik 

çalışma bulunmamaktadır. Bu vaka raporunun amacı posterior dişsiz bölgenin CAD-CAM ile 

üretilmiş inley destekli köprü ile restore edilmesidir. Vaka Raporu: Alt sol 6 numarası eksik olan 43 

yaşındaki hasta Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 

kliniğine başvurmuştur. Hastaya tüm tedavi planları anlatılmış; implant tedavisi istememesi üzerine 

konvansiyonel sabit bölümlü protez yerine inley destekli sabit bölümlü protez yapılmasına karar 

verilmiştir. Alt sol 5 numarasının distaline, alt sol 7 numaranın mezialine inley kaviteleri açılmış; ağız 

içi tarayıcı ile dijital ölçü alınmıştır. CAD sisteminde o bölgeye inley destekli köprü tasarlanmış ve 

monolitik zirkonya materyali kullanılarak köprü üretilmiştir. Monolitik zirkonyadan üretilen inley 

destekli köprü rezin simanla yapıştırılmıştır. Sonuç: 1 yıllık takip süresince bir kere desimantasyon 

gözlenmiş; diş dokusu ve periodontal dokularda herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. İnley 

destekli köprülerde monolitik zirkonya materyalinin estetik özellikleri ve ağız içi kuvvetlere dayanım 

kapasiteleri sayesinde başarılı sonuçlar verebilmektedir. Ancak daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Inley Destekli Sabit Bölümlü Protez, Cad-Cam, Monolitik Zirkonya 
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PROTEZ TEMİZLEYİCİ TABLETİN KAİDE REZİNLERİ ÜZERİNDE TUTUNAN 

ÇEŞİTLİ MİKROORGANİZMALARIN UZAKLAŞTIRILMASINDAKİ 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Yeliz Hayran 
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ÖZ 

Amaç: Farklı kaide rezinlerinin çeşitli mikroorganizmaların tutunma üzerindeki etkisinin ve protez 

temizleyici tabletin değişen sürelerdeki antimikrobiyal etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot: Isı ile polimerize yüksek dayanıklı (Acron-hi, Kemdent, Swindon, UK) ve 

kimyasal olarak polimerize (Meliodent Cold; Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) olmak üzere iki farklı 

kaide rezini kullanılmıştır. A.actinomycetemcomitans, C. albicans, E. coli, S. aureus, S. gordonii, ve S. 

mutans seçilen mikrorganizmalardır. Kaide rezinlerinin yüzey pürüzlülüğü profilometre cihazı 

kullanılarak standardize edilmiştir. Her kaide rezini için 480 örnek hazırlanmıştır. Her organizmanın 

biyofilmi rezin üzerinde oluşturulmuştur  ve ardından değişen süreler için protez temizleyici tablete 

(Corega, Glaxosmithkline Healthcare, İstanbul, Türkiye) maruz bırakılmıştır. Tabletin antimikrobiyal 

etkinliği MTT testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için 3-yönlü ANOVA kullanılmıştır. 

Bulgular: Rezin tipi, uygulama zamanı ve mikroorganizma tipinin hücre canlılığı üzerine etkisi 

anlamlı bulunmuştur (P<.05).  Isı ile polimerize akrilik rezin üzerindeki hücre canlılığı kimyasal yolla 

polimerize olan kaide rezininden daha fazla bulunmuştur. Protez temizleyici tablet her iki rezin içinde 

tüm mikroorganizmalar üzerinde ve uygulanan tüm sürelerde yüksek antimikrobiyal etki göstermiştir. 

Tabletin uygulama süresinin artmasıyla birlikte hücre canlılığı azalmaya devam etmiştir. En fazla 

etkinlik C.albicans üzerinde görülmüştür. Isı ile polimerize rezin için 40 dakikadan sonra, kimyasal 

yolla polimerize rezin için ise 20 dakikadan sonra tabletin antimikrobiyal etkinliğinde büyük 

farklılıklar gözlenmemiştir. Sonuç: Protez temizleyici tablet yüksek antimikrobiyal etkiye sahiptir. 

Rezin tipi mikroorganizma tutunma miktarını etkilemektedir. Rezinlerin temizleyici tablete 

olabildiğince uzun süre maruz bırakılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bakteri, Protez Kaide Rezini, Candida Albicans, Hücre Canlılığı, Protez 

Temizleyiciler 

EVALUATION OF THE EFFICACY OF THE DENTURE CLEANSING TABLET IN 

REMOVING VARIOUS MICROORGANISMS ON THE DENTURE BASE RESINS 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of different base resins on the adhesion of 

various microorganisms and the antimicrobial effects of the prosthetic cleansing tablet over varying 

times. Materials and Methods: One type of heat-polymerized high impact resin (Acron-hi, Kemdent, 

Swindon, UK) and one type autopolymerized resin (Meliodent Cold; Heraeus Kulzer, Hanau, 

Germany) was used. A.actinomycetemcomitans, C. albicans, E. coli, S. aureus, S. gordonii, and S. 

mutans were the selected microrganisms. The surface roughness of the resins were standardized using 

a profilometer. 480 samples were prepared for each base resin. The biofilm of each organism was 

formed on the resin and then exposed to a denture cleaner tablet (Corega, Glaxosmithkline Healthcare, 

İstanbul, Türkiye)  for various periods of time. The antimicrobial activity of the tablet was evaluated 

by MTT test. Three-way ANOVA was used for statistical analysis. Results: Resin type, application 

time and the effect of microorganism type on cell viability were found to be significant (P <.05). Cell 
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viability on heat-polymerized acrylic resin was higher than auto polymerized base resin. The denture 

cleanser tablet showed high antimicrobial activity on all microorganisms in both resins and at all 

applied times. With increasing application time of the tablet, cell viability continued to decrease. 

Maximum activity was seen on C.albicans. No significant differences were observed in antimicrobial 

activity of the tablet after 40 minutes for heat-polymerised resin and 20 minutes for autopolymerized 

resin. Conclusion: The denture cleansing tablet has a high antimicrobial effect. The resin type effected 

the amount of microorganism attachment. It should be recommended to expose the resins as long as 

possible to the denture cleanser tablet. 

Keywords: Bacteria, Denture Bases, Candida Albicans, Cell Survival, Denture Cleansers 
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RADİX ENTOMOLARİS VARYASYONU GÖSTEREN ALT BİRİNCİ MOLAR 

DİŞİN ENDODONTİK VE RESTORATİF TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 
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ÖZ 
Amaç: Bu olguda, nadir görülen Radix Entomolaris varyasyonu içeren geniş meziyo-okluzal (MO) 

kaviteye sahip mandibuler birinci molar dişe uygulanan kanal tedavisi ve ardından klinik şartlarda 

indirekt yöntemle yapılan kompozit rezin restorasyonun sunulması amaçlanmıştır. Olgunun 

Tanımlanması: Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti kliniğine spontan ağrı 

şikayetiyle başvuran 24 yaşındaki erkek hastanın yapılan intraoral klinik muayenesinde; mandibuler 

sol birinci molar dişte dikey perküsyonda ağrı, radyolojik muayenesinde ise pulpa boynuzuna yakın 

derin çürük gözlemlenmiş ve kök anatomisinde varyasyon olduğu saptanmıştır. Radix Entomolaris 

olarak adlandırılan bu varyasyon, mandibuler birinci molar dişin distolingualinde konumlanmış 

süpernumerer kök olarak tanımlanmaktadır. Klinik olarak akut pulpitis teşhisi konulduktan sonra lokal 

anestezi altında giriş kavitesi açılmıştır. Radyolojik olarak çalışma boyu belirlenmesinin ardından 

Protaper universal eğeleri (Dentsply, Switzerland) ile kök kanal preparasyonu, irrigasyon ve 

şekillendirme prosedürlerine uyularak F2’ye kadar genişletilmiştir. Kanallar tek kon tekniği ile guta-

perka ve kanal dolgu patı kullanılarak doldurulmuştur. Restorasyon için MO kavite, inley preparasyon 

prosedürlerine uyularak prepare edilmiş ve adeziv uygulamasını takiben kavite tabanına akışkan 

kompozit uygulanmıştır. Ardından C-tipi silikon ile ölçü alınıp alçı model elde edilmiştir. Kompozit 

rezin restorasyon, tabakalama tekniği kullanılarak, her tabaka 40 saniye polimerize edilip model 

üzerinde şekillendirilmiş, son aşamada ise model üzerinden çıkarılıp 6 dakika boyunca farklı açılardan 

polimerize edilmiştir. Bu aşamada amaç, kompozit rezinin polimerizasyonu sırasında oluşabilecek 

dezavantajları en aza indirmektir. Rubber-dam izolasyonu altında mine dokusu selektif olarak asitlenip 

adeziv uygulaması yapıldıktan sonra kompozit rezin restorasyon dual-cure rezin siman kullanılarak 

simante edilmiştir. Simantasyondan sonra okluzal uyumlama, bitirme ve polisaj işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Radix Entomolaris varyasyonu gösteren bu olguda, dikkatli yapılan 

radyografik muayenenin varyasyonun saptanmasında ve tedavisinde önemli olduğu gözlenmiştir. 

Kompozit rezininin ektraoral olarak modellenmesi ve polimerizasyonu oluşacak artık monomer 

miktarını azaltmış, materyalin mekanik özelliklerini güçlendirmiş, kontakt noktasını ve marjinal 

uyumu ideale yaklaştırmış, estetiğini ve cilalanabilirliğini artırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Radix Entomolaris, Kompozit Rezin, Kanal Tedavisi 
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ÖZ 
İrritasyon fibromu veya travmatik fibrom, oral mukozanın en sık görülen benign hiperplastik 

lezyonlarından biridir. Lezyon gerçek bir neoplazi olmaktan ziyade irritasyon veya travmaya cevap 

olarak gelişen fibröz dokunun reaktif ve lokalize büyümesi olarak kabul edilir. Klinik olarak lezyonlar 

sıklıkla kronik travmaya maruz kalan yanak mukozası ısırma hattında, dudaklar, dişeti ve dilde 

görülür. İrritasyon fibromu, yumuşak veya sert kıvamlı olabilen, tipik olarak komşuluğundaki mukoza 

ile benzer renge sahip, düzgün yüzeyli nodüler bir lezyon şeklinde görülmektedir. Bununla birlikte, 

travma nedeniyle lezyonda yüzey ülserasyonu veya beyaz, hiperkeratotik bir alan gözlenebilir. 

Tedavisi konservatif cerrahi eksizyondur, nadir olarak rekürrens görülebilir. Bu olgu raporunda 49 

yaşındaki kadın hastanın maksilla anterior bölge dişetinde sabit protetik restorasyon ile ilişkili olarak 

gelişen bir irritasyon fibromu vakası sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İrritasyon Fibromu, Travmatik Fibrom, Sabit Protez, Gingiva 
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ÖZ 
Giriş : Hastanın sağlığı ile ilgili olarak ve yapılacak implant cerrahisi ile ilgili olarak riskleri en aza 

indirebilmenin sağlanması için sistemik hastalığı bulunan hastaların medikal durumlarının monitorize 

edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı sistemik hastalıkların implant cerrahisi 

planlanan hastalara etkileri ve dikkat edilmesi gereken hususların değerlendirilmesidir. Materyal ve 

Metod: Sistemik hastalıkların implant uygulamalarına iyi bir osseointegrasyon ve uzun dönem implant 

prognozu açısından etkileri olabilmesine rağmen sadece çok az sayıda kesin kontrendikasyon 

bulunmaktadır. Bulgular: Sistemik hastalıkların implant tedavisinin başarısına farklı düzeyde etkileri 

bulunmaktadır. Ancak öncelikli olarak ilaca bağlı osteonekrozis görülen hastalar ve ciddi böbrek 

yetmezliği olan hastalar dikkat edilmesi gereken durumların başında gelmektedir. Tartışma: Dünya 

sağlık örgütü raporlarına göre koroner arter hastalıkları gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve 

mortalite açısından en büyük paya sahiptir. Diabetes mellitus ise pandemik olarak dünyada yükselen 

prevalans oranları göstermektedir. Literatürde osteoporoz bulunması ile implant kaybı ilişkisini 

gösteren çok fazla delil bulunmamaktadır. Ancak bazı çalışmalarda osteoporotik hastalarda oral 

bifosfonatların kullanımının çene kemiklerinde osteonekroz gelişmesi açısından potansiyel bir risk 

faktörü olduğu rapor edilmektedir. Sonuç: Sistemik hastalıklar sebebiyle dental implant uygulamasının 

relatif olarak kontrendikasyonları oldukça düşüktür. Oral olarak bifosfonat kullanan ve osteoporozu 

bulunan hastalarla ilgili detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Başarılı bir implant tedavisi için 

doğru hasta seçimi, standart prosedürlere uyularak yapılan cerrahi operasyon ve implant yüklemesi ile 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sistemik Hastalıklar, Dental İmplant 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF SYSTEMIC DISEASE ON DENTAL 

IMPLANT APPLICATION 
 

ABSTRACT 
Introduction: Monitorization of the patients with systemic disease is very important for decreasing the 

risks of implant surgery and patients health. The purpose of this study was to evaluate the effects of 

systemic diseases for implant surgery patients and consider the issues to be considered. Materials and 

Methods: Although systemic diseases may effect implant osseointegration and long term implant 

prognosis, there are just a few certain contrendication for implant insertion. Systemic diseases may has 

different level of effects on the success of the treatment. However, patients who has medication related 

osteonecrosis of the jaws and systemic renal failure has to be carefully considered. Discussion: 

According to world health organization coroner arterial diseases has the largest share in the context of 

morbidity and mortality levels in developing countries. Diabetes mellitus has also increasing pandemic 

prevalence ratios in the world. The evidence for an association between osteoporosis and implant 

failure was low. Nevertheless, some reports now tend to focus on the medication used in osteoporotic 

patients, with oral bisphosphonates considered a potential risk factor for osteonecrosis of the jaws. 

Conclusion: The level of evidence indicative of relative contraindications for implant therapy due to 

systemic diseases is low. Especially for patients with obvious osteoporosis under an oral regime of 

bisphosphonates, prospective controlled studies are urgently needed. Correct patient selection and 

applying standard rules of surgical procedure and dental implant loading would provide a successful 

dental implant treatment. 

Keywords: Systemic Diseases, Dental İmplant 
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TEMPOROMANDİBULAR EKLEM RAHATSIZLIKLARININ DİŞ EKSİKLİĞİ VE 
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ÖZ 
Temporomandibular eklem problemleri farklı yaş gruplarında görülen ve genel popülasyonun 

yarısından fazlasını etkileyen çiğneme kaslarını ve çevre dokuları da ilgilendiren bir rahatsızlıktır. 

Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının etyolojisi pek çok faktöre dayanmaktadır. Oklüzal 

harmonide bozulma, uygun olmayan protetik uygulamalar, travma, gelişimsel çene bozuklukları, 

emosyonel stres ve diş eksiklikleri gibi etkenler çiğneme etkinliğinin azalmasıyla çiğneme kaslarında 

gerginliğe neden olarak eklemde problemlere yol açabilmektedir. Eklem hastalarının tedavi 

planlamalarında sadece eklem yapıları değil, ağız içi değerlendirmeleri; diş eksiklikleri, restoratif ve 

protetik tedavi gereksinimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Retrospektif olarak panaromik 

filmlerden edinilen verilere dayanarak yapılan bu pilot çalışmada sabit protez kullanımı ve diş 

eksikliği ile eklem problemlerinin ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Eklem problemi 

şikayeti olan 50 hastanın ve eklem şikayeti olmayan 50 hastanın panaromik filmleri değerlendirilerek 

diş eksiklikleri ve sabit protetik restorasyonlarının oranları değerlendirilmiştir. Kontrol grubu eklem 

problemi olmayan hastalardan randomize olarak seçilmiştir. İncelemeye tam dişsiz çeneler ve 20 yaş 

dişleri dahil edilmemiştir. Hastaların yaş aralıkları geniş tutulmuş ve 18-70 yaş arası tüm hastaların 

film değerlendirmeleri yapılmıştır. İstatistiksel incelemede değişkenler arasındaki bağımlılığa ki-kare 

analizi ile bakılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıştır. Buna göre eklem problemi ile 

gelen hastaların %28’inde sabit protetik restorasyonlar, %46’sında bir veya daha fazla diş eksikliği 

tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise sabit protetik restorasyon oranı %62 iken diş eksikliği oranı 

%76 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın hipotezi oklüzal disharmoniye neden olabilecek diş eksikliği 

ve sabit protetik uygulamaların temporomandibular eklem problemlerinde etken faktörler olabileceği 

yönündedir. Oklüzyon tipi, yapılan diğer restorasyonlar ve ağız içi değerlendirmelerle daha geniş bir 

ölçekli araştırmanın pilot çalışması olan bu incelemenin eklem etyolojisindeki etkenlerin belirlenmesi 

açısından önem taşıyacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oklüzyon, Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı, Sabit Protetik Uygulama, 

Diş Kaybı. 

 

EVALUATION OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN TERMS OF TOOTH 

LOSS AND PROSTHODONTICS: A PILOT STUDY. 
 

 

ABSTRACT 
Temporomandibular disorders (TMD) could be seen in different ages and effect more than the half of 

the population which related with masticatory muscles and surrounding structures. The etiology of the 

TMD depends on several factors. Alteration of occlusal harmony, misfitted prostheses, trauma, 

developmental jaw disorders, emotional stress and tooth loss decrease the efficiency of the mastication 

and cause strain on muscles which create TMD. Tooth loss, restorations and prosthesis should be 

considered in the treatment of TMD beside joint structures and intra-oral evaluation. The aim of this 

study is to evaluate the relation between TMD and tooth loss and fixed partial dentures with the help 

of examining panaromic radiographs retrospectively. 50 panaromic radiographs of patients with TMD 

and 50 panaromic radiographs of patients without TMD were evaluated in terms of fixed partial 

dentures and tooth loss. Control group were chosen randomized from patients without TMD. Third 

molars and edentulous jaws were ignored. The ages of patients were chosen between 18 and 70. 

Statistically, Chi-Square test was done. The results; TMD patients had 28% fixed partial dentures, 

46% tooth loss. Control group had 62% fixed partial dentures, 76% tooth loss. The null hypothesis of 
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this pilot study is; fixed partial dentures and tooth loss which lead to occlusal disharmony could be the 

factors for TMD. The type of occlusion, restorations and intra-oral rehabilitation should be evaluated 

in the large spectrum in the future planned study after this pilot investigation. 

Keywords: Occlusion, Temporomandibular Disorders, Fixed Partial Dentures, Tooth Loss 
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ÖZ 
Nörofibromatozis (NF) otozomal dominant geçiş gösteren yada spontan mutasyon sonucu oluşabilen 

tek gene bağlı bir hastalıktır. Cafe-au-lait lekeleri, nörofibromalar ve iskeletsel değişimler ile 

karakterizedir. NF lezyonları maksillofasiyal bölgede de sıklıkla görülebilmektedir. Yumuşak doku 

lezyonları dilde daha çok görülebilmektedir. Bu olguda kliniğimize sert damağındaki yumuşak doku 

büyümesi şikayetiyle başvuran NF tip 1 teşhisi konulmuş bir hastaya maksillofasiyal yaklaşım 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dental Tedavi, Nörofibromatozis, Oral Yumuşak Doku 

 

MAXILLOFACIAL APPROACH TO ORAL MANIFESTATION OF TYPE 1 

NEUROFIBROMATOSIS 
 

 

ABSTRACT 
Neurofibromatosis (NF) is an autosomal dominant or spontaneous mutation-induced disease. It is 

characterized by cafe-au-lait spots, neurofibromas and skeletal changes. NF lesions are also frequently 

seen in the maxillofacial region. Soft tissue lesions are more common in the tongue. In this case, 

maxillofacial approach was presented to a patient with NF type 1 who referred to our clinic with a 

complaint of soft tissue growth in the palate. 

Keywords: Dental Treatment, Neurofibromatosis, Oral Soft Tissue 
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EXPRESSION LEVELS OF A DİSİNTEGRİN-LİKE AND METALLOPROTEİNASE 

WİTH THROMBOSPONDİN TYPE-1 MOTİFS IN GINGIVAL BIOPSIES WITH 

CHRONIC PERIODONTITIS: IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 
Asst. Prof. MD. Mahmure Ayşe Tayman - Nimet Öge Köklü 

 

130-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ABSTRACT 

Objective: Periodontitis is an infection disease characterized by inflammation of periodontal tissues in 

response to bacterial plaque. Matrix metalloproteinases (MMPs) produced by the host during the 

disease process play an important role in the destruction of connective tissue. A disintegrin-like and 

metalloproteinase with thrombospondin type-1 motifs (ADAMTSs) is a family of 19 members which 

are activated by many signaling pathways, inflammatory cytokines and growth factors. They are zinc-

dependent matrix enzymes similar with MMPs. ADAMTS enzymes break down the extracellular 

matrix so they act in both physiological and pathological processes. ADAMTS-1 is first described in 

colon cancer in relation to inflammation. ADAMTS-1 and ADAMTS-9 have been shown to increase 

in many diseases with inflammation. This study aimed to investigate the presence and role of these 

genes in periodontal disease.  

Methods: Clinical periodontal parameters (CAL, BOP, PPD) of chronic periodontitis (n:22) and 

healthy-control group (n:21) were recorded. Gingival biopsies were obtained during tooth extraction in 

the periodontitis group and crown lengthening in the control group. Immunohistochemical staining 

(IHC) and histopathological examination were performed for ADAMTS-1 and -9. 

Results: Clinical periodontal parameters in chronic periodontitis were significantly higher than control 

group (p<0.01) and were significantly associated with ADAMTS expression levels. In IHC analysis, 

both ADAMTS-1 (p<0.05) and ADAMTS-9 (p>0.05) levels were found to be higher in periodontitis 

than control samples. 

Conclusion: To date, there are no studies investigating ADAMTS levels in periodontal disease. 

According to the results of the study, ADAMTSs may be new markers in the pathogenesis of 

periodontitis. ADAMTS-1 and -9 were shown to be increased in IHC examination in gingival tissues 

associated with periodontal inflammation. This study will continue with different methods (Eliza, PCR 

and Western blot) and with the other members of ADAMTSs.  

Keywords: Periodontitis, Adamts-1, Adamts-9, Immunohistochemistry 

 

TROMBOSPONDİN MOTİFLİ METALLOPROTEİNAZ-DİSİNTEGRİN -1 VE -9 

GENLERİNİN KRONİK PERİODONTİTİSLİ GİNGİVAL BİYOPSİLERDE 

EXPRESYONU: İ̇MMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA 
 

ÖZ 

Amaç: Periodontitis, bakteriyel plağa yanıt olarak periodontal dokuların inflamasyonu ile karakterize 

enfeksiyöz bir hastalıktır. Hastalık sürecinde konakçı tarafından üretilen matriks metalloproteinazlar 

(MMPs) bağ dokusunu yıkarak doku tahribatında önemli rol oynamaktadır. A disintegrin-like and 

metalloproteinase with thrombospondin type-1 motifleri (ADAMTS’ler), MMP ailesi ile benzer 

motifli çinko bağımlı matrix enzimleridir ve 19 üyeli bir gen ailesidir. ADAMTS enzimleri, 

extrasellüler matrixi parçalayarak dizayn eder, böylece hem fizyolojik hem patolojik süreçlerde rol 

alırlar. ADAMTS-1 ilk kez kolon kanserinde inflamasyonla ilişkili olarak tanımlanmıştır. 

İnflamasyonla seyreden birçok hastalıkta ADAMTS-1 ve ADAMTS-9 genlerinin rol oynadığı 

gösterilmiştir. Birçok sinyal yolu, inflamatuar sitokin ve büyüme faktörleri ile aktive olan ve 
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expresyon düzeyleri artan bu genlerin periodontal hastalıktaki varlığının ve rollerin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

Gereç-Yöntem: Çalışmaya dahil edilen kronik periodontitis (n:22) ve sağlıklı-kontrol grubu (n:21) 

bireylerinin klinik periodontal parametreleri (CAL, BOP, PPD) kaydedilmiştir. Periodontitis grubunda 

periodontal nedenli diş çekimi sırasında, kontrol grubunda ise kron boyu yükseltme işlemleri sırasında 

epitel ve bağdokusunu içerecek şekilde gingival biyopsi dokuları elde edilmiştir. ADAMTS-1 ve -9 

için immünohistokimyasal boyama (IHC) ve histopatolojik inceleme gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular: Kronik periodontitiste klinik periodontal parametreler kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.001) ve ADAMTS gen expresyon düzeyleri ile anlamlı ilişkilidir. IHC 

analizinde ADAMTS-1 (p<0.05) ve ADAMTS-9 (p> 0.05) seviyelerinin her ikisi de kontrol 

örneklerine göre yüksek bulunmuştur. Sonuç: Günümüze kadar ADAMTS-1 ve -9 seviyelerini ve bu 

genlerin periodontal hastalık patogenezindeki rolünü araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

ADAMTS-1 ve -9, periodontal inflamasyonla ilişkili olarak dişeti dokularında immünohistokimyasal 

boyamada kontrol grubuna göre artış göstermektedir.  

Çalışmanın sonuçlarına göre ADAMTS ekspresyonu hastalık patogenezinde gösterilen yeni bir 

markerdir. Bu çalışma, periodontitis patogenezinde ADAMTS’lerin nasıl rol aldığını göstermek için 

farklı yöntemlerle (Eliza, PCR ve Western blot) ve bu ailenin üyesi olan diğer ADAMTS genlerini de 

dahil ederek devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, Adamts-1, Adamts-9, İmmünohistokimya 
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TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN ORTODONTİ UZMANLARININ FONKSİYONEL VE 

ORTOPEDİK TEDAVİLERE VE APAREYLERE BAKIŞ AÇISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. D. Muhammed Hılmı Buyukcavus - Lec. Ph.D. Burak Kale 
 

131-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Amaç: Çalışmamızda amaç Türkiye’de özel polikliniklerde ya da devlet kurumlarında çalışan 

ortodonti uzmanlarının fonksiyonel tedavilere bakış açılarını sorgulamak, hangi apareyleri hangi 

büyüme-gelişim döneminde hangi nedenlerle kullandıklarını öğrenmektir. Materyal-Metot: 

Araştırmaya Türk Ortodonti Derneği’ne üye olan ortodonti uzmanı ya da ortodonti alanında uzmanlık 

veya doktora yapan 1672 aktif bireyden 387 sine ulaşılmış, 276 birey anketimize katılmıştır. Önceden 

SurveyMonkey programında hazırlanmış 10 soruluk anketimiz e-posta yoluyla bireylere gönderilmiş 

ve gelen anketlerin sonuçları analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza katılan 276 ortodonti uzmanının 

verdiği sonuçlara göre ortodontistlerin % 49 unun büyüme-gelişim dönemini tespit edebilmek adına 

çoğunlukla lateral sefalometrik filmleri kullandıkları, peak döneminde yer alan fonksiyonel tedavi 

ihtiyacı olan hastalara hareketli fonksiyonel apareyleri daha sık tercih ettikleri görülmüştür (%89.66). 

Hekimler büyümesi tamamlanmış hastalardan Sınıf II malokluzyona sahip hastalarda geç dönemde 

fonksiyonel tedavileri denemeyi daha sık tercih ederken (%75.86), Sınıf III malokluzyona sahip 

hastalarda geç dönemde ortognatik cerrahiyi (%51.72) tercih etmişlerdir. Hastaların var olan 

malokluzyonlarının farkındalığı konusundaki sorulara verilen cevaplara göre ise Sınıf II malokluzyona 

sahip hastaların çenelerindeki problemin farkında olmadıkları, Sınıf III malokluzyona sahip hastaların 

ise durumlarının hem farkında oldukları hem de kliniklere temel başvuru şikâyetinin çeneleri olduğu 

görülmüştür. Fonksiyonel tedavilerde iskeletsel ankraj desteğinin ise ortodontistler tarafından sıklıkla 

tercih edilmediği görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda çenelere yönelik fonksiyonel ve 

ortopedik tedaviler konusunda ortodonti uzmanlarının yeterli önemi verdikleri, Sınıf II malokluzyona 

sahip bireylerin iskeletsel problem farkındalığının az olduğu, bu bireylerde erken dönemde hareketli 

fonksiyonel apareylerin, geç dönemde ise çoğunlukla kamuflaj tedavilerin hekimler tarafından tercih 

edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Tedavi, Fonksiyonel Apareyler, Sınıf Iı Malokluzyonlar, Sınıf Iıı 

Malokluzyonlar 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study questioned in private clinics or perspectives for the treatment of 

functional orthodontic specialists working in state institutions in Turkey, during which growth-

development is to learn which appliances they use for what reasons. Materials and Methods: The study 

included 387 out of 1672 active individuals who were specialists in orthodontics in the Turkish 

Orthodontic Society. Our 10-question questionnaire prepared in SurveyMonkey program was sent to 

individuals via e-mail and the results of the questionnaires were analyzed. Results: According to the 

results of 276 orthodontists who participated in our study, 49% of the orthodontists used mostly lateral 

cephalometric films in order to determine the growth-development period. While physicians preferred 

to try functional therapies in late period (75.86%) in patients with Class II malocclusion in patients 

with growth, they preferred orthognathic surgery in late period (51.72%) in patients with Class III 

malocclusion. According to the answers to the questions about the awareness of existing 

malocclusions, patients with Class II malocclusion were not aware of the problem in their jaws, and 

the patients with Class III malocclusion were both aware of their condition and the complaints of the 

basic complaints to the clinics. Skeletal anchorage support was not preferred by orthodontists in 

functional therapies. Conclusion: As a result of our study, it was concluded that orthodontics 

specialists have sufficient importance on functional and orthopedic treatments for jaws, and 

individuals with Class II malocclusion have low skeletal problem awareness 

Keywords: Functional Treatment, Functional Appliances, Class Iı Malocclusions, Class Iıı 

Malocclusions 
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TÜRKİ̇YE’DE KÖK KANAL TEDAVİ̇Sİ̇NDE İ̇RRİ̇GASYONDA KULLANILAN 

İ̇RRİ̇GANLARIN ARAŞTIRMASI 
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132-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 

Amaç: Mesleki deneyime bağlı olarak kullanılan irrigasyon solüsyonlarının kullanım bilgilerinin farklı 

yerlerde çalışan diş hekimlerinden bir anket aracılığıyla toplanmasıdır. Materyal-method: Endodontik 

tedavi ve irrigasyon solüsyonlarının kullanımı ile ilgili kısa bir anket 157 adet genel diş hekimine 

gönderilmiştir. Katılımcılara ulaşmak için anket ile veri toplamaya yardımcı olan web tabanlı bir 

uygulama tercih edildi. En sık kullanılan irrigasyon solüsyonları, konsantrasyonları, vital ve devital 

dişlerde kullanılan irrigasyon solüsyonları mesleki deneyimlerine göre toplandı. Anketin sonuçlarının 

değerlendirilmesi için SPSS 20.0 paket programı kullanıldı ve ki kare analizi yapıldı. Bulgular: 

Çalışmamıza diş hekimi olarak çalışan 157 kişi katıldı. Katılımcıların diş hekimi olarak çalıştıkları 

yıllara ve kurumlara göre, endodontik tedavi yapma sıklıkları değerlendirildiğinde çalışma yılı ile 

endodontik tedavi yapma sıklığı arasında istatiksel anlamlı bir ilişki bulunamamış fakat çalıştıkları 

kurum ile arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p=0.00). Ağız ve Diş Sağlığı hastaneleri 

endodontik tedavi yapma sıklığı en yüksek olan kurumlar olarak belirlenmiştir. İrrigasyon aktivasyon 

cihazı kullanımının tecrübe ile değişmediği fakat çalışılan kurumlar ile bu cihazların kullanım 

sıklıkları arasında istatiksel ilişki saptanmış, ADSM’lerde bu cihazların kullanılmadığı, özel hastane 

ve üniversite hastanelerinde daha sıklıkla tercih edildiği belirlenmiştir (p=0.025). Katılımcıların güncel 

solüsyonları kullanma sıklıklarının hekimlikte geçen süre ile orantılı olarak azaldığı istatiksel anlamlı 

olarak belirlenmiştir (p=0.00). Katılımcıların %84,7’si (n=133) kanal tedavisi sırasında sodyum 

hipoklorit kullandıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar: Sodyum hipoklorit en çok kullanılan irrigasyon 

solüsyonu olarak belirlenmesiyle beraber, kullanılan irrigasyon aktivasyon cihazlarının ve güncel 

solüsyonların kullanımı kurumlar arasında değişkenlik göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Irrigasyon Solüsyonu, Anket, Sodyum Hipoklorit, Mesleki Tecrübe 

 

SURVEY OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTIONS USED IN DENTAL 

PRACTICES WITHIN TURKEY 
 

 

ABSTRACT 
Aim: Irrigant usage information in relation to years of professional experience was collected from 

general dentists in different places in Turkey. Methods: A short survey concerning endodontic 

treatment and use of irrigants was mailed to 157 general dentists. The most common irrigation 

solutions, concentrations, irrigation solutions used in vital and devital teeth were collected according 

to their professional experience, istitution working at. SPSS 20.0 package program was used to 

evaluate the results of the survey and chi-square analysis was performed. Results: 157 dentists 

participated in our study. No statistically significant relationship was found between the profession 

year and the frequency of endodontic treatment when the frequency of performing endodontic 

treatment according to the years and institutions where the participants work as dentists but there is a 

significant relationship with the institution they work (p=0.00). Oral and dental health hospitals have 

the highest frequency of endodontic treatment. It has been found that the usage of irrigation activation 

device has not changed with the experience but statistical relation has been found between the 

institutions used and the frequency of use of these devices. It was determined that these devices were 

not used in oral and dental hospitals and they were preferred more frequently in private hospitals and 

university hospitals (p = 0.025). It was statistically significant that the frequency of using the current 

solutions decreased in proportion to their professional experience (p = 0.00). 84.7% (n = 133) of the 

participants stated that they used sodium hypochlorite during canal treatment. 
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 Conclusion: Along with the determination of sodium hypochlorite as the most common irrigation 

solution, the use of irrigation activation devices and current solutions varied between institutions. 

Keywords: Irrigants, Sodium Hypochlorite, Survey, Years of Profession 

 

  



 167 

YENİ BİR GÜLÜŞ TASARIMI İÇİN ZİRKONYUM RESTORASYONLAR: VAKA 

SUNUMU 
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ÖZ 

Dijital teknolojinin hızlı ilerlemesi hastaların daha estetik protez taleplerini artırmıştır. Dijital teknoloji 

gülüş tasarımını daha da ön plana koymuştur. Son yıllarda zirkonyum alt yapılı protezler estetik 

kaygıları ortadan kaldırdığı ve hastaya daha güzel bir gülüş sağladığı için çok popüler hale gelmiştir. 

Diş hekimliğinde zirkonyumun kullanılması ile beraber, metal altyapıya yakın sağlamlık sağlanmıştır. 

Diğer materyaller gibi porselen altından yansımaması ve diş etlerinde renkleşmeye sebep olmaması ve 

korozyona karşı gösterdiği direnç zirkonyumun kullanımını artırmıştır. Bu sunumda 3 hastanın 

monolitik zirkonyum kullanılarak rehabilitasyonu anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zirkonyum,protez, Gülüş Tasarımı 

 

ZIRCONIUM RESTORATIONS FOR A NEW SMILE DESIGN: CASE 

PRESENTATIIN 
 

 

ABSTRACT 
The rapid progress of digital technology has increased the demand for more aesthetic prostheses for 

patients. Digital technology has put the smile design to the forefront. In recent years, zirconium 

substructure prostheses have become very popular because they eliminate aesthetic concerns and 

provide a better smile to the patient. Along with the use of zirconium in dentistry, robustness close to 

the metal infrastructure has been ensured. Other materials, such as reflection of porcelain and 

coloration of the gums and resistance to corrosion increased the use of zirconium. This report 

describes the rehabilitation of 3 patients using monolithic zirconium. 

Keywords: Zirconia, Prosthesis,smile Design 

  



 168 
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ÖZ 

Amaç: Yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve çok farklı amaçlarla kullanılan internet, 

sağlık alanında da önemli bir bilgi kaynağıdır ve bireyler sağlık hizmetleri için internete gün geçtikçe 

daha sık başvurmaktadır. Ancak güvenilirliği düşük, yanlış veya çok temel bilgiler, yanlış 

yönlendirmelere ve gerçekçi olmayan beklentilere neden olabilir. Bu çalışmanın amacı yirmi yaş dişi 

ile ilgili internete dayalı bilgi kalitesinin DISCERN aracı kullanılarak değerlendirilmesidir. Gereç-

Yöntem: Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Google, Yandex, Yahoo ve Bing arama motorlarında, 20 

Aralık 2018 tarihinde, “yirmi yaş dişi”, “20 yaş dişi”, “yirmilik diş”, “20'lik diş” ve “akıl dişi” anahtar 

kelimeleri ile internet araştırması yapıldı. Her bir arama motorunda tüm anahtar kelimeler ayrı ayrı 

aranarak elde edilen ilk 10 internet sitesi belirlendi. Toplamda 200 internet sitesinden yinelenen siteler, 

reklamlar, tartışma grupları, bilimsel araştırma makalelerinin bağlantıları, videolar ve resimler 

değerlendirme dışı bırakıldı. Kalan 69 tane internet sitesi 16 sorudan oluşan DISCERN aracı 

kullanılarak değerlendirildi. Her bir soru için 1-5 aralığında puanlama yapıldı. Sonuçlar ortalama puan, 

yüzde ve aralık olarak hesaplandı. Bulgular: Toplamda değerlendirilen 69 adet internet sitesinin, 29 

tanesi (%42,03) haber sitesi, 21 tanesi (%30,43) diş hekimi/özel diş kliniği sitesi, 17 tanesi (%24,64) 

genel/dental sağlık sitesi, bir tanesi (%1,45) özel hastane ve bir tanesi ise (%1,45) resmi kuruluş sitesi 

idi. İnternet sitelerinin DISCERN puanı 17 ile 58 arasında değişmekte olup ortalama puan 32,75±9,06 

olarak belirlendi. Hiçbir site “mükemmel” olarak sınıflandırılamazken, yalnızca iki site “iyi” olarak 

sınıflandırıldı. Değerlendirilen internet sitelerindeki temel sorun, arama yapılan konu ile ilgili ihtiyaç 

duyulabilecek ilave bilgi kaynaklarına yönlendirme yapılmaması ve verilen bilgilere kaynak 

gösterilmemesi idi. Sonuç: Yirmi yaş dişleri ile ilgili internete dayalı bilgilerin kalitesi genel olarak 

düşük bulundu. Sunulan bilgi kalitesinin iyileştirilmesi için bireylerin sorularına cevap bulabilecekleri, 

gerekli yönlendirmeleri yapan, tarafsız ve anlaşılabilir bilgilere ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yirmi Yaş Dişi, İnternet, Bilgi Kalitesi 
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ÖZ 
Odontomalar; mine, dentin, sement ve bir miktar pulpa dokusu da içeren benign tümörlerdir. 

Çenelerde görülen tüm odontojenik tümörler arasında %22’lik oranla en sık oranda görülürler. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından benign odontojenik tümör olarak değerlendirilmiş olup, radyografik 

ve mikroskobik özelliklerine göre, kompleks ve kompaund odontoma olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Kompaund odontoma, çok sayıda, ayrı, düzensiz, diş benzeri yapı içerir. Kompleks 

odontoma, mine ile çevrili displazik dentinden oluşan,anatomik olarak dişe benzemeyen 

kalsifikasyonlardan meydana gelir. Bu raporumuzda, 8 yaşında bir hastada, mandibular sağ 3. molar 

diş bölgesinde dentigeröz bir kisti de andıran ancak biyopsi sonucunda “gelişmekte olan odontoma” 

tanısı konan bir vakanın sunumu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kompleks Odontoma, Kompound Odontoma, Odontoma. 

 

A CASE OF DEVELOPING ODONTOMA 
 

 

ABSTRACT 
Odontomas are benign tumors including enamel, dentin, cementum and some pulp tissue. Among the 

odontogenic tumors found in the jaws, they are most frequently seen with a rate of 22%. It was 

evaluated as a benign odontogenic tumor by World Health Organization (WHO) and divided into two 

groups as complex and compound odontoma according to radiographic and microscopic features. The 

compound odontoma contains a large number of separate, irregular, tooth-like structures. The complex 

odontoma consists of anatomically unlike dental calcifications, consisting of dysplasic dentine 

surrounded by enamel. In this report, we present a case of an 8-year-old patient who was diagnosed 

with a developing odontoma as a result of a biopsy, resembling a dentigerous cyst in the mandibular 

right 3rd molar region. 

Keywords: Keywords: Complex Odontoma, Compound Odontoma, Odontoma. 
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GÖMÜLÜ ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ ÇEKİMİ İLE DENTİGERÖZ KİST 

ENÜKLEASYONU : 10 YILLIK TAKİP HASTASINA AİT OLGU SUNUMU 
 

Asst. Prof. Ph.D. Gökçe Savtekin - Researcher Ali Temelci 
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ÖZ 
Giriş: Gömülü diş, genellikle erüpsiyon yolunun tıkanması veya yer azlığı nedeniyle dişin dental arkta 

yerini alamaması olarak tanımlanmaktadır. Özellikle mandibular üçüncü molar dişlerde yüksek oranda 

gömülülük görülmektedir. Gömülü dişler periodontal hastalık, diş çürüğü, odontojenik kist, tümörler, 

idiopatik kökenli ağrı, çene kırığı ve komşu diş kökünün erimesi ile ilişkili olabilir. Bazı durumlarda, 

gömülü dişin çekimi ertelenebilir. Ancak kontrol altında olmayan hastalarda dentigeröz kist gibi 

bening lezyonlar görülebilir. Bu gibi patolojiler malign duruma dönüşebilmektedir. Bununla birlikte 

bu lezyonlar büyürken mandibular kanal sınırına kadar büyüyebilmektedir ayrıca aşırı büyüyen 

lezyonlar mandibular kanalın elevasyonuna neden olabilmekte ve inferior alveoler sinirin hasar 

görmesine neden olabilmektedir. Nörovasküler demete zarar gelmemesi, parestezi, kanama vb. gibi 

komplikasyonların önlenmesi için flepin kaldırılması ve diş çekilmesi sırasında büyük özen 

gösterilmelidir. Vaka Tanımı: Genel sağlık problemleri nedeniyle dental takibi aksamış 61 yaşındaki 

kadın hasta kliniğimize kötü nefes ve diş eti kanaması ile başvurmuştur. 10 yıl önce alınmış olan 

Panoramik radyografide herhangi bir lezyon görüntüsü bulunmamasına rağmen yeni alınan panoramik 

radyografide sağ mandibular gömülü üçüncü molar dişin etkilendiği ciddi irregular sınırlı radyolusent 

lezyon varlığı tespit edilmiştir. Lokal anestezi altında tam kalınlıkta bukkal flep dikkatlice 

kaldırılmıştır. Gömülü diş, ayrıca bitişik diş çekilmiş ve lezyon dikkatli bir şekilde enükle edilmiştir. 

Flep serbestleştirilmiş ve yara primer kapatılmıştır. Dişler ve lezyon patolojik incelemeye 

gönderilmiştir. Sonuç: Ameliyat sonrası 1. gün hastanın bukkal bölgesinde genel gömülü üçüncü 

molar cerrahisi sonucu oluşması beklenen hafif bir ödem oluşmuştur. Parestezi veya herhangi bir 

komplikasyon gelişmemiştir. Patolojik inceleme sonucunda, lezyonun inflamatuar granülasyon 

dokuları içerdiği ve Dentigeröz kistde görülen kistik epitel varlığı mevcudiyeti saptanmıştır. Tartışma: 

Gömülü üçüncü molar vakalarının çoğu, hastaların rutin taranması sonucu veya hastaların başka 

şikayetlerle diş kliniği randevusuna gelmesi sonucunda yapılan radyografik muayenede tespit 

edilmektedir. Bu şikayetler, benign veya malignite gösteren lezyonların varlığında ortaya çıkabilir. 

Özellikle 10 yıllık takip süresinde olan vakalarda takip randevularının atlanması sonucu bu lezyonlar 

gözlenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dentigeröz Kist, Gömülü Üçüncü Molar, Alveolaris İ̇nferior Sinir, Diş Çekimi, 

Enükleasyon 
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NADİR BİR OLGU; GOLDENHAR SENDROMU / A RARE CASE; GOLDENHAR 

SYNDROME 
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ÖZ 
OLGU TANIMLANMASI: Goldenhar Sendromu, birinci ve ikinci brankial arkların anormal gelişimi 

sonucu; maksiller ve mandibular hipoplazilere bağlı yüz asimetrisi, dış kulak yapısının gelişememesİ, 

oküler ve vertebral anomaliler ile karakterize bir hastalık tablosudur. BULGULAR: Kliğimize 

başvuran hastanın ekstra-oral muayenesinde; sağ tarafın mandibula hipoplazisine bağlı olarak yüzde 

asimetri, sağ kulakta deformasyon gözlemlenmiştir. İntra-oral muayenede ise; ağız açmada kısıtlılık, 

maksillada yüksek ve dar damak kubbesi, diş eksiklikleri ve diş çürükleri görülmüştür. Radyografik 

muayenede; sağ tarafta belirgin antegonial girintili mandibula hipoplazisi dikkat çekmiştir. SONUÇ: 

Goldenhar sendromlu bireylerde; ağız açmadaki kısıtlılık, maloklüzyonlar ve deformiteler nedeni ile 

ağız hijyenini sağlamak zor olabilir. Erken teşhis ve buna bağlı olarak uygulanacak tedavi, sendromlu 

kişilerin yaşam kalitesini artırması açısından önem arz edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mandibular Hipoplazi, Sendrom, Vertebral Anomali. 

 

A RARE CASE; GOLDENHAR SYNDROME 
 

ABSTRACT 
CASE DESCRİPTİON: Goldenhar Syndrome, as a result of the abnormal development of the first and 

second branchial arches; facial asymmetry due to maxiller and mandibular hypoplasia, external ear 

structure is not developed, is characterized by ocular and vertebral anomalies. RESULTS: In our 

patient's extra-oral examination; depending on the mandibular hypoplasia of the right side, asymmetry 

of the face, deformation of the right ear were observed. In intra-oral examination; there was a 

limitation in mouth opening, high and narrow palate dome in maxilla, tooth deficiencies and tooth 

caries. In radiographic examination; on the right side, prominent antegonial indented mandible 

hypoplasia was noted. CONCLUSİON: In individuals with Goldenhar syndrome; oral hygiene may be 

difficult to achieve due to limitations in mouth opening, malocclusions and deformities. Early 

diagnosis and treatment accordingly are important in terms of improving the quality of life of people 

with syndrome. 

Keywords: Mandibular Hypoplasia, Syndrome, Vertebral Anomaly. 
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AMBALAJLI SULARDAKI FLORÜR MIKTARININ DEĞERLENDIRILMESI: 
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ÖZ 

Giriş: Diş çürükleri dünyada ve ülkemizde yaygın görülen halk sağlığı sorunlarındandır. Diş 

çürüklerini önlemede önemli etmenlerden biri florür kullanımıdır. Florür, diş macunu, gargara, 

florürlü vernikle topikal olarak uygulanabilirken, birçok toplumda diş sağlığını geliştirmek üzere içme 

suyuna eklenmektedir, Sulara eklenecek 0.7 mg/L florür, diş çürüklerini önlemenin yanında, fazlalığın 

yol açtığı dental ve iskelet florozis riskinden koruyucudur. Kamu sularının koruyucu özelliğine karşın 

son 10 yılda giderek artan ambalajlı su kullanımı bireylerde florür alımını değişken hale getirmektedir. Tükiye’de 

ambalajlı su tüketimindeki artış,  okullarda florürlü vernik uygulaması, yaşam tarzındaki değişikliklerle artan meyve suyu, 

çay, kolalı içecek tüketimi florür alımının yakından değerlendirilmesini gerektirmektedir. Florür alımının çocuklarda %40-

70’i, yetişkinlerde %60’ı içme sularıyla karşılandığından değerlendirmenin sulardan başlaması uygun olacaktır. Amaç: 

05.01- 27.01.2019 tarihlerinde yapılan tanımlayıcı nitelikteki çalışmada ambalajlı sularda bulunan 

florür miktarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Beş markette satılan ambalajlı suların etiketleri 

incelenerek dolum yeri, menşei, izin alınan kurum ve yılı, florür miktarı,  pH’sı, ambalaj özelliği 

kaydedilmiş ve ilgili firmaların web sayfaları incelenmiştir. Bulgular: Onüç farklı firma tarafından, 16 farklı 

isimle cam, polietilen ve polikarbon kaplarda satışa sunulan, hacimleri 330 ml-19L arasında değişen  kaynak suyu ve doğal 

mineralli suların içeriğindeki florür miktarları 0- 0.096.mg/L arasında değişmektedir. 2009 ile 2017 yılları arasında 

valiliklerden, sağlık müdürlüklerinden izin alınarak, dolumları Adana, Aydın, Bursa, Elazığ, Isparta, Kocaeli, Mersin, Muğla, 

Sakarya ve Osmaniye’de gerçekleştirilen suların  sadece dördünün etiketinde florür bilgisi bulunmaktadır, pH değerleri 6.75- 

8.23 arasındadır. Beş ürün cam şişede sunulurken, plastiklerden dokuzunun özelliği (1 ve 5 numaralı) ambalajda 

belirtilmiştir.  Sekiz firma halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilen analiz raporlarını web sayfalarında yayınlamıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Ambalajlı sulardaki florür miktarı, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen optimum 

konsantrasyonunun altındadır. Suların büyük kısmının etiketinde florür bilgisi yokken, yapılan laboratuvar analizlerinde 

florür değerlendirmesi bulunmamaktadır. Ambalajlı suların etiketlerinde florür bilgisine yer verilmesi, bölgenin coğrafi 

özelliklerine uygun olarak belediye sularına ve ambalajlı sulara florür takviyesinin yapılması toplumdaki diş çürüklerini 

azaltmada etkili olabilir.  

Anahtar kelimeler: Ambalajlı sular, florür, diş çürüğü, halk sağlığı 
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PHARMACEUTICALS AND PERSONAL CARE PRODUCTS (PPCPS) 

MICROPOLLUTANTS 
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ABSTRACT 
Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) constitute one identified class of micropollutants 

that covers a wide variety of chemicals potentially threaten the environment and human health. 

Pharmaceutical products or residues such as the pharmaceuticals metabolites and their transformed 

products are usually found in waters at trace levels ranging between ng/L to µg/L. PPCPs persist long 

in the environment due to their high resistance towards biodegradation processes. The presence of 

these PPCPs in water bodies is on high risk for human health. In this study, a list of different PPCPs 

will be presented followed by a brief screening on the available analytical instruments that are 

currently used for their detection. A summary of the damaging health effects of PPCPs will be 

highlighted too. The most important part will thus focus on PPCPs different removal technologies 

(chemical, physical and biological) from water and wastewater bodies. 

Keywords: Pharmaceuticals and Personal Care Products, Detection, Health Effects, Removal 

Technologies 
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ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ BAZI BAKTERİLER ÜZERİNE UV IŞINLARININ 

BAKTERİSİDAL ETKİ SÜRELERİNİN ARAŞTIRILMASI 
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ÖZ 
Dalga boyu 200-320 nm aralığındaki ultraviyole (UV) ışık germisidal radyasyon olarak 

tanımlanmıştır. Son yıllarda dezenfektanlara karşı mikroorganizmalarda artan dirence bağlı olarak tıp 

alanı ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda UV ışınlarının kullanımı artmıştır. Bu çalışmada 

antibiyotik dirençli bazı bakteriler üzerine farklı uzaklık ve farklı uygulama sürelerinde UV ışık 

kaynaklarının etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Çalışmada, hastane enfeksiyon etkenlerinden 

Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (ESBL) Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus bakterileri 

kullanıldı. 105kob/ml ve 108kob/ml yoğunluğunda hazırlanmış bakteriler içinde besi yeri içermeyen 

boş steril petrilere 30 µl miktarında eklenerek kontamine edildi. Petride bulunan bakteriler farklı 

uzaklıkta (50 cm, 1 m ve 2,5m) ve farklı sürelerde (5, 15, 30, 60 ve 180 dakika) UV ışık kaynağına 

(254 nm dalga boyunda 30mW/cm2 gücündeki) maruz bırakıldı. Her süre sonunda petri yüzeylerinden 

nutrient agara ekim yapılarak bakteri üremeleri değerlendirildi. UV ışık kaynağına maruz 

bırakılmayan petri yüzeyindeki bakteriler ise pozitif kontrol olarak kullanıldı. Çalışma sonucunda, UV 

ışık kaynağından 50 cm ve 1m uzaklıkta bulunan ve sırasıyla 15 ve 60 dakika maruz bırakılan 

105kob/ml yoğunluğundaki bakterilerin tümünün inaktive olduğu, ayrıca UV ışık kaynağından 50 cm 

uzaklığa yerleştirilen 108kob/ml yoğunluğundaki bakterilerin de 180 dakikada inaktive olduğu 

belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel, Germisidal, Hastane Enfeksiyonu, Uv Radyasyon. 

 

INVESTIGATION ABOUT THE BACTERICIDAL EFFECT OF UV LIGHT 

SOURCES ACCORDING TO EXPOSURE TIME ON ANTIBIOTIC RESISTANT 

BACTERIA 
 

ABSTRACT 
The ultraviolet (UV) light in the wavelength range of 200-320 nm is defined as germicidal radiation. 

The uses of UV light have increased in many areas such as medicine and food industry because of 

increased resistance to antimicrobial agents that used against to pathogen microorganisms. In this 

study, we aimed to determine the antibacterial effect of UV lights that applied at different distances 

and exposure times against some antibiotic resistant bacteria. Extended spectrum beta lactamase 

producing Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis 

and methicillin resistant Staphylococcus aureus were used in this study. Clean petri dishes were 

contaminated with the addition of 30 µl of different bacterial suspensions (105 cfu/ml and 108 cfu/ml). 

Then the bacteria in petri dishes were exposed to UV lamps (254 nm-30 mW/cm2) at different 

distances (50cm, 1m, 2.5m) and exposure times (5, 15, 30, 60 and 180 minutes). Bacteria were 

inoculated from petri to nutrient agar and the colony-forming unites were determined after the every 

exposure time. Bacteria on the petri dish which were not exposed to UV light were used as positive 

control. As a result of this study, after exposed to UV light source at 50 cm and 1m distances besides 

respectively 15 and 60 minutes exposure times, all bacteria in 105kob/ml concentration were 

determined as inactive on the plate. Also bacteria in 108kob/ml concentration were found inactive 

after exposed to UV light source at 50 cm and 180 min exposure time. 

Keywords: Antibacterial Effect, Germicidal, Nosocomial İnfections, Uv Radiation. 
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BURDUR İ̇Lİ̇NDEKİ̇ 65 YAŞ ÜZERİ̇ TÜKETİ̇Cİ̇LERİ̇N SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ̇ 

TÜKETİ̇M ALIŞKANLIKLARI 
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ÖZ 
Bu çalışma Burdur ili ve ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üzerindeki tüketicilerin süt ve süt ürünleri 

tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Gelir düzeyi düştükçe yaşlıların pastörize ve 

UHT süt tüketimleri ve süt ve süt ürünlerine yaptıkları harcamanın düştüğü ve gruplar arasındaki 

farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). Gelir gruplarına göre süt satın alınan 

yerlerin sıralaması yapıldığında da tercih edilen yerlerin farklılık gösterdiği ve bu farkın istatistiksel 

olarak da anlamlı olduğu (P<0,005) saptandı.Araştırmamıza katılan bireylerin tercihen en çok (%35,2, 

n=141) sütü sabah saatlerinde ve sonbahar ayında (%26,75, n=107) tükettikleri ve sütü en çok (%50,5, 

n=202) içme sütü olarak kullandıkları saptanmıştır. Tüketicilerin açık süt alırken en çok fiyatına 

(%27,02 n=107), sterilize süt alırken ise en çok son kullanma tarihine (%41,45, n=160) dikkat ettikleri 

görülmüştür. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzeri tüketicilerde gelir düzeyi düştükçe, 

fiyatı daha ucuz olan açık ürünlerin daha çok tercih edildiğini ve ürünün tadının da satın alırken fiyatı 

kadar etkili olduğunu saptadık. Bu yaş grubu tüketiciler için aroması ve besin içeriği daha 

özelleştirilmiş olan ürünlerin ve hatta 65 yaş ve üzerindeki bireylerin süt tüketimini artırmak için 

yapılacak özel indirimlerin tüketim alışkanlıklarını ve miktarlarını değiştirebileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: 65 Yaş ve Üzeri, Yaşlı, Tüketim, Alışkanlık, Süt, Süt Ürünleri 

 

MILK AND MILK PRODUCTS CONSUMPTION PATTERNS OF ELDERLY 

CONSUMERS IN BURDUR PROVINCE 
 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to determine the 65 aged and over consumers’ milk and milk products 

consumption who living in Burdur province and district. The lower income level of the elderly, 

pasteurized and UHT milk consumption and their spending on milk and milk products were decreased. 

Pasteurized and UHT milk consumption and their spending on milk and milk products were decreased 

of the elderly people who have the lower income and the difference between groups were found to be 

statistically significant (p <0.001). The places where the milk was purchased, were different among 

income groups and the difference between groups were found to be statistically significant (p <0.005). 

The people who joined our research, they were mostly prefer using milk (35.2%, n = 141) during the 

hours morning and fall months (% 26.75, n = 107) and they consume milk mostly (50.5%, n = 202) 

drinking milk. The most consumers were found to be careful the price of fresh milk (27.02% n = 107), 

while buying sterilized milk, they were pay attention the expiration date (41.45%, n = 160).All results 

are evaluated over the 65 years and older consumers, the lower income level of people preferred 

cheaper and outdoor products and the taste of product as effective as the price while purchased it. 

According to us the production of aroma and nutrient content more customized products will increase 

the consuption and we believe that the consumption habits and quantity will increase when the special 

discount for the milk and milk products for this age group . 

Keywords: 65 Years and Older, Elderly, Consumption, Habit, Milk, Dairy Products 
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ÖZ 
Hasta güvenliği ve önemi özellikle son dönemlerde üzerinde sıklıkla durulan konulardan birisidir. 

Hasta güvenliği genel anlamda sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve hastaların zarar 

görmesinin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise hasta güvenliği, basit 

hataları öngörerek, ortaya çıkabilecek olası zarar ve hataları engelleme çabası şeklinde 

açıklanmaktadır. Hasta güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tıbbi hatalar; tanı hataları ve tedavi 

hataları olmak üzere başlıca iki ana başlık altında incelenmektedir. Yanlış tanı, gerekli tetkikleri 

yaptırmama ve eksik muayene gibi hatalar tanı hataları arasında yer almaktadır. Yanlış tedavi, 

gecikme, hatalı ilaç verme, hastane enfeksiyonları, düşmeler, yanlış taraf cerrahisi gibi hatalar ise 

tedavi hataları arasında sayılmaktadır. Hasta güvenliği kültürü söz konusu bu hataların önlenmesi ve 

çözümlenmesi sürecinde önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Sağlıklı bir hasta güvenliği kültürünün 

yapılandırılmasında; yüksek riskli durumların saptanmasının, hekimin bilgiye kolay ulaşabileceği bir 

ortam yaratılmasının, zamanında ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının, bilgisayar destekli ilaç 

barkod sistemlerinin oluşturulmasının, tedavi işlemlerinin standart hale getirilmesinin ve yüksek riskli 

durumlara ilişkin sorunların aşılmasında işbirliği içinde hareket edilmesinin gerekli olduğu ifade 

edilmektedir. Bu düşünceler çerçevesinde hazırlanan çalışmada öncelikle hasta güvenliği kavramı 

açıklanacak, hasta güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hatalara yer verilecek ve hasta güvenliğinin 

önemi ve hasta güvenliği kültürünün oluşturulması sürecine ilişkin açıklamalar yapılarak, konuya 

yönelik bir bakış açısı sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, Hasta Güvenliği, Tanı Hataları, Tedavi Hataları, Hasta Güvenliği 

Kültürü. 
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HASTANE YÖNETİCİLERİNİN VİZYON GELİŞTİRME TUTUMLARINI 

DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
 

Asst. Prof. Ph.D. Zekai Öztürk - Ms. Sibel Çetı̇n 
 

143-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hastane yöneticilerinin vizyon geliştirme tutumlarını incelemektir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ankara ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı altı hastanede görev yapan 

hastane yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem belirlenmemiş, tüm evrene (340 kişi) 

ulaşılmaya çalışılmış olup 177 kişiye anket uygulanmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Vizyon 

Geliştirme Tutum Ölçeği (VGTÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Ölçek üç alt boyut içermektedir. 

Verilerin analizi istatiksel paket program kullanılarak yapılmış, p≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin %7,3’ ü üst düzey, %21,5’ i 

orta düzey ve %71,2’si de alt düzey yönetici’ dir. Genel ölçek ve alt boyutları Cronbach’s Alpha 

değerleri 0,636-0,790 arasındadır. Yöneticilerin VGTÖ toplam puan ortalaması 79,07±8,03; alt boyut 

puan ortalamaları ise yaratıcılık ve gelişmeye inanç 36,1±2,96, hedeflere ulaşma inancı ve kararlılığı 

28,69±3,99 ve öncülük etme ve yön gösterme 14,27±3,79 olarak saptanmıştır. Hedeflere ulaşma inancı 

ve kararlılığı, öncülük etme ve yön gösterme alt boyutları ile VGTÖ toplam puanında kadın 

yöneticilerin puan ortalamasının erkeklerden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. Yüksek 

lisans mezunu yöneticilerin puan ortalamasının, hedeflere ulaşma inancı ve kararlılığı boyutunda, 

önlisans mezunlarına göre; öncülük etme ve yön gösterme boyutu ile VGTÖ toplam puanında ise lise 

mezunlarına göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir. VGTÖ toplam puanında Özel Dal 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan yöneticilerin puan ortalamasının, Eğitim Araştırma ve 

Hastanesi’nde çalışanlara göre; yaratıcılık ve gelişmeye inanç boyutu ile VGTÖ toplam puanında 

Toplam Kalite Yönetimi(TKY) eğitimi alanların ortalamasının eğitim almayanlara göre; yaratıcılık ve 

gelişmeye inanç boyutunda ise, çalıştığı hastanenin yazılı bir vizyona sahip olduğunu belirten(%92,1) 

yöneticilerin puan ortalaması, sahip olmadığını belirtenlere(%7,9) göre anlamlı olarak yüksek 

bulunmuştur. Sonuç: Vizyon geliştirme tutumunun, cinsiyet, öğrenim düzeyi, hastane türü, TKY 

eğitimi alma gibi değişkenlere göre farklılaştığı; hastane yöneticilerinin vizyon geliştirme tutumu 

ortalamalarının yüksek olduğu ancak bazı yöneticilerin hastanelerindeki yazılı vizyon ifadesi 

konusunda farkındalığının bulunmadığı belirlenmiştir. Eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve 

yöneticilere yönetim/stratejikyönetim/TKY eğitimleri verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Yöneticisi, Vizyon Geliştirme, Tutum 
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İLETİŞİMİN BOYUTLARINDAN BİRİ: YAŞLI HASTA İLE İLETİŞİM 
 

Prof. Ph.D. Demet Ünalan - Assoc. Prof. Ph.D. Sı̇nem Somunoğlu İ̇kı̇ncı̇ 
 

144-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Yaşlılık hayatın kaçınılmaz ve özel bir dönemi olarak ifade edilmekte ve bu dönemde bireyin çevreye 

uyum yeteneğinin giderek azaldığına dikkat çekilmektedir. Yaygın olan görüş, yaşlılık döneminin 

başlangıcının 65 yaş olduğu yönündedir. Tıp alanında ve teknolojisinde yaşanan gelişmelere bağlı 

olarak genel nüfus içinde yaşlı nüfusun oranı giderek artmaktadır. Kişinin yaşlanması ile birlikte 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda birçok değişikliğin ortaya çıkması söz konusudur. Bu durum, 

yaşlı ile kurulacak olan iletişimi etkilemekte ve bazı faktörlerin göz önünde bulundurulmasını da 

beraberinde getirmektedir. Bunun için öncelikle yaşlı hastada işitme ve görme kaybı ve bilişsel 

fonksiyonlarda azalma gibi iletişime engel olacak durumların olup olmadığının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Sonrasında sağlık alanının kendine has özellikleri ve bilgi asimetrisinin varlığı da göz 

önünde bulundurularak, yapılan açıklamaların yaşlı hastanın anlayabileceği şekilde olmasına dikkat 

edilmeli, daima güler yüzlü ve sabırlı yaklaşımlar sergilenmeli ve empati yapılmalıdır. Yaşlının 

sağlığındaki sorunun tespit edilmesi amacı ile kapalı ve açık uçlu birtakım sorular sorulmalı, 

yanıtlaması için yeterli zaman tanınmalı, yavaş ve kapsamlı bir anlatım gerçekleşeceği düşüncesinden 

hareketle de diğer hastalara göre yaşlı hastalar ile yapılan görüşmelere daha çok zaman ayrılmalıdır. 

Yaşlı hasta ile kurulacak olan iletişimde ayrıca yüz yüze ve göz teması olacak şekilde iletişim 

kurulmasına ve hastanın dinlenildiğini gösteren jest ve mimiklere yer verilmesine özen gösterilmelidir. 

Hastanın anlatılanları anlayıp anlamadığına yönelik olarak da sorgulayıcı olunmalı ve anlaşılmayan 

hususlara netlik kazandırılmalıdır. Toplumların giderek yaşlandıkları düşünüldüğünde ortaya çıkan 

hastalıkların etkin bir şekilde tedavi edilmesi sürecinde, hasta ve sağlık personeli arasında kurulacak 

olan iletişimin önemi açıktır ve bu iletişimin kalitesi tedavi sürecinin başarısını etkilemektedir. Bu 

düşüncelerden yola çıkılarak hazırlanan çalışmada yaşlılık kavramı, yaşlılık döneminin özellikleri, 

sağlık sektöründe iletişimin önemi ve yaşlı hasta ile sağlık personeli arasında kurulacak olan iletişimin 

temel nitelikleri üzerinde durulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Toplumun Yaşlanması, İletişim, Yaşlı Hasta ile İletişim. 
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ÖNCELİKLİ HALK SAĞLIĞI SORUNLARI ARASINDA YER ALAN FİZİKSEL 

İ̇NAKTİVİTENİN SOSYO-DEMOGRAFİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ 
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ÖZ 
Günümüzün önemli sağlık göstergelerinden biri olan fiziksel aktivite, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 

2013-2017 Stratejik Planı’nda ve Halk Sağlığı Kurumu’nun 2014–2017 Stratejik Planı’nda öncelikli 

halk sağlığı sorunları arasında ele alınmıştır. Bu çalışmada, fiziksel inaktivitenin sosyo demografik 

kriterlere göre analizi yapılarak, yüksek riskli grupların ihtiyaçları doğrultusunda stratejiler 

oluşturulmasına ve planlamalar yapılmasına ışık tutacak bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı 

bir araştırma olan bu çalışmanın evrenini Türkiye oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Sağlık Araştırmalarının 2008, 2010, 2012, 2014 ve 

2016 yılı verileri baz alınarak analiz yapılmıştır. Çalışmada veriler değerlendirilirken kategorik 

değişkenler n (%), sürekli değişkenler ise paragraf içinde ortalama±standart sapma şeklinde 

özetlenmiştir. Bu çalışmada, yapılan analiz sonuçlarına göre 2016 yılında “günde 10 dk. yürüme var” 

yanıtı kadınlarda % 82,8 iken erkeklerde %90 tespit edilmiştir. Erkeklerin, kadınlara göre daha aktif 

olduğu, orta ve ağır aktivite düzeyinin yaş arttıkça azaldığı, eğitim düzeyi arttıkça yürüyüş yapma 

olasılığının arttığı araştırmadan çıkan diğer sonuçlardır. Medeni duruma bakıldığında evli ve bekâr 

olanlar, dul bireylere göre daha yüksek fiziksel aktivite oranlarına sahiptir. Ayrıca fiziksel aktivite 

oranının en yüksek olduğu kişiler aynı zamanda kendimi depresyonda hissetmedim diyen kişilerdir. 

Ayrıca 10 dakikalık yürüyüş yapma oranları en düşük obezlerde çıkmıştır. Türkiye’de fiziksel 

inaktivite ile mücadelede “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” hayata geçirilmiş 

toplumu fiziksel aktiviteye teşvik ederek fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması planlanmıştır. 

Yapılacak planlama ve politikaların yüksek riskli gruplara yönelik oluşturulması fiziksek inaktivite ile 

mücadelede başarılı olmamızı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Fiziksel İnaktivite, Sosyo-Demografik Analiz 
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SAĞLIK YÖNETİ̇Mİ̇ ÖĞRENCİ̇LERİ̇Nİ̇N Gİ̇Rİ̇Şİ̇MCİ̇Lİ̇K ÖZELLİ̇KLERİ̇, 

Gİ̇Rİ̇Şİ̇MCİ̇Lİ̇K EĞİ̇Lİ̇MLERİ̇ VE YARATICILIK ÖZELLİ̇KLERİ̇ ARASINDAKİ̇ 

İ̇Lİ̇ŞKİ̇LERİ̇N İ̇NCELENMESİ̇ 
 

Assoc. Prof. Ph.D. Aykut Ekiyor - Lec. Ph.D. Alper Güzel 
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ÖZ 
Girişimciler yaşama ve çalışma şeklimizi değiştirebilir, yaşam standartlarımızı geliştirebilir ve 

ürettikleri mal veya hizmetler ile refah seviyesinin artmasına katkı sağlayabilirler. Bununla birlikte, 

girişimciler hem istihdamın arttırılması hem de ekonomik kalkınma açısından oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Girişimciliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 

yaşam kalitesinin artmasına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda hızla değişen dünyaya ayak 

uydurabilen, yenilikçiliği ve yaratıcılığı ön plana çıkaran, öğrenme arzusu yüksek vizyoner genç 

girişimciler büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik özellikleri, girişimcilik eğilimleri ve yaratıcılık özellikleri hakkındaki görüşlerinin 

belirlenmesi ile bu özellikler arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını ortaya 

çıkartmak olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda yüz yüze anket yöntemi ile Ankara ilinde ikamet eden 

152 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ortalamalar, standart sapma ve 

frekans dağılımları hesaplanmıştır. Girişimcilik özellikleri, girişimcilik eğilimleri ve yaratıcılık 

özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların girişimcilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri ve 

girişimcilik özellikleri ile yaratıcılık özellikleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde korelasyon 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Özellikleri, Girişimcilik Eğilimleri, Yaratıcılık 

Özellikleri, Sağlık Yönetimi 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP 

FEATURES, ENTREPRENEURSHIP TRENDS AND CREATIVITY 

CHARACTERISTICS OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS 
 

 

ABSTRACT 
Entrepreneurs have an important place in our lives as they can change the way of living and working, 

improve our living standards, and contribute to increase the level of welfare with the goods or services 

they produce. Also they contribute to the nations both in terms of employment and economic 

development. Supporting and encouraging entrepreneurship also contributes to meeting the needs of 

the society and increasing the quality of life. In this context, young entrepreneurs who are able to adapt 

to the rapidly changing world, prioritize innovation and creativity, and have a desire to learn, gain 

great importance. The aim of this study is to determine the wievs of university students about 

entrepreneurship characteristics, entrepreneurial tendencies and creativity characteristics and to 

investigate whether there is a statistically significant relationship between these characteristics. In 

order to achieve the aims of the study, face-to-face survey method was used to collect data from 152 

university students residing in Ankara who voluntarily participated in the study by using. Mean, 

standard deviation and frequency distributions were calculated. Pearson Correlation Analysis was used 

to examine the relationship between entrepreneurship characteristics, entrepreneurial tendencies and 

creativity characteristics. According to the results of the study, it is found that there was a moderate 

level positive correlation between the entrepreneurial characteristics and entrepreneurial tendencies of 
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the participants. Also, there was a moderate level positive correlation between the entrepreneurial 

characteristics and creativity characteristics of the participants. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurial Tendencies, Creativity 

Characteristics, Health Management 
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TURKEY: A QUALITATIVE STUDY 
Researcher Meryem Çankaya - Asst. Prof. MD. Mehmet Yorulmaz 

147-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the stakeholders in health tourism in Turkey from a qualitative 

perspective. The method of this research was evaluated as one of the qualitative research designs in the 

context of the phenomenon of science. In order to determine the participants to be included in the 

study, purposive sampling method was applied. Participants of this study; Academic staff engaged in 

the study of health tourism policies in Ankara as volunteers, Ministry of Health official, civil society 

organization authority, health tourism association manager, private health institution health manager, 

public hospital health manager, university hospital health manager, health tourism agency is composed 

of 15 experts from different professional groups, including the insurance company authority. The data 

of this study were collected by using interview technique and participatory personal information form. 

The interview form was developed by the researcher; The research questions consist of 5 questions 

prepared to be answered. The interview form was sent to the requesting participants via e-mail before 

the meeting date. Another data collection tool used in the interviews is the participant personal 

information form. This form was developed by the researcher to learn the personal information of the 

experts involved in the study and was applied to the participants before starting the interview. 

Interviews were conducted face-to-face and one-to-one with each participant. The data were recorded 

using a voice recorder as well as taking notes with the approval of the interviewed experts. Thematic 

analysis and qualitative data analysis program Nvivo 10 program, which is one of the qualitative data 

analysis methods, was used to analyze the data of the study. The findings were interpreted in light of 

the results.  

Keywords: Health Tourism, Qualitative Study,health 

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNE PAYDAŞLAR AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ: 

NİTEL BİR ÇALIŞMA 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı Türkiye'de sağlık turizminin paydaşlar perspektifinden nitel olarak 

değerlendirilmesidir. Bu araştırmanın yöntemi, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim 

deseni kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmaya dahil edilecek katılımcıların belirlenebilmesi için 

amaçlı örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırmanın katılımcıları; Ankara’da çalışmaya gönüllü 

olarak katılan sağlık turizmi politikaları ile ilgili çalışmalar yapan akademisyen, Sağlık Bakanlığı 

yetkilisi, sivil toplum kuruluşu yetkilisi, sağlık turizmi dernek yöneticisi, özel sağlık kuruluşu sağlık 

yöneticisi, devlet hastanesi sağlık yöneticisi, üniversite hastanesi sağlık yöneticisi, sağlık turizmi aracı 

kurum yetkilisi, sigorta şirketi yetkilisi olmak üzere farklı meslek gruplarından 15 uzmandan 

oluşmaktadır. Bu araştırmanın verileri, görüşme tekniği ile görüşme formu ve katılımcı kişisel bilgi 

formu kullanılarak toplanılmıştır. Görüşme formu araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup; araştırma 

sorularına cevap alınabilecek şekilde hazırlanan 5 sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan görüşme formu, 

talep eden katılımcılara, görüşme tarihinden önce e-posta yoluyla gönderilmiştir. Görüşmelerde 

kullanılan diğer bir veri toplama aracı katılımcı kişisel bilgi formudur. Bu form araştırmaya dahil olan 

uzmanların kişisel bilgilerini öğrenmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş olup görüşmeye 

başlamadan önce katılımcılara uygulanmıştır. Görüşmeler her katılımcı ile yüz yüze ve birebir 

yapılmıştır. Görüşülen uzmanların onayı alınarak veriler not tutmanın yanında ses kayıt cihazı 

kullanılarak da kayıt edilmiştir. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde nitel veri analiz 

yöntemlerinden biri olan tematik analiz ve nitel veri analiz programı olan Nvivo 10 programı 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çıkan sonuçlar ışığında yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Nitel Çalışma, Sağlık.  
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Prof. Ph.D Emine Orhaner - Lec. Abdullah Alper Ertem 
 

148-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Ülkemizde 2017 yılında meydana gelen 1,2 milyon kazalarda 300.383 kişi yaralanmış, 3.534 kaza 

yerinde ve 3.893 kaza sonrası olmak üzere 7.427 kişi hayatını kaybetmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) 2018 yılı verilerine göre ülkemizde her 100.000 kişiden 8,9’u trafik kazaları sonucunda 

hayatını kaybetmektedir. En önemli sekizinci ölüm nedeni olan trafik kazaları nedeniyle küresel 

zararın toplam 518 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. BM Genel Kurulu tarafından Mart 

2010'da Yol Güvenliği On Yıllık Eylem Planında (2011 – 2020), faaliyet alanları karayolu güvenliği 

yönetim kapasitesini arttırmak, karayolu altyapısının güvenliğini artırmak, araçların güvenliğini daha 

da geliştirmek, yol kullanıcılarının davranışlarının geliştirilmesi ve kaza sonrası yanıtın iyileştirilmesi 

olarak belirlenmiştir. Bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, bilgiyi 

anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal becerileri sağlık 

okuryazarlığı olarak tanımlanmaktadır. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmada, çalışmaya gönüllü olarak 

katılmayı kabul eden 420 sağlık teknikeri adayının Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Türkçe Uyarlaması 

(ASOY-TR), Sağlık farkındalık ölçeği (SFÖ) ve Sağlık okuryazarlığı senaryo ölçeği (SOYSEN) 

kullanılarak belirlenen sağlık okuryazarlığı puanları ile bu puanlarla belirlenen sağlık okuryazarlığı 

düzeyleri ile bazı yol kullanıcı davranışlarının ilişkisi incelenmiştir. Cinsiyet, medeni durum, bölüm, 

program, evde yaşayan kişi sayısı, kitap okumadan hoşlanma durumu, kitap okuma sıklığı, ilk 

başvurulan sağlık kuruluşu, en güvenilir ilk üç bilgi kaynağının internet oluşu, bilgiye internetten 

ulaşma sıklığı ve beden kitle indeksi ile yol kullanıcı davranışı arasında anlamlı bir ilişki (P≤,05) 

bulunmuştur. Araştırma sonucunda katılımcıların yol kullanıcı davranışları ile ASOY-TR, SFÖ ve 

SOYSEN ile ölçülen sağlık okuryazarlığı puanları ve düzeyleri arasında anlamlı ilişki (P≤,05) 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Yol Güvenliği, Trafik Kazası 
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HIFU CİHAZLARINDA AKUSTİK BASINÇ ALAN ETKİSİ 
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ÖZ 
Yüksek genlikli ultrasonik dalganın, günümüzde en önemli kullanım alanı, tıpta ultrasonik 

görüntülemedir. Görüntülemenin yanı sıra, çeşitli organlarda maligniteyi ve hemorajiyi tespit etmek 

için de kullanılabilmektedir. Son zamanlarda ultrason, tedavi amaçlı olarak da kullanılmaya 

başlanmıştır. İlk tıp uygulamalarından birisi, derin dokularda terapötik ısınmadır çünkü doku 

tarafından ultrasonik dalganın soğurulması, ultrasonik enerjinin ısıya dönüşmesiyle sonuçlanır. Oluşan 

bu ısı, kanser dokusunu ısıtarak kanser hücrelerinin duvarlarını ortadan kalkmasını sağladığı 

görülmüştür. Kanser hücrelerinin hücre duvarları, normal hücrelerden daha kalın ve yağlı olduğundan 

tedavi için en etkili yöntem ısıdır. Ancak, ortaya çıkan bu ısı enerjisi, doğru doz seviyesi ile doğru 

noktaya odaklanmalıdır. Bunun içinde en iyi yöntemlerden birisi HIFU yöntemidir. Bu odaklanma, 

ultrasonik vericinin geometrik yapısı ile direk ilgilidir ve son yıllarda üzerinde yoğun olarak 

çalışılmaktadır. HIFU cihazının istenen geometride üretilebilmesi için, gerçeğe uygun sanal ortamlar 

oluşturmaya olanak veren çeşitli programlar ile modellemeler yapmayı gerektirmektedir. Böylece 

programdan üretilen sonuçlar, deneysel ortamdaki sonuçlar ile kıyaslandığında elde edilen uyuma göre 

cihaz tasarımı uygun görülüp üretim aşamasına geçilebilmektedir. Bu çalışmada amaç, HIFU vericiler 

ve yayıldığı ortamın modellemesi yapılan ve tasarlanan, HIFU dönüştürücünün alan yapılarını hem 

teorik hem de deneysel olarak incelemektir. TÜBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarında elde 

edilen deneysel sonuçlar, Comsol Multiphysics programı, HIFU simülatör ile elde edilmiş olan teorik 

sonuçlarla kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlar uyum içerisinde görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ses Dalgaları, Ultrason, Hıfu, Kanser 
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HYBRID-BEAM VMAT TECHNIQUE FOR LEFT BREAST IRRADIATION 
 

Ph.D. Ismail Faruk Durmus - Ph.D. Bora Tas 
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ABSTRACT 
Purpose/Objective(s):Radiotherapy is an effective treatment technique for managing breast cancer.But, 

late toxicity is a major problem in long-term survivors and significantly affects quality of life. The 

excess risk is linearly dependent on mean heart dose at a rate of 15.5% per Gy within 10 years of RT 

and 7.4% per Gray within 20 years. The purpose of this study was to compare heart dose performance 

between photon VMAT and Hybrid (electron-photon) VMAT techniques for left breast irradiation 

after mastectomy. Materials/Methods:A retrospective analysis was performed on ten left breast cancer 

patients with VMAT technique, which consisted single isocentre. Patients were immobilized in supine 

position using a breast board. Patients received 50Gy in 25 fractions to chest wall, supraclavicular 

nodal region, axillar nodal region and internal mamary nodal region. Then, Hybrid-beam technique 

was performed for these patients while using open field 20x20cm2 electron-beam and photon-beam 

arcs, 1/4 prescribe dose was performed with electron-beam and 3/4 prescribe dose was performed with 

photon-beam VMAT technique while using bias dose property which considers base electron-beam 

plan doses for PTV(chest wall). The same PTV coverage obtained for both techniques. Results:The 

low dose volume reduced with Hybrid-beam VMAT technique for heart mean and V2Gy doses. 

Average heart mean and V2Gy doses reduced 14.6±8.0% and 17.7±7.9% with Hybrid-beam VMAT 

technique. The results showed good and homogenous target coverage while sparing heart. Average 

96±1%and 97±1% agreements determined between planned and delivered dose using 3%-3mm γ 

analysis for VMAT technique and point dose for Hybrid-beam technique. Conclusion:The lateral 

electron beams in the thoracic region that do not irradiate the heart and contralateral lung. Linac-based 

Hybrid-beam VMAT is a good treatment technique for reducing low dose volume of heart and late 

toxicity possibilities. Herein, special methods adopted for left breast irradiation. Using this treatment 

method, further research is warranted to get clinical results. 

Keywords: Hybrid Rt, Vmat-Electron Beam 
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RHOMBOİD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN LİNEER OLMAYAN AKUSTİK ALAN 

YAPILARININ İ̇NCELENMESİ̇ 
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ÖZ 
Günümüzde gelişmekte olan bilim ve teknolojiye paralel olarak akustik alandaki çalışmalar ve bu 

alandaki uygulamalar önemli bir gelişme kaydetmiştir. Bilimsel açıdan önemli bir konuma sahip olan 

ultrasonik dönüştürücüler, su altı akustiği, otomasyon, birçok endüstriyel ve askeri alanda etkin ve 

yaygın olarak kullanılmakla birlikte; tıp alanında birçok uygulamada yer almaktadır. Ancak, tıp 

alanındaki ultrasonik vericilerin kullanıldığı çoğu ortamların lineer olmaması, alt harmonik oluşumuna 

sebep olmaktadır. Akustik alanlarda harmonik oluşum çoğu zaman istenmemekle beraber, harmonik 

bileşenlerin vücut gibi ortamlarda soğurulması sonucu meydana gelen ısı etkisi, tedavi amaçlı 

kullanılabilmektedir. Bu tür tedavilerde ultrasonik dönüştürücülerin demet yapısı ne kadar dar olursa, 

tedavi süresi de o kadar kısa olur. Bu çalışmada temel amaç, teorik olarak modellemesi yapılmış olan 

rhomboid vericilerin alan yapılarını deneysel olarak incelemektir. Deneysel ortamda elde edilen 

sonuçlar, elde edilmiş olan teorik sonuçlarla kıyaslanmıştır. Elde edilen verilerde ümit verici uyum 

gözlenmiştir. Romboid vericilerin geometrik yapısına bağlı olarak demet yapısının inceldiği 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ses Dalgaları, Akustik Alan, Ultrasonik Dönüştürücü, Rhomboid Dönüştürücü 
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VERTEBRA PLANLARINDA FARKLI HESAPLAMA ÇÖZÜMLERİNDEN 

İ̇NCELEME VE FARKLI DOZ ORANI DOZUNUN GÜVENİ̇Lİ̇RLİ̇Ğİ̇ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Yonca Yahşı̇ Çelen - Ph.D. Hazım Orhan Kızılkaya 
 

152-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Bu çalışmada, farklı doz hızlarının ve farklı hesaplama çözünürlüklerinin stereotaktik vertebra 

ışınlaması üzerindeki etkilerinin, doğrulama şemalarının Gamma analizi üzerindeki sonuçları ve kritik 

organ ve hedef hacim için doz üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya vertebralı 

10 hasta katıldı. Çalışmaya katılan hastaların planları Eclipse tedavi planlama bilgisayarında, 

Yoğunluk Modülasyonlu Radyasyon Tedavisi (IMRT) tekniğini kullanarak optimizasyon 

parametrelerini değiştirmeden farklı doz oranlarında ve farklı hesaplama çözünürlüklerinde tedavi 

planlarını yeniden hesaplayarak kritik organ ve hedef hacim için dozlar üzerindeki etkilerini 

araştırdılar. Sonuçlar Elektronik Portal Görüntüleme Cihazı (EPID) kullanılarak karşılaştırıldı. Farklı 

doz oranları kullanmak tedavi planlama doğruluğumuzu etkilememiştir. Bununla birlikte, yüksek 

çözünürlüklü hesaplı planların hedefi ve kritik organ dozlarını daha iyi temsil ettiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Imrt, Epıd, Vertebra 

 

INVESTIGATION FROM DIFFERENT CALCULATION SOLUTIONS IN 

VERTEBRA PLANS AND THE RELIABILITY OF DIFFERENT DOSE RATE DOSE 
 

 

ABSTRACT 
In this study, it was aimed to investigate the effect of different dose rate and different computational 

resolutions on stereotactic vertebrae irradiation with the results of the verification schemes on Gamma 

analysis and the effect on dose for critical organ and target volume. Ten patients with vertebrae 

participated in the study. Patients participating in the study were investigated for their effect on doses 

for critical organ and target volume by recalculating treatment plans at different dose rates and 

different computational resolutions without changing the optimization parameters using Intensity 

Modulated Radiation Therapy (IMRT) technique in the Eclipse treatment planning system with Varian 

Trilogy Linear Accelerator . Verification schedules of all the treatment plans The results were 

compared by using the Electronic Portal Imaging Device (EPID). Using different dose rates did not 

affect our treatment planning accuracy. However, it was seen that the high resolution calculated plans 

represented the target and critical organ doses better. 

Keywords: Imrt, Epıd, Vertebrae 

  



 188 

KORPUS KALLOZUMUN MANYETİK REZONANS İNCELEMEDE 

MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, korpus kallosumun morfolojik özelliklerini incelemek ve bu beyaz 

cevher yapısının yaş ve cinsiyet ile ilişkisini belirlemektir. Materyal ve method: 1 Ocak 2017- 1 Ocak 

2019 yılları arasında hastanemizde beyin manyetik rezonans (MRG) incelemesi yapılan 1120 kişi bu 

çalışmaya alındı. MRG incelemesinde patolojik bulgu saptananlar, travma hikayesi olanlar, hastane 

kayıtlarından nörolojik ve psikiyatrik hastalığı tespit edilenler çalışma dışında bırakıldı. Anterior 

komissür ve interhemisferik fissürün izlendiği yer, beynin midsagital planı olarak değerlendirildi. 

Hastaların midsagital FLAİR MRG görüntülerinden korpus kallosumun genu, trunkus, splenium ve 

anterior-posterior çapları ölçüldü. Beynin uzunluğunu ölçmek amaçlı; frontal ve oksipital lob arası 

uzunlukta ve korpus kallosumun genusunun frontal loba, spleniumun oksipital loba uzaklığı 

değerledirildi. Bulgular: 20-70 yaş arasındaki olguların 627 ’si kadın, 493’ ü erkek idi. Yaş ortalaması 

38,3 idi. Erkeklerde kadınlara oranla korpus kallozumun genu ve anterior-posterior uzunluğunun 

yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Korpus kallosumun trunkus ve splenium ölçümlerinde ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Korpus kallosumun genusunun frontal loba 

uzaklığı, spleniumun oksipital loba uzaklığı ve frontal ve oksipital lob arasındaki uzaklığın kadınlarda 

istatistiksel olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Ayrıca yaş ilerledikçe korpus kallosum anterior-

posterior uzunluğunun arttığı tespit edildi. Sonuç: Korpus kallosumdaki cinsiyete bağlı ölçüm 

farklılıklarının kadın ve erkek cinsiyetinin beyin hacim büyüklüğü ile değiştiğini düşündük. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Korpus Kallozum, Morfometrik Ölçümler 
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3. BASAMAK ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNITESINE YATAN 652 HASTANIN 

DEĞERLENDIRILMESI VE SONUÇLARI 
 

MD. Mutlu Uysal Yazıcı - MD. Ebru Azapağası 
 

154-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların özelliklerini ve sonuçlarını belirlemektir. 

Materyal ve Metod: 1 ocak 2018- 31 aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Dr Sami Ulus Çocuk 

Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastalar retrospektif olarak incelenerek, sonuçlar 

kaydedildi. Hastaların yaş, cinsiyet , yatış tanıları, ortalama yoğun bakımda yatış, mekanik 

ventilatörde kalış ve taburculuk süreleri kaydedildi. Yapılan invaziv işlemler kaydedildi. Bulgular ve 

Sonuç: 1 ocak 2018-31 aralık 2018 tarihleri arasında servisimize yatan 652 hastanın 308' i kız , 344'ü 

erkekti. Hastaların %10'u yabancı uyrukluydu. Çocuk Acilden %57, Pediatri Servislerinden %16, 

Kalp-damar cerrahisi %10, dış merkez hastaneler %17 oranında hasta kabul edildi.Yoğun bakımda 

yatış süresi ortalama 7.6 ± 1.2 gün, mekanik ventilatör (MV)de kalış süresi 8.3 ± 2 gün MV’de izlenen 

hasta sayısı: 7.3/gün (410 hasta) MV’de izlenen hasta / yatak oranı: % 48 olarak bulundu. Taburcu 

olan hastaların %32'sinde mekanik ventilasyon uygulanırken, mekanik ventilatörden wean olup 

taburcu olma oranı: %79 saptandı. çocuk yoğun bakım ünitesine solunum sistemi hastalıkları (n= 127, 

%19.4) zehirlenmeler (n=55, %8.4), enfeksiyon hastalıkları -sepsis (n= 76, %11.6), nörolojik 

hastalıklar (n=105, %16.1), kalp hastalıkları (n=93, %14.2), metabolik-endokrin hastalıklar 

(n=62,%9.5), postoperatif izlem (n= 46, %7.0), gastrointestinal sistem hastalıkları (n=15, %2.3), 

nefrolojik hastalıkları (n=55, %8.43) ve diğer hastalıklar (n=18, %2.7) nedenleriyle yatırıldı. 169 

hastaya santral ven kateterizasyonu ( femoral, juguler, subclavian) açıldı.20 hastaya trakeostomi açıldı. 

8 hastaya HFO, 5 Hastaya ECMO tedavisi ,33 hastaya CVVHDF ( sürekli hemodiyafiltrasyon tedavisi 

), 15 hastaya periton diyalizi, 6 hastaya hemodiyaliz yapılırken , 36 hastaya plazmaferez tedavisi 

uygulandı.Yatan 652 hastanın 56 'sı ex olmuştu . Kaba mortalite %8.58 iken SMR (gözlenen beklenen 

mortalite oranı) : 0.4 olarak bulundu. 9 hastaya beyin ölümü tanısı koyuldu. Tartışma ve Sonuç: 

3.düzey çocuk yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon ve organ destek tedavi yöntemleri ile 

mortalite azaltılıp, hayat kalitesi yükselmeye başlamıştır. 
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50 YAŞ VE ÜZERİ BRONKOSKOPİ ENDİKASYONU ALMIŞ HASTALARDA 

BRONKOSKOPİ ÖNCESİ VE SONRASI KALP ENZİMLERİNİN TAKİBİ VE 

HOLTER MONİTÖRİZASYONU 
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ÖZ 
Amaç: Atropinle premedikasyon uygulanan ve uygulanmayan hastalarda bronkoskopi öncesi ve 

sonrası kalp enzimlerinin takibini ve bronkoskopi süresince oluşan kardiyak değişiklikleri holter 

monitorizasyonu ile incelemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: 50 yaş ve üzeri bronkoskopi 

endikasyonu almış 25 (atropin kullanılan 10 hasta, kullanılmayan 15 hasta) hastayı bronkoskopi 

işleminde atropin kullanıp kullanılmama durumuna göre iki gruba ayırdık . Tüm hastalarda troponin 

değerlerinin bronkoskopiden 24 saat önceki, bronkoskopiden 6 saat sonraki, bronkoskopiden 12 saat 

sonraki ve bronkoskopiden 24 saat sonraki ölçümlerini karşılaştırdık. Bronkoskopiye başlamadan 2 

saat önce holter takibine başladık. Bronkoskopiden 2 saat sonra holter takibini sonlandırarak 

bronkoskopi öncesi elektrokardiyografi ile karşılaştırdık. Bulgular: Atropin kullanılmayan grupta; 

bronkoskopiden 24 saat önceki troponin değeriyle bronkoskopiden 6 saat sonraki troponin değeri 

karşılaştırıldığında troponin değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p : 0,02). Bronkoskopiden 

24 saat önceki troponin değeriyle bronkoskopiden 12 saat sonraki troponin değeri karşılaştırıldığında 

troponin değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p : 0,009 ) . Bronkoskopiden 24 saat önceki 

troponin değeriyle bronkoskopiden 24 saat sonraki troponin değeri karşılaştırıldığında troponin 

değişimi istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p : 0,13). Atropin kullanılan grupta ise bronkoskopiden 

24 saat önceki troponin değeriyle bronkoskopiden 6 saat sonraki troponin değeri karşılaştırıldığında 

troponin değişimi istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p : 0,32 ). Bronkoskopiden 24 saat önceki 

troponin değeriyle bronkoskopiden 12 saat sonraki troponin değeri karşılaştırıldığında troponin 

değişimi istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p : 0,23 ). Bronkoskopiden 24 saat önceki troponin 

değeriyle bronkoskopiden 24 saat sonraki troponin değeri karşılaştırıldığında troponin değişimi 

istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p : 0,29). Atropin kullanılan vakalarda troponin değişikliğinin 

tespit edilmemesi genel kanaatin tersine bronkoskopi öncesinde atropin kullanımının gerekli olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bronkoskopi yapılan hastalarda bu sonuçlar ışığında işlem öncesi ve işlem 

boyunca hastaların kardiyak monitorizasyonunun yapılması, bronkoskopi öncesinde troponin 

seviyesine bakılması, işlem boyunca oksijen desteğinin verilmesi, bronkoskopiden önce atropinin rutin 

Kullanılması gerektiği sonucuna vardık. 
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HEART ENZYME MONITORING AND HOLTER MONITORING BEFORE AND 

AFTER BRONCHOSCOPY IN PATIENTS WITH AGED 50 AND OVER TAKEN 

INDICATION BRONCHOSCOPY 
 

 

ABSTRACT 
Aim: We aimed to follow cardiac enzymes before and after bronchoscopy in patients with and without 

atropine premedication and to investigate cardiac changes during bronchoscopy with holter 

monitorization. Patients and Methods: We examined 25 patients (atropin used group 10 patients and 

the other group 15 patients )we age 50 and over who underwent bronchoscopi ,and we create two 

subgroups, depent on,use atropin or not. We comperad the troponin levels ,24 hour before 

bronchoscopi and 6,12,24 hours after bronchoscopi holter datas collected from the patients before and 

after 2 hours and compered with these patients electrocardiography. Conclusions: In not atropin used 

group; when we compered with the troponin levels 24 hours before bronchoscopi and 6 hours after 

bronchoscopi the troponin levels changes were statistically significant (p : 0 ,02). when the troponin 
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levels compered with the 24 hour before and 12 hours after. the changing were statistically significant 

,too (p : 0,009 ) but the levels of troponin before and after 24 hours.were not statistically significant (p 

: 0,13 ). In atropin used group; changing of the troponin levels were not statisticially significant in all 

comperation(after 6 hours p : 0,32 ,after 12 hours p : 0,23 and after 24 hours p : 0,13 ). we could not 

detect statistically significant change in troponin levels, in atropin used groups this data in contrast of 

the general thought show us atropin must be used before bronchoscopi. Results: lschemia and arhytims 

may be occur during bronchoscopi even the patients have a coroner syndrom or not. The our study's 

datas show us the atropin must be used before bronchoscopi routinely. The cardiac and measurement 

of the troponin levels must be done. And last during the bronchoscopi atropin must be given to the 

patients. 

Keywords: Atropine, Bronchoscopy, Troponin, Ck-Mb 
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ABERRAN SUBKLAVYEN ARTER TANISI ALAN HASTALARIN İZLEMİ: TEK 

MERKEZ DENEYİMİ 
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ÖZ 
GİRİŞ: Aberran subklavyen arter sendromu sağ veya sol subklavyen arter orjininin çok nadir olarak 

anatomik varyasyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Aortik arkın konjenital vasküler anomaliler arasında 

en sık rastlanan formu olup, görülme sıklığı %1 civarındadır. Bu çalışmada merkezimizde bu 

patolojinin saptandığı olguların klinik bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri ile takip sonuçlarının 

değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEM: Ocak 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında aberran 

subklavyen arter patolojisi saptanan olgular çalışmaya alındı. BULGULAR: Dokuz hastada aberran 

sol subklavyen arter patolojisi, yirmi bir hastada da aberran sağ subklavyen arter patolojisi olmak 

üzere toplamda 30 olguda aberran subklavyen arter patolojisi vardı. Olguların median tanı yaşı 2,5 (4 

gün-20 yaş) idi ve 18’i kız cinsiyetliydi. Semptomatik olan hastaların en sık şikayetleri, yutma 

güçlüğü, kilo alamama ve hırıltı idi. Hastaların 24’ünde (%80) tomografik olarak özefagus basısı, 10 

tanesinde (%33) trakeal basısı saptandı. Hastalardan 5 tanesinde Di George, 1 tanesinde de Trizomi 18 

sendromu eşlik ediyordu. Hastalardan iki tanesinde transtorasik ekokardiyografiyle, geri kalanlarında 

ise bilgisayarlı tomografi aracılığıyla tanı konulmuştu. Hastaların 6 tanesinde yapısal kalp hastalığı 

izlenmemiş ancak geri kalanına çeşitli konjenital kalp hastalıkları eşlik etmişti. Hastaların 7’sine klinik 

durum ve semptomlarına göre operasyon kararı alınmış ancak beş hasta operasyonu kabul etmişti. 

Opere olan hastaların 4’ünün klinik olarak semptomları gerilemiş şekilde izlemine devam edilmiş, 

diğer hastalar takip dışında kalmıştı. SONUÇ ve TARTIŞMA: Aberran subklavyen arter anomalisi 

vaskuler halka oluşturabilmekte ve semptomatik hale gelebilmektedir. Özefagus basısı sonucunda 

yutma güçlüğü, trakeal bası sonucu nefes darlığı ve öksürüğe neden olabilmektedir. Hastalığın tedavi 

veya takibinde hastanın semptomları ve semptomların ciddiyeti önemli rol oynamaktadır. Bu 

patolojiler cerrahi olarak başarıyla tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle özellikle şüphe edilen 

olgularda tomografik olarak ayrıntılı görüntüleme yapılmasında yarar vardır. 

Anahtar Kelimeler: Aberran Subklavyen Arter, Vasküler Ring, Konjenital Kalp Hastalığı, 

Bilgisayarlı Tomografi 
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ACİL SERVİSE BAŞVURAN İŞ KAZALARIN İNCELENMESİ 
 

MD. Nezih Kavak 
 

157-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Çalışmamızın amacı hastanemize iş kazası tanısıyla başvuran hastaların başvuru yıllarına göre, 

dermografik bilgilerini, çalışma sahalarını, yaralanma şekillerini ve bölgelerini değerlendirmekdir.  

Gereç yöntem: 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemize başvuran 18 yaş ve üzeri 

iş kazası tanısı olan 8675 hasta, hastane kayıtlarından retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular:  

2015 yılında başvuran 3250 kişinin yaş ortalaması 31,51 ±8,3 (18-73) idi. Olguların %88 ’ü erkek idi.  

% 8 hayati organ yaralanması idi.  

2016 yılında başvuran 2550 kişinin, yaş ortalaması 31,56 ±5,1 (18-68) olup %84’i erkek idi.  

% 4 hayati organ yaralanması idi.  

2017 yılında başvuran 1800 kişinin yaş ortalaması 31,56 ±7,1 (18-65) olup, %80’i erkek idi.  

% 2 hayati organ yaralanması idi.  

2018 yılında başvuran 1075 kişinin, yaş ortalaması 31,76 ±6,3 (18-65) olup, %84’ü erkek idi.  

% 4 hayati organ yaralanması idi.  

2015 yılında acil servise başvuru sebebi oranı %34 ile penetran yaralanma ve düşme iken, 2016 

yılında bu oran % 22 idi. 2017 yılında %50 ve 2018 yılında % 40 ile yüzeyel kesi idi. 

Sonuç: Başvuru yıllarına göre yaralanma şekilleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktaydı. İş kazası 

geçiren hastaların yaş oranlarının yıllar içinde aynı olmasına rağmen, 2018 yılında iş kazası geçiren 

kadınların sayısında artma izlenmiştir. Bu artışın sebebinin kadınların iş hayatında daha etkin rol 

oynamasından dolayı kaynaklandığını düşünmekteyiz. Yıllar içinde iş kazalarının sayılarında ve hayati 

yaralanma oranlarında belirgin derecede azalma olduğunu tespit ettik. Elde edilen bu bulguların 

ülkemizin iş güvenliği ile ilgili politikalarının etkin bir sonucu olduğu kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Acil servis, iş kazası, mesleki yaralanma 
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ADAMTS VE SİNİR SİSTEMİ 
 

Prof. MD. F.Müjgan Sonmez - Asst. Prof. MD. Sevil İ̇likhan 
 

158-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
ADAMTS ailesi; adezyon, hücre füzyonu, sinyalizasyon, proteolizis ve ekstrasellüler matrix (ECM) 

yıkımında önemli rolü olan bir çinko-metaloproteaz alt grubudur. MMP ve santral sinir sistemi (SSS) 

hastalıkları arasındaki ilişkiyi bildiren çok sayıda çalışma olmakla birlikte, ADAMTS 

proteoglikanların SSS üzerine etkisini içeren kısıtlı sayıda çalışma sözkonusu olup, bu çalışmalarda; 

ADAMTS proteoglikanların SSS zedelenmesinde ve ECM proteolizisinde, zedelenme sonrası 

oluşacak nöronal plastisite ve ECM’nin yeniden modellenmesindeki rolü araştırılmıştır. Bu sunuda 

ADAMTS proteazların sinir sistemi üzerine fizyolojik ve ağırlıklı olarak patolojik durumlardaki 

etkileri özetlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adamts, Sinir Sistemi, Nöroloji 

 

ADAMTS AND NERVOUS SYSTEM 
 

 

ABSTRACT 
The ADAMTS ( a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) family; is a 

subgroup of zinc-metalloprotease which has an important role in the destruction of adhesion, cell 

fusion, signaling, proteolysis and extracellular matrix (ECM). Although there are many studies 

reporting the relationship between MMP and central nervous system (CNS) diseases, there are a 

limited number of studies investigated that the effect of ADAMTS proteoglycans on the CNS, the role 

of ADAMTS proteoglycans in the injury of CNS and in ECM proteolysis, the role of neuronal 

plasticity after injury and remodeling of ECM. In this presentation, the effects of ADAMTS proteases 

on physiological and predominantly pathological conditions of the nervous system will be 

summarized. 

Keywords: Adamts, Nervous System, Neurology 
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ADLİ YAŞ TAYİNİ AMACIYLA SFENOOKSİPİTAL FÜZYON DERECESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 
 

Assoc. Prof. MD. Hasan Baki Altınsoy - MD. Murat Serdar Gürses 
 

159-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Yaş tayini konusu Adli tıpta önemlidir. Cezai sorumluluk, cinsel istismara maruz kalan bireyler, erken 

yaşta evlenme halinde, askere gitmenin belirlenmesi, doğum kaydı olmayan bireylerde nüfus cüzdanı 

çıkartılması ve kaçak göçmenler gibi durumlar için yaş hesaplamaları gereklidir. Yaş tayini tespitinde 

genellikle direk grafiler kullanılırken son yıllarda bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve manyetik 

rezonans görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Sfeno-oksipital sinkondrozis oksipital ve 

sfenoid kemikler arasındaki kartilaginöz büyüme merkezidir, prenatal veya erken çocukluk döneminde 

füzyon gösteren diğer kafa tabanı eklemleriyle karşılaştırıldığında daha geç ossifikasyon 

göstermektedir. Çalışmamızda yaşları 7-30 yaş arasında değişen Kraniyal BT görüntüleri retrospektif 

olarak değelendirilmiştir. Sfeno-okspital sinkondrozis Franklin ve Flavel tarafından tanımlanan 4’lü 

evreleme metoduna göre incelenmiştir. Evre 0: oksipital kemiğin basiller kısmı ile sfenoid kemik 

arasında herhangi bir füzyon belirtisi göstermeyen tam açıklık, Evre 1: endo-ektokranial ilerleyecek 

şekilde sinkondrozisin yarısından azının füzyonu, Evre 2: ektokranial sınır açık kalacak şekilde 

sinkondrozisin yarıdan fazlasının füzyonu, Evre 3: normal kemik görünümü meydana getirecek 

şekilde tam füzyon, füzyon skarı görülebilir. Evre 0 ilk olarak her iki cinsiyette de 7 yaşında tespit 

edildi. Evre 1 ilk olarak her iki cinsiyette de 8 yaşında görülmeye başlandı. Evre 2 ilk olarak 

kadınlarda 11 yaşında tespit edilirken erkeklerde ise ilk olarak 13 yaşında tespit edildi. Evre 3 ise 

kadınlarda ilk olarak 13 yaşında tespit edilirken erkeklerde ise 14 yaşında tespit edildi. Kraniyal BT 

görüntülerinde Sfeno-okspital sinkondrozisin füzyonunun değerlendirilmesi adli yaş tayininde yararlı 

bir metot olabilir. Sfeno-okspital sinkondrozisin değerlendirilmesi özellikle ülkemizde 12, 15 ve 18 

yaş sınırı gibi belli yaş sınırlarının tespitinde için önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sfeno-Okspital Sinkondrozis, Kraniyal Bt, Adli Yaş Tespiti. 
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ADÖLESAN ASTIMLI HASTALARIN İ̇NHALER TEDAVİYE UYUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Hakan Güvenir 
 

160-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Astım çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığıdır. Astımda semptomların 

kontrol altında tutulabilmesi, hastanın tedaviye uyum göstermesine bağlıdır. Adölesan yaş grubu 

hastalar tedavilerini kendileri uyguladıklarından, bu hastaların tedavi uyumunun yakın izlenmesi 

önemlidir. Bu çalışmada adölesan yaş grubundaki astımlı hastaların inhaler tedaviye uyumlarının 

değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 1 Haziran 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 

hastanemizin çocuk alerji polikliniğine başvuran 12-18 yaş aralığındaki astımlı hastalar alındı. 

Hastaların yaşı, cinsiyeti, astım şiddetleri, aeroallerjen duyarlılıkları, ailede alerjik hastalık öyküsü 

kaydedildi. İnhaler tedaviye uyumun değerlendirilmesi için MARS-5 (Medication Adherence Report 

Scale) skoru ile kullanıldı. MARS-5 skorunda hastanın tedavi uyumuyla ilgili toplam 5 parametre 

bulunmaktadır ve her bir parametre için hastanın verdiği cevaba göre; “her zaman” diyorsa 1 puan, 

“sıklıkla” diyorsa 2 puan, “bazen” diyorsa 3 puan, “nadiren” diyorsa 4 puan ve “asla” diyorsa 5 puan 

verilir. Bulgular: Çalışmada 148 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması±SS 14,41±1,73 (min-

maks:12-17,9) yıl olup, %56,8’i (n=84) erkekti. Hastaların %58,1’inde (n=86) aeroallerjen duyarlılığı 

vardı. Astım şiddetine bakıldığında, hastaların %27’si (n=40) hafif intermittan, %41,2’si (n=61) hafif 

persistan ve %31,8’i (n=47) ise orta persistan astımlıydı. Ağır astımlı hasta yoktu. Hastaların %48’inin 

(n=71) anne ve/veya babasında da astım öyküsü vardı. MARS-5 skoru değerlendirildiğinde, skor puan 

ortalaması±SS 19,25±3,28 (min-maks:10-25) idi. Adölesan kızlarda, anne ve/veya babasında astım 

olanlarda ve aeroallerjen duyarlılığı olmayanlarda skor ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulundu 

(p değerleri sırası ile 0,002; 0,001; 0,013). Pearson korelasyon analizi yapıldığında yaş ile toplam skor 

arasında negatif korelasyon olduğu görüldü (r: -0,808; p<0,001).Yani yaş arttıkça skor puanları 

düşmekteydi Sonuç: Çalışmamızda erkeklerin, yaşça daha büyük olanların ve aeroallerjen duyarlılığı 

olanların inhaler tedaviye uyumlarının daha kötü olduğu görülmüştür. Bu grup hastalar başta olmak 

üzere tüm adölesan hastalara tedavilerini düzenli kullanmalarının önemi anlatılmalı ve tedavi uyumları 

sık aralıklarla değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Astım, Tedavi Uyumu, Mars-5 
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AİLE HEKİMLİĞİ UZMAN VE ASİSTANLARI İLE AİLE HEKİMLERİNİN 

CİNSELLİĞE VE CİNSEL İ̇ŞLEV BOZUKLUKLARINA BAKIŞLARI 
 

MD. Yusuf Adnan Güçlü 
 

161-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Bu çalışma ile Aile Hekimliği uzman ve asistanları ile aile hekimlerinin cinsel eğitim ve cinsel 

işlev bozukluklarına bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı 

nitelikteki anket çalışması İzmir ilinde 2014 yılında yürütülmüştür. Araştırmaya katılmayı kabul eden 

hekimlere cinsel eğitim ve cinsel işlev bozuklukları hakkında bir anket uygulanmıştır. Anketteki 

sonuçların ki-kare-testi ile frekans farklılıkları hesaplanmıştır. P-değeri <0.05 istatistiksel anlamlı 

olarak kabul edildi. Bulgular: Yaş ortalaması 39,78±10,487 yıl olan 300 hekim çalışmaya alındı. 

Hekimlerin %43,7’si (n:131) kadın, %56,3’ü (n:169) erkekti. Katılımcıların 266’sı (%88,7) birinci 

basamak hekimlerinin cinsel sorunlarla ilgilenmelerinin gerektiğini; 213’ü (%71) birinci basamak 

hekimlerinin cinsel eğitimden sorumlu olduğuna inanıyordu. Buna rağmen %62,7’si hastalarla spesifik 

cinsel sorunları konuşurken rahatsız olduğunu ifade etti. Hekimlerin çoğu (%56,3; n:169) cinsel işlev 

bozuklukları ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünüyordu. Sadece 17 (%5,7) hekimin hasta 

muayenesi sırasında cinsel işlev ölçeklerini kullandığı öğrenildi. Sonuç: Araştırmaya katılan hekimler 

birinci basamak hekimlerinin cinsel bozukluklarla ilgili görevlerini bilmektedir. Birinci basamakta 

cinsel eğitimle ilgili farkındalıkları yeterlidir. Ancak; bilgi eksikliği söz konusu olup, üniversitelerde, 

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi sırasında ve birinci basamakta çalışan Aile hekimlerinin meslek içi 

eğitimle cinsel sorgulama ve cinsel işlev bozuklukları ile ilgili eğitim ihtiyaçları tamamlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Bozukluklar, Aile Hekimliği, Eğitim, Birinci Basamak 

 

EVALUATION OF THE FAMILY MEDICINE RESIDENTS AND SPECIALISTS 

AND FAMILY PHYSICIANS’ VIEWS ABOUT SEXUALITY AND SEXUAL 

DYSFUNCTION 
 

 

Abstract 

Objective: Aim of the study is to investigate the view of family medicine residents and specialists and 

family physicians about sexuality and sexual dysfunction. Methods: A sectional descriptive 

questionnaire study was designed at Tepecik Training Research Hospital during 2014. The 

questionnaire about sexual education and sexual functional disorders was applied to all doctors who 

agreed to participate the study. Frequency differences of the data were calculated with khi-square test. 

P<0.05 was accepted as statistical significance. Results: 300 family doctors with an average age of 

39,78±10,48 years were participated in the study. 169 (56,3%) of the doctors were male while 131 

(43,7%) were female. The overall rates of the beliefs about the primary care physicians must be 

interested in sexual problems were 88,7% (n:266); primary care physicians are responsible for sexual 

educations 71% (n:213). Though 62,7% of them told that they aren’t comfortable at talking specific 

sexual problems with the patients. Majority of the doctors (56,3%; n:169) thought that they have a lack 

of knowledge about sexual functional disorders. Only seventeen (5,7%) of them was using sexual 

function scales while examining a patient. Conclusion: Majority of the family medicine doctors know 

the role of primary health care physicians’ role at sexual disorders. They were aware about the 

importance of sexual education in primary care. Though there is a lack of knowledge and need about 

sexual disorders during the residency programs of family medicine. 

Keywords: Sexuality, Sexual Disorders, Family Medicine, Education, Primary Care. 
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AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDA SAPTANAN HER PROTEİNÜRİ 

AMİLOİDOZ DEĞİLDİR 
 

MD. Fatma Yazılıtaş 
 

162-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tekrarlayan ateş, poliserozit ve erizipel benzeri deri lezyonu ile klinik 

belirti veren otoinflamatuar bir hastalıktır. Ataklar sırasında yükselen akut faz proteinleri, kendi 

kendine düzelen atakların bitmesini takiben normale döner. Serum Amiloid A zamanla hücrelerarası 

boşlukta birikir ve AAA'nın en önemli komplikasyonu olan amiloidoz gelişir ve proteinüri görülür. Bu 

nedenle AAA hastalarında proteinüri gözlendiğinde, genellikle sekonder amiloidoz gelişimine bağlı 

olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, AAA hastalarında amiloidoz dışında diğer sebeplerle de 

proteinüri gelişebilmektedir. Amacımız, AAA tanılı hastalarda proteinüri nedenlerini belirlemek ve 

klinik seyri, demografik ve genetik özelliklerini bildirmektir. Yöntemler. Bu çalışma, Dr. Sami Ulus 

Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nefrolojisi ve 

Romatolojisi Kliniği’nde 2016 yılında bakılan idrar tetkikinde proteinüri saptanan AAA tanısı ile 

takipli hastaların retrospektif bir analizidir. Sonuçlar. Proteinüri saptanan 16 AAA hastasının (6 erkek, 

10 kız) sadece ikisinde (%12.5) amiloidoz tanısı kondu. Böbrek biyopsisi yapılan ve M694V için 

homozigot olan bu iki olguda amiloidoz tanısı biyopsi ile doğrulandı. Tartışma. AAA hastalarında 

amiloidoz dışında da proteinüri görülebilmektedir ve amiloidoz ile karşılaştırıldığında daha iyi 

prognozludur. 

Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, Amiloidoz, Proteinüri 
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AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANISI İLE TAKİPLİ HASTALARDA İ̇LAÇ 

UYUMUNUN HASTALIK MALİYETİNE ETKİSİ 
 

MD. Hafize Emine Sönmez 
 

163-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Ailevi Akdeniz ateşi (AAA), yineleyen ateş ve seröz zarların non-enfeksiyöz enflamasyonu ile 

karakterize bir hastalıktır. Tedavisiz bırakılan olgularda zamanla renal amiloidoz gelişimi riski 

yüksektir. Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir sağlık sorunu olan bu hastalığın doğru ve etkin tedavisi 

uzun süreli komplikasyon riskini azaltacaktır. Yöntem: Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 

polikliniğe başvuran ve Ailevi Akdeniz ateşi tanısı ile takipli olan hastalar çalışmaya dâhil edildi. 

Hastalar ilaç uyum durumuna göre iki alt gruba ayrıldı (İlaç uyumu var/ilaç uyumu yok). İlaç uyumu 

ailesel Akdeniz ateşi (MASIF) ilaç uyum ölçeği ile değerlendirildi. Her iki grubun son altı aydaki 

hastaneye başvuru, acil servise başvuru, hastane yatış sayıları, ek ilaç ihtiyacı, okul devamsızlıkları ve 

ebeveynlerin iş devamsızlıkları kaydedildi. Sonuç: Çalışmaya AAA tanısı ile takipli 82 hasta dâhil 

edildi. Bu hastalarda 49’unun ilaç uyumu tam iken 33 hastanın ilaçlarını düzgün kullanmadığı 

saptandı. Bu iki grup karşılaştırıldığında, ilaç uyumu olmayan hastaların yaş ortalaması göre daha 

yüksekti ve bu hastalar daha yüksek dozda kolşisin kullanmaktaydı. Ayrıca ilaç uyumu olmayan 

hastalarda son altı ayda atak, hastaneye başvuru, acil servise başvuru ve hastanede yatış sayısı anlamlı 

olarak fazlaydı (p=0.001). Atak nedeniyle okul devamsızlığı ilaç uyumu olmayan çocuklarda daha çok 

iken ebeveynlerin iş devamsızlıkları açısından fark saptanmadı. Yine bu hastaların hastaneye 

başvuruları esnasında ek ilaç uygulanama oranı yüksekti. Tartışma: İlaç uyumunun olmaması 

hastaların uzun vadede daha çok doktora başvurusuna neden olmaktadır. Bu durum hem iş gücü kaybı 

hem de hasta başına düşen tedavi maliyetlini artırmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde ilaç 

uyumunun azaldığı göz önünde tutulduğunda kronik hastalığa sahip bireylerin ilaç uyumlarını 

artırmaya yönelik çalışmalar gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, İlaç Uyumu 
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZİNE 

BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK, MADDE KULLANIM 

ÖZELLİKLERİ VE TEMİZ KALMA ORANLARI 
 

Asst. Prof. MD. Burak Kulaksızoğlu 
 

164-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: 3 ay boyunca Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi (AÜTF), Alkol ve Madde Bağımlılığı 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (AMBAUM)’ ne başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri, 

madde kullanım özellikleri, kullanılan tedavi yöntemleri ve 3-6 aylık zaman dilimleri içinde temiz 

kalma oranlarının geriye dönük olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 

993 hastanın yaş ortalaması 29 olup, en genç hastanın 14, en yaşlı hastanın ise 76 yaşında olduğu 

görülmektedir. Hastaların %92’sinin erkek (s=914), %8’inin kadın (s=79) olduğu tespit edilmiştir. 

Hastaların medeni durumları incelendiğinde; evli olanların oranının %28, bekar olanların ise %72 

olduğu görülmüştür. Hastaların %69,23’ünün ailesi ile yaşadığı ve %30,77’sinin ise ailesi ile 

yaşamadığı (Parçalanmış Aile, Öksüz, Yetim, Yetiştirme Yurdu Vb.) görülmüştür. Madde kullanım 

özellikleri açısından tanılar değerlendirildiğinde; 747 hastanın opioid kullanımına bağlı bağımlılık 

sendromu, 140 hastanın birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve 

davranış bozuklukları, 78 hastanın alkol kullanımına bağlı bağımlılık sendromu, 19 hastanın 

kannabinoid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu, 4 hastanın kokain kullanımına bağlı zihin ve 

davranış bozuklukları, 3 hastanın uçucu-çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları ve 2 

hastanın sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanılarını aldığı tespit 

edilmiştir. Hastaların %62,41’inin son 3 ay içinde temiz kaldığı, yani madde kullanmadığı, 

%37.59’unun ise temiz kalamadığı, madde kullandığı tespit edilmiştir. Son 6 aya bakıldığında 

hastaların %46,54’ünün temiz kaldığı, %53,46’sının ise temiz kalamadığı saptanmıştır. Opioid 

kullanan hastaların %12,06’sına naltrekson implant tedavisi, % 87,94’üne ise oral tedavi yapıldığı 

saptanmıştır. Sonuç: Madde bağımlılığının ömür boyu riskler içeren bir süreci kendi içinde 

barındırmasından dolayı, tedavide hedefler belirlenmesi ve bu hedeflerin tutturulabilmesi amacıyla, 

ilaç tedavilerine ek olarak çeşitli eğitim ve psikoterapi programları kullanılarak başarının artırılması 

sağlanmalıdır. 
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ÖZ 
Giriş:Akıllı telefon kullanımında bir çok kas devreye girmektedir. Ulnar sinir de bunlar arasında 

önemli bir sinirdir. Ulnar sinirin de diğer periferik sinirlerde olduğu gibi fonksiyonel durumunun 

incelenmesinde elektronöromiyelografi (ENMG) en önemli inceleme aracıdır. Çalışmamızda akıllı 

telefon kullanımının ulnar sinir üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod: 

Çalışmamıza akıllı telefonu çok kullananlar, az kullananlar ve klasik cep telefonu kullananlar dahil 

edildi. Akıllı telefon kullanımı smartphone addiction scale (SAS) ile değerlendirildi. SAS 33 sorudan 

oluşan bir skala olup, katılımcılar her soruya 1-6 arasında bir puan vermektedir. Yüksek puanlar aşırı 

akıllı telefon kullanımını gösterir. Çalışmamızda akıllı telefon kullananların SAS median değeri 70 idi. 

Akıllı telefon kullanımı fazla olan katılımcılar SAS skoru 70 üzerinde olanlar, az kullanımı olanlar ise 

70'in altındakiler olarak değerlendirildi. Katılımcılara üst ekstremite fonksiyon ve semptomlarını 

değerlendirmek amacıyla quick-disabilties of arm, shoulder, hand (qDASH) anketi, yapıldı. Tüm sinir 

iletim çalışmalarında ortodromik yöntem kullanıldı. Ulnar sinir duysal ileti çalışmasında 1. parmaktan 

uyarı verilerek el bileğinden kayıt yapıldı. Ulnar sinir motor ileti calışmasında ise kayıt elektrotları 

hipotenar bölgeye yerleştirildi, bilek ve önkol bölgelerinden uyarımlarla kayıt yapıldı. Sonuçlar: 

Çalışmaya 66 katılımcı dahil edildi. 40 katılımcı kadın, 26 katılımcı erkekti. Çalışmaya katılan hastalar 

3 gruba ayrılarak değerlendirildi. Akıllı telefonu az kullananlar (23 katılımcı), akıllı telefonu çok 

kullananlar (23 katılımcı) ve klasik cep telefonu kullananlar (20 katılımcı). Gruplar arasında yaş, 

cinsiyet açısından fark yoktu. Gruplar arasında qDASH skorları arasında da anlamlı fark yoktu. Her 3 

grup arasında akıllı cep telefonunu çok kullananlarda ve klasik cep telefonu kullananlarda ulnar sinir 

motor ileti, duysal motor ileti hızı düşük çıkmış olsa da gruplar arasında ulnar sinir motor ileti, duysal 

motor ileti hızı ulnar sinir motor latansı arasında anlamlı fark gözlenmedi.Yorum: Aşırı akıllı telefon 

kullanımının median sinir ileti hızında yavaşlamaya neden olduğu bildirilmiştir. Ancak çalışmamızda 

aşırı akıllı telefon kullanımının ulnar sinir iletilerine anlamlı bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir. 
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ÖZ 
Aksesuar parotis bezi (APB), ana bez dokusundan ayrılmış bir dokudur. Bu ayrılık çeşitli mesafelerde 

olmaktadır. Histolojik olarak aksesuar bez dokusu ana bez dokusuna benzer, ancak APB'de malign 

neoplazmanın ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu çalışmada, 200 hastanın parotis bezleri 

manyetik rezonans (MR) görüntülerinde retrospektif olarak değerlendirildi. APB insidansı % 13 olarak 

bulundu. ‘Fasial proçes’ (FP) görülme sıklığı % 17,5 olarak bulundu. Bilateral APB % 46.2 oranında 

bulundu. Sağ tarafta APB ve FP sırasıyla % 34.6 ve % 2.9 oranında bulundu. Sol tarafta ise APB ve 

FP sırasıyla % 19.2 ve % 28.6 oranında bulundu. Bilateral FP ise % 68.5 oranında gözlendi. Bu 

çalışma, bir grup Türk populasyonunda MR görüntüleri üzerinde APB ve FP’ nin görülme sıklığını 

sunmaktadır. 
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EVALUATION OF ACCESSORY PAROTID GLAND AND FASIAL PROCESS ON 

MAGNETIC RESONANCE IMAGES 
 

 

ABSTRACT 
The accessory parotid gland (APG) is a tissue separated from the main gland tissue. This seperation 

has various distance. Histologically, accessory gland tissue is similar to the main gland tissue, but 

malignant neoplasm more likely to occur in APG. In this study, the parotid glands of 200 patients were 

retrospectively evaluated in magnetic resonance (MR) images. The incidence of APG was found to be 

13%. The incidence of ‘facial process’ (FP) was found to be 17.5%. Bilateral APG was found at the 

rate of 46.2%. On the right side, APG and FP were found to be 34.6% and 2.9%, respectively. On the 

left side, APG and FP were found to be 19.2% and 28.6%, respectively. Bilateral FP was found at the 

rate of 68.5%.This study presents the incidence of APG and FP on MR images of a Turkish 

subpopulation. 

Keywords: Accessory Parotid Gland, Salivary Gland, Incidence. 
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SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 
Akut bronşiolit, küçük hava yollarının inflamasyonu nedeniyle gelişen, genelde kış ve ilkbahar 

aylarında artan, 2 yaşından küçük çocukların en sık görülen alt solunum yolu hastalığıdır. Bu tanı ile 

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Eylül 2017-Mart 2018 tarihleri 

arası, yaşları 1 ay-18 ay arasındaki 45 hastanın nazal sürüntüde solunum paneli tetkikleri 

değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların nazal sürüntülerinde en sık Respiratuar sinsityal 

virüs (%44.15) tespit edilirken, Rhinovirüs %13.96, İnfluenza H1N1 %2.32, İnfluenza A/B %6.97, 

Adenovirüs %4.65, Coronavirüs %4.65, Bocavirüs %2.32, Metapneumovirüs %2.32, Parainfluenza 

1,2,3,4 %2.32 hastada pozitif bulundu. Bakteriyel etkenlerden ise Bordetella pertussis hastaların 

%9.30, Mycoplasma pneumoniae %2.32’unda etken olarak saptandı. Hastalarımızın %23.25’inde 

birden fazla etken vardı. Hastaların ortalama yaşı 4.81 ay bulundu. Cinsiyet olarak %43.24 hasta kız, 

%56.76 hasta erkek idi. Ortalama olarak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yatış süresi 8.29 gündü. 

Hastaların tamamı solunum desteği almıştı. Hastalarımız ortalama 2.61 gün geri solumasız oksijen 

maskesiyle 3.35 gün de yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi aldı. Mekanik ventilatör desteği alan 

7 hasta ortalama 8.14 gün mekanik ventilatörde kaldı. Tedavisi tamamlanan hastaların %21.62’si 

doğrudan eve taburcu edildi. Sadece viral etken tespit edilen hastalarımızın hepsi taburcu olurken 

Bordetella pertussis bulunan hastalardan 2’si (%50) malign pertussis nedeniyle eks oldu. Bu sonuçlara 

göre hastalarımızın %60,42'si kullanımdaki aşı/immunglobulin ile önlenebilir (Respiratuar sinsityal 

virüs, İnfluenza A/B ve Bordetella pertussis) hastalıklar nedeniyle yoğun bakıma yatmış, bunlardan 

boğmaca tanılı olanlardan 2'si de hayatını kaybetmiştir. Bronşiolit öntanısıyla yatırılan hastalar yakın 

izlenip, tanıda boğmaca da akılda bulundurulmalıdır. Preterm doğum, kronik akciğer hastalığı olan 

preterm bebekler ve hemodinamik anlamlı kongenital kalp hastalığı olan bebeklere en sık bronşiolit 

etkeni olan RSV’ye karşı RSV immunglobulin profilaksisi hatırlatılmalıdır. Ayrıca, nazal sürüntü 

solunum paneli testi, akut bronşiolit nedeniyle yatan hastalarda hızlı ve doğru şekilde etkenin tanınıp, 

antibiyotik ve antiviral tedavinin şekillenmesine yardımcı olabilir. 
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AKUT KORONER SENDROM İLE BAŞVURAN VE KORONER ANJİOGRAFİDE 
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ÖZ 
Amaç: Akut koroner sendrom (AKS) tanısı ile koroner anjiografi (KAG) yapılmış olup koroner 

arterlerde ciddi darlık tespit edilmeyen hastaların retrospektif olarak 1 yıllık surveyi ve surveyle ilişkili 

faktörlerin değerlendirilmesi. Yöntem: 2009-2012 yılları arasında AKS tanısı ile KAG yapılan ve 

kriterleri karşılayan 150 hasta değerlendirmeye alındı. Retrospektif olarak dosya kayıtlarından 

demografik verileri, kardiyak risk faktörleri ve KAG verileri incelenerek değerlendirmeye alındı. 1 

yıllık survey ve surveyle ilişkili faktörler incelendi Bulgular: Hastaların yaş aralığı 22-94 (ortalama 

62,48±13,6) olup 64 (%43)’ü kadın, 86 (%57)’sı erkek idi. Hastaların %60’ında hipertansiyon , 

%20’sinde diyabetes mellitus mevcuttu. Sigara içenlerin oranı %22, hiperlipidemisi olan hasta oranı 

ise %42 idi. AKS öntanısı ile yatırılan hastaların büyük çoğunluğunu UAP tanılı hastalar olşturmakta 

idi (%62). Çalışmaya dahil edilen hastalardan sadece 11 hasta (%7,3) STEMI tanısı ile yatırılmıştı. 53 

hastanın troponin değeri yüksekti (%35,3). Hastaların % 41’inde EKG’de iskemi bulgusu tespit 

edilmesine rağmen yalnızca %24’ünde EKO’da segmenter duvar hareket kusuru mevcuttu. Tüm 

çalışma gruplarında toplam 8 (%5,3) hastada ölüm meydana gelmiştir. Bunlardan 4 tanesi ektazi- 

yavaş akım, 2 tanesi non-kritik darlık ve 2 tanesi de plaklı olan gruptaydı. Ektazi grubunda mortalite 

diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı idi.(p=0,022) Sonuç: AKS ile başvuran ve KAG da 

ciddi darlık tespit edilmeyen hastalarda mortalite ciddi koroner darlığı olan hastalara göre düşük olup, 

troponin yüksekliği, koroner arterlerde ektazi-yavaş akım varlığı mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Bu 

hastaların risk faktörlerinin kontrol altında tutulması ve hastaların yakın takip edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Koroner Senrom, Mortalite, Koroner Ektazi-Yavaş Akım 

 

MORTALITY EVALUATION OF ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS 

WITH NON-SIGNIFICANT CORONARY ATHEROSCLEROSİS 
 

 

ABSTRACT 
Objective: We aimed to investigate the clinical features and one year outcome of the acute coronary 

syndrome patients with non-significant coronary atherosclerosis documented with CAG. Methods: 

Between 2009 and 2012, 150 acute coronary syndrome patients with non-significant coronary lesions 

enrolled in the study. Baseline characteristics, coronary risk factors and one year mortality assesed 

retrospectively. Results: Mean age was 62±13 years. %43 of the patients were male and % 57 were 

female. Patients with HT and DM were % 60 and % 20 respectively. Most of the patients hopitalised 

with UAP. 11 patient (%7,3 ) diagnosed with STEMI. Troponin levels were positive in 53 (%35,3 ) 

patients. %41 of the patients had ischemic changes on ECG and % 24 had SWMA at ECHO. At one 

year follow up, 8 patient died and 4 of them were diagnosed with ectazia-slow coronary flow, 2 of 

them were diagnosed with non-critical koronary arteries ant 2 of them were diagnosed with normal 

coronary arteries. Mortality rate was significantly heigher in ectazia-slow flow group when compared 

with other groups. Also high troponin levels were associated with mortality. Conclusion: In our study, 

we evaluated that mortality rates are lower for ACS patients with non-significant coronary arteries 

than with significant coronary artery patients. High troponin levels and coronary ectazia are associted 

with mortality and these patient should be followed closely. 

Keywords: Acute Coronary Syndrome, Mortality , Coroner Ectasia-Slow Flow 



 205 

AKUT ST ELEVASYONLU MİYOKART ENFARKTÜSÜNDE MONOSİT HDL 
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ÖZ 
Amaç:Akut ST elevasyonlu miyokart infarktüsü olan hastalarda primer perkütan girişim öncesinde 

infarktla ilişkili arterin(IRA) açıklığı klinik sonlanımla ilişkilidir.IRA öngördürücülüğü olan 

parametreler henüz net değildir. Monosit sayısı /yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı (MHO) son 

zamanlarda yapılmış çalışmalarla tanımlanmış inflamasyonla korele bir belirteçtir.Biz çalışmamızda 

MHO'nun STEMI hastalarında IRA öngördürücülüğünü test etmeyi planladık.Gereç ve Yöntemler: 

Çalışmaya 180 hasta alındı.IRA akımı işlem öncesi TIMI 0 ve 1 olanlara IRA total tıkalı,TIMI2 ve 3 

olanlar IRA patent olarak sınıflandırıldı.Tüm hastaların demografik,klinik ve laboratuvar verileri 

kaydedildi. Bulgular: Ortalama yaş 56.3±3.2;144 erkek (79%);36 kadın (21%),128 hastada IRA total 

tıkalı(70.3%),52 hastada IRA patent (28.6%) saptandı.IRA total tıkalı olan grubun ortalama monosit 

HDL oranı (MHO) 21.6±11.8; IRA patent olanlarda MHO 15.1± 6.01 saptandı ( p<0.001) IRA 

açıklığı ile MHO arasında negatif yönlü istatistikel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır (r=-0.273, p 

<0.001). Sonuç:Çalışma bulgularımıza göre ST elevasyonlu MI da primer perkütan girişim öncesinde 

infarkttan sorumlu damarın açıklığı ile başvurudaki monosit/HDL oranının istatistiksel olarak anlamlı 

olduğunu saptadık. MHO yüksekliğinin bu hastalarda klinik ve prognostik önemini belirleyecek yeni 

çalışmalar ihtiyaç duyulmaktadır 
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ÖZ 
Giriş Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten mikroorganizmalarla gelişen üriner 

sistem enfeksiyonları (ÜSE’ler) önemli bir sağlık sorunudur. GSBL enzimleri seftriakson, sefotaksim 

ve seftazidim gibi oksiimino-β-laktamlar ile aztreonama direnç kazandıran enzimlerdir. GSBL üreten 

suşlarla gelişen infeksiyonlarda komplikasyon riski ve mortalite oranı yüksektir. GSBL üreten suşlar 

üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinlere in vitro duyarlı olsalar bile tedavide başarısızlık 

görülebilir. Bu nedenle GSBL pozitifliğinin düşünülmesi ampirik antibiyotik yaklaşımında büyük 

önem taşımaktadır. Önceki yıllarda hastane kökenli şuslar ön planda iken son yıllarda toplum kökenli 

suşlar da giderek artış göstermektedir. Bu çalışmada, toplumdan kazanılmış GSBL üreten bir patojen 

ile üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan bebeklerin klinik özellikleri ve antibiyotik duyarlılık 

paternlerinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal metod Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıları 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde, Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında ÜSE tanısı ile izlenen 

1-24 ay arası bebeklerin kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya ilk ÜSE olan ve altta yatan 

başka hastalığı olmayan 84 hasta dahil edildi. Sonuçlar Çalışmaya alınan 84 hastanın %54,8 erkek idi. 

Hastaların ortalama yaşı 3,8±3,1 (1-15 ay) aydı. E. Coli (%59,5) en sık üreyen etkendi. Diğer etkenler 

Clebsiella Pneumonia (%27,4), Proteus spp., Pseudomonas spp. ve diğerleri olarak tespit edildi. GSBL 

pozitifliği %60,7 oranında saptandı. Başvuru yakınmaları ateş (% 70,2) kusma(%38,1) olarak 

belirlendi. Renal ultrasonografide %10,7 oranında anormal bulgu tespit edildi. Hastanede yatış süresi 

GSBL pozitif üremesi olanlarda daha uzundu ve GSBL negatif grupla karşılaştırıldığında iki grup 

arasındaki fark anlamlıydı(p<0.001). Birinci, ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporinler yıllara göre 

kıyaslandığında anlamlı farklılık gözlenmedi. Ancak 4. Kuşak sefalosporin direncinin 2018 yılında bir 

önceki yıla göre artmış olduğu gözlendi (p<0.05). Tartışma Dünyada ÜSE’da antibiyotik direnci 

giderek artmaktadır. ÜSE tedavisinde GSBL üreten bakteri insidansının artması bazı güçlüklere yol 

açabilir. Akut pyelonefrit tedavisinde ilk seçenek olan 2 ve 3 kuşak sefalosporinlere direnç gelişmesi 

uygun antibiyotik seçimi için kültür sonucunun beklenmesi ve kalıcı böbrek hasarı için risk 

oluşturabilir. Bu nedenle; özellikle yaşamın ilk yılında ÜSE tekrarlamasının önlenmesi ve proflaksi 

için sefalosporinlerin kullanımından kaçınılmalıdır. 
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ABSTRACT 
Congenital anomalous origin of the coronary arteries(CAOCA) is a rare congenital anomaly and 

detected incidentally during routine coronary angiography We describe here a coronary anomaly case 

where the right coronary artery and the left main coronary artery arise from the right coronary artery 

and have a single ostium. A 63- year-old woman with diabetes mellitus and hypertension presented 

chest pain. Coronary angiography was performed to determine the etiology of coronary artery disease. 

Left sided coronary arteries were not visualized at the left coronary sinus. During the visualization of 

the right coronary artery, both right coronary artery and left main coronary artery were found to arise 

from the right coronary sinus and from a single ostium. CAOCA is should be kept in mind and 

investigated in younger age groups with anginal complaints. 

Keywords: Coronary Anomaly, Coronary Angiography 
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KATYONİK PROTEİN (ECP) VE SERUM ÇÖZÜNEBİLİR VASKÜLER HÜCRE 

ADEZYON MOLEKÜLÜ-1 (S-VCAM-1)ÜZERİNE ETKİSİ 
 

MD. İshak Abdurrahman Işık - .Prof. MD. Gönül Adalıoğlu 
 

172-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Serum ECP ve sVCAM-1 düzeylerinin astmada aktivite göstergesi olarak değerini belirlemek ve 

inhale kortikosteroid tedavisinin bu göstergeler üzerine etkisini araştırmak amacıyla, 19 orta şiddette 

astmalı hastaya 6 hafta süreyle budesonide tedavisi verildi. Hastalar solunum fonksiyonları, metakolin 

reaktivitesi,, semptom skorları, brokodilatör gereksinimleri ile serum ECP ve sVCAM-1 düzeyleri 

açısından tedavi öncesi ve sonrası dönemlerde değerlendirildi. On sağlıklı çocuk control grubunu 

oluşturdu. Budesonid tedavisi, solunum fonksiyonlarında, semptom skorlarında, bronkodilatör 

gereksinimlerinde ve metakolin reaktivitesinde anlamlı düzelme sağladı (her biri için P<0.05). Astmalı 

hastalarda tedavi öncesi ECP düzeyleri (40,63±18,29 ng/mL)ve tedavi öncesi ve sonrası sVCAM-1 

(670,88±48,34 ng/mL ve 649,47±45,90 ng/mL) düzeyleri control grubundaki düzeylerden ( 

ECP=18,28±11,91 ng/mL; svcam-1=576,1±50,0 ng/mL) yüksekti (her biri için p<0.05). Budesonid 

tedavisi ECP düzeylerinde anlamlı bir düşüş sağlarken (tedavi öncesi=40,63±18,29 ng/mL; tedavi 

sonrası=18,28±11,91 ng/mL p<0.05), sVCAM-1 düzeyindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

sVCAM-1 ve metakolin reaktivitesi arasında anlamlı bir korelasyon olduğu görüldü (r=0,61 ve 

p=0,012). Sonuç olarak bu çalışma inhale budesonide tedavisinin objektif astma göstergelerinde 

önemli düzelmeler sağladığını, serum ECP ve sVCAM-1 ölçümlerinin halen kulanılan izlem 

göstergelerinde fazla bir katkıda bulunmadığını düşündürdü. 

Anahtar Kelimeler: Astma, Çocuk, İnhale Budesonid, Çözünebilir Vasküler Hücre Adezyon 

Molekülü, Eozinofilik Katyonik Protein, 

 

EFFICACY OF DRY POWDER INHALER BUDESONIDE ON THE LEVELS OF 

SERUM EOSINOPHILIC CATIONIC PROTEIN (ECP) AND SOLUBLE VASCULAR 

CELL ADHESION MOLECULE-1 (SVCAM-1) İN CHİLDREN WITH BRONCHIAL 

ASTMA 
 

ABSTRACT 
This study had been conducted to evaluate the value of serum ECP and sVCAM-1 levels as a predictor 

of activity of asthma and efficacy of inhaled budesonide on these parameters in children. 19 children 

with moderate asthma had been treated with inhaled budesonide for six weeks. Patients had been 

evaluated according to breath function, methacholine reactivity, symptom scores and consumption of 

bronchodilator before and after the treatment. Serum ECP and sVCAM-1 levels had been also 

measured before and after the treatment. 10 healthy children had been composed of the control group. 

After budesonide treatment, statistically significant improvement had been achieved in breath 

functions, symptom scores, consumption of bronchodilator and methacholin reactivity (p<0.05 for 

each parameter). Pre-treatment serum ECP (40,63±18,29 ng/mL) levels and pre and post-treatment 

serum sVCAM-1 levels (670,88±48,34 ng/mL ve 649,47±45,90 ng/mL) were significantly higher in 

patients than in controls (ECP=18,28±11,91 ng/mL; svcam-1=576,1±50,0 ng/mL; p<0.05 for each 

parameter). While statistically significant decrease had been measured in serum ECP levels after six 

weeks of budesonide treatment (pre-treatment=40,63±18,29 ng/mL; post-treatment=18,28±11,91 

ng/mL p<0.05) decrease in the levels of sVCAM-1 were not statistically significant. Serum sVCAM-1 

levels were correlated with methacholine reactivity (r=0,61 and p=0,012). 

Keywords: Asthma, Children, İnhaler Budesonid, Soluble Vascular Cell Adhesion Molecule, 

Eosinophilic Cationic Protein 
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ATRİAL SEPTAL ANEVRİZMALI HASTALARDA MONOSİT / LENFOSİT ORANI 
 

MD. Saadet Demirtaş İ̇nci 
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ÖZ 
Giriş: Atriyal septal anevrizma (ASA), genellikle rutin ekokardiyografi sırasında saptanan nadir bir 

kardiyak anormalliktir. ASA atriyal aritmi ve arteriyal emboli ile neden olduğu belirtilmektedir. 

Monosit / lenfosit oranı (MLO), artmış kardiyovasküler risk ile ilgili yeni bir sistematik inflamatuar 

belirteç olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda ASA’lı hastalarda tromboz ve inflamasyonu 

etkileyebilecek tam kan sayımı değerlerinin karşılaştırmayı amaçladık. Metod: Çalışmaya 61 ASA'lı 

hasta, yaş ve cinsiyet olarak benzer 48 sağlıklı gönüllü alındı. Çalışmaya alınan bütün kişilere 

ekokardiyografik değerlendirme yapıldı. Hiçbir hastada yakın zamanda akut enfeksiyon ya da 

inflamatuar hastalık öyküsü yoktu. Bütün hastaların tam kan sayımı değerleri analiz edildi. Bulgular: 

İki grup arasında temel özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. MLO ise 

ASA'lı hastalar arasında kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksekti (0,42 ± 0,61 ve 0,24 ± 0.86, P = 

0.04) Sonuç: MLO yüksek saptanması, ASA hastalarda arteriyal emboli ve aritmi riskini göstermede 

etkili olabilir. Bu nedenle MLO bu hastaları değerlendirmede kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Atriyal Septal Anevrizma, Monosit, İnflamasyon 
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BAŞAĞRISI ŞİKAYETİ İLE ÇOCUK NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNE GELEN 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Betül Diler Durgut - MD. Emine Tekin 
 

174-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Başağrısı çocuk nöroloji polikliniğine gelen hasta grupları içinde önemli bir yere sahiptir. Başağrıları 

primer ve sekonder olarak gruplandırılır. Yine çocuklarda başağrıları akut başağrısı, akut yineleyen, 

kronik ilerleyici, kronik ilerleyici olmayan ve karma tipler olarak sınıflandırılabilir. Çocukluk çağında 

en sık görülen primer başağrıları auralı/aurasız migren ve gerilim tipi başağrılarıdır. Giresun 

Üniversitesi Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji 

polikliniğine Nisan 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında başağrısı şikayeti ile başvuran hastalar 

değerlendirildi. Fizik muayene ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Göz muayenesi, kan basıncı , kranial 

görüntüleme , kan tahlilleri değerlendirildi. Hastaların vitamin B12 ve D vitamini seviyeleri bakıldı. 

Baş ağrısı şikayeti ile başvuran 450 hasta dosyası tarandı. Hastalar, primer ve sekonder baş ağrısı 

olarak gruplandırıldı. Gruplandırma yapılırken, Uluslararası Baş ağrısı Komitesi baş ağrısı öyküsü 

alma kriterleri kullanıldı. Ne kadar süredir başağrısı olduğu, karakteri, ağrının yeri, sıklığı, süresi, 

artıran ve azaltan sebepler, eşlik eden bulgular, ilaç kullanımı, ailede başağrısı olup olmadığı 

sorgulandı. Baş ağrısı şikayeti çocuk nöroloji poliklinliklerine sık başvuru nedenleri arasında yer 

almaktadır. Bununla birlikte çok sayıda hastada primer baş ağrısı dışında nedenler olduğu 

görülmüştür. Hasta verilerimizi paylaşarak bu konuda farkındalığı artırmayı hedefledik. 

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, Çocuk, Migren, Gerilim Tipi Başağrısı 

 

EVALUATION OF PATIENTS ADMITTING TO PEDIATRIC NEUROLOGY 

OUTPATIENT CLINIC WITH HEADACHE 
 

 

ABSTRACT 
Headache has an important place among the patient groups coming to the pediatric neurology 

policlinic. Headaches are grouped as primary and secondary. In children, headaches may be classified 

as acute headache, acute recurrent, chronic progressive, chronic non-progressive and mixed types. The 

most common primary headaches in children are migraine (without aura / with aura) and tension type 

headaches . Patients who applied to Giresun University Maternity and Child Diseases Training and 

Research Hospital Pediatric Neurology Policlinic with the complaints of headache between April 2018 

and February 2019 were evaluated. Physical examination and neurological examinations were 

performed. Eye examination, blood pressure, cranial imaging and blood tests were evaluated. Vitamin 

B12 and vitamin D levels of the patients were evaluated. 450 patients who presented with headache 

were scanned. Patients were grouped as primary and secondary headache. The International Headache 

Committee headache history taking recommendations were used while grouping. It was questioned for 

how long he had headache, character, location, frequency, duration of headache and conditions 

increasing and decreasing pain, accompanying symptoms, drug use and headache in the family. 

Headache is one of the most common causes of pediatric neurology polyclinics. However, a large 

number of patients were found to have causes other than primary headache. We aimed to raise 

awareness about this issue by sharing our patient data. 

Keywords: Headache, Child, Migraine, Tension Type Headache 
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BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUĞU TANISI ALAN HASTALARDA TIBBİ TEDAVİ 

ARAYIŞI İLE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Esra Kabadayı Şahin - MD. Serkan Şahı̇n 
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ÖZ 
Amaç: DSM-5 kriterlerine göre bedensel belirti bozukluğu, hastanın bedensel belirtilerini yanlış 

yorumlaması sonucu, önemli bir hastalığa sahip olduğuna dair korku ya da aşırı zihinsel uğraşların 

olması ile karakterizedir. Sıklıkla tıbbi olarak açıklanamayan inatçı belirtilerle farklı kliniklere 

başvuran bu hastalar; hastaneye yatış, tanı ile ilgili yapılan işlemler ve tıbbi tedaviler nedeniyle sağlık 

hizmetlerinin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı bedensel belirti 

bozukluğu tanısı alan bireylerin sosyodemografik özelliklerinin, diğer tıbbi branşlara başvuruları ile 

tedavi arayışlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu çalışmaya DSM-5’e göre bedensel belirti 

bozukluğu tanısı alan 60 hasta ile 40 sağlık birey dahil edilmiş, grupların sosyodemografik özellikleri 

karşılaştırılmış ve hasta grubunun hastane başvurusu, girişimsel işlem öyküsü ile fiziksel yakınmaları 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Hasta grubu ile sağlıklı kontroller arasında sosyodemografik özellikler 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bedensel belirti bozukluğu tanısı alan 

bireylerde en sık fiziksel yakınmalar sırasıyla ağrı, gastrointestinal belirtiler ile nörolojik belirtilerdi. 

Bu hastaların %66.6’sının en az bir kez acil servise başvurusu mevcuttu. Hastaların %28.3’ü en az bir 

kez hastanede yatarak tedavi görmüştü. Ayrıca bu grubun %60’ında en az bir kez endoskopi, 

kolonoskopi, biyopsi ve anjiografi gibi girişimsel işlem öyküsü mevcuttu. Sonuç: Tıbbın her 

alanındaki hekimler, bedensel belirti bozukluğu olan hastalarla günlük pratikte karşılaşabilir. Bu 

hastalarda tanı konusundaki gecikme, sık hekim başvuruları ile tanı ve tedavi için yapılan gereksiz 

işlemler nedeniyle sınırlı sağlık kaynakları için önemli bir yük oluşturabilmektedir. Bu nedenle, 

gerekli tetkik ve incelemeleri yapıldıktan sonra, bu hastaların psikiyatrik değerlendirilmesinin 

yapılması için yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Bedensel Belirti Bozukluğu, Tıbbi Olarak Açıklanamayan 

Belirtiler, Tedavi 
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BİLATERAL ENDOBRONŞİYAL METASTAZLI KOLON KANSERİ: OLGU 

SUNUMU 
 

MD. Fatma Buğdaycı Başal  
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ÖZ 
Giriş: Tüm kanserlere bağlı akciğer metastazı sık olarak görülmesine rağmen, endobronşiyal metastaz 

(EBM) seyrektir. Endobronşiyal tümörlerin sadece %1.1’i metastaza bağlıdır. En sık EBM yapan 

tümörler meme, kolorektal ve böbrek hücreli kanserlerdir. Kolorektal kanser metastazları, EBM’lerin 

%12-26’sını oluşturur. Kolon kanserine bağlı bilateral EBM nadir bir durum olması nedeniyle 

sunulmuştur. Olgu sunumu: Altmış iki yaşında erkek hasta, 3 aydır olan öksürük, nefes darlığı ve 

hemoptizi şikayetleri ile başvurdu. Kırk paket yıl sigara kullanımı, 12 yıl önce rektosigmoid kolon 

kanseri nedeniyle operasyon ve adjuvan kemoterapi öyküsü mevcuttu. Radyoterapi (RT) almamıştı. 

Sağ akciğerde solunum sesleri alınamıyordu. Direkt akciğer grafisinde sağ akciğerde havalanma 

yoktu, sağ hemitoraksta homojen opasite ve trakeada sağa deviasyon vardı. Toraks bilgisayarlı 

tomografide (BT) mediastende perivasküler alanda, aortikopulmoner pencerede, subkarinal bölgede ve 

sağ hiler bölgede sağ ana bronşu sararak total kollapsa neden olan büyüğü 4 cm konglamere çok 

sayıda lenfadenopati, sağ hemitoraksta total kollapsın en geniş yerinde 3 cm kalınlığa ulaşan plevral 

efüzyon, kalp ve mediastinel yapılarda sağa şift, sol akciğerde büyüğü 18 mm birkaç adet metastatik 

nodül vardı. Fiberoptik bronkoskopide (FOB) sağ ana bronşu tıkayan endobronşiyal lezyon (EBL) ile 

sol ana bronşda ve sol alt lob bronşunda EBL görüldü. Sağ ana bronşdaki EBL’den alınan biyopsi 

materyalinde tümöral alanların CK20 ve CDX2 ile boyandığı, CK7 ve TTF1 ile boyanmadığı görüldü 

ve histopatolojik bulgular kolon adenokarsinom metastazı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hasta 

endobronşial tedavi açısından riskleri nedeniyle uygun bulunmadı. Sağ akciğer ve mediastene yönelik 

palyatif 3600 cGy RT uygulandı. Hastaya K-ras yabanıl tip metastatik kolon kanseri tanısı ile 

FOLFIRI-Setuksimab tedavisi başlandı. Tartışma: EBM, toraks dışı malign solid tümörlerde nadir 

görülen bir durumdur. En sık semptomlar hastamızda olduğu gibi dispne, öksürük ve hemoptizidir. 

Olgumuz primer tümör tanısı ile EBM arası geçen süre 144 ay ile literatürde bildirilen en uzun 

sürelerden olması hem de bilateral EBM saptanması nedeni ile özellik arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal Metastaz, Kolon Kanseri 

 

BILATERAL ENDOBRONCHIAL METASTASIS OF COLON CANCER: A CASE 

REPORT 
 

 

ABSTRACT 
İntroduction:Although lung metastasis due to all cancers is common, endobronchial metastasis (EBM) 

is rare. It accounts of only %1,1 for endobronchial tumors metastasis. The most common EBM tumors 

are breast, colorectal and renal cell carcinomas. Colorectal cancer metastasis are responsible 12-26% 

of EBMs. We presented this case due to rare occurance of bilateral EBM related to colon cancer Case 

report: A 62-year-old male patient presented with a 3-month history of cough, dyspnea and 

hemoptysis. In his history, he had operated for rectosigmoid colon cancer then administered adjuvant 

chemotherapy without radiotherapy. In his physical examination no lung voices heared in right site of 

lung. In direct lung graphy there was no ventilation in right site and detected homogenous opacity, 

right deviation of trachea in right hemitorax. In computerized tomography; there were multiple 

conglomerates lymphadenopathy causing total collapse by surrounding the right main bronchus in 

perivascular area, aorticopulmonary window, subcarinal region of mediastinum. Endobronchial lesion 

occluding right main bronchus in left main bronchus and left lower lobe bronchus were detected in 

fiberoptic bronchoscopy. Tumor areas were stained with CK20 and CDX2 and not stained with CK7 

and TTF1 in biopsy material from EBL in right main bronchus and histopathological findings were 
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evaluated as compatible with colon adenocarcinoma metastasis. The patient was not found to be 

eligible for endobronchial treatment because of its risks. Palliative 3600 cGy RT was applied to the 

right lung and mediastinum. The patient was diagnosed with K-ras wild type metastatic colon cancer 

and treated with FOLFIRI-Cetuximab. Conclusion: İt is a rare condition seen in malignant tumors 

appart from thorax. The time between the diagnosis of primary tumor and EBM was 144 months and it 

was the longest period in the literature. this case was crucial due to bilaterallity 

Keywords: Endobronchial Metastasis, Colon Cancer 

  



 214 

BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANENİN ACİL SERVİSİNDE ACİL TIP 

DOKTORLARI TARAFINDAN TORAKS TÜP UYGULANAN HASTALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Tuğba Atmaca Temrel 
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ÖZ 
Giriş: Göğüs tüpü uygulaması kapalı bir sistem yoluyla plevral boşluğun drenajını tek yönlü bir 

şekilde sağlar. Acil durumlarda toraks tüpü uygulaması hayat kurtarıcı bir girişimdir. Ülkemizde acil 

tıp uzman hekimleri tarafından gerektiğinde uygulanmaktadır. Toraks tüpü çeşitli endikasyonlar ile 

uygulanabilir. En sık pnomotoraks, hemotoraks, ampiyem, plevral efüzyon tedavisi için 

kullanılmaktadır. Toraks tüpü plevral aralıkta biriken maddenin drenajını sağlamak amacıyla takılsa da 

kemoterapotikler, anestezikler gibi bazı tedavilerin uygulanmasına da imkan sağlar(1). Gereç ve 

yöntem: Üçüncü basamak bir hastanenin acil servisinde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında acil 

servis doktorları tarafından toraks tüpü uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 

Toplam 33 hastaya toraks tüpü uygulaması yapıldı. Hastaların %87,8’i (29) erkekti. Yaş ortalamsı 

51,3 olarak saptandı. Hastaların %45,4 (n=15)i ne spontan pnomotoraks nedeniyle tüp uygulaması 

yapıldı. Hastaların %69,6 ‘sı (n=23) tüp uygulaması sonrası göğüs cerrahisi servisinde yatarak takibe 

alındı. Hastaların %9’u (n=3) tüp uygulaması sonrası eşlik eden yaralanmaları nedeiyle acil serviste ex 

oldu.Sonuç: Toraks tüpü uygulaması acil bir girişimdir ve hayat kurtarıcı bir uygulamadır. 

Kliniğimizde toraks tüpü uygulanan hastaların genel demografik özellikleri literatür ile uyumludur. 

Acil servis hekimlerinin toraks tüpü uygulama becerisinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi toraks tüp 

ihtiyacı olan acil vakalara müdahaleyi hızlandıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toraks Tüpü, Acil Tıp Doktoru 

 

EVALUATION OF PATIENTS TREATED WITH CHEST TUBE INSERTION BY 

EMERGENCY MEDICAL DOCTORS IN EMERGENCY DEPARTMENT OF A 

TERTIARY STEP HOSPITAL 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Chest tube insertion provides one-way drainage of the pleural space through a closed 

system. In emergency cases, chest tube insertion is a life-saving procedure. In Turkey, emergency 

medicine is performed by specialist physicians when necessary. Chest tube can be applied with 

various indications. It is most commonly used for the treatment of pneumothorax, hemothorax, 

empyema, and pleural effusion. Although the chest tube is inserted in the pleural space to provide 

drainage of the deposited substance, it also allows the administration of some treatments such as 

chemotherapeutics and anesthetics. Materials and Methods: Patients who underwent chest tube 

insertion by emergency department doctors in the emergency room of a tertiary hospital between 

01.01.2018 and 31.12.2018 were retrospectively analyzed.Results: Chest tube was applied to 33 

patients. 87.8% (29) of the patients were male. The mean age was 51.3 years. 45.4% (n = 15) of the 

patients underwent tube application due to spontaneous pneumothorax. 69.6% (n = 23) of the patients 

were admitted to and followed-up at the chest surgery service after tube application. 9% of the patients 

(n = 3) died in the emergency department due to concomitant injuries.Conclusion: Chest tube insertion 

is an emergency intervention and is a life-saving application. The general demographic characteristics 

of the patients who underwent chest tube in our clinic were consistent with the literature. The 

development and encouragement of the chest tube skill of emergency department physicians will 

accelerate the intervention to emergency cases that require chest tube insertion 

Keywords: Chest Tube, Emergency Pyhsician 
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BİR NÖROLOJİ KLİNİĞİNE YATAN HASTA PROFİLİNVE MALNUTRİSYON 

FARKINDALIĞI 
 

Asst. Prof. MD. Eda Çoban - Assoc. Prof. MD. Aysun Soysal 
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ÖZ 
AMAÇ: Çalışmamız nörolojide malnutrisyon sıklığını belirlemek, eşlikçi komorbiditelerin 

malnutrisyonla ilişkisini saptamak ve hangi parametrelerinin malnutrisyon belirleyicisi olarak 

kullanılabileceğini saptamak amacıyla planlanmıştır. METOD: Çalışmaya hastanemizde Haziran 

2016- Ocak 2018 tarihleri arasında yatan tüm hastalar dahil edildi. Hastaların komorbiditeleri 

kaydedildi. Kreatinin, albümin, lenfosit, C-reaktif protein, lipid profili bakıldı. Beslenme durumları 65 

yaş üstü hastalar için MNA (Mini Nutritional Assessment), 65 yaş altı hastalar için NRS 2002 

(Nutrition Screening 2002) testleri kullanılarak hesaplandı. SONUÇLAR: Çalışmaya 18 aylık izlemde 

728 hasta dahil edildi. Hastaların 331’i kadın, 397’si ( % 54.5) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 

61.54±16.96 olarak hesaplandı. 498 (%68.4) hastada iskemik inme, 58 (%8) hastada demyelinizan 

hastalık, 41 (%5.6) hastada hemorajik inme, 31 (%4.3) hastada santral sinir sistemi enfeksiyonu, 28 

(%3.8) hastada hareket bozuklukları, 20 (%2.7) hastada polinöropati, 13 (%1.8) hastada epilepsi, 12 

(%1.6) hastada psödotümör serebri, 9 (%1.2) hastada kranyal nöropati, 7 (%1) hastada demans, 6 

(%0.6) hastada sistemik/metabolik bozukluk, 5 (%0.7) hastada myasteni mevcuttu. Hastaların % 

71.2inde hiperlipidemi , hipertansiyon (%52.1), diabet (%28.7), geçirilmiş inme öyküsü (%12.6), 

demans (%3.2) ve kanser (%1.8) mevcuttu. 728 hastanın 321’inde (%44.1) yatış anında malnutrisyon 

tespit edildi. Tüm inme hastalarında %48.4 (261) oranında yatış sırasında malnutrisyon mevcuttu. 

İskemik inmelerde bu oran %48, hemorajiklerde %53.7’di. SSS infeksiyonunda %35.5, Parkinson 

hastalarında %34.5, polinöropatide %30, demyelinizan hastalıkta %25.9, psödotümör serebride %16.7, 

epilepside % 15.4 idi. Hastalarda hipertansiyon, diabet, geçirilmiş inme varlığı,demans ve kronik 

böbrek yetmezliği varlığının malnutrisyon açısından anlamlı risk oluşturduğu görüldü (p=0.00, 

p=0.01, p=0.007, p=0.00, p=0.03). Albümin düşüklüğü, CRP yüksekliği ve kreatinin yüksekliğinin de 

malnutrisyonlu hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p=0.002, p= 0.00, p=0.02). Malnutrisyon nöroloji 

kliniklerinde yüksek oranlarda tespit edilmektedir. En çok inme hastalarında saptanmasına karşın diğer 

nörolojik hastalıklarda da önemli oranlarda gözlemlenmiştir. Hipertansiyon, diabet, geçirilmiş inme, 

demans ve böbrek yetmezliği hastalarımızda malnutrisyon riskini artıran komorbiditelerdir. Albumin 

düşüklüğü, kreatinin ve CRP yüksekliği malnutrisyon düşünülmesinde klinisyeni alarme edebilecek 

parametreler olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Nöroloji, Malnutrisyon 

 

AN AWARENESS OF MALNUTRITION IN A NEUROLOGICAL CLINIC 
 

 

ABSTRACT 
OBJECTİVES The aim of the study is to discover the insidance of malnutrition in a neurological 

clinic, the association of the comorbidities and the biomarkers that could be used. METHODS All the 

inpatients were included in the study between June 2016 and January 2018. Their comorbidities were 

recorded. Creatinin, albümin, lymphocyte, CRP, lipid profile were noted. Their nutritional states were 

evaluated by using MNA and NRS-2002 tests. RESULTS 728 patients were included. 331 of them 

were females. 498 patients had the diagnosis of ischemic stroke, 58 of them demyelinating disease, 41 

of them hemorrhagic stroke, 31 of them central nervous system infection, 28 of them movement 

disorder, 20 of them polyneuropathy, 13 of them epilepsy, 12 of them pseudotumor cerebri, 9 of them 

cranial neuropathy, 7 of them dementia, 6 of them systemic/metabolic disease, 5 of them were 

myastenia. 71.2 % of the patients had hyperlipidemia, 52.1% of them HT, 28.7 % of them diabetes, 

12.6% of them stroke, 32.2 % of them dementia, 1.8 of them had cancer. 44.1% of all the patients 
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found under the risk of malnutrition. The ratio was 48.4% in strokes. In ischemic stroke the ratio was 

48.4%, whereas in hemorrhagic stroke it was 53.7%. The ratios of the other diseases were as follows; 

35.5% in CNS infections, 34.5% in Parkinson, 30% in polyneuropathy, 25.9% in demyelinating 

diseases, 16.7% in pseudotumor, 15.4% in epilepsy. HT, DM, stroke, dementia, cronic renal failure 

were significantly associated with malnutrition (p=0.00, p=0.01, p=0.007, p=0.00, p=0.03). Albümin 

deficiency, high CRP and creatinine levels were associated with malnutrition (p=0.002, p= 0.00, 

p=0.02). Malnutrition is frequent in neurological clinics. It is observed in all neurological diseases 

especially in stroke patients. HT, DM, stroke, renal failure, dementia are risks for malnutrition. 

Albumin deficiency,high creatinine and CRP levels can be used for diagnosis. 

Keywords: Neurology, Malnutrition 
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BİR ORDU İLİ ÖRNEĞİ; BAZI OBEZ ÇOCUKLARDA TAM KAN 

PARAMETRELERİ, D VİTAMİNİ VE B12 VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

Asst. Prof. Ph.D. Arzu Şahin - Asst. Prof. Ph.D. Emine Yurdakul Ertürk 
 

179-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Obezite günümüzde giderek artan en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. 

[1]. Obezite; diabetes mellitus (DM), kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi birçok kronik hastalık 

için major risk faktörüdür [2]. Vitamin D, ekstrasellüler kalsiyum (Ca) konsantrasyonunun 

düzenlenmesinde ve iskelet kaslarında glukoz transporter 4 (GLUT-4) ekspresyonunun 

düzenlenmesinde rol oynar [4-5]. B12 vitamini; kan hücrelerinin olgunlaşması, sinir sisteminin 

işlevlerine katkı sağlama olmak üzere vücutta çeşitli işlevler yapmaktadır. Bu çalışmada obez ve obez 

olmayan çocuklarda tam kan parametreleri, D vitamini ve B12 vitamin düzeylerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem 15.09.2018-15.12.2018 tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine muayene olmak ve kilo vermek için başvuran 

yaşları 3-15 yaş arasında değişen 32 çocuk ile obez,( OB) aynı polikliniğe sağlık kontrolü için 

başvuran ve yaşları 3-15 arasında değişen 30 sağlıklı gönüllülerden ise kontrol grubu (K) olmak üzere 

iki grup oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan bireylere ait demografik, klinik, laboratuvar (hemogram, 

biyokimya D vitamini, B12 vitamini verileri hasta kayıt dosyalarından elde edildi. Gruplar ait veriler 

arasında fark olup olmadığı değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde gruplar arasındaki 

farklar için; Mann-Whitney testi, verilerin birbiriyle olası ilişkilerini değerlendirmek için Spearman 

Korelasyon testi kullanılmış ve p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Obez grubu ile 

kontrol grubunun verileri karşılaştırıldığında; lenfosit, kalsiyum, ALT, kolesterol, trigliserit ve LDL 

düzeylerinin OB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

değerlerin ortalaması OB grubunda sırasıyla; 2640.63±604.48, 9.75±0,37, 24.72±15.53, 166.43±33.66, 

108.43±40.63, 93.42±28.02 olarak belirlenmişken (p<0.05); K grubunda ise sırasıyla; 2296.83± 

1063.98, 9.18±0.49, 12.90± 4.00, 130.20± 20.44, 78.43±25.34, 62.40±,14.50 belirlenmiştir ((p<0.05). 

Gruplar arasında D vitamini, B12 vitamini ve diğer veriler bakımından istatistiksel olarak önemli bir 

farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Bulgular değerlendirildiğinde; D vitamini, B12 vitamini yönünden 

gruplar arasında önemli bir farklılığın olmaması bu konu ile ilgili yapılan bazı bilimsel çalışmalar ile 

paralellik göstermektedir. Bu konuda daha deniş kapsamlı çalışma yapılması ön görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Çocuk, D Vitamini, B12 Vitamini, Tam Kan, Ordu 
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BİR TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 

POLİ̇KLİ̇Nİ̇KLERİ̇NE BAŞVURAN GEBELERDE TETANOZ BAĞIŞIKLIĞI VE 

İLİŞKİLİ ETMENLER 
 

Researcher Pelı̇n Ünaldı̇ - Prof. MD. Zeynep Ceren Karahan - Prof. MD. Birgül Piyal 
 

180-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Tetanoz hastalığının geçirilmesi ile bağışıklık sağlanamaması, toprakta yaygın olan 

sporlarının eradikasyonun mümkün olmaması, bulaş riskinin fazla olması ve Neonatal Tetanozu(NT) 

önlemenin tek yolunun toksini nötralize edecek transplesantal geçen anne koruyucu antikor düzeyinin 

olması nedeniyle aşılama ve anne bağışıklığının bilinmesi, hastalıktan korunmada-önlemede son 

derece önemlidir. Günümüzde, başarılı aşılama programları ve önleme stratejilerinin uygulanmasıyla 

yıllar içinde NT morbiditesi-mortalitesi azalmıştır. Halk sağlığı açısından, NT olgusu, rutin 

bağışıklamayı, doğum öncesi bakım verme hizmetlerini ve sağlıklı koşullarda doğum hizmetlerinde 

aksamayı yansıtır. Bu çalışmada, Tıp Fakültesi(TF) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği(KH-DK) 

polikliniklerine başvuran 20 hafta ve altındaki gebelerde tetanoz bağışıklığı ve ilişkili etmenlerin 

saptanması, ayrıca yürütülmekte olan Maternal Neonatal Tetanoz(MNT) eliminasyon programı ve 

maternal bağışıklık durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı araştırma 

türünde olan çalışma, Mart-Temmuz 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. TF KH-DK 

polikliniklerine başvuran 20 hafta ve altındaki gebeler araştırma evrenini oluşturmaktadır. Araştırma 

için TF Etik Kurul izini, TF KH-DK Anabilim Dalı klinik onayı alınmış ve katılımcılara 

bilgilendirilmiş gönüllü olur formu doldurulmuştur. Araştırma için gerekli ELISA kiti temini için 

Üniversite’nin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden Hızlandırılmış Proje 

kapsamında destek alınmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni; tetanoza karşı güvenilir koruma düzeyi 

olarak belirlenmiştir. Bağımsız Değişkenler; yaş, gebelik öyküsü (gebelik, doğum sayısı), daha önceki 

gebeliğinde aşı öyküsüdür (aşılanma durumu, dozu, zamanı). Araştırmanın yapılacağı polikliniğine 

ayda ortalama 20 hafta ve altında olan 150 gebe başvurmaktadır. Veri toplama sürecinde (üç ay) 

yaklaşık olarak 400 gebenin başvuracağı öngörülmüştü. Katılımcılara araştırmacı tarafından yüz yüze 

görüşme tekniği ile veri toplama formu uygulanmış ayrıca kan örneği alınarak tetanoz immunite 

kontrol testi çalışılmıştır. Araştırma sonucunda 470 kişiye anket yapılmış ancak kan vermek 

istemeyenler ve sorunlu kullanılamayacak serumlardan sonra toplamda 400 kişinin serumuyla 

çalışılmıştır. Bu kapsamda Üniversite’nin Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına MikroELİSA yöntemi 

ile C. tetani Ig G antikor düzeyi analiz edilmiştir. Testin spesivitesi ve sensivitesi % 95 ve analiz 

spesivitesi < 0.05 IU/ml olarak belirtilmiştir. Araştırmada kullanılan kit kılavuzuna göre; > 0,1 IU/ml 

olan antikor düzeyleri; tetanoza karşı güvenilir koruyucu antikor düzeyi, ≤ 0,1 IU/ml olanlar ise 

koruma yok ya da yetersiz koruma düzeyi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca antikor düzeyi; 0,11-1 

IU/ml arası etkin koruma, 1,1 IU/ml ve üzerinde ise uzun süreli koruma olarak değerlendirilmektedir. 

Tetanoza karşı güvenilir korumaya sahip olma durumu ile kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında 

Chi-Square (X2) ve Fisher kesinlik testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların % 41,5’i 25-30 yaş 

grubunda ve ortalama katılımcı yaşı 28(±5,2) idi. Çalışma grubunu oluşturanların % 31’inin ilk 

gebeliğiydi, % 39’u daha önce hiç doğum yapmamıştı. Gebelik öyküsü olan 244 katılımcının % 75,8’i 

önceki gebeliklerinde aşılanmıştı. Önceki gebelikte aşı yapılanların yaş ortalaması 29±4, aşılananların 

yarısından fazlası (% 54,6) son beş yıl içinde aşılanmışlardı ve % 56,8’ine üç dozdan az aşı yapılmıştı. 

Önceki gebelikte yapılan tetanoz aşısından sonra geçen süre; 101 kişide beş yıl ve daha kısa, 62 kişide 

6-10 yıl, 22 kişide 10 yıldan daha uzundu. Araştırma grubunun % 37,5’sine en az bir doz tetanoz aşısı 

yapılmış, katılımcıların % 77,9‘sı önceki gebeliğinde doğum öncesi bakım almıştı. Çalışma grubu 

serum örneklerinin ELİSA yöntemiyle çalışılması sonucunda; grubun % 92‘sinde(n=368) güvenilir 

koruyucu antikor düzeyi olduğu, % 8’inde(n=32 ) güvenilir koruma olmadığı, grubun % 

27,8’ünde‘’etkin koruma’’, % 64,3’ünde ‘’uzun süreli koruma’’ olduğu saptandı. Güvenilir koruyucu 

antikor düzeyinde olanların yaş ortalamaları 27,8(±5,1), olmayanların yaş ortalamaları 30,7(±6,1) idi. 

Güvenilir koruyucu antikor seviyesi olmayan 32 kişinin 25’inde antikor düzeyi 0.01 IU/ml altındaydı. 

Sırasıyla; 18-24 yaş grubundaki kadınların % 95,7’sinde, 25-29 yaş grubunun % 93,3’ünde, 30-34 yaş 

grubundakilerin %90,7’sinde, 35 yaş sonrası grubunun % 83,3’ünde tetanoza karşı güvenilir koruma 
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olduğu, yaş arttıkça güvenilir korumaya sahip olma boyutunun azaldığı saptanmıştır. Gebelik ve 

doğum sayısı ile güvenilir koruma düzeyine sahip olma arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmış, gebelik ve doğum sayısı arttıkça güvenilir koruma oranının arttığı belirlenmiştir. Önceki 

gebelikte aşı yaptırma durumu ve daha önceki aşı dozu ile güvenilir koruma düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Çalışma kendi sınırlılıkları içinde 

Türkiye'de tetanoz seroprevalansı hakkında yeni bilgiler sağlamıştır. Tetanoz yalnızca aşılanma ile 

bağışıklık sağlanabilen bir hastalık olduğu için doğurganlık çağındaki kadınları, özellikle de gebe 

kadınları tetanoza karşı aşılamak yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde aşı 

uygulamalarına devam edilmeli, MNT eliminasyon programının yürütülmesindeki kararlılık 

sürdürmelidir. Üreme çağındaki kadınları hedef alan tamamlayıcı aşılama etkinlikleri yürütülmelidir. 

Tüm ülkede ve bölgesel düzeyde aşı hizmetlerinin denetlenmesine önem verilmelidir. Ayrıca tüm 

doğumların, temiz doğum şartları sağlanarak, nitelikli sağlık personeli tarafından yaptırılmasına özen 

gösterilmelidir. Gebe kadınlarda tetanoz aşısı ve bağışıklama ile ilişkili faktörler, nitel ve nicel 

çalışmalarla daha ayrıntılı olarak araştırılmalı, anne adaylarının ve sağlık uzmanlarının tetanoz aşısı 

konusundaki bilgi, tutum ve uygulamalarının verileri sistematik olarak toplanmalı ve 

değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelerde Tetanoz Bağışıklığı, Maternal Tetanoz, Maternal Neonatal Tetanoz 

Eliminasyonu, Parite ve Bağışıklık, Tetanoz Toksoidi, 
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BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANESİNDE 12 YIL BOYUNCA KANDİDA 

KAYNAKLI SAĞLIK BAKIMI İLE İLGİLİ ENFEKSİYONLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Esra Kaya Kılıç 
 

181-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Candida türlerinin neden olduğu sağlıkla ilgili enfeksiyonlar dünya çapında endişeye neden 

oluyor. Candida albicans, candida ailesi içinde en yaygın gözlenen fırsatçı bir mantar patojendir. 

Ancak son yıllarda non-albican candida türlerinin neden olduğu enfeksiyonların arttığı bildirilmiştir. 

Bu çalışmada, Türkiye'de, bir üçüncü basamak hastanesinde 12 yıl süresince özellikle candidaların 

neden olduğu kan dolaşımı enfeksiyon oranlarını değerlendirmeyi hedefledik. Araç ve yöntemler: 

Ocak 2007 ile Ekim 2018 arasında hastanemizde, sağlık bakım ilişkili enfeksiyon etkeni 9033 

mikroorganizma izole edilmiş ve Türk Uluslararası Hastane Enfeksiyonları Surveyans Sistemi 

kullanılarak veriler toplanmıştır. Mikroorganizmaların tanımlanması için VITEC 2 (Bio-Merieux, 

Fransa) ve BD-Phoenix (ABD) otomatize sistemleri kullanıldı. Sağlıkla ilgili enfeksiyon tanımlarında 

CDC kriterleri kullanıldı. İstatistiksel analizler SSPS 15 kullanılarak yapıldı. Sonuçlar: Ocak 2007 ile 

Ekim 2018 arasında 9033 izolat raporlandı. Bunların 875'i (% 10.4) kandida türü idi. Yıllar boyunca, 

kandida türlerinin neden olduğu enfeksiyonların YBÜ' lerde arttığını (%49-%77), ancak cerrahi (%30-

%17,5) ve dahili tıp (%30,6-%5,5) kliniklerinde azaldığını tespit ettik. En sık izole edilen candida suşu 

C. albicans'tı ve sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlarda Candida albicans suşlarının oranının % 41.2 

olduğunu bulduk. Cadida türlerinde albicans ve non-albicans olmayanların dağılımının sağlık 

bakımına bağlı enfeksiyonlarda değişken olduğunu belirledik. 2007' den 2012' ye kadar non-albinas 

kandidalar sık görülürken, 2013-14 yıllarında C. albicans en sık görülen kandida türü idi. C. 

parapsilosis (% 40), kandida türlerine bağlı gelişen kan dolaşımı enfeksiyonlarında en sık nedeniydi. 

2013 yılına kadar kandida enfeksiyonları oranları daha yüksekti (%30). Kan dolaşımında enfeksiyon 

oranlarının artmasına rağmen 2014 yılından itibaren kandidemi oranlarının azaldığı saptandı (%14) 

(Tablo 3). Tartışma: C. albicans, en sık görülen kandidemi nedenidir. Ancak son yıllarda özellikle 

non- albicans kandida türlerinin, özellikle C. parapsilosis ve C. glabrata'nın izolasyonunda artış 

olmuştur. Hastanemizde, oranlar yıllar içinde değişmekle birlikte, tüm kandida enfeksiyonları içinde 

en sık saptanan kandida izolatları C. albicans'tır. Kan örneklerinden izole edilen türler incelendiğinde, 

hastanemiz verilerine benzer şekilde, C. parapsilosis’ in dünyadaki oranlarının arttığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kandidemi, Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar, Kan Dolaşımı Enfeksiyonları 
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇOCUK KARDİYOLOJİ 

KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'ndan 

istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi amacıyla Ocak 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında 

kliniğimizden talep edilen konsültasyonlar ve sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Bir yıllık 

sürede istenilen konsültasyonlar doğrultusunda değerlendirilen toplam hasta sayısı 451 idi. Yaş aralığı 

1 gün ila 19 yıl arasında değişmekte olup, ortalama yaş 3.1 ± 5 yıldı. Konsültasyon istemlerinin %96.5' 

i yatan hastalarla ilgiliydi. Hastaların 269’u (%59.6) 1 ayın altında olup, en çok konsültasyon isteyen 

birim yenidoğan yoğun bakım servisiydi (%55). Yenidoğan yoğun bakım servisinden en sık 

konsültasyon istem nedeni ise prematüriteydi. Genel olarak konsültasyon istem nedenleri sıklık 

sırasına göre; prematürite %22.2 (99/451), kardiyak fonksiyonlar %16.5 (74/451), sendrom %11.3 

(51/451), aritmi %8.2 (37/451), üfürüm %7.5 (34/451), diyabetik anne bebeği %5.5 (25/451), uzamış 

ateş %5.3 (24/451), preoperatif %4.4 (20/451), hipertansiyon %3.3 (15/259), yenidoğanın geçici 

takipnesi %3.1 (14/451), asfiksi %3.1 (14/451), siyanoz %2.9 (13/451), santral venöz kateter ilişkili 

komplikasyon %2 (9/451), altralji ve artrit %1.6 (7/451), göğüs ağrısı %0.7 (3/259), senkop %0.7 

(3/259) ve diğer nedenler olarak saptandı. Hastaların %66.3'ünde (299/451) kardiyak açıdan patolojik 

bulgu tespit edilmedi. Tespit edilen kardiyak patolojiler sıklık sırasına göre; asiyanotik konjenital kalp 

hastalığı (%20.3), edinsel kalp hastalıkları (% 3.7), pulmoner hipertansiyon (%3.1), siyanotik 

konjenital kalp hastalıkları (%2.6), kardiyomiyopati (%1.5) ve aritmi (%1.3) idi. En sık tanı alan 

asiyanotik konjenital kalp hastalığı ASD’ydi (%43.4) Çocuk kardiyoloji konsültasyon istemlerinin 

belirgin oranda daha çok yatan hastaları içerdiğini saptadığımız çalışmamız göstermektedir ki, istem 

nedenleri farklılık göstermekle beraber hastaların tanı, izlem ve tedavilerinin planlanmasında kardiyak 

değerlendirmeye sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Kardiyoloji, Konsültasyon, Konjenital Kalp Hastalıkları 
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ÖZ 

Giriş ve Amaç: Prematüre ejakülasyon (PE), erkeklerde yaygın olarak görülen bir cinsel fonksiyon 

bozukluğudur. Tedavisinde antidepresanlar, analjezikler, topikal anestezikler ve fosfodiesteraz-5 

inhibitörleri kullanılsa da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onay almış bir ilaç henüz 

yoktur. Bu nedenle yeni tedavi seçenekleri geliştirmek önemlidir. Bu çalışmada; bulbospongiöz (BS) 

kaslara Botulinum-A toksini enjeksiyonu sonrası sıçanlarda oluşturulan ejakülasyon modelinde 

meydana gelen kantitatif değişikliklerin araştırılması planlanmıştır. 

Metod: Çalışmada 300-350 g ağırlığında, 21 adet, erkek, Wistar cinsi sıçan kullanıldı. Hayvanlar; 

kontrol, 1 ünite Botulinum-A toksini enjeksiyonu yapılanlar ve 5 ünite Botulinum-A toksini 

enjeksiyonu yapılanlar olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Botulinum-A toksini perkütan olarak bilateral 

BS kasına enjekte edildi ve enjeksiyondan 5 gün sonra deneyler gerçekleştirildi. Seminal vezikül (SV) 

kanüle edildikten ve BS kasları disseke edildikten sonra basınç ve EMG ölçümü için amplifikatöre 

(Biopac- 300) bağlandı. p-kloroamfetamin enjeksiyonu sonrası sıçanlar yarım saat izlenerek 

ejakülasyon parametreleri kaydedildi. 

Bulgular: p-kloroamfetamin uygulandıktan sonra grupların SV bazal basıncı, SV fazik kontraksiyon 

sayısı, SV fazik kontraksiyon maksimum amplitüd değeri, SV kontraksiyonu ve BS kas kontraksiyon 

intervalleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 5 ünite Botulinum-A toksini 

enjeksiyonu yapılan grubun ejakülasyon süresinin istatistiksel anlamlı olarak uzadığı görüldü 

(p=0.003; 1092±657 saniye [5 ünite] vs  439±100 saniye [1 ünite] ve 298±81 saniye [kontrol]). 5 ünite 

Botulinum-A toksini enjeksiyonu yapılan grubun BS EMG eğri altı alan değerleri istatistiksel anlamlı 

olarak daha düşüktü (p=0.009; 7.4±1.2 Volt. Saniye X 10-4 [5 ünite], 13.6 ± 5.0 Volt. Saniye X 10-4 [1 

ünite], 13.6 ± 4.0 Volt. Saniye X 10-4 [kontrol]). 

Sonuç: Sıçanlarda BS kasa Botulinum-A toksini enjeksiyonu, ejakülasyon süresini anlamlı bir şekilde 

geciktirmekte ve ekspulsiyon fazını etkilemektedir. Ancak ejakülasyonla ilgili diğer parametreleri 

anlamlı şekilde değiştirmemektedir. Botulinum-A toksini enjeksiyonu, PE’nin semptomatik 

tedavisinde potansiyel bir tedavi seçeneği olabilir. Bunun araştırılması için klinik çalışmalar 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ejakülasyon, Sıçan, p-kloroamfetamin, Botulinum-A Toksini 
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ABSTRACT 
Background: Potent combined and long-term antithrombotic therapies that predispose to gastric injury 

are the mainstay of treatment in acute coronary syndromes (ACS). Severe chronic gastric mucosal 

inflammation due to the Helicobacter Pylori (H. pylori) infection was shown to be associated with 

higher peripheral blood lymphocytes and lower blood mean platelet volume (MPV) levels. We aimed 

to investigate the discriminative usefulness of blood lymphocyte to MPV ratio as a simple premise 

marker for CagA positive H. Pylori infection before the required advanced diagnostic tests in patients 

with coronary arterial disease (CAD). Material and Methods: A total of 293 patients’ who had 

undergone elective and urgent coronary angiography due to CAD were included in the study. 

Serologic H. pylori infection status and hematological parameters were determined. Two groups were 

compared according to CagA serology status. Confounding factors were adjusted by propensity score 

matching and multivariate logistic regression analysis. Results: Rates of ACS, male gender, diabetes 

mellitus, family history of CAD, current smoking and lymphocyte to MPV ratio were higher in 

seropositive patients according to seronegative patients (p < 0.05). The ROC curve analysis showed 

that the lymphocyte to MPV ratio at a cut-off point of 165 had 71% sensitivity and 60% specificity for 

discriminating patients with positive H. pylori serology (AUC = 0.71, p < 0.0001). Lymphocyte to 

MPV ratio was independently associated with positive H. Pylori serology. Conclusion: Lymphocyte to 

MPV ratio can be helpful for discriminating CagA positive H pylori infected CAD patients requiring 

advanced confirmatory tests. 

Keywords: Caga, Coronary Arterial Disease, H.Pylori, Lymphocytes, Mean Platelet Volume. 
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ABSTRACT  

OBJECTIVE: To emphasize the importance of neurological presentation and complications in the 

diagnosis and management of cerebral venous thrombosis (CVT). METHODS: Seventy-one patients 

were included in this study. Their medical records including demographic features and clinical data 

were analyzed. The functional outcomes of CVT were analyzed 6 months after their discharge. 

RESULTS: CVT associated with oral contraceptive usage was found in 16.9% of the patients. 

Headache was reported as the most common symptom (87.3%). Bilateral papillary edema was the 

most common clinical feature and it was observed in 48 patients (67.6%) following by sixth cranial 

nerve palsy in 19 patients (26.8%). A total of 5 patients had suffered from epileptic seizures due to 

hemorrhage. Two of the patients with lower Glasgow Coma Scale (GCS) scores of 15 died in 

neurointensive unit. CONCLUSION: Headache and seizures were the most common neurological 

presentation among patients with CVT. Headache must be asked for oral contraceptive usage and eye 

fundus must be examined and if there is papiledema. If hemorrhage seen in patients with CVT we 

must be aware of epilepsy in these patients. Hemorrhage can be a predictor factor for epileptic attacks. 

Patients with GCS lower than 15 are needed to be followed in up in neurointensive care units due to its 

mortality risk. 

Keywords: Cerebral Venous Thrombosis, Headache, Epilepsy, Glasgow Coma Scale, Mortality 
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ABSTRACT 
Aim.  The  purpose  of  this  study  to  evaluate  and  describe  the  efficiency  of  ultrasound  guided 

percutaneous  cholecystostomy  in  acute  cholecystitis.  Methods  and  Materials.  We  performed  a 

retrospective  and  descriptive  study.  A  total  of  211  (  123  Male,  Female;88  mean  age:  69)  

patients  with acute  cholecystitis  underwent  percutaneous  cholecystostomy  between  april  2011  

and  june  2018  in  our centre.  The  technique  of  percutaneous  cholecystostomy  used  was  

transhepatic  direct  puncture ultrasound-guided  with  a  pig-tail  catheter  8F  under  local  anesthesia.  

Medical  records  (demographic data,  imaging  findings,  laboratory  tests,  complications,  and  

outcomes  )  of  all  patients  were  reviewed. Results.  Technical  success  was  achieved  in  all  

patients.  İmaging  findings  included  colelithiasis(8 %), choledocolithiasis(9.4%),  perforated  

gallbladder(16.5%),  liver  abscess(10.9%)  and  obstructing carcinoma(3.7%).  12(5,6%)  

complications  were  observed  (Bleeding  post-procedure  in  4  patients, biliary  peritonitis  in  2  

patients  and  catheter  dislodgement/  removal  in  6  patients).  Significant  or complete  

normalisation  of  white  cell  count  and  c-reactive  protein  was  achieved  in  179  (84,8%)  and 162  

(76,7%)  respectively.  Mean  drainage  time  was14(9-24)  days.  133(63%)  patients  did  not  require 

any  further  treatment.  41  patients  (19,4%)  underwent  cholecystectomy  in  a  elective  way  after 

cholecystostomy  or  due  to  recurrence  of  acute  cholecystitis.  37  patients  died  due  to  underlying 

disease(9.9%)  and  biliary  cause(7.5%).  Conclusion.  Ultrasound-guided  percutaneous  

cholecystostomy is  an  effective  treatment  of  acute  cholecystitis  in  patients  with  high  surgical  

risk.  

Keywords:  Cholecystostomy,  Acute  Cholecystitis,  Drainage 
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OLGULAR 
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ÖZ 
Amaç: Çocuklarda göğüs ağrısı oldukça sık görülen şikayet olup ebeveynler için önemli bir anksiyete 

nedenidir. Çocuklarda göğüs ağrısının etyolojik nedeninin tespit edilmesi doğru tedavinin 

uygulanması ve ciddi kardiyak patolojilerin belirlenmesi bakımından önemlidir. Çalışmamızın amacı, 

çocuk acil kliniğine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran çocuklarda etiyolojik nedenlerin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya çocuk acil polikliniğine Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında göğüs 

ağrısı şikayeti ile başvuran ve yaşları 5-18 yıl arasında değişen 213 olgu alındı. Dosyalar retrospektif 

değerlendirildi. Dosyalardan hastaların çocuk acil polikliniğinde muayene edildikten sonra 

telekardiyografi elektrokardiyografi çekildiği ve hemogramla birlikte Troponin I ,CK, ve CK-Mb 

değerlerinin istendiği görüldü. Bulgular: Göğüs ağrısı kızlarda daha sık olarak tespit edildi (%54,46). 

En sık göğüs ağrısı nedenlerinin her iki cinsiyette de idiopatik nedenler (%42.60 ve %50.86) ve kas 

veya iskelet sistemi kaynaklı nedenlerin (%29.63 ve %18.11) olduğu görüldü. Kardiyak nedenler ise 

erkeklerde %4.63 ve kızlarda %3.44 olarak tespit edildi. Vakaların hepsine hemogram, serum troponin 

I,CK, CK-MB düzeyi araştırıldığı tespit edildi. Tartışma ve Sonuç : Çocuklarda kardiyak nedenli 

göğüs ağrısı oldukça nadirdir. Bazı araştırmalarda çocuklarda kardiyak nedenli göğüs ağrısı sıklığı 

%0,7-%5 olarak rapor edilmiştir. Bizim araştırmamız da kardiyak nedenler diğer araştırmalarla 

uyumlu olarak %5’in altında bulundu. Çocukluk çağı göğüs ağrıları aileleri tedirgin eden ve endişeye 

sevk eden bir durumdur ancak nadiren kardiyak patolojiler çocukluklarda göğüs ağrısına neden olur. 

Çocukluklarda kardiyak troponin düzeyleri miyokard iskemisinin değerlendirilmesinde de 

kullanılmaktadır. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda kardiyak iskemi çok nadir olduğu için 

laboratuvar tetkiklerinin özellikle acil servislerde gereksiz istenmesi maliyeti arttırmaktadır. Çocukluk 

çağı göğüs ağrılarının etiyolojik nedenlerinin belirlenmesinde iyi bir öykü, fizik muayene ve gerekirse 

yardımcı tetkiklerden elektrokardiyografi ve ekokardiyografi yeterlidir. 

Anahtar Kelimeler: Göğüs Ağrısı, Çocuk, Adolesan, Etiyoloji, Troponin 

 

CASES EVALUATED FOR CHEST PAIN IN PEDIATRIC EMERGENCY CLINIC 
 

 

ABSTRACT 
Objective: Chest pain in children is a very common complaint and is an important cause of anxiety for 

parents. The etiology of chest pain in children is important in determining the correct treatment and 

determining the serious cardiac pathologies. The aim of our study was to determine the etiologic 

causes of pediatric emergency clinic children with chest pain. Material and Methods: 213 patients with 

chest pain were included in the study and ages ranging from 5 to 18 years between January 2017 and 

December 2018. The files were evaluated retrospectively. After the examination of the patients in the 

pediatric emergency polyclinic of the patients, telecardiography electrocardiography was performed 

and Troponin I, CK, and CK-Mb values with hemogram were investigated. Results: Chest pain was 

more frequent in girls (54,46%). The most common causes of chest pain were idiopathic causes in 

both sexes (42.60% and 50.86%) and the causes of muscle or skeletal system (29.63% and 18.11%). 

Cardiac causes were 4.63% for boys and 3.44% for girls. Hemogram, serum troponin I, CK, CK-MB 

levels were determined in all cases.Discussion and Conclusion: Cardiac chest pain is very rare in 

children. In some studies, the incidence of cardiac-induced chest pain in children was reported to be 

0.7% -5%. In our study, cardiac causes were found to be below 5% in accordance with other studies. 

Childhood chest pains are a condition that makes families anxious and anxious but rarely causes 

cardiac pain in childhood. Cardiac troponin levels in childhood are also used to evaluate myocardial 
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ischemia. Unlike adults, cardiac ischemia is very rare in children, so the need for unnecessary 

laboratory tests, especially in emergency services, increases the cost.A good history of childhood 

etiologic causes of chest pains, may determine physical examination and if necessary 

electrocardiography and echocardiography may be required 

Keywords: Chest Pain, Child, Adolescents, Etiology, Troponin 
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ÖZ 
Giriş: Beyin ölümü, tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı ile karakterize intrakraniyal 

dolaşımın durduğu klinik bir durum olarak tanımlanmaktadır. Gereç-Yöntem: Çocuk yoğun bakım 

ünitemizde 1 Ağustos 2016-30 Haziran 2018 tarihleri arasında beyin ölümü tanısı konulan hastaların 

tıbbi raporları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, yaş, hastaneye yatış nedeni ve 

ortalama beyin ölümü süresi bilgileri dosyalarından derlendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 14 hastanın 

10’u (%71,4) erkek, dördü (%22,6) kızdı. Hastaların yaş ortalamaları 8,8±4.5 yıl idi. En sık BÖ 

nedeninin intrakraniyal kanama (%35) olduğu tespit edildi. Beyim ölümü şüphesi oluştuğu andan 

itibaren tanı koyma süresi ortalama 1,5±2.2 gün olarak bulundu. Beyin ölümü tanısını düşündüren 

klinik bulgular, beyin sapı arefleksisi, Glasgow koma skor düşüklüğü, spontan solunum kaybı ve 

poliüridir. Olguların % 35‘inde apne testi yanında Elektroensefalografi (EEG) çekilmiş, %78 ’ünde 

(n=11) radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılmıştır. En sık kullanılan tanısal yardımcı tetkik BT 

anjiografiydi. Komplikasyon olarak % 35 olguda hipotermi, %50 ‘ünde diabetes insipitus (DI) geliştiği 

tespit edilmiştir. Aile bağış oranı %28,5 idi. Sonuç: Ülkemizde uygun organ temininde yetersizlik 

sonucu organ nakli bekleyen hastaların listesi gün geçtikçe uzamakta, böylece organ nakil 

programında bulunan birçok hasta nakil beklerken kaybedilmektedir. Yoğun bakımda nörolojik açıdan 

prognozu kötü olan her hastada beyin ölümü gelişebileceği düşünülmeli ve gecikme olmadan beyin 

ölümü tanısını konmalıdır. Aile görüşmelerinin deneyimli ve eğitimli bir koordinatör tarafından 

yapılması ile bağış oranı artacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beyin Ölümü, Tanı, Çocuk Yoğun Bakım 

 

BRAIN DEATH AND ORGAN DONATION IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE 

UNIT 
 

ABSTRACT 
Introduction: Brain death is defined as a clinical condition in which the intracranial circulation is 

characterized by irreversible loss of all brain functions Materials and Methods: Medical reports of 

patients diagnosed with brain death between August 1, 2016 - June 30, 2018 in our pediatric intensive 

care unit were retrospectively reviewed. Data were screened according one age, gender, reason of 

hospitalization and mean duration of brain death evaluation. Results: Of the 14 patients included in the 

study, ten (71.4%) were male and four (22.6%) were female. The average age of the patients was 

8.8±5.5 years. The most frequent cause of brain death was intracranial haemorrhage (35%). Mean time 

to diagnosis after brain death suspicion was 1.5±2.2 days. The signs leading to BD were brainstem 

areflexia, decreased Glasgow coma score, loss of spontaneous breath and polyuria. 

Electroencephalography was performed in 35% of the patients in addition to the apnea test. 

Radiological imaging methods were used in 78% of the patients (n = 11). CT angiography was the 

most commonly used additional diagnostic test. 35% of the cases developed hypothermia, 50% of the 

cases developed diabetes insipidus (DI). Donation rate of the families was 28,5%. Conclusion: The 

number of patients, who are waiting for transplantation, increases day by day in Turkey. Therefore, 

most of these patients die at transplantation process. Any patient with a neurologically poor prognosis 

in intensive care unit should be considered to develop brain death and diagnosed with brain death 

without delay. The donation rate will increase if family interviews are done by an experienced and 

educated coordinator. 

Keywords: Brain Death, Diagnosis, Pediatric İntensive Care Unit 
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ABSTRACT 

Aim: The primary aim of this study was to investigate nosocomial infection rates in our pediatric 

intensive care unit (PICU). The secondary aim was to investigate the effects of chronic patient care on 

nosocomial infection rates.  

Material and Method: Medical reports of patients treated in our PICU between February 1, 2018 and 

January 31, 2019 were reviewed retrospectively. Nosocomial infections were diagnosed according to 

CDC criteria. 

Results: One hundred patients were included in this study and 57% of them were female. The mean 

age was 9.04±4.79 years. The mean PRISM III-24 and PELOD scores were 8.36±12.45 and 

6.93±11.46, retrospectively. There were a total of 18 nosocomial infection episodes in 10 patients. The 

prevalence of nosocomial infection was 18% and incidence density was 10.2 cases per 1000 PICU 

days. The incidence of ventilator-associated pneumonia, central-line associated bloodstream infection, 

and catheter-associated urinary tract infections were 55.6%, 38.8%, and 5.6%, retrospectively. 

Causative pathogens were Acinetobacter baumannii (61.11%), Klebsiella pneumoniae (11.12%), 

Pseudomonas aeruginosa (11.12%), Serratia marcescens (5.55%), Enterococcus faecalis (5.55%), 

and Staphylococcus epidermidis (5.55%). 55% of these infections were recorded in chronic care 

patients. One of them had 6 (33.3%) nosocomial infection episodes. The mean length of PICU stay 

was 178±71.7 days (87-249) in chronic care patients. After excluding these patients the prevalence and 

incidence density of nosocomial infections decrease to 8% and 4.5 cases per 1000 PICU days, 

retrospectively. Predicting mortality was 12.77%, mortality rate was 7%. There were no mortality 

related with nosocomial infections.  

Conclusions: Chronic care patients have prolonged length of PICU stay, mechanical ventilation, and  

central venous line use which causes an increase in invasive device use and device-associated 

infection rates. To decrease the prevalence of nosocomial infections, it is very important to prepare 

these patients for home care or transfer them to palliative care centers if home care is not possible.           

 

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLAR VE HASTA 

PROFİLİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON SIKLIĞINA ETKİSİ 

ÖZ 

Amaç: Çalışmanın birincil amacı çocuk yoğun bakım ünitemizdeki (ÇYBÜ) nozokomiyal enfeksiyon 

sıklığının saptanmasıdır. İkincil amaç ise kronik bakım hastalarının nozokomiyal enfeksiyon sıklığı 

üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem ve Gereçler:  1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında ÇYBÜ’ nde tedavi gören 

hastaların dosya verileri geriye dönük olarak tarandı. Nozokomiyal enfeksiyonlar CDC tanı 

kriterlerine göre tanımlandı. 

Bulgular: Çalışma süresinde ÇYBÜ’ ne 100 hasta yatırıldı. Hastaların %57’ si kızdı. Ortalama yaş 

9,04±4,79 yıldı. Ortalama PRISM-III 24 ve PELOD skorları 8,36±12,45 ve 6,93±11,46 olarak 

saptandı. Çalışma süresinde 10 hastada toplam 18 nozokomiyal enfeksiyon atağı gelişti. Nozokomiyal 

enfeksiyon hızı %18, insidans dansitesi bin hasta gününde 10,2 olarak bulundu. Enfeksiyonların 

%38,8’ i santral venöz kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonu, %55,6’ sı ventilatör ilişkili pnömoni, 

%5,6’ sı ise kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonuydu. Enfeksiyonlarda etken %61,11 Acinetobacter 

baumannii, %11,12 Klebsiella pneumoniae, %11,12 Pseudomonas aeruginosa, %5,55 Serratia 

marcescens, %5,55 Enterococcus faecalis ve %5,55 oranında Staphylococcus epidermidis’ ti. 
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Enfeksiyonların %55,5’ inin toplam 4 kronik bakım hastasında geliştiği gözlendi. Tüm enfeksiyon 

ataklarının %33,3’ ü (6/18) ise sadece 1 hastada gelişmişti. Ortalama yatış süreleri 178±71,7 gün (87-

249) olan bu 4 kronik bakım hastası çalışmadan çıkartıldığında enfeksiyon hızı %18’ den %8’ e, 

insidans dansitesi ise 10,2’ den 4,5’ e düşmekteydi. Çalışma süresinde beklenen mortalite %12,77, 

gerçekleşen mortalite %7 olarak saptandı. Nozokomiyal enfeksiyon nedeniyle hasta kaybedilmedi. 

Sonuç: Kronik bakım hastaları ÇYBÜ’ nde uzun süre yatmakta, ventilatöre bağlı kalmakta ve uzun 

süreli santral venöz kateter ihtiyacı duymaktadır. Bu durum ÇYBÜ’ nde invaziv alet kullanım oranı ve 

invaziv aletle ilişkili enfeksiyon hızlarını arttırmaktadır. Ayrıca yoğun bakım yatakları uzun süre 

boşaltılamadığından dolayı yatan hasta sayısı düşmekte ve nozokomiyal enfeksiyon hızı yüksek olarak 

hesaplanmaktadır. Kronik bakım hastaların mümkün olan en kısa sürede evde bakıma hazırlanması, 

evde bakım mümkün değil ise palyatif bakım ünitelerine transferi nozokomiyal enfeksiyon sıklığını 

azaltmada büyük önem taşımaktadır.    
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ÇOCUKLARDA MALİGN HİPERTANSİYONA NEDEN OLAN UZUN SEGMENT 

MİDDLE AORTİK SENDROM 
 

MD. Kahraman Yakut 
 

190-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Middle aortik sendrom (MAS) distal torasik ve abdominla aortanın diffüz darlığı ile 

seyreden ve çocuk yaş grubunda nadir görülen bir patolojidir. Rutin muayene sırasında tansiyon 

yüksekliği saptanması sonucunda konvansiyonel anjiyografi ile abdominal aortada uzun segment 

tutulumu olan MAS tanısı alan çocuk olguyu bu hastalığa dikkat çekmek için sunmak istedik. Olgu 

Sunumu: On iki yaşındaki erkek hasta, muayene sırasında tansiyon yüksekliği tespit edilmişti. Fizik 

muayenesinde her iki femoral nabızları palpe edilemedi. Her iki üst ekstremite tansiyonu 200/100 

mmHg olarak ölçüldü. Böbrek fonksiyon testleri normaldi. Yenidoğan döneminde umbilikal artere 

kateter takılma öyküsü yoktu. Elektrokardiyografide sol ventrikül hipertrofisine ait bulgular vardı. 

Ekokardiyografide klasik koarktasyon bölgesi açıktı ve burada belirgin bir gradient alınamadı. 

Subkostal çalışmada, uzun eksen abdominal aorta görüntüsünde darlık belirlendi. Kateter 

anjiyografide abdominal aorta diyafram seviyesinden iliak arter bifurkasyonun 2 cm üzerine kadar 

diffüz olarak hipoplazik olduğu, sağ-sol renal arterlerin, süperior-inferior mezenterik arterlerin 

görülmediği, böbrek ve visseral organların kollateral damarlar aracılığı ile beslenmekte olduğu 

belirlendi. Abdominal aorta ve visseral arterlerde uzun segment diffüz hipoplazi olması nedeniyle 

balon anjiyoplasti ve stent uygulama için uygun olmadığı düşünülerek cerrahi düzeltme planlandı. 

Tartışma ve Sonuç: MAS’da torasik aorta, abdominal aorta ve diyaframın altındaki visseral ve renal 

dallarda olmak üzere değişik seviyelerde daralmalar olabilir. Genç hastalarda femoral nabızların 

yokluğu veya zayıflığı ile birlikte, şiddetli renovasküler hipertansiyon eşlik edebilir. MAS olgularında 

lezyonun özelliğine ve semptolara bağlı medikal tedavi, girişimsel işlemler ve cerrahi müdahale gibi 

tedavi seçenekleri önerilmektedir. Hastamızda uzun segment koarktasyon olması nedeniyle balon 

anjiyoplastinin başarı sağlamayacağını düşünerek cerrahi tedavi planlandı. Sonuç olarak kan basıncı 

ölçümü tüm çocuklarda rutin muayenenin bir parçası olmalı, yüksek ölçülen değerler mutlaka 

araştırılmalıdır. MAS tedavisinde kesin bir fikir birliği olmamakla birlikte cerrahi müdahalenin tam 

başarı sağlama oranının yüksek olduğu bilinmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Konjenital Kalp Hastalığı, Middle Aortik Sendrom, Koarktasyon 

 

LONG SEGMENT MIDDLE AORTIC SYNDROME CAUSING MALIGNANT 

HYPERTENSION IN CHILDREN 
 

 

ABSTRACT 

Introduction and objective:Middle aortic syndrome(MAS) is a pathology which progresses with 

diffuse stenosis of distal thoracic and abdominal aorta and rarely observed in childhood age group. In 

order to point out this disease, we would like to present a child case which was diagnosed with MAS 

with long segment involvement in abdominal aorta by conventional angiography as result of detection 

of high tension during routine examination without any complaint. Case Report:Twelve year old male 

patient was diagnosed with hypertension during examination. In his physical examination, both 

femoral pulses could not be palped. Tension at both upper extremity was 200/100 mmHg. Classic 

coarctation region was open in echocardiography and no clear gradient was able to be obtained there. 

Along with hypertrophic changes in left ventricular, catheter angiography was applied to the patient 

due to stenosis suspicion also at abdominal aorta level. In catheter angiography, it was reported that 

abdominal aorta was diffusely hypoplasic from diaphragm level up to 2 cm above iliac artery 

bifurcation, that right-left renal arteries, superior and inferior mesenteric arteries were not seen, and 

that kidney and visceral organs were being fed through collateral veins. Since long segment diffuse 
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hypoplasia was available in abdominal aorta and visceral arteries, balloon angioplasty and stent was 

considered unfit for the application and surgical correction was planned. Discussion and Conclusion:In 

MAS, stenoses may occur at different levels such as thoracic aorta, abdominal aorta and visceral and 

renal branches under diaphragm. In young patients, along with absence or weakness of femoral pulses, 

severe renovascular hypertension may accompany. In cases with MAS, treatment options are 

recommended such as medical therapy, interventional procedures and surgical intervention, which are 

based on lesion characteristics and symptoms. Although no certain consensus is available in treatment 

of MAS, it should be considered that full success rate of surgical intervention is high. 

Keywords: Hypertension; Congenital Heart Disease; Middle Aortic Syndrome; Coarctation 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI VE MİGRENDE SERUM 

VİTAMİN B12, FOLİK ASİT VE FERRİTİN DÜZEYLERİ 
 

MD. Zeynep Öztürk 
 

 

191-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Migren, tüm dünyada sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Migrende normal popülasyona göre beyin 

manyetik rezonans görüntülemede (MRG) subklinik hiperintens beyin lezyonları daha sık 

görülmektedir ve inme için önemli risk faktörüdür. Eritrosit büyüklüğünü belirten eritrosit dağılım 

genişliğinin (RDW) inflamasyonda ve nörohumoral aktivasyona bağlı inefektif eritropoeze bağlı 

arttığı bildirilmiştir. Akut koroner sendrom, pulmoner tromboemboli, sinüs ven trombozu, akut 

pankteatit gibi birçok hastalıkta RDW yüksekliği saptanmıştır. Beyin MRG’de hiperintens lezyonu 

olan ve olmayan migrenli hastalar, inflamasyon ile ilişkisi bilinen RDW düzeyleri açısından 

karşılaştırarak, RDW’nin migrenli hastalarda MRG lezyonları için bir biyobelirteç olabileceği 

araştırılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada migren tanılı hastalar retrospektif 

olarak incelenmiştir. İki grubun benzer demografik özellikleri mevcuttu. Yaş, cinsiyet, migren süresi, 

migrenin sıklığı, aura, sigara içimi, aile hikayesi hemoglobin (Hb), RDW değerleri kaydedildi. Beyin 

MRG’de hiperintens lezyonu olan 43 hasta (38K, 5E), olmayan 35 hasta (30K, 5E) mevcuttu. Hb 

değerleri erkeklerde daha yüksek, RDW değerleri ise kadın hastalarda daha yüksek saptanmıştır. Hb 

ve RDW açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hb ve RDW arasında zayıf bir 

negatif korelasyon tespit edildi. Sigara içimi, aura ve aile hikayesi olan ve olmayanlarda RDW 

açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Çalışmamızda RDW inflamasyonla ilişkili bir marker olsa da, 

henüz migren-ilişkili beyin MRG lezyonlarında ideal bir biyomarker olarak saptanmamıştır. Bu 

çalışma migren ilişkili beyin MRG lezyonları olan ve olmayan hastaları araştırmasından dolayı önemli 

bir çalışmadır.  

 

RED CELL DISTRIBUTION WIDTH: IS IT A NEW BIOMARKER OF MIGRAINE-

RELATED BRAIN MRI LESIONS? 

ABSRTACT 

 

Migraine is one of the most common neurologic disorders worldwide. Subclinical hyperintense brain 

lesions on brain magnetic resonance imaging (MRI) are more common in migraine compared to 

normal population and an important risk factor for stroke. Red cell distribution width (RDW), which 

indicates the size of erythrocytes, is increased due to inflammatory and ineffective erythropoiesis due 

to neurohumoral activation. High RDW values was detected in some diseases such as acute coronary 

syndrome, pulmonary thromboembolism, sinus venous thrombosis, acute pancreatitis. It is aimed to 

investigate whether RDW levels which are known to be correlated to inflammation, in order to 

determine whether RDW may be a biomarker for lesions MRI in patients with migraine with and 

without hyperintense lesion on brain MRI. In this study, patients diagnosed with migraine were 

retrospectively examined. Two group had similar demographic characteristics. The age, sex, duration 

of migraine, frequency of migraine, aura, smoking, family history, hemoglobin (Hb) and RDW values 

of patients were recorded. The group included migraine patients with hyperintense lesion on brain 

MRI 43 (38F, 5M), the group of patients without lesions 35 (30F, 5M). Hb values was higher in male 

and RDW values was higher in female. There were no significant differences between two groups with 

respect to Hb and RDW. There was a poor negative correlation between Hb and RDW. There were no  
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differences between patient with and without smoking, aura and family history  with respect RDW. 

Our study results suggest that, although RDW is a marker associated with inflammation, it is still not 

an ideal biomarker for migraine-related brain MRI lesions. This study is an important one as it 

investigated RDW in patients with and without migraine-related brain MRI lesions. 
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TREMOR İLE BAŞVURAN OLGULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Didem Ardıçlı 
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ÖZ 
GİRİŞ: Tremor vücudun bir veya birden fazla bölgesindeki antagonist kasların kasılması sonucu 

ortaya çıkan istemsiz, ritmik, hiperkinetik hareketlerdir. Çocukluk çağında tremor metabolik, 

endokrin, nörodejeneratif hastalıklara, ilaçlara veya travmaya bağlı oluşabilir. Esansiyel tremor 

çocukluk çağında en sık görülen tremor formudur. AMAÇ: Bu çalışmada tremor nedeniyle Çocuk 

Nöroloji polikliniğine yönlendirilen hastalarda klinik ve laboratuvar özelliklerin incelenmesi, altta 

yatan etyolojilerin belirlenmesi,amaçlanmıştır. YÖNTEM: Ocak 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 

tremor nedeniyle Çocuk Nöroloji polikliniğimize başvuran hastaların demografik ve klinik özellikleri, 

aile öyküsü ve laboratuvar bulguları değerlendirilmiştir. BULGULAR: Toplam 72 hasta 

değerlendirilmiş olup yaş ortalaması 14,8 idi (2 ay-18 yaş). Kız/erkek oranı 44/28’di. Tremor süresi 

ortalama 11 aydı (15 gün-4 yıl). Hastaların %40’ında tremoru tetikleyen faktör mevcuttu. Tetikleyici 

faktörler arasında en sık heyecan/stres (n=17), efor/ fiziksel aktivite (n=8) ve açlık (n=4) saptandı. 

Ailede tremor öyküsü 12 (%17) hastada pozitifti. Laboratuvar incelemelerinde 24 hastada vitamin D 

eksikliği, 15 hastada demir eksikliği, 11 hastada vitamin B12 eksikliği, 2 hastada folik asit eksikliği, 1 

hastada hipertiroidi saptandı. Toplam 56 hastaya (%78) kraniyal görüntüleme yapıldı, bunların 46’sı 

(%82) normal olarak değerlendirildi. Olgularımızda tremor etyolojisinde en sık sebepler sırasıyla D 

vitamini ve demir eksikliği (%33), esansiyel tremor (%24) ve vitamin B12 eksikliği (%15) idi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Çocukluk çağında tremor yenidoğan döneminden ergenlik döneminin 

sonuna kadar görülmesine rağmen, çok fazla literatürde tartışılmış ve araştırılmış bir konu değildir. 

Çocukluk döneminde tremorlar çoğunlukla ciddi nörolojik sorunlardan kaynaklanmaz, ancak tremor 

yakınması olan tüm çocuklarda ayrıntılı bir öykü ve fizik muayenenin ardından gerekirse ileri tanısal 

incelemeler de yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tremor, Çocukluk Çağı 

 

EVALUATION OF PEDIATRIC CASES PRESENTING WITH TREMOR 
 

 

ABSTRACT 
INTRODUCTION: Tremor is involuntary, rhythmic, hyperkinetic movements affecting one or more 

parts of the body. In childhood, tremor may occur due to metabolic, endocrine, neurodegenerative 

diseases, medications or trauma. Essential tremor is the most common form of tremor in childhood. 

OBJECTIVE: The aim of our study is to investigate the clinical and laboratory features of the patients 

with tremor referred to Pediatric Neurology clinic, and to determine the underlying etiologies. 

METHODS: Demographic and clinical characteristics, family history and laboratory findings of the 

patients between 2018- 2019 were evaluated. RESULTS: A total of 72 patients were evaluated. The 

mean age of the patients was 14.8 years (2 months-18 years). The female/male ratio was 44/28. The 

mean duration of tremor was 11 months (15 days-4 years). Triggering factors were present in 40% of 

the patients. Excitement/stress (n=17), physical activity/effort (n=8) and fasting (n=4) were the most 

frequent triggering factors. Family history was positive in 12 (17%) patients. Laboratory examinations 

revealed vitamin D deficiency (n=24), iron deficiency (n=15), vitamin B12 deficiency (n=11), folic 

acid deficiency (n=2), and hyperthyroidism (n=1). A total of 56 patients (78%) underwent cranial 

imaging, of which 46 (82%) were considered as normal. In the remaining 10 patients, nonspecific 

white matter lesions (n=5), mild asymmetric ventricular enlargement (n=2), cerebellar vermian 

hypoplasia (n=1), pituitary cystic lesion (n=1), and multiple sclerosis lesions (n=1) were detected. 

Eighteen (25%) cases were diagnosed as essential tremor, and 14 patients were treated with 
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propranolol. DISCUSSION AND CONCLUSION: Although tremor is seen at any age from newborn 

period to adolescence, it is not well studied in the literature. Tremor in childhood is rarely caused by 

severe neurological diseases, but all children with tremor should undergo detailed physical and 

neurological examination, followed by further diagnostic investigations if necessary. 

Keywords: Tremor, Childhood 
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA VERTİGO: NÖROLOJİK  BULGULARININ 
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ÖZ 

Çocukluk çağında vertigo ayırıcı tanısı yapılması gereken bir semptomdur. Bu sunumun amacı, 

çocukluk çağı vertigolarına eşlik eden klinik belirtiler, laboratuvar bulguları ve nörolojik  bulgularının 

incelenmesidir. 

Gereç-yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Beştepe Ek Hizmet Binası Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne 

Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında  vertigo şikayeti ile başvuran yaşları 2-17,9 yaş arasında (yaş 

ortalaması; 12,06 ±4.2 yıl) değişen 82 çocuk hastanın (52 kız, 30 erkek) kayıtları geriye dönük olarak 

incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, vertigo süreleri, ek semptomları ( işitme kaybı, kulak çınlaması, 

bulantı-kusma,baş ağrısı, görsel semptomlar, senkop öyküsü)  kullandıkları medikal tedavi öyküleri, 

kronik hastalık öyküleri, aile öyküleri (migren, epilepsi), laboratuar tetkikleri (tam kan sayımı, glukoz, 

elektrolitler, karaciğer fonksiyon testleri, demir düzeyleri, vitamin B12 düzeyi ve tiroid fonksiyon 

testleri),  elektroensefalografi ve beyin manyetik rezonans görüntüleme bulguları, kardiyolojik 

değerlendirmeleri kaydedildi. 

Bulgular: Vertigo şikayetinin başlama zamanı 1 ay-36 ay (ortalama 6.2±6.8 ay) arasında 

değişmekteydi. Vertigo atağının süresi 78 (%95.1) hastada 1 dakika-1 saat, 4 (%4.9) hastada 1-3 saat 

idi. Ortostatik semptomlarla ilişki vertigonun en sık (%51.2) vertigo nedeni olduğu görüldü. Bunu 

sırasıyla psikojenik vertigo, periferik vertigo ve benign paroksismal vertigo takip etti.  

Vertigoya eşlik eden semptomlar gözlerde kararma/bulanık görme şeklinde görsel semptomlar 

(%37,8), bulantı-kusma (%18,3), senkop (%13,4), baş ağrısı (%7,3) idi. Kranial görüntüleme 53 

(%64,6) hastaya yapıldı; sadece 2 hastada anormal bulgular saptandı. Ellisekiz hastaya(% 70.7) EEG 

çekimi yapıldı; 2 hastada epileptik aktivite tespit edildi. Kardiyolojik değerlendirme hastaların  büyük 

çoğunluğunda normal idi. Laboratuar tetkiklerinde  6 hastada demir eksikliği anemisi,  6 hastada B12 

vitamin eksikliği tespit edildi.  

Sonuç: Vertigolu çocuk hastaların büyük kısmında öykü, sistemik, nörolojik ve otolojik  

değerlendirmeyi içeren ayrıntılı bir muayene çoğu zaman  doğru tanı konulması için yeterlidir. Doğru 

tanı başarılı tedavi olanağı sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Vertigo, Çocuk 
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CROHN HASTALIĞINDA MR ENTEROGRAFİNİN ROLÜ 
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194-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Crohn Hastalığı’nın, tanısında ve takibinde manyetik rezonans 

enterografinin (MRE) etkinliğini araştırmaktır. MATERYAL-METOD: Kasım 2013 ile Nisan 2014 

tarihleri arasında, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde Crohn Hastalığı ön tanısı veya kesin tanısı 

ile takip edilen 42 hastanın (24’ü erkek, 18’i kadın, ortalama yaş 40,64 yıl, min-maks: 20-69, SD ± 

14,27) MRE incelemeleri retrospektif olarak tarandı. Hastalarda bağırsak distansiyonunu sağlamak 

için 12 saatlik açlık sonrası laktüloz bazlı bifazik oral kontrast madde kullanıldı. Bağırsak 

peristaltizminden kaynaklanan artefaktları önlemek için intravenöz (İV) olarak hyosine-n-butyl 

bromide uygulandı. Hastaların MRE görüntülemeleri 8 kanallı 1,5 Tesla MR cihazında 

gerçekleştirilmiştir. Bağırsak lümenindeki sıvısal içeriğin parlak göründüğü T2 ve ağır T2 sekans 

görüntüler ile sonrasında gadoliniyum şelat bileşiğinin İV enjeksiyonunu takiben yağ baskılı T1 

ağırlıklı sekans görüntüler elde edildi. Jejenum, ileum, terminal ileum, kolon segmentlerindeki Crohn 

hastalığına ait aktif ve kronik inflamasyonun primer ve sekonder MRE bulguları ile kontrastlanma 

paternleri 2 radyolog tarafından değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 42 hastanın 

19’unda (10 erkek, 9 kadın) Crohn Hastalığı ile uyumlu bulgular tespit edildi. Bağırsak duvar 

kalınlaşması, T2 sinyal azalması ve patolojik mukozal kontrast tutulumu olan aktif inflamasyon 

bulguları 19 hastada (26 Bağırsak segmentinde) gözlendi. Aktif inflamasyon bulguları en sık 16 

(%61,5) terminal ileumda olmak üzere, 5 (%19,2) çıkan kolon, 2 (%7,6) jejunum, 2 (%7,6) 

nonterminal ileum, ve 1 (%3,8) sigmoid kolonda saptandı. Bağırsak stenozu (18 bağırsak segmenti), 

submukozal yağ birikimi (16 bağırsak segmenti) ve prestenotik dilatasyon (13 bağırsak segmenti) gibi 

kronik inflasyon bulguları 13 hastada izlendi. İleosigmoidal fistül 1 hastada, enterovezikal fistül 1 

hastada ve enterokutanöz fistül 1 hastada mevcuttu. SONUÇ: MRE, Crohn hastalığının tanısı ve 

takibinde hastalıklı bağırsak segmentlerindeki inflamasyonun evresini (aktif veya kronik) saptamada 

kullanılabilecek iyonizan radyasyon içermeyen uygun bir tanı yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Crohn Hastalığı, Mr Enterografi, İ̇nflamatuvar Bağırsak Hastalığı. 
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE BEDENSEL 

DUYUMLARI BÜYÜTME SKORLARI VE ARALARINDAKİ̇ İ̇Lİ̇ŞKİ̇Nİ̇N 

İNCELENMESİ 
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ÖZ 
AMAÇ: Aleksitimi bireylerin duygularını tanıyamama ve uygun şekilde anlamlandıramaması olarak 

tanımlanmaktadır. D vitamini steroid yapıda bir hormondur. Kalsiyum metabolizması, kardiyovasküler 

sistem ve immun sistem için serumda optimal düzeyde olması çok önemlidir. D vitamini eksikliğinin 

Multiple skleroz, Parkinson, Alzeimer gibi nörolojik sistem hastalıkları ile de ilişkili olduğuna dair 

görüşler vardır. Serum D vitamini eksikliğinin duygu durum bozukluklukları ve depresyona yatkınlık 

yaptığına dair literatürde yayınlar bulunmaktadır. Hatta erken çocuklukta bu vitaminin eksikliğine 

bağlı olarak otizm ve şizofreniye yatkınlık olduğuna dair görüşler mevcuttur. Literatürde D vitamini 

eksikliği ile aleksitmi ilişkisini irdeleyen az sayıda çalışma mevcuttur fakat aleksitimi ve bedensel 

duyumları büyütme indekslerini birlikte değerlendiren çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızda D 

vitamini eksikliği tespit edilen sağlıklı bireylerde aleksitimi ve bedensel duyumları büyültme sağlıklı 

kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. YÖNTEM: Çalışmamıza Haziran 2018 ile Şubat 2019 tarihleri 

arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 

çeşitli sebeplerle serum vitamin 25 (OH)D düzeyi çalışılmış bilinen hastalığı olmayan ve yapılan 

ayrıntılı fizik muayenede ek hastalık saptanmayan bireyler dahil edildi. Serum 25 (OH)D düzeyi 

30ng\ml’nin altında tespit edilen 45 kişi grup 1’i oluştururken, serum 25(OH)D düzeyi 30ng\ml’dan 

yüksek olan 40 kişi grup 2’yi oluşturdu. Değerlendirdiğimiz tüm bireylere Sosyodemografik veri 

formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) ve Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği (BDAÖ) uygulandı. 

BULGULAR: Çalışmamızda grup1 hastaların yaş ortalaması 41.25± 3.13, grup 2 hastaların yaş 

ortalaması 39.13±7.12 idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Grup 1’de 

TAÖ 46.78±8.51 iken Grup 2’de TAÖ ortalama 39.17±6.21 olarak bulundu. Grup 1’de BDAÖ 

26.17±4.13 iken Grup 2’de BDAÖ 21.81±6.34 idi. TAÖ ve BDAÖ ortalama puanları gruplar arasında 

karşılaştırıldığında Grup 1 hastalarda bu ortalamalar anlamlı olarak yüksekti. TARTIŞMA: 

Çalışmamız sonuçlarına göre başka bir hastalık olmadan sadece D vitamini eksikliği olan bireylerin 

bedensel duyumlarını abarttıkları ve aleksitik yapılarının olduğu bulunmuştur. D vitamini eksikliğinin 

giderilmesi hastaların algı ve kişilik durumlarının düzelmesini sağlayabilir. 
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DENEYSEL SİSPLATİN NEFROTOKSİSİTESİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 

DOKU SİTOKİN SEVİYELERİNİN TESPİTİ 
 

MD. Ramazan Acar - Prof. MD. Bayram Koç 
 

196-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Sisplatin nefrotoksisitesi oluşturulmuş sıçanlarda doku sitokin seviyelerinin tespiti Gereçler ve 

yöntem: 20 adet Sprague – Dawley erkek sıçan çalışmaya alındı, 10’ar sıçandan oluşan iki grup 

oluşturuldu. Şam grubuna (Grup I) sadece 12 saatte bir 1 cc serum fizyolojik, tek doz 

intraperitoneal(i.p.) uygulandı, Sisplatin grubuna (Grup II) nefrotoksisite yaratacak doz 10 mg/kg i.p. 

sisplatin uygulandı. Her bir grup birer hafta metabolik kafese alındı. Sisplatin nefrotoksisitesi 

oluşturulmadan 36 saat önce başlanarak her 12 saatte bir ilaç uygulaması (serum fizyolojik) yapıldı. 

Metabolik kafeste olan sıçanların günlük kilo ve 24 saatlik idrar takipleri yapıldı. Sisplatin 

uygulamasından 84 saat sonra 5 mg/kg rompun ve 100 mg/kg ketamin kullanılarak anestezi uygulandı 

ve sıçanlar sakrifiye edilerek abdominal aortadan kan örnekleri ve doku antioksidan enzim düzeyleri 

için böbrek örnekleri alındı. Böbrek dokusu formol ve gluteraldehit uygulanarak -80 derece 

buzdolabında ayrı ayrı saklanmak üzere ikiye bölünerek analiz tarihine kadar muhafaza edildi. 

Bulgular: Grup I ve Grup II karşılaştırıldığında; üre, kreatinin, değerlerinde anlamlı artma olduğu (p 

değerleri 0,001) izlenmiştir, sisplatin nefrotoksisitesi oluşmuştur. Grup I ve Grup II’nin Doku TNF-α 

değerleri karşılaştırıldığında anlamlı fark varken (p=0,049), doku IL-1 beta, doku IL-10 ve doku IL-6 

değerlerinde anlamlı fark izlenmemiştir (p değerleri sırasıyla 0,151 / 1 / 0,545). Sonuç: Sisplatin solid 

tümörlerin tedavisinde kullanılan en önemli antineoplastik ilaçlardan biridir. Nefrotoksisite en önemli 

doz sınırlayıcı yan etkisidir. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, kanser tedavisinde kullanılan 

sisplatinin yüksek tek doz kullanımı böbrekte hasara neden olmaktadır. Sisplatin nefrotoksisitesinde 

inflamasyonun önemli mekanizmalardan biri olduğu ve TNF-α’nın bunun gelişiminde merkezi bir rol 

oynadığı bilinmektedir. Sisplatin nefrotoksisitesi oluşan grupta inflamatuvar sitokin olan doku TNF-α 

seviyesinde anlamlı yükselme olurken, diğer inflamatuvar sitokinlerden doku IL-1β, doku IL-6 

seviyelerinde ve antiinflamatuvar sitokin olan doku IL-10 seviyelerinde anlamlı değişim olmamıştır. 
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DETERMINATION OF CYTOKINE LEVELS IN EXPERIMENTAL CISPLATIN 

NEPHROTOXICITY-INDUCED RATS 
 

 

ABSTRACT 
Objective: To determine the tissue cytokine levels in cisplatin nephrotoxicity induced rats Materials 

and methods: 20 Sprague - Dawley male rats were studied, The two groups were formed with 10 rats. 

Sham group (Group I), only a 1 cc, a single dose saline solution was applied (intra-peritoneal) once 

every 12 hours. In cisplatin group (Group II),for creating nephrotoxicity 10 mg / kg cisplatin was 

performed intraperitoneally. Each group were taken at one week metabolic cage. Every 12 hours 

starting 36 hours before cisplatin nephrotoxicity is created drug administration (saline) was performed. 

The daily weight and 24-hour urine of rats were followed in metabolic cage. 84 hours after 

administration of cisplatin by using 5 mg / kg Rompun and 100 mg / kg ketamine rats were 

anesthetized and the rats were sacrificed, samples of blood from the abdominal aorta, and tissue 

samples were taken from the kidney for the levels of antioxidant enzymes. Results: Compared to 

Group I and Group II; urea, creatinine, values were significantly increased (p values 0.001), cisplatin 

nephrotoxicity occurred. Tissue TNF-α values of Group I and Group II were significantly different (p 

= 0.049), there was no significant difference in tissue IL-1 beta, tissue IL-10 and tissue IL-6 values (p 

values were 0.1151 / 1 / 0.545, respectively). Conclusion: Cisplatin nephrotoxicity is the most 

important dose limiting side effect. High single dose of cisplatin used in cancer treatment causes 
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kidney damage. It is known that inflammation is an important mechanism in cisplatin nephrotoxicity 

and TNF-α plays a central role in its development. In the group with cisplatin nephrotoxicity, there 

was a significant increase in the inflammatory cytokineTNF-α level. There was no significant change 

in the inflammatory cytokines tissue IL-1β, tissue IL-6 levels, and anti-inflammatory cytokine tissue 

IL-10 levels. 

Keywords: Cisplatin, Cytokine, Nephrotoxicity 
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DENGE BOZUKLUĞU VE NÖBET İLE BAŞVURAN FAHR SENDROMU OLGUSU 
 

Asst. Prof. MD. Tamer Çolak 
 

197-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Fahr Sendromu, nörolojik, bilişsel ve psikiyatrik belirtilerle giden , bazal ganglionlar, talamus ve 

serebellumda kalsifikasyonların görülmesiyle tanısı konulan nadir bir hastalıktır. Etyolojisi kesin 

olmamakla birlikte; kalsiyum metabolizma bozuklukları, enfeksiyonlar, toksinler, genetik faktörler ve 

hipoparatiroidizm-psödohipoparatiroidizm suçlanmaktadır. Klinikte birçok olgu asemptomatik 

seyredebileceği gibi; günlük işlerde beceriksizlik, kolay yorulma, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, 

dengesiz yürüme, kas krampları, istemsiz hareketler, kişilik değişiklikleri, demans, psikoz ve epileptik 

nöbetler görülebilir. Hastalığın semptomlarının başlangıç yaşı genellikle 4. ve 6. dekatlar olarak 

bildirilmekle birlikte nadiren çocuk olgular da rapor edilmektedir. Tanıda en sık kullanılan yönten 

bilgisayarlı beyin tomografi (BBT)’dir. BBT kalsifikasyonların gösterilmesinde, manyetik 

rezonans(MR) görüntülemesine göre hem daha duyarlı hem de daha ucuz bir yöntemdir. 64 yaşında 

erkek hasta acil servisimize jeneralize tonik-klonik nöbet geçirme yakınması ile getirildi. Hastanın 

öyküsünde son 4 aydır olan yürüme ve denge bozukluğu öyküsü mevcuttu. Hastanın kan biyokimyasal 

ve hormonal tetkiklerinde akut patolojik değere rastlanmadı. Çekilen BBT’de bilateral globus pallidus, 

talamus, sentrum semiovale ve serebellar dentat nükleuslarda yaygın simetrik kalsifikasyonlar izlendi. 

Sonuç olarak, olgumuzda extrapiramidal bulguların yanısıra jeneralize tonik-klonik nöbet görülmesi 

ve kan değerlerinin normal sınırlarda olması sebebiyle klinisyenlerin ayırıcı tanıda dikkat etmesi 

gerekeceği bir sendrom olduğunu vurgulamak istedik. 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDEN İSTENİLEN DAHİLİYE 

KONSÜLTASYONLARININ BİR YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Fatma Doğruel - Researcher Selin Çelebi 
 

198-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Sistemik rahatsızlığa sahip bireyler dental tedavileri için diş hekimine sıklıkla başvurmaktadır. 

Diş hekimi girişimsel yaklaşım öncesinde detaylı anamnez alarak hastanın sistemik rahatsızlıklarına, 

ailesel geçmişine ve kullandığı ilaçlara ait bilgilere ulaşabilmektedir. Ayrıca detaylı tıbbi bilgi gerekli 

olduğu durumlarda konsültasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada diş hekimliği fakültesine 

başvuran ve sistemik alt hastalığı bulunan hastaların dahiliye konsültasyonlarının, istenilen bölümlere, 

gönderilen hastalık grupları ve sonuçlara göre dağılımının hastane kayıt sistemi kullanılarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmaya 2018 yılı içerisinde Erciyes Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesine başvuran alt hastalıkları nedeniyle Dahiliye uzmanına konsülte edilen 1698 

hastanın konsültasyon raporları dahil edildi. Konsültasyonlar kardiyovasküler, endokrin, 

gastrointestinal, solunum, alerji, malignite ve psikiyatrik hastalıklar olarak alt gruplara ayrıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 618’i erkek, 1080’i kadın olup ortalama yaş 54 (yaş aralığı:18-

91 yaş) idi. İsteklerin bölümlere göre dağılımında %44,2’sinin çene cerrahisinden, %24 

periodontolojiden, %16 endodontiden, %9 protez ve %4 oranında restoratifden istenildiği görülmüştür. 

Ayrıca bölümlere göre dağılımı incelenen konsültasyon raporlarına göre en çok kardiyovasküler 

hastalığı olan kişilerin, daha sonra endokrinolojik ve romatolojik hastalık yönünden konsültasyon 

istenmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar için istenilen konsültasyonlarda, çene cerrahisi dışındaki 

bölümlerden yoğunlukla profilaksi amaçlı istenilirken, cerrahi bölümünden daha çok kanama 

yönünden konsültasyon istenmiştir. Diyabet için çene cerrahisinden konsülte edilen hastaların kan 

şekerlerinin yüksek olması nedeniyle, %53’ünün intravenöz insülin ihtiyaçı olmuştur. Romatolojik 

hastalıklar için istenilen konsültayonlarda %89 oranında profilaksi gerekliliği yönünden hastalar 

gönderilmiştir. Sonuç: Sistemik şikayeti bulunan ve dental tedavi görecek bireyler, tedavi esnasında 

çeşitli riskler ile karşılaşabilirler. Diş hekimliği ve tıp birimleri arasındaki konsültasyon mekanizması 

sayesinde hastaların tedavisi bilimsel temeller çerçevesinde, minimum risk ile gerçekleşme imkânı 

bulacaktır. 
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DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN GERİATRİK HASTA POPÜLASYONUNDA 

KİNEZYOFOBİ İ̇LE KIRILGANLIK SENDROMU ARASINDAKİ İ̇LİŞKİ 
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ÖZ 
Amaç: Kırılganlık (Frailty) Sendromu, günlük veya akut stres etkenleri ile başa çıkma kabiliyetinde 

azalmayla ortaya çıkan, çoklu fizyolojik sistemlerde rezerv ve fonksiyonda azalma sonucu yaşla ortaya 

çıkan klinik hassas durum olarak tanımlanmaktadır.Kinezyofobi ise acı verici yaralanma veya yeniden 

yaralanmalara karşı savunmasızlık duygusundan kaynaklanan aşırı, irrasyonel ve zayıflatıcı fiziksel 

aktivite korkusu olarak tanımlanır.Bu çalışmanın amacı geriatrik popülasyonda görülen kırılganlık 

sendromu ile kinezyofobi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Gereç-Yöntem: Çalışmaya 

Gaziosmanpaşa Taksim EAH FTR Polikliniğine başvuran 60 hasta dahil edildi.Hastaların dahil edilme 

kriterleri 60 yaş ve üzeri olması ve dizde ağrı şikayeti bulunması olarak belirlendi.Bilinen Nörolojik 

ve Kariyolojik Hastalığı olanlar, son hafta içerisinde oral-parenteral NSAI ilaç kullanan hastalar 

çalışma dışı bırakıldı.Hastaların demografik özellikleri ve ağrı süreleri kaydedildi. Hastaların diz ağrı, 

tutukluk ve fonksiyonel durumları Western Ontario and McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi 

(WOMAC) ve Vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi.Hastaların son 6 ayda çekilmiş 

radyografileri Kellgren ve Lawrence’ın (K-L) radyolojik sınıflamasına göre evrelendirildi.Kinezyofobi 

için Tampa Kinezyofobi Ölçeği(TKÖ) kullanıldı.Hastalarda kırılganlık sendromu araştırılırken 

Edmonton Kırılganlık Ölçeği(EKÖ) kullanıldı. Bulgular:Hastaların yaş ortalaması 69.20±5.48, 

WOMAC skor ortalaması 67.6±9.57, VAS skor ortalaması 7.67±1.62, ağrı süresi ortalaması 

32.7±15.07(ay),TKÖ skor ortalaması 43.33±10.71, EKÖ ortalaması 8.53±3.2 olarak tespit 

edildi.Hastaların 50’sinde (83.33%) ek sistemik hastalık mevcut iken 10’unda (16.7%) ek hastalık 

tespit edilmedi. K-L skorlamasına göre hastaların 22’si (36.7%) evre 2, 26’sı (43.3%) evre 3, 12’si 

(20%) evre 4 osteoartit olarak tespit edildi.Hastaların 24’ü (40%) “şiddetli kırılgan”, 12’si (20%) “orta 

kırılgan”, 6’sı (10%) “hafif kırılgan”olarak tespit edildi.Hastaların WOMAC skorları ile TKÖ skorları 

arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilirken (p=0.044, r=0.285), TKÖ ile EKÖ 

arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilidi (p=0.021, r=0.533).Hastaların diğer 

parametreleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0.05). Sonuç: Diz osteoartriti olan geriatrik 

popülasyonda kırılganlık sendromu ile kinezyofobi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki tespit 

edildi.Kinezyofobinin kırılganlık sendromunda bir risk faktörü olabileceğini araştıran kontrollü ileri 

çalışmalara ihiyaç vardır. 
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EFFECTS OF THYMOQUINONE ON GENE EXPRESSION OF ABCG2 AND 

CANCER STEM CELL MARKERS IN MCF7 AND HEK293 CELLS 
 

Ra. Ph.D. Tuğçe Duran - Asst. Prof. Ph.D. Zeynep Yeğı̇n  

Asst. Prof. Ph.D. İ̇brahim Halil Yıldırım 
 

 

 

200-PRESENTATION TYPE: Oral Presentation 

 

ABSTRACT 
ABCG2 gene encodes a membrane transporter belonging to the ATP-binding cassette (ABC) 

superfamily of membrane transporters. It is a 72-kDa protein and it is normally expressed in placental 

trophoblast cells and also some other cells, especially epithelial cells. It has been shown that ABCG2 

plays a significant role in the absorption, distribution, and elimination of substrates such as xenobiotics 

and chemotherapeutics. In this respect, it determines multidrug resistance of cells to some agents 

against to cancer. After recognizing the development of resistance to drugs, studies on the use of non-

drug compounds as chemotherapeutics have increased. Thymoquinone is one of these compounds and 

it is the main content of Nigella sativa seed oil. The anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-cancer 

effects of Thymoquinone have been reported. In some studies conducted on breast cancer cell line; 

MCF7, it has shown that Thymoquinone decreases the proliferation of these cells. In nomenclature, 

one of the names of ABCG2 was breast cancer resistance protein (BCRP). As known, cancer stem 

cells also have resistance to chemotherapeutics and the main reason for this issue is unknown. In this 

study, we aimed to determine the gene expression levels of ABCG2 gene and stem cell markers such 

as Sox2 and Nanog gene after the Thymoquinone administration to determine the effect of 

Thymoquinone on cancer stem cells. The effect of Thymoquinone administration on non-tumor cells 

determined by calculating the same gene expression in human embryonic kidney cells (HEK293). Our 

results showed that Thymoquinone administration increased ABCG2 gene expression significantly 

both in MCF7 cells and HEK293 cells. In terms of stem cell markers, we observed a slight increase in 

gene expressions of Sox2 and Nanog genes. These results indicate that Thymoquinone may have a 

potential role in treatment option in breast cancers. 

Keywords: Thymoquinone, Cancer Stem Cells, Abcg2, Sox2, Nanog 
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ELEKTRONİK SİGARALARIN AKCİĞERLERE ZARARLI ETKİLERİ 
 

MD. Aşkın Gülşen 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç Elektronik sigara (ES) kullanımı, 2004 yılından itibaren internet kullanıcıların artışıyla 

birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Amerika´da yapılan bir çalışmada, 2011 yılında ortaokul 

öğrencilerinde son 30 gün içerisinde ES kullanımı %0,6 iken, 2018 yılında %4,9 olmuştur. Aynı 

araştırmada lise öğrencilerinde bu oran 2011 yılında %1,5 iken, 2018 yılında %20,8 olmuştur. Bu 

açıkça toplumun genç kesiminin hedef alındığını göstermektedir. Tütün sigaralarına göre daha az 

zararlı oldukları, bazı likit kartuşların nikotinsiz olması nedeniyle bağımlılık yapmadığı, sigara 

bırakmaya yardımcı olduğu iddiasıyla reklamlar yapılmakta ve topluma empoze edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu makalenin amacı, literatür eşliğinde e-sigaranın akciğerler üzerine olan zararlı 

etkilerini incelemektir. Materyal ve Metod Derlememiz ile ilgili makaleler, dört uluslararası veri 

tabanının (Pubmed, Google scholar, Medline ve Web of Science) araştırılmasıyla elde edildi. 2004-

2019 yılları arasındaki vaka raporları ve araştırmalar incelenmiştir. Anahtar kelime olarak e-sigara, 

akciger, zararlı etkiler, vaka sunumları, ve komplikasyonlar kullanılmıştır. Bulgular Literatürün 

incelenmesiyle, ES kullanımının üst ve alt solunum yolu irritasyonuna, kronik öksürüğe, 

bronkokonstruksiyona, lipoid pnömoniye, subakut bronşiyolite, pnömoni ve reaktif plevral efüzyona, 

akut eozinofilik pnömoniye, hipersensitivite pnömonisine, organize pnömoniye, diffüz alveolar 

hemorajiye, reaktif akciğer nodüllerine, solunum yetmezliği ve akut solunum sıkıntısı sendromuna 

sebep olabildiği görülmüştür. Ek olarak, pro-inflamatuar medyatör artışı, akciğerlerde nitrik oksit 

sentezinde azalma, eozinofilik ve alerjik enflamasyon artışı da gösterilmiştir. Bununla birlikte, sigara 

bırakmaya yararından bahseden çalışmalarda yanlı değerlendirme ihtimali nedeniyle bırakma üzerine 

net bir bilimsel kanıt oluşturmamaktadır.ES likit kartuşlarının formaldehit, asetaldehit, nikel, krom ve 

nitrozamin içermesi nedeniyle potansiyel kanserojenik kabul edilebilir. Bu konularla ilgili daha ileri 

araştırmalara acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Sonuç: Çok sayıda vaka raporunun değerlendirilmesiyle 

elde edilen bu birleştirilmiş analiz, ES´nin akciğerler üzerine çok çeşitli ve ciddi zararlı etkileri 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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HARMFUL EFFECTS OF ELECTRONIC CIGARETTES ON LUNGS 
 

 

ABSTRACT 
Introduction Electronic cigarette (EC) usage has been increasing since 2004 with the increase of 

internet and social media users. In a study conducted in the United States, the use of EC in the last 30 

days in middle school students was 0,6% in 2011, and 4,9% in 2018. In high school students was 1.5% 

in 2011, and 20.8% in 2018. This clearly indicates that the young population is targeted. It is being 

advertised that they are less harmful than tocacco cigarettes, they do not include nicotine, and there are 

no risk of dependency. The aim of this article is to examine the harmful effects of e-cigarette on lungs 

in the light of literature. Material and Method The articles related to our review were obtained by 

researching four international databases (Pubmed, Google scholar, Medline and Web of Science). XX 

case reports and XX research were found between 2004-2019. E-cigarette, lung, harmful effects, case 

reports, and complications were used as keywords. Results The use of EC may be associated with 

lower and upper respiratory tract irritation, chronic cough, bronchoconstriction, pneumonia (lipoid, 

hypersensitivity, organizing, acute eosinophilic) subacute bronchiolitis, reactive pleural effusion, 

diffuse alveolar hemorrhage, reactive multible nodules, respiratory failure and acute respiratory 

distress syndrome. In addition, the increase in pro-inflammatory mediators, decrease in nitric oxide 

synthesis in lungs, and increase of eosinophilic and allergic inflammation were also shown. However, 
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the studies that mention the benefit of smoking cessation do not provide clear scientific evidence 

because of the possibility of bias. The contents of EC liquid cartridges can be considered as potential 

carcinogenic due to formaldehyde, acetaldehyde, nickel, chromium and nitrosamine. Further and 

detailed research on these issues is urgently needed. Conclusion This combined analysis, obtained by 

evaluating a large number of case reports, reveals that e-cigarette has various and serious harmful 

effects on the lung. 

Keywords: Electronic Cigarettes, Lung, Harmful Effects 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç Elektronik sigaralar (ES) çeşitli parçalardan oluşur. Dış kısım sadece metal, renkli 

aydınlatma ve düğmelerden meydana gelir. İç kısım ise bir elektrikli ısıtma elemanı (atomizer, 

nebülizatör), bir güç kaynağı (pil) ve buharlaştırma için bir aromatik sıvıdan (kartuş) oluşur. Sıvı 

kartuş içerikleri tipik olarak bitkisel gliserin, bir sıvı propilen glikol ve çeşitli tatlandırıcılari içerir. 

Ayrica, piyasada cihazın birçok farklı formu (kalem, ruj, USB bellek ve sigara kutusu gibi) 

bulunmaktadir. Bu cihazların herhangi bir standardizasyonu yoktur, ve doğal olarak patlamalara ve 

yaralanmalara neden olma riski vardır. Bu derlemenin amacı, literatürdeki ES patlamasina bagli 

yaralanmaları ve bunların sonuçlarını incelemektir. Materyal ve Metod 2010 ve 2019 yılları arasında 

dört ana tıp veritabanının (Pubmed, Google scholar, Medline and Web of Science) vaka raporları 

gözden geçirildi. Anahtar kelimeler olarak elektronik sigara, patlamalar, yaralanmalar, 

komplikasyonlar ve vaka raporları kullanılmıştır. Toplam 20 vaka raporu bulundu. Bulgular 

Literatürden elde edilen veriler ES'nin patlaması ve yanmasının parmak ve el yaralanmalarına, ağız 

yaralanmalarına (dil, dudak, diş, ve boğaz), korneoskleral yaralanmalara ve oküler yanmalara, 

kompleks yüz kırıklarına ve yaralanmalara, servikal kemik kırıklarına ve çeşitli yanıklara neden 

olduğunu göstermiştir. Bu patlamalara genellikle batarya ve elektronik donanım neden olmuştur. 

Sonuç: Elektronik sigaralar göründüğü kadar masum değildir. Cihazın patlaması sonucu yüzeysel veya 

karmaşık yaralanmalar gözlenebilir, ve kalıcı sakatlıklar gelişebilmektedir. Bu yaralanmalar sıklıkla 

ameliyat gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Sigara, Patlama,yaralanma 

 

EXPLOSION AND INJURIES OF ELECTRONIC CIGARETTES 
 

 

ABSTRACT 
Introduction Electronic cigarettes (EC) consist of various parts. The external part consists only of 

metal, colored illumination and buttons. The internal part consists of an electrical heating element 

(atomizer, nebulizer), a power source (battery), and an aromatic liquid (cartridge) for evaporation. The 

liquid cartridge contents typically include vegetable glycerin, a liquid propylene glycol, and various 

sweeteners. In addition, the device has a lot of different forms (such as pen, lipsticks, USB stick, and 

cigarette box). These devices do not have any standardization, and naturally there is a risk of causing 

explosions and injuries. The aim of this review is to examine the injuries and their consequences in the 

literature. Material and Method The case reports of four main medical databases (Pubmed, Google 

scholar, Medline and Web of Science) between 2010 and 2019 were reviewed. Electronic cigarettes, 

explosions, injuries, complications and case report were used as keywords. A total of 20 case reports 

were found. Results The data obtained from the literature showed that explosion and burning of ES 

caused finger and hand injuries, mouth injuries (tongue, lip, teeth, throat), corneoscleral injuries and 

ocular burns, complex facial fractures and injuries, cervical bone fractures and various burns. These 

explosions are usually caused by battery and electronic hardware. Conclusion Electronic cigarettes are 

not as innocent as they seem. As a result of the explosion of the device superficial or complex injuries 

can be observed, and may also cause permanent disability. However, it often needed surgery. 

Keywords: Electronic Cigarettes, Explosion, İnjuries 
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ENDOREKTAL KONTRAST MADDE OLARAK ULTRASON JELİNİN REKTUM 

KANSERLERİNİN 3TESLA MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI 
 

Inst. MD. Özgür Çakır 
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ÖZ 
AMAÇ: Rektum kanserlerinde lümen ekspansiyonu sağlanmasında endorektal ultrason jeli 

uygulanmasının etkinliğini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Rektum karsinomu tanısı olan 38 

ardışık hasta çalışma kapsamına alındı. Tüm hastaların MRG incelemesi 3 T cihazda (Philips 

Achievea İntera Release, Einthoven, Netherlands) yapıldı. İnceleme öncesi ortalam 100-150 ml 

ultrason jeli endorektal olarak enema enjektörü yoluyla verildi. İntravenöz kontrast öncesi yağ baskılı 

ve baskısız koronal, sagital ve aksiyel T2-A single shot turbo spin eko (SSh-TSE) ve dört ayrı b değeri 

kullanılarak (b=0, 20, 650, 1000 sn/mm²) SSh-TSE-EPI sekansı kullanılarak aksiyel oblik difüzyon 

ağırlıklı görüntüler (DAG) alındı. Ardından yağ baskılı aksiyel, sagittal ve koronal planda 3D T1 

THRIVE (T1 High Resolution Isotropic Volume Examination) ile postkontrast görüntüler elde edildi. 

Ekspansiyonun kantitatif analizi amacıyla görüntüler uzman iki radyolog tarafında 4’ lü skalada 

değerlendirildi: 1: ekpansiyon sağlanamamış kollabe rektum; 2: parsiyel distansiyon sağlanmış rektum 

(birden fazla segmentte kollaps mevcut; 3: suboptimal distandü rektum (tek segmentte kollaps 

mevcut): 4: tam distandü rektum. SONUÇLAR: Beş (3 hastada distal yerleşimli kitle sebebiyle 

verilemedi, 2 hastada uyum sağlayamadı) hasta haricinde uygulama başarıyla gerçekleştirilebildi. 

İşlem sonrası komplikasyon olmadı ve %90 hastada başarılı ekspansiyon (3 veya 4). SONUÇ: 

Endorektal Ultrason jeli uygulaması rektum tömörlerinin MR görüntülemesinde lümen ekspansiyonu 

amacıyla güvenle uygulanabilecek başarılı bir tekniktir. Anahtar kelimeler: rektum karsinomu, 

manyetik rezonans görüntüleme, endorektal ultrason jeli. 

Anahtar Kelimeler: Mr, Ultrason Jel, Rektum Kanseri 
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DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 
Özet Giriş ve Amaç: Anevrizmalar kese içi doluma bağlı kitle etkisiyle veya rüptürüne bağlı kanama 

ve vasküler spazm gibi komplikasyonlarla beyin hemodinamiğini ve perfüzyonunu etkiler. Bu 

nedenle, tedavideki amaç anevrizmayı tam olarak dolaşım dışında bırakarak kanama ihtimalinin 

ortadan kaldırılması, kitle etkisinin yok edilmesi ve bunun yanı sıra ana arterdeki kan akımının 

korunmasıdır. Çalışmamızdaki amacımız anevrizmaların tedavisi ile beyin perfüzyonu üzerinde 

yaptığı değişimlerin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: 2014 - 2017 tarihleri arasında Atatürk 

Üniversite Radyoloji A.B.D.’da endovasküler anevrizma tedavisi yapılan 42 hasta incelemeye alındı. 8 

hasta değerlendirme kriterlerine uymadığı için çalışmadan çıkarıldı. Çalışmada yaşları 21-69 arasında 

değişen (ort:52) 34 hastada işlem öncesi, işlem sonrası 3.gün ve işlem sonrası 1. ay beyin perfüzyon 

parametreleri (rCBV, rCBF, MTT ve TTP) , posterior dolaşımla kıyaslanarak perfüzyon 

parametrelerinde ki değişimler istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma 

popülasyonumuzun ortalama yaşı 52 yaştır (21-69). Hastalarımızda anevrizma boyutu ≤ 10mm 

ölçülmüş olup küçük anevrizmalar sınıfında değerlendirildi. Operasyon öncesi, operasyon sonrası 

üçüncü gün ve operasyon sonrası birinci aya ait perfüzyon parametreleri karşılaştırıldığında rCBV, 

rCBF ve MTT değerleri bakımından operasyon öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. İstatistiksel p değerleri: rCBV için; p=0,652 , rCBF için; p=0,563 , MTT için; 

p=0,865 bulunmuştur. TTP haritasından elde edilen değerlerde ise operasyon öncesine göre, operasyon 

sonrası üçüncü gün uzama ve operasyon sonrası birinci ayda ise azalma izlenmiş olup anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir ( p=0,025 ). Sonuç: Küçük anevrizmalar (<10mm) beyin perfüzyonunda rCBV ve 

rCBF’ ye etki etmediğinden bu anevrizmaların tedavisinde perfüzyona bağlı komplikasyonlar 

(hiperperfüzyon sendromu) beklenmemektedir. TTP haritasının 3.gün uzaması ve 1. ay kısalması 

işlem sırasında ve sonrasında gelişen beyin ödemi, vazospazm gibi komplikasyonları açısından 

gösterge olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Serebral Anevrizma, Perfüzyon, Manyetik Rezonans 

 

EVALUATION OF MAGNETIC RESONANCE PERFUSION DYNAMICS IN 

PATIENTS WITH INTRACEREBRAL ANEURYSMS TREATED WITH 

ENDOVASCULAR COIL EMBOLIZATION 
 

 

ABSTRACT 
Abstract Introduction and purpose: Aneurysms affect the hemodynamics and perfusion of the brain, 

with complications such as intra-parenchymal mass, ruptured bleeding, and vascular spasm. For this 

reason, the purpose of the treatment is to remove an aneurysm completely from the circulation, to 

eliminate the possibility of bleeding, to destroy the mass effect, and to protect the blood flow in the 

main artery. Our study aims to determine how aneurysm treatment affects brain perfusion. Materials 

and Methods: Between 2014 and 2017, 42 patients who underwent endovascular aneurysm treatment 

at Atatürk University’s Radiology Department were examined. Eight patients were excluded from the 

study because they did not meet the inclusion criteria. The data for 34 patients were evaluated in the 

study. Brain perfusion parameters were measured before the procedure, 3 days after the procedure, and 

1 month after the procedure. Also, rCBV, rCBF, MTT, and TTP parameters were compared with 

posterior circulation, and the changes in perfusion parameters were evaluated statistically. Results: 
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The size of the aneurysm was measured as ≤ 10 mm in our patients. Thus these patients were 

evaluated as part of the small aneurysm class. When the perfusion parameters were compared, there 

was no significant difference between preoperative and postoperative values in terms of rCBV, rCBF, 

and MTT. The p values obtained were as follows: for rCBV, p = 0.652; for rCBF, p = 0.563; and for 

MTT; p = 0.865. There was a significant difference in the values obtained from the TTP map (p = 

0.025). According to the measurements taken before the operation, prolongation was observed on the 

third day after the operation, which decreased in the first month after the operation. Conclusion: 

Because small aneurysms (<10mm) do not affect rCBV and rCBF during brain perfusion, perfusion-

related complications (hyperperfusion syndrome), which can be seen during the treatment of 

aneurysms, are not expected. The third-day prolongation and the shortening of the first month of the 

TTP period may be indicative of complications such as brain edema and vasospasm, which may 

develop during or after the procedure. 

Keywords: Keywords: Magnetic Resonance Perfusion ;ıntracerebral Aneurysms ;endovascular Coil 

Embolization 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to evaluate the effects of exercise program on endurance, pain, disability and 

surface electromyography (SEMG) power frequency analysis (FA) of paraspinal muscles in the 

patients with chronic low back pain (CLBP). This study is a short-term (6 weeks) longitudinal cohort 

study. Forty male subjects with CLBP, grouped as Group1=exercise+education and Group2=only 

education. Exercise program involved lumbar extension and lumbar stabilization exercises supported 

with guides, educational videos and 2 sessions of supervised exercise therapy. The raw SEMG signals 

were recorded from T10 and L5 paraspinal levels with PowerLab8/30 EMG system in order to 

evaluate median frequency (MF), slope of the linear regression of MF (Mfgrad) and initial MF(IMF). 

Main outcome measures were endurance time in Sorensen test (ST), self-rated disability with Roland 

Morris Disability Questionnaire(RMD), pain intensity with VAS(0-10), IMF and Mfgrad. The datas 

are analyzed on the LabChart Pro©,Matlab 2008© and SPSS 15.0. Result:There were no significant 

differences in RMD, ST and FA from baseline to post treatment values in Group 2, but the reduction 

in VAS scores were significant(p=<0,05). In Group 1, we found improvements in RMD, VAS score 

and ST after exercise program(p=<0,05). In FA, only IMF obtained from L5 level showed significant 

change from pre-to post treatment(p<0,05). There were significant correlation between IMF and ST in 

Group 1(r=0,774 p=0.000). Conclusion:Six week exercise therapy had an effect on disability, pain and 

endurance time. Only IMF displayed a significant relationship with endurance time for the task. This 

may reflect a lack of sensitivity of MFgrad as the method for evaluating muscle endurance. 

Keywords: Chronic Low Back Pain, Endurance, Surface Electromyography 
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ÖZ 
Giriş: Sık rastlanan çocukluk çağı hastalıklarından biri olan primer enürezis nokturna 5 yaşın 

üzerindeki çocuklarda gece uyurken aralıklarla oluşan idrar kaçırma davranışıdır. Bu durum çocuklar 

ve anneleri üzerinde davranışsal sorunlara, kaygılarının yüksek olmasına neden olabilmektedir. Bu 

çalışmada, primer enürezis nokturna tanısı alan çocukların kaygı durumlarının, annelerin davranışsal 

sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmaya Eylül 2017-Temmuz 2018 

tarihleri arasında hastanemiz genel çocuk polikliniği ve çocuk nefroloji polikliniğine gece idrar 

kaçırma yakınması ile başvuran ve primer enürezis nokturna tanısı konan 97 hasta ve 66 sağlıklı çocuk 

alındı. Çalışmaya katılan çocuklardan ‘Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri’, annelerden 

ise ‘Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği’ formunu doldurmaları istendi. Bulgular: Enürezis nokturna 

tanısı alan hastaların %60.8’i erkek, yaş ortalaması 10.44±1.18; kontrol grubunun %41’i erkek ve yaş 

ortalaması 10.37±1.16 idi. Hasta grubunun annelerinin yaş ortalaması 35.19±5.29; kontrol grubundaki 

annelerin yaş ortalaması 34.19±5.47 idi. Hasta grubundaki çocukların ‘Durumluk Kaygı Ölçeğinden’ 

aldıkları puan ortalaması 37.96±5.21 iken kontrol grubunun ortalaması 29.31±2.45; ‘Sürekli Kaygı 

Ölçeğinden’ ise hasta grubunun aldığı puan ortalaması 40.42±6.01 iken kontrol grubunun ortalaması 

30.59±2.11 idi ve hasta grubunda her iki değerlendirme anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.00; 

p=0.00). Her iki ölçeğin değerlendirmesinde cinsiyet açısından bir fark saptanmadı (p>0.05). Hasta 

grubundaki annelerin ölçek değerlendirmesinde sürekli ‘öfke alt grubu’ puan ortalaması 30.75±3.56 

iken kontrol grubunda 19.24±3.99 saptandı (p=0.00). ‘Öfke-kontrol’ alt grubunda hasta grubunun 

ortalaması 17.38±4.74 iken kontrol grubunun ortalaması 24.06±4.41 saptandı (p=0.00). ‘Öfke-dışta’ 

alt grubunun ortalaması hasta grubunda 20.30±3.82 iken kontrol grubunda 16.93±4.38 (p=0.00); 

‘öfke-içte’ alt grubunda ise hasta grubunun ortalaması 16.98±4.31 iken kontrol grubunun ortalaması 

22.22±5.10 olarak saptandı (p=0.00). Sonuç: Enürezis, hem çocuklarda hem annelerinde davranışsal 

problemlere yol açabilen çocukluk çağı sorunlarından biridir. Uzun süren, aile içi dinamikleri 

etkileyen, çocukta kaygıların, endişelerin artmasına yol açabilen bir durumdur. Bu durumlarda çocuk 

ve annenin tedavilerinin multidisipliner bir anlayışla çocuk doktoru, çocuk ve erişkin psikiyatristi ve 

psikoloğu ortaklaşa çalışması ile yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Enürezis Nokturna, Çocuk, Anne, Davranışsal Problem 
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ÖZ 
Giriş: Obezite sıklığı erişkinlerde olduğu gibi çocuk ve ergenlerde de, son yıllarda giderek 

artmaktadır. Obezitenin çocukluk çağından başlayarak birçok endokrin ve metabolik probleme yol 

açtığı, bunların da erişkin dönemde mortalite ve morbiditeyi arttırdığı iyi bilinmektedir. Amaç: Bu 

çalışmada ergenlerde obeziteye eşlik eden endokrin ve metabolik bozuklukların sıklıklarının 

belirlenmesi ve ergen obezlerde cinsiyetler arasındaki farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. Metod: 

Bu çalışmaya 1 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk endokrinolojisi 

polikliniğine başvurarak obezite tanısı alan ve dosya bilgileri eksiksiz olan 592 ergen olgu dahil 

edilmiştir. Bulgular: Çalışmada yer alan olgularda tanı yaşı ortalaması 13,04 ± 1,92 yıldı. 592 ergenin 

372'si kız (%62,8), 220'si erkek (%37,2) idi. Olgularımızda; VKİ SDS kızlarda erkeklere göre daha 

yüksek bulundu (sırasıyla ortalama değer: 2,53±0,70 ve 2,20±0,49 )(p<0,05). Obezite ile ilişkili klinik 

bulgulardan strianın kızlarda erkeklere göre anlamlı olarak daha sık olduğu gözlendi (p<0,05). 

Olgularımızda HOMA-IR değerleri ve insülin direnci varlığı açısından cinsiyetler arasında anlamlı 

fark saptanmadı (p>0,05). Erkekler de ise trigliserid, total kolesterol, AST, ALT değerleri kızlara 

oranla anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0,05). Kız ve erkek olgularda sırasıyla hepatosteatoz 

sıklığı % 17,2 ve %28,6 hipertansiyon sıklığı ise % 3,2 ve %7,7 olarak bulundu. Her ikisinin sıklığı da 

erkek olgularda kızlara göre anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda obeziteye 

bağlı endokrin ve metabolik bozuklukların sıklığı ergenlik döneminde kayda değer derecede yüksek 

bulundu. Kız olgularımızın erkeklere göre daha obez olmaları, östrojen gibi seks steroidlerinin 

ergenlik döneminde artması ile yağlanmanın kızlarda daha yoğun olmasından kaynaklanmış olabilir. 

Sonuç: Ergen erkeklerde dislipidemi, hipertansiyon, hepatosteatoz gibi obeziteye bağlı ek sağlık 

sorunlarının daha yüksek oranda olması, bu grubun erişkin dönemde kalp-damar hastalıkları ve 

metabolik sendrom açısından daha büyük risk altında olduklarını düşündürmektedir. Erişkin 

dönemdeki morbidite ve mortalitenin azaltılabilmesi için çocuk ve ergenlerde obezitenin engellenmesi 

en ideal yaklaşımdır. 

Anahtar Kelimeler: Ergen,obezite,metabolik Bozukluklar 
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ÖZ 
Giriş: Erişkin dönemde sağlıklı bir kemik hemostazı için, ergenlikte D Vitamin düzeyinin yeterli 

olması önerilmektedir. Bu nedenle hastanemiz ergen sağlığı polikliniğine başvuran hastaların D 

Vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod: Ergen Sağlığı polikliniğinde görülen 

hastaların kış sonu (ocak - nisan) ve yaz sonu (ağustos – kasım) 25-Hidroksi 25-OH D (25-OH D) 

düzeyleri mevsime ve cinsiyete göre retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kış sonu 

çalışma grubuna %55,7 ‘i kız ve %44,3’i ise erkek, toplam 159 hasta alındı. Bunların ortalama 25-OH 

D düzeyi 11,82ng/ml ( min:4,72 - max:33,93) idi. Yaz sonu çalışma grubuna % 64,9 ‘i kız ve %33,9’i 

ise erkek, toplam 171 hasta alındı. Bunların ortalama 25-OH D düzeyi 19,23ng/ml ( min: 7.27 - max: 

72.20) idi. Yaz sonundaki 25-OH D düzeyinin kış sonuna göre artmış olduğu görülmüştür. Kış sonu 

25-OH D değeri 12ng/ml’nin altında olan kızların oranı %55,7, üstünde olanların oranı ise %44,3 idi. 

Kış sonu 25-OH D değeri 12ng/ml’nin altında olan erkeklerin oranı %64,3, üstünde olanların oranı ise 

%35,7 bulunmuştur. Yaz sonu 25-OH D değerleri 12ng/ml’nin altında olan kızların oranı %12,6, 

üstünde olanların oranı ise %87,4 bulunmuştur. Yaz sonu 25-OH D değerleri 12ng/ml’nin altında olan 

erkeklerin oranı %25,9, üstünde olanların oranı ise %74,1 bulunmuştur. Yaz sonu grubunda, kızlarda 

erkeklere göre, 25-OH D düzeyi 12ng/dl’nin üzerinde olanların oranı istatistiksel olarak anlamlı olarak 

daha fazla bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Yapılan çalışmada kızların çoğunluğunun ortalama 25-OH D 

düzeyinin yeterli olması sevindirici bulunmuştur. Ancak bu çalışma ile erkek ergenlerin 25-OH D 

düzeyi açısından daha yakından takip edilmesi gerekliliği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: D Vitamini, Ergen, Kış Sonu, Yaz Sonu 
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ÖZ 
Migren, tüm dünyada sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Migrende normal popülasyona göre beyin 

manyetik rezonans görüntülemede (MRG) subklinik hiperintens beyin lezyonları daha sık 

görülmektedir ve inme için önemli risk faktörüdür. Eritrosit büyüklüğünü belirten eritrosit dağılım 

genişliğinin (RDW) inflamasyonda ve nörohumoral aktivasyona bağlı inefektif eritropoeze bağlı 

arttığı bildirilmiştir. Akut koroner sendrom, pulmoner tromboemboli, sinüs ven trombozu, akut 

pankteatit gibi birçok hastalıkta RDW yüksekliği saptanmıştır. Beyin MRG’de hiperintens lezyonu 

olan ve olmayan migrenli hastalar, inflamasyon ile ilişkisi bilinen RDW düzeyleri açısından 

karşılaştırarak, RDW’nin migrenli hastalarda MRG lezyonları için bir biyobelirteç olabileceği 

araştırılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada migren tanılı hastalar retrospektif 

olarak incelenmiştir. İki grubun benzer demografik özellikleri mevcuttu. Yaş, cinsiyet, migren süresi, 

migrenin sıklığı, aura, sigara içimi, aile hikayesi hemoglobin (Hb), RDW değerleri kaydedildi. Beyin 

MRG’de hiperintens lezyonu olan 35 hasta (30K, 5E), olmayan 43 hasta (38K, 5E) mevcuttu. Hb 

değerleri erkeklerde daha yüksek, RDW değerleri ise kadın hastalarda daha yüksek saptanmıştır. Hb 

değerleri her iki grupta benzerdi. RDW açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. 

Hb ve RDW arasında zayıf bir negatif korelasyon tespit edildi. Sigara içimi ile RDW arasında pozitif 

korelasyon saptandı. Çalışmamızda RDW inflamasyonla ilişkili bir marker olsa da, henüz migren-

ilişkili beyin MRG lezyonlarında ideal bir biyomarker olarak saptanmamıştır. Bu çalışma migren 

ilişkili beyin MRG lezyonları olan ve olmayan hastaları araştırmasından dolayı önemli bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Eritrosit Dağılım Genişliği, Migren, Migren-Ilişkili Beyin Mrg Lezyonları 

 

RED CELL DISTRIBUTION WİDTH: IS IT A NEW BIOMARKER OF MIGRAINE-

RELATED BRAIN MRI LESIONS' 
 

 

ABSTRACT 

 

Migraine is one of the most common neurologic disorders worldwide. Subclinical hyperintense brain 

lesions on brain magnetic resonance imaging (MRI) are more common in migraine compared to 

normal population and an important risk factor for stroke. Red cell distribution width (RDW), which 

indicates the size of erythrocytes, is increased due to inflammatory and ineffective erythropoiesis due 

to neurohumoral activation. High RDW values was detected in some diseases such as acute coronary 

syndrome, pulmonary thromboembolism, sinus venous thrombosis, acute pancreatitis. It is aimed to 

investigate whether RDW levels which are known to be correlated to inflammation, in order to 

determine whether RDW may be a biomarker for lesions MRI in patients with migraine with and 

without hyperintense lesion on brain MRI. In this study, patients diagnosed with migraine were 

retrospectively examined. Two group had similar demographic characteristics. The age, sex, duration 

of migraine, frequency of migraine, aura, smoking, family history, hemoglobin (Hb) and RDW values 

of patients were recorded. The group included migraine patients with hyperintense lesion on brain 

MRI 35 (30M, 5F), the group of patients without lesions 43 (38M, 5F). Hb values was higher in male 

and RDW values was higher in female. Hb values are similar in two groups. There were no significant 

differences between two groups with respect to RDW. There was a poor negative correlation between 

Hb and RDW. There was positive correlation with smoking and RDW. Our study results suggest that, 
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although RDW is a marker associated with inflammation, it is still not an ideal biomarker for 

migraine-related brain MRI lesions. This study is an important one as it investigated RDW in patients 

with and without migraine-related brain MRI lesions. 

Keywords: Red Cell Distribution Width, Migraine, Migraine-Related Brain Mrı Lesions 
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ÖZ 
Yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan şiddet, gün geçtikçe büyümekte ve önüne geçilemeyen bir 

şekilde varlığını sürdürmektedir. Kişiler arası şiddet sınıfında değerlendirilen aile içi şiddet, eşler ve 

aile bireyleri arasında çoğunlukla ev içerisinde yaşanan şiddet olarak tanımlanmaktadır. Aile içi şiddet 

denildiğinde genellikle kadına yönelik şiddet akla gelmekte, yapılan çalışmalarda da erkek partnerin 

kadına yönelik şiddeti üzerinde durulmaktadır. Erkeğe yönelik şiddet de kadına yönelik şiddet gibi 

üzerinde durulması ve araştırmalara konu edilmesi gereken bir problemdir. Çalışmamızda adli rapor 

düzenlenmesi amacıyla anabilim dalımıza gönderilen dört olgu sunularak, erkeğe yönelik eş şiddetini 

tartışmak ve bu konuya dikkat çekmek amaçlanmıştır. Olgular: Adli rapor düzenlemesi amacıyla 

anabilim dalımıza gönderilen ve ev ortamında eşleri ile yaşadıkları tartışma sonrası yaralandıkları 

belirtilen dört erkek olgunun incelenen tıbbi belgelerinde ve yapılan muayenelerinde; üç olguda basit 

bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanma meydana geldiği, bir olguda ise toraksa nafiz 

kesici delici alet yaralanması sonucu gelişen hemopnömotoraks nedeniyle yaşamı tehlikeye sokacak 

nitelikte yaralanma olduğu saptanmıştır. Sonuç: Şiddetin sık görülen bir yansıması olan eş şiddetinde 

mağdur genellikle kadınlar olmakla birlikte, erkekler de eş şiddetine maruz kalabilmekte, basit 

lezyonlardan ölümle sonuçlanan yaralanmalara kadar çeşitli şiddet biçimleri görülebilmektedir. Eşler 

arası şiddeti tam olarak değerlendirebilmek için kadına yönelik şiddetin yanında, erkeğe yönelik 

şiddeti de incelemek önem taşımaktadır. Bu konuda yapılacak araştırmalar, erkeğe yönelik eş 

şiddetinin daha net anlaşılmasının yanı sıra kadına yönelik şiddet çalışmalarına da katkı sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Erkeğe Yönelik Şiddet, Adli Tıp. 

 

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN 
 

 

ABSTRACT 
The violence that we face in every aspect of our lives grows day by day and continues to exist in a way 

that cannot be prevented. Domestic violence, which is evaluated in the interpersonal violence class, is 

defined as the violence among spouses and family members, mostly within the home. When domestic 

violence is mentioned, violence against women comes to mind, and in the studies, the violence of the 

male partner against women is emphasized. Violence against men is also a problem that needs to be 

focused on and researched as violence against women. In our study, we aimed to present four cases 

who were referred to our department for the purpose of organizing a forensic report and to discuss the 

violence aganist men so draw attention to this subject. Cases: Four male cases who were sent to our 

department for the purpose of preparing a forensic report and who were injured after a debate with 

their wifes in their home were examined with their medical documents and examination. In three 

cases, there were injuries that could be recruit with simple medical interference, and one case was 

caused to the exposed to vital hazard due to hemopneumothorax. Result: A common reflection of 

violence is the spousal violence, but men can also be exposed to this violence although woman are the 

general victims of the spousal violance. The results of the violence can be seen in various forms 

ranging from simple lesions to fatalities. In addition to violence against women, it is important to 

examine violence against men in order to fully evaluate the inter-family violence. Researches on this 

subject will contribute to the study of violence against men with a clearer understanding of the partner 

violence. This will also help to understand the violence against women. 

Keywords: Domestic Violence, Violence Against Men, Forensic Medicine. 
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ÖZ 
Giriş-Amaç: Uyku tıbbı son yıllarda gelişmiş bir disiplin olup, sağlıklı uykunun çocukların mental ve 

kognitif fonksiyonları, duygu durumları, sosyal ve fiziksel gelişimleri üzerine olumlu katkıları olduğu 

anlaşılmıştır. Ayrıca çocuğun uyku bozukluğu nöropsikolojik bozukluklarla birlikte olabileceği gibi 

ebeveynin ruh sağlığı ve yaşam kalitesini de etkilemektedir. Uyku hijyeni ve yaklaşımlar toplumun 

sosyokültürel yapısına , çocuğun yaşına göre değişmektedir.Bu bilgilere dayanarak çalışmamızda 

hastanemiz çocuk polikliniğine başvuran 36 ay altı çocukların uyku durumlarını ve alışkanlıklarını 

değerlendirmeyi amaçladık. Materyal-Metod: Hastanemiz polikliniğine herhangi sebeple başvuran ve 

çalışmamıza katılmayı kabul eden, 0-36 ay arası olup, term ve tekil doğmuş çocuk sahibi ebeveynler 

görüşmeye alındı. Uyku bilgilerinin sorgulandığı anket dolduruldu. Çocukta bilinen genetik, 

metabolik, nörolojik, kronik hastalığn olması veya ilaç kullanması; ilgili ebeveynin kronik, psikolojik 

hastalığı olması çalışma dışı kriterleri olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 

111 anne ile karşılıklı görüşerek bilgiler elde edildi. Bebeklerin % 13.51’inin ebeveynleri bebeklerin 

uykusunu ciddi problem olarak algılarken, % 23.3’ü küçük bir problem olduğunu, % 60.36’sının ise 

uyku problemi olmadığını düşündüğü görüldü. Yatağa yatma saati genellikle 23.00 civarındaydı. 

Uykuya dalma süresi ortalama 32 dakikaydı. Gece boyunca uyanma sıklığı ortalama 2,44±1,95 kere 

idi. Gece uykusuzluk süresi ortalama 0,7±1,23 saatti (41,93±55,99 dakika). Toplam gece uyku süresi 

ortalama 8 saat 52 dakika ve gündüz uyku süresi ortalama 2 saat 7 dakika idi. Çocukların % 41.4’ünün 

geleneksel yataklarda uyuduğu, % 26.13’ünün ebeveynle birlikte uyduğu saptandı. Uykuya dalmada % 

54.95’inin sallanarak, % 11.7’sinin kendi yatağında yalnız uyuduğu ifade edildi. Yatağa gitmeden 

önce % 69.37’si beslenirken, % 45.95’i ninni, müzik dinliyordu. Uyku problemi % 27.9 olguda 

saptandı. Yaklaşık 1/3’ü nün yatma saati düzenli değildi. Sonuç: Erken çocuklukta uyku problemleri 

ve uyku düzenindeki sorunlara farklı toplunlarda farklı oranlarda karşılaşılmakta ve farklı yaklaşımlar 

uygulanmaktadır. Öncelikle erken tanı ve erken etkin müdahele için sağlık çalışanları bilgilendirilmeli, 

ebeveyn farkındalığı sağlanmalıdır. 
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ÖZ 
C3 glomerulopati yakın zamanda tanımlanan, alternatif kompleman yolağının kontrolsüz aktivasyonu 

sonucunda oluşan ve glomerülde C3 depolanması ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın on yıllık 

izleminde son dönem böbrek yetmezliğine ilerleme oranı %25 civarındadır. Bu yazıda, erken dönemde 

kronik böbrek yetmezliği ve kontrolsüz hipertansiyona bağlı retina dekolmanına sebep olan C3 

glomerulopati olgusu tartışılmak istenmiştir. On altı yaşında erkek hasta görmede azalma ve son 

dönem böbrek yetmezliği sebebiyle hastanemize sevk edildi. Hastanın öyküsünden, şikayetlerinin baş 

ağrısı ve görmede azalma şeklinde başladığı ve bu şikayetlerin giderek artması sebebiyle başvurduğu 

hastanede kronik böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyalize başlandığı öğrenildi. Hastanın 

özgeçmişinde özellik yoktu, soy geçmişinde anne-babası aynı kabiledendi, ailede böbrek hastalığı 

tanısıyla izlenen birey bulunmamaktaydı. Fizik muayenesinde periferik ödemi ve görme keskinliğinde 

azalma mevcuttu, kan basıncı 190/100 mmHg, diğer sistem muayeneleri normaldi. Yapılan 

tetkiklerinde hemoglobin 7,9 g/dL, beyaz küre 9800/mm3, trombosit 246000/mm3, GFR 9,2 

ml/dk/1.73 m2, sodyum 141 mEq/L, potasyum 5,1 mEq/L idi. Tam idrar analizinde, dansite 1018, 

protein 2+, mikroskopide bol ömorfik-disformik eritrosit, granüler silendir, 24 saatlik idrarda 45 

mg/m2/saat protein mevcuttu. Hastanın yapılan göz muayenesinde seröz retina dekolmanı ve yaygın 

kanama odakları saptandı. Tanı amaçlı yapılan böbrek biyopsisi sonucunda C3 Glomerulopati tanısı 

aldı. Hastaya immünsupresif, antihipertansif ve destek tedavileri başlandı. Böbrek fonksiyon 

bozukluğu gerilemekle birlikte hemodiyaliz ihtiyacı devam etti. Hastanın takibinde görmesinde 

belirgin düzelme oldu ve daha önce saptanmış olan gözdeki kanama alanlarının kaybolduğu görüldü. 

Hasta çocuk nefroloji ve göz hastalıkları takibine alındı. C3 glomerulopatiye bağlı böbrek yetmezliği 

genellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar, uygun tedavi verilmeyen vakalarda 

hipertansiyon dahil birçok komplikasyon gelişebilmektedir. Sonuç olarak baş ağrısı, görme bozukluğu 

olan hastalarda hipertansiyon ile bulgu veren ve böbrek yetmezliğine neden olan glomerolopatiler 

akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Böbrek Yetmezliği, Glomerulopati 
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ABSTRACT 
Introduction: One of the major causes of chronic renal failure in children is the structural abnormalities 

known as congenital anomalies of the kidney and urinary tract diseases (CAKUT). Horseshoe kidney 

(HSK) is the most common type of congenital fusion anomaly of the kidney in children. Fusion 

between the lower poles of each kidney is known to be the most common (> 90%) fusion type in HSK. 

Aim: It was aimed to evaluate clinical features, kidney function tests and concomitant kidney 

anomalies in children diagnosed with HSK. Material And Method: The medical records of the patients 

diagnosed with HSK were reviewed retrospectively in this study. Demographic features of patients, 

age of diagnosis, concomitant urological anomalies, presence of urinary tract infection (UTI), 

nephrolithiasis, kidney function tests were evaluated. Results: Thirteen of the patients were girls and 

eleven of them were boys. Mean age was found 7.68±4.7 years old. Recurrent urinary tract infection in 

6, simple renal cyst in 3 and nephrolithiasis in 2, ureteropelvic junction obstruction in 3 patients were 

detected. None of the patients had failure of renal function tests, proteinuria or hypertension. Three 

patients with recurrent UTI had abnormalities such as scar in DMSA. Voiding cystourethrography was 

evaluated in all patients with recurrent UTI; bilateral grade V vesicoureteral reflux was found in one 

patient and unilateral grade III vesicoureteral reflux were detected in two patients. Conclusion: HSKs 

are predisposed to various impaired urinary drainage problems including hydronephrosis, infection, 

nephrolithiasis, vesicoureteral reflux. Due to their ectopic position, they are particularly susceptible to 

blunt abdominal trauma and can be compressed or fractured against the lumbar vertebrae. HSKs also 

have an impact in increasing the frequency of some common renal cancers. Related to 

abovementioned complications of HSK, patients with HSK should be followed carefully. 

Keywords:  Horseshoe Kidney Disease, Concomitant Kidney Anomalies, Complications, Children 
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ABSTRACT 
Objective: We aimed to determine the usefulness of the apparent diffusion coefficient (ADC) values 

for the differential diagnosis of hepatocellular carcinomas and most common metastatic liver tumors 

and we aimed to compare the characteristic properties. We also aimed to detect novel lesions on ADC 

maps before the lesion is clinically and radiologically detected by conventional methods. Materials 

and Methods: We evaluated characteristic properties, contrast enhancement patterns of liver metastasis 

of malignancies like adenocancer, renal cell carcinoma (RCC), gastrointestinal stromal tumor (GIST) 

and hepatocellular carcinoma (HCC) on magnetic resonance imaging (MRI) and diffusion weighted 

(DW) imaging. ADCs were measured both from the cystic and solid parts of the tumoral lesions. Solid 

and cystic parts were grouped seperately and compared individually. Results: 48 cases, (60% male and 

40% female) with ages ranging between 48 and 81 were involved. 28 of them had liver metastasis and 

20 of them had HCC. MRIs between the years 2009 and 2012 were analyzed. Among mean ADC 

values measured from solid contrast-enhancing parts, values of the HCC group were significantly 

higher than the metastasis group (p=0.004). Also, in metastasis group consisting of many distinct 

primaries, there were differences in ADC values. A retrospective analysis for follow-up cases showed 

that the ADC values of the parencyhma where a lesion will appear on later follow-up images were 

lower than the adjacent parenchyma. Conclusion: We believe that this method may be useful to detect 

early metastasis. Studies with larger patient groups could give more significant results which would 

enable diffusion imaging method to be used in this area. 

Keywords: Hepatocellular Carcinoma; Liver Metastases; Diffusion Weighted İmaging 
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ABSTRACT 
Purpose: Pancreatic steatosis is a subject of current interest and its prevalenceranging from 16.1% 

using magnetic resonance imaging to 30.7% in a transabdominal ultrasound-based study.There is 

currently no biomarker that clinically determines pancreatic steatosis.The aim of this study was to 

present the findings of non-contrast computed tomography (CT) of accompanying pancreatic steatosis 

and laboratory data in patients with moderate to severe liver fat. Methods and Materials: Non-contrast 

abdominal CTs of outpatients during 2016-2017 were retrospectively screened. A total of 60 (30 male, 

30 female) patients who met the criteria for moderate and advanced liver fat were included in the 

study. Patients where the pancreas density was evaluated as <0.7% of the spleen density were accepted 

as quantitatively steatosis positive. Results: The mean age of the patients was 45.7 in males and 52.7 

in females.The prevalence of pancreatic steatosis was 28/60 (46.7%).In 12/28 (42.8%) patients, 

visually moderate to advanced pancreatic steatosis was determined.When the cases with pancreatic fat 

were evaluated according to gender, 11/30 (36.7%) males and 17/30 (56.7%) females had pancreatic 

steatosis. There was a statistically significant relationship and positive correlation between pancreatic 

steatosis and the measurement of abdominal circumference, transverse diameter, and posterolateral 

subcutaneous fat thickness. There was a positive correlation between pancreatic steatosis and age (r= 

0.255, p = 0.04). Conclusion: Current radiological methods are prominent in the evaluation of 

pancreatic steatosis.Using CT in the current study, higher rates of fatty pancreas were determined in 

moderate-advance liver steatosispatients compared to the normal population.Pancreatic steatosisis a 

subject that should be examined in collaboration between the radiologist and clinician. 

Keywords: Pancreatic Steatosis, Ct, Liver Steatosis, Grade 
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ABSTRACT 
Objective: In recent years, many studies reported that inflammatory processes play an important role 

in Parkinson's disease (PD) pathogenesis. Inflammatory factors have an effective role in the 

development and progression of the disease. Red Cell Distribution Width (RDW) is the measure of 

heterogeneity in the size of circulating erythrocytes and is associated with inflammatory markers.The 

aim of his study is to evaluate the relationship between PD and its stages by identifying RDW levels. 

Method: Sixty patients with PD (mean age=74.466±9.298 32 males, 53.33%) and 40 healthy controls 

were included the study. Hoehn Yahr scale was performed for staging PD severity. RDW values were 

determined in complete blood count for all study participants. Results: The mean RDW values was 

significantly higher in patients with Parkinson's disease than healthy group (p=0.003). A positive 

correlation was determined between RDW values and Hoehn Yahr scale. (p=0.000). Conclusion: Our 

results showed an increase level of RDW in Parkinson's patients. Futhermore, a correlation between 

the increase in motor deterioration and RDW levels are detected. Our study indicates that 

inflammatory processes may be responsible in etiology and progression in PD. 

Keywords: Parkinson's Disease, Hoehn Yahr Scale, Rdw, İnflammation 
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ÖZ 
Warfarin tromboembolik olayları engellemek amacıyla en yaygın şekilde kullanılan antikoagülan 

ajanlardan biridir. Warfarin tedavisinin en sık karşılaşılan komplikasyonu kanama olmakla beraber, 

bazı hastalarda prokoagulan-antikoagulan sistem arasında gelişen geçici dengesizliklere bağlı olarak 

gözlenebilen cilt nekrozu karşımıza bir tromboembolik fenomen olarak çıkabilmektedir. Bu olguların 

Faktör 5 Leiden ve protrombin gen mutasyonuna sahip olması önemli bir kazanılmış trombofili 

nedenidir. Behçet sendromu, oral ve genital aftöz ülserler, üveit ve vasküler inflamasyon ile 

karakterize multisistemik bir hastalıktır. Behçet sendromunda en sık karşılaşılan vasküler tutulum 

derin ven trombozu olmakla beraber hemen hemen her zaman bacaklar etkilenmektedir. Bu sözlü 

bildiride derin ven trombozu nedeniyle warfarin kullanan 28 yaşındaki Behçet sendromlu bayan 

hastada bacakta gelişen cilt nekrozunun hastanın koagülasyon sistemindeki gen mutasyonları ile 

ilişkisinin patofizyolojisi açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Warfarin, Faktör 5, Protrombin, Behçet Sendromu, Cilt Nekrozu 
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FEBRİL KONVÜLSİYONLU OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Erhan Aksoy 
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ÖZ 
Febril konvülsiyon (fk), çocuk acil polikliniğine sık başvuru nedenleri arasında yeralmaktadır. Üç ay- 

6 yaş arası dönemde santral sinir sistemi dışı enfeksiyona bağlı oluşan ateş sırasında görülen 

konvülsiyon olarak tanımlanmaktadır. Eğer çocukta elektrolit dengesizliği, metabolik bozukluk, 

intoksikasyon, travma veya önceden afebril nöbet geçirme sözkonusuysa bu tanıdan uzaklaşılmalıdır. 

Bu çalışma olası risk faktörlerini vurgulamak ve izlemine yönelik yaklaşımlara katkıda bulunmak 

amacıyla planlanmıştır. Gereç-yöntem: SBÜ Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beştepe ek binası Çocuk Nöroloji Polikliniği’ne Ocak 

2017-Aralık 2018 tarihleri arasında fk ile başvuran yaşları 1,1-7,7 yıl arasında (yaş ortalaması; 3,96 

±1,32 yıl) değişen 116 çocuk hastanın (59 kız, 57 erkek) kayıtları geriye dönük olarak incelendi. 

Ayrıca tanı yaşı , cinsiyeti, özgeçmişi, 18 aydan önce ilk geçirme, alttipleri, aile öyküsü, mevcut 

laboratuar tetkikleri, elektroensefalografi ve beyin manyetik rezonans görüntüleme bulguları 

kaydedildi. Bulgular: Hastalarımızın tanı yaşı 6ay-6,5 yıl (ortalama 2,37±1,22 yıl) arasında 

değişmekteydi. Çocukların 68’inde (%58,6) basit, 48’inde (%41,4) komplike , 24’ünde (%20,7) 18 ay 

altında ilk geçirme, 39’unda (%33,6) prematürite, 30’unda (% 25,9) hipoksik doğum öyküsü, 26’sında 

(%22,4) yenidoğan yatış öyküsü, 29’unda (% 25) gelişim basamaklarında gerilik, 30’unda (%31,2) 

anne baba akrabalığı, 54’ünde (%46,6) ailede fk, 31’inde (%26,7) ailede epilepsi öyküsü mevcuttu. 

Tüm hastalara EEG çekimi yapıldı, Onyedi çocukta (% 14,7) anormallik tespit edildi. Bu hastalardan 5 

inde takiplerinde paroksimal aktivite kendiliğinden düzeldi. Diğer 12 hastaya (bunların 7 sinde aynı 

zamanda febril status mevcuttu) epileptik aktivite belirginliği nedeniyle antiepileptik tedavi başlandı. 

Kranial görüntüleme EEG anormalliği olan 17 hastaya yapıldı ve tümünde normaldi. Laboratuar 

tetkiklerinde 31 çocukta (%26,7) demir eksikliği anemisi, bakılan 69 çocuktan 11’inde (%15,9) B12 

vitamin, 43 çocuğun 11 inde (% 25,6) vitamin D düzeylerinde eksiklik tespit edildi. Sonuç: 

Çoğunlukla iyi bir prognoza sahip olmasına ve tedavi gerektirmemesine karşın ailelerin anksiyeteleri 

aşırı yüksektir. Bu nedenle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tedavide ana yaklaşım; akut 

konvülsiyonu uzamışsa durdurmak, rekürrensi önlemek ve aileyi bilgilendirerek anksiyeteyi 

azaltmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Febril Konvülsiyon 
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GASTROİNTESTİNAL KANSERLER İÇİN ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYON 

YÖNTEMİNİN ERKEN SONUÇLARI, TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 

Prof. MD. Tarık Akar 
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ÖZ 

Giriş: ESD (endoskopik submukozal diseksiyon), erken evre gastrointestinal kanserler için ileri bir 

endoskopik prosedürdür. ESD işlemi, teknik olarak zor, zaman alıcı ve komplikasyona daha açık bir 

yöntem olduğu için öğrenim evresi daha zordur. Bu nedenle, ESD işlemleri yapan herhangi bir 

merkezin kendi sonuçlarını değerlendirilmesi ve buna göre komplikasyonların önlenmesi için yeni 

stratejiler geliştirmesi çok önemlidir. Biz burada ESD eğitimimizden sonra 8 aylık ESD işlemlerimizi 

sunmak ve bunlardan çıkardığımız dersleri paylaşmak istiyoruz. 

Materyal ve Metot; Mayıs 2018 ile Şubat 2019 arasında merkezimizde ESD işlemi yapılan hastalar 

retrospektif olarak tarandı. Tüm hastaların ESD öncesi tanısı ve gerekli ise submukozal invazyon 

evrelemesi yapıldı. İşlemler genel anestezi altında veya derin sedasyonla yapıldı. 

Sonuçlar; Toplam 15 ESD işlemi yapıldı. Hastalar 9 erkek ve 6 bayandan oluşmakta ve ortalama yaş 

62 (34-76) idi. Lezyonların Paris sınıflamasına göre durumu; 0-Is:2, 0-IIa:6, 0-IIb:7 idi. Midede 8 ESD 

işlemi yapıldı, lezyonların 4’ü antrumda iken, 2’si kardiyada idi. Histopatojik tanıları ise; 1 taşlı yüzük 

hücre kanser, 3 iyi diferansiye adenokanser, 2 neuroendokrin tümör ve 2 hiperplastik polip idi. Mide 

lezyonlarında tam rezeksiyon oranı %87.5 idi. Komplikasyonlarda; 1 minör perforasyon (klip ile 

düzeltildi), 1 subkutan amfizem vardı. Kolon lezyonları için 7 işlem yapıldı. Lokalizasyonlar; 4 

rektum, 1 çıkan kolon ve 2 sigmoid kolon idi. Histopatolojik tanıları ise: 3 yüksek dereceli displazi, 2 

tubulovillöz adenom ve 2 adenokanser idi. Tam rezeksiyon oranı %71.4 idi. Komplikasyon olarak 

sadece 1 post ESD kanama oldu. 5 cm’lik bir mide kardiya lezyonu ile 2 kolonik (8 cm rektum ve 3 

cm ülsere çıkan kolon) lezyonlarında ESD işlemi tamamlanamadı. İki hasta ESD sonrasında ileri 

submukozal invazyon nedeni ile cerrahi işleme yönlendirildi. Ortalama işlem süremiz 126 dakika (42-

256 dakika) idi. 

Tartışma ve Sonuç; Erken ESD sonuçlarımız literatüre benzer şekilde idi. Mide işlemlerinde başarı 

daha fazla idi. Tamamlanamayan ve komplikasyonlardan çıkarılan dersler; ilk ESD işlemleri için zor 

lokalizayonlar (üst mide, çekum kısımları) ve büyük boyuttaki lezyonlar tercih edilmemelidir. 

Anahtar kelimeler; Endoskopik submukozal diseksiyon, mide, kolon 

OUR EARLY RESULTS OF ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION METHOD FOR 

GASTROINTESTINAL CANCERS, SINGLE CENTER EXPERIENCE 

 

ABSTRACT 

Introduction: ESD (endoscopic submucosal dissection) is an advanced endoscopic procedure for 

early-stage gastrointestinal cancers. The ESD procedure is technically difficult, time-consuming, and 

more difficult than standard endoscopy, so the learning curve is more challenging. For this reason, it is 

very important that any center performing ESD operations should develop their own results and 

develop new strategies to prevent complications. We would like to present our ESD operations for 8 

months and share the lessons learned from them. 

Materials and Methods; Patients who underwent ESD between May 2018 and February 2019 were 

reviewed retrospectively. All patients were diagnosed with pre-ESD and staged submucosal invasion 

if necessary. The procedures were performed under general anesthesia or deep sedation. 

Results; A total of 15 ESD procedures were performed. The patients were 9 male and 6 female and the 

mean age was 62 (34-76) years old. The status of lesions according to Paris classification; 0-Is: 2, 0-

IIa: 6, 0-IIb: 7. 8 ESD procedures were performed in the stomach; 4 of lesions were in the antrum and 

2 were in the cardia. Histopathological diagnoses are; 1 signet ring cell cancer, 3 well-differentiated 



 268 

adenocarcinomas, 2 neuroendocrine tumors, and 2 hyperplastic polyps. Complete resection rate was 

87.5% in gastric lesions. Complications; 1 minor perforation (corrected with clip), 1 subcutaneous 

emphysema. 7 procedures were performed for colon lesions. Localizations; 4 were rectum, 1 

ascending colon, and 2 sigmoid colons. Histopathological diagnoses were 3 high-grade dysplasia, 2 

tubulovillous adenomas, and 2 adenocarcinomas. The complete resection rate was 71.4%. The 

complication was only 1 post ESD bleeding. ESD procedure could not be completed in 2 colonics (8 

cm rectum and 3 cm ulcerated colon) lesions with a 5-cm gastric cardia lesion. Two patients were 

referred for the surgical procedure because of advanced submucosal invasion after ESD. The mean 

operation time was 126 minutes (42-256 minutes). 

Discussion and Conclusion; Our results of early ESD were similar to the literature. Success was more 

in stomach procedures. Lessons from incomplete and complicated cases; difficult localizations (upper 

stomach, cecum) and large lesions should not be preferred for initial ESD procedures. 

Keywords; Endoscopic submucosal dissection, stomach, colon 
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GAZİANTEP’TE BİR GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN YAŞLILARDAKİ 

GERİATRİK SENDROMLAR 
 

MD. Birkan İ̇lhan 
 

220-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş:Yaşlı nüfus ülkemizde giderek artış göstermektedir.Yaşlılardaki fizyolojik değişiklikler ve eşlik 

eden komorbiditelere bağlı olarak sıklıkla rastladığımız ve hayat kalitesinde azalma, hastaneye 

yatışlarla ilişkili olabilen bu durumlara geriatrik sendromlar denilmektedir. Ülkemizde polikliniklere 

başvuran yaşlılarda geriatrik sendromların sıklığını bildiren çalışma sayısı azdır. Bu çalışmada geriatri 

polikliniğine başvuran yaşlılarda saptanan geriatrik sendromların tanımlanması ve sıklıklarının 

araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem:Kesitsel olan bu çalışmaya Eylül 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri 

arasında Gaziantep’te bir eğitim araştırma hastanesinin geriatri polikliniğine başvuran, ≥65 yaşında 

olan ve Kapsamlı Geriatrik Değerlendirmesi yapılan yaşlılar dahil edilmiştir. Geriatrik sendromlardan 

malnutrisyon (Mini Nutrisyonel Değerlendirme Ölçeği:MNA-sf), sarkopeni (SARC-F ölçeği), 

kırılganlık (FRAIL ölçeği), polifarmasi (≥5 ilaç kullanımı), son 1 yıl içinde düşme, baş dönmesi, 

ortostatizm, üriner inkontinans, konstipasyon, uyku sorunu, depresif durum (PHQ ölçeği), görme-

işitme sorunu ve unutkanlık olup olmadığı sorgulanmıştır. Bulgular:Çalışmaya 374 yaşlı (288 kadın, 

86 erkek) alınmıştır. Yaş ortalaması 76.4±7.6 yıl idi. MNA-sf uygulanan 162 hastadan 38’inde(%23.5) 

malnutrisyon, 61’inde (%37.7) malnutrisyon riski saptandı.SARC-F uygulanan 157 hastadan 104’ü 

(%66.2) sarkopeni açısından yüksek riskli bulundu.Hastaların %92’si kırılganlık öncesi dönemde veya 

kırılgan idi. Düşme sıklığı %38.3, polifarmasi %46.8, baş dönmesi %60.7, ortostatizm %54.2, üriner 

inkontinans %58.7, konstipasyon %37.1, uyku sorunu (%69.2), depresif durum %57, görme sorunu 

%72.3, işitme sorunu %66.3 ve unutkanlık yakınması %63.1 oranlarinda saptandi. Tartışma: Bu 

çalışmada polikliniğe başvuran yaşlıların az bir kısmının fit, yaklaşık yarısının malnutre veya 

malnutrisyon riskinde ve polifarmasisinin olduğu, yaklaşık 2/3’ünün yüksek sarkopeni riskinde olduğu 

görüldü. Yarıdan fazlasında da baş dönmesi, ortostatizm semptomu, üriner inkontinans, uyku sorunu, 

depresif yakınma ve unutkanlık yakınması saptandı. Görme ve işitme yakınmaları da oldukça 

yüksekti. Yaklaşık %40’ında son 1 yıl içide düşme öyküsü mevcuttu. Bu yüksek sıklıklar geriatrik 

sendromların 65 yaş ve üzeri kişilerde taranması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geriatrik Sendrom, Yaşlılık, Kırılganlık 
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GENÇ YAŞ ST YÜKSELMELİ MİYOKART İNFARKTÜSÜ GEÇİREN 

HASTALARDA GÜÇLÜ BİRER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK: SİGARA VE OBEZİTE 
 

MD. Tufan Çınar - MD. Veysel Ozan Tanık 
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ÖZ 
Amaç Koroner arter hastalığı tüm dünyada erişkin yaştaki ölümlerin en sık nedeni olarak 

görülmektedir. Akut koroner sendrom görülme sıklığı >45 yaş sonrasında artış göstermektedir. Ancak 

toplumda genç popülasyonda koroner arter hastalığı sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bizde bu 

çalışmada hastanemize akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) ile başvuran genç yaştaki 

(<45 yaş altı) hastalarda yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilecek olan risk faktörlerini göstermeyi 

amaçladık. Yöntem Retrospektif olarak hastanemize Ocak 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında 

STYME ile başvuran yaklaşık 1500 hasta tarandı ve bunların <45 yaş olan 185 (%12,3) tanesi 

çalışmaya dahil edildi. Hastaların retrospektif olarak demografik özellikleri, boy, kilo ve bel çevresi 

ölçümleri, sigara ve alkol alışkanlıkları not edildi. Bulgular Çalışmamızda, 25 ve 35 yaş arısında olan 

toplam 17 hasta, 35 ve 45 yaş arasında olan toplam 168 hastanın STYME geçirdiği saptandı. 

Hastaların %94 gibi büyük bir kısmında erkek cinsiyet saptandı. Risk faktörleri açısından hastaların 

%14’de diyabetes mellitüs, %19’da hipertansiyon ve %21’de hiperlipidemi saptandı. Sigara kullanımı 

%89 gibi çok yüksek bir oranda saptandı ve bu hastaların %83,6’ sının aktif sigara içicisi olduğu 

saptandı. Bayan hastaların %50’sinde bel çevresi 80 cm üzerinde, erkek hastaların %41’de bel çevresi 

92 cm üzerinde bulundu. Tüm hastaların ortalama vücut kitle oranı 28,4 olarak saptandı. Hastane içi 

olaylarda tüm nedenlere bağlı ölümler %4 oranında saptandı. Sonuçlar Toplumun yaş fark etmeksizin 

tüm kesimlerine daha sık sigara bıraktırmaya yönelik telkinlerde bulunulmalı ve sigaranın genç yaştan 

itibaren kalp hastalıkları için yüksek bir risk faktörü olduğuna yönelik toplumsal bilinç 

uyandırılmalıdır. Yine sedanter yaşamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve genç yaşta koroner arter 

hastalarında sıklıkla görülen bir risk faktörü olan obeziteye karşı toplumun duyarlılığı artırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akut St Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü, Sigara, Obezite, Genç Yaş 
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THE FREQUENCY OF HASHIMOTO THYROIDITIS IN THE PARENTS OF 

CHILDREN WITH HASHIMOTO THYROIDITIS AND FAMILIAL 

CHARACTERISTICS OF THE CLINICAL COURSE 
Asst.Prof. Dr  Dogus Vuralli 

Hacettepe University Faculty of Medicine,  Department of Pediatrics, Division of Pediatric 

Endocrinology, Ankara, Turkey. 
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ABSTRACT 

Background: Hashimoto’s thyroiditis is one of the most common causes of acquired hypothyroidism 

in childhood. Clinical course consists of a wide spectrum of conditions from euthyroid goiter to 

hypothyroidism and hyperthyroidism. Familial predisposition is observed in Hashimoto's, however, 

familial characteristics of its clinical course remain unknown. 

Objective&hypotheses: Detecting the frequency of Hashimoto’s thyroiditis in the parents of the 

children with thyroiditis and evaluating the relationships between thyroid functions of the children and 

those of the parents having thyroiditis.  

Population&Methods:Thyroid autoantibodies and thyroid hormone levels were retrospectively 

analyzed in parents of 210 patients followed with Hashimoto’s. Positivity of autoantibodies was used 

as the diagnostic criteria. Hormone levels of the parents were compared with those of the patients. 

Results:Mean age at diagnosis was 10.3±2.7 years. 83.8% of subjects were females. At diagnosis, 

overt hypothyroidism was detected in 41% of subjects and subclinical hypothyroidism was detected in 

31.4% while 27.6% were found to be euthyroid. Goiter was detected in 85.7%. While 55.2% of 

subjects required Na-L-thyroxine treatment in the beginning, another 21.9% received therapy during 

follow-up. Since 22.9% of subjects remained euthyroid, a drug-free clinical follow-up was carried out. 

Hashimoto’s thyroiditis was present in 57.1% of mothers and 21% of fathers (p<0.001). Frequency of 

detecting thyroiditis in one of the parents was 68.6%. Hypothyroidism was observed in 76.4% of 

patients who had thyroiditis in at least one of the parents whereas it was present in 63.6% of patients 

who had no tyroiditis in any of the parents. Incidence of hypothyroidism in patients who had 

hypothyroidism in their mother or father was 82.4% while this rate was found to be 36.8% in patients 

without hypothyroidism in their parents (p<0.001). 

Conclusions: Hashimoto’s thyroiditis and hypothyroidism were detected to be frequent in the families 

of the subjects with Hashimoto's tyroiditis. The risk of encountering hypothyroidism might be 

increased in the subjects whose parents have hypothyroidism associated with  thyroiditis. 

 

HASHİMOTO TİROİDİTİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARINDA   

HASHİMOTO TİROİDİTİ SIKLIĞI VE HASHİMOTO TİROİDİTİNİN KLİNİK SEYRİNİN 

AİLESEL ÖZELLİĞİ 

ÖZ 

Giriş: Hashimoto tiroiditi çocukluk çağında edinsel hipotiroidinin en sık nedenlerindendir. Klinik 

seyir, ötiroid guatrdan hipotiroidi ve hipertiroidiye uzanan geniş bir yelpaze göstermektedir. 

Hashimoto tiroiditinde ailesel yatkınlık söz konusudur ancak klinik seyrin ailesel özelliği 

bilinmemektedir. 

Amaç: Hashimoto tiroiditli çocukların anne ve babalarında Hashimoto tiroiditinin sıklığını saptamak 

ve çocuklardaki tiroid fonksiyonları ile tiroiditli ebeveynlerin tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektir. 

Yöntem: Hashimoto tiroiditi nedeniyle izlenen 210 hastanın ve ebeveynlerin tiroid oto-antikorları 

(anti-TPO ve antitiroglobulin) ile tiroid hormon düzeyleri (sT4 ve TSH) retrospektif olarak 
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değerlendirildi. Hashimoto tiroiditi tanı kriteri olarak antiTPO/antiTG antikor pozitifliği kullanıldı. 

Tiroiditli ebeveyni olan olguların hormon sonuçları ile ebeveynlerinin sonuçları karşılaştırıldı.  

Bulgular: Olguların ortalama tanı yaşları 10,3±2,8 yıl idi. Olguların %83,3'ü (175/201) kızdı. Tanı 

anında olguların %41,0’inde (86/210) aşikar hipotiroidizm, %31,4’ünde (66/210) subklinik 

hipotiroidizm saptanırken, olguların % 27,6’sı(58/210) ötiroid idi. Olguların %85,7'sinde fizik 

muayenede guatr mevcuttu. Olguların %55,2’sine başlangıçta, %21,9’una takipte Na-L-tiroksin 

tedavisi verilmesi gerekti. %22,9’u ötiroid seyrettiği için klinik olarak ilaçsız takip edildi. Olguların 

annelerinin %57,1'inde (120/210), babaların ise %21,0’inde (44/210) Hashimoto tiroditi olduğu 

görüldü(p<0.001). Anne veya babadan birinin tiroidit olma sıklığı %68,6 (144/210) olarak saptandı. 

Ebeveynlerin en az birinde tiroidit olan olguların %43,8'inde aşikar, %32,6'sında subklinik, 

%76,4'ünde aşikar+subklinik hipotiroidi saptandı. Ebeveynlerinde tiroidit olmayan olguların %34,8'de 

aşikar, %28.8'inde subklinik, %63,6'sında aşikar+subklinik hipotiroidi saptandı. Ebeveynlerin en az 

birinde tiroidit olan olgular arasında; ötiroid olan olguların en az bir ebeveyninde hipotiroidi oranı 

%64,7 (22/34) iken subklinik veya aşikar hipotiroidi olan olgular için bu oran %93,6 (103/110) 

saptandı(p<0.001). Ebeveynlerinde tiroidit olan olgular ebeveynlerin tiroid fonksiyonlarına göre 

değerlendirildiğinde; anne veya babasında hipotiroidizm (aşikar veya subklinik) olan olgularda 

hipotiroidizm görülme sıklığı  %82,4 (103/125) iken ebeveynlerinde hipotiroidizm olmayan olgularda 

bu oran  %36,8 (7/19) olarak bulundu(p<0.001).  

Sonuç: Hashimoto tiroiditli olguların ailelerinde Hashimoto tiroiditi ve hipotiroidizm sık olarak 

saptanmıştır. Hashimoto tiroiditi olan çocukların ebeveynleri Hashimoto tiroiditi açısından 

incelenmelidir. Ebeveynlerinde tiroidite bağlı hipotiroidizm olan olgularda hipotiroidizm görülme riski 

artmıştır.  
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA MALNUTRİSYON, ÜRİK ASİT VE EL 

KAVRAMA GÜCÜ İLE İ̇LİŞKİLİDİR 
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ÖZ 
Amaç: Malnutrisyonun diyaliz hastalarında görülme sıklığı oldukça yüksektir. Morbidite ve 

mortaliteyi etkilemektedir. Subjektif global değerlendirme(SGD) ve diğer kabul edilmiş malnutrisyon 

anketleri hastanın duygu durumu ve tedavi uyumundan etkilenmektedir. Amacımız hemodiyaliz(HD) 

hastalarında objektif, hızlı, non-invaziv, tamamlayıcı, ulaşılabilir ölçüm parametrelerini malnutrisyon 

açısından değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Çalışmaya 18 yaşından büyük altı aydan fazla HD 

tedavisi alan 36 kadın, 44 erkek toplam 80 hasta dahil edildi. Aktif enfeksiyon, inflamatuvar 

hastalıklar, kanser, kalp yetmezliği, zeka geriliği, psikotik rahatsızlığı, ampütasyonu olan hastalar 

çalışmadan çıkarıldı. Demografi ve laboratuvar verileri tablo-1’de gösterilmiştir. Tüm ölçümler HD 

sonrası yapıldı. Antropometrik ölçüm olarak vücut kitle indeksi (kg/m2), orta kol çevresi (OKÇ) (cm) 

ölçüldü. El kavrama gücü ölçümü (Jamar el dinamometresi) için üç ölçümün yüksek olanı kaydedildi. 

Tanita biyoimpedans cihazı ölçümünden yağsız vücut kitlesi ve yağ yüzdesi değerleri kaydedildi. 

Malnutrisyon skoru için sübjektif global değerlendirme (SGD) kullanıldı. Sonuç: Hastalar SGD 

değerine göre iki gruba ayrıldı: Normal beslenme ve hafif malnutrisyon (Grup-1), orta ve ağır 

malnutrisyon (Grup-2). Her iki grup için antropometrik ve laboratuvar değerler ile istatistik sonuçları 

tablo-2’de gösterildi. Kılavuzlarca malnutrisyon için kabul edilmiş SGD ile korelasyon analizlerini 

incelediğimizde: Yaş (r=0.51 p=0.04), Kt/V (r= 0.43, p= 0.021), el kavrama gücü (r= -0.59, p<0.001), 

OKÇ (r= -0.31, p=0.033), serum albümin (r= -0.61, p=0.05), serum ürik asit(r= -0.48, p<0.001) idi. 

Regresyon analizi SGD için sadece el kavrama gücü ve ürik asiti değerinin anlamlı ilişkili ve bağımsız 

faktörler olduğunu göstermiştir(p<0.001 her ikisi için). Çalışmamız hemodiyaliz hastalarında 

malnutrisyon için el kavrama gücü ve serumda ürik asit değerinin gösterge olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: El Kavrama Gücü, Hemodiyaliz, Malnutrisyon, Ürik Asit 

 

IT IS ASSOCIATED WITH MALNUTRITION, URIC ACID AND HANDGRIP 

STRENGTH IN HEMODIALYSIS PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The incidence of malnutrition is high in patients undergoing hemodialysis(HD). It effects 

morbidity and mortality. Subjective global assessment(SGA) and other accepted malnutrition 

questionnaires are affected by the patient's emotional state and treatment compliance. Our aim is to 

evaluate the objective, rapid, non-invasive, complementary, and accessible measurement parameters of 

patients undergoing HD in terms of malnutrition. Material and method: In this study 36 women and 44 

men ,totally 80 patients, who are more than 18 years, received HD treatment for more than six months 

is included The patients with active infection, inflammatory diseases, cancer, heart failure, mental 

retardation, pyschotic illness, and amputation were excluded from study. Demographic and laboratory 

data of all patients are shown in Table-1. All measurements were done after HD. The body mass 

index(kg/m2) and the middle arm circumference(MAC)(cm) were measured as anthropometric 

measurements. Handgrip strength(HS) measurement (Jamar hand dynamometer) was recorded as high 

of three measurements. The lean body mass and fat percentage values were recorded from the 

measurement of the Tanita bioimpedance device. Subjective global assessment was used as 

malnutrition score. Results: The patients were divided into two groups based on SGA values: normal 

malnutrition and mild malnutrition (Group 1) and moderate and severe malnutrition (Group 2). The 

statistical results, anthropometric and laboratory values for both groups are shown in Table 2. When 

we examined the bivariate correlation analysis with SGA which was accepted by the guidelines for 
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malnutrition the results were respectively: Age (r=0.51, p=0.04), Kt/V (r= 0.43, p= 0.021), HS (r= -

0.59, p<0.001), MAC (r= -0.31, P=0.033), albumin (r= -0.61, p=0.05), uric acid(r= -0.48, p<0.001). 

Regression analysis showed that only HS and uric acid were significantly associated and independent 

factors for SGA (p<0.001 for both). Our study showed that HS and serum uric acid value may be 

indicative of malnutrition in patients maintenanced HD. 

Keywords: Handgrip Strength, Hemodialysis, Malnutrition, Uric Acid 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmada evre 3-4 kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalar (prediyaliz grup) ile 

hemodiyaliz tedavisi alan hastalarının cinsel yaşamlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 

Çalışmaya 52 kişilik evre 3-4 kronik böbrek hastası (ortalama yaşları 49±7 yıl) ile 78 kişilik haftada 3 

gün hemodiyaliz tedavisi alan hasta (ortalama yaşları 49±8 yıl) alındı. Her iki gruba sosyodemografik 

veri formu ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) uygulandı. Bulgular: Her 2 grup arasında 

yaş, cinsiyet, cinsel partner yaşı, aile tipi, gelir düzeyi, sigara alışkanlığı, haftalık cinsel ilişki sayısı ve 

KBH etyolojisi açısında fark yoktu (p>0.05). Vücut kitle indeksi (VKI), yaşanılan yer, çalışma 

durumu, eş eğitim durumu, kullanılan kalsiyum kanal blokörü, beta blokör ve angiotensin converting 

enzim inhibitörü tedavileri açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark vardı (p<0.05). 

Hemodiyaliz grubu kadınlarda ACYÖ puan ortalaması 21(15-24); hemodiyaliz 14(11-17) ve 

prediyaliz grubu erkeklere 15(12-19), prediyaliz grubu kadınlarda ise 16.5(13.3-18) hemodiyaliz grubu 

erkeğe göre daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0.001, p=0.014, p=0.048). Tüm çalışma 

popülasyonunda ACYÖ puanı yüksek olan hastaların daha az çalıştıkları, haftalık cinsel ilişki 

sayılarının daha az olduğu saptandı (sırası ile, p=0.01, p=0.007) Korelasyon analizinde total kohortta 

yaş ve eş yaşı ile ACYÖ arasında pozitif yönde anlamlı derecede korelasyon saptanırken kadın 

cinsiyet ve çalışmama ile ACYÖ ilişkili saptandı (sırası ile p=0.002, p<0.001, p=0.001, p<0.001). 

Sigara kullanımı arttıkça ACYÖ puanı artmaktaydı (p=0.015). Prediyaliz grubunda yapılan korelasyon 

analizinde ise ACYÖ puanı ile VKI, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve kalsiyum kanal 

blokör kullanımı arasında negatif (sırası ile p=0.019, p=0.003, p<0.001, p=0.003), KBH süresi ile 

pozitif ilişki (p=0.038) saptandı. Hemodiyaliz grubunda ise ACYÖ puanı çalışma durumu ile ilişkili 

saptandı (p<0.001). Sonuç: Hemodiyaliz tedavisi alan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu (CİB) daha 

fazla görülmektedir. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda yaş ve eş yaşı arttıkça cinsel işlev 

bozukluğu artmakta, kadınlarda ve sigara içen bireylerde CİB daha fazla görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek Yetmezliği, Cinsel İşlev Bozukluğu, Hemodiyaliz. 

 

SEXUAL LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE IN  

HEMODIALYSIS AND DURING PREDIALYSIS 
 

 

ABSTRACT 
Objectives: The aim of this study was to evaluate the sexual life of patients with stage 3-4 chronic 

kidney disease (CKD) and patients undergoing hemodialysis treatment. Methods : The study included 

52 patients with stage 3-4 chronic kidney disease (mean age 49 ± 7 years) and 78 patients who 

received hemodialysis treatment for 3 days (mean age 49 ± 8 years). Sociodemographic data form and 

Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX) were applied to both groups. Results: There were no 

differences in terms of age, sex, sexual partner age, family type, income level, smoking habit, number 

of sexual intercourse per week, and the etiology of CKD (p> 0.05). There was a statistically significant 

difference between the groups in terms of body mass index (BMI), place of residence, working 

condition, co-educational status, calcium channel blocker, beta blocker and angiotensin converting 

enzyme inhibitor (p <0.05). In the women hemodialysis group, the ASEX score was higher than the 

men hemodialysis group.Correlation analysis revealed a significant positive correlation between age 

and ASEX in the total cohort, whereas female gender and non-working were associated with ASEX (p 

= 0.002, p <0.001, p = 0.001, p <0.001, respectively). As smoking increased, ASEX score increased (p 

= 0.015). In the correlation analysis performed in the predialysis group, there was negative correlation 
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between ASEX score and BMI, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and calcium channel 

blocker usage (p = 0.019, p = 0.003, p <0.001, p = 0.003, respectively), and positive relationship with 

CKD duration. (p = 0.038). In the hemodialysis group, the ASEX score was associated with the study 

status (p <0.001). Conclusion: Sexual dysfunction (SD) is more common in women receiving 

hemodialysis treatment. In patients with chronic kidney disease, sexual dysfunction increases as age 

and age increase, and in women and smokers it is more common. 

Keywords: Renal Failure, Sexual Dysfunction, Hemodialysis 
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ÖZ 
Amaç: Çalışmanın amacı, hipertansiyon hastalarında direkt oftalmoskopik yöntemle saptanan retinal 

mikrovasküler bulguların kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'de saptanan serebral sessiz 

infarktlarla ilişkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Seksen hipertansif, ek sistemik hastalığı 

olmayan birey çalışmaya dâhil edildi. Nörolojik muayenede saptanan retinal mikrovasküler yapıyı 

incelemeye yönelik direkt oftalmoskopik bulgular olarak: arteriovenöz boğumlanma, fokal arterioler 

daralma, retinal damla hemoraji, retinal mikroanevrizma ve yumuşak eksuda varlığı incelendi ve 

kaydedildi. Hastaların kraniyal MRG'deki sessiz infarkt özelliği taşıyan bulguları: laküner infarkt 

varlığı, milimetrik gliotik odak ve multiple iskemik lezyon varlığı incelendi. Bulgular: Çalışmaya 

aldığımız 80 hipertansif bireyin %67,5'i (n=50) kadın, %27,5'i (n=30) erkekti. Hastaların yaş 

ortalaması 57,3 ± 9,22 (sınırlar 40-83) olarak hesaplandı. Hipertansiyon süresi ortalama 4,3 ± 3,77 

(sınırlar 1-20) yıldı. Hipertansiyonun retina bulguları olarak en sık arteriovenoz boğumlanma (%65, 

n=52) saptandı. %38,8 (n=31) fokal arteriolar daralma, %18,8 (n=15) retinal damla hemoraji 

belirlendi. Retinal mikroanevrizma 1 (%1,25) hastada izlendi, yumuşak eksudaya rastlanmadı. 

Kraniyal MRG incelenmesinde; %27,5 (n=22) normal bulgular, %10 (n=8) sadece laküner infarkt, 

%15 (n=12) milimetrik gliotik odaklar, %47,5 (n=38) multipl iskemik lezyonlar saptandı. Kraniyal 

MRG bulguları ve oftalmoskopik inceleme bulguları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; 

oftalmoskopik retinal incelemenin kraniyal MRG değerlendirmesine göre pozitif prediktif değeri: 

%90, negatif prediktif değeri:%84 olarak belirlendi. Sonuç: Çalışmamızın verileri direkt 

oftalmoskopik yöntemle saptanan retinal mikrovasküler patolojilerle kraniyal sessiz iskemik lezyonlar 

arasında ilişki olduğunu ve oftalmoskopik incelemenin bu açıdan prediktif değere sahip olduğunu 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oftalmoskopi; Hipertansiyon; İnme, Felç 

 

RETINAL SIGNS OF HYPERTENSION AND SILENT CEREBRAL INFARCTS 
 

 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT Objective: The study aims to evaluate the relation of retinal microvascular signs that are 

detected with direct ophthalmoscopy and silent infarcts that are detected with cranial magnetic 

resonance imaging (MRI). Material and Methods: 80 hypertensive patients with no other systemic 

diseases were included in the study. Presence of arteriovenous nicking, focal arteriolar narrowing, 

retinal hemorrhage, retinal microaneurysm, soft exudate are studied and recoded as direct 

ophthalmoscopic symptoms for the study of retinal microvascular structure detected in neurological 

examination. Presence of lacunar infarct, minimal gliotic foci and multiple ischemic lesions are 

examined as silent infarct symptoms detected in cranial MRI. Results: 67.5% (n=50) of the patients 

were female and 27.5% (n=30) were male. The average age of the patients was 57.3 ± 9.22 (limits: 40-

83). The average hypertension period was 4.3±3.77 (limits: 1-20) years. Arteriovenous nicking was the 

most frequently detected retinal symptoms of the hypertension (65%, n=52). 38.8% (n=31) focal 

arteriolar narrowing, 18.8 (n=15) retinal hemorrhage were identified. One patient showed retinal 

microaneurysm and none showed soft exudate. Cranial MRI showed 27.5% (n=22) normal symptoms, 

10% (n=8) only lacunar infarct, 15% (n=12) minimal gliotic foci and 47.5% (n=38) multiple ischemic 

lesions. Statistical evaluation of cranial MRI and ophthalmoscopy reveals, its positive predictive value 
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as 90%, negative predictive value as 84%. Conclusion: Our study indicates that there is relationship 

between retinal microvascular pathologies detected with direct ophthalmoscopy and cranial silent 

ischemic lesions and therefore ophthalmoscopic examination is thought to have a predictive value. 

Keywords: Ophthalmoscopy; Hypertension; Stroke 
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ÖZ 
Amaç: Hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) genellikle otozomal dominant kalıtsal bir hastalıktır. Bu 

çalışmada ki amacımız HKM hastalarında mikrovasküler akım ve zayıf myokardiyal blush grade 

(MBG) belirleyicilerini değerlendirmekti. Method: Zayıf MBG (MBG 0/1, n = 43) ve normal MBG 

(MBG 2/3, n =15) hastaları retrospektif olarak incelendi. Sonuçlar: Aile öyküsü ve sol ventrikül 

diyastol-sonu çapı, zayıf MBG grubunda (p = 0.025, p = 0.021) anlamlı olarak yüksekti. Sol atriyum 

çapı ve orta-ciddi mitral yetersizliği yüzdesi normal MBG grubunda (p = 0.034, p = 0.002) daha 

yüksekti. Ani kardiyak ölüm riski zayıf MBG hastalarında daha yüksekti (p = 0.014). Orta-ciddi mitral 

yetersizliği (odds ratio = 0,013, p=0.004) ve HKM-ani ölüm risk skoru (odds ratio = 0,398, p=0.009) 

zayıf MBG’i belirlemede bağımsız parametreler olarak saptandı. Zayıf MBG’i belirleyen HKM-ani 

ölüm riski cut-off değerleri ROC curve analizi ile 3.10 olarak saptandı. Bu değerde zayıf MBG 

sensitivitesi: 76.2%, spesifitesi: 76.7% olarak saptandı. Sonuçlar : Sonuçlarımız zayıf MBG’li HKM 

hastalarında ani kardiyak ölüm riskinin arttığını göstermiştir. İlerleyen dönemlerde bu sonuçlatın daha 

büyük hasta popülasyonlu çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik Kardiyomiyopati; Mikrovasküler Hastalık; Ani Kardiyak Ölüm Risk 

Skoru 

POOR MYOCARDIAL BLUSH GRADE ACCOMPANIES TO HIGHER SUDDEN 

DEATH RISK SCORES OF HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY 
 

 

ABSTRACT 
Purpose : Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is predominantly inherited as an autosomal dominant 

disease. The aim of our study was to evaluate angiographic microvascular flow and predictors of poor 

myocardial blush grade (MBG) in patients with HCM. Methods : Patients with poor MBG (MBG 0/1, 

n = 43), and patients with normal MBG (MBG 2/3, n =15) were included retrospectively. Results : 

Family history and left ventricular end-diastolic diameter were significantly higher in poor MBG 

group (p = 0.025, p = 0.021). Left atrium diameter and moderate to severe mitral regurgitation (MR) 

were significantly higher in normal MBG group (p = 0.034, p = 0.002). Percentage of SCD risk was 

significantly higher in patients with poor MBG (p = 0.014). Moderate and severe mitral regurgitation 

(odds ratio = 0,013, p=0.004) and HCM-SCD risk score (odds ratio = 0,398, p=0.009) were found to 

be independent parameters for predicting poor myocardial blush grade. The cut-off value of HCM-

SCD risk score obtained by ROC curve analysis was 3.10 for prediction of poor myocardial blush 

grade (sensitivity: 76.2%, specificity: 76.7%). Conclusions : Our study results demonstrated the 

increased risk of sudden cardiac death accompanies to poor myocardial blush grade in patients with 

HCM. If confirmed by further studies, poor MBG may convey SCD-HCM risk to the higher rates. 

Keywords: Hypertrophic Cardiomyopathy; Microvascular Disease; Sudden Cardiac Death Risk Score 
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ÖZ 
Amaç: Hipotiroidizmin diyastolik tipte daha fazla olmak üzere hipertansiyona neden olabileceği 

bilinmektedir. Gece kan basıncında beklenen düşüşün olmadığı hasta grubu anlamında kullanılan 

nondipper bireylerde, dipper bireylere göre hedef organ hasarı sıklığının arttığı bilinmektedir. 

Hipotiroidizmin nondipper kan basıncı profili gelişimine neden olabileceği gösterilmiştir. Biz bu 

çalışmada, aşikar ve subklinik hipotiroidili normotansif hastalarda tiroid hormon replasman tedavisi 

öncesi ve sonrası 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu (AKBM) ile kan basıncı 

profilinde ortaya çıkan değişiklikleri belirlemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmaya, daha önce Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hipertansiyonu olmayan, aşikar ve subklinik hipotiroidi 

hastalarını içeren bir çalışma için takibe alınmış 29 hasta dahil edildi. Hastalarda hipotiroidi 

mevcutken kan basıncı profili incelemesi amacı ile AKBM ile değerlendirme yapılmıştı. AKBM 

sonrası hormon replasman tedavisi başlanmış olan bu hastalar, ötiroid hale geldikten sonra tekrar 

AKBM incelemesine alındı. Tiroid replasman tedavisi öncesi ve sonrası AKBM ölçümleri ve 

laboratuvar değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Tiroid replasman tedavisi sonrası tüm hastaları içeren 

grupta ve 40 yaş ve üstü hastalarda sistolik ve ortalama kan basıncı değerlerinde artış saptanmıştır 

(tablo 1). Hastalar ötiroid hale getirildikten sonra 40 yaş altı hipotiroidili olgularda diyastolik 

nondipper hasta sayısında anlamlı bir azalma saptanmıştır (p:0.046) (tablo 2), ancak tüm hasta 

grubunda saptanan diayastolik nondipper sayısındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

saptanmamıştır. Kırk yaş altında olup tedavi öncesi subklinik hipotiroidili olan hastalarda da DKB 

açısından nondipper hasta sayısında bir azalma saptanmış ancak bu azalmanın istatistiksel olarak 

anlamlılığa ulaşmadığı bulunmuştur (p:0.083). Sonuç: Çalışmaya alınan hasta sayısı az olmakla 

birlikte, tiroid hormon replasman tedavisi özellikle genç populasyonda nondipper hasta sayısını 

azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm, Hipertansiyon, 24 Saat Ambulatuvar Kan Basıncı, Tiroid 

Hormon Replasman Tedavisi 
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ABSTRACT 
Introduction Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is a neuromedical disorder associated 

with infection by virus of the retroviridae class known as human immunodeficiency virus (HIV). 

Many studies have been done to know prevalence of psychiatric morbidity in HIV positive patients 

and they found high psychiatric morbidity that ranged from 4-60%. Among all psychiatric morbidity, 

depression is one of the most common psychiatric disorders. Depression is 2-4 times more prevalent in 

HIV in comparison to general population. Depression often goes undiagnosed and untreated. The 

prevalence of new- onset psychosis in patient with HIV disease may be as high as 15%. Patients had 

been psychotic from several days to several months before presentation and the most common 

symptom was a persecutory, grandiose or somatic delusion. Auditory hallucinations also were 

common as were anxiety, agitation, formal thought disorder, mood disturbance, bizarre behaviour and 

cognitive impairment. Cases Five cases of psychiatric disorders including; substance- induced bipolar 

disorder (depression with psychotic features), adjustment disorder with depressed mood, bipolar 

disorder I-manic episode, substance- induced bipolar disorder (mania with psychotic features) and 

alcohol induced disorder (with psychotic features) are report in this oral presentation. Discussion The 

problems caring for patients infected with HIV extend beyond the medical and the psychiatric 

complications of the disorder. Depression is very high in HIV positive patients. Therefore every HIV 

positive patients attending the HIV clinic should also be assessed thoroughly for depression and 

another psychiatric disorder. References Grant I, Atkinson Jr JH. Neuropsychiatric aspects of HIV 

Infection and AIDS. In: Comprehensive text book of psychiatry (7th edn.) Lippincott Williams & 

Wilkins, Philadelphia. 2000. Ayano G, Solomon M, Abraha M. A systematic review and meta-

analysis of epidemiology of depression in people living with HIV in east Africa. BMC Psychiatry. 

2018 Aug 15;18(1):254. Dux MC, Lee-Wilk T. Integration of Neuropsychological Services in a VA 

HIV Primary Care Clinic. Arch Clin Neuropsychol. 2018 May 1;33(3):290-300. 
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ÖZ 
Giriş: Hodgkin Lenfoma (HL), Thomas Hodgkin tarafından 1832 yılında tanımlanmış, lenfoid 

dokulardan köken alan bir hastalıktır. Reed-Sternberg hücreleri karakteristiktir ve tanı koydurucudur. 

Tüm kanserlerin %1’ini, lenfomaların %18’ini oluşturur. Bu çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde HL tanısı alan hastalarının klinik 

özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Aralık 2009 ve Mayıs 

2017 yılları arasında tanı almış, tedavi ve takipleri yapılan 36 HL’lı hastanın verileri geriye dönük 

incelenmiştir. Bulgular: Hastaların 20’si (%55) kadın, 16’sı (%45) erkek, yaş ortalaması 36,91±17,5 

(18-79) yıldı. Hastaların 18’inde (%50) erken evre (evre I-II) ve hastaların 18’inde (%50) geç evre 

(evre III-IV) hastalık vardı. Hastaların 7’sinde (%19) tanı anında kemik iliğinde tutulum mevcuttu. En 

yaygın histolojik tipleri Nodüler Skleroz Hodgkin lenfoma 22 hasta (%61), miks sellüler Hodgkin 

lenfoma 7 hasta (%19) ve lenfosit predominant 7 hasta (%19) idi. Tedavi olarak sadece 1 hasta tutulu 

alan radyoterapisi aldı, diğerleri ABVD (doksorubisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin) kemoterapisi 

aldı. İlk tedaviye 30 (%83) hasta tam yanıt, 2 (%5) hasta parsiyel yanıt, 3 (%8) hasta da tedavi 

sürecinde takipsiz kalmıştır. 1 hasta tedavisi devam ederken ex olmuştur. Toplam 90 ay takip 

süresinde 2 hasta ex olmuştur. Ex olan hastalardan 1’i tedavisi devam ederken progrese olarak, diğeri 

de bleomisine bağlı irreversibl pulmoner fibrozise bağlı olarak kaybedilmişlerdir. Hastalardan 2’sine 

nüks oldu. Bu hastalara otolog kök hücre nakli yapıldı ve bu hastalar tam remisyonda takip 

edilmektedir. Sonuç: Onkolojik hastalıklar arasında Hodgkin Lenfoma (HL) günümüzde tedavi 

edilebilen kanserler arasına girmiştir. Bizim hastalarımızın da hem epidemiyolojik hem de tedavi 

sonrası yüksek yanıt ve sağkalım oranları ile sonuçlarımız genel olarak literatürle uyumluydu. 

Değerlendirilen hasta sayısının artırılmasıyla ülkemizdeki HL hastalarına ait demografik özellikler ve 

tedavi sonuçları ile ilgili bilgilere daha fazla katkıda bulunulabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, Klinik Özellikler, Tedavi Sonuçları 
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ÖZ 
Amaç: Diyabetes Mellitus (DM), dünyada en sık görülen endokrin hastalık olup 2012 yılında dünyada 

371 milyon diyabetli birey mevcutken, 4.8 milyon insan DM nedeniyle hayatını kaybetmiş ve 2014 

yılında yapılan çalışmada diyabetik hastalar için yıllık yaklaşık 612 milyar dolar ile 1099 milyar dolar 

arasında değişen sağlık harcaması yapıldığı gösterilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda hastaneye 

yatış süresi ve maliyet ile bazı risk faktörleri ve komplikasyonlar arasında belirgin bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Çalışmamızdaki amacımız demografik, antropometrik özellikler ve diyabetik 

komplikasyonlar ile hospitalizasyon süreleri arasındaki ilişkiyi incelemekir. Yöntemler: Bu çalışmaya 

DM tanısı ile hospitalize edilen 500 hasta dahil edildi. Yatırılan hastaların yatış süreleri ≤10 gün, 10-

20 gün, ≥20 gün olarak belirlendi. Yatış süreleri ve risk faktörleri arasındaki ilişki irdelendi. Bulgular: 

Hastaların yatış süresi en az bir gün olmak üzere en fazla yüz yirmi bir gün ve ortalama yatış süresi 

14.8 gün idi. Yatış süresi gruplara ayrıldığında; ≤10 gün, 10-20 gün ve ≥20 gün yatış süresi olanların 

sayısı sırasıyla; 251(%50.2), 158(%31.6), 91(%18.2) idi. Yatış süresi 10-20 gün olanlarda yatış süresi 

≤10 gün olanlara göre diyabet süresinin anlamlı olarak uzun olduğu, insülin kullanımının anlamlı 

oranda yüksek olduğu, kötü glisemik kontrol oranının anlamlı oranda yüksek olduğu saptandı. Ayrıca 

nefropati, serebrovasküler olaylar, kardiyovasküler hastalıkların anlamlı oranda daha yüksek olduğu 

saptandı. Sonuç: Çalışmamızda glisemik kontrolün ve diyabetik komplikasyonların diyabete bağlı 

hastane yatışlarının kontrolünde belirleyici olduğunu ve iyi kontrol edilen diyabetin Türkiye’de DM 

hastalarının hastane yatış süresini azalttığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Hospitalizasyon Süresi, Diyabetik Komplikasyonlar 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE, DEMOGRAPHIC, ANTROPOMETRIC 

FUTURE, DIABETIC COMPLICATIONS AND DURATION OF 

HOSPITALISATION IN HOSPITALIZED DIABETIC PATIENTS 
ABSTRACT 
Objective: Diabetes Mellitus (DM) is the most common endocrine disease in the world. In 2012, 371 

million people with diabetes were living in the world, 4.8 million people lost their lives due to diabetes 

and the study done in 2014 shown that; 612-1099 billion dollar was spent for diabetic patients for each 

year. It has been determined in previous studies that; some risk factors and complications have 

significantly increased health care costs and hospitalization duration. The aim of our study is to 

investigate the relationship between the duration of hospitalization and demographic, antropometric 

futures, diabetic complications. Methods: 500 patients hospitalized with DM diagnosis were included 

in this study. Patients who are admitted study were divided into three groups (≤10 days, 10-20 days, 

≥20 days) according to duration of hospitalisation. The relationship between the duration of 

hospitalisation and risk factors was examined. Results: The duration of hospitalisation was at least one 

day, up to twenty one days and the average duration of hospital stay was 14.8 days. When the number 

of hospitalisations is divided into groups; ≤10 days, 10-20 days and ≥20 days, respectively; 

251(%50.2), 158(%31.6), 91(%18.2). Our study found that; patients with ≥20 days hospitalisation had 

worse glycemic control and also duration of diabetes, rate of taking insulin treatment, nephropathy, 

cerebrovascular events and cardiovascular diseases were significantly higher compared to ≤10 days 

and 10-20 days of hospitalisation. Conclusion: Our study showed that glycemic control and diabetic 

complications were important determinant in the control of diabetes-related hospitalisations and well-

controlled diabetes has been shown to reducing the duration of hospital admissions of patients with 

diabetes in Turkey. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Hospitalisation Duration, Diabetic Complications 
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HUZURSUZ BACAK SENDROMU TANILI HASTALARIN HASTALIK ŞİDDETİNE 
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ÖZ 
Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) tanılı hastalarda hastalık şiddetine göre serum 

nötrofil/lenfosit (NLR), monosit/lenfosit (MLR), platelet/lenfosit (PLR) oranlarının tespiti ile 

etiyolojide inflamasyonun rolüne ve hastalık şiddetinin ilerlemesi üzerinde ki olası etkilerine yönelik 

veriler toplanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, ‘Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu 

Çalışma Grubu (UHBSÇG)’ anketine göre HBS tanısı konulan, ‘Uluslararası Huzursuz Bacaklar 

Çalışma Grubu Şiddet Skalası (UHBSÇGŞS)’ na göre hastalık şiddeti belirlenen 100 hasta ve 100 

sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol gruplarında 12-14 saat açlıktan sonra biyokimyasal 

çalışmalar için venöz kan örnekleri alınmıştır. Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>.05). HBS grubunda kontrol grubuna göre 

hemoglobin ve ferritin değerleri daha düşük (p<0,001), total demir bağlama kapasitesi (p<0,01), 

nötrofil (p<0,001), NLR (p<0,001), PLR (p<0,05) ve MLR (p<0,05) parametreleri ise daha yüksek 

bulunmuştur. HBS tanılı hastalarımızda hastalık şiddetindeki artışa paralel olarak istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yaş, hastalık süresi, NLR ve PLR düzeyleri artarken, lenfosit seviyesi azalmaktadır. 

MLR seviyelerinde ise hastalık şiddetindeki değişiklikle anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Sonuç: 

Çalışmamız, NLR, MLR, PLR oranlarının HBS ile ilişkili olabileceği hipotezini destekler niteliktedir. 

HBS hastalarında serum NLR, MLR, PLR düzeyleri gibi kolay ulaşılabilir, az maliyetli 

parametrelerdeki değişikliklerin değerlendirilmesi, bu rahatsız edici durumun ek özelliklerini ve tedavi 

stratejilerini belirlemek için faydalı olabilir. Bulgularımızı boyuna veriler kullanarak çoğaltmak için 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı İdiyopatik Parkinson Hastalığı (İPD) hastalarında Dürtü Kontrol 

Bozukluğunun (ICD) prevalansını tahmin etmek ve İPD'nin dürtüsellik üzerindeki etkisini 

araştırmaktı. Yöntem: Dopamin replasman tedavisi (DRT) ile tedavi edilen 40 IPD hastası (16 kadın) 

ve yaş ve cinsiyete benzer 41 sağlıklı kontrol grubu (HC) (18 kadın) dahil edildi. Hepsi Minnesota 

Dürtüsel Bozukluk Röportajı (MIDI) tarafından değerlendirilen Dürtü Kontrol Bozukluğu ve Barratt 

Dürtü Ölçeği Ölçeği'nin (BIS-11) Türkçe uyarısı ile değerlendirildi. Sonuç: 13 IPD hastası (% 32.5) 

MIDI'de en az bir ICD bildirmiştir. Dopamin agonisti kullanımı, ICD için önemli bir risk olarak 

bulundu. İPD hastaları ve HC, toplam dürtüsellik puanları açısından benzerdi, ancak İPD hastalarında 

kognitif dürtüsellik yüksek bulundu. Diğer alt gruplar ve toplam puan değişmediyse de, dopamin 

agonist kullanımı varlığında kognitif dürtüsellik daha fazlaydı. Toplam LEDD skoru kognitif 

dürtüsellik ile korele idi. Tartışma: IPD'deki motor olmayan bulgular sorgulanmadığı takdirde göz ardı 

edilebilir. İPD hastalarında artan dürtüsellik dikkatlice izlenmelidir. ICD'si olmayan IPD hastalarının 

bile, özellikle kognitif dürtüsellik eğilimlerinin arttığı unutulmamalıdır. Ayrıca, kognitif dürtüsellik 

dışındaki dürtüsellikleri ölçen testler yeterli olmayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Idiopatik Parkinson Hastalığı, Dürtü Kontrol Bozukluğu , Dürtüsellik 

 

IMPULSE CONTROL DISORDER AND IMPULSIVITY IN IDIOPATHIC 

PARKINSON DISEASE: PAIRED CASE CONTROL STUDY 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of the current study was to estimate the prevalence of Impulse Control Disorder 

(ICD) in patients with Idiopathic Parkinson’s Disease (IPD) and to investigate the effect of IPD on 

impulsivity. Method: 40 IPD patients (16 female) treated with dopamine replacement therapy (DRT) 

and age and sex similar 41 healthy controls (HC) (18 female) were included. All were assessed for 

Impulse Control Disorder assessed by Minnesota Impulsive Disorder Interview (MIDI) and for 

impulsivity by Turkish version of Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11). Result: 13 patients with IPD 

(32.5%) reported at least one ICD in MIDI. DA was found to be a significant risk for ICD. IPD 

patients and HC were similar in terms of total impulsivity scores , but IPD patients had significantly 

higher cognitive impulsivity. And although other subgroups and total score did not change, cognitive 

impulsivity was greater in the presence of dopamine agonist use. And the total LEDD score was 

correlated with cognitive impulsivity. Conclusion: Non-motor findings in IPD can be overlooked if 

they are not questioned. Increased impulsivity should be carefully followed in patients with IPD. It 

should be kept in mind that even IPD patients who had no ICD have increased tendencies for 

impulsivity, especially in cognitive areas. In addition, the tests which only measures impulsivity other 

than non,planning impulsivity may not be sufficient. 

Keywords: Idiopathic Parkinson's Disease, İmpulse Control Disorder, İmpulsivity 
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İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİ NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN 
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ÖZ 
Giriş: İndirekt hiperbilirubinemi yenidoğan yoğun bakım ünitesine en sık yatış nedenleri arasındadır. 

Yüksek bilirubin düzeylerinin yol açabileceği bilirubin ensefalopatisi, indirekt hiperbilirubineminin en 

korkulan komplikasyonudur. Bu çalışmamızda kliniğimizde indirekt hiperbilirunbinemi tanısıyla takip 

edilen bebekleri değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada hastanemiz 

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında indirekt hiperbilirubinemi 

nedeniyle takip edilen 60 hastanın dosyaları demografik veriler ve laboratuar sonuçları açısından 

değerlendirildi. Fototerapi tedavisi kararında Amerikan Pediatri Akademisi fototerapi çizelgeleri esas 

alındı. Bulgular: Hastaların ortanca gestasyon haftası 38 hafta (min 34-max 42), ortalama doğum 

ağırlığı 3045±440 gram olarak hesaplandı. Hastaların 26’sı kız (%43.3) idi. Doğum şekilleri 

değerlendirildiğinde 35 (%58,3) vakanın normal spontan vajinal yolla doğduğu görüldü. Bu hastaların 

19 tanesi annelerinin ilk gebeliğinden doğmuşlardı. Sarılığın etiyolojik faktörleri değerlendirildiğinde 

hemolitik nedenler ilk sırada yer almaktaydı, 26 (%43,3) hastada ABO uyuşmazlığı, 9 (%15) hastada 

Rh uyuşmazlığı saptandı. Bu hastaların 13’ünde direkt coombs pozitifliği tespit edildi. Sarılık 

gelişmesine katkıda bulunan diğer faktörler değerlendirildiğinde 4 hastada prematürite, 2 hastada 

sepsis, 2 hastada dehidratasyon, 2 hastada idrar yolu enfeksiyonu ve 1 hastada sefal hematom saptandı. 

Hastaların hastaneye yatış günü ortanca 3.5 gün (min 1-max 18), yatış süresi 2 gün (min 1- max 9) 

olarak saptandı. Sonuç: İndirekt hiperbilirubinemi, yenidoğan döneminde önemli bir hastaneye yatış 

sebebidir. Çalışmamızda da görülmüştür ki ABO ve Rh uyuşmazlığı gibi hemolitik nedenler en önemli 

etiyolojik faktörlerdir. Bu nedenle yenidoğan bebeklerde risk faktörlerinin doğumda belirlenip bu 

hastaların yakın takip edilmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İ̇ndirekt Hiperbilirubinemi, Yenidoğan, Abo Uyuşmazlığı, Rh Uyuşmazlığı 
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ÖZ 
Giriş: İnek Sütü Protein Alerjisi (İSPA) erken çocuklukta en sık görülen besin alerjisidir. Laboratuar 

testleri tek başına tanı koydurmaz ve testlerin negatif olması tanıyı dışlamaz bu nedenle tanıda altın 

standart, eliminasyon diyeti ve besin yükleme testidir. Yöntem: Kasım 2017-Ocak 2019 tarihleri 

arasında ISPA tanısı alan 72 olgunun, demografik, klinik, laboratuvar verileri retrospektif olarak 

analiz edildi. Bulgular: Olguların %58’i erkek, %42’si kızdı. Median izlem süresi 7.8 ay (3.2-12.4 ay), 

median diyetle izlem süresi 6.4 ay (3.2-12.1 ay) idi. 1 yaş üzeri olguların sayısının 14 (%20), 6 ay -1 

yaş arası olguların sayısının 21 (%29), 6 ay altındaki olguların sayısının 37 (%51) olduğu belirlendi. 

Olguların 24’ünün anne sütü ile beslendiği, 28 olgunun anne sütü ile birlikte mama ile beslendiği, 20 

olgunun sadece mamayla beslendiği belirlendi. En sık başvuru nedeni, proktokolit (kanlı ve/veya 

mukuslu ishal): % 58, huzursuzluk, kolik ve beslenme güçlüğü: %17, gastroözofageal reflü belirtileri: 

% 12, atopik dermatit benzeri cilt döküntüleri: %8, kabızlık: %5 idi. Olguların %12’sinde, ailede atopi 

mevcuttu. Tüm olguların %58’sinde alerji testlerinin pozitif olduğu belirlendi, yaş gruplarına göre 

değerlendirildiğinde ise, 1 yaş altında olguların %63’ünde alerji testlerinde 1 veya 1’den fazla 

pozitiflik mevcutken, 1 yaş üzeri olgularda 1 veya 1’den fazla testte pozitiflik oranının %42 olduğu 

belirlendi. Test sonuçlarında ise olguların % 68’inde inek sütü, % 19’unda yumurta beyazı ve 

%13’üde yumurta sarısı alerjisi mevcuttu. Spesifik IgE pozitifliğinin proktokolitli olgularda, diğer 

semptomlarla başvuran olgulara göre anlamlı olarak düşük olduğu belirlendi (p<0.05). Diyete 

uyumun, sadece anne sütü ile beslenen olgularda, diğer iki gruba göre daha yüksek olduğu ve farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: ISPA olgularına tanı koymada, klinik 

değerlendirmenin önemi, allerji testlerinden daha fazladır. Tüm allerji testler negatif olduğunda dahi 

hastada klinik şüphe durumunda ISPA düşünülmelidir. Anne sütünün tadının, hidrolize ve aminoasit 

bazlı mamalardan daha iyi olmasının da diyete uyum açısından önemli bir faktör olduğu 

düşünülmüştür. 
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ÖZ 
Doğuştan kistik adenomatoid malformasyon, embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal akciğer 

dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması ile ortaya çıkan nadir hamartomatöz bir 

malformasyondur (1). Bu anomali son yıllarda, konjenital pulmoner hava yolu malformasyonları adı 

altında yeniden sınıflandırılmıştır. İntrauterin tanı gebeliğin 16-32. haftaları arasında ultrasonografi ile 

konabilir, lezyona ek olarak pulmoner hipoplazi, polihidroamnios, ve hidrops saptanabilir (2). 

Antenatal ultrasonografinin yaygın kullanımı konjenital kistik akciğer hastalığı (KKAH)’ nın 

intrauterin tanısında artışa neden olmuştur (3). Bu çalışmada Ocak 2007-Aralık 2017 yılları arasında 

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde intrauterin KKAH ön 

tanısı ile yatan bebeklerin kayıtları retrospektif olarak incelenerek, intrauterin tanılarla postnatal 

sonuçların tutarlılığı değerlendirildi. İntrauterin dönemde termine edilen KKAH tanısı alan hastalar 

çalışma dışı bırakıldı. Onbir yıl içerisinde hastanemizde antenatal KKAH öntanısıyla oniki bebek 

doğdu. Hastaların postnatal demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’ de görülmektedir. Tablo 1. 

KKAH öntanısıyla doğan bebeklerin postnatal demografik ve klinik verileri Veriler n (%) Doğum 

ağırlığı (gram) (Ort ± SS) 2945±486 Gebelik haftası (hafta) (Ort ± SS) 36.4±1.5 Cinsiyet (n, %) Kız 5 

(%41.6) Erkek 7 (%58.4) APGAR skoru (5. Dakika) (Ort ± SS) 8.5±2.4 Postnatal tanı (uzun dönem 

izlem) (n, %) Pulmoner sekestrasyon 3 (%25.0) Konjenital kistik adenomatoid malformasyon 4 

(%33.4) Bronkojenik kist 2 (%16.6) Konjenital lober amfizem 3 (%25.0) Ek hastalık - Operasyon - 

Ölüm - Ortalama ± Standart sapma Sonuçta, intrauterin ve postnatal tanılar arasında farklılık olmakla 

birlikte KKAH tanı ve izleminde intrauterin ultrasonografinin önemli bir yeri olduğu görüldü. 
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POST-NATAL OUTCOMES OF INTRAUTERINE CYSTIC LUNG DISEASES 
 

 

ABSTRACT 
Congenital cystic adenomatoid malformation is a hamartomatous malformation accepted as an 

embryonic differentiation anomaly characterized by replacement of normal lung parenchyma by cysts 

of various sizes and numbers (1). This entity was renamed recently as congenital pulmonary airway 

malformations. Ultrasonography is the chief modality for prenatal diagnosis between 16-32 weeks of 

pregnancy. Pulmonary hypoplasia, polyhydramnios and hydrops can also be detected synchronously 

(2). The widespread use of antenatal ultrasound examination has resulted in an increase in the prenatal 

diagnosis of congenital cystic lung disease (CCLD) (3). In this study, we evaluated retrospectively the 

records of infants intrauterine diagnosed with CCLD who were hospitalized between January 2007 

and December 2017 in Kayseri Training and Research Hospital, Neonatal Intensive Care Unit. 

İntrauterine pre-diagnosis and postnatal outcome were compared. Patients who were diagnosed CCLD 

as terminated in the intrauterine period were excluded from the study. In the 11 years, twelve neonates 

were born with a prenatal CCLD pre-diagnosis. The postnatal demographic and clinical characteristics 

of the patients are shown in Table 1. Table 1. Postnatal demographic and clinical data of infants born 

with pre-diagnosis of CCLD Data n (%) Birth weight (gram) (Mean ± SD) 2945±486 Gestational 

week (week) (Mean ± SD) 36.4±1.5 Gender (n, %) Female 5 (%41.6) Male 7 (%58.4) APGAR score 

(5. minute) (Mean ± SD) 8.5±2.4 Postnatal diagnosis (long-term follow-up) (n, %) Pulmonary 

sequestration 3 (%25.0) Congenital cystic adenomatoid malformation 4 (%33.4) Bronchogenic cyst 2 
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(%16.6) Congenital lober emphysema 3 (%25.0) Comorbidities - Operation - Mortality - Mean ± 

standard deviation In conclusion, although inconsistencies exist between intrauterine and postnatal 

 

 diagnoses, ultrasonography has an important role in both the diagnosis and management of CCLD. 

Keywords: Bronchogenic Cyst, Congenital Cystic Adenomatoid Malformation, Congenital Lober 

Emphysema, Pulmonary Sequestration, Newborn 
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ABSTRACT 
Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is a common condition with a high mortality 

rate. Along with a complete blood count (CBC), parameters of inflammation such as C-reactive 

protein (CRP), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) are also 

used in the diagnosis of CAP. The present study investigates the diagnostic and prognostic value of 

NLR, PLR parameters in patients diagnosed with CAP. Methods: Patients with CAP at Gulhane 

Training and Research Hospital’s emergency department were selected between October 1, 2016 and 

June 1, 2018. Data were obtained primarily from the hospital information system. CBC parameters, 

NLR and PLR derived from these parameters, hospitalization and discharge status were recorded. The 

determined patients were categorized into two groups, as hospitalized patients (HP) and discharged 

patients (DP). The NLR and PLR values were compared between the two groups and analyzed using 

statistical methods. Results: Of the 413 patients determined to have been diagnosed with CAP, 43.34% 

were in the HP group (n=179) and 56.66% were in the DP group (n=234). The mean NLR of the 

patients in the DP and HP groups was 5.93±5.31 and 12.05±10.71, and the mean PLR was 

179.55±122.63×109/L and 234.56±148.26×109/L, respectively. A comparison of the NLR and PLR 

values of the HP and DP groups revealed a statistically significant difference between the two groups 

(p=0.001 and p=0.001, respectively). The area under the curve (AUC) in the ROC curve analysis was 

0.717 for NLR (with a cut-off of 5.43, p<0.05) and 0.641 for PLR (with a cut-off of 160, p<0.05). 

Conclusions: ED physicians should take into account NLR and PLR values when evaluating the 

complete blood count parameters of patients diagnosed with pneumonia. These parameters may aid 

ED physicians in deciding whether to hospitalize or discharge the patient. 

Keywords: Pneumonia, Neutrophil, Lymphocyte, Platelet, Ratio 
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ABSTRACT 
Aim: To investigate the role of urine immunofixation electrophoresis in detecting relapse in patients 

with myeloma who have undergone autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 

(HSCT). Materials and Methods: The study included a total of 78 patients, comprising 49 males and 

29 females, with progressive disease or relapse after HSCT. Serum protein electrophoresis (sPE ), 

serum immunofixation electrophoresis (sIFE) and serum free light chain κ / λ ratio in addition to urine 

immunofixation (uIFE) were studied. Results: sPE, sIFE and κ / λ ratio demonstrated relapse in 65.3 

%, 88.3 % and 58.9 % of the cases respectively. The sPE, sIFE and κ / λ ratio all together 

demonstrated relapse in 95.5 % of the patients. In relapsing patients, urine immunofixation was found 

to be positive in 16.2 % of the patients. No patients with relapsed disease were missed by omitting 

uIFE from serum studies (sPE, sIFE and sFLC). Conclusion: For evaluation of relapse in MM patients 

after HSCT, uIFE had no additional diagnostic capability compared to serum studies (sPE,sIFE, and 

sFLC). Therefore, urine studies should be performed more selectively. 

Keywords: Myeloma; İmmunofixation; Urine; Transplantation 
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ÖZ 
Renal transplantasyon sonrasında, hastalarda doku reddini önlemek amacı ile takrolimus, siklosporin 

A gibi immünsüpresif ajanlar kullanılmaktadır. Söz konusu immünsupresyon tedavilerinin, erkek 

hastalar üzerinde belirgin seksüel disfonksiyon yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kadın hastalarda ise 

takrolimus plazma düzeyi ile seksüel disfonksiyon arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışma 

bulunmamaktadır. Materyal-Metod Aynı merkezde transplantasyon yapılmış ve takrolimus tedavisi 

gören kadın hastalar, hasta grubu olarak belirlenirken; farklı nedenler ile kadın hastalıkları ve doğum 

polikliniğine başvurmuş olanlar arasından seçilen hastalar da kontrol grubu olarak çalışmaya dahil 

edildi (n=21). Her iki çalışma grubuna da Back Depresyon, Back Anksiyete ve Kadın Cinsel İşlev 

Ölçeği (FSFI) testleri uygulandı. Transplantasyon hastalarının plazma takrolimus düzeyleri ve 

kreatinin düzeyleri eş zamanlı olarak belirlendi. Sonuç Her iki çalışma grubunun demografik verileri 

olarak; yaş, VKİ, meslek, sigara kullanımı, medeni hal, doğum sayıları, eğitim düzeyleri, psikiyatrik 

tedavi geçmişi, DM, tiroid hastalıkları, kontrasepsiyon yöntemleri, eşlerinin yaşı, eşlerinin kronik 

hastalık öyküsü parametreleri değerlendirildi. Gruplar arasında sadece meslek grupları istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gösterdi. Çalışma grupları ölçekler ile değerlendirildiğinde; transplantasyon ve 

kontrol grubunda depresyon, anksiyete ve cinsel işlev bozukluğu açısından anlamlı farklılık 

gözlenmedi. Takrolimus tedavisi gören transplantasyon hastalarının, takrolimus plazma düzeyleri 

düşük (<3mg/L), normal (3-7 mg/L) ve yüksek (>7) olacak şekilde gruplandırıldı. Depresyon ve 

anksiyete ölçeklerinden alınan sonuçlar ise; normal, hafif, orta ve şiddetli olacak biçimde 

sınıflandırıldı. Gruplar birbirleri ile kıyaslandığında ilaç düzeylerinin de depresyon, anksiyete ve kadın 

cinsel işlevlerinin üzerinde etkisinin bulunmadığı görüldü. Tartışma Böbrek transplantasyonu sonrası 

uygulanan immünsupresif tedavinin kadınlar üzerindeki hormon profiline ve dolayısı ile cinsel 

disfonksiyon üzerine etkileri ile ilgili yeterli veri ve çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

yapılan çalışmalarda, böbrek transplantasyonu sonrası cinsel işlev bozukluğu, %45 oranlarında 

bildirilmiştir ve çalışmalar genel olarak erkeklerde erektil disfonksiyonun belirlenmesi amacı ile 

yapılmıştır. Çalışmamız göstermektedir ki, kadınlarda transplantasyon sonrası hormon düzeylerinin de 

normal değerlere gelmesi ve diyaliz sürecinin sonlanmasının hayat kalitesini yükseltmesi sonucunda, 

kadınlarda cinsel disfonksiyonun ortadan kalkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Takrolimus, Cinsel Disfonksiyon, Renal Transplantasyon 
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ÖZ 
Amaç: Parsiyel epilepsi en sık görülen nöbet tipi olup bazı hastalarda monoterapi ve hatta politerapiye 

rağmen yeterli nöbet kontrolü sağlanamayabilir. Epilepsi tedavisiyle ilgili yapılan klinik çalışmaların 

hedefi, dirençli parsiyel epilepside yeni jenerasyon antiepileptik ilaçların mevcut tedaviye 

eklenmesiyle etkinliği artırmak yönündedir. Bu çalışmada, karbamazepin monoterapisi ile nöbet 

kontrolü sağlanamamış hastalarda levetirasetam veya zonisamid ekleme tedavilerinin etkinlik ve yan 

etki bakımından karşılaştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: 18-54 yaş arası, en az 1 yıldır 

karbamazepin monoterapisi ile takip edilen 32 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların 16’sına zonisamid, 

16’sına levetirasetam eklendi. Hastalar ekleme tedavisi sonrası sabit titrasyonda tutulacak şekilde 3 ay 

boyunca izlendi. Bulgular: Zonisamid eklenen grubun yaş ortalaması 33,4±10,6 (7 erkek, 9 kadın) iken 

levetirasetam grubunda 35,7±11,5 (8 erkek, 8 kadın) idi. Hem zonisamid hem de levetirasetam 

grubunda anlamlı olarak nöbet sıklığında azalma saptanmıştır (sırasıyla p<0,05). Toplam nöbet 

sayıları bakımından 3 aylık izlem süresi değerlendirildiğinde her iki grup arasında etkinlik ve yan etki 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Parsiyel nöbetlerin 

ekleme tedavilerinde levetirasetam veya zonisamid benzer oranda etkin olup nöbet kontrolü 

sağlanamayan hastalarda yan etki profilinin de az olması nedeniyle kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Levetirasetam, Zonisamid, Parsiyel Epilepsi 

 

COMPARISON OF LEVETIRACETAM OR ZONICAMIDE ADDITIONAL 

TREATMENTS IN PARTIAL EPILEPSY DISEASES WHICH KARBAMAZEPINE 

MONOTHERAPY IS NOT RESPONDED 
 

 

ABSTRACT 
  Objective: Partial epilepsy is the most common seizure type, and in some patients, adequate seizure 

control may not be achieved despite monotherapy and even polytherapy. The aim of the clinical trials 

of epilepsy treatment is to increase the efficacy by adding new generation antiepileptic drugs to the 

current treatment in resistant partial epilepsy. In this study, it was aimed to compare levetiracetam or 

zonisamide addition therapy in terms of efficacy and side effects in patients who could not control 

seizures by carbamazepine monotherapy. Materials and Methods: Thirty-two patients aged between 

18-54 years who were followed up with carbamazepine monotherapy for at least 1 year were included 

in the study. Sixteen of these patients were zonisamide and 16 of them were levetiracetam. Patients 

were followed up for 3 months to maintain constant titration after addition therapy. Results: The mean 

age of the zonisamide group was 33.4 ± 10.6 (7 males, 9 females) and 35.7 ± 11.5 (8 males, 8 females) 

in the levetiracetam group. In both zonisamide and levetiracetam groups, the frequency of seizures 

was significantly decreased (p <0.05). There was no statistically significant difference between the 

two groups in terms of efficacy and side effects in terms of total seizure numbers (p> 0.05). 

Conclusion: Levetiracetam or zonisamide may be used in the addition therapy of partial seizures and 

may be used because of the low side effect profile in patients who are not able to control seizures. 

Keywords: Levetiracetam, Zonisamide, Partial Epilepsy 
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ÖZ 
Giriş: Ateroskleroz, minör duvar kalınlaşmasından belirgin lüminal stenoza ve bazen periferik, 

koroner ve karotis arterlerin stenozu (KAS) kadar değişikliklere neden olmaktadır. Birçok büyük 

epidemiyolojik çalışma, KAS ve iskemik inme olayları arasında ilişki olduğunu göstermiştir. İnme 

riskinde plak morfolojisi ve karotis arter lezyonunun şiddeti önemli rol oynamaktadır. Kan akış 

gerilimin primer belirteci olan tam kan vizikozitesi (TKV), kardiyovasküler hastalıklarla olan yakın 

ilişkisine rağmen, kardiyovasküler risk değerlendirmesinde yaygın bir indikatör olarak 

kullanılmamıştır. Biz çalışmamızda De Simone ve ark. tarafından geliştirilen, valide edilmiş TKV 

hesaplama formülünü kullanarak KAS’da, darlık derecesi ve karotis arter plağının morfolojisini ile 

TKV arasında ilişkiyi araştırdık. Metod: Çalışmaya Ekim 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara 

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran, KAS şüphesiyle veya 

kardiyovasküler risk değerlendirmesi amacı ile karotis ultrasonografi yapılan hastalar değerlendirmeye 

alınmıştır. Karotis ultrasonografi uygulanan hastalarla aterosklerotik plaklar düzeyine göre,% 60'dan 

az KAS (KAD <60) ,%60 ve daha fazla KAS (KAD ≥60) görülen ve aterosklerotik darlık görülmeyen 

olmak üzere üç grup oluşturuldu ve her gruba toplam 60 hasta dahil edildi. Ayrıca karotis arter plağı 

saptanan hastalar, plak morfolojisine göre kalsifik (n=67) ve non-kalsifik (n=63) olarak 2 gruba 

ayrıldı. Tüm veriler gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: KAD ≥60 grubunda, KAD <60 grubuna 

göre; KAD <60 grubunda, kontrol grubuna göre, düşük ve yüksek kan akış geriliminde hesaplanan 

TKV daha yüksek saptanmıştır. Kalsifik ve non- kalsifik KAS olan gruplar incelendiğinde düşük ve 

yüksek kan akış geriliminde hesaplanan TKV kalsifik plak grubunda, kalsifik olmayan plak grubuna 

göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p <0.001). Çok değişkenli lojistik regresyon analizleri serum 

düşük ve yüksek kan akış geriliminde hesaplanan TKV düzeylerinin KAS oranı ile bağımsız olarak 

ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç: Çalışmamızda KAS ciddiyeti ve daha hassas olarak 

nitelendirilen non-kalsifik karotis aterosklerozu ile TKV arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu 

çalışma ateroskleroz patofizyolojisinin anlaşılmasında ve buna yönelik tedaviler geliştirilmesinde 

faydalı olma potansiyeli taşımaktadır. 
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ÖZ 
Giriş: Katılma nöbeti, çocukluk çağında sık olarak görülen, iyi gidişli, epileptik olmayan paroksismal 

bir hastalıktır. Bu ataklar sağlıklı çocuklarda %5.9 oranında ve sıklıkla 6- 18 ay arasında 

görülmektedir. Olguların %90'na yakınında bu ataklar 4-5 yaş döneminde kendiliğinden kaybolmakta 

olup nadiren 7-8 yaşa kadar devam edebilmektedir. Metod: Çalışmaya 88 çocuk alınmıştır. Çalışmaya 

alınan çocuklar; 4 atak ve altında atak sayısı olanlar, sık atağı olmayan grup ve 4 atak üstü atağı 

olanlar, sık atağı olan grup olarak olgular iki gruba ayrılmıştır. Bulgular: Bu çalışmaya 38 (%43.2) kız, 

50 (%56.8) erkek toplamda 88 çocuk alınmıştır, E/K oranı 1,3 ‘dür. Çocukların yaş ortancası 14 ay 

olup 4 ay -5 yaş arasında değişmektedir. 34 (% 38.6) çocuk atak sayısı sık olmayan grupta olup, 54 

(%61.4) çocuk atak sayısı sık olan grupta yer almaktaydı. Altmışyedi hastaya yapılan kardiyolojik 

değerlendirme normal sınırlardaydı. Altı çocukta b12 seviyesi düşük iken, 56 (% 63.6) çocukta demir 

eksikliği mevcuttu. Demir eksikliği ile sıklık arasında bir ilişki bulunmadı (p:0.12). Cinsiyet ile sıklık 

arasında bir ilişki tespit edilmedi (p:0.88). Elektroensefalografi (EEG) değerlendirmesi yapılan hiç bir 

olguda ise epilepsi saptanmamıştır. Sonuç: Demir eksikliğinin katılma nöbetlerine önemli ölçüde 

neden olduğu bilinmektedir. Bizim çalışmamızda bunu desteklemektedir. Fakat bizim çalışmamızda 

sıklık ile demir eksikliği arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
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ÖZ 
Giriş: Kawasaki hastalığı (KH), çocukluk çağında görülen ve akut ateşli hastalık ile seyreden bir 

vaskülitik sendromdur. Hastalık en sık 6 ay ile 5 yaş arasında görülür ve etiyolojisi henüz kesin olarak 

belirlenememiştir. Hastalığın seyrinde gelişebilen koroner arter tutulumunun gelişmiş ülkelerdeki 

çocukluk çağı kongenital olmayan kalp hastalıkları arasında en sık neden olduğu bildirilmektedir. 

Ülkemizde Henoch Schonlein purpurasından sonra ikinci sıklıkta görülen vaskülittir. Çalışmamızda, 

hastanemiz çocuk enfeksiyon hastalıkları servisimizde 10 yıllık bir süre içinde KH tanısı ile tedavi 

uyguladığımız hastalarımızın klinik ve laboratuvar bulgularının incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal-

Metod: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları servisinde 2008-2018 yılları 

arasında enfeksiyon ön tanısı ile yatırılarak American Heart Academy’nin belirlediği tanı kriterlerine 

göre KH tanısı konulan ve tedavi edilen 33 hasta çalışmaya alındı. Hastalarımızın dosyalarında kayıtlı 

epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulguları ile tedavi, klinik seyir ve uzun dönem takip sonuçları 

retrospektif olarak değerlendirildi. Sonuçlar: KH tanısı alan 33 (17K/16E) hastanın yaş dağılımı 

medyan 30 ay, aralık 6-95 ay olup, kız ve erkek cinsiyette benzer bulundu (P=0.763). Hastalık 

ilkbahar-yaz aylarında daha sık (%66.7) görülmekteydi. Ateşin başlamasıyla hastaneye başvuru 

arasında geçen süre ortalama 5.27 ± 2.87 gündü. Başvuru sırasında hastaların %84.8’inde konjunktival 

injeksiyon ile birlikte dudak ve ağız mukozası değişiklikleri, % 57.6’sında el-ayak ödemi, %33.3’ünde 

soyulma, %69.7’sinde döküntü ve servikal LAP, %9.1’inde artrit, %45.5’inde ajitasyon 

bulunmaktaydı. BCG reaktivasyonu hastaların %21.2’sinde, pyüri %24.2’sinde, menenjit %12.1’inde 

mevcuttu. Hastaların %72.7’sinde lökositoz (17393.10 ± 7288.2/mm3), %48.5’inde nötrofili 

%39.4’ünde trombositoz (457172.41 ± 199556.66/mm3), %87.9’unda ESH yüksekliği, %97’sinde C-

reaktif protein yüksekliği, %27.3’ünde ise prokalsitonin yüksekliği saptandı. IVIG ateşin ortalama 

6.06 ± 2.73 günlerinde uygulandı. Üç hasta ikinci IVIG tedavisini alırken, bunlardan 1’ine pulse 

steroid tedavisi uygulandı. Ekokardiyografik incelemede %9.1 hastada kardiyak patoloji saptandı. 

Tartışma ve Sonuç: Beş günden uzun süreli ateşi olan çocuklar mutlaka KH açısından dikkatle 

değerlendirilmelidir. Hekimlerin farkındalığının sağlanması, erken tanı/tedavi ve sekellerin 

önlenmesinde önemlidir. 
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ÖZ 
Kikuchi-Fujimoto hastalığı, (histiyositik nekrotizan lenfadenit), nedeni bilinmeyen ve özellikle genç 

kadınlarda görülen bir hastalıktır. Servikal bölgede ortaya çıkan ağrısız, benign karakterli 

lenfadenopatilere eşlik eden ateş yüksekliği, kilo kaybı, gece terlemesi gibi semptomlar görülür. 

Hastalığın otoimmun kökenli olduğu düşünülmektedir. Tedavisi semptomatik olup, belirtiler 

genellikle haftalar veya aylar içerisinde kaybolur. Yaygın lenfadenopati, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı 

olan ve PET CT’de lenfadenopatilerde malign karakterde tutulum görülen olgu, hem klinik hem de 

görüntülemede lenfomayı taklit etmesi nedeniyle ayırıcı tanıda Kikuchi-Fujimoto hastalığının da 

düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 
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KIKUCHI-FUJIMOTO DISEASE: CASE REPORT 
 

 

ABSTRACT 
Kikuchi-Fujimoto disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis) is a disease of unknown ethiology 

that most commonly affects young women. Symptoms most commonly consist of painless cervical 

lymphadenopathy that is often accompanied by fever, weight loss, and night sweats. The disease is 

thought to have an autoimmune origin. Treatment is symptomatic, and manifestations usually resolve 

within weeks or months. The patient who has widespread lymphadenopathy, fever, loss of appetite, 

weight loss, and malignant character in lymphadenopathy in PET CT is presented to emphasize that 

Kikuchi-Fujimoto disease should be considered in the differential diagnosis because it mimics 

lymphoma both in clinical and imaging. 

Keywords: Lymphoma, Kikuchi-Fujimoto, Pet-Ct. 
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ’NE 

BAŞVURAN PARKİNSON HASTALARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNİN İ̇NCELENMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Murat Alpua 
 

244-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği’ne Başvuran 

Parkinson Hastalarının klinik ve demografik özelliklerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Kırıkkale 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği’ne ekim 2014-nisan 2015 tarihleri arasında başvuran 86 

parkinson hastası dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, hastalık süresi, kullanılan ilaçları hastane bilgi 

işlem sistemi kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastanın 57’si erkek (%66,2), 

29’u kadın (%33,8) dı. Hastalar 48 ile 100 yaş arasında bulunmaktayken ortalama yaş 75,8’idi, 

ortalama hastalık süresi 15±9,62 yıldı. Hastaların %81,2’si levodopa+ karbidopa, %48,3’ü rasajilin, 

%55,4’ü levodopa+karbidopa+entekapon, %15,8’i amantadin , %60,2’si dopamin agonisti , %30,2’si 

domperidon kullanmaktaydı. Hastaların %90,8’i multipl antiparkinson ilacı kullanmaktaydı. 

Hastaların Hoehn and Yahr skorları 1 ile 5 arasındaydı ve median değer 3 idi. Sonuç: Parkinson 

hastalığı özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ve ciddi morbiditeye sebep olan nörodejeneratif 

hastalıklarından bir tanesidir. Çalışmamızda dünya literatürüyle benzer özellikte olarak erkek 

baskınlığının olduğu dikkati çekmiştir. Yine literatürle uyumlu olarak hasta yaş ortalamasının 70 ile 80 

yaş arasında olduğu dikkat çekmiştir. İlaç kullanımı açısından literatürle kıyaslandığında benzer 

özeliklerin olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak mevcut retrospektif çalışmamızın sonuçları dünya 

literatüründeki çalışmalarla benzerlikler göstermektedir ve Kırıkkale şehrinin Parkinson hastalığı 

popülasyonun özelliklerini gösteren bir çalışma olduğu için de değerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson, Demografi, Klinik 
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KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMASI YAPILAN BİR MERKEZİN DÖRT 

YILLIK DENEYİMİ 
 

MD. Betül Siyah Bilgin 
 

245-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Kistik fibrozis(KF) hastaları erken tanı alırlar ve uygun tedavi edilirlerse yaşam süreleri uzar ve 

yaşam kaliteleri artar. Ülkemizde Ocak 2015’ten itibaren ulusal yenidoğan tarama programında topuk 

kanından immun reaktif tripsinojen(IRT) ölçümü ile KF taraması yapılmaktadır. Her iki ölçümde 

(IRT/IRT) topuk kanında IRT yüksekliği saptanan bebekler ter testi yapılmak üzere belirlenen 

merkezlere başvurmaktadırlar. Amaç: Bu çalışma yenidoğan topuk kanı tarama testlerinde, IRT 

yüksekliği saptanıp merkezimize yönlendirilen olguların ve bunların içinden KF tanısı alanların 

değerlendirilmesi için yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada 01.01.2015-01.05.2018 tarihleri arasında 

topuk kanında IRT yüksekliği saptanan ve merkezimize yönlendirilen olgular geriye dönük olarak 

değerlendirilmiştir. Bu bebeklerin başvuru anındaki yaşları, birinci ve ikinci IRT değerleri, başvuru 

anında şikayetleri olup olmadığı kaydedilmiştir.Ayrıca KF tanısı alan bebeklerin tanı anında 

malnutrisyon varlığı, vitaminA,E,D düzeyleri, üreme olup olmadığı ve başlanan tedaviler de 

değerlendirilmiştir. Bulgular: IRT yüksekliği ile başvuran 353 hastaya ter testi yapılmıştır. Bu 

bebeklerin 1.IRT değerleri ortalama 114(35-372), 2.IRT değerleri ortalama 95(52-419) saptanmıştır. 

IRT yüksekliği olan bebeklere ortalama ter testi yapılma günü 31(12-90) gün olarak bulunmuş ve 

dokuz bebeğe ortalama 37. günde KF kesin tanısı konulmuştur. KF tanılı bebeklerin ortalama 1.IRT 

195, 2.IRT 182 ve ter testi değerleri 99,8 olarak bulunmuştur. İlk tanı sırasında bu bebeklerin 

dördünde malnutrisyon, beşinde yağda eriyen vitaminlerde düşüklük, üçünde Psödobartter sendromu 

saptanmıştır. KF tanılı bebeklere pankreatik enzim replasman tedavisi, oral tuz, vitamin desteği ve 

göğüs fizyoterapisi başlanmıştır.Tartışma ve Sonuç: Yenidoğan taraması yapılan birçok ülkede KF 

erken tanısı ile hastaların yaşam süresi uzamıştır. KF yenidoğan taramasında amaç hastalara erken 

dönemde henüz asemptomatikken tanı konulması ve ilk iki ay içinde tedaviye başlanmasıdır. 

Çalışmamızda bebekler ortalama 37. günde KF tanısı almalarına ve asemptomatik olmalarına karşın 

yarısında malnütrisyon ve vitamin eksikliği, üçte birinde Pseudobartter tablosu saptanmıştır. Topuk 

kanında IRT yüksekliği saptanan bebeklerin acilen ter testi yapılan merkezlere yönlendirilmesi 

hedeflenen dönemde ve hastalıktan henüz etkilenmeden tanı alabilmelerini ve tedavi başlanmasını 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kistik Fibrozis, Irt, Yenidoğan Tarama 
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KÖK HÜCRE DONDURMA, SAKLAMA VE İNFÜZYONUNA AİT 

MİKROBİYOLOJİK STERİLİTE VERİLERİMİZ 
 

Ph.MD. Serpil Yanbakan - MD. Serpil Taşdelen - Ms. Rabia Tabağ –  

Prof. MD. Ahmet Emin Kürekçı̇ - MD. Üstün Ezer 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Hematopoetik progenitör kök hücrelerin ve diğer rejeneratif hücrelerin seçimi, 

toplanması, dondurulması, çözdürülerek infüzyonu aşamalarında mikrobiyal kontaminasyon söz 

konusu olabilir. Çalışmamızda hematopoetik kök hücre nakil ünitesinde 2017-2019 yılları arasında 11 

hastaya yapılan periferik kök hücre, dondurma saklama işlemleri ve nakli sırasındaki mikrobiyolojik 

kültür sonuçlarına ait verileri paylaşmayı hedefledik. Materyal ve Yöntem: Nakil yapılan olgular; 

AML (n=3), ALL (n=2), Nöroblastom (n=3), Hodgkin Lenfoma (n=1), germ hücreli tümör (n=1), 

Ewing Sarkom (n=1) tanıları ile takip edilmekteydi. İki yıllık sürede mobilizasyon sonrası toplanan 

periferik kan kök hücre aferezi, donör lenfosit infüzyonu (DLİ) otolog (n=8) ve allogeneik (n=3) 

ürünlerine ait işleme ve saklama torbalarından dondurma öncesi ve infüzyon aşamasında aerob ve 

anaerob kültür şişelerine alınan örnekteki bakteriyel incelemeler otomatik sistem ile yapıldı 

(BacT/Alert 3D). Ürünlerin viral serolojilerinin negatif olduğu tespit edildi. 7-17 yaş aralığındaki 6 

kız, 5 erkek çocuk 11 hastaya 1-3 kez aferez işlemi ile toplanan ürünler, ortalama 2 torba toplam 23 

torba halinde donduruldu. Taze donmuş plazma kullanılarak işlem yapılan 1 ürüne ait plazmadan 

ayrıca kültür örneği alındı. Kayıtlı kültür sonuçlarının geriye dönük izlemleri gerçekleştirildi. 

Bulgular: İşlem öncesi ve sonrasında alınan kültür örneklerinde üreme tespit edilmedi. Kemoterapi 

ve/veya radyoterapi ile miyeloablasyon sağlanan hastaların 1-4 ay saklama sonrası eritilerek infüze 

edilen kök hücre ürünlerine ait kültür sonuçlarında da pozitiflik tespit edilmedi. Katater kaynaklı 

bulaşma tespit edilmedi. Sonuç: Kök hücre ürününün işleme alındığı, yüzey, zemin ve biyogüvenlik 

kabininden düzenli olarak alınan mikrop yükünün, azot tankları, benmari, taşıma tankı gibi ekipmanın 

temizlik, dezenfeksiyon ve bakımı sonucunda hiç üreme olmaması ya da uyarı limitlerinin altındaki bir 

mikrop yükünün varlığının da elde edilen sonuca katkı sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca ürün ile 

temas halinde olan kök hücre toplama, dondurma ve saklama birimi ve nakil ekibinin el hijyenin ve 

eldiven sterilitesinin de önemi vardır. Ürüne yapılacak maniplasyon oranı arttığında kontaminasyon 

riskinin artacağı unutulmamalı ve sterilite kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Akut Myeloblastik Lösemi 

(Aml), Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), Mikrobiyolojik Sterilite. 
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KOROİD PLEKSUS KSANTOGRANÜLOMLARI BT VE MR DEĞERLENDİRME 
 

MD. Sedat Altay 
 

247-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Biz geriye dönük,tesadüfü olarak, koroid pleksus ksantogranülom(KPK) saptadığımız 75 hastada 

kontrastsız beyin BT ve kontrastlı beyin MR görüntülerini değerlendirdik. Çalışma için 5-15 mm arası 

lezyonlar değerlendirildi. Operasyon öyküsü olan hastalar ve kontrastlı beyin MR görünütüleri 

olmayan hastalar değerlendirilmedi. Kırk bir hastada iki taraflı, 34 hastada tek taraflı KPK saptandı. 

65 hastada beyin BT de, 21 hastada iki taraflı, kalsifikasyonlar izlendi. 10 hastada beyin BT de 

kalsifikasyon izlenmedi. Olgularda (apparent diffusion coefficients) ADC ölçümü lezyon, beyin 

omurilik sıvısı(BOS) ve sağlam beyaz cevherden yapıldı. Ölçüm sonucu ADC değeri BOS değerinden 

fazla, beyaz cevherden az bulundu. Lezyon boyutları arttıkça ADC değeri yükseldi. Yapılan istatistik 

ölçümlerinde p değeri korelasyon için anlamlı olarak bulundu. Sonuç olarak ADC ölçümü koroid 

pleksus lezyonlarının tanısnda değerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Koroid Pleksus Ksantagranülomu, Bt, Diffüzyon Mr, Adc 
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KRANİOSERVİKAL BÖLGENİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME 

YÖNTEMİ İLE MORFOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Rasime Pelin Kavak 
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ÖZ 

Amaç: Kranioservikal bölge çeşitli hayati yapıları barındıran, hem anatomik hem de cerrahi olarak 

önemli bir alandır. Bu çalışmada amacımız, kranioservikal bölgeyi manyetik rezonans (MRG) 

inceleme ile morfometrik olarak değerlendirmekdir.  

Materyal ve Metot: 1 Ocak 2017- 1 Ocak 2019 yılı ayları arasında hastanemizde servikal manyetik 

rezonans (MRG) incelemesi yapılan 400 (180 erkek, 220 kadın) olgu retrospektif olarak 

değerlendirildi. MRG incelemesinde patolojik bulgu saptananlar, travma hikayesi olanlar çalışma 

dışında bırakıldı. Sagital T2 ağırlıklı incelemede, kranioservikal bölgedeki yapılardan 8 adet ölçüm 

yapıldı.  

Bulgular: Dens axis yüksekliği erkeklerde 34.1±2.3 mm, kadınlarda 31.4±2.2 mm, dens axis’in 

anterosuperior mesafesi erkeklerde 39.5±2.1 mm, kadınlarda 36.4±3.2 mm, dens axis’in 

anteroposterior mesafesi erkeklerde 10.5±7.1 mm, kadınlarda 9.5±3.2 mm, dens axis açısının erkek 

bireylerde 60.0±4.2 derece, kadınlarda 59.5±3.9 derece olduğu, ligamentum apicis dentis uzunluğu 

erkeklerde 9.6±2.3 mm, kadınlarda 9.4±9.1 mm, kanalis vertebralis’in sagittal çapı erkeklerde 

16.0±2.1 mm, kadınlarda 16.6±1.5 mm, foramen magnum’un sagittal çapı erkeklerde 39.0±6.0 mm, 

kadınlarda 37.5±2.3 mm, medulla spinalis’in sagittal çapı erkeklerde 7.9±0.6 mm, kadınlarda 7.8±0.9 

mm olarak ölçüldü.  

Sonuç: Erkeklerde dens axis yüksekliği, dens axis’in anterosuperior ve anteroposterior mesafesi, 

foramen magnum’un sagittal çapının yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi. Dens axis 

açısı, ligamentum apicis dentis uzunluğu, kanalis vertebralis’in sagittal çapı ve medulla spinalis’in 

sagittal çapı arasında cinsiyet farklığı saptanmadı. 
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KRANİYOSERVİKAL ARTER DİSEKSİYONLU HASTALARDA 

ANJİOTENSİNOJEN M235T VE ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM 

İ̇NSERSİYON/DELESYON (I/D) GEN POLİMORFİZMLERİNİN RİSK FAKTÖRÜ 

OLARAK ARAŞTIRILMASI 
 

MD. Hamit Çelı̇k 
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ÖZ 
Amaç: Anjiotensinojen geni M235T ve ACE geni I/D polimorfizmlerinin hem iskemik hem hemorajik 

inmede bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı, genç erişkinlerde önemli 

bir inme nedeni olan kraniyoservikal arteriyel diseksiyonlu hastalarda anjiotensinojen geni M235T ve 

ACE geni I/D polimorfizmlerinin bir risk faktörü olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Ocak 2000-

Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde tanısı kesin konulmuş, servikal veya intrakraniyal 

segmentlerde, karotis arter diseksiyonu veya vertebral arter diseksiyonu olan 63 hastanın 

anjiotensinojen geni M235T polimorfizm genotipleri olan MM, MT, TT ve ACE geni I/D polimorfizm 

II, ID, DD genotipleri, benzer yaş grubundaki 100 sağlıklı benzer yaş grubunda ve cinsiyette olan 

bireyin genotipleriyle karşılaştırıldı. Genotipleme için real-time PCR yöntemi kullanıldı. Sonuç: ACE 

genotip dağılımı hasta grubunda DD;%39.7 ID;%54, II;%6,3, kontrollerde DD;%20, ID; %29, II;%51 

olarak bulundu. Hasta grubunda kontrol grubuna göre, DD ve ID genotip oranı istatistiksel olarak 

anlamlı yüksekti (p<0.05). Anjiotensinojen genotip dağılımı hastalarda MM; %12.7, MT; % 63.5, TT; 

%23.8 iken kontrollerde MM; %46, MT; %33, TT; %21 olarak bulundu. Hasta grubunda kontrol 

grubuna göre, MT genotip oranı istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Buna karşılık MM 

genotipi kontrol grubunda daha yüksekti (p<0.05). Yorum: Çalışmamızın sonuçları ACE geni DD ve 

ID, anjiotensinojen geni MT genotipi taşıyıcılığının kraniyoservikal arter diseksiyon riskini 

artırabileceğini düşündürmektedir 

Anahtar Kelimeler: Kraniyoservikal Arter Diseksiyonu , İ̇skemik İ̇nme , Gen Polimorfizmi . 

 

INVESTIGATION OF ACE AND AGT GENE POLYMORPHISM, AS A RISK 

FACTOR IN PATIENTS WITH CRANIOCERVIKAL ARTERIAL DISSECTION 
 

ABSTRACT 

 

Aim: It was demonstrated that Angiotensinogen M235T and ACE I/D gene polymorphism is a 

independent risk factor in both ischaemic and hemorrhogic stroke.Craniocervikal arterial dissection is 

a major cause of ischaemic stroke in young adults.The aim of this study was to demostrate if 

Angiotensinogen M23T and angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphisims 

are an dependent risk factor for ischemic stroke or not. Material and method: Between January 2010 – 

May 2013, we investigated the relationship of the ACE insertion/deletion and M235T gene 

polymorphism in 63 patients with a diagnosis of craniocervikal arterial dissection and a control group 

of 100 healthy human volunteers. ACE insertion/deletion gene polymorphism genotypes II, ID and 

DD were evaluated and M235T gene polymorphism genotypes MM, MT and TT were evaluated in 

patients and voluteers. Real time PCR was used for genotyping. Result:The genotype frequencies for 

II, ID, and DD were 6.3, 54, 39.7 % respectively in the patient group and were 51, 29, 20 % the 

control group (p<0.05). in the patient group, DD and ID genotype rate were sinificantly high as 

statically in comparision with control group. However, MM genotype were higher in control group. 

The genotype frequencies for MM and MT were ; 12.7, 63.5 % respectively, in the patient group and 

in control group were 46, 33 % (p<0.05). The genotype frequencies for TT was 23.8 % in the patient 

group and 21 % in the control group. (p<0.05). 51 Conclusion: İn this study, statistically significant 

difference was found in the development of Craniocervikal arterial dissection . the results showed that 
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ACE DD, DI and M35T MT genotypes related to the risk of arterial dissection with this 

polymorphism. The results of our study were thought that in people having ACE DD, ID and AGT 

MT , the CAD diseksiyon were higher 

Keywords: Craniocervikal Arterial Dissection , İschemic Stroke , Gene Polymorphısm . 
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KRONİK BÖBREK HASTALIĞI BULUNMAYAN SİSTOLİK KALP YETMEZLİĞİ 

(AZALMIŞ VE ORTA-ARALIKLI EJEKSİYON FRAKSİYONLU) HASTALARINDA 

ANJİOSTATİN SEVİYESİ VE KLİNİK ÖNEMİ 
 

Inst. MD. İ̇smail Erturk - Prof. MD. Taner Ozgurtas - Ph.MD. Sadi Elasan 

Inst. MD. Ramazan Acar - Inst. MD. Galip Buyukturan - Inst. MD. Fevzi Nuri Aydın  

Inst. MD. Birol Yıldız - Inst. MD. Fatih Yesildal - Prof. MD. Kenan Saglam 
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ÖZ 
Giriş: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFrEF) ejeksiyon fraksiyonu (EF)% 40'ın altında 

ve EF =% 40-50 olanlarda orta aralıklı ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFmrEF) olarak 

adlandırılmıştır. Angiostatin, düz kasların ve endotel hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder, ayrıca 

mezenşimal kök hücreyi kurutur ve apoptosisi indükler. Bu çalışmada, kronik böbrek hastalığı (KBH) 

olmayan HFrEF ve HFmrEF hastalarında anjiyostatinin klinik önemini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya HFrEF ve HFmrEF hastalığı olup KBH olmayan (n = 25) ve sağlıklı (n = 37) 

katılımcılardan oluşan toplam 62 kişi dahil edildi. Kan örnekleri alındı ve serum anjiyostatin, plazma 

N-terminal Pro-BNP analizi ve transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Bulgular: HFrEF ve HFmrEF 

grubunun anjiyostatin düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla 94,32 

(58,7-282,1), 47,14 (18,8-100,2); p <0,001). Kalsiyum kanal blokeri (KKB) kullanan HFrEF ve 

HFmrEF hastalarının ortalama anjiyostatin düzeyi KKB kullanmayan kalp yetmezliği hastalarına göre 

anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla; 200,4 (79,1 - 282,1), 83,5 (58,7 - 228,7; p = 0.021). 

Spironolakton kullanan HFrEF ve HFmrEF hastalarının ortalama anjiyostatin düzeyi, spironolakton 

kullanımı olmayan kalp yetmezliği hastalarından anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla; 61,8 (58,7 - 

64,1); 133,8 (62,3 - 282,1); p = 0,027). Tartışma: Çalışmamız bu alandaki ilk çalışmadır. Anjiyostatin 

HFrEF ve HFmrEF hastalarında önemli bir belirteç olabilir. HFrEF ve HFmrEF hastalarında, 

spironolakton kullanımı anjiyogenezi indükleyebilir ve KKB anjiyogenez inhibe edebilir. Bu konuda 

daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez, Kalp Yetmezliği, Anjiyostatin, Spironolakton 

 

EVALUATION OF ANGIOSTATIN LEVELS IN SYSTOLIK HEART FAILURE 

(REDUCED AND HEART FAILURE MID RANGE EJECTION FRACTION) 

PATIENTS WITHOUT CHRONIC KIDNEY DISEASE 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) occurs when the cardiac pump 

mechanism impaired clearly and ejection fraction (EF) is under 40 percent and patients with EF=40-

50% named as heart failure with mid-range ejection fraction (HFmrEF). Angiostatin inhibits the 

proliferation of smooth muscles and endothelial cells, also dries out the mesenchymal stem cell and 

induce apoptosis. In this study, we aimed to investigate the clinical significance of angiostatin in 

HFrEF and HFmrEF patients without chronic kidney disease (CKD). Methods: A total of 62 people 

consisting of patients with a diagnosis of HFrEF and HFmrEF without CKD (n = 25) and healthy (n = 

37) subjects were included in this study. Blood samples were obtained and serum angiostatin, plasma 

N-terminal Pro-BNP analysis, and transthoracic echocardiography were performed. Results: The 

angiostatin level of HFrEF and HFmrEF group was significantly higher than the control group (94,32 

(58,7-282,1); 47,14 (18,8-100,2); p<0.001; respectively). Average angiostatin level of HFrEF and 

HFmrEF patients using calcium chanel blocker (CCB) was significantly higher than the HF patients 

without CCB (200,4 (79,1 - 282,1); 83,5 (58,7 - 228,7; p = 0.021; respectively). Average angiostatin 

level of HFrEF and HFmrEF patients using spironolactone was significantly lower than the HF 

patients without spironolactone use (61,8 (58,7 - 64,1); 133,8 (62,3 - 282,1); p = 0.027; respectively). 
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Discussion: Our study is the first study in this area. Angiostatin may be an important marker in HFrEF 

and HFmrEF patients. Use of spironolactone may induce angiogenesis and apoptosis and CCB may 

inhibit angiogenesis in HFrEF and HFmrEF patients. Further studies are required on this subject. 

Keywords: Angiogenesis; Heart Failure; Angiostatin, Spironolactone 
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LATERAL EPİKONDİLİTTE ULTRASON, KETOPROFEN VE 

MUKOPOLİSAKKARİT POLİSÜLFAT FONOFOREZ TEDAVİLERİNİN 

ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

MD. Sevil Okan - Asst. Prof. MD. Ayla Cagliyan Turk 
 

251-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Lateral epikondilit tedavisinde çeşitli tedavi seçeneklerinin bildirildiği çalışmalar mevcuttur. 

Bu çalışmada ultrason+splint+egzersiz, ketoprofen fonoforezi+splint+egzersiz, mukopolisakkarit 

polisülfat (MPS) fonoforezi+splin+egzersiz ve splint+egzersiz tedavilerinin ağrı, fonksiyon, disabilite 

ve kuvvet açısından etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereç-Yöntem: Çalışmaya 60 

hasta dahil edilmiş olup, prospektif randomize paralel grup çalışması şeklinde planlanmıştır. Tüm 

gruplar 15’ er hasta içermektedir. Sonuçların değerlendirilmesinde Visüel Analog Skala (VAS), 

ağrısız kaldırılabilen yük, Hasta Bazlı Ön Kol Değerlendirme Anketi (HBÖDA), Kol, Omuz ve El 

Sorunları Anketi (qDASH) kullanılmıştır. Değerlendirmeler başlangıçta, tedavinin 10. gününde ve 1.5 

ay sonrasında yapılmıştır. Bulgular: İstirahat VAS skoru ve qDASH skorları hariç tüm değişkenlerde 

gruplarda anlamlı düzelmeler bulunmuştur (p <0.05). Ancak tüm gruplarda düzelme düzeyi benzerdi 

(p> 0.05). Quick-DASH skoru ve istirahat VAS skorunda iyileşme ketoprofen fonoforez grubunda 

daha iyidir. İstirahat VAS skorunda MPS fonoforezi grubunda 10. gün ile 1.5 ay arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (p>.05). Kontrol grubunda qDASH İş Modeli puanları ortalamaları 

bakımından başlangıç ile 1,5 ay ve 10. gün ile 1,5 ay ortalamaları arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p>.05). Başlangıç değerlerine göre 1.5 ay sonundaki veriler değerlendirildiğinde 

iyileşme açısından gruplar arasında farklılık tespit edilmemiştir (p>.05). Ultrason yöntemi 1,5 ay 

sonunda HBÖDA-ağrı skorunda bir iyileştirme gerçeleştirse de Ketoprofen fonoforezi yöntemi 

Ultrason yöntemine göre zaman ilerledikçe daha iyi bir yöntem olarak görünmüştür. İstirahat VAS 

skorunda Ultrason yöntemi 10. Günde daha iyi yanıt görülürken, 1.5 ay sonunda tekrar artışa 

geçmiştir. İstirahat VAS’da en ciddi azalış 1,5 ay sonunda Ketoprofen fonoforezinde gerçekleşmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak tüm tedavi yöntemleri değerlendirildiğinde lateral epikondilit tedavisinde 

Ketoprofen fonoforezinin daha etkili olabileceği söylenebilir. Egzersiz ve splint kullanımı uyumu iyi 

olmayan hastalarda tedaviye Ketoprofen fonoforezinin eklenmesi ek yarar sağlayabilir. Lateral 

epikondilit tedavisinde daha önce kullanılmayan MPS fonoforezinin etkinliğinin değerlendirilmesi için 

geniş hasta gruplu çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Lateral Epikondilit, Mukopolisakkarit Polisülfat, Ketoprofen, Fonoforez 

 

COMPARISON OF ULTRASOUND, KETOPROFEN AND 

MUCOPOLYSACCHARIDE POLYSULFATE PHONOPHORESIS TREATMENT 

EFFICACY IN LATERAL EPICONDYLITIS 
 

 

Abstract 
Introduction Various treatment options for lateral epicondylitis have been reported in the literature. 

Purpose of Study We aimed to compare the effectiveness of ultrasound+splint+exercise, ketoprofen 

phonophoresis+splint+exercise, mucopolysaccharide polysulfate (MPS) phonophoresis 

+splint+exercise and splint+exercise in terms of pain, function, disability and strength. Methods This 

study that comprised 60 patients with lateral epicondylitis was planned as a prospective randomized 

parallel group trial. All groups include 15 patients. The Visual Analog Scale (VAS), painless lifted 

load, the Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation, and Quick DASH score were used to measure 

outcomes. The measurements were performed at baseline, at the end of 10 sessions and after 1,5 

months. Results Except resting VAS score and Quick DASH Work Model scores significant 

improvements in all variables was found in all groups (p<0.05). However, the level of improvements 
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in all groups was found to be similar (p> 0.05). According to PRTEE-pain score, the Ketoprofen 

phonophoresis treatment seems to be a better method as time goes by. Improvement in the Quick-

DASH score and resting VAS score are better in the group of ketoprofen phonophoresis. Conclusion 

Addition of physiotherapy modalities in a splint treatment may be advisable to reduce the effects of 

the disease in daily activities. Ketoprofen phonophoresis may be more effective in the treatment of 

lateral epicondylitis. In patients with poor compliance with exercise and splintng, adding ketoprofen 

phonophoresis to treatment may provide additional benefits. There is a need for large patient group 

studies to evaluate the efficacy of previously unused MPS phonophoresis in lateral epicondylitis 

treatment. 

Keywords: Key Words: Mucopolysaccharide Polysulfate, Ketoprofen, Lateral Epicondylitis 
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MEME KANSERİ NEDENİ İLE GELİŞEN LENFÖDEMİN YAŞAM KALİTESİ 

ÜZERİ̇NE ETKİ̇Sİ̇ 
 

MD. Sinem Uyar Köylü - Prof. MD. Meltemaras - Assoc. Prof. MD. Sibel Ünsal Delialioğlu 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Meme kanseri ile ilişkili lenfödem (BCRL) 'nin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (HRQOL) 

üzerindeki etkisini araştırmak. Material ve Yöntem: Yetmiş sekiz BCRL hastası ve 50 sağlıklı birey 

çalışmaya alındı. Hastalar lenfödem şiddetine göre 2 alt gruba ayrıldı. HRQOL Kısa Form 36 (SF 36) 

ile değerlendirildi. Bulgular: BCRL grubunda fiziksel işlevsellik (p = 0.004), fiziksel rol işlevsellik (p 

= 0.001) ve fiziksel bileşen özeti (p = 0.005) skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. 

Diğer SF-36 QOLS parametreleri gruplar arasında benzerdi (p> 0.05) .SF-36 QOLS parametreleri, 

lenfödem ≤ 3 cm ve lenfödem> 3 cm alt gruplar arasında; SF-36 QOLS'un tümü benzerdi (p> 0.05). 

Sonuç: Meme kanseri sağ kalanlarının yaşam kalitesi, zihinsel sağlık bileşenleri yerine fiziksel sağlık 

bileşenlerinde genel popülasyondan düşüktür. Lenfödem varlığı ciddiyetinden daha önemli gibi 

görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Lenfödem, Yaşam Kalitesi,sf-36 

 

THE EFFECT OF BREAST CANCER RELATED LYMPHEDEMA ON HEALTH 

RELATED QUALITY OF LIFE 
 

 

ABSTRACT 
Abstract: Aim: To investigate the influence of breast cancer related lymphedema (BCRL) on the 

health related quality of life (HRQOL). Material and Methods: Seventy-eight BCRL patients and 50 

healthy individuals were recruited. Patients were divided into 2 subgroups according to the severity of 

lymphedema. HRQOL was evaluated with the Short-Form 36 (SF 36). Results: Physical functioning 

(p = 0.004), physical role functioning (p=0.001), and physical component summary (p=0.005) scores 

were significantly lower in the BCRL group compared with the control group. Other SF-36 QOLS 

parameters were similar between the groups (p>0.05).When the parameters of SF-36 QOLS were 

compared between the lymphedema ≤ 3 cm and the lymphedema > 3 cm subgroups; all of the SF-36 

QOLS were similar (p>0.05). Conclusion: The quality of life of breast cancer survivors is lower than 

the general population in physical health components rather than mental health components. The 

presence of lymphedema seems to be more important than its severity. 

Keywords: Breast Cancer, Lymphedema, Quality of Life, Short Form Sf-36 
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MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ SONRASI GELİŞEN ÜST EKSTREMİTE 

KOMPLİ̇KASYONLARI: ÖN SONUÇLAR 
 

Assoc. Prof. MD. Şahika Burcu Karaca 
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ÖZ 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı meme kanseri nedeniyle modifiye radikal mastektomi geçiren hastalarda 

gelişebilecek üst ekstremite sorunlarını ortaya koymaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 

modifiye radikal mastektomi (MRM) geçiren 14 kadın hasta dahil edildi. Hastaların demografik 

verileri, vücut kitle indeksi (VKİ), cerrahi sonrası geçen süre, radyoterapi ve kemoterapi alıp almadığı, 

egzersizlerini düzenli uygulayıp uygulamadığı, omuz eklem hareket açıklığı ölçümleri (EHA), gece 

VAS, hareket ile VAS değerleri, ekstremite çevre ölçümleri, el kavrama gücü (KG), palmar kavrama, 

uç uca kavrama ve lateral kavrama gücü ile Omuz Ağrı Özürlülük İndeksi (OAÖİ) total, ağrı, 

dizabilite skalaları ve Omuz Özürlülük Sorgulaması (OÖS) skalaları değerlendirildi. BULGULAR: 

Hastaların yaş ortalaması 58±12, VKİ 29±5, cerrahiden sonra geçen süre 2,5 yıl idi. Hastaların 

%57’sinin non dominant ekstremitesi etkilenmişti. Hastaların %78’i egzersizlerini düzenli yaptığını 

ifade ediyordu. %57 hastada EHA kısıtlılık vardı. Omuz fleksiyon ve abduksiyon açıları cerrahi 

geçiren tarafta istatistiksel olarak anlamlı farklıydı (p<0,05). Hastaların % 21’inde hafif düzeyde 

lenfödem gelişmişti. Gece VAS 17±27, hareket ile VAS 21±30, el KG cerrahi geçiren tarafta 44±15, 

cerrahi geçirmeyen tarafta 35±15 olarak saptandı. Ayrıca el KG, palmar KG, uç uca KG, lateral 

KG’ünde cerrahi geçiren tarafta, cerrahi geçirmeyen tarafa göre istatistiksel olarak fark vardı (p<0,05). 

OAÖİ total ortalama değeri 22, ağrı 22, dizabilite 22, OÖS 25 olarak saptandı. SONUÇLAR: MRM 

sonrası hareket kısıtlılığı, omuzda ağrı ve dizabilite, el ve parmak kavrama güçlerinde azalma sıklıkla 

karşılaşılan problemlerdir. Cerrahi öncesi ve sonrası bu konuda gerekli önlemler alınarak hastaların 

fiziksel fonksiyonları daha iyi düzeylere getirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Modifiye Radikal Mastektomi, Lenfödem, Ağrı, Omuz, 

Dizabilite 
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ÖZ 
Giriş: Multipl skleroz (MS) genç erişkinlerde görülen, santral sinir sisteminin demiyelinizasyon ve 

aksonvkaybı ile sonuçlanan kronik nöroinflamatuar, nörodejeneratif özellikte otoimmün bir 

hastalığıdır. Nörolojik belirtilerle beraber hastalık seyrinde sıklıkla psikiyatrik belirtiler de eşlik 

etmektedir.Normal populasyonla karşılaştırıldığında MS hastalarında depresyon, anksiyete bozukluğu, 

kognitif fonksiyonlarda bozulma, bipolar bozukluk, psikoz daha sık görülmektedir. Hastalığın 

ilerleyici seyir göstermesi, psikososyal faktörler, kullanılan tedaviler buna neden olarak gösterilmiştir. 

Amaç: Çalışmada amacımız Beck depresyon ve Hamilton anksiyete ölçeğini kullanarak MS 

hastalarımızda eşlik eden depresyon ve anksiyete düzeylerinin, hastalık süresi, hastalık şiddeti, vücut-

kitle indeksi(VKİ), D vitamini düzeyleri, kullandığı tedaviler ile olan ilişkisini belirlemektir. Metod ve 

sonuçlar: Hastanemiz MS polikliniğine başvuran 163 hastanın, sosyodemografik verileri, VKİ, 

başvuru sürecinde bakılan D vitamini düzeyleri, incelendi. BD ve HAÖ uygulandı. Tartışma: MS 

hastalığına eşlik eden psikiyatrik bozuklukların tanısı ve tedavisi oldukça önemli olup hastalık 

seyrinde hastanın yaşam kalitesinde olumlu etkiler bırakacak bir yaklaşımdır. Psikiyatrik hastalıkların 

altında yatan nedenin ve hasta bazında işkili olduğu durumun belirlenmesi tedaviyi kolaylaştıracak bir 

adımdır. Bu konuyla ilgili daha geniş popülasyonda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Uzm. Dr. 

Meral Seferoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi 

Nöroloji Kliniği 

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, Depresyon, Anksiyete, Yorgunluk, D Vitamini 
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ÖZ 
Amaç: Multipl skleroz (MS) hastalarındaki ağrının yaşam kalitesi üzerine etkisi incelendi. Hastalar ve 

yöntemler: Bu çalışmaya Şubat 2017 – Aralık 2018 tarihleri arasında 44 MS hastası dahil edildi. 

Hastalar ağrı varlığına göre iki gruba ayrıldı. Hastalara sosyodemografik veri formu dolduruldu. 

Hastalara Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (EDSS), Kısa Form-36 (KF-36), Beck Depresyon 

Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulandı. Bulgular: MS hastalarının %56,8’inde (n= 

25) ağrı olup %43,2’sinde (n=19) ağrı yoktu. Ağrısı olan hastaların yaş ortalaması 35,72±8,29 olup 

ağrısı olmayan hastaların yaş ortalaması 33,78±11,25 idi. Ağrısı olan hastaların %76’sı (n=19) kadın, 

%24’ü (n=6) erkek olup ağrısı olmayan hastaların %68,4’ü (n=13) kadın, %31,6’sı (n=6) erkekti. 

Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu (sırasıyla; p=0,516; p=0,576). Gruplar arasında 

BDÖ ve BAÖ açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla; p=0,199; p=0,228). Kısa Form-36’nın alt 

ölçekleri değerlendirildiğinde, ağrılı hastalarda fiziksel rol güçlüğü, enerji, sosyal işlev, ağrı ve genel 

sağlık puanları anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla; p=0,001; p<0,001; p=0,002; p<0,001; p=0,02). 

Sonuç: Multipl skleroz hastalarında çok sık görülen ağrının yaşam kalitesini bozduğu saptanmıştır. Bu 

çalışmadaki sonuçlar MS hastalarındaki ağrının değerlendirilmesinin önemini tekrar ortaya koymuştur. 

Bu çalışmadaki verilerden MS’li hastalarda ağrıya yönelik etkin tedavinin yaşam kalitesini 

iyileştirmeye yardımcı olacağı sonucu çıkarılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Kısa Form-36 
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MULTIPLE METASTATIC BASAL CELL CARCINOMA (MMBCC) : ROLE AND 

USEFULNESS OF 18FDG-PET AND TC 99M- MDP BONE SCAN IN LOCATING 

METASTATIC FOCI:CASE REPORT 
 

MD. Esra Arslan - MD. Tamer Aksoy 
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ABSTRACT 
BACKGROUND: MMBCC begin longstanding BCC lesions reccurent after treatment. MMBCC have 

higher incidence of the more agressive histologic patterns.BCC ‘s with aggressive histology 2.5 to 

44%.We thought to determine the usefulness of 18 FDG-PET and Tc 99m-MDP to diagnose distant 

metastases of BCC. The aim of this case report is to present a case arising on the left malar area that 

metastasized to the regional lymph nodes , liver and multiple bones and diagnosed by comparing two 

different radiopharmaceutic agents. MATERIALS AND METHODS: 65 yearsold man with BCC at 

the left upper eyelid resected, primarly reconstructed with a local advancement flap. Pathological 

diagnosis was adenoid and infiltrative solid type of BCC. April 2005 reccurent tumor was noted at the 

right medial canthus. Pathological diagnosis was BCC focally differentiated baso-squamous type. 

Tumor found to be invaded lacrimal gland and nasal bone. March 2006 he had epistaxis and biopsied 

from frontal sinus ,sphenoid sinus and medial wall of the left orbita. Pathological result was baso-

squamous cell carcinoma infiltrated tissues. July 2008 he had left maxillectomy and was diagnosed 

morfeiform type BCC and infiltrated to the maxilla, with subcutaneous and perineural invasion. June 

2009 he had examined by Tc 99 m- MDP bone scan to evaluate bone metastases and than 18FDG-

PET/CT imaging was performed. RESULTS and CONCLUSION: Bone scan demonstrated multiple 

metastatic foci.18 FDG PET/CT revealed FDG uptake at the floor of left orbita. More foci diagnosed 

at the left jugulodigastric lymphatic nodes ,one focus at liver and multiple metastatic foci at bones. 

MMBCC is a rare complication of BCC with high morbidity and mortality. MMBCC often begin with 

long –standing primary BCC lesions that are either large or recurrent after treatment. 18FDG PET/CT 

is highly effective diagnostic technique to demonstrate local reccurence and distant metastases of 

BCC. 

Keywords: Multıple Metastatıc Basal Cell Carcınoma (Mbcc), 18fdg Pet Ct, Tc 99m- Mdp Bone Scan 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the demographic and clinical features of patients who were 

admitted to the emergency department (ED) due to wild mushroom poisoning. This study was 

designed by examining the files of wild mushroom poisoning patients who were admitted to the 

Emergency Department of Bolu İzzet Baysal State Hospital, in 2018 one year periyod retrospectively. 

Patients ≥16 years of age were included in the study. Age and sex of the patients, the frequency of 

wild mushroom poisoning, season, laboratory findings, treatment and outcome of the patients were 

investigated. In this retrospective study 39 patients with wild mushroom poisoning were admitted to 

the ED. Of 39 patients between the ages of 21 and 81, 23 patients were male and 16 patients were 

female. 7 patients were over the age of 65 years. Most of the poisonings occurred in spring. No death 

was observed. The duration of hospitalization was two (range 1–4 days) days. The public should be 

informed about the probable hazards of wild mushroom ingestion. 

Keywords: Mushroom Poisoning, Emergency Department 
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ÖZ 

Giriş: Spinal kistler genellikle sakral bölgeye lokalize olurlar. Çoğunlukla asemptomatiktir. Sakral 

kistler daha çok tarlov kisti olarak isimlendirilen perinöral kistler olarak karşımıza çıkar. Sakral 

araknoid kist nadir görülür. Bizim olgumuzda tedaviye dirençli bel ağrısı olan genç bir vakada dev 

sakral kist saptandı. Bulgular: Bel ve sağ bacak ağrısı ile başvuran 22 yaşında erkek hastanın 

muayenesinde bel hareketleri açık, DBKT bilateral negatif, nörolojik muayenesi normaldi. Medikal 

tedavi ve egzersiz programına rağmen ağrısında azalma olmaması üzerine çekilen lomber MRI ‘da 

sakral spinal kanalı dolduran, L -S1 düzeyinde dural keseye bası uygulayan yaklaşık 8 cmlik bir 

lezyon saptandı. Hastaya sakral MRI, EMG planlandı. Beyin cerrahisine konsulte edildi. Tartışma: 

Araknoid kistler araknoid membrandan oluşan çoğunlukla konjenital kistlerdir. 3 ve . dekadta daha 

çok görülür. Perinöral kistlerden farkı duvarı ganglion yada sinir lifi içermez. Dura mater olmadığı 

için kistlerin genişleme olasılığı Tarlov kistlerine göre çok daha fazladır. Bu kistler daha çok 

yaşlılarda, bağ doku hastalarında görülmektedir. Boyutlarına ve lokalizasyonlarına bağlı olarak, 

araknoid kistler sinir köklerinin sıkışması ile sakral veya perineal ağrıya, radiküler sensorimotor 

semptomlara ve nörojenik mesane ve bağırsak fonksiyon bozukluğuna neden olabilmesi açısından 

ayırıcı tanıda çok önemlidir. Semptomatik araknoid kistlerin tanısı MRI görüntüleme ile konulur, 

tedavisi cerrahidir. Çok nadir görülen bu kist bel ağrısının ayırıcı tanısında akla gelmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Sakral Kist, Radikülopati 
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ÖZ 
Giriş:Primer anorektal malign melanom oldukça nadir görülen kötü prognozlu ve agresif bir tümördür. 

Melanomun en sık görüldüğü bölgeler cilt ,retina ve anorektal bölgedir. Mukozal melanomlar %1-2 

oranında görülür. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülür. Sıklıkla 5-8. dekatlar arasında 

görülür.En sık klinik semptomları barsak alışkanlığında değişiklik, rektal kanama, anal bölgede ağrı, 

tenesmus, barsak tıkanmasıdır. Lokalizasyonu nedeniyle tanıda gecikme olabilir zor teşhis edilir. 

Ayırıcı tanıda hemoroid, rektal fissür, fistül, rektum adenokanseri, rektal polipler yer alır. Tanıda 

benign patolojiler düşünülüp, hastalar uzun süre gereksiz tedavi alabilmektedir. Tanı anında çoğu 

hasta metastazla başvurmaktadır. Tedavide c-kit mutasyonu varlığında imatinib yer almaktadır. 

Olgumuzda tanı anında kemik ve karaciğer metastazı olan ve metastazına bağlı semptomuyla başvuran 

c-kit mutasyonunu pozitif saptadığımız olgumuzu sunmayı amaçladık. Olgu Sunumu:76 yaşında kadın 

hasta sırt ağrısı şikayeti ile başvurdu. Lomber manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde T11 de 

metastaz ile uyumlu lezyonlar saptandı. Primere yönelik tetkik edilen hastanın yapılan torakoabdomen 

bilgisayarlı tomografisinde (BT) T4 vertebrada 19.5x16.5 mm hipodens lezyon, karaciğer segment 8 

de 54x48 mm boyutta dağınık yerleşimli hipodens multıpl metastatik kitlesel lezyonlar, anal kanal 

düzeyinde duvarda 23 mm kitlesel kalınlaşma tespit edildi. Kolonoskopide dentat çizgiyi tutan 

ülserovejetan kitle saptandı. Biyopsi sonucu rektum malign melanom ki 67 proliferasyon indeksi 40, 

c-kit pozitifti. Hastaya temozolamid tedavisi başlandı. Braf mutasyon testi negatif olan hastaya c-kit 

pozitifliğine yönelik imatinib tedavisi verilmesi planlandı. Sonuç: Bu melanom tipinde en uygun 

tedavi ile ilgili konsensüs yoktur. Dakarbazin, temozolamid, karboplatin, paklitaksel kemoterapileri 

kullanılabilmektedir. Braf mutasyonu düşükken Kit mutasyonunun %40 oranında görülebildiği 

bildirilmiştir. C-kit melanositlerin proliferasyonu, migrasyonu, diferansiyasyonu ve büyümesinde 

önemli rol oynar ve hücresel sinyalizasyon yolaklarının aktivasyonunu sağlar. C-kit mutasyonu 

saptananlarda imatinible tedavi metastatik olgularda olumlu sonuçlar verebilmektedir. Anorektal 

melanomların tedavisinde bu mutasyonun varlığı açısından dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anorektal Malign Melanom, İmatinib 

 

A RARE CASE OF ANORECTAL MALIGNANT MELANOMA 
 

 

ABSTRACT 
Introduction:Primary anorectal malignant melanoma is a rare agressive tumor with poor prognosis. 

The sites where melanoma occurs most commonly are skin, retina and anorectal region. Mucosal 

melanomas occur at the rate of 1-2%. Its occurrence in women is two fold higher than that in men. The 

most common clinical symptoms are alretation in bowel habits, rectal bleeding, pain in anal region, 

tenesmus and intestinal obstruction. Patients usually present with metastasis at diagnosis. In the 

presence of c-kit mutation, treatment includes imatinib. The aim of the present case was to report a 

case with bone and liver metastasis at the time of diagnosis, who presented with metastasis associated 

symptoms and in whom c-kit mutation was found to be positive. Case :A 76 year old female patient 

presented with the complaint of back pain. In lumbar magnetic resonance imaging, lesions consistent 

with T11 metastasis were detected. In thoracoabdominal computerized 19.5x16.5 mm hypodense 

lesion was detected in T4 vertebra, scattered multiple metastastic mass lesions at the size of 54x48 mm 

in liver segment 8 and 23 mm thickening on the wallat of anal canal. In colonoscopy, an ulcerovegetan 

mass involving dentate line was detected. Biopsy result was as follows: rectum malignant melanoma, 

ki 67 proliferation index 40, and c-kit positive. Temozolamide treatment was commenced. Braf 

mutation test results was negative and imatinib treatment was planned for c- kit positivity. 
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Discussion:There is no consensus on the most suitable treatment in this type of melanoma. 

Dacarbazine, temozolamide, carboplatin, and paclitaxel chemotherapies may be used. Braf mutation 

rate is low while Kit mutation may occur at the rate of 40%. In cases with C-kit mutation, treatment 

with imatinib may yield favorable results in metastastic cases. In the treatment of anorectal melanoma, 

the presence of this mutation should be borne in mind. 

Keywords: Anorectal Melanoma, İmatinib 
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TEDAVİSİNDE 7 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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ÖZ 
Giriş Adını saç benzeri sitoplazmik çıkıntılara sahip B hücrelerinden alan Saçlı Hücreli Lösemi(SHL) 

nadir görülen, indolen seyirli lenfomadır. Hastalar sıklıkla sitopeni, hepatosplenomegali(HSM), 

konstitusyonel semptomlar ve sık geçirilen enfeksiyon kliniği ile karşımıza çıkmaktadırlar. Geçmiş 

yıllarda splenektomi ve interferon ile tedavi edilmeye çalışılırken, tedavide pürin analoglarının (PA) 

kullanılması ile hastaların yaşam süresinde belirgin uzama kaydedilmiştir. Gereç ve Yöntem: 

Kliniğimizde nisan 2011 –aralık 2018 tarihleri arasında SHL tanısı alan hastaların tanı anındaki 

şikayet, komorbidite, lenfadenopati(LAP), kemik iliği bulguları, PA ile tedavi protokolleri, tedavi 

öncesi ve sonrası biyokimyasal ve hematolojik parametreleri, dalak ve karaciğer boyutu, tedaviye 

yanıt ve nüks durumları gözden geçirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 50.7±12.8 yıl (aralık:35-79) 

olan toplam 12 hastanın 8’i erkek, 4’ü kadındır. Hastaların %75 inde komorbidite izlenmemiştir. 

Halsizlik %50 hastada başvuru şikayeti iken, 4 hastada karında şişlik, 1 hastada LAP olarak 

belirtilmiştir. Tanı anındaki ortanca dalak boyutu 198 mm(aralık:135-254mm), karaciğer boyutu 163.5 

mm(150-280mm) olarak saptanmıştır. Hastaların tümünde ilk basamak tedavide pürin analogu olarak 

kladribine (0.1 mg/kg, intravenöz/subkutan, 7 gün süre ile ya da 0.14 mg/kg 5 gün intravenöz ) 

uygulanmıştır. İlk basamak tedavi ile 8 hastada tam yanıt, 3 hastada parsiyel yanıt, 1 hastada stabil 

hastalık sağlanmıştır. Stabil hastalık tanısı olan hastada kurtarma tedavisi olarak 

ckadribine+rituksimab (375 mg/m2) uygulanmış ve tam yanıt elde edilmiştir. Ortanca 37 aylık takip 

süresinde (aralık:7-92ay) tam yanıt elde edilen hastalardan 2si nüks etmiş ve kladribine+rituksimab ile 

tedavi edilmişlerdir. Tedavi ile hastaların anemi (ortanca hb:9.5gr/dL karşı 13.5gr/dL) lökopeni 

(ortanca wbc: 2.6x103/ µL karşı 5.1x103/µL) ve trombositopeni (ortanca plt:59.5x103/µL karşı 

139x103/µL) bulguları düzelmiş, dalak boyutunda belirgin azalma(ortanca:131mm) izlenmiştir. Takip 

süresinde toplam sağ kalım süresine ulaşılamamıştır. Sonuç: SHL tedavisinde PA kullanılmasıyla 

önemli sonuçlar elde edilmesine rağmen hastalık için kür söz konusu değildir. Genç yaşta tanı alan 

hastalar tedavi sonrası ilerleyen yıllarda karşımıza nüks ile gelmektedir. PA, nüks vakalarda da etkili 

bir tedavi olarak yer almaktadır. 
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NON-PALPABL MEME LEZYONLARININ TANI VE TAKİBİNDE 
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Giriş ve Amaç: Meme görüntülemede 40 yaş öncesi ilk tercih ultrasonografi iken, 40 yaş üzeri 

olgularda ilk tercihedilecek yöntem mamografidir. BIRADS kategorisine göre BIRADS 3 kategorideki 

lezyonlar 6 ay arayla takip edilirken; BIRADS 4 ve BIRADS 5 olarak kategorize edilen lezyonların 

histopatolojik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu aşamada palpabl lezyonlarda ilk tercih her zaman 

trucut-Bx'tir. Ancak mikrokalsifikasyon kümeleri, eğer eşlik eden kitle lezyon mevcut değil ise 

mamografi eşliğinde işaretlenerek eksize edilmelidir. Sonografik incelemede 5 mm altındaki şüpheli 

bulgular taşıyan lezyonlar, Bx sonucu benign olarak rapor edilen ancak radyolojik-histopatolojik 

uyumsuzluk bulunan lezyonlarda ve zaman zaman da duktus içi lezyonlarda ultrasonografi eşliğinde 

tel ile işaretleme yoluyla söz konusu lezyonların eksizyonu gerekmektedir. Bu çalışmadaki amacımız 

ultrasonografi ve mamografide yaptığımız lezyon işaretleme tecrübelerimizi paylaşmaktır.  

Gereç-Yöntem: Kliniğimizde 2017 Şubat-2019 Ocak ayları arasında yapılan 85 işaretleme olgusu 

çalışmaya dahil edildi. Bu olgulardan 23 tanesi mamografi eşliğinde, diğer 62 olgu ise ultrasonografi 

eşliğinde yapılan işaretlemelerden oluşmakta idi.  

Bulgular: Mamografi eşliğinde yapılan işlemlerde 9 olguda duktal karsinoma insitu saptandı. 

Ultrasonografi eşliğinde yapılan işaretlemelerde ise toplam 62 olguda; 8 olgu radyolojik-histopatolojik 

uyumsuzluk ve 5 olgu lezyon sınırları net vizualize edilemediğinden işaretleme yapılarak toplamda 13 

olgu malignite tanısı aldı. Çalışmaya dahil edilen diğer olgularda ise papillom, olağan duktal 

hiperplazi, fibrokistik değişiklik, adenozis, apokrin metaplazi ve enflamasyon gibi benign bulgular 

saptandı.  

Sonuç: Non-palpabl meme lezyonlarının tanısında ve kliniko-patolojik uyumsuzluk durumunda 

görüntüleme eşliğinde biyopsi işlemleri klinik olarak önem arz etmektedir kanaatindeyiz. Sonuç olarak 

ihtiyaç halinde uygun yöntemle tel ile işaretleme klinisyeni doğru yönlendirecek ve erken tanıya, 

malignite ekartasyonuna önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 
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THE IMPORTANCE OF ULTRASONOGRAPHY AND MAMMOGRAPHY-GUIDED 

MARKING AT DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP NON-PALPABL BREAST LESIONS 

ABSTRACT 

Objective: The first method for breast imaging before 40 years of age is ultrasonography and the 

method is mammography when it is over 40 years of age. While BIRADS 3 lesions are followed at 6 

months intervals, histopathological examination is required in BIRADS 4 and BIRADS 5 lesions. At 

this stage, the first choice in palpable lesions is always trucut-Bx. Suspicious micro-calcification 

clusters should be excised with mammography-guided marking if there is no accompanying mass 

lesion. On sonographic examination  under 5 mm  lesions with suspicious findings, or Bx result 

reported as benign but there is radiological-histopathological mismatch and occasionally intraductal 

lesions require excision by marking-guided  on ultrasonography. The aim of this study is to share our 

experience about  marking-guided lesions on ultrasonography and mammography. 

Material-Methods: 85 marking cases between January 2017 and Februaury 2019 were included in 

this study. 23 cases marked by mammography-guided  and 62 patients marked by ultrasonography-

guided. 

Results: DCIS was detected in 9 cases who marked by mammography-guided.  Breast carcinoma was 

detected in 13 cases who marked by ultrasonography-guided. The other cases that marked by 
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mamography and ultrasonography guided reported as benign lesions ( papillomatosis, usual ductal 

hyperplasia, fibrocyst, adenosis,  apocrine metaplasia, enflamation..etc). 

Conclusion: We think, in the case of nonpalpable breast lesions and clinico-pathological mismatch, 

imaging-guided biopsy procedures are of clinical importance. As a result, marking the breast lesions 

with the appropriate method will help to clinician, and will significantly contribute to early diagnosis 

or malignancy exclusion. 

Keywords: Breast, Marking, Ultrasonography, Mammography 
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ÖZ 
Amaç: Hepatit B aşı yanıtında aşı ve/veya kişi ile ilgili faktörlerin rol oynayabileceği 

düşünülmektedir. Obesite, erkek cinsiyet, sigara kullanımı, kronik bir hastalığa sahip olmak hepatit B 

aşı yanıtsızlığı ile birlikte olabilen kişiye ait faktörlerdir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda ise non-

alkolik yağlı karaciğer hastalığında hepatit B aşı yanıtının olumsuz etkilenmediği gösterilmiştir. 

Çalışmada hastanemizde obesite ve karaciğerde yağlanma nedeniyle tetkik edilirken bakılan HBsAg 

ve anti-HBs değerleri negatif saptanması üzerine ikinci kez hepatit B aşılaması için gönderilen 

çocukların aşılama sonrası yanıtları değerlendirimiş olup, obesite ve karaciğer yağlanmasının aşı 

yanıtına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Çalışma hastanemiz Aşı Ünitesi'nde 1.3.2017-

31.3.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Vücut kitle indeksi persentil değeri 85.- <95. 

persentiller arası olan çocuklar fazla kilolu, ≥95. persentil olanlar ise obes olarak kabul edilmiştir. Tüm 

çocukların daha önce 3 dozluk primer hepatit B aşı serisi tamamlanmıştır. Çocuklara ikinci kez 0, 1 ve 

6. aylarda 3 doz 10 μg HBsAg içeren hepatit B aşısı deltoid kas içine 0.5ml uygulanmıştır. 

Çocuklardan üçüncü aşı dozundan 2 ay sonra kan alınarak anti-HBs titresi ELISA tekniği ile 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada yer alan çocukların %20'si (3/15) kız, %80'i (12/15) erkektir. 

Yaş ortalaması 13.8±3.6 yıldır (5-17.6). Üç dozluk primer aşı serisi üzerinden geçen süre ortalama 

13.3±3.6 yıldır (4.5-17.0). Vücut kitle indeksi persentil değerine göre çocukların %40'ı (6/15) fazla 

kilolu, %60'ı ise (9/15) obesdir. Çocukların %93.3'ünde (14/15) ultrasonografi ile karaciğerde 

yağlanma saptanmıştır. Tüm çocukların ikinci 3 dozluk hepatit B aşı serisi sonrası anti-HBs titresi≥ 10 

mIU/mL olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızda fazla kilolu, obes ve karaciğer yağlanması olan 

çocuklarda hepatit B aşı yanıtının olumsuz etkilenmediği gözlemlenmiştir. Yine çalışmamızda primer 

aşılamanın üzerinden ortalama 13.3 yıl geçmesine rağmen hiçbir çocukta hepatit B virüs enfeksiyonu 

gelişmemiştir. Bu nedenle hepatit B aşısının immünolojik hafıza yolu ile akut ve kronik hepatit B virüs 

enfeksiyonundan koruduğu söylenebilir. Ancak çalışma sonucumuzun daha büyük vaka serileri ile 

desteklenmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B Virüs, Obesite, Çocuk, Aşı 
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ÖZ 
Amaç: Obezite, çocuklar arasında büyüyen bir sorundur. Subklinik inflamasyon, insülin direncinin 

gelişiminde anahtar rol oynar. Nötrofil / lenfosit oranı ve trombosit / lenfosit oranı çeşitli enflamatuar 

durumlarda artan biyobelirteçlerdir. Bu çalışmada, nötrofil / lenfosit oranının veya trombosit / lenfosit 

oranının, çocukluk çağı obezitesinde insülin direncinin ayırt edici bir işareti olup olmadığını 

araştırmayı amaçladık Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya ortalama yaşları 13,3 ± 2,6 olan toplam 150 

obez çocuk (K / K: 59/91) alındı. Hastalar insülin direncine sahip (2 = 77) olsun ya da olmasın (n = 

73) 2 gruba ayrıldı. Bulgular: İnsülin direncine sahip çocuklar, ortalama ağırlık, vücut kitle indeksi, 

bel çevresi, ideal ağırlık%, serum insülin ve trigliserit düzeyi, trombosit sayısı, ortalama trombosit 

hacmi, trombosit, trombosit lenfosit oranı ve nötrofil / lenfosit oranına sahipken anlamlı derecede 

yüksek bulundu . Ağırlık, ortalama trombosit hacmi ile pozitif, vücut kitle indeksi, nötrofil sayısı ve 

nötrofil / lenfosit oranı ile pozitif olarak korele idi. Çok değişkenli analizlerde ideal ağırlık yüzdesi 

yaş, açlık insülin düzeyi ve trombosit sayısı ile ilişkiliydi ve açlık serum insülin düzeyi bel çevresi, 

ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısı ile ilişkiliydi (p <0.05). Sonuç:İnsülin direncinin neden 

olduğu kronik düşük dereceli inflamasyon ve endotel disfonksiyonu obezitede kardiyovasküler 

hastalık riski ile sonuçlanır. Tam kan sayımı yaygın olarak kullanılan bir testtir ve nötrofil / lenfosit 

oranı obez çocuklarda insülin direncini tanımlamak için yararlı bir belirteç olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İnsülin Direnci, Nötrofil Lenfosit Oranı(Nlr), Trombosit Lenfosit 

Oranı(Plr), Ob 

COULD NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO (NLR) OR PLATELET TO 

LYMPHOCYTE RATIO (PLR) BE A DISTINGUISHING MARKER OF INSULIN 

RESISTANCE IN OBESE CHILDREN' 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Obesity is a growing problem among children. Subclinical inflammation plays a key role 

in the development of insulin resistance. Neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte 

ratio are biomarkers which increase in various inflammatory conditions. In this study, we aimed to 

investigate whether the neutrophil to lymphocyte ratio or platelet to lymphocyte ratio is a 

distinguishing marker of the insulin resistance in childhood obesity. Materials and Methods: A total of 

150 obese children (M/F:59/91) with a mean age of 13.3±2.6 years were enrolled in this retrospective 

study. Patients divided into 2 groups whether they had insulin resistance (n=77) or not (n=73). 

Results:Children with insulin resistance had significantly higher mean weight, body mass index, waist 

circumference, ideal weight%, serum insulin and triglyceride level, platelet count, mean platelet 

volume, plateletcrit, platelet to lymphocyte ratio and neutrophil to lymphocyte ratio, but significantly 

lower high density lipoprotein cholesterol level compared children without insulin resistance(p<0.05). 

Weight was positively correlated with mean platelet volume, and body mass index was positively 

correlated with neutrophil count, and neutrophil to lymphocyte ratio. On multivariate analysis, ideal 

weight% was associated with age, fasting insulin level, and platelet count, and fasting serum insulin 

level was associated with waist circumference, mean platelet volume, and platelet count (p<0.05). 

Conclusion:Chronic low-grade inflammation and endothelial dysfunction caused by insulin resistance 

result in cardiovascular disease risk in obesity.  
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Complete blood count is a widely used test and neutrophil to lymphocyte ratio may be useful marker 

to identify insulin resistance in obese children. 

Keywords: Children, İnsulin Resistance, Neutrophil to Lymphocyte Ratio (Nlr), Obesity, Platelet to 

Lymphocyte Ratio (Plr). 
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ÖZ 

 

Giriş: Metabolik Sendrom; abdominal obezite, hipertansiyon, dislipidemi, bozulmuş glukoz toleransı 

gibi komponentleri olan ve artmış kardiyovasküler hastalık ve diyabet gelişim riski olan bir klinik 

tablodur. Yapılan çalışmalarda PTH’ın kalsiyum metabolizması üzerindeki bilinen etkilerinin yanı sıra 

dislipidemi, hipertansiyon ve obezite ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Bu tez çalışmamızda 

obez hastalarda, PTH düzeyi ile Metabolik Sendrom ve insülin direnci arasındaki ilişkiyi araştırdık. 

Materyal-Metod: Ankara Numune Hastanesi 4.Dahiliye Kliniği’ne Ekim 2009 – Aralık 2010 tarihleri 

arasında başvuran hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi ve osteoporoz öyküsü olmayan 94 obez 

(BKI>30 kg/m²) hasta çalışmaya alındı. Hastalara Metabolik Sendrom tanısı NCEP-ATP III 

kriterlerinden üç veya daha fazlasının varlığında konuldu. İnsülin direnci ise HOMA-IR formülüne 

göre, HOMA> 2,7 olanlar insülin rezistansı mevcut kabul edildi. Bulgular: Hastaların %23,4’ü erkek, 

%76,6’sı ise kadındı. Ortalama yaş 40,4(18-75)idi. BKI ortalaması 42,9’du. Hastaların %61,7‟sinin 

morbid obez olduğu saptandı. 94 adet olgunun %48,9’unda Metabolik Sendrom, %52,1’inde insülin 

direnci mevcuttu. 94 hastanın PTH ortalaması 7,1, HOMA-IR ortalaması ise 3,5 olarak 

saptandı.HOMA-IR düzeyleri ile PTH düzeyleri arasında anlamlı korelasyon bulunmadı(r=0,063 ve 

p=0,546). İnsülin direnci olan grup ile olmayan grup arasında medyan PTH düzeyleri yönünden 

anlamlı farklılık görülmedi(p=0,606). Metabolik sendrom tespşt edilen olan grupta medyan PTH 

düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulundu(p=0,037).Metabolik Sendrom tespit 

edilen grupta medyan HOMA-IR düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek 

bulundu(p=0,037). Sonuç: Bu tez çalışmamızda, artmış PTH düzeyleri ile insülin direnci arasında bir 

ilişki saptanmadı. Ancak Metabolik Sendromu olan hastaların PTH düzeyleri Metabolik Sendrom 

tespit edilemeyen gruba göre istatistiksel açıdan da anlamlı olarak daha yüksekti(p=0,037). 

Çalışmamızda da tespit ettiğmiz gibi, Metabolik Sendrom’da artan PTH seviyelerinin mekanizması 

tam olarak aydınlatılamamıştır.PTH düzeylerini azalttığı bilinen kilo verme, yüksek diyet kalsiyumu 

ve gereğinde kalsiyum takviyesi gibi faktörler ile PTH seviyeleri azaltılan hastaların, Metabolik 

Sendrom ve komponentlerinde görülebilecek olası gerileme de kontrollü çalışmalar ile gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Pth, İ̇nsülin Direnci, Metabolik Sendrom 

 

CORRELATION BETWEEN PARATHROID HORMONE LEVELS METABOLIC 

SYNDROME AND INSULIN RESISTANCE IN OBESE PATIENTS 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Although it is well identified that the synthesis and secretion of PTH are regulated by 

serum levels of calcium and 25(OH)VitD, the possible clustered addiliation of these parameters with 

the Metabolic Syndrome are less known. Our study aims to explore whether the Metabolic Syndrome 

and Insulin Resistance are associated with abnormal serum levels of PTH in obese patients. Methods: 

94 consecutive obese patients (%76 women) are assessed. Multiple logistic regressions analyses are 

used to assess independent effect of PTH on the odds of the Metabolic Syndrome and Insulin 

Resistance. Results: %48, 9 of the patients has the Metabolic Syndrome; %52, 1 of the patients has the 

Insulin Resistance. The patients with the Metabolic Syndrome have higher mean PTH levels (p=0,037) 

than the patients without the Metabolic Syndrome, whereas mean Vitamin D does not differ 

significantly among them. No correlation between PTH levels and Insulin Resistance has been found. 
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Conclusion: The PTH level is an independent predictor of Metabolic Syndrome in treatment of obese 

patients. Randomized controlled clinical trials, including different therapeutic strategies to lower PTH, 

are required in order to explore any cause and effect relationship of the Metabolic Syndrome and PTH. 

Keywords: Pth, Metabolic Syndrome, Insulin Resistance 
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PROFİLAKSİSİ VE PULMONER EMBOLİ 
 

Assoc. Prof. MD. Şule Çı̇lekar 
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ÖZ 
Amaç: Hastanede yatan obez hastalarda venöz tromboembolizm (VTE) ve pulmoner emboli oldukça 

yaygın görülmektedir. Obez ve obezite operasyonu uygulanan hastalarda VTE profilaksisi için farklı 

öneriler mevcuttur. Bizde hastanemizde obesite cerrahi uygulanan hastalarda profilaktik tedavilerimiz 

ve ameliyat sonrası pulmoner emboli komplikasyon oranlarımızı literatürler eşliğinde tartışmayı 

amaçladık. Yöntem: Hastanemizde 2011-2018 tarihleri arasında obesite nedeni ile opere olan, 18-65 

yaş arası hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek çalışmaya dahil edildi. Önceden 

geçirilmiş pulmoner emboli, derin ven trombozu (DVT) öyküsü olan hastalar; kanama, anastomoz 

kaçağı gibi cerrahi komplikasyon gelişen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara uygulanan cerrahi 

yöntemler (laparaskopik-açık ameliyat) ve uygulanan profilaktik ilaç dozları kaydedildi. Operasyon 

sonrası pulmoner emboli gelişen hastalar ve emboli dereceleri ( masif-submasif) kaydedildi. Pulmoner 

emboli tanısı, emboli protokolünde çekilen bilgisayarlı toraks tomografisi ile koyuldu. Bulgular: 208 

hastanın 70’i (%33,6) erkek, 138’i (%66,4) kadındı. 23 hasta daha önce geçirilmiş pulmoner emboli ve 

DVT öyküsü nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Hastalara profilaksi olarak düşük molekül ağırlıklı 

heparin (enaxaparin) 40mg/12saat uygulandı ve tüm hastalara uyluğa kadar varis çorabı giydirildi. 

Proflaksiye operasyondan 1 gün önce başlanıp, cerrahi sonrası 15 gün devam edildi. Operasyon 

sonrası ortalama 5 gün içinde 70 erkek hastanın 2’sinde masif pulmoner emboli gelişti (%2,85 ). 138 

bayan hastanın 3’ünde submasif(%2), 2’sinde masif(%1,4) pulmoner emboli gelişti. Pulmoner emboli 

gelişen tüm hastalar yoğun bakımda takip edildi. Masif pulmoner tromboemboli tanısı konan hastalar 

entübe edilip trombolitik tedavi başlandı. Trombolitik tedavi sonrası antikoagülan tedaviye geçildi. 

Submasif olan hastalarda antikoagülan edavi verildi. Masif tromboemboli gelişen bir bayan hasta 

postoperatif 2. günde ex oldu. Diğer hastalar şifa ile taburcu edildi. Sonuç: Obezite cerrahisi sonrası 

profilaktik antikoagulan tedaviye rağmen pulmoner emboli gelişebilmektedir. Ameliyat sonrası 

hastalar solunum sıkıntısı açısından yakın takibe alınmalı ve pulmoner emboli komplikasyonu 

açısından özellikle dikkat etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Cerrahisi, Pulmoner Emboli, 
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ÖZ 
Giriş ve amaç: Obtrüktif uyku apne sendromu (OUAS) hastalarında günlük hayatı etkileyen en önemli 

faktörlerin başında aşırı uykuluk ve gün içi yorgunluk hissi gelmektedir. Ayrıca depresif duygudurum 

bozukluğu da sıklıkla OUAS’a eşlik eder. Bu çalışmada amaç yorgunluk ve OUAS şiddeti arasındaki 

ilişkinin ve depresif duygudurumun buna etkisinin incelenmesidir. Materyal ve metod: OUAS ile ilgili 

şikayetler ile uyku polikliniğine başvurmuş ve polisomnografi (PSG) kaydı ile OUAS tanısı 

doğrulanmış olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara Epworth Uykululuk Skalası(ESS) , 

Modifiye Yorgunluk Etki Skalası (MFIS), Yorgunluk Şiddet Skalası (FSS) ve Beck Depresyon Skalası 

(BDS) uygulanmıştır. MFIS; toplam değerlerinin (MFIS-t) yanı sıra kognitif (MFIS-c), fiziksel 

(MFIS-p) ve psikososyal (MFIS-ps) alt ölçekleri ayrı ayrı analiz edilmiştir Katılımcıların demografik 

özellikleri, OUAS şiddetleri, apne hipopne indeksleri ve PSG kayıtlarında saptanmış olan minimum 

(Min O2 )ve ortalama (Ort O2 ) oksijen satürasyonları kaydedilmiştir.. Sonuçlar: Seksen bir 

katılımcının (59 erkek, 22 kadın) yaş ortalaması 54,67± 11,28 olarak saptanmıştır. Çalışmada 12 

hastanın hafif, 30 hastanın orta ve 39 hastanın ağır OUAS olduğu görülmüştür.OUAS şiddetine göre 

gruplar arasında MFIS,FSS ve BDS açısından anlamlı fark saptanmamıştır. OUAS şiddeti, AHI ve Ort 

O2 ile MFIS( toplam ve alt ölçeklerin tümü),FSS ve BDS arasında korelasyon saptanmamış, ancak 

MFIS-c ve Min O2 arasında anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0.22, p=0,049). BDS etkisi 

ortadan kaldırıldığında Min O2 ile MFIS-t, MFIS-c ve MFIS-ps arasında (sırasıyla r= -0.25, p=0,03; 

r=-0.29, p=0,01; r=-0.22, p=0,05)ve Ort O2 ile MFIS-c arasında (r=-0.24, p=0,03) negatif korelasyon 

saptanmıştır. Tartışma: OUAS sebebiyle oksijen satürasyonundaki düşüşün derecesi, özellikle gece 

ulaşılan minimum oksijen satürasyonu, yorgunluğun etkisini arttırmakla birlikte bu etki en belirgin 

olarak kognitif alanda ortaya çıkmaktadır. OUAS şiddetinin derecesi ile yorgunluk ve depresyon 

arasında böyle bir ilişki yokken, oksijen satürasyonu ile bilişsel yorgunluk arasındaki ilişki apne-

hipone sayısından çok desatürasyonun derinliğinin etkisini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obstruktif Uyku Apne, Yorgunluk, Oksijen Satürasyonu 
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OGİLVİE SENDROMUNUN (KOLONİK PSÖDOOBSTRUKSİYON) RİFAXİMİN 

İLE ETKİN TEDAVİSİ 

EFFECTIVE TREATMENT OF OGILVIE SYNDROME WITH RIFAXIMIN 
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ÖZ 
Ogilvie sendromu, mekanik bir tıkanıklık olmaksızın, çekumun ve sağ kolonun akut masif genişlemesi 

ile karakterizedir. Özellikle kalp yetmezliği, neoplazi, nörolojik bozukluklar ve metabolik durumlar 

gibi ağır şartlarda hastaneye yatırılan yaşlı erkeklerde görülür. Tüm cerrahi hastaların % 0.1'inde 

görülür. Karakteristik özellikler abdominal distansiyon, bulantı, kusma, hafif ateş ve elektrolit 

dengesizlikleridir. Bu yazıda, rifaximin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen kolonun psödo-

obstrüksiyonu (Ogilvie sendromu) olan bir hastayı raporlandı. 71 yaşında bir erkek hasta, abdominal 

distansiyon, bulantı ve bel ve karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. 9 ay önce koroner arter 

baypas greft öyküsü var. Fizik muayenede abdominal hassasiyet ve hipoaktif barsak sesleri vardı. 

Semptomları laksatiflerle düzelmedi. Başvuruda biyokimyasal analiz şu şekilde olmuştur: WBC: 7.7 K 

/ uL (4.6-10.2 K / uL), Hb: 11.5 g / dl (12.2-18.1 g / dl), trombositler: 276 K / uL (142-424 K / uL), 

ALT: 81 U / L (0-50 U / L), AST: 98 U / L (0-50 U / L), INR: 1.47 (0.9-1.1), albümin: 3.9 g / dl (3.5 -

5.2g / dl), ALP: 201 U / L (30-120 U / L), GGT: 103 U / L (0-55 U / L), Na: 136 mmol / L (136-146 

mmol / L ) K +: 4.5 mmol / L (3.5-5.1 mmol / L), Ca: 8.8 mg / dl (8.8-10.6 mg / dl), Mg: 2.2 mg / dl 

(1.8-2.6 mg / dl), üre: 73 mg / dl (17-43 mg / dl), kreatinin: 1.28 mg / dl (0.6-1.1 mg / dl), total 

bilirubin: 2.4 mg / dl (0.3-1.2 mg-dl), direkt bilirubin: 0.8 mg / dl (0-0.2 mg / dl). Düz karın grafisinde 

(Şekil 1a) barsak anslarında diffüz dilatasyon (6 cm) ve bilgisayarlı tomografide obstrüktif kitleler 

veya iskemik barsak loplarında anlamlı diltasyon ve yaygın gaz saptandı (Şekil 1b). Mevcut bulgularl 

kolonun psödo-obstrüksiyonu teşhisi konuldu. Persistan abdominal distansiyona bağlı dispne gelişmesi 

nedeniyle kolonoskopik dekompresyona karar verildi. Kolonoskopik dekompresyondan yeterli 

faydanın sağlanmaması nedeniyle oral rifaximin 3x400 mg dozunda tedavi başlandı. Tedavinin üçüncü 

gününde rifaximinin faydası görüldü. Hasta büyük hacimli gaita çıkarmaya başladı, abdominal 

distansiyonu hızlı bir şekilde düzeldi ve kontrol düz karın grafisindebulgular neredeyse normaldi. 

Ogilvie sendromunun standart tedavisi kolonoskopik dekompresyon ve neostigmindir. Bu vaka raporu, 

Ogilvie sendromunun rifaximin ile başarılı tedavisini sunmaktadır. Rifaximin bu hastalıkta güvenli ve 

etkili bir tedavi olabilir. Ogilvie sendromunda rifaximinin rolünü belirlemek için daha büyük 

çalışmalar gerekmektedir. 
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ÖZ 
GirişProstat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci 

sıradadır.Prostat kanseri insidansı yaşla birlikte artmaktadır.Rektum kanseri görülme sıklığı açısından 

dördüncü sıradadır.Bu sıklığa rağmen rektum kanseri ile prostat kanseri birlikteliği oldukça 

nadirdir.Vaka:71 yaşında hasta,aralıklı kabızlık şikayetiyle genel cerrahi kliniğine başvurmuş.Rektal 

tuşede 4-5.cmde ele gelen kitle saptanmış.Kolonoskopide rektumda 5.cm den başlayıp 15.cm ye dek 

uzanan,ülserovegetan kitle görülmüş.PSA:11,2 (ref:0-4)ng/ml;fPSA:3,9 (ref:0-1) ng/ml;CEA:3,96 

(ref:0-3) ng/ml;CA19-9:15,1 (ref:0-35) U/ml saptandı.Preoperatif evreleme amaçlı çekilen PET 

CT(25.11.2015):Presakral alanda ve anal kanal proksimalde 8 cm.segment boyunca devam eden 

primer kitle görüldü.Prostat glandı sağ ve sol yarımında yoğun artmış FDG tutulumu gösteren lezyon 

2. Primer (?) olarak raporlandı.Hastaya bu bulgularla, 08.12.2015 tarihinde miles operasyonu 

yapıldı.Patolojik bulgular: Adenokarsinom grade 1,sol anterolateralde radyal cerrahi sınır pozitif, 

evresi T3N0M0 idi.Adjuvan radyokemoterapi endikasyonu konuldu.Bu arada PSA yüksekliğinin de 

desteklediği, senkron prostat ca ön tanısı olan hastanın 06.01.2016 tarihinde prostat biopsisi 

yapıldı.Patolojik bulgular:Asiner tip adenokarsinom;Gleason skor 6(3+3),Prostat ca evresi T2cN0M0, 

orta risk olarak değerlendirildi.Rektumdaki tümör evresi için cerrahi sınır pozitifliği nedeniyle küratif 

radyokemoterapi planlanan hastanın prostatı radyoterapi alanında olduğu için, prostata yönelik 

radyoterapi planlamasının da aynı anda yapılması uygun bulundu.Rektum ca için konkomittan oral 

kapesitabin 850 mg/m2 günde 2 defa;Prostat ca için kısa süreli anti-andogen hormonoterapi 

planlandı.Radyoterapi volümetrik ark Varian Unique linac ile uygulandı.Tedavi volümleri şu 

şekildeydi:Faz1:(PTV1)Pelvise 5040 cGy( 180 cGy/gün 28 frx) ve (PTV2) Prostat+seminal 

vesiküllere 5600 cGy (200 cGy/gün 28 frx).Faz2:(PTV3)Prostata 2000 cGy (200cGy/gün 10 

frx).Radyoterapi sırasında en önemli şikayeti 4.haftada başlayan idrar yaparken yanma oldu.Pelvise 

yönelik radyoterapisi tamamlandığında kapesitabin kesildi.Prostat radyoterapisi devam ederken LHRH 

analoğu başlandı.Kısa süreli hormonoterapi 6 ayda tamamlandı.Radyoterapi tedavisi bitince adjuvan 4 

kür adjuvant kapesitabin ile kemoterapiye devam edildi.Hasta 76 yaşında olup halen takiplerine devam 

etmektedir.Uzak metastaz, lokal nüks saptanmamıştır.Sonuç:Yıllar içinde birden fazla primer kanser 

görülme insidansı artmaktadır.Tedaviye karar vermek için hastanın tam bir değerlendirmesini yapmak 

önemlidir. 
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CASE REPORT:SYNCHRONOUS RECTUM AND PROSTATE CANCER 
 

 

ABSTRACT 
Introduction:Prostate cancer is the second cause of cancer-related deaths after lung cancer in men.The 

incidence of prostate cancer increases with age.Rectal cancer frequency in the fourth most common 

cancer.Despite these high figures the incidence of coexistence of both primary neoplasms is low. 

Case:71-year-old patient presented to the general surgery department with intermittent 

constipation.The rectal examination presented a mass in 4-5 cm.Colonoscopy:Ulcerating mass in the 

rectum,starting from 5 cm up to 15 cm.PSA: 11,2 (ref:0-4) ng/ml for blood tests; fPSA: 3,9(ref:0-

1)ng/ml;CEA:3,9(ref:0-3)ng/ml;CA19-9:15,1(ref:0-35)U/ml was detected.In the preoperative staging 

PET CT(25.11.2015),a primary mass was observed in the presacral area and in the proximal anal canal 

with an 8 cm segment.Prostate gland in the right and left half of the lesion showing increased FDG 

uptake was reported as second primary(?).With these findings, miles operation was performed on 

08.12.2015.Pathology:Adenocarcinoma,radial surgical margin was positive,stage was 
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T3N0M0.Adjuvant radiochemotherapy was indicated. In the meantime,prostate biopsy was performed 

on 06.01.2016 of the patient who was diagnosed as synchronous prostate ca supported by PSA 

height.Pathology:Acinar type adenocarcinoma;Gleason score 6(3+3),stage T2cN0M0 was evaluated as 

moderate risk. Because of surgical margin positivity in rectum ca,curative radiochemotherapy was 

planned. Since the patient's prostate was in the field of radiotherapy,planning of radiotherapy for 

prostate was also appropriate.Concomitant oral capecitabine 850 mg/m2,twice a day for rectum 

ca.Short-term anti-andogen hormonotherapy was planned for prostate ca.Radiotherapy was performed 

with volumetric arc,Varian Unique linac.Treatment volumes were:Phase-1:5040 cGy to 

pelvis(180cGy/day 28 frx) and 5600 cGy (200cGy/day 28 frx) to Prostate + seminal vesicles.Phase-

2:Prostate 2000 cGy (200cGy/day 10 frx).The patient is 76 years old and is still under follow-up. 

Distant metastasis, local recurrence was not detected. Conclusion:The incidence of multiple primary 

neoplasms has been increasing over the years. It is important to make an complete evaluation of the 

patient to decide on the treatment. 

Keywords: Synchronous,rectum Cancer,prostate Cancer 
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ÖZ 
Bu çalışmada Eylül 2010 - Eylül 2013 tarihleri arasındaki 3 yıllık dönemde Eğirdir Kemik Eklem 

Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yataklı servisinde 

takip edilen 25 hastanın (18 Erkek, 7 Kadın) rehabilitasyon sonuçları izlem dosyaları üzerinden 

dökümante edilmiştir. Hastaların %52`si komplet, %48`i inkomplet, ASIA (American Spinal Injury 

Association) skalasına göre hastaneye başvuruda motor skor ortalaması 54.1, duyu skor ortalaması 

69.6; hastaneden taburcu olurken motor skor ortalaması 64.4, duyu skor ortalaması 76.2 olarak izlendi. 

Komplet yaralanmalı hastalarda ASIA skorları ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği Skorları açısından 

yatış ve tabucu arasında anlamlı fark izlemezken, inkomplet yaralanmalı hastalarda ASIA skorları ve 

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği Skorları taburcu tarihinde hastaneye yatış tarihine göre anlamlı olarak 

daha yüksekti. Hastalarda en sık tespit edilen komplikasyonlar sıklık sırasına göre kabızlık, depresyon, 

spastisite, üriner sistem enfeksiyonu, osteoporoz, bası yarası, nöropatik ağrı, pnömoni ve derin venöz 

tromboz idi. 
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ABSTRACT 

Objectives: It has been reported that patients with moderate to severe migraine headaches are 

prescribed for opioids. Opiophobia is prejudice against the use of opioid analgesics by patients and 

physicians for pain management. The aim of this study was to highlight the fear of opioid use in 

patients with episodic and chronic migraine. Methods: The socio-demographic and clinical 

characteristics were recorded for all patients. Furthermore, patients were asked about the knowledge of 

opioid use and opiophobia for migraine. Results: One hundred patients were enrolled, of which 70 

were episodic migraine and 30 were chronic migraine. The mean age of patients was 39.12±10.16, 

81% were female. All subjects reported that any kind of opioids were not offered or prescribed by 

general practitioners and neurologists for their headache pain. Seventy-six per cent of patients reported 

that opioids were for patients with terminal stage cancer. Besides this, only 8 (8%) patients declared 

that they heard the use of opioids for treatment of migraine but they never consulted their doctors. 

There was no relationship between chronicity of migraine and opiophobia (p>0.05). Conclusion: The 

increasing rate of opioid use leads to a focus on how patients with chronic pain such as migraine. For 

reducing the risk of opioid abuse and preventing the opioid epidemic, information of knowledge of 

opioids is crucial. Our findings demonstrated that better pain education is needed for migraineurs. 

Keywords: Opiophobia, Migraine, Opioid, Pain 
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ÖZ 
Özet Hipokrat ile başladığı varsayılan ve coğrafi olarak Anadolu’yu merkez edinmesinden dolayı 

Geleneksel Anadolu Tıbbı denmesinin çok da yanlış olmayacağını düşündüğümüz Yunani tıp, Eski 

yunan medeniyetini takiben Roma döneminde de devam etmiş ardından Selçuklu ve Osmanlı tıbbıyla 

geçtiğimiz yüzyıla kadar hayatiyetini sürdürmüştür. Yunani tıpta hastalık ve sağlık kavramı 

Hipokrat’ın kurduğu humoral teoriyle (hıltlar teorisi) ile izah edilmekte her insanda dört sıvı 

bulunduğu ve bu dört sıvının dengede kalması durumunda sağlık halinin devam ettiği, dengenin 

bozulması halinde ise hastalığın ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Geleneksel tıp sistemlerinin 

birçoğunda yer edinmiş olan beden temizliği Yunani tıbbın uygulamaları arasında da mevcuttu. 

Hipokrat’tan İbn-i Sina’ya kadar birçok hekim eserlerinde beden temizliğinden, boşaltımdan 

bahsetmiştir. Kanun fit Tıb da örneğin İbn-i Sina tedavi metodları arasında boşaltımı zikretmiş, bu 

metodun nasıl uygulanacağını tarif ederken Galen’e de atıfta bulunmuştur. Osmanlı tıbbı 

hekimlerinden Tabib İbn-i Şerif’in 15.yüzyılın başında yazıldığı tahmin edilen Yadigar isimli kitabı en 

eski Türkçe tıp metinlerinin arasında yer almaktadır. Yadigarda o dönemin yaygın kullanılan bedensel 

arınma yöntemleri istifra ismiyle anılmakta ve tafsilatlı olarak bahsedilmektedir. Nitekim kitabında 

vücutta fazla toplandığı ve imtila eserleri belirdiği zaman bedeni bu fazlalıklardan temizlemek 

lazımdır diyerek konuya giren İbni Şerif, istifra yöntemlerini 3 ana başlık altında toplamıştır. a)Müshil 

kullanmak b)Kusmak c)Kan aldırmak. Günümüz Türkçesiyle transkripsiyonu yapılan Osmanlı 

Tıbbının bir diğer eseri olan Müntehab-ı Şifa’da da istifra tabirine rastlamaktayız. Türkçe yazılmış en 

eski eserler olduğu kabul edilen bu iki kaynaktan anlaşıldığı üzere dönemin tıbbında istifra, beden 

temizliği ve detoks anlamlarında kullanılmaktadır. Sonuç olarak detoks uygulamalarının bir benzeri 

Geleneksel Anadolu Tıbbının son ve en gelişmiş temsilcisi Osmanlı Tıbbında da mevcuttu. Devrin tıp 

terminolojisinde İstifra ismiyle anılan bu uygulama hem sağlığın korunmasında hem de tedavi usulleri 

arasında önemli yer tutmaktaydı. 

Anahtar Kelimeler: Yunani Tıp,osmanlı Tıbbı,ı̇stifra,detoks 
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ÖZ 
Giriş: Kolon kanseri tüm dünyada kadınlar ve erkeklerde üçüncü en sık gözlenen kanserdir. Yılda 

yaklaşık 1.200.000 yeni vaka ve yaklaşık 609.000 ölüm tahmin edilmektedir. Erkek ve kadınlardaki 

kanserlerin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.. Otofaji, hücresel proteinlerin otofajik vakuoller 

aracılığı ile lizozomal degredasyonudur. Otofaji gelişimde, uzun yaşamda ve kanser gibi pek çok 

hastalığın patogenezinde büyük rol oynamaktadır. Tümör gelişimi ve uyarılması üzerine bazı etkiler 

gösterdiği saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, otofajinin, otofaji ilişkili ATG5 , ATG12 ve Beclin-1 

genlerinin ve proteinlerinin ekspresyonu ve kolorektal kanserin klinikopatolojik özellikleri ile 

ilişkisinin belirlenmesidir. Materyal ve Metod: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel 

Cerrahi Anabilim Dalında kolorektal kanser nedeniyle opere edilen 45 hasta dahil edildi. Hastaların 

hem tümör hem de eşlenik normal kolon dokularından alınan örnekler ameliyathaneden itibaren sıvı 

azotta bankalandı. Daha sonra SYBR Green qPCR yötemiyle ATG5, ATG12, Beclin-1 gen 

ekspresyonlarına ve Western Blot yöntemiyle ATG5 , Beclin-1 , LC3 protein ekspresyonlarına 

bakıldı.Ekspresyon düzeyleri ile klinikopatolojik özellikler karşılaştırıldı. Sonuçlar: Gen ve protein 

ekspresyonları hem tümör hem de eşlenik normal doku örneklerinin çoğunda saptandı. Gen 

ekspresyon düzeyleriyle klinikopatolojik ve demografik veriler arasında anlamlı ilişki 

saptanamadı.Örneklerin TNM evreleriyle perinöral invazyon ve lenfovasküler invazyon arasında 

anlamlı ilişki saptandı. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları otofajinin kolorektal karsinogenezisde işe 

karıştığını önermektedir. Genişletilmiş çalışmaların yapılması otofaji ve kolorektal kanser ile ilişkili 

klinikopatolojik özellikleri belirlemede faydalı olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Otofaji, Kolorektal Kanser, Atg 

 

THE IMPORTANCE OF AUTOPHAGY IN COLORECTAL CANCER 
 

 

ABSTRACT 
Colon cancer is the third most common cancer in women and men all over the world. Colorectal 

cancer is diagnosed in over 1.2 million people globally each year. The disease is responsible for 

approximately 609,000 deaths a year (10% of all cancer cases in women and men). Autophagy is the 

basic catabolic mechanism that involves cell degradation of unnecessary or dysfunctional cellular 

components through the actions of lysosomes. The development of autophagy plays a great role in the 

pathogenesis of many diseases. It was found that autohagy can influence on tumor progression and 

stimulation. The purpose of this study is to determine the relationship between autophagy and 

autophagy related ATG5, ATG12, Beclin-1 gene and protein expressions and clinicopathological 

features of colorectal cancer. The data of 45 patients operated on for colorectal cancer in General 

Surgery Department of Cukurova University The Faculty of Medicine Balcali Hospital was included 

to the study. There were totally 90 tissue samples taken and banked in liquid nitrogen: 1 tissue sample 

from tumor and 1 from normal from each patient. ATG5, ATG12, Beclin-1 gene expression levels in 

all samples were examined using SYBR- Green qPCR method, and, ATG5 , Beclin-1 , LC3 protein 

levels were analysed using Western blotting technique.Expression levels were compared to 

clinicopathologic characteristics. Gene and protein expression in both tumor and normal tissue 

equivalents were studied in most of the examples. There was no significant correlation between gene 
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expression levels and demographic or clinicopathological features. The TNM stage of cases 

significantly correlated with perineural invasion and lymphovascular invasion. The results of this 

study suggest that autophagy plays a role in carcinogenesis of colorectal cancers. The further studies 

are required to determine the relationship between autophagy and clinicopathologic features associated 

with colorectal cancers. 

Keywords: Autophagy, Colorectal Cancer, Atg 
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PARKİNSON HASTALARINDA KALP HIZI TÜRBÜLANSI VE DEĞİŞKENLİĞİNE 

BAĞLI KARDİ̇YOVASKÜLER OTONOMİ̇K Dİ̇SFONKSİ̇YONUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Serkan Gökaslan 
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ÖZ 
Giriş: Parkinson hastalığı (PH), motor ve motor olmayan semptom ve bulgularla karakterize ilerleyici 

bir nörodejeneratif hastalıktır. PH'li bireylerde azalmış kalp hızı değişkenliği tanımlanmış olmakla 

beraber kalp hızı türbülansı ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Otonomik fonksiyonu değerlendirmek 

için en yaygın kullanılan invazif olmayan yöntemler, 24 saatlik holter elektrokardiyografi (EKG) 

izlemesine dayanarak kalp hızı değişkenliğinin (HRV) ve kalp hızı türbülansının (HRT) 

değerlendirilmesini içerir. Bu çalışmanın amacı, PH’li hastalarda 24 saatlik EKG holter tetkiyle 

belirlenen HRT ve HRV parametrelerini kullanarak otonom sinir sistemi disfonksiyon varlığının 

araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Parkinson Hastalığı tanısı almış 20 hasta ile yaş ve 

cinsiyet açısından benzer 19 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldı. Hasta ve kontrol 

grubuna 24 saatlik EKG holter kullanılarak HRT ve HRV analizi yapıldı. Bulgular: PH ve kontrol 

grupları arasında HRV parametrelerinden olan SDNNİ, rMSSD ve sNN50 değerlerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark mevcuttu. HRT parametrelerinden olan TO ve TS ve HRV parametrelerinden 

olan SDNN ve SDANN değerlerinde ise istatistiksel olarak fark bulunmadı. Sonuç: Bu çalışma, 

Parkinson hastalığında kalp hızı değişkenliğinin azaldığını ortaya koymaktadır. Bu, HRV analizlerinin 

hem parasempatik hem de sempatik parametrelerinin disfonksiyonu ile gösterilmiş olup, bu sonuçlar 

daha çok hastanın dahil edildiği çalışmalarla desteklenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, Kalp Hızı Türbülansı, Kalp Hızı Değişkenliği, Otonom 

Disfonksiyon. 
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PARKİNSON HASTALIĞINDA DOPAMİNERJİK TEDAVİNİN GÖRSEL 

UYANDIRILMIŞ POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİSİ 
 

MD. Figen Varlıbaş 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Parkinson Hastalığı (PH) ilerleyici bir hareket bozukluğu olup, nigrostriyatal 

dopaminerjik nöronların kaybı ile ilişkilidir. Bradikinezi, istirahat tremoru, rijidite, postüral 

dengesizlik ile karakterize ilerleyici motor bulguların yanında; depresyon, anksiyete, kognitif 

kapasitede azalma, uyku bozuklukları, kabızlık, mesane fonksiyon bozuklukları gibi motor olmayan 

bulgular da eşlik eder. PH'nda görme yolları ve görme fonksiyonu hakkında ise net bilgiler yoktur. Bu 

çalışmada PH'nda görme fonksiyonunun araştırılması amaçlanmıştır. Metod: Çalışmamızda Parkinson 

Hastalarında hastalığın başlangıç evresinde, herhangi bir tedavi kullanmadan önce, görsel uyandırılmış 

potansiyeller (VEP) incelenmiştir. Parkinson Hastalığı dışında herhangi bir nörolojik ve sistemik 

hastalığı olanlar, gözlükle düzeltilebilen kırma kusuru dışında göz problemi olanlar çalışmaya 

alınmamıştır. Hastalara VEP tetkiki sonrasında dopaminerjik tedavi başlanmış, PH klinik bulgularında 

düzelme görüldüğünde tedavi sonrası VEP tetkiki tekrarlanmıştır. Sonuçlar yaş eşleştirilmiş sağlıklı 

kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Parkinson hastalarında, hastalığın başlangıcında, 

dopaminerjik tedavi öncesi P100 latans değerleri sağlıklı kontrol grubundan anlamlı olarak uzun, 

amplütüd değerleri ise düşük bulunmuştur. Hastalara dopaminerjik tedavi başlanıp PH klinik 

bulgularında düzelme görüldüğünde tekrar edilen VEP sonuçları sağlıklı kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Parkinson Hastalığının başlangıç döneminde 

elektronörofizyolojik olarak ıspatlanabilen ve dopaminerjiik yerine koyma tedavisi ile düzelebilen 

görme yolları fonksiyon bozukluğu vardır. Bu sonuç PH da duysal iletim yollarında da dopaminerjik 

etkinliğin azalması ile ilişkilendirilebilecek duysal bir bozukluğun varlığını desteklemektedir. 

Parkinson Hastalarında görme şikayetlerini değerlendirirken, bilinen sebeplerin dışında, görme 

yollarında dopaminerjik aktivite azalması ile ilişkili olabileceği de düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, Görme Fonksiyonu, Görsel Uyandırılmış Potansiyeller. 
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PAROTİT VE KAWASAKİ BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR KAWASAKİ HASTALIĞI 

PREZENTASYONU 
 

MD. Şule Gökçe 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç Kawasaki hastalığı çocukluk ve infant dönemin vaskülitidir. Ateşe ek olan beş tanı 

kriterinden 4’ ünün olması ile tanı koyulmaktadır. Ancak bazen karşımıza farklı klinik durumlar ile 

çıkabilmektedir. Olgu Beş yaşında kız hasta, ateş ve döküntü yakınması ile başvurdu. Öyküsünde 5 

gün önce kulak ağrısı nedeniyle akut otitis media tanısı konularak amoksisilin-klavulanik asit tedavisi 

başlandığı öğrenildi. Bir gün sonra kulak ağrısı yakınmasına ateş, günde 2-3 kez olan kusma ve 

kırmızı-basmakla solan döküntü eklenmiş. Baş boyun bakısında bilateral hafif konjuktival hiperemi, 

bifissür ödem, her iki ön-üst servikal zincirde 1x1.5 cm boyutlarında ağrılı lenfadenopatiler, sol parotis 

bez üzerinde şişlik ve bilateral tonsiller hipertrofi saptandı. Hastanın cilt bakısında gövde ön yüzde 

daha belirgin basmakla solan non-spesifik makulopapüler döküntüler, kardiyovasküler muayenede ise 

tüm odaklarda duyulabilen 2/6 sistolik üfürüm ve bilateral pretibial ödem saptandı. Hemogramda 

beyaz kan hücresi 19.160/mm3, hemoglobin 12 g/dl, trombositler 305.000/mm3, C-reaktif protein 

(CRP) 10mg/dl, amilaz 1728 U/L (28-100 U/L), lipaz 151 U/L (< 60 U/L) olarak saptandı. Boyun 

USG’ de ise solda en büyüğü 2x1 cm boyutlarında bilateral reaktif görünümlü lenf nodları, bilateral 

parotis bez parankimi heterojen görünümde ve parotit ile uyumlu olarak sonuçlandı. Olguda fizik 

muayene/labaratuvar incelemeleri ile ön planda viral enfeksiyona ikincil parotit düşünüldü ve 

semptomatik tedaviler başlandı. Hasta izleminin 24. saatinde amilaz ve lipaz değerleri düşmeye 

başladı ancak olgunun günde bir kez yükselen ateş yakınması devam etti. Beş günden uzun süren ateş, 

konjuktivit, lenfadenopati ve döküntü ile birlikte üfürümü olan olguda Kawasaki hastalığı ekarte 

edilemediğinden ekokardiografi yapıldı. Ekokardiyografide sol koroner arter 3. 5 mm dilate 

saptanması üzerine hasta Kawasaki tanısı ile immunglobulin ve aspirin tedavisi başlanarak Çocuk 

Kardiyoloji servisine devredildi. Sonuç Literatürde parotit ile prezente olmuş Kawasaki hastalığı 

oldukça nadirdir. Ateş yakınması uzun süren ve nedenin açıklanamadığı vakalarda Kawasaki hastalığı 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kawasaki Vasküliti, Nonspesifik Semptomlar, Parotit 
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PEDİATRİ SERVİSİNDE İZLENEN ZEHİRLENME VAKALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 
Amaç: Zehirlenmeler çocukluk çağında önemli hastaneye yatış sebeplerindendir. Önlenebilir olmasına 

rağmen ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilir. İlaçlar kazara veya özkıyım amaçlı alınabilir. Bu 

çalışmada geriye dönük beş yılda Pediatri servisine zehirlenme nedeni ile yatırılan hastaların 

değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediarti Servisine, Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Servislerinden kabul 

edilen 120 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ne kadar süre ile 

yatırıldığı, hangi ilacı aldığı, hangi servisten alındığı, ilaca hangi sebeple maruz kalındığı incelendi. 

Bulgular: Beş yıllık süre içinde 120 hastanın intoksikasyon nedeni ile izlendiği görüldü. Zehirlenme 

olgularının 53’ü (%44,2) kız, 67’si (%55,8) erkekti. Ortalama yaş 9,1 (7 ay – 18 yaş) olarak saptandı. 

Hastanede yatış süresi 1 – 7 gün arasında olduğu görüldü. 66 (%55) hasta kazara, 54 (%45) hasta 

özkıyım amaçlı ilaç almıştı. 30 (%25) hasta Yoğun Bakım ünitesinden devir alınmıştı. Hastaların 42’si 

(%35) çoklu ilaç alımına maruz kalmıştı. Bunu 18 hasta (%15) ile parasetamol ve 10 hasta (%8,3) ile 

demir ilacı alımının takip ettiği görüldü. Alınan ilaçların tümü aile bireylerin veya hastanın kendisinin 

olduğu görüldü. Sonuçlar: Zehirlenmeler önlenebilir hastaneye yatış sebeplerinin başında gelmektedir. 

Çalışmamızda çocukların kazara veya özkıyım amacı ile aldıkları ilaçların hepsi aile büyüklerinin 

veya kendilerinin ilacı olduğu görülmüştür. Küçük yaştaki çocukların, ailelerinin veya çocuğa bakım 

verenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması oldukça önemlidir. 

Özkıyım amaçlı ilaç alımında da adölesanın iyi takip edilmesi ve iletişimin iyi sağlanması ile 

sorunların erken fark edilmesi ve zamanında müdahale şansı yakalanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Hastane Yatışı, Çocuk, İlaç 
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PEDİATRİK ÇÖLYAK HASTALIĞINDA HELİKOBAKTER PYLORİ 
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ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
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ÖZ 
Amaç: Çölyak hastalığı genetik yatkınlığı olan bireylerde T hücre aracılı immun bir bozukluktur. 

Helikobakter pylori (H. pylori) enfeksiyonu ince bağırsakta inflamatuar ve otoimmun yanıtları 

tetikleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı çölyak hastalığı tanısı alan hastalarda tanı anında H. pylori 

varlığının klinik ve laboratuar bulgularına etkisinin araştırılmasıdır. Materyal-Metod: Nisan 2017- 

Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme 

Derneği (ESPGHAN) önerileri doğrultusunda çölyak hastalığı tanısı alan 77 hastanın verileri geriye 

dönük olarak incelendi. Sonuçlar: Hastaların 45'i (%58.4) kız idi. Hastaların ortalama yaşları 

10.2±4.41 (2.10-17.8) idi. Hastaların kilosu ortalama 32.7±16.3 (9.4-71.9), boyu 133.8±24.4 (78-

176.5), vucut kitle indeksi (VKİ) 16.9±3.47 (10.9-26.4), VKİ z-skoru -0.37±1.52 (-4.42-+4.10) idi. 

Hastaların 34'ünde (%44.7) karın ağrısı, 19'ünde (%25) ishal, 15'inde (%19.5) boy kısalığı, 20'sinde 

(%26) kilo alamama, 24'ünde (%31.2) anemi vardı. Hastaların 18'inde (%23.4) endoskopik 

biyopsilerde H. pylori enfeksiyonu saptandı. Endoskopik incelemede H. pylori enfeksiyonu saptanan 

hastaların 11'inde (%61.1) antrumda hiperemi veya nodülarite vardı. Histopatolojik olarak H. pylori 

enfeksiyonu pozitif olan olguların 5'inde (%27.8) Marsh II, 1'inde (%5.6) Marsh IIIa, 5'inde (%27.8) 

Marsh IIIb, 7'sinde (%38.9) Marsh IIIc saptandı. Hastalarda H. pylori enfeksiyonu ile karın ağrısı, 

ishal, boy kısalığı, kilo alamama ve anemi arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Hastalarda H. pylori 

enfeksiyonu ile Hemoglobin, MCV, RDW, ferritin, Vitamin B12, 25 OH vitamin D arasında anlamlı 

ilişki saptanmadı (p>0.05). Tartışma: Çalışmamızda çölyak hastalığı tanısı alan hastaların yaklaşık 

1/4'ünde H. pylori enfeksiyonu saptanmış olup Türkiye'de daha önce yapılmış olan çalışmalara benzer 

bir sonuçtur. Çölyak hastalığında H. pylori enfeksiyonu ile klinik bulgular, hematolojik, B12 ve D 

vitamini düzeyleri arasında ilişki bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak Hastalığı, Helikobakter Pylori, Çocuk 
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PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA TRAKEOBRONŞİYAL SİSTEMDE YABANCI 

CİSİM SAPTAMADA SANAL BRONKOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ 
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ÖZ 

Giriş-Amaç: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile sanal bronkoskopi (SB), trakeobronşiyal 

hava yolunun üç boyutlu görüntülenmesini sağlayan non-invaziv bir tanı aracıdır. Bu çalışmada,  

çocuklarda ÇKBT ile SB görüntülerinin ve Multiplanar rekonstrüksiyon (MPR) verilerinin 

tarkeobronşiyal sistemdeki  yabancı cismi saptamadaki etkinliği değerlendirildi. Materyal-Metod: 

Ocak 2014 - Kasım 2018  tarihleri arasında hastanemizde çekilen çocuk hastalara ait  toraks ÇKBT 

(Toshiba, Computed Tomography Scanner Aquillion 64)görüntüleri tarandı. Klinik tablolarına, 

akciğer grafisi, ÇKBT sanal bronkoskopi ve rijit bronkoskopi bulgularına ait veriler toplandı. Kliniğe 

solunum problemi ile başvuran ve  yabancı cisim aspirasyonu tanısı alan vakalar analiz edilerek 

çalışmaya dahil edildi. ÇKBT ile aksiyel planda elde edilen görüntüler ayrı iş istasyonunda (Vitrea, 

Toshiba) üç boyutlu SB görüntüleri ile koronal ve sagittal planda MPR görüntüleri elde edilerek 

trakea, ana ve segmenter bronşlar değerlendirildi. Her hasta için sanal bronkoskopi bulguları gözden 

geçirildi ve rijit bronkoskopi ile karşılaştırıldı.Sonuçlar: Kliniğimize solunum yolu şikayeti olan ve 

yabancı cisim saptanan 72 olgu dahil edildi. Olguların yaş aralığı 3 ay ile 9 yaş ve yaş ortalaması 2.5 

idi. Rijid bronkoskopi yapılan hastaların 68 inde ÇKBT ile SB de saptanan yabancı cisim varlığı, 

yerleşim bölgesi, büyüklüğü ve şeklini doğruladı. İki olguda SB ile yabancı cisim tanısı konan vakada 

rijit bronkoskopi ile mukus tıkacı, bir vakada bronşial duvarda düzensizlik saptandı. Çalışmamızda 

SB'nin  pozitif prediktif değeri yüzde 95.8 idi. Sonuç: ÇKBT  ile SB, trakeobronşiyal ağaçtaki yabancı 

cisimleri tanımlamak için hassas ve spesifik bir tanı aracıdır. Ayrıca SB, rijit bronkoskopi öncesi 

yararlı bir yol haritası sağlayabilir. Hava yolunda yabancı cisim veya kronik açıklanamayan solunum 

semptomları olduğundan şüphelenilen hastalar, trakeobronşiyal ağaçtaki yabancı cismi ekarte etmek, 

genel anestezi komplikasyonları ve invaziv rijit bronkoskopiden kaçınmak için ÇKBT ile SB  

uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Yabancı cisim, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi, Sanal 

Bronkoskopi, Multiplanar Rekonstrüksiyon 

 

The Effectiveness of Virtual Bronchoscopy in Detecting Foreign Bodies in Tracheobronchial 

System in Pediatric Age Group 

 

ABSTRACT 
Background& Aim: Multislice computed tomography (MDCT) and virtual bronchoscopy (SB) is a 

non-invasive diagnostic tool for three-dimensional imaging of the tracheobronchial airway. In this 

study, we evaluated the efficacy of Virtual bronchoscopy with MSCT  and datas of Multiplanar 

reconstruction (MPR) in detecting foreign body in tracheobronchial system. Material and Method: The 

medical records of pediatric population with a history of foreign body aspiration from January 2014 to 

November 2018 were reviewed. Data were collected regarding their clinical presentation and chest X-

ray,virtual bronchoscopy and rigid bronchoscopy findings. Patients who presented to the clinic with 

respiratory problems and were diagnosed with foreign body aspiration were analyzed and included in 

the study. For each patient, virtual bronchoscopy findings were reviewed and compared with those of 

rigid bronchoscopy. Images obtained in axial plan with MSCT were sent to separate workstation. 

Obtaining MPR images on coronal and sagittal plane with  three-dimensional virtual bronchoscopy  

were evaluated to trachea, main and segmentary bronchi. Results: Seventy-two patients with 
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respiratory tract complaints and detected foreign bodies were included in our clinic. The age range of 

the patients was between 3 months and 9 years and the mean age was 2.5 years. 68 of the patients who 

underwent rigid bronchoscopy were confirmed the presence of foreign bodies, settlement area, size 

and shape determined on  MDCT. In the three cases, foreign body identified by virtual bronchoscopy 

was revealed by rigid bronchoscopy to be a thick mucus plug and bronchial wall irregularity.In our 

study, the positive predictive value of SB was 95.8 percent. Conclusion: Virtual bronchoscopy with 

MSCT is a sensitive and specific diagnostic tool to identify foreign bodies in the tracheobronchial tree. 

It can also provide a useful pre-operative road map for rigid bronchoscopy. Patients suspected of 

having an airway foreign body or chronic unexplained respiratory symptoms should undergo 

multidetector computed tomography virtual bronchoscopy to rule out a vegetable foreign body in the 

tracheobronchial tree and avoid general anaesthesia and invasive rigid bronchoscopy. 

Keywords: Children, Foreign body, Multislice Computed Tomography, Virtual Bronchoscopy, 

Multiplanar Reconstruction. 
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PNÖMONİ TANISI İLE YATARAK TEDAVİ ALAN ÇOCUK HASTALARIMIZIN 

ÖZELLİKLERİ 
 

Prof. MD. Ayşegül Alpcan - Prof. MD. Serkan Tursun 
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ÖZ 
Giriş: Akciğer parankiminin inflamasyonu olan pnömoni , dünya çapında, beş yaş altı çocuk ölüm 

sebeplerinde ön sırayı almaktadır. Hastane ortamı dışında gelişen pnömoniler, toplum kökenli 

pnömoniler olarak sınıflandırılmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada toplum kökenli pnömoni tanısı ile, 

1Ekim 2017 ve 31 mart 2018 tarihleri arasında, servisimize yatan hastaların özelliklerinin geriye 

dönük olarak, dosyalarından, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bulgular: Hastalarımızın 50’si (%66,7) 

erkek, 25’i kız (%33,3) idi. Hastaların en küçüğü 40 günlük en büyüğü 18 yaşında olup ortanca yaş .4 

yaş 2 ay idi. Beş hasta savaş göçmeniydi. Ortalama yatış gün sayısı 5,3 gün idi. Hastaların %13,3’ünde 

nöromotor gelişme gelişim geriliği, %9,3’ünde konjenital kalp hastalığı, %5,3’ünde preterm doğum 

öyküsü mevcuttu. Hastaların en fazla başvuru sebebi öksürük ve ateş yüksekliği olup %35’i solunum 

sıkıntısı bulguları ile gelmişti. Yirmi hastanın (%26,7) daha önce pnömoni sebebiyle yatış öyküsü 

vardı. Hastaların başvuruda çekilen posterior akciğer grafilerinde 14 hastada lober pnömoni, 47 

hastada intertisyel pnömoni varken , 16 hastada sadece hiler dolgunluk vardı. Komplikasyon olarak 

hastaların %13’ünde kalp yetmezliği, %5’inde plevral efüzyon gelişti, %6’sı hasta yoğun bakımda 

izlenip servise alındı bir hasta exitus oldu. Hastaların sadece %30’unda viral parametre çalışıldı, beş 

hastada RSV, bir hastada Human metapneumovirus, iki hastada H1N1 pozitif tespit edildi. Kan 

kültüründe üreme sadece 5 hastada oldu. Sonuç: Pnömoni çocukluk çağı için önemli bir sağlık 

problemidir. Özellikle altta yatan hastalığı olanlarda olmak üzere, gelişebilecek komplikasyonlar 

açısından dikkatli olunmalıdır 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Pnömoni, Toplum Kökenli Pnömoni 
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU ADOLESANLARDA ERİTROSİT SAYISI VE 

HEMOGLOBİN KONSANTRASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Eda Mengen 
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ÖZ 

AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS), artmış androjen seviyeleri ve bozulmuş ovülasyon ile 

karakterizedir. İnsulin direnci ve buna bağlı olarak gelişlen fazla insulin salınımı androjen yapımının 

artmasına, fazla androjen ise menstürel bozukluklara, over kistlerinin gelişlimine ve hirsutizme neden 

olmaktadır. Diğer taraftan androjenlerin eritropoezi arttırıcı etkisi bilinmektedir. Kemik iliğinde 

eritropoezi stimule ederler, eritrosit yapımını arttırırlar ve hematokriti yükseltirler. Bu çalışmada 

PKOS’lu adolesanlarda, artmış androjen düzeyleri ile eritrosit sayısı ve hemoglobin 

konsantrasyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma grubu, yüksek 

androjen düzeyleri olan 51 adolesan PKOS hastası ve benzer yaş ve kiloya sahip 51 sağlıklı 

adolesandan oluşmaktaydı. Grupların tam kan sayımı parametreleri karşılaştırdı. PKOS’lu hastaların 

androjen düzeyleri ile eritrosit sayısı ve hemoglabin konsantrasyonlarının arasındaki ilişki 

değerlendirildi. BULGULAR: PKOS'lu hastaların %45'inde (23/51) hirsutizm,%78'inde (40/51) 

oligomenore ve %74'ünde (38/51) sonografik polikistik over görünümü vardı. PKOS'lu hastalarda 

androjen düzeyleri; total testosterone: 0.76±0.15 ng/mL, serbest testosterone 3.39±0.82 pg/ml ve 

DHEAS 322.2±152.9 μg/dL olarak ölçüldü. Her iki grubun kan eritrosit sayısı, Hb ve hematokrit 

değerleri karşılaştırıldığında, PKOS grubunda bu değerlerin tamamının konsantrasyonları kontrol 

grubuna göre daha yüksekti (kan eritrosit sayısı: 5.0±0.6 10^6/μL; 4.8±0.3 10^6/μL, p=0.035, 

hemoglobin: 14.0±0.8 g/dl; 13.6±1.0 g/dl, p=0.015 ve hematokrit: %42.0±2.1; %40.6±2.7, p=0.005). 

Total testosteron ile Hb (r = 0.13; p = 0.93) ve eritrosit sayısı (r = 0.12; p = 0.39) arasında korelasyon 

saptanmadı. Ayrıca, DHEAS düzeyi ile Hb (r = -0.14; p = 0.30) ve eritrosit sayımı (r = -0.43; p = 0.76) 

arsında herhangi bir korelasyon göstermedi. SONUÇ: Sonuç olarak, yüksek androjen düzeyleri 

PKOS'lu hastalarda eritropoezi etkilemeyebilir. Yüksek androjen düzeyleri olan hasta gruplarında 

eritropoetik aktiviteyi karşılaştıran daha büyük örneklerle yapılan prospektif çalışmalar etyolojiyi 

aydınlatmaya yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Adolesan, Androjen, Eritroist Sayısı 
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PREGESTASYONEL VE GESTASYONEL DİYABETLİ ANNE BEBEKLERİNİN 

MORBİDİTESİ 
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ÖZ 
Diyabet toplumda %3-5 sıklıkta görülen ciddi bir hastalıktır. Diyabetik annelerin bebekleri sağlıklı 

annelerin bebeklerine göre artmış bir morbidite riski (konjenital anomaliler, solunumsal sorunlar, 

hematolojik komplikasyonlar, metabolik bozukluklar ve doğum travması) taşırlar. Çalışmamıza 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize Ocak 2012 – Ocak 2014 tarihleri arası yatan anneleri gestasyonel 

diyabet ve diyabetes mellitus olan bebekler toplam 120 yenidoğan dahil edildi. Hastalarımızın 22’sinin 

(18.3) diyabetes mellitus, 98’sinin annesi gestasyonel diyabet (%81.7) idi. Bu bebeklerin 54’ü kız 

(%45), 66’sı (%55) erkekti, annelerinin ortalama yaşı 33.26±5.69 (20-44) olarak tespit edildi. Gebelik 

haftaları 37.06±2.79 (28-41), doğum ağırlıkları 3262.67±950.9 (1170-5150), doğum şekli 23 (%19.2) 

vaginal, 97 (%80.8) sezaryen idi. Vakaların 27’sinin ağırlığı 2500gr. Altında 30’unun ağırlığı ise 

4000gr üzerinde bulundu. Hastaların yatış süreleri ise 7.96±10.92 (1-58) olarak tespit edildi. Hasta 

grubumuzda anneleri gestasyonel diyabet olanlar ile anneleri diyabetes mellitus olanlar arasında 

gebelik haftası, doğum ağırlığı, solunum sıkıntısı, hastanede kalış süresi, hiperbilirubinemi sorunu 

yaşama arasında anlamlı fark yoktu. Ancak annesi diyabetes mellitus olanlarda hipokalsem anlamlı 

olarak yüksekti p=0.02). Bu bulgularla gestasyonel diyabetli anne bebeklerinin diyabetes mellituslu 

anne bebekleri gibi benzer komplikasyonlar yaşamakta olduğu söylenebilir. Bu nedenle gestasyonel 

diyabetin annede erken tanınıp, uygun yaklaşımla izlenmesi bebeğin yaşayacağı sorunlar açısında 

büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Gestasyonel Diyabet, Pregestasyonel Diyabet 
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PRİMER PROGRESİF MULTİPL SKLEROZ’DA NÖROİNFLAMASYON MU 

NÖRODEJENERASYON MU ÖN PLANDADIR VE PROGNOSTİ̇K FAKTÖRLER 
 

MD. Melih Tutuncu - MD. Mesude Tutuncu - Prof. MD. Sabahattin Saip - Prof. MD. Aksel Siva 
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ÖZ 
Amaç: Multipl skleroz, aksonal kayıp ve gliosis ile giden santral sinir sistemini etkileyen kronik 

inflamatuar, demyelinizan hastalıktır. Hastalığın başlangıçtan itibaren en az bir yıl süreyle artan 

nörolojik disfonksiyonla giden primer progresif formu MS’in %10-15’ini oluşturur. Bu çalışmada 

Primer Progresif Multiple Skleroz’da nöroinflamasyon mu yoksa nörodejenerasyon mu ön planda 

olduğunu belirlemek ve prognostik faktörleri tanımlamayı planladık. Yöntem: İstanbul Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Nöroloji A.D. Klinik Nöroimmunoloji ve Demiyelinizasyon Hastalıkları Polikliniğinde takip 

edilmekte olup McDonald kriterlerine uyan Primer Progresif (PP), Relapsing Progresif (RP) ve Tek 

atak Progresif (TAP) tanılarıyla takip edilmekte olan hastalar seçilmiştir. Sonuç: 246 hastanın 133’ü 

(%54,1) erkek, 113’ü (45,9) kadın hastadır. Yaş ortalaması 44,3y±9,93’tür. PPMS başlangıç yaşı 

ortalama 33,89y±9,58 idi. Hastalığın tanısı konduğunda ortalama yaş 37,24±9,56 idi. Tanı konması 

için ortalama geçen süre ise 3,48y±4,03 idi. Takip süresi ortalama 5,45y±5,05 yıldır. Başlangıç 

yakınmalarına göre güç kaybı %57.32, yürüme güçlüğü %41.46, dengesizlik %24.39, karıncalanma-

hissizlik ve uyuşma %23.17 oranında olduğu saptanmıştır. Kranial MR’larındaki posterior fossadaki 

lezyon sayısı, T1 lezyon sayısı, T2 lezyon sayısı, atrofi, Gd tutulumu ilişkisine bakıldığında istatiksel 

açıdan anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. EDSS 6’ya ulaşanlar ile ulaşmayanların EDSS 3’e ulaşma 

süreleri incelendiğinde EDSS 6’ya ulaşan grubun ulaşmayan gruptan yaklaşık 1,5yıl önce EDSS 3’e 

ulaştığı (5,63yıl - 4,03yıl) saptanmıştır. Erkekler kadınlara göre 1,23 kat daha çabuk EDSS 6’ya 

ulaşmaktadır. Primer Progresif MS’in başlama yaşı 10 yıl arttıkça 1,25 kat daha çabuk EDSS 6’a 

ulaşılmaktadır. Paraparezi varlığında ise EDSS’nin 6’ya ulaşması 1,24 kat daha hızlı olmaktadır. 

Tartışma: Çalışmamızda 246 hasta ile PPMS’te MR parametrelerinin yardımıyla nöroinflamasyon ve 

nörodejenerasyonun varlığı araştırılmıştır. Klinik özürlülüğün göstergesi EDSS değerleri ile MR’daki 

posterior fossa lezyon sayısı, T1 lezyon sayısı, T2 lezyon sayısı, atrofi, servikal MR lezyon sayısı ve 

atrofisi ile arasında ilişki gösterilememiştir. RPMS grubunda nöroinflamasyonun nörodejenerasyona 

göre diğer gruplardan daha ön planda bulunması dışında ilişki gösterilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Multiple Skleroz 

 

WHETHER NEUROINFLAMMATION OR NEURODEGENERATION IS AT THE 

FOREFRONT İN PRIMARY PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS AND 

PROGNOSTIC FACTORS 
 

 

ABSTRACT 
Objective: Multiple sclerosis is a chronic inflammatory, demyelinating disease of CNS leading axonal 

loss and gliosis. The primary progressive form of the disease with neurological dysfunction increasing 

for at least one year from the beginning constitutes 10-15% of MS. In this study, we planned to 

identify the prognostic factors and to determine whether neuroinflammation or neurodegeneration is at 

the forefront in Primary Progressive Multiple Sclerosis. Methods: 246 patients who were followed at 

Istanbul Cerrahpasa Medical Faculty Neurology Department A.D. with the diagnosis of primary 

progressive (PP), relapsing progressive (RP) and single episode progressive (TAP) according to 

McDonald criteria were selected. Results: Of the 246 patients, 133 (54.1%) were male and 113 

(45.9%) were female. The mean age was 44.3y ± 9.93 years. The mean age of onset of PPMS was 

33.89y ± 9.58 years. The mean time to be diagnosed was 3.48 ± 4.03. The mean follow-up period was 

5,45y ± 5,05 years. According to the initial complaints, weakness was 57.32%, walking difficulty was 

41.46%, imbalance was 24.39%, tingling-numbness and numbness were 23.17%. The number of 
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lesions in the posterior fossa in the cranial MRI, the number of T1 lesions, the number of T2 lesions, 

atrophy, and the involvement of gadalinium were not statistically significant. When EDSS 3 access 

times were compared with those who did not reach the EDSS 6, it was determined that the group 

reaching EDSS 6 reached EDSS 3 (5,63 years - 4,03 years) approximately 1,5 years ago. The men 

reach EDSS 6 by 1.23 times faster than women. When age of the disease onset is older, 1.25 times 

faster the patients reach EDSS 6. In the presence of paraparesis, time to reach EDSS 6 1.24 times 

faster. Discussion: In our study, the presence of neuroinflammation and neurodegeneration was 

investigated with the help of MRI parameters in 246 patients with PPMS. There was no correlation 

between EDSS values and the number of posterior fossa lesions in the MRI, T1 lesion number, T2 

lesion number, atrophy, cervical MR lesion number and atrophy. Male gender, late onset disease and 

pyramidal tractus involvement were bad prognosis for PPMS. 

Keywords: Multiple Sclerosis 
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PSÖDOTROMBOSİTOPENİ: TEK MERKEZDE EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK 

ÖZELLİKLERİN ANALİZİ 
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ÖZ 
Giriş: Etilendiamintetraasetik asite bağlı yalancı trombositopeni (EDTA-PTCP), otomatik kan sayımı 

analizörleri tarafından yalancı olarak düşük trombosit sayımlarına yol açan in vitro bir trombosit 

kümelenmesi durumudur. PTCP tanısı, doğru bir klinik değerlendirme ve gereksiz tedavilerden 

kaçınmak için çok önemlidir. Gereç ve yöntemler: 2016 - 2018 yılları arasında 3 yıl boyunca tam kan 

sayımı (TKS) analizi için merkezimizin klinik laboratuvarına gönderilen EDTA ile antikoagüle 

edilmiş tam kan numuneleri hematoloji uzmanları tarafından değerlendirildi. TKS ile trombosit sayısı 

≤ 150000 x 106 / L bulunan ve genel kanama eğilimi kanıtı bulunmayan ve periferik kan yaymalarında 

(PY) platelet kümeleşmesi bulunan hastalar EDTA-PTCP kabul edildi. Eşlik eden herhangi bir 

hematolojik malignite veya hematoloji ile ilişkili hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: Değerlendirilen toplam 53266 adet PY arasından 229 adet EDTA-PTCP olgusu saptandı. 

PTCP prevalansı %0.043 (229/53266) olarak saptandı. Hastaların 88'i erkek (%38.4) ve 141'i kadın 

(%61.6) idi ve ortalama yaş 49.03 idi. Tam kan sayımında bulunan ortalama trombosit sayısı 72331 x 

106/L olarak saptandı. Hastaların 140 (%61) tanesi hematoloji polikliniğine başvuru esnasında, 41 

(%18) tanesi iç hastalıkları polikliniği başvuru esnasında ve 13 (%5) tanesi ise acil servise 

başvurduğunda PTCP tanısı aldı. 94 (%41) hastada en az bir komorbidite saptanırken, 135 (%59) 

hastada herhangi bir komorbidite saptanmadı. En fazla eşlik eden komorbiditeler; hipertansiyon 

(%32), diyabetes mellitus (%28), tiroid ilişkili hastalıklar (%28), kardiyovaskuler hastalıklar (%20), 

hiperlipidemi (%13) ve solid organ maligniteleri (%11) olarak saptandı. Sonuç ve Tartışma: Kanama 

eğilimi belirgin olmayan ve tam kan sayımında düşük trombosit sayısı olan kişilerde EDTA-PTCP'den 

şüphelenilmelidir. EDTA-PTCP prevalansı genel popülasyonda düşük olmasına rağmen, hastaneye 

başvuran hastalarda daha sık olmaktadır. Ancak sıklıkla yanlış teşhis edilmekte ve gereksiz ileri tetkik 

ve tedavilere yol açmaktadır.Bu nedenle, tüm hekimler tarafından bu durum hakkında farkındalık 

esastır. Aynı zamanda, bu durum hematoloji alanında mikroskobun halen en önemli tanı 

yöntemlerinden biri olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Psödotrombositopeni, Periferik Yayma, Edta 
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ÖZ 
Giriş: Santral puberte prekoks (SPP) (İdiopatik santral puberte prekoks ) tanısı alan olgulardan 

hangilerine kranial manyetik rezonans (MR) görüntüleme yapılması gerektiği konusu tartışmalıdır. 

Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde SPP tanısı ile kranial MR uygulanan olgularda intrakranial patoloji 

sıklığı ve patoloji saptanan olguların klinik ve biyokimyasal özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Metod: Çalışmaya kliniğimizde 01.01.2017-01.06.2018 tarihleri arasında SPP tanısı almış , bilinen bir 

nörolojik hastalık, endokrinolojik bozukluk ya da ailesel erken puberte öyküsü olmayan toplam 61 

olgu dahil edildi. 6 yaşın altında olan tüm olgulara, 6 yaş üstünde olup hızlı klinik progresyon gösteren 

veya bazal gonadotropinleri veya GnRH uyarı testinde pik LH ve FSH yanıtı yüksek bulunan olgulara 

kranial MR uygulandı. Bulgular: SPP tanısı alan ancak intrakranial lezyon saptanmayan olguların yaş 

ortalaması 7,571,15, intrakranial patoloji saptanan olguların yaş ortalaması ise 7,71,46 idi ve 

aralarında istatistiksel fark yoktu (p:0,350) SPP tanısı alan ve MR çekilen toplam 9 olguda (%14,8) 

beyin görüntülemesinde anormallik saptandı. 7 olguda mikroadenom, 2 olguda Rathe kleft kisti 

saptandı. SPP ile ilişkilisi kesin olan lezyon saptanmadı. Sonuç : Çalışmamızda SPP etyolojisinde 

klinik önemi net olmayan lezyonlar dışında intrakranial lezyon saptanmamıştır. Bu bulgular SPP 

tanısında kranial MR’ın gerekliliği konusundaki soru işaretlerini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Puberte Prekoks, Organik Lezyon 
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ÖZ 
Giriş: Puberte prekoz kız çocuklarında 8 yaşından, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenlik 

bulgularının ortaya çıkması olarak özetlenebilir . Bu durum endokrin polikliniklerinde çok sıkça 

görülen bozukluklardan biridir, kız çocuklarında daha sıklıkla karşılaşılır .Yapılan çalışmalar ailelerin 

ve çocukların bu durumdan kaygı duydukları ve psikolojik olarak çalkantı yaşadıklarını ortaya 

koymuştur.Bizim çalışmamızda puberte prekoz tanısı konulup tedavi başlanan çocukların psikolojik 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Metod: Bu çalışma SBU Hematoloji Onkoloji Çocuk 

Hastanesi Çocuk Endokrin polikliniğine başvuran hastalar arasında yapıldı . Toplam 120 olgu 

çalışmaya dahil edildi. Bu olguların 56' sı puberte prekoz tanısı alan , 64 olgu ise aynı yaş grubunda 

herhangi bir hastalığı olmayan kontrol hasta grubu idi.Her bir çocukla görüşülerek;vücut algı ölçeği, 

Piers Harris benlik kavramı ölçeği, CPRS, CTRS, CDS gibi metodlarla hastalar değerlendirdi. 

Bulgular: CPRS, CTRS, CDS ve Pier-Harris benlik kavramı ölçek dağılımları açısından iki grup 

benzerdi.(p>0.05). Puberte prekoz grubunun Vücut Duyarlılığı Ölçeği puanları anlamlı düzeyde daha 

düşük ( p =0.011) bulundu. En az bir psikiyatrik bozukluk puberte prekoz grubunda anlamlı olarak 

daha yüksek bulundu ( p =0.004). Benzer şekilde, içselleştirme veya dışsallaşma bozukluğu puberte 

prekoz olgularında kontrol grubu olgularına göre daha yüksek bulundu. Sonuç: Puberte prekoz tanısı 

alan çocuklarda psikiyatrik bozukluklar kendi sağlıklı yaş grubuna kıyasla daha sık görülür. Bu 

nedenle bu hastalar psikolojik durumu göz önüne alınarak tedavi edilmelidirler. Bu olgular psikiyatrik 

hastalıklara daha yatkındırlar. Bu hastaların endokrin polikliniklerinde takibi tedavisi sırasında bu 

konular unutulmamalı ve psikiyatrik olarak da destek alınmalıdır. 
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ÖZ 
With the advanced technology prosthesis related complications are less encountered than before. 

However, the use of breast implants have increased due to esthetic and oncoplastic surgeries. In this 

study, we aim to discuss implant complications by sharing ultrasound, mammography and MR 

(Magnetic Resonance) images from our clinic. 68 patients with breast implants with a mean age of 

46,4 ±9 years (range 33-60 years) were included in this retrospective study. Complications were 

subclassified as intracapsuler rupture, extracapsular rupture, herniation and silicone lympadenopathy. 

Eleven of the implants were placed for esthetic reasons and three of them were placed after 

oncoplastic surgery (modified radical mastectomy). Intracapsuler rupture was the most common 

complication (n=7), followed by extracapsuler rupture (n=3) and infection (n=3). One patient had both 

intra and extra capsular rupture and only a single case of herniation was seen. In the two of 

extracapsular rupture cases, silicone lymphadenopathy accompanied. Complications mostly occur 5 

years after the placement of implant. Overall extracapsular rupture rate is less than estimated and 

relatively easier to diagnose. Intracapsular rupture was the most common type of rupture. It can be 

overlooked on sonography and mammography, but can easily be diagnosed on MRI. Silicone only 

sequence is the most valuable sequence on MRI. Axillary region should be investigated on sonography 

especially for silicone lymphadenopathy which is an indicator of extracapsular rupture. Despite the use 

of new technology for breast implant materials and techniques, implant complications do still occur 

during the daily practice. It is our responsibility to recognize various types of complications in 

different imaging modalities. 

Anahtar Kelimeler: Breast; Implant; Rupture; Mrı 

 

RADIOLOGICAL EVALUATION OF BREAST IMPLANT COMPLICATIONS 
 

ABSTRACT 
With the advanced technology prosthesis related complications are less encountered than before. 

However, the use of breast implants have increased due to esthetic and oncoplastic surgeries. In this 

study, we aim to discuss implant complications by sharing ultrasound, mammography and MR 

(Magnetic Resonance) images from our clinic. 68 patients with breast implants with a mean age of 

46,4 ±9 years (range 33-60 years) were included in this retrospective study. Complications were 

subclassified as intracapsuler rupture, extracapsular rupture, herniation and silicone lympadenopathy. 

Eleven of the implants were placed for esthetic reasons and three of them were placed after 

oncoplastic surgery (modified radical mastectomy). Intracapsuler rupture was the most common 

complication (n=7), followed by extracapsuler rupture (n=3) and infection (n=3). One patient had both 

intra and extra capsular rupture and only a single case of herniation was seen. In the two of 

extracapsular rupture cases, silicone lymphadenopathy accompanied. Complications mostly occur 5 

years after the placement of implant. Overall extracapsular rupture rate is less than estimated and 

relatively easier to diagnose. Intracapsular rupture was the most common type of rupture. It can be 

overlooked on sonography and mammography, but can easily be diagnosed on MRI. Silicone only 

sequence is the most valuable sequence on MRI. Axillary region should be investigated on sonography 

especially for silicone lymphadenopathy which is an indicator of extracapsular rupture. Despite the use 

of new technology for breast implant materials and techniques, implant complications do still occur 

during the daily practice. It is our responsibility to recognize various types of complications in 

different imaging modalities. 
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ÖZ 
AMAÇ X-ışınları, tıbbi görüntülemede tanısal amaçlı olarak çeşitli cihazlarda kullanılmaktadır. Ancak 

bilinmektedir ki, iyonize radyasyon, biyolojik sistemde zararlı somatik ve genetik etkilere neden 

olmaktadır (Zhou GZ, ve ark.). Multimodal görüntüleme sistemleri gibi teknolojideki ileri düzey 

gelişmeler, radyolojik araştırmaların sayısının hızla artmasını sağlamış, hastaneye girme izni verilen 

yetişkin ve çocuk hastaların çoğunda ionizan radyasyon içeren radyografik incelemeler yaygın 

uygulanmıştır. Bunlar sağlık hizmetine ilham vermekle birlikte iyonlaştırıcı radyasyonun dünya 

çapındaki etkili dozlarını arttırmıştır. Her gün yapılan BT sayısındaki artışa bağlı olarak eşlik eden 

radyasyon dozu ilgi konusu haline gelmiştir.( Abuelhia E. Ve ark .). Geçtiğimiz on yıl içinde, hekimler 

personel, radyologlar ve teknisyenlerden oluşan seçilmiş kohortlar üzerinde yapılan birkaç çalışma, 

radyasyona karşı koruma bilgisinin kaygı verici bir eksikliğini ortaya çıkarmıştır.( Faggioni L ve ark.). 

Biz, bu bağlamda radyoloji servisinde tanı amaçlı kullanilan ionizan radyasyon hakkinda tip 

öğrencilerinin bilgi düzeyinin incelenmesi amaçlı 13 sorudan oluşan anket çalışması hazırladık. 

Katılımcıların; radyoloji servisindeki iyonize radyasyon yayınlayan cihazları tanımaları, tanısal 

radyasyonun kullanım sınırları ile dozla ilişkisini bilmeleri ve radyasyondan korunma konusunda 

beklenen minimum bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Tıp öğrencilerinin iyonizan radyasyona 

maruziyetinin farkındalığı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesini hedefledik. 

GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma prospektif olarak yürütülen bir anket uygulamasıdır. Çalışmada 460 

kişilik hedef kitle içerisinden 190 kişiye anket çalışması uygulandı. Katılımcı kitle, Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, radyoloji stajı yapmamış 2. Sınıf 100 öğrenci ile staj yapmış 4-5. 

sınıf 90 lisans öğrencilerinden oluşan 2 gruptu. İncelenen kaynaklardaki anket sorularından ve çalışma 

grubumuz tarafından yapılan araştırma çerçevesinde oluşturulan sorulardan toplam 13 değerlendirme 

sorusunu içeren bir anket hazırlandı. Anket soruları, daha önce yapılan ve çalışmamıza örnek 

olabileceğini düşündüğümüz çalışmaları içeren derlemelerden elde edilen veriler tartışılarak 

oluşturuldu. Anketin güven aralığını belirlemek için 20 kişilik ön gruba uygulandıktan sonra anketin 

hedef kitleye uygulanması hedeflendi. Anket sorularında ilk kez düzenlenen soruların dahil olduğu bir 

anket çalışması olması sebebi ile cronbachᾳ katsayısı hesaplandı ve 0.80 olarak elde edildi. Böylece 

anketin kullanılabilirlik güvenirliği sağlanmış oldu. Akabinde üniversitemiz yerel etik kurulundan etik 

onay alındı. 13 sorudan oluşan anket 2 gruba 2 ayrı gözlemci tarafından uygulandı. Her iki çalışma 

grubu da anket esnasında herhangi bir bilgi kaynağından yararlanmadı ve sahip oldukları bilgiler 

ışığında anketleri doldurdu. Çalışmanın istatistiksel analizinde değişkenler kategorik ve bağımsız 

olduğu için ki kare analizi kullanılmıştır. Veri seti içerisindeki değişkenler kategoriktir ve çalışmada 

Radyoloji ünitesinde staj yapma durumunu gösteren iki bağımsız öğrenci grubu bulunmaktadır. Bu 

nedenle IBM SPSS Statistics Version 21 programında, istatistiksel analiz yöntemi olarak Ki-Kare 

testinin yapılması uygun görülmüştür. BULGULAR Çalışmada 460 kişilik hedef kitle içerisinden 190 

kişiye anket çalışması uygulandı. Bu 190 kişinin 100’ü (%53’ü) radyoloji stajı yapmamış 2.-3. sınıf tıp 

öğrencilerinden, 90’ı (%47’si) staj yapmış olan 4.-5. sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmaya 

katılan öğrencilerin 92’si (%48) kadın, 98’i (%52) erkektir (Tablo 1). Çalışma içerisindeki sorulara 

öğrencilerin verdikleri cevapları ( Tablo 2 ), ve staj yapıp yapmama durumuna göre durumları ( Tablo 

3)’ de özetlendi. Herbir sorunun staj yapan ve yapmayan öğrenciler açısından ayrı ayrı istatiksel olarak 

analiz yapıldı ve yorumlandı. SONUÇ Sonuç olarak; araştırmaya katılan öğrencilerin radyoloji 

ünitesinde staj yapma ve yapmama durumlarına göre; röntgende (χ^2= 12,814, df=2, p<0.005), 

USG’de (χ^2= 17,525, df=2, p<0.005), mamografide (χ^2= 38,136, df=2, p<0.005), Bilgisayarlı 

Tomografide (χ^2= 30,801, df=2, p<0.005), MR’da (χ^2= 57,232, df=2, p<0.005), anjiografide (χ^2= 

56,609, df=2, p<0.005), skopide (χ^2= 77,464, df=2, p<0.005), sintigrafide (χ^2= 80,835, df=2, 

p<0.005) ve PetBT (χ^2= 69,456, df=2, p<0.005)’de iyonizan radyasyon kullanıldığı bilme düzeyleri 

arasında; çocuklukta çekilen bir kerelik abdominal BT'nin kanser için yaşam boyu riski arttırdığını 
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(χ^2= 19,413, df=2, p<0.005) bilme düzeyleri arasında; tek çekimde en yüksek radyasyon 

maruziyetinin PA Akciğer Grafisi, Toraks BT, Toraks MR, Toraks Ultrason modalitelerinden 

hangisinde olduğunu (χ^2= 52,511, df=3, p<0.005) bilme düzeyleri arasında; iyonize radyasyona en 

hassas organın tiroid, böbrek, karaciğer, akciğer, mesane organlarından hangisi olduğunu (χ^2= 

33,288, df=4, p<0.005) bilme düzeyleri arasında; hamile hastaya avantaj dezavantaj değerlendirme ve 

hasta bilgilendirmesi ile kurşun yelekle ile radyolojik tetkik yapılabildiğini (χ^2= 20,982, df=4, 

p<0.005) bilme düzeyleri arasında; radyasyondan korunma ile ilgili verileri mezun olduğu okuldan, 

TAEK, firmalar ve derneklerin düzenlediği eğitim-kongre-konferanstan, internet, kitap ve/veya 

dergiden veya radyoloji ünitesi çalışanlarından (χ^2= 51,430, df=4, p<0.005) elde etme düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Ayrıca, staj sonrası bilgi düzeyleri anlamlı derecede 

artmıştır. Diğer taraftan, araştırmaya katılan öğrencilerin Radyoloji ünitesinde staj yapma ve yapmama 

durumlarına göre tanısal amaçlı radyasyonun canlılara zararlı etkisi olduğunu (χ^2= 2,743, df=2, 

p˃0.005) bilme düzeyleri arasında; tanısal radyasyon dozunun zarar derecesini etkilediğini (χ^2= 

2,739, df=2, p˃0.005) bilme düzeyleri arasında; radyasyonun lokal ya da tüm vücudu etkileyecek 

şekilde uygulanmasının zarar derecesini etkilediğini (χ^2= 7,313, df=3, p˃0.005) bilme düzeyleri 

arasında; bir abdomen pelvis BT tetkiki ile maruz kalınan iyonize radyasyon dozunun kaç akciğer 

filmininkine eşdeğer (χ^2= 8,525, df=4, p˃0.005) olduğu konusunda bilgi düzeyleri arasında; 

radyasyon güvenliği hakkında tıp müfredatı dahilinde ya da konferanslarda bilgi alma (χ^2= 2,633, 

df=1, p˃0.005) düzeyleri arasında; hastanın tanısal X ışını kullanılarak yapılan çekimde aldığı 

radyasyon dozunu (χ^2= 4,122, df=2, p˃0.005) radyoloji teknisyeninin ya da radyoloji uzmanının 

hesapladığını düşünmeleri arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Staj sonrası öğrencilerin 

bilgi düzeyleri anlamlı olarak değişmemiştir. Bu bağlamda staj programlarında radyasyon hakkında 

bilgilendirme amaçlı müfredatta zorunlu ders programları olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tıp Öğrencı̇lerı̇, İ̇onı̇zan Radyasyon, Tanısal Radyolojı̇ 

 

INFORMATION OF LEVEL, OF MEDICAL STUDENTS ABOUT IONIZAN 

RADIATION USED İN RADIOLOGY 
 

 

ABSTRACT 
PURPOSE X-rays are used in various devices for diagnostic purposes in medical imaging. However, it 

is known that ionizing radiation causes harmful somatic and genetic effects in the biological system 

(Zhou GZ, et al.). Advances in technology, such as multimodal imaging systems, have led to a rapid 

increase in the number of radiological investigations, and in most adult and pediatric patients who are 

allowed to enter the hospital, radiographic examinations involving ionizing radiation have been widely 

applied. They inspire health care and increase effective worldwide doses of ionizing radiation. Due to 

the increase in the number of CT performed every day, the accompanying radiation dose has become 

the subject of interest (Abuelhia E. et al.). In the past decade, several studies on selected cohorts of 

physicians, staff, radiologists and technicians have revealed an alarming lack of knowledge of 

radiation protection (Faggioni L et al.). In this context, we prepared a questionnaire consisting of 13 

questions about ionizan radiation used for diagnostic purposes in radiology department. Participants; 

to recognize the devices that transmit ionizing radiation in radiology service, to know the relationship 

between the usage limits and the dose of diagnostic radiation and to have the minimum expected 

knowledge about radiation protection. We aimed to investigate the knowledge level of awareness and 

safety of the exposure of ionizing radiation to medical students. MATERIALS AND METHODS The 

study is a prospective survey. In the study, a questionnaire was applied to 190 people within the target 

population of 460 people. Participant mass, Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty, did 

not do internship radiology Grade 2, 100 students did internship 4-5. The class consisted of 2 groups 

of 90 undergraduate students. A questionnaire including 13 evaluation questions was prepared from 

the survey questions and the questions created within the framework of the research conducted by our 

study group. The survey questions were prepared by discussing the data obtained from the collections 

which were previously made and which we think may be an example to our study. In order to 
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determine the confidence interval of the questionnaire, the questionnaire was applied to the target 

group. Since it was a questionnaire study including the questions that were organized for the first time 

in the questionnaire, the cronbach çalış coefficient was calculated and it was 0.80. Thus, the reliability 

of the questionnaire was ensured. Ethical approval was obtained from the local ethics committee of 

our university. The questionnaire consisting of 13 questions was applied to 2 groups by 2 different 

observers. Both working groups did not benefit from any information source during the survey and 

filled in the questionnaires in the light of the information they had. In the statistical analysis of the 

study, chi-square analysis was used because the variables were categorical and independent. The 

variables within the data set are categorical and there are two independent student groups in the study 

that show the status of internship at the Radiology unit. For this reason, Chi-Square test was used as a 

statistical analysis method in IBM SPSS Statistics Version 21 program. RESULTS In the study, a 

questionnaire was applied to 190 people within the target population of 460 people. Of these 190 

people, 100 (53%) did not undergo radiology internship 2.-3. of the class medical students, 90 (47%) 

in the internship 4.-5. Graduated students. Of the students, 92 (48%) were female and 98 (52%) were 

male (Table 1). The answers of the students to the questions in the study (Table 2), and their status 

according to the status of internship or not (Table 3) are summarized. Each problem was analyzed and 

interpreted separately for the students who did internship and not. RESULT As a result; According to 

the internship and non-attendance status of the students in the radiology unit; X-rays (, ^ 2 = 12,814, df 

= 2, p <0.005), USG (d ^ 2 = 17,525, df = 2, p <0.005), on mammography (f ^ 2 = 38,136, df = 2, p < 

On computed tomography (χ ^ 2 = 30,801, df = 2, p <0.005), on MRI (χ ^ 2 = 57,232, df = 2, p 

<0.005), angiography (χ ^ 2 = 56,609, df = 2, p <0.005), scopide (T ^ 2 = 77,464, df = 2, p <0.005), 

scintigraphy (int ^ 2 = 80,835, df = 2, p <0.005) and PetBT (ide ^ 2 = 69,456, df = 2, p <0.005) 

between the levels of knowing that ionizing radiation is used; reported that one-off abdominal CT 

taken in childhood increased the lifetime risk for cancer (ın ^ 2 = 19,413, df = 2, p <0.005); Among 

the levels of knowledge of the highest radiation exposure in one shot were PA chest radiography, 

thorax CT, thorax MR, thorax ultrasound modalities (, ^ 2 = 52,511, df = 3, p <0.005); Among the 

levels of knowledge of thyroid, kidney, liver, lung, and bladder organs (hang ^ 2 = 33,288, df = 4, p 

<0.005) are the most sensitive organ to ionizing radiation; Advantage disadvantage to pregnant patient 

Keywords: Medıcal Students, Ionızan Radıatıon, Dıagnoctıc Radıologytıp Öğrencı̇lerı̇, İ̇yonleştı̇rme 

Radyasyonu, Tanısal Radyolojı̇ 
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ÖZ 
Subkutan intravenöz port kateterleri, malign hastaların kemoterapi sürecinde damar yolu erişimi için 

büyük kolaylık sağlamaktadır. Girişimsel radyoloji ünitelerinde subkutan port kateter yerleştirilmesi 

radyolojik görüntüleme eşliğinde yapılmaktadır. Mart 2003 ve Aralık 2018 tarihleri arasında SBÜ 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniğinde, toplam 6486 hastaya 

ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde subkutan port kateteri yerleştirildi. Hastalar intraoperatif, erken 

(≤30 gün) ve geç komplikasyonlar(≥30 gün) yönünden retrospektif olarak değerlendirildi. Erken 

komplikasyonlar pnömotoraks 1 (%0,01), arteriyel giriş 22 (%0,3) , minör hematom-ağrı 46 (%0,7), 

venöz tromboz 28 (%0,4), hipotansiyon- taşikardi 47 (%0,7), yara dudaklarında ayrılma 12 (%0,1), 

kateter migrasyonu 4 (%0,06), kateter ayrılması 6 (%0,09) olarak görüldü. Geç komplikasyonlar 

selülit 12 (%0.1), port cebinde enfeksiyon 18 (% 0.2), venöz trombozis 364 (%5.6), kateter trombozu 

72 (%1.1), kateter migrasyonu 10 (%0.1) ve kateter ayrılması 11 (%0.1), cilt perforasyonu 68 (%1.04) 

görüldü. Bu çalışma literatürde tek merkezli bildirilmiş en geniş seridir. Sonuç olarak; malign 

hastaların uzun dönem tedavisinde subkutan port kateteri yararlı olup Girişimsel radyoloji ünitelerinde 

görüntüleme eşliğinde yerleştirilmesi, erken ve geç dönemde düşük komplikasyon riski ile güvenli ve 

etkin bir metottur. 
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ÖZ 
Giriş: Görüntüleme teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak böbreklerde sık olarak insidental 

lezyon saptanmaktadır. Bu sayede küçük lezyonlar bile saptanırken, özellikle küçük boyutlu 

lezyonlarda ayırıcı tanı bazen güç olmaktadır. Ayırıcı tanıda lezyonların içeriğine göre ayrıca renal 

hücreli karsinomların (RCC) farklı histolojik tiplere göre görüntüleme özelliklerine sahip olmasından 

faydalanılabilir. Bu çalışmada renal lezyonların karakterizasyonunda ve benign-malign ayrımında 

yüksek b değeri (1000 sn/mm2) kullanılan diffüzyon ağırlıklı MR görüntüleme ile ölçülen ADC 

değerlerinin tanıya katkısının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ekim 2017-Ekim 2018 

tarihleri arasında üniversitemiz hastanesinde ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografiyle böbrek 

lezyonu saptanmış ve diffüzyon görüntüleme içeren MRG tetkiki yapılmış 16 hastanın tetkikleri 

retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen böbrek kistleri, anjiyomiyolipomlar USG, BT ve 

MRG bulgular ile tanı almıştı. Bu lezyonların tanısı radyolojik takip ile doğrulandı. Renal kitlelerin 

tanısı cerrahi sonrası histopatolojik olarak doğrulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan 16 hastanın 7’si 

kadın, 9’ u erkekti. Ortalama yaş 65.8±11.2 idi. 16 böbrek lezyonun 8’i malign, 8’i benign lezyondu. 

Malign lezyonların 8 ‘i RCC olup bunların alt tipleri; 5’i berrak hücreli, 2’si papiller tip, 1’i kromofob 

hücreli RCC idi. Benign lezyonların 7’si basit kist, 1’i anjiyomiyolipom idi. Malign böbrek 

kitlelerinde ortalama ADC değerleri 1.3 ±0.4 mm²/sn idi. Benign böbrek lezyonlarında ortalama ADC 

2.1±0.8 mm²/sn idi. Benign lezyonların ADC değerleri, malign lezyonlardan anlamlı olarak daha 

yüksekti (p<0.05). RCC alt tipleri arasında ADC değerleri açısından anlamlı fark izlenmemiştir. 

Ancak yüksek dereceli berrak hücreli karsinomların ADC'leri (Fuhrman grade III ve IV), düşük 

dereceli berrak hücreli karsinomdan daha düşük olma eğiliminde idi. Sonuç: ADC ölçümleri, renal 

lezyonların benign/malign ayırımında özellikle kistik benign lezyonlar ile kistik renal hücre 

malignensisinin ayırımında yardımcı olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Renal Lezyon, MRG, Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme. 
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ROTATOR İ̇NTERVAL DÜZEYİ̇ Bİ̇Sİ̇Pİ̇TAL TENDİ̇NOZİ̇S OLGULARINDA, 

EŞLİ̇K EDEN OMUZ PATOLOJİ̇LERİ̇Nİ̇N DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇ 
 

MD. Ali Koç - MD. Turgut Tursem Tokmak 
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ÖZ 
Rotator interval; omuz eklemi stabilizasyonu ve uygun biyomekanik fonksiyonu için gerekli önemli 

anatomik yapıları barındıran, biseps tendonu uzun başının içerisinden geçtiği, supraspinatus ile 

subskapularis tendonları arasındaki mesafeyi ifade eder. Biseps tendinozisi sıklıkla rotator manşet 

yırtıkları ile ilişkili bulunmuştur. Rotator interval düzeyi bisipital tendinozise eşlik eden rotator manşet 

dışı yumuşak doku patolojilerinin değerlendirilmesine ait literatürde yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada amacımız, Manyetik Rezonans Görüntülemede (MRG) rotator interval düzeyi bisipital 

tendinozis izlenen olgularda, rotator manşet ve glenoid labrum patolojilerini değerlendirmektir. 

Kayseri Şehir Hastanesi ortopedi kliniğine kronik omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı şikayeti ile 

başvuran, omuz MR incelemelerinde rotator interval düzeyi bisipital tendinozis saptanan 44 hasta (8’i 

erkek, 36’sı kadın) çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 52,2 yıl (18-65) idi. Omuz MRG 

tetkiki, aksiyel ve oblik koronal yağ baskılı proton dansite ağırlıklı (PDA) TSE, sagittal oblik yağ 

baskılı PDA ve oblik koronal T1A sekans görüntüleri içermekteydi. MRG’de, rotator manşet 

patolojileri tendinozis, parsiyel kat yırtık, tam kat yırtık şeklinde; glenoid labrum patolojileri gelişim 

bozuklukları ve yırtık şeklinde tanımlandı. Hastaların 42’sinde (%95) rotator manşet patolojisi 

mevcuttu ve tamamı supraspinatus tendonu ile ilgiliydi. Bu hastalardan 2’sinde ayrıca infraspinatus 

tendonunda parsiyel kat yırtık izlendi. İzole tendinozis 17 (%40) hastada, izole parsiyel kat yırtık 5 

(%12) hastada, tendinozis ve parsiyel kat yırtık birlikte 13 (%31) hastada, tam kat yırtık 7 (%17) 

hastada saptandı. 2 hastada rotator manşet normaldi. 26 (%59) hastada glenoid labrum anormalliği 

saptandı. 12 hastada posterior labrum hipogenetik idi. 3’ü SLAP lezyon şeklinde olmak üzere, 10 

hastada anteriorsuperior labral yırtık mevcuttu. Biri ters Bankart lezyonu şeklinde olmak üzere 4 

hastada posterior labral yırtık mevcuttu. Rotator manşet patolojileri ile glenoid labrum anormallikleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmadı. Rotator interval düzeyi bisipital tendinozis 

olgularında, rotator manşet patolojilerine ek olarak glenoid labrumun dikkatli değerlendirilmesi, labral 

patoloji tanı oranını arttırarak tedaviye yön verici katkı ortaya koyabilir. 

Anahtar Kelimeler: Omuz; Gleoid Labrum; Rotator İnterval 

 

EVALUATION OF SHOULDER PATHOLOGIES IN CASES WITH ROTATOR 

INTERVAL LEVEL BICEPS TENDINOSIS 
 

 

ABSTRACT 
 Rotator interval; refers to the distance between supraspinatus and subcapularis tendons, where the 

biceps tendon and structures associated with joint biomechanics pass through. Biceps tendinosis was 

often associated with rotator cuff tears. There is not enough study in literature regarding the evaluation 

of rotator cuff soft tissue pathologies associated with rotator interval level. The aim was to evaluate 

rotator cuff and glenoid labrum pathologies who had rotator interval level biceps tendinosis in MRI. 

Forty-four patients (8 male, 36 female) who had bicipital tendinosis were included in the study. The 

mean age was 52.2 years (18-65). MRI examination included axial and oblique coronal fat-sat proton 

density-weighted (PDW) TSE, sagittal oblique fat-sat PDW, and oblique coronal T1W images. 

Rotator cuff pathologies were termed as tendinosis, partial or full-thickness tear; glenoid labrum 

pathologies were defined as developmental disorders and tears. 42 (95%) of the patients had rotator 

cuff pathology and were all related to the supraspinatus tendon. In 2 of these patients, partial peeling 

of the tear was observed in the infraspinatus tendon. Isolated tendinosis was detected in 17 (40%) 

patients, isolated partial-thickness tear was detected in 5 (12%) patients, tendinosis and partial-
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thickness tear in 13 (31%), and full-thickness tear in 7 (17%) patients. Rotator cuff was normal in 2 

patients. 26 (59%) patients had glenoid labrum abnormality. Posterior labrum was hypogenetic in 12 

patients. Anteriorsuperior labral tear was present in 10 patients, and 3 of them had SLAP lesions. 

Posterior labral tears were found in 4 patients, one of them was a reverse Bankart lesion. There was no 

statistically significant difference between rotator cuff pathologies and glenoid labrum abnormalities. 

In patients with rotator interval level bicipital tendinosis, careful evaluation of the glenoid labrum in 

addition to rotator cuff pathologies may contribute to the treatment by increasing the diagnostic rate of 

labral pathology. 

Keywords: Glenoid Labrum; Rotator İnterval; Shoulder 
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SAĞLIKLI ERGEN YAŞ GRUBUNDA DEMİR EKSİKLİĞİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ 

ANEMİSİ SIKLIĞI; ERGEN SAĞLIĞI POLİKLİNİK DENEYİMİ 
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ÖZ 
Demir eksikliği anemisi (DEA) ve demir eksikliği (DE) her yaş grubunda ve her iki cinste 

görülebilmekle birlikte ergenlik çağında aneminin en önemli nedenidir. Ergenlik döneminde (10-18 

yaş) hızlı büyümenin yanında genç kızlarda adet kanamasıyla kan kaybı, vejeteryan beslenme, yetersiz 

besin alımı ve zayıflama rejimleri önemli nedenlerdir. Anemi geliştiğinde yorgunluk, halsizlik, baş 

dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi semptomlar ile beraber sinirlilik, iştahsızlık, 

derslerde dikkati toplayamama, okul başarısında düşme gibi spesifik olmayan semptomlar gelişebilir. 

Bu yazıda; ergen polikliniğinde 10-18 yaş arası sağlıklı ergenlerde DEA ve DE sıklığı sunulmuştur. 

Materyal-metod: Hastanemiz Adolesan polikliniğine 2018 Ocak-Aralık ayları arasında başvuran 

kronik hastalığı olmayan, 10-18 yaş aralığında ve çeşitli nedenler ile başvuran sağlıklı ergenlerin 

laboratuar verileri geriye dönük değerlendirildi. Bulgular: Toplam 325 ergenin %62,4’ü (n=204) kadın 

cinsiyetti. Yaş ortalaması 14,6±2,1’di. DEA değerlendirilmesi için bakılan serum laboratuar 

değerlerinden cinsiyete göre (K/E) ortalama değerleri sırasıyla: Hemoglobin 13,3/14,3 gr/dL; 

hematokrit % 39,4/42,1; ortalama eritrosit hacmi (MCV) 82,1/80,4 fL; kırmızı küre sayısı (RBC) 

4,9/5,2x106 /µL; kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği (RDW) %14,6/14,6; ferritin 20,1/29 ng/mL 

olarak hesaplandı ve Hb, HCT, MCV, ferritin düşüklüğü kadın cinsiyette istatistiksel anlamlı düşüktü 

(p=<0,001). Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen sınırlara göre; 10- 18 yaş aralığı kız ergenler 

ve 10-15 yaş erkek ergenler için Hb <12 gr/dL, 15 yaş ve üstü erkek ergenler için Hb <13 gr/dL ve 

tüm yaş grubu ergenler için ferritin değeri <15 ng/ml olanlar ‘DEA’ olarak, sadece ferritin düşüklüğü 

‘DE’ olarak değerlendirildi. DEA sıklık yüzdesi K/E %9,8/3,3; DE sıklık yüzdesi K/E %46,1/19,8 

olarak hesaplandı. Kadın cinsiyette DEA/DE görülme sıklığı istatistiksel anlamlıydı 

(p=0,030/p=<0,001). Sonuç: DEA ve DE kadın cinsiyette daha sık olmakla beraber ergen yaş 

grubunda en sık görülen sağlık sorunlarından biridir. DE, DEA’sinin ilk fazı olup çok daha sık 

görülmektedir. Ergenlerin poliklinik kontrollerinde, menstrual öykü ve beslenme örüntülerinin 

sorgulanması ve DE, DEA yönünden değerlendirilmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Anemi; Demir Eksikliği; Ergen 
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292-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

Amaç: Sahte GSM sözleşmeleri ile kullanıma açılan hatlar dolandırıcılık çeteleri, naylon faturacılar, 

aranan şahıslar, terör örgütleri tarafından birçok amaçla kullanılmaktadır. Bu sözleşmelerde 

şikayetçinin kendisine ait olmadığını ispatlamaya çalıştığı imza ise genelde sahte imzadır ve bu 

imzalar basit tersimli yani karakteristik özellik içermeyen imzalardır. Ülkemizde genel imza 

karakteristikleri de sahte imzalarda kullanıldığı gibi kişinin kendi ad veya soyad harfleri ile başlayan 

dairesel ve grama içerikli basit imzalardır. Bu nedenle çoğu bilirkişi tarafından sözleşmedeki imzanın 

şikayetçinin eli ürünü olup olmadığı hususunda tespit yapılamadığı şeklinde rapor yazılmaktadır. Bu 

noktada tıkanma yaşandığından sadece imza hakkında yorum yapmamak, dosya içeriğinden elde 

ettiğimiz ek bulgu ya da delilerden bahsetmek gerçeğin tespiti noktasında adli makamlara yardımcı 

olacaktır. Bu sunumda imzalara hakkında yorum yapılamamış ancak nüfus cüzdanının sahte olduğu 

tespit edilerek sonuca varılmış vakalar üzerinden ek delillerin önemine vurgu yapılması amaçlanmıştır. 

Materyal metod: üzerinde atılı imzaların sahte olduğu iddiası ile tarafımıza yollanan 5 GSM 

sözleşmesi incelenmeye alınmıştır. Bulgular: İlk etapta GSM sözleşmelerindeki imzalar incelenmeye 

alınmış, imzaların basit tersimli olması nedeniyle kesin sonuca varılamamış, dosyada ki nüfus 

cüzdanları incelendiğinde bu cüzdanların sahte olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: GSM sözleşmelerinde 

genellikle sözleşmede adına hat açılan kişiye ait olmadığını ispatlayabileceği sadece bir imzanın 

bulunması, hat sahibinin adı ve soyadı yazılı olsa bile çoğu kez bayii görevlisinin yazmış olması, 

savcılık tarafından sadece bu sözleşmedeki imzanın şikayetçiye ait olup olmadığının istenmesi, 

ülkemizde genel imza karakteristiklerinin de sahte imzalarda kullanıldığı gibi kişinin kendi ad veya 

soyad harfleri ile başlayan dairesel ve grama içerikli basit imzalar olması gibi kendine has zorluklar 

barındırmaktadır. Bu nedenlerle çoğu kez bize bu konuda yardımcı olacak en önemli ek belge 

sözleşmelerdeki nüfus cüzdan fotokopileridir. Nüfus cüzdanının sahte olduğunun tespiti ile bilirkişinin 

işi kolaylaşacak ve soruşturma ya da kovuşturma aşamasında ileri incelemelere hızlıca yön verilmesi 

sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gsm Sözleşmelerl, Sahtecilik, Nüfus Cüzdanı 
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SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYONDA EKSTRAKORPORYAL ŞOK DALGA 

TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ: VAKA SERİSİ 
 

MD. Fatih Bağcıer - MD. Ayhan Kul 
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ÖZ 
Amaç: Sakroiliak eklem disfonksiyon sendromu (SİEDS), bel ağrılarının bir kaynağı olarak, süregelen 

tartışmalı konusudur. Birçok yazar bu disfonksiyonun lomber omurga ve kalça bölgesinde ağrı 

kaynağı olduğunu vurgulamıştır. Etyolojisinde dejeneratif eklem hastalığı, eklem laksisitesi, travma, 

skolyoz, gebelik, bacak boy farkı rol oynayabilir. Tanısının anamnez ve fizik muayene ile 

doğrulanması gereklidir. Akut evrede medikal, istirahat ve buz tedavisi; subakut evrede 

biyomekaniğin düzeltilmesi, kendi kendini düzeltme manevraları, germe, kuvvetlendirme egzersizleri; 

kronik evrede ise SİE egzersizlerine ek olarak lumbopelvik stabilizasyon egzersizleri de 

önerilmektedir. SİEDS tedavisinde son zamanlarda kullanılan ESWT tedavisinin eklem bölgesindeki 

miyelinsiz sinir yapılarının ağrı iletiminde rol alan substans P maddesinin üretimini azaltması ve 

eklemin posterior kısmındaki ligamentöz instabiliteyi uyararak rejenere etmesi süretiyle etkide 

bulunduğu ifade edilmektedir. Çalışmamızda, SİEDS’li hastalarda ekstrakorporyal şok dalga 

tedavisinin (ESWT) ağrı ve fonksiyonellik parametreleri üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi 

amaçlandı. Gereç-Yöntem: SİEDS tanısı konulan 13 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalara haftada 1 

seans olmak üzere toplam 3 seans ve her bir seansta 2000 atım/seans, 2.0 Barr yoğunluğunda, 10 Hz 

frekansında ESWT uygulaması yapıldı. ESWT uygulaması, sakroiliak eklem hattına dik olarak eklem 

çizgisi boyunca yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilerek uygulandı. Hastaların demografik ve klinik 

özellikleri incelendi. Subjektif ağrı şiddeti Visual anolog skala (VAS) ile fonksiyonellik açısından ise 

oswestry dizabilite indeksi (ODİ) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmada 6’si erkek, 7’si 

kadın toplam 13 hasta değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşları 34,38±11,74 yıl, ortalama VKİ 

23,58±3,09 kg/m2 idi. Tedavi öncesi VAS istirahat skoru 7.92 ±1.71 iken tedavi sonrası 3,38±0,87 

şeklinde idi. VAS aktivite skoru 7.69±1.49 iken tedavi sonrası 3.54±0.78 olup her iki VAS skorunda 

istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0,0001). ODİ skorlarında anlamlı düzeyde azalma 

tespit edildi (p<0,0001). Sonuç: Çalışmamızda literatüre benzer şekilde ESWT tedavisinin ağrı ve 

fonksiyonellik üzerine olumlu etkisinin olduğu tespit edildi. ESWT tedavisinin alternatif veya ek bir 

tedavi seçeneği olabileceği ile ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu Sendromu, Eswt 
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ÖZ 
Çocukluk çağı epileptik sendromları arasında sınıflandırılan Dravet sendromu (DS) ilk olarak 1978’de 

tanımlanmıştır. Genelde ilk nöbetler süt çocukluğu döneminde ateşli hastalıklar, aşılar ve sıcak su 

banyosu ile tetiklense de afebril nöbetler ile de başlayabilir. Zamanla Febril nöbetlerin yerini afebril 

nöbetler alır. Erken dönmede myoklonik nöbetler şeklinde başlamakla birlikte, 1-4 yaşları arasında 

atipik absans, versif, kompleks parsiyel nöbetler gibi diğer nöbet tipleri de ortaya çıkar. Erken 

dönemde nörolojik gelişimi yaşına uygun olan hastalarda özellikle iki yaşından sonra ciddi nöromotor 

ve bilişsel gerileme başlar. Bu yazıda bebeklik döneminde başlayan nöbetlerle gelen hastada DS 

hastalık tablosuyla ilişkilendirilen SCN1A geninde yeni mutasyon bildirilmiştir. Üç yaşında erkek 

hasta antiepileptik ilaç tedavisine dirençli epileptik nöbetler olması nedeniyle kliniğimize başvurdu. 

İlk nöbetleri 4 aylık iken ateşsiz dönemde sol fokal myokloniler şeklinde başlamış. Bu dönemde 

EEG’si normal olan hastada ilk bir yaşta afebril dönemde myoklonik nöbetlerle birlikte, anlık 

donuklaşma, dalma ve boş bakmalar şeklinde bilinç kaybının eşlik ettiği nöbetleri olmuş. İzlemde 

afebril başlayan nöbetleri, febril dönemde sık tekrarlamaya başlamış. İlk bir yılda gelişim basamakları 

normal olan hastanın izlemde gelişimde duraklama ve gerilemesi başlamış. Fizik muayenesinde; 

anlamsız kelime tekrarları ve elde sterotipik hareketleri vardı ve yaşı ile uyumlu verbal kooperasyonu 

yoktu. Nörolojik muayenede desteksiz ataksik yürüyüş dışında bulgu yoktu ve diğer sistem 

muayeneleri normaldi. Tanısal incelemelerde idrar kan aminoasitleri, tandem ms, idrar organik asitleri 

ve kraniyal MRG normal olarak saptandı. Hastanın bakılan SCN1A geninde daha önce tanımlanmamış 

P.Y1599FF19 heterozigot mutasyon saptandı. Sonuç olarak DS tekrarlayan febril nöbetlerle başlayan, 

dirençli nöbetler ve sonradan başlayan ağır nöromotor gelişim geriliği ile seyreden prognozu kötü bir 

epileptik sendromdur. Ancak bazen tipik klinik seyir dışında olgular akılda tutulmalı ve genetik 

çalışma yapılmalı. 

Anahtar Kelimeler: Dravet Sendromu, Scn1a, Yeni Mutasyon, Febril Nöbet 

  



 363 

SENKOP/BAYILMA İLE ÇOCUK NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNE GELEN 
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ÖZ 
Giriş: Senkop serebral hipoperfüzyona bağlı geçici bir bilinç kaybı olarak tanımlanır, kısa sürelidir ve 

tam iyileşme ile sonuçlanır. Senkopun patofizyolojisini, her iki serebral korteks veya beyin sapındaki 

retiküler aktive edici sistemin kan akımının azalması veya vital besin kaynaklarının kısıtlanması 

oluşturur. Bu kısıtlanma sonucunda bilinç kaybı ve postural tonus kaybı oluşur. Kardiyak , metabolik , 

psikojenik ve nörolojik nedenler senkopa yol açabilir. Yöntem: Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji polikliniklerine Nisan 2018 - Şubat 

2019 tarihleri arasında senkop/bayılma şikayeti ile başvuran hastalar değerlendirmeye alındı. 

Hastaların demografik verileri, nörolojik ve kardiyolojik değerlendirmeleri, yapılan 

elektroensefalografi (EEG) , elektrokardiografi (EKG), ekokardiografi (EKO) ve kan tetkikleri 

incelendi. Sonuç: Toplam 136 hastaya ulaşıldı. EEG ‘si çekilebilen 103 hastanın, 74 ‘ünün EEG’si N, 

14’ünün EEG ‘si fokal epileptik , 15’inin EEG ‘si jeneralize ( 2 tanesi absans epilepsi) epileptik olarak 

değerlendirildi. EKO’su yapılan 73 hastanın 47’sinin EKO’su N, 26’sının anormal olduğu( en sık MY, 

MVP, 15 hastada) tespit edildi. Tam kan sayımı yapılan 101 hastanın 18’inde anemi saptandı. 

Biyokimyasal parametrelerine bakılan 97 hastanın hiçbirinde ciddi elektrolit imbalansı saptanmadı. 

Çocuk Nöroloji polikliniğine epilepsi ayırıcı tanısı için yönlendirilen senkop/bayılma tanılı hastaların 

sonuçları , bu konuda farkındalık oluşturması amacıyla sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Senkop, Çocuk, Epilepsi 

 

EVALUATION OF PATIENTS COMING TO THE PEDIATRIC NEUROLOGY 

CLINIC WITH SYNCOPE / FAINTING COMPLAINT 
 

ABSTRACT 
Introduction: Syncope is a transient loss of consciousness due to cerebral hypoperfusion lasting short 

in duration and resulting in complete recovery.The pathophysiology of syncope is the shortness of 

blood supply or vital nutrient sources to the cerebral cortex or reticular activating system in the 

brainstem.As a result ,loss of consciousness and loss of postural tonus occurs. Cardiac, metabolic, 

psychogenic and neurological causes can lead to syncope. Method: The patients admitted to Giresun 

University Maternity and Child Diseases Training and Research Hospital Pediatric Neurology 

outpatient clinics between April 2018 and February 2019 with syncope / fainting complaint were 

evaluated. Demographic data, neurological and cardiological examinatons were recorded. 

Electroencephalography( EEG) , electrocardiography (ECG), echocardiography( ECO) and blood tests 

were performed. Results: A total of 136 patients were reached. EEG of 103 patient were taken, of 

these 74 EEG were normal, 14 EEG were compatible with focal epilepsy and 15 EEG were 

generalized epileptic (2 of them were compatible with absance epilepsy). Results of the 73 ECO 

revealed 47 normal, 26 abnormal , mostly mitral insufficiency and mitral valve prolapsus seen in 15 

patients. Only 18 patient had anemia of the 101 patient with complete blood count. Biochemical 

parameters investigated, no significant electrolyte imbalance was detected in any of the 97 patients. 

Conclusion: The results of the patients with complaint of syncope / fainting directed to the Pediatric 

Neurology outpatient clinic for the differential diagnosis of epilepsy is presented to constitute 

awareness about this issue. 

Keywords: Syncope, Child, Epilepsy 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmadaki amacımız skleroderma ile serum sklerostin düzeyleri arasındaki olası ilişkiyi 

araştırıp dökümante etmektir. Yöntem: Bu çalışmaya 15 Skleroderma tanılı hasta ve 15 sağlıklı 

gönüllü olmak üzere toplam 30 olgu dahil edildi. Hastaların demografik verileri, karaciğer fonksiyon 

testleri, böbrek fonksiyon testleri sonuçları dosya kayıtlarından elde edildi. Serum Sklerostin düzeyleri 

ELISA yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldığında Skleroderma tanılı 

olgularda kan sklerostin düzeyleri rakamsal olarak yüksek bulundu ( sırasıyla; 45,57 ± 30,12 ; 38,47 ± 

34,7 ng/ml) (p=0.55). Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamızın bulgularına göre; kronik, otoimmün ve 

romatizmal bir hastalık olan Skleroderma‘da serum sklerostin düzeyleri artmaktadır. Çalışmamızda, 

elde ettiğimiz bulgular patogenezde sklerostinin rol oynayabileceği olasılığını ortaya koymaktadır. Bu 

bilginin doğrulanması için daha fazla olgunun dahil edildiği geniş çaplı klinik ve deneysel çalışmalara 

ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 
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ARE SERUM SCLEROSTIN LEVELS CHANGING IN PATIENTS WITH 

SCLERODERMA' 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to determine serum sclerostin levels in scleroderma patients and 

to investigate the possible relationship between sclerostin and pathogenesis of scleroderma. Methods: 

Fifteen scleroderma patients and 15 healthy volunteers were included in the study. Demographic data, 

liver function tests, and renal function tests were obtained from patient records. Serum sclerostin 

levels were determined by ELISA method Results: Serum sclerostin levels were higher in patients 

with scleroderma compared to the healthy control group, but not statistically significant ( 45,57 ± 

30,12; 38,47 ± 34,7 ng/ml, respectively) (p=0.55). Conclusion: In our study, serum sclerostin levels 

were increased in scleroderma. Therefore, it may be thought that sclerostin may play a role in the 

pathogenesis of scleroderma. Further studies are necessary to confirm these claims. 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmada diyabetin kronik makrovasküler komplikasyonları ile serum Betatrophin 

düzeyleri arasındaki muhtemel ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bu çalışmaya 30 

komplikasyonsuz ve 30 makrovasküler (ateroskleroz, iskemik kalp hastalığı, miyokard infarktüsü, 

periferik vasküler hastalık, serebrovasküler hastalık ve diyabetik ayak), komplikasyonu olan toplam 60 

hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ile HbA1c, lipid profilleri, karaciğer fonksiyon 

testleri, böbrek fonksiyon testleri sonuçları dosya kayıtlarından elde edildi. Serum Betatrophin 

düzeyleri ELISA yöntemi ile çalışıldı. Bulgular: Serum Betatrophin düzeyleri total olarak 

makrovasküler komplikasyonlu diyabetik hastalarda herhangi bir komplikasyonu olmayanlara göre 

artış göstermesine karşın bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0,794). Fakat diyabetik ayağı 

olan hastalardaki Betatrophin düzeyleri diğer makrovasküler komplikasyona sahip hastaların 

düzeylerinden daha yüksekti ve bu yükseklik istatistiksel anlamlılığa sahipti ( p=0.036). Sonuç: 

Betatrophin düzeyleri, diyabetik ayaklı hastalar başta olmak üzere makrovasküler komplikasyonların 

ve hastalığın prognozu, teşhis ve tedavisi hakkında bir fikir verebilir. Betatrophin’in komplikasyon 

oluşum evrelerinde bir rolünün olup olmadığını ortaya çıkartabilmek için daha fazla hastanın katıldığı 

çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetes, Mellitus, Betatrophin, Makrovasküler, Komplikasyon 

 

CAN SERUM BETATROPHIN LEVELS BE A MARKER OF MACROVASCULAR 

COMPLİCATIONS IN DIABETIC PATIENTS' 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to investigate the possible relationship between chronic 

macrovascular complications of diabetes and serum Betatrophin levels. Methods: A total of 60 patients 

with 30 uncomplicated and 30 macrovascular (atherosclerosis, ischemic heart disease, myocardial 

infarction, peripheral vascular disease, cerebrovascular disease and diabetic foot) and complication 

were included in this study. Demographic characteristics of the patients and HbA1c, lipid profiles, 

liver function tests, renal function tests were obtained from the file records. Serum Betatrophin levels 

were determined by ELISA method. Results: Serum Betatrophin levels were higher in diabetic patients 

with macrovascular complications compared to those without any complications (p = 0.794). 

However, Betatrophin levels in patients with diabetic foot were higher and significantly higher than 

those with other macrovascular complications (p = 0.036). Conclusion: Betatrophin levels may give an 

idea about the prognosis, diagnosis and treatment of macrovascular complications, especially in 

diabetic patients. In order to find out whether betatrophin has a role in the stage of complication, more 

studies are needed with more patients. 
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ÖZ 
GİRİŞ VE AMAÇ: 18 FDG PET/BT bir çok malign lezyonun tanısında, evrelemesi-yeniden 

evrelemesinde, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde ve nüks-rezidü hastalık araştırmasında 

yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Malign lezyonların bir çoğunda artmış FDG tutulumu izlenirken, 

bazılarında daha düşük yoğunlukta FDG tutulumu izlenebilir. Bazı malign lezyonlarda kaydadeğer 

FDG tutulumu gözlenmeyebilir. Serviks adenokarsinomalarında da FDG tutulumu düşüktür. Tedavi 

öncesi ve tedavi sonrası 18 FDG PET/BT çalışmaları yapılan serviks-uteri adenokarsinoma tanılı 

olguyu tartışmak istedik. METOD VE BULGULAR: Serviks-uteri adenokarsinoma tanılı 44 yaşında 

hastadan evreleme amacıyla 18 FDG PET /BT tetkiki istendi. 18 FDG PET /BT görüntülerinin 

incelenmesinde serviks-uteri düzeyinde heterojen karakterde hafifçe artmış FDG tutulumu 

(SUDmax=5.1) gösteren kitlesel lezyon izlendi. İntraabdominal lenfatik istasyonlarda ve inceleme 

alanına giren tüm vücudun diğer kısımlarında FDG tutulumunda özellik saptanmayan olgudan tedavi 

sonrası yeniden evreleme amacıyla ikinci bir 18 FDG PET /BT tetkiki istendi. Tedavi sonrası 18 FDG 

PET /BT incelemesinde serviks-uterideki kitlesel lezyonda tam regresyon gösterdiği ve bu bölgedeki 

FDG tutulumunun normale döndüğü gözlendi. TARTIŞMA VE SONUÇ: Serviks adenokarsinomaları 

tüm serviks kanserlerinin yaklaşık %5-9’unu oluşturmakta olup squamöz hücreli serviks tümörlerine 

göre daha düşük yoğunlukta FDG tutulumu gösterdiği literatürde tanımlanmıştır. Olgumuzda da 

serviks - uterideki adenokarsinoma tanılı kitlesel lezyonda malign proseslerde beklenene göre daha 

düşük yoğunlukta FDG tutulumu izlendi. Onkolojik endikasyonlarla 18 FDG PET /BT yapılacak 

olgularda biliniyorsa tümörün histopatolojik tipine dikkat edilmelidir. FDG afinitesinin daha düşük 

olduğu tümörlerde açlık süresi, kan glukoz düzeyi, radyofarmasötik dozu, çekim süresi gibi teknik 

ayrıntılar üzerinde daha dikkatli durulmalıdır. Eşdeğer BT görüntülerinin ayrıntılı olarak irdelenmesi 

ve gerekli bölgelerden geç görüntüleme yapılması imajların yorumlanmasında ve olası yalancı 

negatifliklerin önlenmesinde faydalı olabilir. 
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ÖZ 
Amaç: Sigara kullanan primer peruktan koroner girişim uygulanan hastalarda sigarayı bırakıp 

bırakmadıklarını araştırmaktır. Ayrıca sigarayı bırakan ve bırakmayan hasta gruplarında eğitim 

düzeyleri arasındaki farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Yöntem: Çalışmaya sigara içen primer 

perkutan koroner girişim uygulanan 76 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, ek 

hastalıkları, laboratuvar verileri bulguları kayıt edildi. Hastaların eğitim düzeyleri, sigaraya başlayıp 

başlamadıkları, başladılarsa hangi sürede tekrar başladıkları sorgulandı. Bulgular: Çalışmaya 

72(%94,74) erkek, 4(%5,26) kadın olmak üzere 76 hasta dahil edildi. Sigarayı bırakan grubun yaş 

ortalaması; 54,09±11,83, sigaraya devam eden grubun yaş ortalaması; 62,37±11,52 idi (p=0,003). 

Sigarayı bırakan grupta hipertansiyon %63,63 görülürken diğer grupta %37,5 oranında tespit edildi. 

İki grubun laboratuvar değerlerine bakıldığında üre değeri hariç diğer parametrelerde anlamlı farklılık 

saptanmadı. Sigarayı bırakan grup ile devam eden grupta lise ve üstü eğitim görme sıklığı sırasıyla 

%36,36; %12,5 olarak görüldü (p=0,020). Sigaraya devam eden gruptaki 32 hastanın 24(%75)’ünün 

sigaraya ilk 3 ayda başladığı görülmüştür. Sonuç: Sigara içen primer peruktan koroner girişim 

uygulanan eğitim düzeyi lise ve üstü olan hastalarda sigarayı bırakma daha fazla oranda görülmüştür. 
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SMOKING CESSATION RATES DURING 1-YEAR FOLLOW-UP OF PATIENTS 

UNDERGOING PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to investigate whether smoking cessation of primary wig was 

performed in patients undergoing coronary intervention. It is also to determine whether there is a 

difference between the education levels in the patient groups that quit and not quit smoking. Methods: 

76 patients who underwent primary percutaneous coronary intervention were included in the study. 

Demographic characteristics, additional diseases and laboratory data were recorded. The level of 

education of the patients was questioned whether they started smoking or not, and if they started, they 

started again. Results: Seventy-four patients (94.74%) and 4 (5.26%) women were included in the 

study. The mean age of the cessation group; 54.09 ± 11.83, mean age of the smoking group; 62.37 ± 

11.52 (p = 0.003). In the cessation group, the rate of hypertension was 63.63% and the other group 

was 37.5%. When the laboratory values of the two groups were examined, no significant difference 

was found in the other parameters except the urea value. The incidence of high school or over 

education was 36.36% in the group that quit smoking. It was seen as 12.5% (p = 0.020). It was 

observed that 24 (75%) of the 32 patients in the smoking group started smoking in the first 3 months. 

Conclusion: Smoking cessation was more common in patients with high school or higher educational 

level who underwent coronary interventions. 
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ÖZ 
Amaç: Çalışmanın amacı Ç.Ü.T.F Hematoloji polikliniğinde takip edilen talasemi major, intermedia 

ve orak hücre hastalarında biyokimyasal kemik belirteçleri ve kemik dansitometrisi arasındaki 

ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ç.Ü.T.F hematoloji polikliniğinde takip 

edilen 102 talasemi major, intermedia ve orak hücre hastası prospektif olarak incelenmiştir. 

Hastalardan biyokimyasal kemik belirteçleri olarak kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, D vitamini, 

parathormon ve ferritin düzeylerine bakıldı.Çekilen kemik dansitometrileri ile ilişkileri 

karşılaştırıldı.Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 (SPSS Inc.Chicago, III, USA) paket programı 

kullanıldı. Bulgular: Osteoporoz hemoglobinopatisi olan hastalarda normal popülasyona göre oldukça 

sık bulunmuştur. Talasemi major, intermedia ve orak hücre hastalarında D vitamini düzeyleri oldukça 

düşük bulunmuştur. D vitamini düşüklüğü ve ferritin yüksekliği DEXA skorlarındaki gerileme ile 

istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Özellikle ağır D vitamini eksikliğinde DEXA skorlarındaki 

gerileme daha barizdir. Sonuç: Talasemi major, intermedia ve orak hücre hastalarının erken yaşlarda 

kemik dansitometrisi ile taramaları yapılmalı, kemik parametreleri incelenmelidir. Uygun D vitamini 

replasmanı ve ferritin düzeylerinin normal aralığa çekilmeye çalışılması osteoporoza bağlı morbiditeyi 

azaltacaktır. 
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THE CORRELATION BETWEEN BIOCHEMICAL BONE MARKERS, BONE 

DENSITOMETRY AND IRON ACCUMULATION IN PATIENTS WITH 

THALASSEMIA MAJOR, INTERMEDIA AND SICKLE CELL DISEASE 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The purpose of this study, to determine the relationship between bone densitometry and 

biochemical bone markers in thalassemia major, intermedia and sickle cell anemia patients who have 

been followed by C.U.T.F Hematology Clinic Materials and methods: We studied prospectively 102 

thalassemia major, intermedia and sickle cell anemia patients who have been followed by C.U.T.F 

Hematology Clinic, in this study. As a biochemical bone marker we tested calcium , phosphorus , 

alkaline phosphatase ,parathormone ,ferritin and vitamine D values. This biochemical bone marker 

values were compared with bone densitometry results. SPSS 20.0( SPSS Inc.Chicago,III, USA) packet 

program was used for evaluating the results. Findings: Osteoporosis was found frequently at patients 

who have hemoglobinopathy. Also D vitamine values were obtained significantly lower levels at 

patients. It is significantly obtained that there is a relationship between low vitamin D, high ferritin 

levels and DEXA score decreasing. Especially, severe D vitamine deficiency with DEXA score 

decreasing is more evident. Result: Researching with bone densitometry and biochemical bone 

markers at younger ages is important between thalassemia major, intermedia and sickle cell anemia 

patients. Replacing sufficient D vitamine and maintaining ferritin levels to normal range will reduce 

the morbidity of osteoporosis. 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmada tendinozis bulguları ile HbA1c ve açlık kan şekeri düzeyleri arasındaki 

korelasyon araştırıldı. Materyal ve Metod: Biseps ve/veya supraspinatus tendonunda tendinozisi olan 

178 hasta ve 181 kontrol grubu dahil edildi. Demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. 

Ultrasonografik değerlendirme, detaylı fiziksel muayene sonrasında, kas-iskelet ultrasonografisinde 

deneyimli ve katılımcıların tıbbi verilerine kör bir radyolog tarafından bilateral olarak yapıldı. HbA1c 

ve açlık kan şekeri düzeyleri en az 12 saatlik açlık sonrası ölçüldü. Romatolojik hastalığı, tiroid 

hastalığı, iskemik kalp hastalığı, nörolojik hastalığı, rotator manşon rüptürü ve omuz cerrahisi 

geçirmiş olanlar ile insülin, tiroid ilaçları ve statin grubu ilaç kullananlar çalışmadan dışlandı. 

Bulgular: Kadınların %54,7’sine ve erkeklerin %37,1’ine tendinozis tanısı konuldu. 50 yaş üstü ve 

kadın olmanın omuz tendonlarında tendinozis gelişmesi riskini artırdığı görüldü (p=0,004, p=0,002, 

sırasıyla). HbA1c değerinin 5,7 ile 6,4 arasında olmasının tendinozis riskini artırdığı 

saptandı(p=0,014). Sağ ve sol biseps ve supraspinatus tendon kalınlıklarının 50 yaş üstü tendinozis 

grubunda anlamlı olarak arttığı gözlendi (p=0,007, p=0,008 ve p=0,034, p=0,024, sırasıyla). Sonuç: 

Bu çalışma, HbA1c düzeylerinin 5,7 ile 6,4 arasında olmasının, 50 yaş üstü ve kadın olmanın 

tendinozis duyarlılığının arttığını gösterdi. 
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ABSTRACT 
Objective: In our study, we aimed to compare additive diagnostic values of magnetic resonance (MR) 

arthrography with volumetric interpolated breath-hold examination (VIBE) sequence and 

multidetector computed tomography (MDCT) arthrography for diagnosis and grading of talar 

osteochondral lesions. Methods: MDCT arthrography and MR arthrography with three dimensional 

VIBE sequence were performed in 27 patients. Findings of MR arthrography and MDCT arthrography 

images were compared with arthroscopic findings. Sensitivity, specificity, and accuracy rates were 

calculated for both MR arthrography and MDCT arthrography imaging findings. Results: For grade I 

osteochondral lesions; sensitivity, specificity and accuracy rates of MR arthrography were 95%, 73%, 

90%, respectively; For grade I osteochondral lesions; sensitivity, specificity and accuracy rates of 

MDCT arthrography were 96%, 79%, 81%. For grade IV osteochondral lesions; sensitivity, specificity 

and accuracy rates of MDCT arthrography and MR arthrography were 100%. For grade II lesions, the 

sensitivity, specificity and accuracy rates of the MR arthrography were 80%, 76%, 77%, respectively; 

for grade III lesions, the sensitivity, specificity and accuracy rates of the MR arthrography were 78%, 

68%, 75%. For grade II osteochondral lesions; the sensitivity, specificity and accuracy rates of the 

MDCT arthrography were 91%, 81%, 86%; for grade III osteochondral lesions; the sensitivity, 

specificity and accuracy rates of the MDCT arthrography were 90%, 83%, 89%; For grade II and III 

osteochondral lesions, MDCT arthrography had higher sensitivity, specificity and accuracy rates than 

MR arthrography. MDCT arthrography had higher diagnostic performance than MR arthrography for 

detection of grade II and III lesions (p= 0.041 and p= 0.038, respectively). Conclusion: MDCT 

arthrography appears to be more reliable than MR arthrography with three dimensional VIBE 

sequence for accurate detection and grading of osteochondral lesions. 

Keywords:  Osteochondral Lesion, Computed Tomography, Arthrography, Ankle, Magnetic 

Resonance Imaging. 
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ABSTRACT 
Aim: The aim of the study was to investigate changes of regional cerebral blood flow in patients with 

panic disorder (PD) compared with healthy subjects using TC-99m-HMPAO SPECT. Methods: 

Changes in rCBF was evaluated before and after %5 CO2 inhalation paradigm in 14 drug naive 

patients with PD compared to 11 healthy control subjects. Results: In this study we did not find any 

significant differences of rGCB in parahippocampus,gyrus temporalis lateralis and gyrus temporalis 

medius between patients with PD and healthy controls neither baseline condition nor after C02 

inhalation. Conclusion: Although we were unable to demonstrate any differences of rCBF between 

patients with PD and healthy controls, further investigations on the effect of CO2 provocation on 

rCBF may contribute to clarify pathophysiology of PD. 

Keywords: Panic Disorder, Single Photon Emission Computed Tomography, C02 Challenge, 

Regional Cerebral Blood Flow (Rcbf) 
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ÖZ 
 The high degree atrioventricular (AV) blocks (including Mobitz type 2 AV blocks and complete AV 

blocks) could occur due to reversible causes such as coronary ischemia, hypothyroidism, and side 

effects of certain drugs. The literature includes inconsistent rates of reversibility due to drug use. The 

reversibility of high-grade AV block in the setting of drug use was investigated in this study. All 

patients, who had typical angina or had ischemia shown by non-invasive techniques underwent 

coronary angiography and all patients had severe (>70% stenosis) stenosis excluded from the study. A 

total of 45 patients using heart rate control medications, who had no acute myocardial infarction, 

hypothyroidism, previous history of arrhythmias, included in the study between December 2014 and 

December 2015. 22, 16, 7 of these patients, respectively, had been taking -blocker (including Timolol 

eye drops), non-dihydropyridine calcium channel blocker (NDCCB), digoxin. Nearly half (n=20) of 

these patients underwent permanent cardiac pacemaker placement in the hospital setting. 12 (54%), 7 

(43%), 4 (57%) of these patients, respectively, had been taking -blocker, NDCCB, digoxin. A total of 

30 patients had a permanent cardiac pacemaker during 36 months of follow-up. It shows that even if 

the complete resolution of symptomatic high-grade AV block is seen, some those patients will need a 

permanent cardiac pacemaker. Hence, the strict follow-up is needed for these patient group. 

Anahtar Kelimeler: Drug-Induced Av Block, Permanent Pacemaker, Reversibility of Av Block 

 

THE LONG-TERM FOLLOW-UP OF DRUG-INDUCED HIGH-GRADE 

ATRIOVENTRICULAR BLOCKS 
 

 

ABSTRACT 
The high degree atrioventricular (AV) blocks (including Mobitz type 2 AV blocks and complete AV 

blocks) could occur due to reversible causes such as coronary ischemia, hypothyroidism, and side 

effects of certain drugs. The literature includes inconsistent rates of reversibility due to drug use. The 

reversibility of high-grade AV block in the setting of drug use was investigated in this study. All 

patients, who had typical angina or had ischemia shown by non-invasive techniques underwent 

coronary angiography and all patients had severe (>70% stenosis) stenosis excluded from the study. A 

total of 45 patients using heart rate control medications, who had no acute myocardial infarction, 

hypothyroidism, previous history of arrhythmias, included in the study between December 2014 and 

December 2015. 22, 16, 7 of these patients, respectively, had been taking -blocker (including Timolol 

eye drops), non-dihydropyridine calcium channel blocker (NDCCB), digoxin. Nearly half (n=20) of 

these patients underwent permanent cardiac pacemaker placement in the hospital setting. 12 (54%), 7 

(43%), 4 (57%) of these patients, respectively, had been taking -blocker, NDCCB, digoxin. A total of 

30 patients had a permanent cardiac pacemaker during 36 months of follow-up. It shows that even if 

the complete resolution of symptomatic high-grade AV block is seen, some those patients will need a 

permanent cardiac pacemaker. Hence, the strict follow-up is needed for these patient group. 
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ÖZ 

Aort dissekiyonu;aortun İntima tabakasının yırtılması ve kanın media tabakası arasına girmesiyle 

başlayan mortalitesi yüksek akut aortik bir sendromdur. Aort disseksiyonu 

ani,şiddetli,yırtıcı,göğüs,sırt,bel ve karın ağrısıyla karakterizedir. Ayrıca hastalar bazen senkop, 

hemiparezi-hemipleji, parapleji gibi nörolojik bulgularla, miyokart infarktüsü bulguları ve bazen de 

disfaji ,yan ağrısı ve diğer gastrointestinal bulgularla başvurabilir. Bu sunuda acil servisimize göğüs 

ağrısı,baygınlık hissi ve sol tarafında güçsüzlük şikayeti ile başvuran erkek bir hastayı sunmayı 

amaçladık. Bu hastanın ,EKG’sinde de akut inferior miyokart infarktüsü bulguları ve aynı anda strok 

saptandı. Bu sunuda tip 1 aort disseksiyonun nadir de olsa tedavileri tamamen farklı olan hastalıklarla 

karışabileceğini vurgulamayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Tip 1 Aort Disseksiyonu, Akut Miyokart İnfarktüsü, Akut Serebrovasküler 

Hastalık 
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ÖZ 
Amaç: Tip 1 diabetes mellitus (T1DM) çocukluk yaş grubunda sık görülen, pankreatik beta 

hücrelerinin yıkımı ile giden kronik metabolik bir hastalıktır. Erken yaşta başlayan T1DM iyi kontrol 

edilemediğinde birçok komplikasyon ile sonuçlanmaktadır. Metabolik kontrolün iyi olması diyabet 

komplikasyonunu azaltmaktadır. Bu nedenle metabolik kontrolü etkileyen parametrelerin bilinmesi 

önemlidir. Bu çalışmada T1DM’li hastaların tanı anındaki özelliklerin metabolik kontrole olan 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Tanı anında bilgilerine ulaşılabilen ve düzenli 

kontrollere gelen en az 1 yıldır T1DM tanılı hastaların demografik, klinik ve laboratuvar verileri hasta 

kayıtlarından değerlendirildi. Son 1 yıllık ortalama hemoglobinA1c (HBA1c) düzeylerine göre 

metabolik kontrolleri belirlendi. Ortalama HBA1c düzeyi ≤7,5 iyi kontrol, 7,6-8,9 orta kontrol ve ≥ 9 

kötü kontrol olarak tanımlandı. Hasta verileri ile ortalama HBA1c düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: 

Çalışmaya 144 hasta (71 kız, 73 erkek) alındı. Ortalama tanı yaşı 9,7 yıl (5,6-12,5 yıl), tanı süresi 1,9 

yıl (1,2-2,8 yıl) idi. Pik tanı yaşı 4-6 yaş (%22) ve 12-14 yaş (%21) olarak saptandı. Hastaların 

%10’unda birinci derece akrabalarında T1DM mevcuttu. Ortalama HBA1c düzeyleri kızlarda %7,7 

(7,2-8,8), erkeklerde %7,8 (7,0-8,6) idi. Başvuru şekli %56’sında diyabetik ketoasidozdu (DKA) ve 

%48’i kış mevsiminde tanı almıştı. Hastalıkların %11’inde otoimmün tiroidit, %2’sinde çölyak 

hastalığı mevcuttu. Hastaların %38’i iyi, %42’si orta ve %20’si kötü kontrollüydü. İyi kontrollü 

hastaların tanı yaşı 9,1±4,3 yıl iken kötü kontrollülerin 10.1±4,2 yıldı (p>0,05). Metabolik kontrol 

düzeyi ile insülin, c-peptit, kan şekeri ve HBA1c düzeyleri arasında fark saptanmadı (p>0,05). Yine 

cinsiyet, başvuru yaşı, geliş şekli, tanı mevsimi, aile eğitim seviyesi, diyabet otoantikor pozitifliği ile 

metabolik kontrol arasında fark saptanmadı (p>0,05). Çalışmada ailesinde T1DM mevcut olan grubun 

iyi metabolik kontrol düzeyine sahip olduğu görüldü (p=0,03). Sonuç: Diyabetin komplikasyonları iyi 

metabolik kontrol ile azaltılır hatta engellenebilinir. Çalışmada özellikle ailesinde T1DM olan grupta 

iyi metabolik kontrol sağlandığı saptandı. Sonuçta diyabetle ilgili farkındalık düzeyi arttıkça diyabet 

yönetiminin daha iyi olması sağlanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Metabolik Kontrol, Tip 1 Diyabet 
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EPİLEPSİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİ VE 

TUTUM ÖZELLİKLERİ 
 

Asst. Prof. MD. Halise Akça 
 

307-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve amaç: Toplumlar arasında sosyokültürel, eğitim gibi pek çok değişkene bağlı olarak epilepsi 

hastalığı ile ilgili yanlış bilgi ve tutumlar hem hastaların sosyal yaşamlarını zorlaştırmakta hem de 

akademik anlamda gelişmelerini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

epilepsi konusunda bilgi ve tutumları ile etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal - 

metod: Çalışma 01 Haziran – 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Tıp Fakültesi öğrencileri ile kesitsel bir araştırma olarak yapıldı. Çalışmaya katılan 723 öğrenciye 

demografik bilgiler ile Epilepsi Bilgi ve Tutum ölçeğini içeren anket uygulandı. Bulgular: Çalışmaya 

katılan öğrencilerin 393 tanesi (%54,4) kız, yaş aralığı 21,9±2,2 yıldı. Yaklaşık yarısı (%51,5) 

preklinik (1-3 sınıf) öğrencisiydi. Kendisi epilepsi hastası olan öğrenci sayısı 6, epilepsi tanılı yakını 

olan öğrenci sayısı 281 (%38,9) idi. Öğrencilerin 345 tanesi (%47,7) daha önce epilepsi nöbeti geçiren 

hasta görmüştü. Öğrencilerin 635’i (%87,8) daha önce epilepsi hakkında bir şeyler duymuş, duyum 

kaynakları sırasıyla okul (%51,7), arkadaş ve/veya akraba (%14,6) ve internetti (%12,1). Epilepsi 

hakkında okuma oranı %69, okuma kaynağı en sık tıbbi kitaplar (%52) ve internetti (%21). Hem 

duyma hem de okuma oranı klinik grupta daha yüksek bulundu. Epilepsi bilgi ölçeğindeki yanıtlar 

kıyaslandığında soruların neredeyse tümüne klinik grup anlamlı derecede daha fazla doğru yanıt 

vermişti. Preklinik grubun %71’i nöbet geçiren birine soğan koklatarak nöbeti durdurabileceğini 

düşünürken bu oran klinik grupta oldukça düşük düzeydedir. Klinik grubunun büyük kısmı hem 

epilepsinin etiyopatolojisi hakkında bilgi sahibi hem de tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun 

farkındaydı. Toplam bilgi puanları cinsiyetler arasında benzer iken toplam tutum puanı erkeklerde 

daha yüksektir. Öğrenciler preklinik-klinik grup olarak kıyaslandığında toplam bilgi puanının klinik 

grupta yüksek olmasına rağmen toplam tutum puanının benzer olduğu görülmektedir. Sonuç: Tıp 

Fakültesi öğrencilerinin epilepsi farkındalığını arttırmaya yönelik planlamalara eğitimin ilk yılından 

itibaren başlanmalıdır. 
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Amaç: Tiroidin nodüler hastalığı sık görülen bir endokrin patolojidir.Tiroid nodülü saptanmasından 

sonra takibi, benign malign ayrımının yapılması önem taşımaktadır.Bu çalışmada, tiroid nodülü olan 

hastaların klinik, radyolojik ve laboratuar özellikleri değerlendirilerek, bu bulgular ışığında nodüllerin 

ultrason görüntülerinin sitolojik özellikleri ile ilişkisinin saptanması amaçlandı. Yöntemler: 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve İç Hastalıkları Polikliniklerine 2012-2014 tarihleri 

arasında başvuran, 18-83 yaş arası 225 hasta çalışmaya alındı.Hastaların cinsiyet ve yaş verileri, 

laboratuar değerleri, nodüllerin ultrasonografik özellikleri, sitopatolojik bulguları kaydedildi. Hastaya 

cerrahi uygulanmışsa histoloji raporu kaydedildi.İstatistiksel değerlendirmede p<0.05 anlamlı olarak 

kabul edildi. Bulgular: Sitolojik sonuçlarla, nodüllerin yapı, boyut, ekojenite, vaskülarite, halo işareti 

ve kenar düzensizliği gibi ultrasonografik (USG) parametreleri arasında korelasyon saptanmadı. USG' 

de mikrokalsifikasyon tesbit edilmeyen hastaların daha çok benign sitolojisi vardı. Malign ve 

malignite şüphesi olan gruplar birleştirildiğinde sitolojik sonuçlara göre malignite sıklığı %3,5 olarak 

saptandı. Bu oran istatistiksel olarak literatürden farklı değildi. USG görüntüsü ile ince iğne 

aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonuçları karşılaştırıldığında duyarlılık %75, seçicilik %44, yanlış 

negatiflik %25, yanlış pozitiflik %56, doğruluk %45, pozitif prediktif değer %4,7 ve negatif prediktif 

değer %97 olarak tesbit edildi. Sonuç: Klinik ve biyokimyasal bulgularla birlikte İİAB tiroid 

nodüllerinin değerlendirilmesinde ilk basamak tanısal test olarak kabul edilebilir. İİAB oldukça 

yüksek duyarlılık ve doğruluk oranlarına sahiptir. Bu nedenle endikasyonu olan tüm nodüllere kesin 

tanı için İİAB yapılmalıdır. USG'de maligniteyi destekleyen bulguları olan nodüllerin İİAB için 

seçilmesi önem taşımaktadır. 
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Giriş: Behçet hastalığı (BH) etyolojisi bilinmeyen, kronik, tekrarlayan multisistemik inflamatuar bir 

vaskülitir. Her boyuttaki arter ve venleri etkileyebilir. Arteryel veya venöz trombozlar ve arteryel 

anevrizma veya oklüzyon görülebilir. Çocuklarda trombozla başvuru nadirdir. Bu yazıda trombozla 

başvuran ve Behçet tanısı alan dört çocuk olgudan bahsedilecektir. Olgu 1- 16 yaşında erkek hasta. Sol 

üst bacakta ani gelişen şişlik nedeniyle başvurdu. Yapılan alt ekstremite venöz renkli doppler 

ultrasonografide sol iliak vende akut tromboz saptandı. Hastamızın 2 yıldır ayda 1-2 kez tekrarlayan 

oral aftlarının olduğu öğrenildi. Daha önce nöbet öyküsü olması nedeniyle çekilen kraniyal MR 

anjiyoda dural sinüs ven trombozu saptandı. Hastanın tekrarlayan oral aftları, follikülit benzeri 

lezyonları, hem iliak ven hem de dural sinüs ven trombozu olması nedeniyle BH tanısı kondu. Olgu 2- 

16 yaşında erkek hasta. 15 gündür olan şiddetli baş ağrısı ve kusması olması nedeniyle hastanemiz 

nöroloji bölümüne başvurmuştu. Çekilen kraniyal MR anjiyoda yaygın dural sinüs ven trombozu 

saptanmıştı. Daha sonra bölümümüze danışılan hastanın öyküsünde tekrarlayan oral aftları olması, 

paterji pozitifliği olması nedeniyle BHtanısı aldı. Olgu 3- 16 yaşında Afganistanlı erkek hasta. 10 

yaşından itibaren parapilejisi, ayda 1 tekrarlayan oral aftı, yılda 1-2 kez genital aftı olan hasta 

tarafımıza Behçet? tanısıyla danışıldı. Çekilen kraniyal ve spinal MRG’da hem akut hem de kronik 

trombozları mevcuttu. Bu bulgularla hasta BH tanısı aldı. Olgu 4- 13 yaşında erkek hasta. Sol gözde 

ani gelişen çift görme nedeniyle başvurdu. Çekilen kraniyal MRG anjiyosunda percheron arterinde 

infarkt saptandı. 3 yıldır tekrarlayan oral aftı ve akut faz göstergelerinde yükseklik olan hasta 

inkomplet BH tanısı aldı. Tartışma: Bu vaka sunumlarında tromboz ile başvuran ve BH tanısı alan 4 

çocuk hastadan bahsedilmiştir. Erişkinlerde BH’da damar tutulumu sık görülen mortalite ve morbidite 

nedeniyken çocuklarda nadir olarak bildirilmiştir. Ancak nadir de olsa erken tedavi açısından 

trombozla başvuran çocuklarda BH olabileceği akılda tutulmalıdır. 
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ÖZ 
Lyme hastalığı, ülkemizde izlenebilen ve bulaşında Ixodes türü kenelerin önemli olduğu bir zoonotik 

hastalıktır. Sistemik olmadan yalnızca deri lezyonlarıyla ön plana çıkabildiği gibi birçok sistemi 

etkileyen sistemik bir infeksiyonda izlenebilmektedir. Hastalık genelde yaz mevsiminde izlenmekte ve 

hayvancılık, çiftçilik hastalık riskini arttırmaktadır. Tanı ELİSA veya IFA ile yapılan serolojik testin 

devamında western blot (WB) ile doğrulanması ile konulur. Bu çalışmada ülkemizden yayınlanan 

ulaşabildiğimiz makalelerde bulunan Lyme Borelyozu prevalans çalışmaları, oluşacak riskler 

yönünden değerlendirilmiştir. Yayınlar www.ncbi.nlm.nih.gov ve google scholar veri tabanlarında 

“Lyme Disease, Prevalence, Turkey ve “Lyme Hastalığı, Prevalans, Türkiye anahtar kelimeleriyle 

tarandı. Çalışmalar çalışmanın yapıldığı yer, tanı testi ve risk yönünden havuz analizi yapılarak 

değerlendirildi. Değerlendirmeye toplam 11 çalışma dahil edildi. Beş çalışma riskli kişiler ile kontrol 

grubunu karşılaştırırken, diğer 6 çalışma bir grup üzerinden yapılmıştı. Trabzon, Bolu, Samsun, 

Düzce, Ankara, Hatay, Isparta’da IgG pozitifliği daha yüksekken, Erzurum, Manisa, Van ve Sivas’ta 

pozitiflik oranları daha düşüktü. Ancak Hatay’da ki vakaların tamamı kene tutunması olan vakalar, 

Ankara’da ki vakalar ise Lyme benzeri öyküsü olan kişilerde yapılmıştı. IgG pozitifliği %0,7 ile 26,7 

arasında değişiyordu. Ancak özel gruplarda yapılan çalışmalarda bu oran daha yüksek bulundu (Kene 

tutunması olan grupta bu oran % 69,2, Lyme benzeri semptomları olan grupta %13). Çalışmaların 6’sı 

WB testi ile doğrulanmıştı. Sonuç olarak Lyme hastalığı ülkemizde görülen, sistemik tutulumlarında 

olabileceği önemli bir hastalıktır. Ülkemiz Ixodes türü kenelere sahip olduğundan hastalık her zaman 

karşımıza çıkabilir. Prevalans çalışmalarına bakıldığında bazı bölgelerde yüksek, bazı bölgelerde ise 

daha düşük görülmektedir. Daha net risk analizleri yapabilmek için kenelerde ve insanlarda daha 

kapsamlı olarak prevalans çalışmalarına ihtiyaç görülmektedir. 
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ÖZ 

 

Giriş: Spondilodiskit intervertebral disk ve komşu vertebraların infeksiyonudur. Etkenler piyojenik-

nonpiyojenik olabilir. Piyojenik enfeksiyonlarda en sık etken staf aureus’dur. Non-piyojenik etkenler 

tüberküloz, brusella ve mantar enfeksiyonlarıdır. Klinik bulgular bel ağrısı, ateş, hareket kısıtlılığı ve 

nörolojik defisit olabilir(1). 

Bulgular:  

Olgu1: 48 yaşında kadın hasta, iki aydır yürümede zorluk, sağ memede ve sol kalçada şişlik şikayeti 

ile kliniğimize başvurmuştur. Meme tüberkülozu ve gluteal bölgede yumuşak doku tüberkülozu tanısı 

alan hastanın çekilen torakolomber Magnetik Rezonansında(MR) T5-T6 ile T10-T11 vertebra 

korpusunda T1A hipointens ve T2A hiperintens ve IVKM sonrası yoğun kontrast tutulumu gösteren 

sinyal değişiklikleri izlendi. Lumbosakral Bilgisayarlı Tomografide (BT) L4 vertebra posterior 

elemanlarında destrüksiyon ve paraspinoz alanda abse odağı mevcuttu.  

Olgu2: 3 yıl önce geçirilmiş Tüberküloz Spondilodiskit (TS) öyküsü olan 65 yaşında kadın hasta bel 

ağrısı ile hastanemize başvurmuştur. Hastanın torakolomber MR’da T8 vertebrada yükseklik kaybı, 

torakal vertebralarda anteriora açılanma T9-11 TS ile uyumlu olabilecek sinyal değişiklikleri saptandı. 

Eşlik eden psoas absesinden alınan örnekte Aside Rezistan Bakteri (ARB) pozitif olarak 

değerlendirilmiştir.  

Olgu3: Bel ağrısı, sağ bacakta güçsüzlük ve ateş şikayeti ile başvuran 45 yaşında erkek hastaya çekilen 

batın BT’de L1 vertebrada destrüksiyon sağ nöral foramen, spinal kanal ve prevertebral alana uzanım 

gösteren abse formasyonu izlenmiştir. Hastaya yapılan abse drenajı ve korpektomi sonrası patoloji 

sonucu kazeifiye granülomatöz enflamasyon tanısı aldı ve ARB pozitif geldi. Hastaya TS tanısı kondu. 

Tartışma:  

Tüberküloz dünya genelinde önemli enfeksiyon hastalıklarından biridir. Osteoartiküler tüberküloz, 

akciğer dışı tüberküloz olguları içinde üçüncü sıklıkla görülmektedir. TS, primer enfeksiyon olarak 

ortaya çıkabileceği gibi latent tüberkülozun aktivasyonu ile de ortaya çıkabilmektedir(2,3). 

TS vertebranın en sık nonpiyojenik infeksiyonudur. Torakolomber bölgede sık izlenir. Vertebra 

korpus anteroinferiorundan başlar. Başlangıçta disk aralığı korunur. Büyük boyutta- ince duvarlı 

paravertebral abse izlenebilir(4). 

Sonuç:  

TS non-spesifik klinik semptomlarla seyrettiğinden, tanıdaki gecikmeler morbiditeye sebep 

olmaktadır. Hastaların TS açısından anamnez, klinik ve laboratuvar bulgularıyla değerlendirilmesi, 

uygun radyolojik görüntüleme ile erken tanı koyarak morbidite düşürülmelidir.  
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ÖZ 
Günümüzde sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılması, yoğun bakım sayısının artması ile daha fazla 

hastanın hizmet alması, yoğun bakım hastalarının kritik hastalar olması, bağışıklık sisteminin zayıf 

olması, bir veya birden fazla organ yetmezliği nedeni ile daha fazla prosedür uygulanması, daha 

invaziv araçlar kullanılması (intravenöz kateterler, endotrakeal tüp, üriner kateter ve cerrahi drenlerin 

uygulanması gibi), ayrıca gelişen tedavi yöntemleri ile hastaların daha uzun yaşatılması ve patojenlerin 

giderek daha dirençli hale gelmesi gibi birçok nedenden dolayı sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon 

(SHİE) lar artmıştır ve bu morbidite, mortalite ve maliyeti artırmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda 

hastane enfeksiyonu olan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi (ÇYBÜ) hastalarında mortalite durumu, üreyen 

mikroorganizmalar ve direnç oranlarını belirlemeyi amaçladık. Ocak 2014-Aralık 2017 arasında 

üçüncü basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde aktif prospektif bir gözetim uygulandı. Dört yıllık 

süre zarfında, toplam 2855 hasta ÇYBÜ’ne kabul edildi. ÇYBÜ’de SHİE toplam insidans yoğunluğu 

1000 hasta günü başına 17.5 idi ve enfeksiyon hızı 100 başvuruda 18.8 idi. Bu süre içerisinde herhangi 

bir nedenden dolayı toplam 313 hasta yaşamını yitirdi, bunlardan 66 hastada (%21) kendi primer 

tanısına ek olarak SHİE tesbit edilmişti (toplam 113 epizot). Yaşamını yitiren ve SHİE olan hastaların 

E:K oranı 1.35, ortanca yaş 39 (IQR:7.62-116.75, min;2, max;213) ay, ortanca yoğun bakım yatış 

süresi 30 (IQR:16-58.5, min:3, max:240) gün idi. SHİE'u olupta yaşamını yitiren hastalardan izole 

edilen patojenler en sık Acinetobacter baumannii (%25.9), ardından Klebsiella pneumoniae (%23.5) 

idi. Çocuk yoğun bakım ünitesinde Acinetobacter baumanni'nin karbapenem'e direnci %76.47 idi. 

Klebsiella pneumoniae’da Genişletilmiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) direnci yokken, 

karbapenem direnci %50, Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus ise (MRSA) %50 idi. Burada, en 

büyük çocuk yoğun bakım ünitelerinden biri olan hastanemiz ÇYBÜ'sindeki SHİE'ların patojenleri ve 

direnç oranları hakkında faydalı bilgiler sağlayabilecek oranlar hakkındaki verileri sunduk. 
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ÖZ 
Nedeni bilinmeyen ateşin nadir bir sebebi olan santral ateş, santral sinir sisteminde (SSS) özellikle 

hipotalamusu etkileyen travma, cerrahi girişim, iskemi, kanama, uzun süren konvülziyonlar sebebiyle 

oluşabilmektedir. Bu yazıda, uzamış ateş sebebiyle servisimizde takip edilip santral ateş düşünülen 8 

aylık erkek bir hasta tartışılmak istenmiştir. Sekiz aylık erkek hasta dış merkezden uzamış ateş 

sebebiyle hastanemize sevk edildi. Hastanın öyküsünden 2.5 aylıkken jeneralize tonik-klonik nöbet 

geçirdiği ve bu dönemde çekilen magnetik rezonans (MR) venografisinde sigmoid sinüste trombüs 

saptandığı ve dört ay clexane tedavisi aldığı öğrenildi. Hastanın bu dönemden sonra her gün bir veya 

iki değer 38.0º -39º ateşi olmaya başlamış. Yatışında yapılan fizik muayenesinde ateş 38º, solunum 

sayısı 44/ dakika (dk), kalp tepe atımı 110 atım/dk, bilinci açık, hipotonisitesi mevcut ve diğer sistem 

muayeneleri normaldi. Yapılan tetkiklerinde beyaz küre 13 10^3/μL, hemoglobin 10.3 g/dl, trombosit 

294 10^3/μL, C reaktif protein 0.11 mg/dl ve biyokimyasal parametreleri normal saptandı. Hastaya 

ampirik intravenöz sulbaktam ampisilin tedavisi başlandı. Antibiyotik tedavisine rağmen hastanın 

günde bir veya iki kez olan 38.0º-39.0º arasında değişen ateşi devam etti. Kontrol kan tetkiklerinde 

akut faz reaktanlarında artış saptanmadı, idrar tetkiki normaldi. Periferik yaymasında atipik hücre 

yoktu, kan ve idrar kültürlerinde üreme saptanmadı. Metabolik tetkikleri normal saptanan hastanın 

kranial MR ve MR venografisinde sol transvers sinüs ince görünmekte, korpus kallozum posterior 

kesiminde düzensizlik, hipointens alanlar ve her iki oksipital bölgede sekel değişiklikleri saptandı. 

Uzamış ateş sebebiyle salmonella-brucella, açlık mide suyu, beyin omurilik sıvı kültürü, kemik iliği 

aspirasyonu ve kültürü, immünglobülin düzeyleri ve lenfosit subseti, ANA, anti-ds DNA, PPD deri 

testi, abdominal ultrasonagrafi ve ekokardiografi tetkikleri yapıldı ve tamamı normal olarak saptandı. 

Hastamızda bu bulgu ve sonuçlarla santral ateş düşünüldü. Sonuç olarak santral ateş, uzamış nedeni 

bilinmeyen ateşin nadir sebepleri arasındadır. Özellikle SSS’ni etkileyen travma, tümör, kanama ve 

iskemi öyküsü olan hastalarda diğer nedenler araştırıldıktan sonra ateşin santral kaynaklı olabileceği 

akılda tutulmalıdır. 
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ÖZ 
Beckwith-Wiedemann sendromu (BWS); neonatal hipoglisemi, makroglossi, visseromegali ve 

omfalosel ile karakterize aşırı büyüme sendromlarından biridir. BWS’nda hipoglisemi genellikle 

yaşamın ilk üç gününden sonra iyileşmesine rağmen vakaların %5’inde dirençli hipoglisemi devam 

etmektedir. Bu sunumda dirençli hipoglisemileri olan makroglossi, omfalosel ve kulak anomalileri ile 

dikkat çeken 4aylık Beckwith-Wiedemann olgusunun tartışılması amaçlanmıştır. Olgumuz 4aylık kız 

hasta, dış merkezden tarafımıza malnutrisyon nedeniyle yönlendirilmiş. 34 haftalık 3100gr doğan, dış 

merkezde 3ay Respiratuar Distres Sendromu, Bronkopnömoni, hipotiroidi, hipoglisemi tanılarıyla 

takip edilen hasta, omfalosel ve diyafragma evisserasyonu nedeniyle 3 kez opere edilmiş. Yapılan fizik 

muayenesinde vücut ağırlığı 3240gr (<3persentil), boy:50cm (<3persentil) baş çevresi 34cm 

(<3persentil) olarak ölçüldü. Malnutre ve kaba yüz görünümü olan hastanın makroglossi, kulak 

kepçesinde anormal çizgilenmeler, omfalosel operasyonuna sekonder insizyon skarları ve umblikal 

herniasyon mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normaldi. Laboratuar incelemelerinde; tam kan 

sayımında lökosit sayısı 12,6x103/mm3, hemoglobin 11,6g/dL, platelet 574x103/mm3 CRP:0,1mg/dl, 

glukoz:51mg/dl TSH:0,1µIU/mL, FT4:0,6 ng/dL olarak sonuçlandı. Batın USG her iki böbrek 

parankiminde grade I-II artış saptandı. Hastaya takiplerinde kan şekeri düşüklüğü olması nedeniyle 

hipoglisemi etyolojisine yönelik tetkikler yapıldı. Hipoglisemi anında alınan tetkiklerde 

hiperinsülinemi saptanması üzerine hastaya diazoksit başlandı. Hastanın metabolik tetkikleri, göz 

muayenesi normal saptandı. Ekokardiyografi’de sol ventrikülde hipertrofi, Kranial ve hipofiz MR’da 

benign eksternal hidrosefali ve hipofiz kisti saptandı. Hastada bu haliyle BWS düşünülerek hastalığa 

yönelik gen analizi gönderildi. Takiplerinde kan şekerleri regüle olan ve tartı alımı yeterli olan hasta 

levotiroksin ve diazoksit tedavilerine devam etmek üzere taburcu edildi. Hastadan gönderilen gen 

analizi BWS ile uyumlu olarak raporlandı. BWS hiperinsülinemik hipoglisemi ve birçok konjenital 

anomali ile seyreden, değişik klinik tablolar ile karşımıza çıkabilen aşırı büyüme sendromlarından 

biridir. Seyrinde Wilms tümörü, hepatoblastom, nöroblastom, lösemi gibi maligniteler gelişebileceği 

için hastaların erken tanı ve takibi çok önemlidir. Olgumuz, uzamış hipoglisemisi olan hastalarda eşlik 

eden makroglossi, omfalosel, diyafragma defektleri varsa ayrıcı tanıda BWS düşünülmesine dikkat 

çekmek amacıyla sunulmuştur. 
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ÖZ 
Rüptür, abdominal aort anevrizmasının ölümcül bir komplikasyonu olup, şiddetli retroperitoneal 

kanamaya yol açar. Özellikle daha küçük rüptürlerin olduğu bazı vakalarda kanama, psoas kası veya 

vertebra korpusu gibi çevre dokular tarafından sınırlandırılabilmektedir. Bu kronik hematomlar, 

vertebral destrüksiyona yol açarak radiküler ağrı veya sırt ağrısına neden olabilirler. Anevrizma 

rüptürüne sekonder gelişen abdominal aorta trombozu oldukça nadir bir durum olup sırt ağrısından 

ziyade alt extremitelerde uyuşukluk ve vasküler ağrı gibi arteriel yetmezlik bulgularına neden olabilir. 

Bu yayında vertebral destrüksiyona ve distalindeki abdominal aort segmentinde total tromboza yol 

açan bir abdominal aort kronik sınırlandırılmış rüptür vakasını Magnetik Rezonans ve Bilgisayarlı 

Tomografi özellikleri ile sunuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi,magnetik Rezonans,anevrizma,destrüksiyon,tromboz 

 

COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING 

FINDINGS OF CHRONIC CONTAINED RUPTURE OF AN ABDOMINAL AORTIC 

ANEURYSM LEADING TO VERTEBRAL DESTRUCTION AND TOTAL 

THROMBOSIS: A CASE REPORT 
 

 

ABSTRACT 
Rupture is an extremely fatal complication of abdominal aortic aneurysms , which may result in severe 

retroperitoneal bleeding. In certain cases, particularly in those with smaller ruptures, bleeding may be 

contained by surrounding tissues, such as vertebral bodies or psoas muscle. These chronic hematomas 

can cause vertebral destruction, leading to radicular pain and back pain. Total thrombosis of the 

abdominal aorta secondary to aneurysm rupture is a relatively uncommon complication, leading to 

numbness and vascular pain in the lower extremities, rather than back pain. Herein, we present a case 

of a chronic contained rupture of an abdominal aortic aneurysm, leading to vertebral destruction and 

total thrombosis, as evidenced by contrast-enhanced computed tomography and magnetic resonance 

imaging. 

Keywords: Computed Tomography; Magnetic Resonance İmaging; Aneurysm; Destruction; 

Thrombosis 
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ÖZ 
Giriş Pankreatikoduodenektomi (Whipple operasyonu) periampüller bölge tümörlerinin tek potansiyel 

küratif tedavi şeklidir. Operasyona bağlı mortalite hızı son zamanlarda giderek azalmakla birlikte 

morbidite oranları halen yüksektir. Bu çalışmada Whipple operasyonu uygulanmış, komplikasyon 

şüphesi olan ve bu nedenle erken post-operatif dönemde BT incelemesi gerçekleştirilen hastaların BT 

bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod Ocak 2015 ile Ocak 2019 tarihleri 

arasında Whipple operasyonu geçirmiş ve erken post-operatif komplikasyon açısından BT incelemesi 

gerçekleştirilmiş hastaların görüntüleri retrospektif olarak iki radyolog tarafından birlikte 

değerlendirildi. Bütün incelemeler multidetektör (Toshiba, Aquilion 64, Japan; GE, Revolution EVO, 

USA) BT cihazında, intravenöz kontrast madde verilerek gerçekleştirilmişti. Sonuç Çalışmaya 45 

hastaya (30 erkek, 15 kadın) ait BT incelemesi dahil edildi. Kadın hastaların yaş ortalaması 62.1 (20-

81), erkek hastaların yaş ortalaması 62.6 ‘ydı (40-77). Operasyon sonrası BT çekimine kadar geçen 

süre ortalama 14 gündü ( 5-45 gün). 45 hastanın 21 (% 46.66)’inde herhangi bir komplikasyon 

saptanmadı. 24 (% 53.33) hastada komplikasyon mevcut olup, bu hastaların 13 ‘ünde birden fazla 

komplikasyon saptandı. Operasyon lojunda 8 hastada koleksiyon, 2 hastada hematom, 10 hastada abse 

ve 5 hastada pankreatik fistül izlendi. 1 hastada hepatik abse mevcuttu. 6 hastada gastrik boşalmada 

gecikme, 2 hastada gastrojejunostomi hattından anastomoz kaçağı tespit edildi. 2 hastada (1’inde 

komplet, 1’inde parsiyel) SMV trombozu izlendi. 1 hastada intraluminal hemoraji ve aktif 

ekstravazasyon saptandı. Komplikasyonlara bağlı erken post-operatif dönemde mortalite 1 hastada 

(intraluminal hemoraji ve aktif ekstravazasyon olan hastada) gelişti. Diğer komplikasyonlar, spontan, 

cerrahi ya da perkütan girişimsel işlemlerle tedavi edilmişti. Tartışma Son yıllarda azalan mortalite 

oranlarına rağmen Whipple operasyonu deneyimli merkezlerde bile morbiditesi yüksek, riskli bir 

ameliyattır. Post- operatif komplikasyonların erken tespiti uygun ve zamanında müdahaleye olanak 

sağlamaktadır. Anatomisi değişmiş bu bölgenin değerlendirilmesinde ve komplikasyonların tespitinde 

BT tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemidir. Gereklilik halinde perkütan girişimsel işlemlere 

kılavuzluk amacıyla da kullanılabilir. 
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ÖZ 
AMAÇ: Sifilis merkezi sinir sistemine yayılım gösterebilen infeksiyöz hastalıktır. Penisilinin 

keşfinden sonra görülme sıklığı azalmış olmasına rağmen, 1980’lerde cinsel Yolla Bulaşan 

Hastalıkların (CYBH) artmasıyla birlikte tekrar artış göstermiştir. Ancak ilginç şekilde CYBH yaygın 

olmayan ülkelerde de atipik vakalarda artış bildirilmektedir. Ayrıca yeni antibiyotik tedavilerinden 

sonra oluşan atipik semptomatoloji ve prevalans azalması nedeniyle kolaylıkla akla gelmemesi, beyin 

omurilik sıvısı (BOS) ile yapılan serolojik testlerin düşük sensitivite ve spesifiteye sahip olması 

nedeniyle tanısında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, nöropsikiyatrik bulgu ile başvuran 

hastalarda akılda tutulması gereken bir tanıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde nörosifilis tanısı 

konulmuş 15 hastanın verilerini retrospektif olarak inceledik. Demografik ve klinik özelliklerini, 

laboratuvar, radyolojik, elektrofizyolojik ve BOS bulgularını kaydettik. İlk ve son tanıları arasında 

geçen süreyi inceledik. BULGULAR: 13 erkek, 2 kadın toplam 15 hastaya ilk tanı olarak psikoz, 

mani, demans, inme, epilepsi teşhisleri konulmuştu. İlk ve son tanılar arasındaki süre birkaç ay-yıl 

civarındaydı. İlginç olarak nörosifilis tanısı alan hiçbir hastada HIV saptanmamıştı. Nörosifilis tanısı 

ve tedavisinin ardından hastalarda tam kür sağlanmıştı. SONUÇ: Hastanemizde uzun süre farklı 

tanılarla izlenmiş olan ve son olarak nörosifilis tanısı alan hastalarımızı sunduk. İlginç şekilde 

hastalarımızın hiçbirinde HIV mevcut değildi. Yeni antibiyotik tedavilerden sonra nörosifiliz 

hastalarının atipik prezentasyonla başvurmalarının ve nörosifiliz vakalarının artık daha nadir 

görülmesinin klinisyenlerin ayırıcı tanıda akıllarına gelmeyi önlemesinin, tanıda gecikmeye neden 

olabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle tedavi edilemeyen nöropsikiyatrik semptomlara sahip 

hastaların tanısında nörosifilizin de akılda tutulması gerektiği konusunda meslektaşlarımızı uyarmak 

istedik. 

Anahtar Kelimeler: Nörosifilis, Hıv, Psikoz, Mani, Demans 

 

IS MORE ATTENTION NEEDED IN DIAGNOSIS OF NEW NEUROSYPHILIS 

CASES AFTER THE USE OF NEWER ANTIBIOTICS' 
 

 

ABSTRACT 
OBJECTIVE: Syphilis is an infectious disease which may disseminate to central nervous system. 

Although it’s prevalence decreased after the invention of penicillin, it became frequent again in 

countries where sexually transmitted diseases (STD) were common after 1980s. But surprisingly, 

atypical cases have been reported in countries where STD are not frequent recently. Also it is harder to 

diagnose newer neurosyphilis cases as symptomatology gets atypical with new treatment regimens, 

decreased prevalence, low sensitivity and specificity of serological tests of cerebrospinal fluid (CSF). 

So, neurosyphilis should be kept in mind as a diagnosis for patients who admit with neuropsychiatric 

symptoms. MATERIALS AND METHOD: We reported 15 patients who were finally diagnosed as 

neurosyphilis in our hospital, retrospectively. Demographic and clinical features, laboratory, 

radiological, electrophysiological and CSF findings were noted. Informed consents were obtained 

from the patients. RESULTS: 13 male and 2 female, totally 15 patients were diagnosed as psychosis, 

mania, dementia, stroke, epilepsy initially. Duration between initial and final diagnosis lasted for 

several months-years approximately. Interestingly, none of the patients was HIV positive. After 

diagnosis and treatment of neurosyphilis, nearly all patients were cured. CONCLUSION: We reported 

patients who were finally diagnosed as neurosyphilis in our hospital after many years of initial 

symptoms. Interestingly, all patients were HIV negative. We think that the reason for delayed 
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diagnosis is the atypical presentation of neurosyphilis after new antibiotics and under diagnosis of 

neurosyphilis due to the decline of new cases. We wanted to warn our colleagues about the diagnosis 

of neurosyphilis in patients with particularly untreatable neuropsychiatric symptoms. 

Keywords: Neurosyphilis, Hıv, Psychosis, Mania, Demans 
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ÖZ 
Giriş: Kanser tanısı almış hastalar çoğunlukla tanı öncesi onkoloji dışı ihtisas alanlarına 

başvurmaktadırlar. Hastaların bu süreçte genellikle ilk bilgilendirmesi yapılmakta olup bazı 

durumlarda yetersiz veya yanlış bilgilendirme yaşanabilmektedir. Bu çalışma tıbbi onkoloji hekimleri 

ile iç hastalıkları uzmanlarının onkoloji hastalarını bilgilendirme sürecindeki farklılıkları incelemek 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Hastaların hastalıkları ve tedavileri ile ilgili yürütülen bilgilendirme 

süreçlerini irdelemek amacıyla ‘’ Hasta bilgilendirme süreci anket formu’’ düzenlendi. Anket soruları 

bu alanda çalışan beş hekime (iki kişi tıbbi onkolog, 3 kişi iç hastalıkları uzmanı) sunularak uzman 

görüşü alındı. Oluşturulan sorularla araştırmanın hedef kitlesiyle benzerlik gösteren on hekime ön 

uygulama gerçekleştirildi. Sonuçlar: Çalışma anketi toplam 99 hekime uygulandı. Hekimlerin %36’sı 

(36 hekim) tıbbi onkolog, %64’ü (63 hekim) iç hastalıkları uzmanıydı. Çalışmaya katılan hekimlerin 

%54.5’i erkek (54 hekim) %45.5’i kadındı (45 hekim). Toplam hekim popülasyonun %79.8’i 30-40 

yaş aralığında olup %10 hekim 41-50 yaş aralığı, %8,1 hekim ise 51-60 yaş aralığındaydı. Hekimlerin 

%85.9’u (85 hekim) uzmanlık alanında 1-10 yıl iş tecrübesine sahip olup bu oran tıbbi onkoloji 

hekimlerinde %78’idi (28 hekim). Anket sorularına verilen cevaplar incelendiğinde bilgilendirme 

öncesi hastanın bilgilendirmeyi talep etmesi, hastalık evresinin bilinmesi, hasta onamı olmadan hasta 

yakınına bilgi verilmemesi, hastalık ortalama sağ kalım ve ilerleme süresi hakkında bilgi verilmesi, 

hastalığın süreci, tedavi yan etkileri ile tedavi sürecindeki fiziksel aktivite, beslenme, cinsel yaşam ve 

gebelik hakkında bilgilendirme konusunda temel farklılıkların olduğu saptandı. Bu sorulara onkoloji 

hekimlerinin %85’i her zaman veya sıklıkla cevabini verirken iç hastalıkları uzmanlarının%55’i 

sıklıkla veya her zaman yanıtını verdikleri saptandı. Her iki grupta kişinin sosyokültürel düzeyi, dini 

inancı, hastalık hakkında bilgisi konusunda anlamlı bir fark çıkmamıştır. Tartışma: Bilgilendirme 

sürecindeki aksaklıklar sonucu yasal olarak hekimler yaptırıma uğrayabileceği gibi hastaların tedaviye 

karşı olumlu veya olumsuz bir yaklaşım sergilemelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle yeni tanı 

almış kanser hastalarına ilgili branşta uzman kişilerce bilgilendirme yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Bilgilendirme 
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YENİDOĞAN BEBEKLERDE AĞRI KONTROLU 
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ÖZ 
Yenidoğan dönemi, yaşamın ilk 28 gününü kapsayan; doğumdan sonraki fiziksel, bedensel ve ruhsal 

gelişim ve değişim sürecinin ilk basamağıdır. Bu dönemde çeşitli gerekçelerle yoğun bakım ihtiyacı 

olan yenidoğanlar, ağrı veren çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Yakın döneme kadar 

yenidoğan bebeklerin ağrı çekmediği düşüncesi, günümüzde yerini ağrının yeteri kadar anlaşılmadığı, 

değerlendirilemediği ve kontrol edilemediği görüşüne bırakmıştır. Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden 

kaynaklanan, doku hasarına bağlı olan veya olmayan, biyokimyasal ve duygusal bir durum veya 

davranış olarak tanımlanır. Hızlı bir beyin gelişimi ve stres sistemi programlamasının olduğu bebek, 

neonatal bakım prosedürleri dolayısıyla devamlı ağrılı süreçler geçirebilir. Özellikle erken doğmuş 

bebekler, ağrıyı hissedebilecek nosiseptif sinir ağına sahiptir, fakat duyusal sistemleri fonksiyonel 

olarak olgunlaşmamıştır. Uyarıcı ve engelleyici süreçler arasındaki dengesizlik, merkezi sinir 

sisteminde artmış bir nosiseptif sinyale neden olur. Bebeklerin merkezi sinir sistemindeki özgül 

hücreler uyarılma, oksidatif stres ve yangısal tepkiye karşı özellikle zayıflık barındırırlar. Yenidoğanın 

maruz kaldığı ağrılı uyaranlar, beynin mikro yapısının değişimi, stres hormon seviyeleri ve kötü 

bilişsel ve nöro gelişim ile ilişkilendirilmiştir. Yenidoğanlarda, önemli problemlere yol açabilen 

ağrının giderilmesi için, ağırlıklı olarak ilaçlı yöntemler tercih edilmiştir. Son dönemlerde ise, ilaç dışı 

yöntemlerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ağrının giderilmesi konusunda uygulanabilirliği ve 

faydası kanıtlanmıştır. İlaç dışı olan bu yöntemler, deri uyarımı ve bilişsel & davranışsal yöntemler 

olmak üzere ikiye ayrılır. Deri uyarımına örnek olarak masaj, akupunktur, akupres, vibrasyon, anneyle 

ten teması verilebilir. Bilişsel ve davranışsal yöntemlerin örnekleri ise hipnoz, su sesi, müzik dinletme, 

dikkati başka yöne çekme vb. uygulamalardır. Yenidoğanda ağrı giderilmesinin, yenidoğanların 

fiziksel ve ruhsal anlamda iyilik haline olumla katkı yapacağı açıktır. Bu derlemede, yenidoğanlarda 

ağrının farkındalığının artması, ağrının ilaç dışı yöntemlerle ortadan kaldırılması ve klinik bazda bu 

yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Ağrı, İ̇laç Dışı 
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ÖZ 
Giriş: Pnömoni özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir neonatal enfeksiyondur. Yenidoğan 

otopsilerinde üçte bir oranında akciğer enfeksiyonu bulunmuştur. Neonatal pnömoni erken ya da geç 

başlangıçlı olabilir. Erken başlangıçlı pnömoni için EMR, maternal amniyonitis, erken doğum, fetal 

taşikardi ve annede intrapartum ateş, geç pnömoni içinse mekanik ventilasyon, hava yollarında 

anomali, uzamış hastane yatışı ve mide içeriğinin aspirasyonu risk faktörleridir. Bu çalışma ile 

merkezimize bir yıl içinde başvuran pnömoni vakaların solunum PCR ve klinik sonuçları 

değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya neonatal pnömoni tanısı ile yatan 109 hasta alınmıştır. 

Hastaların demografik bilgileri, solunum desteği süresi, risk faktörleri, yatış süreleri, aldıkları tedaviler 

ve solunum PCR sonuçları kaydedilmiştir. Tüm hastalar akciğer grafisi ile değerlendirilmiştir. Hasta 

verileri SPSS 18.0 versiyon veri tabanına kaydedilerek istatistiksel çalışma yapılmıştır. Bulgular: 

Hastaların gebelik haftası ortalaması 36 hafta 4 gün olarak tespit edildi. Hastaların yatıştaki ortalama 

yaşı 18,4±2,1 gün , doğum ağırlığı ortalaması 2850±240gr idi. Hastaların takibinde 12 si entübe edildi, 

22 hasta nazal solunum desteği aldı. Ventilatör desteğinde izlenme süresi ortalama 60,4±4.2 saat. 

Hastanede yatış süresi 7,1 gün±2,1 gün idi. Hastalara PCR sonucu çıkana kadar antibiyotik tedavisi 

verildi. Hastaların PCR sonuçları: 68 RSV, 11 Rhinovirüs, 22 influenza, 8 Parainfluenza ve 9 hastada 

çoklu viral üreme tespit edildi. Sonuç: Geç yenidoğan pnömonisinde özgül olmayan belirtilerin yanı 

sıra ventilatöre bağımlı bebekte ventilatör ayarlarının ve oksijen gereksinimin artması, trakeal 

sekresyonun artması ya da pürülan nitelik kazanması önemli risk faktörleridir. Entübe edilen 12 

hastanın 10 unda RSV pozitif olması ve yine nazal solunum desteğialan 22 hastanın 17 sinde RSV 

pozitif olması bir yıllık izlemde RSV pnömonilerinin daha ağır seyrettiğini göstermiştir (p˂0,05). Yine 

RSV tanısı ile yatan hastaların hastanede yatış süresi 8,1±1,2 anlamlı olarak yüksek bulundu(p˂0,05). 

Bu sonuçlar kliniğimizde izlenen pnömoni vakalarında RSV enfeksiyonun daha ağır seyrettiğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Pnömoni, Viral Etken 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç:Acinetobacter spp. günümüzde yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal enfeksiyonlara 

neden olan önemli bir mikroorganizmadır. Bu çalışmada 1 Haziran 2009 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri 

arasında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda Acinetobacter spp. enfeksiyonları ve 

risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı. Material ve Yöntem: Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde 

bir yıllık sürede 98 hastada Acinetobacter spp. enfeksiyonu saptandı. Aynı süre içinde yoğun bakım 

ünitelerinde yatan ve mikrobiyolojik örneklerinde üremesi olmayan 98 hasta da kontrol grubunu 

oluşturdu. Sonuçlar: En sık etken Acinetobacter baumannii idi (%99). En sık görülen Acinetobacter 

spp. enfeksiyonu ventilatör ilişkili pnömoni idi (% 72.4). Acinetobacter enfeksiyonu gelişimi ile 

ilişkili olabilecek risk faktörlerini istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde; tek değişkenli analizde 

vaka grubumuzda hematolojik malignite, APACHE II skorunun yüksek olması, hipoalbuminemi, 

obezite, immünsupresyon, fekal inkontinans, YBÜ’de yatış süresi, hastanede yatış süresi, mekanik 

ventilasyon, ortalama mekanik ventilasyon süresi, reentübasyon, trakeostomi, santral venöz katater, 

santral venöz kateter süresi, üriner kateter süresi, nazogastrik kateter, parenteral nutrisyon, enteral 

nutrisyon, kan transfüyonu, diyaliz tedavisi, yatak başının 30º den az olması oranı kontrol grubundan 

istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise yoğun 

bakımda yatış süresi ve hipoalbuminemi enfeksiyonla ilişkili risk faktörü olarak saptandı.Vaka ve 

kontrol grubu mortalite oranları arasında istatistiksel anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Mortaliteyle 

ilişkili olabilecek risk faktörlerini incelediğimizde; tek değişkenli analizde vaka grubunda mortalite 

gerçekleşen hastaların diyaliz tedavisi varlığı, APACHE II skorunun yüksek olması, hematolojik 

malignite, hipoalbuminemi, immünsupresyon ve uygun olmayan ampirik antibiyotik tedavisi mortalite 

gerçekleşmeyen hastalardan istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek saptandı. Çok değişkenli lojistik 

regresyon analizinde ise, hipoalbuminemi, immünsupresyon, APACHE II skoru ve uygun olmayan 

ampirik antibiyotik tedavisi Acinetobacter spp. enfeksiyonu olan hastalarda mortalite için risk faktörü 

olarak saptandı. Tartışma: Acinetobacter spp. enfeksiyonlarının gelişimi ve mortalite yönünden 

mevcut risk faktörlerine hipoalbumineminin de dahil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter Spp. , Mortalite, Risk Faktörleri, Yoğun Bakım Ünitesi 

Enfeksiyonu. 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ AKUT İSKEMİK İNME HASTALARINDA 

BİLİRUBİN DEĞERLERİNİN MORTALİTEYİ ÖNGÖRÜCÜ ETKİSİ 
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ÖZ 
Giriş: İskemik inme, beynin belirli bir bölgesine kan akımının azalması olarak tanımlanır ve sistemik 

perfüzyonun azalması, beyin damar darlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle oluşur. Hem 

katabolizmasının son ürünü olan bilirubin, antioksidan, antienflamatuar ve sitoprotektif etkilere 

sahiptir. Bazı çalışmalar, konjuge olmayan bilirubinin astrositler ve nöronlar için nörotoksik olduğu, 

nörotransmiter salınımını bozduğunu, mitokondriyal disfonksiyon ile nöronlarda apoptoza yol açtığını 

göstermiştir Biz bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde takip edilen akut iskemik inme hastalarında 

bilirubin değerlerinin mortaliteyi öngörücü etkisi olabilir mi değerlendirmek istedik. Metod: Yoğun 

bakımda takip edilen 31 hastanın acil servis ve on gün sonrasında tekrarlanan serum biyokimyasal 

parametreleri, ek hastalıkları, inmeli hastaların izleminde kullanılan, inme şiddetini belirleyen 

Modifiye Rankin Ölçeği (MRÖ) ve inmenin etyolojik sınıflamasına göre (TOAST sınıflaması) hastane 

verileri ve exitus kayıtları incelenmiştir. Sonuçlar: Hastaların %58,1’i erkek % 41,9’u kadındı (ort ± 

SD: 76 ± 11,7) TOAST sınıflamasına göre olguların 6’sı kardiyoembolik, 19’u büyük arter tıkanıklığı, 

6’sıda küçük arter tıkanıklığı grubundaydı. MRÖ skorları incelendiğinde ise %35,5 hastanın şiddetli 

bozukluk ile başvurduğu ve 15 hastanın (%48,4) ise yoğun bakımda ex olduğu görüldü. Karaciğer 

fonksiyon testleri normal sınırlarda olan hastaların total bilirubin ve direkt bilirubin değerleri ort ± SD 

= 0,77 ± 0,59/ 0,32 ± 0,23 ve kontrol bilirubin değerleri ise ort ± SD = 1,64 ± 2,43/ 0,97 ± 1,96 olduğu 

görüldü. Hastaların taburculuktaki MRÖ skorları ile bilirubin değerleri arasındaki korelasyon analizine 

bakıldığında ise güçlü pozitif korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşıldı. Tartışma: İnme, mortalitesi 

yüksek ve sık görülen bir hastalıktır. Bilirubinin nörotoksik etkisi göz önünde bulundurulursa 

mortalite üzerine öngörücü etkisinden bahsedebiliz. Bilirubinin, hastanede yatan hastalar için rutin 

muayenelerde, özellikle beyin görüntülemesi yapılamayan hastanelerde tedavi başarısı ve klinik takip 

için önemli bir biyobelirteç olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akut İskemik İnme, Bilirubin, Mortalite 

 

THE PREDICTIVE EFFECT OF BILIRUBIN VALUES ON ACUTE ISCHEMIC 

STROKE IN INTENSIVE CARE UNIT 
 

 

ABSTRACT 
Background: Ischemic stroke is defined as a decrease in blood flow to a specific region of the brain 

and is caused by a reduction in systemic perfusion, cerebral vascular stenosis and vascular occlusion. 

Bilirubin, which is the end product of hem catabolism, has antioxidant, anti inflammatory and 

cytoprotective effects. Some studies have shown that unconjugated bilirubin is neurotoxic for 

astrocytes and neurons and induces apoptosis in neurons. In this study, we wanted to evaluate whether 

bilirubin values have predictive effect on mortality in acute ischemic stroke patients admitted to 

intensive care unit. Material-Methods: Modified Rankin Scale (MRS) used in the follow-up of 31 

patients who were followed-up in the intensive care unit, followed by the emergency service and 

repeated serum biochemical parameters after ten days, additional diseases and hospital data and exitus 

records according to etiological classification (TOAST classification) were examined. Results: 58.1% 

of the patients were male and 41.9% were female (76 ± 11,7). According to TOAST classification, 6 

of the cases were in cardioembolic group, 19 in large artery occlusion group and 6 in small artery 

occlusion group. When the MRS scores were examined, it was seen that 35.5% of the patients were 

admitted with severe disorder and 15 of them died in intensive care unit. Total and direct bilirubin 

values of patients were observed as mean 0.77 ± 0.59; 0.32 ± 0.23 and control bilirubin values were 
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observed as mean 1.64 ± 2.43; 0.97 ± 1.96. When the correlation analysis showed strong positive 

correlation. Conclusion: Stroke is a common disease with high mortality. Considering the neurotoxic 

effect of bilirubin, we can talk about its predictive effect on mortality. It should be noted that bilirubin 

could be an important biomarker for treatment success and clinical follow-up in routine examinations 

for hospitalized patients, especially in hospitals where brain imaging cannot be performed. 

Keywords: Acute İschemic Stroke, Bilirubin, Mortality 
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THE CONTRIBUTION OF BRAIN MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN 

TREMOR DİAGNOSIS IN CHILDREN 
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ABSTRACT 
Introduction: The aim of this study was to describe the findings on magnetic resonance imaging (MRI) 

in children with tremor. Population and methods: Retrospective review of the medical records of 

patients who were admitted to our pediatric outpatient neurology clinics with the complaint of tremor 

between January 2015 and December 2018. Results: A total of 194 patients (108 female, 86 male) 

with essential tremor were admitted with the complaint of tremor. Brain MRI was performed in 194 

(100%) patients and revealed 139 (71.64%) patients were normal; 8 (4.12%) patients had perivascular 

space, 6 (2.58%) patients had gliotic changes, 5 (2.58%) patients had arachnoid cyst, 5 (2.06%) 

patients had pineal cyst, 4 (2.58%) patients had megasisterna magna, 3 (1.55%) patients had venous 

malformation, 3 (1.55%) patients has choroid plexus cysts, 3 (1.55%) patients had cerebellar ectopia, 2 

(1.03%) patients had demyelination in white matter, 2 (1.03%) patients had cerebellar atrophy and 14 

(7.13%) patients had nonspesific findings were established. Conclusions: In this study, the 

contribution of brain MRI in the diagnosis and management of the children with tremor was low. 

Keywords: Tremor, Magnetic Resonance İmaging, Child  
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SPİGELİAN HERNİ̇YE BAĞLI İLEUS VAKASI 
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ÖZ 
Giriş-Amaç: Spigelian herni, transversus abdominis (TA) kasının zayıflığına bağlı ortaya çıkan nadir 

görülen bir herni tipidir. Abdominal hernilerin yaklaşık %0,1-0,4’ünü oluşturur. TA aponevrozunun 

rektus abdominis kasının lateralinde yer alan ve Spigelian aponevroz olarak isimlendirilen kısmından 

kaynaklanır. Daha sık görülen diğer katmanlar rüptüre olurken eksternal oblik (EO) kasın 

aponevrozunun korunduğu interstisyel tip ve daha az görülen tüm katmanların rüptüre olduğu 

subkutanöz tip olmak üzere iki subtipi vardır. Diğer herni tiplerinde de görüldüğü üzere yaş, obezite, 

multiparite ve kollajen bozuklukları gibi nedenlerle ilişkilidir. Bu bildiride interstisyel tip Spigelian 

herniye bağlı ileus vakasının BT bulguları sunulacaktır. Olgu: 65 yaşında kadın hasta, bulantı-kusma 

ve karın ağrısı şikayetleri ile acil servise başvurdu. Fizik muayenede batında hassasiyeti, sağ kadranda 

lokalize şişlik ve distansiyonu olan hastanın ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyelenmeleri 

görülmesi üzerine klinik olarak ileus öntanısı ile BT incelemesi için kliniğimize yönlendirildi. Yapılan 

BT incelemesinde EO kasın aponevrozunun korunduğu sağ linea semilunaristen herniye olan herni 

kesesi içerisinde genişlemiş intestinal anslar ve bu ansların devamındaki batın içerisindeki intestinal 

segmentlerde kollaps izlendi (Resim 1A, 1B). Hastaya dekompresyon cerrahisi ve herniorafi 

operasyonu yapıldı. Sonuç: Spigelian herni nadir görülen abdominal duvar hernilerinden biridir. İleus 

tablosu ile gelen özellikle obez kadınlarda tanısını koymak güç olabilir. Klinik olarak tanı zor 

olduğundan BT yüksek tanısal doğruluğa sahipir. Yüksek strangülasyon oranları nedeniyle tanısı 

konulduktan sonra acil cerrahi onarım tavsiye edilir. 

Anahtar Kelimeler: Spigelian Herni, Bt, İ̇leus 
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APPLICATION OF ACUPUNCTURE IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNE OBESITY 
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ABSTRACT 
Introduction Obesity is an epidemic health problem associated with many medical conditions. A life 

style change is important for a successful obesity treatment. The weight lost in patients who are 

opposed to the restriction of food and energy intake is taken up again. Among complementary 

therapies, acupuncture is widely used in obesity treatment Case Female patient weighing 165 kg and 

155 cm in length. She was receiving apnea treatment in the sleep laboratory in the chest diseases 

clinic. BMI 66.3The patient's physical examination showed cyanosis in his hands. Body acupuncture 

was applied according to the organ meridians (ST-25,24, Ren-5, Kid-6, Lu-7, H-9, P-6) compared to 

the organ meridians with low energy after the patient's pulse examination. Hunger, Shen-men, Kidney, 

jerome, laryngeal punctuated. The patient was recommended diet and exercise. result The patient lost 

5 kg at the end of the 1st session. The respiratory complication started to ease. The cyanosis in the 

fingers of the hand began to open.It dropped to 148kg per month. Bmi was 59.6. discussion 

Acupuncture and lifestyle changes are very successful in weight loss. Patient satisfaction is high 

because there are no side effects. The normal flow of the stomach meridian regulates the blood flow 

and functions of the internal organs (1). Needling of acupuncture needles and gastric meridian points 

is frequently used successfully in obese patients. 

Keywords: Obesı̇ty,acupuncture,sleep Aphne 
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ÖZ 
Giriş ve amaç: Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) çoklu kontraktürlerle karakterize nadir 

görülen konjenital bir hastalıktır. AMC hastalarında pulmoner hipoplasiye veya spinal deformitelere 

bağlı solunum sistemi etkilenimi görülebilmektedir. Çalışmanın amacı 2008-2019 yılları arasında 

başvuran 11 AMC tanılı olgunun değerlendirmesini sunmaktı. Gereç Yöntem: Demografik verileri 

alınan olgunun eklem hareket açıklığı gonyometre ile, solunum kas gücü ağız basınç ölçüm cihazı ile 

solunum fonksiyonu testi spirometre ile, omurga deformiteleri radyolojik değerlendirme ile 

değerlendirildi. Bulgular: Yaşları 3,5 ay-7 yıl arasında değişen 11 olgudan 9’u (2 eksitus) 

değerlendirmeye alındı. Hastaların tümünde üst ve alt ekstremitelerde limitasyon saptandı. 

Özgeçmişlerinde 2 hastada disfaji olduğu, 4 hastanın farklı ortopedik cerrahi geçirdiği belirlendi. Yaşı 

uygun olan hastalara ekspirayon manevrasını yapamadıkları ve ağız açıklığını sağlayamadıkları için 

solunum fonksiyon testi yapılamadı. 1 hastanın solunum kas kuvveti değerlendirildi. Hastanın MİP ve 

MEP değeri sağlıklı yaş grubuna göre düşüktü (MİP %54,5, MEP %45,4). Olguların tamamında 

skolyoz, kifoz gibi ciddi postural deformiteler gözlendi. Tartışma: AMC hastalarında fizyoterapi 

programlarının amacı germe, splintleme, pozisyonlama ve kas gücünü artırma prensiplerine 

dayanmaktadır. Ancak AMC hastalarında solunum problemleri, solunum kas zayıflığı 

görülebilmektedir. Hastalarda var olan eklem kısıtlılıkları solunum kas gücü değerlendirmesine engel 

olmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda pulmoner sistem değerlendirmesin de farklı yöntemlerin 

geliştirilebileceği bunun yanında erken dönemde hastaların fizyoterapi programlarında 

kardiyopulmoner rehabilitasyonun göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Arthrogryposis Multiplex Congenita, Rehabilitasyon, Pulmoner Fonksiyon, 
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ÖZ 
Biyofilm; mikroorganizmaların birbirleriyle, bulundukları yüzeylerle veya bulundukları yüzeylerden 

daha alt tabakalara yani ara yüzeylere geri dönüşümsüz olarak tutunmalarını ve yapışmalarını 

sağlayan, aynı zamanda büyüme oranı ve gen transkripsiyonuna bağlı olarak farklı fenotipik özellikler 

kazanarak salgıladıkları “hücre dışı polimerik madde” matriksine verilen addır. Çok sayıdaki 

mikroorganizma tek başına veya diğer mikroorganizmalarla birlikte biyofilm oluşturabilme 

yeteneklerine sahip olup, karışık kültürlerdeki mikroorganizmalar ise çok daha fazla polisakkarit 

üretirler. Doğal bir ortamda tek bir türden oluşan biyofilm nadir olup, daha çok bir çok 

mikroorganizma tarafından birlikte oluşturulurlar. Biyofilm kütlesinin % 97’sini su/solvent oluşturur. 

Matriks içindeki diğer bileşenler ise; %1-2 EPS, %1-2 globuler glikoproteinler ve diğer proteinler ile 

%1-2’lik kısmı nükleik asit, lipit ve fosfolipitlerden oluşur. Ancak bu oranlar mevcut organizmaların 

çeşidine, fizyolojik özelliklerine, gelişme ortamının doğası¬na, akışkanın tipine ve genel fiziksel 

özelliklerine göre değişebilmektedir. Biyofilim bileşiminde yer alan Birleşmiş Protein Yapısı (BAP-

Biofilm associated protein) sayesinde organizmalar yüzeye kolonize olabilir ve burada sürekli 

kalabilir. Biyofilm içindeki hücrelerin gen eksprasyonu planktonik hücre aşamasındaki 

ekspirasyonundan farklı olup, bu farklı gen ekspirasyonu sayesinde biyofilim şekillenir ve gelişir. 

Yapılan çalışmalar ile tek hücreli bakterilerin birbirleri ile iletişim kurabildiği ve değişen bir ortama 

yanıt verebildikleri gösterilmiştir. Bu tür bir hücreden hücreye iletişim dizgesinin (çoğunluğu 

algılama), bakteri topluluklarında gen sunumunun uyumu ve işlevsel yönetiminde temel roller 

oynadığı bilinmektedir. Hücreler arası iletişime “Quorum Sensing” adı verilir. QS sistemindeki 

mekanizma, kendiliğinden sinyal üretebilen ve “Oto-Endükleyici” adı verilen moleküllerden oluşur. 

Hücre yoğunluğuna bağlı olarak QS bakteriler küçük işaret moleküllerinin birikimine yanıt verirler, 

ortamı tararlar ve salınımda bulunurlar. QS sistemi tür içi veya türler arasında da olabilmektedir. Bu 

tür etkileşimlerin sonucunda da bir grup hedef genin düzenlenmesi sağlanır. Bu mekanizma, belli bir 

işaret yoğunluğuna ulaşıldığında, virulans genler, antibiyotik dirençlilik dahil bazı genlerin “ 

açılmasını” garantiler. 

Anahtar Kelimeler: Biyofilm, Bakteri, Qs Sistemi 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: 1999 yılında nörolog Dr. Semir Zeki tarafından ilk adımları atılan Nöroestetik bilimi 

fonksiyonel MRG cihazının araştırma amaçlı kullanımının artmasıyla birlikte beynin kişiye güzel 

görünen manzara, insan yüzleri, görsel ve müzikal sanatlar ve literatür gibi farklı dallardaki uyaranlar 

karşısında hangi nöroanatomik bölgelerin kullanıldığı ve aktive olduğu ile ilgili ayrıntılı ve elle tutulur 

bilgilere ulaşılmaktadır. Bu veriler ışığında Nörokriminoloji, Nöroergonomi ve Nöropazarlama gibi 

yeni ortaya çıkan bilim dallarına da veri akışı sağlanmaya başlamıştır. Yöntemler: Yapılan nöroestetik 

bilimini aydınlatmaya yönelik bütün görüntüleme çalışmalarının bulgularını gözden geçirerek beynin 

estetik bakışı sırasında kullandığı nöroanatomik yapıların yorumlanmasını sağlamak. Bulgular: Görsel 

beynin V1 bölgesi ile “görülen” fakat V2, V3, V4, V5 asosiyasyon korteksleri ile gereksiz bilgilerin 

silinmesi, gereklilerin dikkate alınması, aynı nesnenin her tülü farklı çevresel etkiden arındırılıp 

tanınması gibi çok önemli görevleri yerine getirmesi ile beynin gerçek anlamda “görebildiği” 

kanıtlandı. İnferior frontal girus operkulumu, premotor korteks, inferior frontal lobulün rostral parçası 

insanlarda ayna nöronlarının varolduğu bölge olarak bulundu. Bu nöroanatomik yapılar sayesinde 

üçüncü kişilerin motor aktivitesi ve emosyonlarını insan beyninin birinci tekil kişi olarak aynı şekilde 

deneyimleyebildiği gösterildi. Mediyal orbitofrontal korteks ve amigdalanın estetik sanata bakışta 

duyulan haz ile yüksek aktivasyon gösterdiği kanıtlandı. Sonuç: Beyin konnektivitesini ve anatomik 

yapılanmasını ayrıntılandıran fonksiyonel MRI, PET ve fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopi gibi 

nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle yapılan çalışmalar emekleme aşamasında olan 

Nöroestetik bilimine, buna paralel gelişen Nörokriminoloji, Nöropazarlama, Nöroergonomi gibi yeni 

bilim dallarına ve bu konuda eksik olan Nöroanatomi dünyasına ilgi çekici yeni veriler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nöroestetik, Nöroanatomi, Nörokriminoloji, Nöroergonomi, Nöropazarlama 

 

NEUROANATOMIC STRUCTURES THAT CONTRIBUTE TO THE AESTHETIC 

PERCEPTION OF BRAIN 
 

 

ABSTRACT 
Background and Purpose: After the foundation of Neuroaesthetics in 1999 by Semir Zeki, this new 

area of Neuroscience has just begun to achieve the knowledge of neuroanatomical structures activated 

during the perception of beauty while examining landscapes, human faces, visual and musical arts and 

literature, by the utilization of functional MRI. Method: I will focus on the neuroanatomical structures 

activated and used during the brain’s perception of beauty by reviewing the imaging studies 

concentrated on elucidation of Neuroaesthetics. Result: One "sees" with V1 and "understands" what 

one has seen with V2, V3, V4, V5 areas. Seeing is viewed as an active process in which the brain, 

deletes, chooses and, by comparing the selected information to its stock, produces a new visual 

perception in the brain. The part of brain involving the “mirror neurons” have been identified as the 

operculum of inferior frontal gyrus, premotor cortex and rostral part of inferior frontal lobule which 

are responsible to create an active human brain in the first-person as well as in the third-person 

experience of motor actions and emotions. Discussion: Owing to the advancement of brain imaging 

methods, recent study results present intriguing data that can be applied to the Neuroanatomy and the 

newly growing Neuroaesthetic community. 

Keywords: Neuroaesthetics, Neuroanatomy, Neurocriminology, Neuroergonomy, Neuromarketing 
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ÖZ 
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinde internet bağımlılık durumlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini, Bingöl Üniversitesi 

Hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında bu 

öğrencilerden 200’üne ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri 1 Kasım -15 Aralık 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin demografik özelliklerini içeren bilgi formu ve 

İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 200 kişi katılmıştır. Öğrencilerin 

internet bağımlılığı ölçeği sorularına verdikleri cevaplara bakıldığında öğrencilerin %42,5’inin 

interneti samimi bir arkadaşına nadiren tercih ettiği, %43,5’inin çevrim içi iken ne yaptığını sır gibi 

saklamasına nadiren cevabını vermiştir. Önceki gece internete bağlanma yüzünden uykusuz kalma 

oranlarına bakıldığında öğrencilerin %28,5’i nadiren derken, öğrencilerin %29’u sıklıkla demiştir. 

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin interneti yüksek oranda kullanıldığı ve internet bağımlılık düzeyinin 

de verilen cevaplar doğrultusunda yüksek olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı gelecekte bir halk 

sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Bu konuda gerekli eğitim programları verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, İ̇nternet, Bağımlılık. 
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ÖZ 
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinde konstipasyon durumlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini, Bingöl Üniversitesi 

Hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma kapsamında bu 

öğrencilerden 213’üne ulaşılmıştır (Cevaplılık oranı: %95). Araştırmanın verileri 15 Aralık – 31 

Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilerin demografik 

özelliklerini içeren bilgi formu ve 16 sorudan oluşan “Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) 

kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin günlük su tüketimlerine bakıldığında, %46,5’inin 2-5 bardak ve 

%43,6’sının 6-10 bardak su tükettiği; yaklaşık yarısının az çiğneyip hızlı yerken, diğer yarısının çok 

çiğneyip yavaş yediği belirlenmiştir. Konstipasyon ciddiyet ölçeği sonuçlarına göre, öğrencilerin dışkı 

tıkanıklığı alt ölçeği, kalın bağırsak tembelliği alt ölçeği ve ağrı alt ölçeği puanlarının ortalaması 

sırasıyla 11,8±4,4; 10,6±4,2 ve 2,8±2,8 puan olarak saptanmıştır. Toplam konstipasyon ciddiyet ölçeği 

puanı ise 25,2±9,7 puan olarak bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin konstipasyon anketine verdikleri 

yanıtlar ve KCÖ ölçeğinden elde edilen verilere göre konstipasyon görülme oranının çok yüksek 

olmadığı belirlenmiştir. Ölçeğe göre dışkı tıkanıklığı, ağrı ve kalın barsak tembelliğini yaşadıkları 

tespit edilmiştir. Öğrencilerde konstipasyon sorununun azaltılması/önlenmesi için sorunla baş 

etmelerini desteklemek için gerekli eğitimlerin planlanması ve uygulanması, beslenme eğitimi 

verilmesi ve konstipasyon ile baş etmeye yönelik sağlık davranışları kazandırılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon, Defekasyon, Hemşirelik Öğrencileri. 
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ÖZ 
Introduction: Hand dexterity deterioration is one of the major issues in stroke. Motor function is 

known to be affected by cognitive status, so cognitive impairment may adversely affect hand skills. 

Objective: The aim of this study was to determine whether cognitive impairment affect hand dexterity 

in individuals with stroke. Methods: Forty-seven individuals (mean age: 67.51±9.60, 18 female) with 

stroke participated to study. Participants divided into two groups as with (n=26) and without (n=21) 

cognitive impairment. Cognition was assessed using the Mini-Mental State Examination (a score 

below 24 indicates cognitive impairment). Hand dexterity was assessed with ABILHAND 

Questionnaire, Minnesota Dexterity Test (placing, turning) and Purdue Pegboard Test (paretic hand, 

bilateral and assembly). Results: ABILHAND and Purdue Pegboard scores were significantly lower; 

Minnesota Dexterity time is significantly higher in participants with cognitive impairment compared 

to those without cognitive impairment (p<0.05). Conclusion: Cognitive impairment seems to have a 

disruptive effect on manual dexterity in stroke. Adding approaches to improve the cognition to the 

stroke rehabilitation program may be effective for hand functions. 

Anahtar Kelimeler: Stroke, Cognitive İmpairment, Hand Dexterity 

 

DOES COGNITIVE IMPAIRMENT AFFECT MANUAL DEXTERITY IN STROKE' 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Hand dexterity deterioration is one of the major issues in stroke. Motor function is 

known to be affected by cognitive status, so cognitive impairment may adversely affect hand skills. 

Objective: The aim of this study was to determine whether cognitive impairment affect hand dexterity 

in individuals with stroke. Methods: Forty-seven individuals (mean age: 67.51±9.60, 18 female) with 

stroke participated to study. Participants divided into two groups as with (n=26) and without (n=21) 

cognitive impairment. Cognition was assessed using the Mini-Mental State Examination (a score 

below 24 indicates cognitive impairment). Hand dexterity was assessed with ABILHAND 

Questionnaire, Minnesota Dexterity Test (placing, turning) and Purdue Pegboard Test (paretic hand, 

bilateral and assembly). Results: ABILHAND and Purdue Pegboard scores were significantly lower; 

Minnesota Dexterity time is significantly higher in participants with cognitive impairment compared 

to those without cognitive impairment (p<0.05). Conclusion: Cognitive impairment seems to have a 

disruptive effect on manual dexterity in stroke. Adding approaches to improve the cognition to the 

stroke rehabilitation program may be effective for hand functions. 

Keywords: Stroke, Cognitive İmpairment, Hand Dexterity 
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ABSTRACT 
Background: Excessive kyphosis is a common postural problem among healthy young population, and 

leads alteration in the body's gravity line. Correcting excessive kyphosis may influence plantar loading 

by realigning the gravity line. Objective: The aim of this study was to investigate the immediate effect 

of shoulder retraction orthosis on dynamic plantar pressure in healthy young adults with excessive 

kyphosis. Methods: 40 adults (20 female) aged between 18-25 years, and having excessive kyphosis 

(kyphosis index above 17) participated in this study. Kyphosis index was measured by flexicurve. 

Maximum plantar force, maximum plantar pressure and time maximum force percentage of forefoot, 

midfoot and heel were obtained from Zebris® FDM 2 software package with and without orthosis. 

Results: Kyphosis index was significantly lower while using orthosis compared to without orthosis 

(p<0.05). Maximum plantar force of left forefoot and maximum plantar pressure of right forefoot were 

higher, maximum plantar pressure of left midfoot were lower while using orthosis compared to 

without orthosis (p<0.05). There were no significant differences in terms of time maximum force 

percentage of any region of foot between with and without orthosis conditions (>0.05). Conclusion: 

Shoulder retraction orthosis is effective to reduce kyphosis. The immediate effect of the shoulder 

retraction orthosis was to shift forward plantar loading. This alteration might arise from adaptation to 

the immediate backward displacement of the body's center of gravity by the orthosis. 

Keywords: Kyphosis, Shoulder Retraction Orthosis, Plantar Pressure 
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ÖZ 
Amaç: 50 yaş üzeri bireylerde egzersiz eğitiminin fiziksel uygunluk üzerine olan etkilerini 

araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, katılımı engelleyebilecek bir sağlık problemi olmayan, 

elli yaş ve üzeri gönüllüler dahil edildi. Aerobik ve kalistenik egzersizlerden oluşan, bireyselleştirilmiş 

bir program, haftada 4-5 gün, günlük 30-45 dakika ve 4 hafta süre ile uygulandı. Fiziksel uygunluk 

parametrelerinden denge, esneklik, kassal endurans, güç (patlayıcı kuvvet) ve vücut kompozisyonu 

eğitim öncesi ve sonrasında karşılaştırıldı. Dengenin değerlendirilmesinde, stork stand test, esnekliğin 

değerlendirilmesinde; baş duvar mesafesi, modifiye shober, otur uzan ve kol hareket testleri, 

çevikliğin değerlendirilmesinde yana adım testi, gücün değerlendirilmesinde, vertikal sıçrama testi, 

kassal endurans için rectus abdominus kasını temel alan otur kalk (sitting- tuck) ve çömelme testleri 

kullanıldı. Vücut kompozisyonu için beden kütle indeksi kullanıldı. İstatistiksel analiz olarak 

tanımlayıcı istatistikler ve iki eş arasındaki farkın önemlilik testi kullanıldı. Anlamlılık sınırı 0.05 

olarak kabul edildi Bulgular: Çalışmayı 50-71 yaşları arasında 22 (%73.3)’si kadın 8’i erkek (%26,7) 

30 kişi tamamladı. Yaş ortalaması 55.33±5.92 yıl idi. fiziksel uygunluk parametrelerinin tümünde 

istatistiksel olarak anlamlı iyileşme elde edildi (p<0.05). Sonuç: Diğer canlılarda olduğu gibi insanın 

da hayatta kalabilmesi fiziksel güç, çevreye adaptasyon ve reaksiyon kapasitesi ile orantılıdır. Bu, aynı 

zamanda fiziksel uygunluğun tanımıdır. Yaşlanma sürecinde kas iskelet sistemindeki gerilemeler 

fiziksel uygunluğu olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın sonuçları 4 hafta süreli kalistenik ve 

aerobik egzersizleri kapsayan bir eğitim programı ile 50 yaş ve üzeri bireylerde denge, esneklik, güç, 

çeviklik ve enduransta belirgin iyileşme elde edilebileceğini göstermektedir. Yaşlanma sürecinde 

fiziksel uygunlukta oluşan gerilemeler, sağlık profesyonelleri tarafından planlanan kişiselleştirilmiş 

egzersiz programları ile önlenebilir ve azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Uygunluk, Yaşlanma, Egzersiz, Eğitimi 

 

EFFECTS OF EXERCISE TRAINING ON PHYSICAL FITNESS IN 50 YEARS AND 

OLDER PERSONS 
 

 

ABSTRACT 
Purpose: The purpose of this study is to investigate the effects of the exercise training on physical 

fitness in 50 years and older persons. Methods : The study included volunteers aged fifty and over who 

had no health problems that may barrier to participation to research. An individualized program 

consisting of aerobic and calisthenic exercises was administered for 4-5 days per week, 30-45 minutes 

per day in the period of four weeks. The physical fitness parameters of balance, flexibility, muscular 

endurance, power (explosive force) and body composition were compared before and after training. 

Balance was mesured by stork stand test, muscular endurance was measured with sitting tuck and 

squat test, flexibility was measured with sit and reach test, arm movement test, shober index and head 

wall distance, body agility was measured by side step test and power (explosive strength), was 

measured vertical jump test. Body mass index was used for body composition. Descriptive statistics 

and one-sample t test were applied at statistical analysis. The limit of significance was selected as 

p<0.05. Result: Between the ages of 50-71, 22 (73.3%) women and 8 men (26.7%) completed the 

study. Age means was 55.33±5.92. Statistical significantly improvements were found in all the 

physical fitness parameters (p<0.005) Conclusion: Human survival is based on physical strength, 

adaptation to environment and reaction capacity like the other creatures. This is also the definition of 
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physical fitness. The results of this study indicate that aerobic and calistenic exercises training for 4 

week is sufficient to get significiant improvement on balance, muscular endurance, body agility, 

flexibility, and explosive strength in the 50 years and older persons. The reduction of physical fitness 

level in the aging process can be prevented and reduced through personalized exercise programs 

planned by health professionals 

Keywords: Physical Fitness, Aging, Exercise Traninig 
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ÖZ 
Giriş: İnvaziv fungal enfeksiyonlar (İFE) hematolojik maliniteli hastalarda mortalitenin önemli 

sebeplerinden biridir. Hematolojik veya onkolojik hastalığı olan çocuklarda İFE ile ilgili sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, kanıtlanmış İFE’lerdeki fungal etkenlerin yıllara göre dağılımı 

incelenmiştir. Gereç ve yöntem: Bu amaçla, çocuk hematoloji-onkoloji kliniğinde 2004-2010 yılları 

arasında 44, 2010-2017 yılları arasında 92 olmak üzere, toplam 136 çocuk hastanın dosya bilgileri 

geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: On yedi hastanın (%12,5) kan kültüründe veya doku biyopsi 

örneklerinde fungal etken gösterildi. On iki hastaya akut lenfoblastik lösemi (ALL), bir hastaya relaps 

ALL, bir hastaya Burkitt lenfoma, bir hastaya nöroblastom, bir hastaya aplastik anemi, bir hastaya 

akut myeloblastik lösemi tanısı konulmuştu. İFE gelişmeden önceki ortalama nötropeni süresi 16,4(7-

40) gündü. 2004-2010 yılları arasında takip edilen hastaların ortalama yaşı 6,8±1,13 yıl, 4’ü erkek, 2’si 

kız, 2010-2017 yılları arasında takip edilen hastaların ortalama yaşı 9,18±1,31 yıl, 5’i erkek, 6’sı kız 

idi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık bulunmadı (p>0.05). 2004-2010 yılları 

arasında iki hastada Candida ( C.albicans;1 hasta, C.parapsilozis;1 hasta), dört hastada non-Candida 

türleri (Aspergillus; 2 hasta, Mukormukozis; 2 hasta), 2010-2017 yılları arasında yedi hastada Candida 

( C.albicans;2 hasta, C.crusei; 2 hasta, C.parapsilozis;3 hasta), dört hastada non-Candida türleri 

(Saprochaete capitata;3 hasta, Mukormukozis;1 hasta) üretildi (Şekil 1). Sekiz hasta (%47) exitus 

oldu. İki grup arasında yıllara göre Candida ve non-Candida türlerinin sıklığı ve mortalite oranları 

açısından farklılık bulunmadı (p>0,05, hepsi için) (Tablo 1). Sonuç: Çalışmamızın sonuçları 2010 yılı 

öncesi ve sonrasında Candida ve non-Candida türlerinin sıklığı açısından istatistiksel farklılık 

olmadığını, 2010 yılı sonrasında Candida türlerinin artma eğiliminde olduğunu, Candida türleri içinde 

non- albicans Candida türlerinin daha sık olduğunu gösterdi. Ayrıca, 2010 yılı sonrasında non-Candida 

türleri içinde en sık görülen etken mortalitesi oldukça yüksek olan S.capitata oldu. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Malinite, İnvaziv Fungal Enfeksiyon 
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ÖZ 
Giriş ve amaç: Kronik hastalığı olan hastalara bakım veren bireyler birçok fiziksel, psikososyal güçlük 

yaşamakta, yaşam kaliteleri etkilenmektedir. KOAH hastaları ile yaşayan ve bakım veren bireylerde 

fiziksel ve psikolojik problemler hastaların prognozunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışmanın 

amacı KOAH hastalarına bakım verenlerin fiziksel aktivite düzeyi, depresyon durumu ve yaşam 

kalitesini incelemekti. Yöntem: Çalışmaya Özel Defne Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde 

tedavi ve takibi yapılan KOAH hastalarının bakımından sorumlu bireyler dahil edildi. 38 kadın 

(49,18±13,28), 16 erkek (38,37±9,33) toplam 54 birey çalışmaya alındı. Bireylerin fiziksel aktivite 

düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA), depresyon düzeyi Beck Depresyon Ölçeği, 

yaşam kalitesi SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi ve bakım verme yükü Bakım Verme Yükü Ölçeği ile 

değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %20,37’sinin fiziksel olarak aktif olmadığı, 

%42,59’unun fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu ve %37,03’ünün fiziksel aktivite düzeyinin 

yeterli olduğu görüldü. Bireylerin %55,6’sında minimal, %18,5’inde hafif, %13’ünde orta ve 

%13’ünde şiddetli düzeyde depresyon olduğu saptandı. Bireylerin %7,4’ünün hafif bakım yüküne 

sahip olduğu saptandı. Hafif bakım yükü olan bireylerin bakım yükü olmayan bireylere göre Beck 

depresyon ölçeği puanı daha yüksek (p=0,004), SF-36 yaşam kalitesi ölçeği fiziksel rol sınırlamaları 

(p= 0,023), enerji/yorgunluk (p= 0,005), ruh sağlığı (p= 0,018), sosyal fonksiyonellik (p= 0,028), ağrı 

(p= 0,006), genel sağlık (p= 0,038) ve fiziksel fonksiyonellik (p= 0,018 ) alt bölüm puanları daha 

düşüktü. Kadın bireylerin SF-36 yaşam kalitesi ölçeği fiziksel fonksiyonellik (p= 0,037), sosyal 

fonksiyonellik (p= 0,004) ve genel sağlık (p= 0,005) alt bölüm puanları daha düşüktü. Tartışma: 

KOAH hastalarına bakım veren bireylerin fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu ayrıca bakım 

verme yükü arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı, depresyon düzeyinin arttığı görüldü. Bakım veren 

bireylere gerekli fiziksel aktivite danışmanlığının verilerek hastalık yönetiminin daha iyi yapılacağı 

düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Koah, Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi, Bakım Yükü 
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KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANISINDA YENİ NESİL DİZİLEME 

YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN VERİLERE GÜNCEL YAKLAŞIM 
 

Ph.D. Handan Kayhan 
 

 

336-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Kronik lenfositik lösemi (KLL) erişkinlerde en sık görülen lösemi tipidir. Tüm diğer 

lösemilerde olduğu gibi KLL’nin tanı ve prognozunda, genetik testlerin ağırlığı giderek artmakta ve 

değer kazanmaktadır. Yeni nesil dizileme (NGS), teknolojinin geldiği son nokta olarak, rutin 

laboratuvar hizmetleri ve araştırma çalışmalarında giderek artarak kullanılmaktadır. NGS 

çalışmalarıyla elde edilmiş büyük çapta verinin yorumlanması, hastalıkla ilişkisinin derlenmesi ve 

rutin laboratuvarda KLL ilişkili hangi genlerin seçileceğine ilişkin öneriler bu çalışmanın amacı 

olmuştur. Materyal ve metot: Toplam 800 yayınlanmış KLL ekzom ve genomu değerlendirilmiş ve 

Cbioportal, HGMD, International Cancer Genome Consortium (ICGC), The Cancer Genome Atlas 

(TCGA) açık kaynaklardan yararlanılmıştır. Toplam 34 genin KLL patogenezinde etkisi irdelenmiştir. 

Bunlar arasında ATM, MYD88, NOTCH1, BRAF, BIRC3, CARD11, MYC, BCL2, ALK, DDX3X, 

FBXW7, XPO, BTK, MAPK1, PIK3CA, PIK3CD, PTEN, SF3B1, TP53, XPO1, PTPN6 (SHP-1), 

TCF3, ID3, NFKβ, POT1,CHD2, XPO1, BIRC3, FBXW7 DDX3X, RPS15, MGA, FUBP1, MED12 

ve NXF1 genleri bulunmaktadır. Bunlardan NOTCH1 ve SF3B1 genlerinin mutasyon frekansı en 

yüksek olmuştur. Ayrıca KLL prognozunda önemli yeri olan IgVH mutasyonel durumu da 

değerlendirilmiştir. Sonuç ve tartışma: Bu çalışmada NGS’nin sağladığı büyük çaplı verinin hedef-

spesifik, kullanışlı ve sonuç odaklı olabilmesi için en önemli mutasyonlar derlenmiş, sinyal 

yolaklarındaki yerleri ve hastalık patogenezi ve sonucuna olası etkileri irdelenmiştir. Buna göre son 

veriler ışığında NOTCH1 ve SF3B1 mutasyonları öne çıkmaktadır. Bununla birlikte yeni potansiyel 

tetikleyici mutasyonlar sürekli olarak keşfedilmekte ve bilgilerin hızla güncellenmesi gerekmektedir. 

KLL tanısında yeni belirteçlerin validasyonu ve laboratuvarlar arası harmonizasyonu giderek daha da 

önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kll, Ngs, Notch1, Sf3b1 
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SEQUENCING IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA 
 

 

 

ABSTRACT 
Introduction: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common type of leukemia in adults. 

The significance of genetic tests, as in all other leukemia, is increasing and gaining value in the 

diagnosis and prognosis of CLL. Next-generation sequencing (NGS) is increasingly used in routine 

laboratory services and research studies as the latest technology. The aim of this study was to interpret 

the large-scale data obtained by NGS studies, to compile the relationship with the disease, and to offer 

suggestions about which genes should be selected for CLL diagnosis and prognosis in the routine 

laboratory. Material and method: Totally 800 published CLL exomes and genomes were evaluated and 

Cbioportal, HGMD, International Cancer Genome Consortium (ICGC), and Cancer Cancer Genome 

(TCGA) open sources were used for. The effect of total 34 genes on the pathogenesis of CLL was 

analyzed. These included ATM, MYD88, NOTCH1, BRAF, BIRC3, CARD11, MYC, BCL2, ALK, 

DDX3X, FBXW7, XPO, BTK, MAPK1, PIK3CA, PIK3CD, PTEN, SF3B1, TP53, XPO1, PTPN6 

(SHP-1), TCF3 , ID3, NFKβ, POT1, CHD2, XPO1, BIRC3, FBXW7 DDX3X, RPS15, MGA, FUBP1, 

MED12 and NXF1 genes. The mutation frequency of the NOTCH1 and SF3B1 genes was the highest. 

In addition, the IgVH mutational status, which has an important role in the prognosis of CLL, was also 
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evaluated. Conclusion and discussion: In this study, the most important mutations have been compiled 

coming from NGS data, in order to be target-specific, useful and result oriented. The potential effects 

of these mutations in signaling pathways on the pathogenesis and outcome of the disease were 

discussed. According to the latest data, NOTCH1 and SF3B1 mutations were the most frequent. 

However, new potential driver mutations are continually being discovered and the information needs 

to be updated quickly. Validation of new markers and inter-laboratory harmonization is required and 

increasingly important. 

Keywords: Kll, Ngs, Notch1, Sf3b1 
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ÖZ 
Üniversite kütüphanelerinin asıl hedefi, üniversite bünyesinde yürütülen eğitim, öğretim, araştırma 

faaliyetlerini destekleyecek, bireylerin entelektüel gereksinimlerine hitap edecek her türlü kayıt 

ortamındaki bilgi kaynağını seçmek, sağlamak, düzenlemek ve sunmaktır. Aynı zamanda uzman 

personeller tarafından kütüphanede yürütülen her hizmetin sürecine toplum ve koleksiyon analizlerinin 

gerçekleştirilerek kullanıcıyı dahil etmek, kütüphanelerin varoluş sebebiyle bağlantılı olacağı gibi, 

üniversite öğrencilerinde de kütüphane kullanım alışkanlığının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Araştırmamızda, Balıkesir Üniversitesi’nde okuyan 240 Tıp Fakültesi öğrencisinin kütüphane 

kullanma düzeyleri ve kütüphaneye bakış açıları değerlendirilmiştir. Araştırma ile öğrencilerinin 

kütüphane algısı, kütüphane kullanım alışkanlığı, okuma tercihleri, kütüphane hizmetlerine bakış 

açıları ve kütüphaneden beklentileri alınacak olup, elde edilen bulgular ışığında öğrencilerde 

kütüphane kullanım alışkanlığı oluşturmak adına, alanımızdaki uygulamacılara kütüphane 

hizmetlerinin kurgulanmasında önerilerde bulunulacaktır. Araştırma verilerinin analizi, tabloların 

oluşturulması ve değerlendirilmesi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programının 20 

versiyonu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinde kütüphane kullanım 

alışkanlığını oluşturmaya yönelik bulgular ve öneriler paylaşılacağı gibi, kütüphanelerin üretmiş 

olduğu hizmetlere kullanıcılarını dahil edeceği bir yapıya bürünmesinin fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi Öğrencileri, Kütüphane Kullanım Alışkanlığı, Üniversite 

Öğrencileri, Kütüphane Hizmetleri 
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ÖZ 

 

Giriş: Nöroblastom en sık görülen pediatrik solid tümörüdür, sıklıkla metastaz yapar ve simpatik sinir 

sisteminin ganglionik yolağından köken almaktadır. Nöroblastom histolojik ve klinik açıdan çok fazla 

çeşitlilik göstermekte ve bu nedenle bazı moleküler mekanizmalar halen aydınlatılamamaktadır. 

Hipoksia, tümör mikroçevresinde oluşan düşük oksijen seviyesini tanımlayan bir durumdur. Son 

yıllarda Nöroblastom ile hipoksia arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik çalışmalar olmasına rağmen 

halen tanımlanmamış olan mekanizmalar mevcuttur. Hipoksik koşullarda oluşan mitokondriye bağlı 

reaktif oksijen türleri malign hücrelerde artış göstermektedir. Oluşan bu reaktif oksijen türleri prolil- 

hidroksilaz enzimleri üzerinden HIF-1 alfa genini ve HIF1alfa hedef mekanizmalarını etkilemektedir. 

Hipoksik koşulların hücrede apoptoz, metastaz, invazyon veya proliferasyon gibi çok farklı 

mekanizmaları aktive edildiği bilinmektedir. Fakat spesifik radikallerin nöroblastom hücrelerinin bu 

kararı vermesinde bir etkisi olup olmadığı henüz literatürde bulunmamaktadır. Memeli hücrelerinin, 

hipoksik koşullara adaptasyon sağlanması ve bu koşullarda yaşamayı sürdürebilmesi, oksijene bağımlı 

çok hücreli organizmaların gelişimi için şarttır. Bu adaptasyon süreci öncelikli olarak hipoksia ile 

indüklenen transkripsiyon faktörleri HIF proteinleri ile sağlanmaktadır(review ref. 3). HIF proteinleri 

α ve β alt-ünitelerinden oluşmaktadır. İyi oksijenlenebilen hücrelerde HIF-α alt-birimleri prolil-

hidroksilaz enzimlerinin aktivitesi aracılığı ile proteosomal yolakla degrede olmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada hipoksi ve normoksi koşullarında TGF beta ile indüklenen SHSY-5Y 

hücrelerinde HIF 1 alfa ve Pirüvat Dehidrogenaz Kinaz 1(PDK1)(target gene) ekspresyonunun ve 

metastaz sürecindeki etkilerinin araştırılması. 

Yöntem: Çalışmada, HIF1 alfa ve PDK1 ekspresyonu için Western Blot, MMP-2 aktivasyonunu 

incelemek için Jelatin Zimografi ve Epitelyal-Mezenşimal Transisyonun belirlenmesi için, epitelyal 

kökenli olan E-kaderin ve mezenşimal kökenli olan N-kaderin moleküllerine ait immünositokimya 

boyaması teknikleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Metabolamik, Mikroçevre, Serbest Radikaller, Hipoksia, Hıf-

1alfa, Apoptoz, Proliferasyon, Metastaz 
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ÖZ 
Giriş GDC-Genomik Veri Birliği, NCI-Ulusal Kanser Enstitüsü'nün açık kaynaklı kanser genomik 

çalışmaları için veri sağlayan bir portaldır. Çalışmada bu portaldan over kanseri hasta örneklerinden 

primer ve tekrarlayan tipte tümör verileri alınmış ve kanser nüks mekanizmalarında anlamlı olabilecek 

farklı ekspresyona sahip olan gen kümeleri elde edilip, gen-yolak ilişkileri fonksiyonel ve etkileşimsel 

açıdan incelenmiştir. Yöntem R-Bioconductor içinde yer alan Tcgabiolinks kütüphanesi kullanılarak 

GDC veri portalından over kanseri tümör tipi primer ve tekrarlayan verileri olan hastaların barkod 

numaraları ile RNA-Sekans count (sayım verileri) çekilmiştir. İndirilen RNA-Sekans verilerinde 

ekspresyonu istatistiki olarak anlamlı miktarda değişen genler, edgeR kütüphanesi kullanılarak analiz 

edildi. Anlamlı olarak değişen 41 genin fonksiyonel gen-yolak ilişkilerini tespit eden DAVID 

biyoenformatik analiz aracı ile değerlendirildi. Farklı biyolojik mekanizmalarda görevli gen-protein 

gruplarının protein-protein etkileşimleri ise STRING ve cBioportal veritabanları kullanılarak 

oluşturuldu. Bulgular Gen Ontolojisi içinde yer alan biyolojik süreç (BP) sonuçlarında en anlamlı 

mekanizma olarak immun-yanıtları (CD274, ZAP70, SEMA3C, CCL5, CXCL11, ADAMDEC1, 

CCL18, CXCL10), hücresel bileşen (CC) sonuçlarında hücre dışı bölge (WNT10A, GNLY, MMP9, 

CILP, SEMA3C, DLK1, CCL5, CXCL11, CCL18, CXCL10), moleküler işlev (MF) sonuçlarında 

kemokin aktivite süreçleri (CCL5, CXCL11, CCL18, CXCL10), KEGG biyolojik yolak veritabanında 

ise en anlamlı mekanizma olarak kemokin sinyal yolağı tespit edildi. Sonuç-Tartışma Primer ve 

tekrarlayan tümör tiplerinin moleküler düzeyde incelenmesi ve farklılıkların ortaya konulması 

önemlidir. Çalışmayla over kanseri verilerinden nüks mekanizmalarında biyobelirteç olabilecek 

mekanizmaların ortaya konulması hedeflenmiştir. Devam eden analizlerde farklı tip veriler ile farklı 

algoritmalara dayanan analizler yapılarak daha detaylı sonuçların ortaya konulması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Over Kanser, Gdc Veritabanı, Rna-Seq 
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ÖZ 
Over kanseri, jinekolojik bir kanser türüdür ve SEER-kanser istatitiklerine göre 2018’de 22 bin’den 

fazla yeni vaka tahmin edilmektedir. PIWI etkileşimli RNA'lar (piRNA'lar), uzunluğu 24-31 nükleotit 

olan küçük RNA sınıfıdır. PIWI proteinleri ile etkileşerek transkripsiyonel-post transkripsiyonel 

mekanizmalar yoluyla düzenleme görevleri olduğu bilinmektedir. RNA sekanslama ile daha detaylı 

transkriptom verisi elde edilmeye başlanmıştır. NCBI çatısı altında SRA-Sekans Okuma Arşivi ham 

üretilen RNA-Sekans verilerini içermektedir. Çalışmada 3 tip (normal-endometrioid-seröz) over 

kanseri olgusunun ham verisine RNA sekans ön işleme süreçleri uygulanmıştır ve anlamlı değişen gen 

seti elde edilmiştir. Ham RNA-Sekans verisi Ubuntu yazılım ortamında SRA veritabanından indirilip 

fastq formatına çevrilmiştir. FastQC programında veri kalitesi kontrol edilmiştir. Illumina üniversal 

adaptör kılavuzundan ham veride kullanılan adaptör bilgisi bulunmuştur. Ardından cutadapt aracı ile 

adaptörleri temizlenmiştir. Temizlenen veri Bowtie2 aracı ile referans genoma indekslendi ve Tophat 

aracı ile haritalandı. Haritalanan veri samtools aracı ile .sam formatından .bam formatına 

dönüştürüldü. Bam uzantılı dosya salmon aracı ile gen miktarları tespit edildi ve R programında 

anlamlı gen analizi için algoritma çalıştırıldı. piRNA verisinden 325 adet anlamlı olarak farklı 

ekspresyon ölçümü gösteren gen seti elde edildi. Gen setindeki ensemble transkript bilgileri bioMart R 

paketi ile gen sembol verisine çevrildi. piRNA’lar; düzenleyici olduğu bilinen kodlanmayan-RNA 

bölgeleridir. Anlamlı gen grubu direkt olarak protein kodlama görevinde değil mekanizmaların 

düzenlenmesinde görevli oldukları için hedef mekanizmalarının değerlendirilmesi için 

araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pirna, Önişleme, Rna-Seq Ham Veri, Over Kanseri 

RAW DATA ANALYSİS OF PIWI-INTERACTIVE RNAS IN OVARIAN CANCER 
 

 

ABSTRACT 
Ovarian cancer is a gynecological type of cancer and more than 22,000 new cases are estimated in 

2018 according to the SEER-cancer statistics. PIWI interactive RNAs (piRNAs) are small classes of 

RNA with a length of 24-31 nucleotides. It is known that it functions to regulate by transcriptional-

post transcriptional mechanisms by interacting with PIWI proteins. More detailed transcriptome data 

were obtained by RNA sequencing. SRA-Sequence Reading Archives under the NCBI instute contain 

raw RNA-Sequence data. In the study, RNA sequence pretreatment processes were applied to the raw 

data of 3 types (normal-endometrioid-serous) ovarian cancer case and significant differential 

expression gene set (DEGs) was obtained. Raw RNA-Sequence data is downloaded from SRA 

database in Ubuntu software environment and converted to fastq format. The data quality in the 

FastQC program has been checked. The adapter information for the raw data from the Illumina 

universal adapter guide has been found. The adapters were cleaned with the cutadapt tool. Data 

without adaptor were indexed to the reference genome with the Bowtie2 tool and mapped with the 

Tophat tool. The mapped data was converted from .sam format to .bam format with samtools tool. 

Amount of gene was determined by the Salmon device with .bam extension and the algorithm was run 

for significant DEGs analysis in the R program. A gene set showing 325 DEGs measurements were 

obtained from piRNA data. The transcript information in the gene set was converted into the gene 

symbol data by the bioMart R package. piRNAs; non-coding RNA (ncRNA) regions which are known 
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to be regulatory. Since the DEGs group is directly involved in the regulation of mechanisms, not in the 

protein coding task, it is being investigated for the evaluation of the target mechanisms. 

Keywords: Pirna, Preprocess, Raw Data Rna-Seq, Ovarian Cancer 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı hastane olay yönetim sisteminin temel unsurlarından faydalanarak askeri 

hastanelerde tıbbi KBRN savunmasına yönelik davranış modelini oluşturmaktır. Öncelikle üçüncü 

basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinin tıbbi KBRN savunmasına yönelik mevcut durumu yani 

güçlü ve zayıf yönleri ile olası tehdit sahaları ve fırsatları SWOT analizi yapılarak belirlenmiştir. Daha 

sonra KBRN kaynaklı kitlesel yaralanmalara yönelik müdahalenin esaslarını planlayacak bir çalışma 

grubu oluşturulmuş ve ayrıntılı bir planlama çalışması yürütülerek eğitim hastanesinin tıbbi KBRN 

savunma planı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu planlamanın bir model olarak uygulanabilmesi 

maksadıyla tıbbi KBRN savunma hazırlıklarına rehber teşkil edecek bir “Asker Hastaneleri Tıbbi 

KBRN Savunması Hazırlık ve Kontrol Formu” hazırlanmıştır. Hazırlık ve kontrol formunda tıbbi 

KBRN savunma planı, teşkilat, güvenlik, basın ve halkla ilişkiler, tıbbi müdahale, altyapı, planlama, 

lojistik, finans, eğitim, kurumsal koordinasyon ile imkan ve kabiliyetler başlıklarına yer verilmiştir. 

Böylece KBRN kaynaklı kitlesel yaralanmalara yönelik davranış modeli oluşturulmuş, asker 

hastanelerinde bulunması gereken teşkilat yapısı, asgari imkan ve kabiliyetler, kurumsal koordinasyon 

ve eğitime yönelik standartlar ile müdahale esasları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kbrn, Tıbbi Kbrn, Kitlesel Yaralanma, Hastane Afet Planı 
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ÖZ 
Giriş: Nöral tüp defektleri embriyogenezisin ilk dört haftasında nöral tübün kapanamaması sonucu 

oluşan malformasyonlardır. Meningosel ve meningomyelosel gibi açık defektler spina bifida kistika 

veya aperta (SBA) olarak adlandırılırken,kapalı nöral tüp defektleri spina bifida okulta(SBO) olarak 

tanımlanmaktadır.Bu hastalarda ayrıca hidrosefali, kifoskolyoz, ,ayak deformiteleri,yürüme 

bozukluğu, nörojen mesaneye bağlı idrar yolu enfeksiyonları ve nörojen barsağa bağlı bozukluklar 

görülmektedir. Burada amacımız bu hastalardaki bozuklukları vurgulamak ve SBC ve SBO’lı 

çocuklarda bulguları karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem:SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ne başvuran yaşları 0-18 yaş arasında olan spina bifida 

aperta ve spina bifida okultalı hastalar çalışmaya alındı, bu hastaların demografik özellikleri ve klinik 

bulguları kaydedildi ve her iki grup karşılaştırıldı. Bulgular: Başlangıçta çalışmaya alınan 84 hastanın 

22’si kayıt bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Geriye kalan 62 hastanın 37’si 

SBA idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 5,04 ± 3,04 olup 30’u kız idi. SBA’lı hastaların 

31’(%83,7)’ine Ventrikülo -Peritoneal shunt uygulanmıştı, bunların %35,1’ine revizyon yapılmıştı ve 

%75’inde Chiari malformasyon tip 2 deformitesi bulunmaktaydı. Ayak deformiteleri SBA’lı 

hastalarda %86,4 iken SBO’lu çocuklarda %24,0 idi. Kifoskolyoz SBA’lı çocuklarda %48,6 iken 

SBO’lu çocuklarda %16,0 idi(p<0,05).İdrar yolu enfeksiyonları SBA’li çocukların %67,5’inde 

SBO’luların %24’0’ında bulunurken konstipasyon SBA’li hastaların %83,7 sinde ve rektal prolapsus 

%5,4 hastada görülürken SBO’lularda konstipasyon %44 oranındaydı(p<0,05). Sonuç: Spina bifida 

okultalı hastalar spina bifida kistika kadar ağır malformasyon göstermeseler de bu hastaların da 

yakından izlenmeleri ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından uygun birimlere yönlendirilmeleri 

gerekmektedir. 
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ABSTRACT 
There is considerable progress in the development and discovery of new cancer therapeutics. Although 

cancer is the second leading cause of death in the world. Via the discovery that active substences 

obtained from plants have anticancer properties, an exciting new field has emerged in cancer studies. 

Anticancer compounds obtained from plants not only have less toxicity and cost, but also more 

availability than chemotherapeutics. Taraxacum species are considered a nutritious food, being 

consumed raw or cooked. These plants have long been used in folk medicine due to their choleretic, 

diuretic, antitumor, antioxidant, antiinflammatory, and hepatoprotective properties. Dandelion is one 

of the species of taraxacum which is high vigorous but the potential of machanism of action is still 

unclear. One of the action mechanism of methanolic root extract of dandelion (MEDr) is producing 

reactive oxygen species in mitochondria of the cell. Metformin is an antitype II diabetic drug which 

was recently exhibited as an antitumor drug and metformin has recently been classified as a potential 

and attractive anticancer adjuvant drug combined with chemotherapeutic drugs for enhancement of 

treatment efficacy and lower doses. Since, it is considered as an synergistic agent to effect of MEDr. 

In this subject was examined that the antiproliferative effect of MEDr, metformin and also their 

combination on ONCO-DG-1 overian adenocarcinoma cell line. It was observed that 500µl/mg dose 

of MEDr reduced the rate of proliferation. Thus MEDr is referred as cytostatic. Moreover, metformin 

has been more effective on decreasing the cell proliferation. In parallel, the combination of MEDr and 

metformin substances revealed an enormous antiproliferative effect on the cell line. This subject aims 

to evaluate about the effect of MEDr and metformin on ONCO-DG-1 cell line. The project was 

supported by TUBITAK with 1689B011908666 reference number. 

Keywords: Over Cancer, Dandelion, Phytochemicals, Metformin 
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ÖZ 
Background: Although obesity has a negative effect on the musculoskeletal system, its effects on the 

range of motion and muscle strength of the foot has not been determined. Identifying the alterations of 

foot biomechanics can help to understand the mechanism of functional limitations in obese 

individuals. Objective: The aim of this study was to investigate the effects of obesity on active range 

of motion and muscle strength of foot. Methods: Forty-one obese, 40 overweight and 42 normal 

individuals were included in this study. Active range of ankle plantar-dorsal flexion, foot inversion 

and eversion motions were assessed using universal goniometer. Strength of ankle plantar-dorsal 

flexor, foot invertor and evertor muscles were assessed using hand-held dynamometer (Baseline®). 

Results: Statistical analysis showed that active range of the plantar flexion of left foot and the 

inversion of both feet were different among the groups (p<0.05). Pairwise comparisons revealed that 

plantar flexion ranges in the left foot was lower in obese than overweight individuals (p<0.05), 

whereas the inversion of both feet were lower in overweight than normal individuals (p<0.05). No 

significant difference was found among the foot muscle strengths of the groups (p>0.05). Conclusion: 

According to the results of this study, range of active plantar flexion and inversion of the individuals 

decreases inversely to the body mass index, while the foot muscle strengths are not affected by body 

mass index. 
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THE EFFECTS OF OBESITY ON FOOT RANGE OF MOTION AND MUSCLE 

STRENGTH 
 

 

ABSTRACT 
Background: Although obesity has a negative effect on the musculoskeletal system, its effects on the 

range of motion and muscle strength of the foot has not been determined. Identifying the alterations of 

foot biomechanics can help to understand the mechanism of functional limitations in obese 

individuals. Objective: The aim of this study was to investigate the effects of obesity on active range 

of motion and muscle strength of foot. Methods: Forty-one obese, 40 overweight and 42 normal 

individuals were included in this study. Active range of ankle plantar-dorsal flexion, foot inversion 

and eversion motions were assessed using universal goniometer. Strength of ankle plantar-dorsal 

flexor, foot invertor and evertor muscles were assessed using hand-held dynamometer (Baseline®). 

Results: Statistical analysis showed that active range of the plantar flexion of left foot and the 

inversion of both feet were different among the groups (p<0.05). Pairwise comparisons revealed that 

plantar flexion ranges in the left foot was lower in obese than overweight individuals (p<0.05), 

whereas the inversion of both feet were lower in overweight than normal individuals (p<0.05). No 

significant difference was found among the foot muscle strengths of the groups (p>0.05). Conclusion: 

According to the results of this study, range of active plantar flexion and inversion of the individuals 

decreases inversely to the body mass index, while the foot muscle strengths are not affected by body 

mass index. 
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ÖZ 
Öz Son yıllarda elektronik bilgi kaynaklarının bilimsel iletişim açısından önemi oldukça artmıştır. 

Elektronik bilgi kaynaklarının, bilim dalları açısından en güncel bilgiyi en hızlı şekilde kullanıcıya 

ulaştırıyor olması tıp ve sağlık bilimlerindeki araştırmacıları bu kaynaklara yöneltmektedir. 

Veritabanları genel ve özel konulu olmak üzere birçok elektronik bilgi kaynağını bir arada sunan bilgi 

erişim sistemleridir. Veritabanları, bilginin yeniden üretim aşamasında araştırmacıların rehberlik/ 

danışmanlık rolünü üstlenen yapılardır. Hız, fiyat ve kullanım kolaylığı gibi avantajları ile günümüz 

kütüphanelerinin ve araştırmacılarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Veritabanları, akademik bilginin 

yeniden üretilmesinde hayati öneme sahip olup, aynı zamanda, tıp ve sağlık bilimlerindeki 

araştırmacıların alanlarında güncel kalması ile toplumun tüm kesimi üzerinde doğrudan etkisini 

göstermektedir. Araştırmamızda tıbbi bilginin yeniden üretim sürecinde veritabanlarının önemine 

değinilmiştir. Bununla birlikte, veritabanlarının ve bilgi teknolojilerinin akademik çalışmalardaki 

kullanımının etkisi üzerine yönelik bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Bilgi, Akademik Bilgi, Bilgi Üretimi, Veritabanları Tıp Veritabanları 
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ÖZ 
Giriş Yeni bir algoritmik multimodal 1 günlük hipnoterapinin vajinismus tedavisindeki etkinliğini 

araştırdık. Materyal Metot Vajinismuslu 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların belirlenmiş olan 

randevu tarihinlerinden 1 hafta önce, eşleri ile birlikte, tedavi öncesi bir telefon görüşmesi yapıldı. Bu 

noktadan itibaren seks yasağı kondu. Seans günü KARAV algoritmasına uıygun seans düzenlemesi ve 

hipnoterapi uygulamaları yapıldı. Bulgular Toplam 27 hastanın tamamına 1 günlük hipnoterapi 

teknikleri ile tedavi uygulandı.. Her hastaya toplamda 4 er seans hipnotik uygulama yapıldı. 

Seanslarda regresyon gereken hasta oranı %11,1 ve PARTS terapisi gereken hasta oranı %3,7 oldu. 

Hastaların tamamı, sabah başlanan çalışmanın aynı günü akşamında eşi ile cinsel birlikteliği 

gerçekleştirdi. KARAV kombine hipnoterapi yöntemi ile başarı oranı % 100 idi. Tartışma ve Sonuç 

Hipnoterapinin vajinismus tedavisinde böylesine hızlı ve etkin bir tedavi olduğunu gösteren başka bir 

çalışma yoktur. Bir gün içinde 4 seans şeklinde yapılan çalışmamızda her seans sonunda verilen ödev 

başarılmadan diğer seansa geçilmemesi, başarıda önemli bir faktördür. Başkaca ileri araştırmaların da 

gerçekleştirilmesi ile, bu yöntem vajinismus hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, Karav, Hipnoz, 

 

A NEW ALGORITHM IN HYPNOTERAPY PRACTICE IN PATIENTS WITH 

VAGINUSMUS: CCRMC 
 

 

ABSTRACT 
Introduction We investigated the effectiveness of a new algorithmic 1-day multimodal hypnotherapy 

in the treatment of vaginismus. Materials and Method Twenty-seven patients with vaginismus, were 

included in the study. The appointment date was arranged and a phone calling was made with the 

patient and her husband one week before the appointment date. Sex ban was imposed from the phone 

call date to the date of appointment. On the day of appointment, session and hypnotherapy practices 

were carried out according to the CCRMC (Cognitively-supported, Consecutively-sessioned, 

Regressing, Meaning changing, Case-focused therapy ) algorithm. Results All 27 patients were treated 

with 1-day hypnotherapy techniques. A total of 4 sessions of hypnotic administration were performed 

to each patient. At the end of the 4th session, the rate of patients requiring regression was 11.1%, 

whereas the rate of patients requiring PARTS therapy was 3.7%. All of the 27 patients had sexual 

intercourse with their husbands in the evening of the same day. Discussion and Conclusion 

Accordingly, 1-day CARAV algorithm with hypnotherapy method revealed a success rate of 100%. 

To our knowledge, there is no other study showing that hypnotherapy is such a rapid and effective 

treatment for vaginismus. The treatment consisted of four sessions held throughout a day required the 

patient to show success after each session in order to continue to the next one, which we believe is an 

important factor for the overall success rate. This method can be used widely in the treatment of 

vaginismus by conducting further investigations. 

Keywords: Vaginismus, Ccrmc, Hypnosis, 
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ÖZ 
Araştırma, doğal ve cerrahi menopozda olan kadınların cinsel işlev bozuklukları ve depresyon 

durumlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara'da 

özel bir hastanenin kadın doğum polikliniğine başvuran doğal ve cerrahi menopozda olan kadınlar 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş Haziran 2016- Ocak 2017 tarihleri arasında kadın 

doğum polikliniğine başvuran kadınların tümüne ulaşılması hedeflenmiş, 71'i doğal ve 71'i cerrahi 

menopozda olan toplam 142 kadınla araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; veri toplama 

formu, Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (KCİÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler ortalama, standart sapma, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H testi ve 

Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce etik 

komisyon ve kurum izinleri alınmıştır. Katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilmiş ve katılımda 

gönüllülük esas alınarak izinleri alınmıştır. Araştırmada doğal menopozda olan kadınların yaş 

ortalamaları 53.37±5.56, cerrahi menopozda olan kadınların yaş ortalamaları ise 51.32±6.86 olarak 

bulunmuştur. Kadınların eğitim düzeyleri, çalışma durumları, gelir düzeyleri ve sosyal güvence 

durumları her iki grupta da benzer bulunmuştur. Araştırmamıza katılan doğal menopozda olan 

kadınların, kadın cinsel işlev ölçeği puan ortalamalarının 19.95±6.35, cerrahi menopozda olan 

kadınların ise puan ortalamalarının 17.48±7.28 olduğu bulunmuştur. Doğal menopozda olan kadınların 

Beck depresyon ölçeği puan ortalamalarının 10.17±8.36 olduğu, cerrahi menopozda olan kadınların 

puan ortalamalarının ise 13.86±10.98 olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kadınların cinsel istek, 

lubrikasyon, doyum ve ağrı cinsel işlev alt boyutları ve depresyon durumları arasında ilişki olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Menopoz dönemindeki kadınlara cinsel yaşam ve depresyonla ilgili sağlık 

eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve bu alanda hemşirelerin rol alması önerilmektedir. 
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ÖZ 
Gelişimin en önemli dönemlerinden olan ergenlik dönemi; ergenin hızla oluşan biyolojik ve psikolojik 

değişmelere sağlıklı uyum sağlamakta zorlandığı bir dönemdir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi 

kapsamında sağlık kuruluşunda izlemi yapılan ergen; fizik egzersiz yapma, sigara, alkol ve uyuşturucu 

madde kullanmama, yeterli ve dengeli beslenme, güvenli cinsel yaşam, kaza, yaralanmalardan 

korunmaya yönelik güvenli ve olumlu bir yaşam tarzı benimsemesi için desteklenmelidir. Sonuç 

olarak ergenlik dönemi fiziksel, cinsel ve psikosoyal gelişimlerin yoğun yaşandığı bir dönem olması 

sebebiyle, ileride nasıl bir yetişkin olacağı hakkında ışık tutmaktadır. Ergenlere bu dönemde 

multidisipliner yaklaşmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Hemşirelik, Sağlık Davranışı. 

 

NURSING APPROACH TO HEALTHY BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
 

 

ABSTRACT 
Adolescence which is one of the most important periods of development; it is a period when 

adolescents have difficulties adapting to rapidly changing biological and psychological changes. The 

adolescent, who is followed up in the health institution within the scope of protection and development 

of health, should be support physical exercise, smoking, alcohol and drug abuse, adequate and 

balanced nutrition, safe sex life, accidents, injuries, and a safe and positive lifestyle. As a result, 

adolescence sheds light on what kind of adult you will be in the future because it is a period of intense 

physical, sexual and psychosocial development. The prominence of approaching multidisciplinary 

ergonomics in this period emerges. 

Keywords: Ergen, Health Behavior, Nursing 
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ÖZ 
Adölesanlar büyüme ve gelişme dönemlerinde, biyolojik ve psikososyal birçok sağlık sorunları ile 

karşılaşabilmektedir. Bunlar içerisinde, adölesanın hem bedensel hem de zihinsel gelişimini olumsuz 

yönde etkileyen yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlığına bağlı olarak meydana gelen kronik 

hastalıkların görülme oranları gittikçe artmakta olup önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. 

Kötü beslenmeye bağlı obezite, tip 2 diyabet, diş çürükleri, anemiler, vitamin ve mineral eksikliği, 

büyüme-gelişmede gerilik, anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, depresyon gibi sağlık sorunları 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların en büyük nedenlerinden biri de beslenme bilgisinin yeterli 

olmayışıdır. Beslenme sorunlarının önlenmesi ya da sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması 

için öncelikle beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve olumsuz davranışlarının değiştirilmesi 

gerekmektedir. Adölesanın sağlıklı beslenmesi için temel besin öğelerini yeterli ve dengeli bir şekilde 

tüketmesi ve alışkanlık haline getirmesi önemlidir. Adölesanlarda sağlıklı beslenme davranışlarını 

geliştirebilmek için temel beslenme bilgilerine ulaşması, okuması ve eleştirel olarak analiz etmesi, 

uygulaması ve sağlık profesyonelleri ile işbirliği yaparak doğru beslenme davranışları konusunda 

farkındalık kazandırılması önemlidir. Bu doğrultuda, beslenme okuryazarlığının adölesanların sağlıklı 

beslenme davranışlarını geliştirmelerinde önemli bir etken olduğu belirtilmektedir. Çünkü beslenme 

okuryazarlığı, bireylerin doğru beslenme davranışları için gerekli olan beslenme bilgi ve becerisine 

sahip olma, anlama ve uygulama yeteneği üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca beslenme 

okuryazarlığı, adölesanların doğru gıda bilgilerini edinme becerisini geliştirmesi, temel besin grupları 

ve sağlık üzerindeki önemini anlamasını sağlar. Bu nedenle, adölesanların sağlıklı beslenme 

davranışlarının geliştirilmesinde bakım verici, danışman, eğitici, araştırmacı, savunucu, vaka 

yöneticisi rolleri olan hemşireler beslenme davranışlarının değerlendirilmesi, riskli beslenme 

davranışlarının saptanması, araştırmalarla beslenme okuryazarlığının derecesi ile etkileyen 

faktörlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli girişimlerin planlanması açısından önemli bir yere 

sahiptir. Fakat bu konuda ülkemizde yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bunun için 

adölesanlarda beslenme okuryazarlığını belirleyecek hemşirelik araştırmalarına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Beslenme Okuryazarlığı, Hemşirelerin Rolü 
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ÖZ 
Afetler, toplumun normal yaşam işleyişini bozan, can ve mal kayıplarına neden olan, yanıt verme ve 

uyum sağlama kapasitesini yetersiz bırakıp dış yardıma ihtiyaç duyuran ekolojik olaylardır. Afetten 

etkilenen bölgede, altyapı yetersizliği, bilgisayar sistemi sorunları, personel sayısının yetersizliği ve 

hasta sayısının artması sağlık hizmetlerine erişimi ve kalitesini etkileyebilmektedir. Bunlarla birlikte, 

bölgede çok sayıda ani ölümlerin meydana gelmesi, kalabalık, barınak, gıda, su ve sanitasyonun 

yetersizliği, hijyenin olmaması, vektörlerin insan yerleşimlerine ulaşması, hava kirliliği, atıkların 

birikmesi, kişisel düzeyde maddi kaynak yetersizliği ve sosyal, duygusal ve psikolojik problemler 

sağlığı etkilemektedir. Hemşireler, afetlerin neden olduğu sağlık risklerini en az düzeye indirmek için 

diğer kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli müdahalelerin yapılmasında önemli rol üstlenmektedirler. 

Afetlerde hemşire; bireyin duygusal güçlükleri, sağlık durumuna yönelik sorunlarını saptama, bakım 

ve yönlendirme, koruyucu sağlık hizmetleri, risk gruplarını önceliklerine göre tespit etme, 

hasta/yaralıları öncelik sırasına göre ayırma ve seçme, olguları yaşadıkları ortamlarda değerlendirerek 

tanılama, sınıflandırma, bulaşıcı hastalıkları ve riskleri belirleyerek aşılama programlarını uygulama, 

gıda güvenliğini sağlama, hazırlama ve zehirlenmelerde müdahale etme, hijyen uygulamaları, suyun 

güvenliği, risk faktörlerine yönelik korunma önlemleri, sağlık hizmetlerine ulaşma gibi konularda 

müdahalelerde bulunmaktadır. Sonuç olarak hemşireler, afetlerde toplum ve bireyler için sağlık ve 

sosyal disiplinler, hükümet kuruluşları, toplumsal gruplar, insani yardım kuruluşları ve sivil toplum 

kuruluşları ile iş birliği içinde en iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasından sorumludur. Bu nedenle 

afetlerde uygulanacak sağlık müdahalelerine yönelik hemşirelerin eğitim ya da mesleki süreçlerde 

yetkinliklerinin arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Hemşireliği, Sağlık Müdahaleleri 
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AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI 
 

Ra. Muaz Gülşen - Assoc. Prof. Ph.D. Sevban Arslan - Ra. Nursevim Aydıngülü - Assoc. Prof. 
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ÖZ 
Günümüzde modern tıbbın en önemli ve temel tedavi çeşitlerinden biri ilaç tedavidir. Son yıllarda 

ülkemizde olduğu gibi tüm toplumlarda nüfus artışı, beslenme bozukluğu, sedanter yaşam, teknolojik 

gelişme, tedavi çeşitliliği ve kronik hastalıklarda artış ile beraber ilaç kullanımında da artış 

görülmektedir. Türkiye’de 2012 yılında ilaç kullanım maliyeti 14 milyon 484 bin iken 2016 yılında 22 

milyon 250 bin liraya ulaşmıştır. Bu rakam giderek artmakta ve ülke ekonomisine büyük yük 

getirmektedir. Ayrıca WHO’ya göre kullanılan bu ilaçların %50’sinden fazlasının gereksiz reçete 

edildiği, hastaların yarısından fazlasının ilaçları düzenli ve uygun kullanmadığı tahmin edilmektedir. 

Bilinçsiz kullanım dünya genelinde hızla devam ederken dünyanın üçte biri hayati önem taşıyan 

ilaçlara erişememektedir. Bu etkiler sonucunda hatalı, gereksiz ve maliyeti artıran ilaç kullanımı 

dikkat çekmiş ve küresel anlamda Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) gündeme gelmiştir. WHO’ya göre AİK 

”hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun formda, bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda, 

uygun zaman aralığında, kendilerine ve topluma en az maliyette almalarına olanak sağlayan kuralların 

tamamı” olarak belirtmiştir. Hemşireler bireylerin sağlığını korumak ve hastalığı tedavi etmek için 

çeşitli tedavi yöntemleri hakkında bilgiden, beceriden ve uygulamadan sorumlu meslek grubudur. 

Bireyler ile en fazla iletişim halinde olan sağlık çalışanı hemşireler olup AİK’ında kilit rol 

oynamaktadır. Bu kilit rol de hemşireler ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların uygulama süresini, 

ilacın hangi ortama hazırlanması gerektiğini, etkin dozda kullanımını, yeterli sürede verilmesini ve 8 

doğru ilkesini (doğru ilaç, doz, hasta, yol, zaman, etki, kayıt) bilmeli ve bu bilginin sorumluluğunu 

taşımalıdır. Sonuç olarak tüm hemşireler AİK konusunda bilgi sahibi olmalı ve hastaların bu konudaki 

bilgi gereksinimlerini karşılamalıdır. AİK konusunda farkındalık yaratmak için sosyal medya 

(facebook, twitter vb.) üzerinden her yaşa uygun eğitim ve kamu spotu hazırlanıp uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İlaç Kullanımı, Akılcı İlaç Kullanımı 

 

RESPONSIBILITIES OF NURSES IN RATIONAL DRUG USE 
 

 

ABSTRACT 
Nowadays, medical treatment is one of the most important and basic treatment types of modern 

medicine. In recent years, as in our country, population increase, malnutrition, sedentary life, 

technological development, variety of treatment and increase in chronic diseases have increased in all 

societies. The cost of drug use in 2012 in Turkey has reached 22 million, while 14 million 484 

thousand 250 thousand pounds in 2016. This figure is increasing and the country's economy is a big 

burden. In addition, it is estimated that more than 50% of these drugs used by WHO are unnecessarily 

prescribed and that more than half of the patients do not use the drugs regularly and appropriately. 

While unconscious use continues rapidly throughout the world, one third of the world is unable to 

access vital medicines. As a result of these effects, misuse, unnecessary and cost-increasing drug use 

has attracted attention and Rational Drug Use (RUM) has come to the agenda in global sense. 

According to WHO, AİK has stated that ları all of the rules that allow patients to take their medicines 

in a form appropriate to their clinical needs in a quantity that meets their individual needs at the 

appropriate time interval and at the lowest cost to themselves and to the community ’. Nurses are a 

group of professionals responsible for knowledge, skills and practice on various treatment methods to 

protect the health of individuals and to treat the disease. Nurses who have the most communication 

with individuals are nurses and play a key role in RLS. In this key role, nurses should know the effects 
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and side effects of drugs, the duration of application of the drugs, the preparation of the drug in the 

environment, the use of the effective dose, the administration of the drug in sufficient time, and the 8 

correct principles (correct drug, dose, patient, route, time, effect, record). they must bear the 

responsibility for this information. As a result, all nurses should be aware of AIC and meet the 

information needs of patients. In order to raise awareness on AIC, appropriate education and public 

spots should be prepared and implemented on social media (facebook, twitter etc.). 

Keywords: Drug Use, Rational Drug Use 
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AMELİYAT SONRASI AĞRI YÖNETİMİNDE HASTA SONUÇLARINI NASIL 

ÖLÇELİ̇M' 
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ÖZ 
Uluslararası ağrı rehberlerine ve klinisyenlerin kanıta dayalı araştırmalarına rağmen, hastalar ameliyat 

sonrası değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyecek şekilde %50-80 oranında ağrı deneyimlemektedir. 

Etkin olmayan ağrı yönetimi, yetersiz analjezi nedeniyle kontrol edilmeyen ağrıya ya da yüksek doz 

analjezi nedeniyle analjeziklerin artmış yan etkilerine (bulantı, kaşıntı, kardiyopulmoner depresyon 

vb) neden olabilmektedir. Minör komplikasyonlar hasta memnuniyetsizliğine yol açarken, 

kardiyopulmoner depresyon gibi majör komplikasyonlar ise morbidite ve mortalite riskini 

arttırabilmektedir. Kapsamlı bir ağrı yönetimi değerlendirme planının olmaması ağrı yönetimini 

etkinsizleştirmektedir. Kaliteli ağrı yönetimi, sağlık personelinin konuya ilişkin tutumlarına ve hasta 

deneyimlerine bağlıdır. Amaç, hastalardan ağrı deneyimleri hakkında doğrudan geri bildirim almak, 

bu bildirim çerçevesinde hastaya özel ağrı yönetimi stratejisi oluşturmaktır. Kaliteli ağrı yönetimi için 

6 özellik: (1) ağrı şiddeti ve rahatlama; (2) ağrının aktivite, uyku ve olumsuz duygular üzerindeki 

etkisi; (3) tedavinin yan etkileri; (4) ağrı tedavisi hakkında bilgi kaynağı; (5)ağrı tedavisi kararlarına 

katılma becerisi; ve (6) farmakolojik olmayan stratejilerin kullanılmasıdır. Amerikan Ağrı Derneği 

ağrı yönetiminde hastanın bildirimine göre tedavinin yönlendirilmesini ve hasta memnuniyetinin esas 

olduğunu belirterek 2010 yılında ‘Revize Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi’ şeklinde 

ankete son halini vermiştir. Pek çok ülkede anketin ağrı şiddetine ek olarak, günlük aktivitelerini, 

analjezi protokolünü, analjezinin yan etkilerini, hastaların ağrı sırasındaki duygulanımını ve hastaların 

memnuniyetini de değerlendirdiği belirtilmiştir. Çalışmalar bu anketin, dahili ve cerrahi hastalarda 

postoperatif ilk 24 saat ağrı yönetimi kalitesini etkin şekilde ölçebilen basit ve kullanımı kolay bir 

anket olduğunu belirtmiştir. Daha önce Türkiye’de çalışılmamış olan bu anketin geçerlik güvenirliği 

ülkemizde Erden ve arkadaşları tarafından 2018 yılında yapılmış ve kullanımı önerilmiştir (Gözden 

Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta Sonuçları Anketi- Cronbach’s alpha: 0.88). Ağrı 

yönetiminde hasta sonuçlarını görünür kılmak için geçerlik güvenirliği yapılmış, uluslararası 

standartlarda kabul edilen ölçeklerden faydalanılmalıdır. Bu değerlendirme hasta, doktor ve 

hemşireden oluşan ağrı yönetimi ekibinin ağrı ve komplikasyon yönetimi üzerindeki stratejisini ve 

iletişimini güçlendirirken, hastanın ve dolayısıyla sağlık personelinin memnuniyetini de arttıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Hastalar İ̇çin Gözden Geçirilmiş Amerikan Ağrı Derneği Hasta 

Sonuçları Anketi; Ameliyat Sonrası Ağrı; Ağrı Yönetimini Değerlendirme 
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ÖZ 
Birçok meslekte olduğu gibi sağlık çalışanları da hastanelerde bazı riskler açısından tehlike altındadır. 

İş yükünün fazla olması ve vardiyalı çalışma usulü, hemşireleri mesleki kazaları ve sağlık sorunlarını 

en fazla yaşayan meslek grubu yapmıştır. Özellikle cerrahi işlemler için özelleşmiş üniteler olan 

ameliyathanelerde karmaşık teknolojik cihazlar ve kesici delici aletler içermesi nedeniyle kaza riski 

daha fazladır. Literatürde ameliyathane hemşirelerinin radyasyon ve kimyasallara maruz kalma, kan ve 

kan ürünleri ile temas, cerrahi duman, kesici delici alet yaralanmaları, ağır araç gereçleri kullanma, 

ameliyat masalarının vücut mekaniğine uygun olmaması gibi nedenlerle diğer cerrahi kliniklerine 

oranla daha fazla riske maruz kaldığı görülmektedir. Altıok ve arkadaşlarının araştırmasına göre sağlık 

çalışanlarının çalışma hayatında en az bir kez kesici delici alet yaralanmalarına maruz kaldığı 

belirlenmiştir. Özdemir ve Şengöz’ün bir eğitim ve araştırma hastanesinde yaptığı çalışma en sık 

görülen yaralanmaların ameliyat sırasında cerrahi aletlerin elden ele geçirilirken ya da kesici delici 

aletle çalışan birisi ile çarpışma nedeniyle olduğunu bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının iş güvenliğinin 

incelendiği bir araştırmada ameliyathane hemşirelerinin malzeme ve araç gereç denetimi nedeniyle 

göre iş güvenliğini diğer kliniklerde çalışan hemşirelere daha yetersiz olarak değerlendirdiği 

bildirilmiştir. İlçe ve arkadaşları (2013) bu konu hakkında alınan önlemlerin yaralanma oranlarına 

etkisini araştırmış ve hastane genelinde hayata geçirilen önlem uygulamaları sonrası kesici delici alet 

yaralanma oranlarının %57,4’ten %42,6’ya düştüğünü saptamıştır. Ancak 2017 yılına gelindiğinde 

Karacaer ve arkadaşlarının çalışması son iki yıl içinde yaşanan kesici delici alet yaralanma oranının 

%53,6 ile hala yüksek seviyelerde olduğunu göstermektedir. Bu yaralanmalar HBV, HCV ve HIV gibi 

etkenlerin de kan yoluyla bulaşmasına neden olarak sağlık çalışanlarının hayatını tehdit etmektedir. 

Yaşamı tehdit eden bu yaralanmaların kontamine olan kesici-delici atıkların rehberlere uygun olarak 

uzaklaştırılması gibi basit önlemlerle azaltılabileceği düşünülmektedir. Ancak bu önlemlerin alınması 

konusunda farkındalığı arttıracak çalışmaların düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Hemşirelik, İş Güvenliği, Kesici Delici Alet Yaralanması 

 

CUTTER-PERFORATING INSTRUMENT INJURIES IN OPERATING ROOMS 
 

 

ABSTRACT 
As is the case in many occupations, health workers are also in danger of some risks in hospitals. Due 

to the high workload and shift work procedure, nurses were the most experienced occupational group 

in terms of occupational accidents. Especially in operating rooms, the risk of accident is higher due to 

the complex technological devices and the cutting tools. In the literature, it is seen that the operating 

room nurses are exposed to more risk than other surgical clinics due to exposure to stabbing injuries, 

contact with blood, use of heavy equipment. According to the study of Altıok et al., it has been 

determined that health workers are exposed to perforating injuries at least once in their working life. 

Özdemir and Şengöz reported that the most frequent injuries in a training and research hospital were 

due to a collision with the hand of the surgical instruments during operation or with someone who was 

working with the cutting tool. In a study that examined the safety of health workers, it was reported 

that the operating nurses evaluated the work safety as inadequate to the nurses working in other clinics 

due to the control of materials and equipment. İlçe et al. found that the hospital-wide precautionary 

measures decreased the rate of injuries from 57.4% to 42.6%. However, in 2017, Karacaer et al. Study 

showed that the rate of perforating tool injuries in the last two years was still high at 53.6%. These 
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injuries cause blood-borne infections such as HBV, HCV and HIV and threaten the health of health 

workers. It is thought that these injuries can be reduced by simple measures such as the removal of the 

stabbing waste in accordance with the guidelines, but studies that will raise awareness on this issue 

should be arranged. 

Keywords: Operating Room, Occupational Safety, Nursing, Cutter-Perforating İnstrument İnjuries 
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ÖZ 
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme protokolleri (Enhanced Recovery After Surgery; ERAS - Fast 

Track Surgery, FTS), ameliyat öncesi organ fonksiyonlarını korumak ve cerrahi sonrası stres yanıtı 

azaltarak erken iyileşme sağlamak için tasarlanmış bakım modelleridir. Normotermi, perioperatif 

bakımın ve dolayısıyla hızlandırılmış iyileşme protokollerinin kritik bileşenlerinden birisidir. Cerrahi 

prosedürlerin ve anestezinin termoregülasyonu etkilemesi, hastada hipotermiye neden olmaktadır. 

Hipotermi, vücut iç sıcaklığının 36°C’nin altına düşmesi olup, perioperatif dönemde %50-90 oranında 

sıklıkla görülmektedir. Cerrahi işlemin niteliği, süresi, ortamın sıcaklığı, intravenöz sıvıların ve kan 

ürünlerinin miktarı, mekanik ventilasyon süresi ve hastanın anestezi öncesi vücut sıcaklığı hipotermi 

riskinde belirleyicidir. Hipotermi, özellikle 30 dakikayı geçen ve doku perfüzyon bozukluğu olan 

yüksek risk grubundaki hastalar için önemli komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Hipotermi, vücut sıcaklığında artma, titreme, soğukluk, solukluk, metabolik hızda ve zihinsel 

işlevlerde yavaşlama, bradikardi, aritmi, hipoventilasyon, nöromüsküler blokerlerin etki sürelerinde 

uzama, kuagulopati, kan transfüzyonu gereksiniminde intraoperatif kan kaybına bağlı olarak artma, 

miyokardiyal iskemi, anestezi sonrası iyileşme süresinde uzama, oksijen tüketiminde artma, hastanın 

termal rahatlığında bozulma, yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyon, hastanede kalış süresi ve 

maliyetin artışı, koma ve ölüm gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Hipotermiye bağlı belirtilen 

komplikasyonların önlenmesi için ERAS protokollerinde intraoperatif dönemde uygun aktif ısıtma ile 

normoterminin rutin olarak sağlanması önerilmektedir (kanıt düzeyi yüksek, öneri derecesi 

güçlü).Ameliyat sırasında sıcak hava üflemeli cihazlar etkili olup, yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca, intravenöz sıvılar uygun cihazlarla ısıtılarak normotermi sağlanmaktadır. Bu şekilde, 

perioperatif dönemde aktif ısıtma ile normoterminin sağlandığı hastalarda hasta sonuçlarında iyileşme 

belirtilmiştir. Bu bağlamda, hastanın normal vücut sıcaklığını idame ettirmek, cerrahi stresi ve organ 

disfonksiyonunu azaltmanın temelidir. Morbidite ve mortaliteyi arttıran pek çok komplikasyona zemin 

hazırlayan hipotermiyi önlemek perioperatif ekip işidir. Bu açıdan, hastanın perioperatif süreçte tedavi 

ve bakımından sorumlu cerrah, hemşire ve anestezist vücut sıcaklığını yakından takip etmeli, kanıta 

dayalı uygulamalar ile normotermiyi sağlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İ̇yileşme Protokolleri, Eras, Hipotermi, 

Normotermi. 
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ÖZ 
Diabetes Mellitus (DM), yaygınlığı gittikçe artan, uzun vadede ciddi komplikasyonlara neden olan 

önemli bir sağlık sorunudur. Dünya genelinde yaklaşık 422 milyon insanın diyabet hastası olduğu ve 

önümüzdeki 20 yılda bu oranın iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalarda diyabet 

oluşumunda genetik faktörlerin önemli rol oynadığı kabul edilmekle birlikte; bakteri, virüs, 

kimyasallar ve diyet gibi çevresel faktörler de diyabet gelişiminde etkilidir. Son yıllarda bu 

faktörlerden biri olan bağırsak mikrobiyotasının diyabet gelişiminde önemli olduğu belirtilmektedir. 

Mikrobiyota, metabolik regülasyonda koruyucu işlevlere sahip olup glukoz ve lipid metabolizmasında 

aktif rol oynamaktadır. Ayrıca, son yıllarda bağırsak mikrobiyotasının, lenfoid dokuların gelişimi ve 

patojenleri bölerek adaptif immün yanıt geliştirmesi, hem doğal, hem de kazanılmış immün sistemde 

önemli rol oynaması, farklı metabolik fonksiyonlara etki etmesi ve metabolik hastalıkların gelişiminde 

önemli rolünün olduğunun anlaşılması nedeniyle bağırsak mikrobiyotası konusuna yoğunlaşılmıştır. 

İnsan mikrobiyomunun sağlık üzerindeki derin etkisi ve son yıllarda bu alanda yapılmış çalışmaların 

artması hemşirelerin çeşitli mikrobiyal toplulukların temel yapılarını ve işlevlerini anlamalarını 

zorunlu hale getirmiştir. Hemşirelerin, mikrobiyotanın yapı ve işlevleri hakkında bilgisinin artması 

farklı hastalık gruplarında, kanıta dayalı bakım ve eğitim vermelerine olanak sağlayacaktır. Ancak, bu 

alanda büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, birçok detay hala eksik olup, birçok sorunun 

yanıtlanması gerekmektedir. Bu kapsamda bu derlemenin amacı; mikrobiyatanın tip 1, tip 2 ve 

gestasyonel diyabeti olan bireylerde mikrobiyotanın etkinliği konusunda farkındalık oluşturmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Mikrobiyata, Hemşirelik 
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ÖZ 
Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (Enhanced Recovery After Surgery; ERAS) protokolü diğer 

adıyla Hızlandırılmış Cerrahi (Fast Track Surgery, FTS), geleneksel uygulamalar yerine kanıta dayalı 

olarak geliştirilen yeni yaklaşımları önermektedir. Bu yaklaşımlar birbiriyle ilişkili olan; preoperatif, 

intraoperatif ve postoperatif dönemleri kapsayan 20 den fazla önemli öğeyi içermektedir. Postoperatif 

dönemde uygulanan ve hastanın optimal sağlık durumunun korunmasında önemli bir rol oynayan 

cerrahi sonrası erken beslenme protokolü de bu ögeler içinde yer almaktadır.Ameliyat sonrası erken 

oral beslenmenin ameliyat sonrası komplikasyonları, mortalite ve hastanede kalış süresini azalttığı 

bildirilmiştir. Ameliyat sonrasında hastalar kısa sürede berrak sıvı ve normal gıda almaya teşvik 

edilmelidir. Hastaların beslenmeleri takip edilmeli ve riskler belirlenmeli, ameliyat öncesi açlık en aza 

indirilmeli ve ameliyat sonrası süreçte sıvı alımı için desteklenmelidir. Cerrahi girişim başlı başına bir 

stres nedenidir ve strese girmiş bir organizmada yoğun katabolik reaksiyonlar gelişir. Kas dokusunun 

yıkılması ve enerji depolarının azalması iyileşmenin gecikmesine neden olur. Bu durum hastanede 

kalış süresinin uzamasına yol açmakta ve komplikasyon riskinin artmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle postoperatif dönemde erken oral beslenme önemlidir.ERAS uygulaması 

hemşirelerin sistematik yapılandırılmış çalışma günlerinde köklü değişiklikler gerektirir ve ek iş 

olarak algılanabilir. Bu nedenlerden dolayı, hızlandırılmış iyileşme programlarının başarılı bir şekilde 

uygulanmasının, hemşireler tarafından yeni bakım yolunun kabulüne ve bunun anestezistlerle ve 

cerrahlarla olan işbirliğine dayandığına vurgu yapılmaktadır.Bilim ve sanattan oluşan profesyonel 

hemşirelik mesleğinin yerine getirilebilmesi için hemşirelerden kanıta dayalı uygulama ve yenilikleri 

takip edip bilgi ve becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eras ,postoperatif Dönem, Erken Oral Beslenme 
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ÖZ 
Giriş: Kafein, dünya çapında en çok kullanılan farmakolojik aktif madde olup kahve, çay, çikolata, 

kakao ürünleri ve enerji içecekleri içinde çeşitli miktarlarda bulunmaktadır. Kafein vücuda alındıktan 

sonra hızlı bir şekilde emilime uğramakta 15-60 dk içinde plazmada en yüksek seviyelere 

ulaşabilmekte, kan beyin bariyerini hızlıca geçmektedir. Sonrasında kişileri uyanık tutma, enerji verme 

ve kendini iyi hissettirme gibi etkiler oluşturmaktadır. Günümüzde yaygın kullanılan bir madde olan 

kafein özel bir dönem olan gebelikte de az miktarlarda bile olsa kullanılabilmektedir. Ancak annenin 

kafein alımı kafeinin plasenta bariyerini kolayca geçmesinden kaynaklı doğrudan fetüsün kafeine 

maruz kalmasına sebep olabilmektedir. Fetüsün yeterli enzim aktivitesi gelişmediğinden dolayı da 

kafein metabolizması çok uzun süreler almaktadır. Sağlıklı bir yetişkinde yarılanma ömrü 3-4 saat 

olan kafeinin gebelikte bu süresi 9-11 saate kadar çıkmaktadır. Fetüsün kafein maruziyeti, dolaşımdaki 

katekolamin konsantrasyonunu artırarak, fetoplasental vazokonstrüksiyon ve hipoksiye neden 

olmaktadır. Buna bağlı olarak da fetal büyüme ve gelişme olumsuz etkilenebilmektedir. Ayrıca yüksek 

dozda kafein alımı; spontan abortus, fetal ölüm riskinde artış, intrauterin gelişme geriliği (IUGR), 

düşük doğum ağırlığı (DDA) ve prematüre doğumlardan da sorumlu tutulmaktadır. Sonuç: 

Literatürdeki bilgiler doğrultusunda, gebe olanlar için kafein güven aralığı net olmamakla birlikte 

günde 200-300 mg’dan fazla kafein tüketiminin riskli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kafein, Etki 
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ÖZ 
Mobil sağlık (mSağlık); sağlık hizmetlerinin, mobil iletişim cihazları aracılığıyla verilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Mobil teknolojilerle hastane ortamından bağımsız kişilere istedikleri zaman ve 

yerde kişisel sağlık servislerine erişme imkânı sunulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, mSağlık 

teknolojilerinin gebelik sürecinde kullanımını desteklemekte ve gebelikle ilgili eğitim, öğretim, 

araştırma ve girişimlerde de ümit verici yaklaşımların başında saymaktadır. Gelişen teknoloji ile 

birlikte insanlar sağlık denetimlerini akıllı telefon uygulamaları ile yapmaya başlamışlardır. Akıllı 

telefon uygulamaların kullanım kolaylığı, hatırlatma fonksiyonları, motivasyon arttırma, sosyal 

paylaşım ve senkronizasyon özellikleri ve diyetisyen desteği sağlama gibi faktörler kullanımlarını 

arttırmaktadır. Gebelerin ruhsal ve bedensel sağlıkları, beslenme, fiziksel aktivite, kilo alımı ve 

bebeklerinin gelişimleri açısından bilgi edinmek için günümüz teknolojisine ilgileri artmaktadır. 

Yaşam tarzı değişikliğinde kendilerinin kullanımında olan ve günlük yönetimlerini kişisel 

değiştirebildikleri akıllı telefon uygulamalarından faydalanmaktadırlar. Uygulamaların her an 

kullanılabilir olması, gerçek zamanlı geri bildirim ve destek sağlamaları hatırlatma fonksiyonları, 

motivasyon arttırma, sosyal paylaşım ve senkronizasyon özelliklerinin diyet ve kilo kaybı 

uygulamalarına dahil edilmeleri, kişilerin sağlıklı yaşam tarzı değişikliği oluşturma ve sürdürmelerine 

katkı sağlamaktadır. Ayrıca kişilerin hazır oluşlukları ve motivasyonları da uygulamaların etkin ve 

günlük kullanımında etkili bulunmaktadır. Sağlıklı gebelik için, davranış risklerini azaltma ve sağlıklı 

yaşam tarzı davranışlarını sürdürme konusunda mSağlık uygulamalarının kanıta dayalı 

kişiselleştirilmiş program olduğu belirtilmiştir. Gebelikte fazla kilo alımı ile kadınlar gestasyonel 

diyabet, hipertansiyon, sezaryen olma, postpartum obezite, erken doğum tehdidi, perinatal ölümler gibi 

komplikasyonlardan dolayı sağlıklı yaşam tarzı ve fiziksel aktiviteye yönelmektedirler. Akıllı telefon 

uygulamaları birçok yiyecek ve içeceğin kalori verileri sunmakla kadınlara kullanım kolaylığı 

sağlamaktadır. Bu uygulamalar diyet kontrolü, kalori hesaplama ve aktivite planlaması gibi amaçlarla 

kullanılmaktadır. mSağlık, gebe kadınların aşırı kilo alımını önlemede yapılan girişimler ve diğer 

müdahaleler için geliştirilmesi kaidesiyle umut verici bir yöntem olabilir. Uygulamalarının kullanım 

yetersizliklerinde ise, kişilerin sıkılmaları, günlük yaşam meşguliyeti veya stresli olma, kullanım 

zorluğu, bireylerin öz denetim yetersizlikleri, uygulamaların düzenli kullanılmaması gibi sebepler 

belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Sağlık, Akıllı Telefon, Aplikasyon, Gebelik, Kilo Yönetimi 
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ÖZ 
Hasta eğitimi, hasta ve ailesinin akut/kronik sağlık sorunlarıyla başa çıkması için yardım etmeyi 

amaçlayan eğitimdir. Eğitim ve öğretim planlaması yapılırken strateji ve yöntemlerin belirlenmesi 

önemlidir. Çünkü hasta hedeflenen davranışı, seçilen strateji, yöntem ve teknikler yoluyla kazanır. 

Hasta eğitimi henüz farklı sebeplerden dolayı önemini kazanmamıştır. Hastanın tıbbi bakımı boyunca, 

farklı yaklaşımlar ve uzmanlık alanlarına sahip, hastaya çok şey öğreten çok sayıda bilgi sağlayıcı 

bulunmalıdır. Hemşirenin ‘eğitici’ rolü önemli rollerden biri olup, aktif ve bağımsız olunması gereken 

bir alandır. Bu rol; hastanın yatış değerlendirmesinden, yatış süresince ve taburculuk esnasındaki 

eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı kapsar. Hasta eğitimi hastanın yaşam kalitesini artırmak, tekrarlanan 

hastane yatışlarını azaltmak, hastaların otonomilerinin arttırılması ve hastalığa uyumu artırmak için 

gereklidir. Hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Eğitimin içeriğinin, 

kullanılan materyallerin ve eğitimin yönteminin hastaya ve ihtiyacı olduğu bilgiye uygun olması 

gerekmektedir. Her bireyin tek olduğu unutulmamalı ve bireyin gereksinimleri dikkate alınarak 

eğitimler planlanmalıdır. Yeni öğrenme ve öğretme tekniklerini kullanılarak hastaların ailelerinin de 

eğitime katılımı sağlanarak eğitimlerin etkinliğini artırılabilir. Hasta eğitiminde kullanılan metodları 

konu alan bu derlemede hasta eğitiminin önemi, etkin eğitim metodları, eğitimde kullanılacak 

materyaller ve kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarına değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Hasta Eğitimi, Hemşirelik, Eğitim Yöntemleri 

 

PATIENT EDUCATION METHODS 
 

 

ABSTRACT 
Patient education is a training aimed at helping the patient and his / her family to cope with acute / 

chronic health problems. It is important to identify strategies and methods when planning education 

and training. Because the patient gains the targeted behavior through selected strategies, methods and 

techniques. Patient education has not gained importance for different reasons. During the patient's 

medical care, there should be a large number of information providers with different approaches and 

areas of expertise that teach the patient a lot. The ası educative bağımsız role of the nurse is one of the 

important roles and is an area that needs to be active and independent. This role; This course covers 

the assessment of the patient's hospitalization, hospitalization and training needs during discharge. 

Patient education is necessary to improve the patient's quality of life, to reduce recurrent 

hospitalizations, to increase the autonomy of patients and to increase compliance with the disease. 

There are some important points in patient education. The content of the training, the materials used 

and the method of training should be appropriate to the patient and the information he needs. It should 

not be forgotten that each individual is unique and the trainings should be planned considering the 

needs of the individual. By using new learning and teaching techniques, the education of the families 

of the patients can be increased and the effectiveness of the trainings can be increased. In this review 

of the methods used in patient education, the importance of patient education, effective training 

methods, materials to be used in education and the advantages and disadvantages of the methods used 

will be mentioned. 

Keywords: Keywords: Patient Education, Nursing, Education Methods 
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ÖZ 
Günümüz sağlık yöntemindeki gelişim ve değişimler, sağlık bakım sisteminde değişikliklere sebep 

olmaktadır ve bireylerin sağlık bilgilerini edinme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. “Herkese Sağlık 

Hedefleri” ne ilerlemede Dünya Sağlık Örgütü, sağlık bilgilendirmelerine vurgu yaparak sağlık 

çalışanlarının sağlık öğreticisi olduğuna dikkat çekmiş, hemşirenin, sağlık eğitimi eylemi için de hasta 

ve hasta ailesinin öğrenimine olanak sağlayarak eğitici öğretici rolünün ön planda tutulmasını 

vurgulamıştır. Böylece hasta eğitimi, sağlık uygulayıcıları ile hasta arasındaki ilişki sırasında öğrenme 

ve öğretme süreci şeklinde açıklanabilir. Hemşirelerin hasta ve yakınlarının öğrenmesine yardım etme 

rolü, uzun bir geçmişe dayanır. Hastalığın eğitim yoluyla önlenmesi, Nightingale’in düşünce ve 

görüşleri içerisinde öncelikler arasındadır. Nightingale’in düşüncelerini benimseyen hemşireler 

tarafından yapılan sanitasyon ve hasta bakımı eğitimleri, sağlık ve hasta eğitimi konusundaki ilk 

çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Hemşireler sağlık ekibi içinde bireyi bütün yönleriyle 

değerlendiren, sağlıklı/hasta bireyle 24 saat etkileşimde bulunan tek profesyonel gruptur. Sağlık 

çalışanları hizmetlerini güncel bilgiler çerçevesinde tanı ve tedaviye yardımcı yöntemleri, araştırma, 

bakım ve eğitim uygulamasıyla gerçekleştirmektedir. Hasta eğitiminde hasta, ailesi ve çevresinin 

sağlık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi amaçlanmaktadır. Hasta eğitimi ile hastaların 

bilgi ve donanımları arttırılarak iyileşme süreci hızlanır, komplikasyonlar azalır, hasta memnuniyeti 

artar, sağlık okuryazarlığı gelişmiş olur. Ayrıca evde bakımın sürdürülmesi sağlanarak poliklinik ve 

acil başvuruları azalır ve doğru orantıyla maliyette azalır, hastanın yaşam kalitesi artar, daha iyi sağlık 

düzeyine ulaşarak morbidite ve mortalite oranları azalır. Hemşirelikte hasta eğitimi süreci veri 

toplama, tanı koyma, planlama, uygulama, değerlendirme ve kaydetmeden oluşur. Bu süreçte de 

güncel eğitim teknikleri kullanılarak hemşireler en önemli rollerinden birini gerçekleştirmiş olur. Bu 

derlemede eğitim süreci, önemi ve güncel teknikler incelenerek dünyadaki ve ülkemizdeki duruma göz 

atılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Eğitimi, Eğitimde Hemşirenin Rolü 

 

THE IMPORTANCE OF PATIENT EDUCATION AND ROLE OF NURSE 
 

 

ABSTRACT 
Development and changes in today’s healthcare method cause changes in the healthcare system and 

revealed the necessity of individuals to obtain health information. By emphasizing on health 

informatives in progressing to the Health Goals for Everyone, World Health Organization attracted 

attention to that health workers are health educators and emphasized the importance of educational 

instuctional role of nurse by enabling the education of the patient and patient family for health 

education action.Thus, patient education can be explained as learning and teaching process during 

relationship between health practitioners and patients. The role of nurses in helping patients and their 

relatives learn is based on a long history. The prevention of disease through education is among the 

priorities within the thoughts and opinions of Nightingale. Nurses is only professional group in the 

healthcare teams that evaluates all aspects of individual and interacts with healthy/ patient person for 

24 hours. Health care workers perform their services within framework of current information, through 

diagnosis, treatment, and research, maintenance and training. It is aimed to determine and fulfill the 

health education needs of patient, his/her family and environment in patient education. Patient 

education increases the patient’s knowledge and equipment, and so accelerates healing process, 



 436 

decreases complications, increases patient satisfaction and improves health literacy. In addition, by 

maintaining home care the polyclinic and emergency applications reduce and the cost decreases with 

right ratio, increases the quality of patient’s life, by reaching a better health level, the morbidity and 

mortality rates decrease. Nursing patient education process consist of data collection, diagnosis, 

planning, implementation, evaluation and recording. In this process, by using current training 

techniques nurses perform one of their most important roles. In this reviev, situation in the world and 

in our country will be evaluated by examining the process of education, its importance and current 

techniques. 

Keywords: Patient Education, the Role of Nurses in Education 
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ÖZ 
Ameliyat öncesi ağrı korkusunun düzeyi, tanı, operasyonun zorluk ve risk derecesi, hastanın bunlara 

ilişkin önyargıları, hastanın sağlık ekibine güven duygusu, cerrahi girişime hazırlanması ve kendini 

hazır hissetmesiyle ilişkilidir. Cerrahi insizyona, tanı ve tedavi girişimlerine (kateter yerleştirme, 

aspirasyon vb) ya da hasta aktivitelerine (solunum/öksürme egzersizleri, erken mobilizasyon) bağlı 

ağrı oluşabileceği, iyi bir ameliyat öncesi desteğin cerrahi girişime yönelik korkuları ve anksiyeteyi 

gidereceği bilinmektedir. Ameliyat öncesi dönemde hastanın psikolojik hazırlığından sorumlu olan 

hemşire, insizyon iyileştikçe ağrının geçeceğini, travma ağrısının yara iyileşme süreci ile sınırlı 

olduğunu, bu durumun akut olduğunu ve hastalık olmadığını, ağrıya neden olan etken ortadan kalkınca 

ağrının da azalacağı (örneğin; kateter ya da dren çekilince) anlatılmalıdır. Ayrıca, ağrının 

analjeziklerle kontrol edileceği hastaya anlatılarak hastanın ameliyat öncesi anksiyetesi ve korkusu 

azaltılmalıdır. Ağrı gibi subjektif ve önlenebilir bir bulgunun kontrol edilmesi için öncelikle ağrı 

korkusu objektif şekilde görünebilir hale gelmelidir. Ağrı korkusunun ölçülebilir ölçeklerle görünür 

hale gelmesi için ağrı çalışmaları yapılmaktadır. Amerikada geliştirilen orjinali ‘Fear of Pain 

Questionnaire-III’ olan ölçeğin ülkemizde 2018 de Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik yapılarak ‘Ağrı 

Korkusu Ölçeği-III’ adını almıştır. Diş ağrısı, karın ağrısı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, bel ağrısı 

sorgulanmakta olup, ameliyata ilişkin ağrı korkusu değerlendirilmemektedir. Preoperatif dönemde 

ameliyata ilişkin korku, ek sorularla değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, ağrının korku ile yakından 

bağlantılı olduğu, buna göre hastaların ağrıya yönelik korku düzeylerinin değerlendirilmesi, 

hasta¬ların korku nedenlerinin belirlenmesinde ve bu nedenlere yönelik girişimler yapılmasında yön 

verici olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ağrı korkusunu azaltmaya yönelik yapılacak girişimler, 

hastanın ameliyat öncesi korku ve anksiyetesini azaltarak, ameliyat sonrası ağrı yönetimini de 

destekleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Ağrı Yönetimi, Anksiyete, Korku, Hemşire. 
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HEMŞİRE, EBE, ATT’LERİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASINDA 

İ̇NTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN 

KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Ms. Ahu Çırlak - Ms. Nur Temiz - Ra. Merve Başol 
 

 

362-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Giriş: Son yıllarda IM enjeksiyonlarda ventrogluteal bölgenin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu 

doğrultuda yapılan çalışmalarda intramüsküler enjeksiyon için güvenli bölge olarak tanımlanan 

ventrogluteal alan hemşirelerin büyük çoğunluğunun bu bölgeyi kullanmadıkları ve değişime karşı 

isteksiz olduklarını göstermektedir. Amaç: Hemşire, ebe ve ATT’lerin ventrogluteal bölge kullanımına 

yönelik bilgi düzeylerini belirlemek ve uygulayabilmelerini sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Yarı 

deneysel tipteki bu çalışma Ankara’da özel bir hastanede 81 hemşire, ebe ve att ile yürütülmüştür. 

Veriler Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında, Gülner ve Çalışkan‘a ait “ Hemşirelerin Ventrogluteal 

Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı 

yüksek lisans tezinde kullanılan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya katılan hemşire, ebe, 

att lere anket formu dağıtılmıştır. Ardından iki saatlik teorik ve uygulamalı sınıf içi eğitim verilerek 

yetkinlikleri değerlendirilmiştir. 6 ay kliniklerde uygulama yapmaları beklenmiş ve 6. ay sonra tekrar 

anket formu dağıtılmıştır. Analizler için SPSS v21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Eğitim öncesinde 

‘’ventrogluteal’’ bölgeyi ilk tercih olarak seçenlerin % 62,5 i eğitim sonrasında yine en fazla 

‘’ventrogluteal bölgeyi’’ tercih etmişlerdir. Eğitim öncesinde ‘’dorsagluteal’’ bölgeyi ilk tercih olarak 

seçenlerin %70,6 sı eğitim sonrasında ‘’vastus lateralis’’ bölgeyi tercih etmişlerdir. Ventrogluteal 

bölgeye daha önceden hiç enjeksiyon yapmayanların %59,2 si eğitim sonrası enjeksiyon yaptıkları 

bulunmuştur (p<0,001). Ventrogluteal bölgeyi tercih etme durumunda ventrogluteal bölgeye eğitim 

öncesinde hayır diyenlerin %82,5 i eğitim sonrasında evet demiştir. Ventrogluteal bölgeye enjeksiyon 

yapmada yer belirleme durumunda eğitim öncesinde %17,3 ü yer belirleyemeyeceğini belirtirken, 

eğitim sonunda %100 ü yer belirleyebileceğini belirtmiştir (p<0,001). Kişilerin eğitim öncesi ve eğitim 

sonrası verdikleri ortalama doğru değerlere bakıldığında eğitim sonrasında kişilerin doğru sayılarının 

arttığı yorumu yapılabilir (p<0,001). Sonuç: Eğitim öncesinde ventrogluteal bölgeye IM enjeksiyon 

uygulamasını tercih edenlerin %62,5 inin eğitim sonrasında da yine tercih ettiği görülmüştür. Fakat 

diğer bölgeleri tercih edenlerin eğitim sonrasında da ventrogluteal bölgeyi tercih etmedikleri 

bulunmuştur. Eğitim öncesinde dorsagluteal bölgeyi tercih edenlerin %11,8 i eğitim sonrasında 

ventrogluteal bölgeyi tercih etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Im Enjeksiyon, Ventrogluteal Alan, Hemşirelik Uygulaması 
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HEMŞİRELERİNAĞRILI HASTADAKULLANDIKLARI AĞRIYLA BAŞETME 

YÖNTEMLERİ̇ İ̇LE TÜKENMİ̇ŞLİ̇K DÜZEYLERİ̇ ARASINDAKİ̇ İ̇Lİ̇ŞKİ̇Nİ̇N 

İNCELENMESİ 
 

MD. Esra Bı̇len - Assoc. Prof. Ph.D. Güler Balcı Alparslan 
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ÖZ 
Amaç: Araştırma hemşirelerin ağrılı hastada kullandıkları ağrıyla başetme yöntemleri ile tükenmişlik 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve yöntem: 

Araştırmanın evrenini; DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 358 hemşire 

oluşturmuştur. Örneklemini ise dâhil edilme kriterine uyan 300 hemşire oluşturmuştur. Verilerin 

toplanmasında; araştırmacı tarafından literatür bilgisine uygun olarak oluşturulan Kişisel Bilgi Formu 

ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ki-kare, t-testi,one way anova 

test,Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulguları iki 

bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde sosyodemografik özellikler ve ağrı ile ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. Ağrı yönetiminde hemşirelerin tamamının farmakolojik yöntem kullandığı, farmakolojik 

yöntemlerin yanında %87,7’sinin denonfarmakolojik yöntemleri de kullandıkları ve nonfarmakolojik 

yöntemlerden çoğunlukla, dikkati başka yöne çekme yöntemini uyguladıkları saptanmıştır.İkinci 

bölümde ise hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine yer verilmiştir. Hemşirelerin duygusal tükenme alt 

ölçeğinin ortalaması 17,3 7,09, kişisel başarı alt ölçeğinin ortalaması 21,0 3,40 ve duyarsızlaşma alt 

ölçeğinin ortalamasının 4,2±3,77olduğu bulunmuştur. Tükenmişlik ölçeğinin kişisel başarı alt ölçeği 

ile istatiksel açıdan anlamlı düzeyde fark bulunmuştur(p=0,009). Hem farmakolojik hem de 

nonfarmakolojik yöntem kullananların kişisel başarıalt ölçeği puanı sadece farmakolojik yöntem 

kullananlara oranla daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Ağrı kontrolünde, hemşirelerin çalıştıkları 

kurum ya da eğitim seviyelerine bakılmaksızın tamamının bağımlı fonksiyonlarını kullanmayı tercih 

ettiklerini, aynı zamanda nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemlerinin hemşirelerin çoğu tarafından 

farmakolojik yöntemlerin yanında kullanıldığını göstermiştir. Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine 

bakıldığında en yüksek kişisel başarı alanında tükenmişlik yaşadıkları görülmüştür. Hemşireler 

duygusal tükenme alanında orta düzeyde tükenmişlik yaşarken, duyarsızlaşma alanında düşük düzeyde 

tükenmişlik yaşamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Ağrı, Nonfarmakolojik Yöntemler,farmakolojik Yöntemler, 

Başetme, Tükenmişlik 
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HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 
 

Assoc. Prof. Ph.D. Sevban Arslan - Ra. Nursevim Aydıngülü - Ra. Muaz Gülşen - Assoc. Prof. 

Ph.D. Evşen Nazik 
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ÖZ 
Florence Nightingale ile başlayan hemşirelik eğitimi, yatak başında yapılan usta çırak usulünden, 

akademik temelli eğitim ve öğretime kadar önemli ölçüde değişmiştir. Hemşirelik mesleği teorik 

bilginin yanında pratik beceri de gerektiren bilim ve sanattan oluşan bir uzmanlık alanıdır. Literatürde 

geleceğin hemşirelerini oluşturacak olan öğrencilerin sağlık bakımında yeterli bilgi ve beceri 

kazanmasında eğitimin önemi vurgulanmaktadır. Ancak geleneksel eğitim modelleri öğrencilerin 

pratik becerilerini geliştirmede yetersiz kalmaktadır. Bu konuda eğitimciler/akademisyenler hemşirelik 

becerilerinde uzmanlık geliştirmek için uygulamalı öğretim yöntemlerini benimsemişlerdir. Ancak 

sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar sırasında öğrencilerin bilgi eksikliği, pratik deneyim eksikliği gibi 

nedenlerle tıbbi hata yaptıkları ve hastaların tepkisi ile karşılaşma ve güvenini kaybetme korkusuyla 

bu hataları raporlamaktan kaçındıkları bilinmektedir. Bu gibi istenmeyen durumlar yaşanmadan 

öğrencilerin güvenli bir ortamda beceri kazanması amacıyla eğitim stratejilerinde teknolojiye verilen 

pay giderek artmaktadır. Günümüzde kullanılma sıklığı giderek artan teknolojik yöntemlerden biri 

sanal gerçeklik yöntemidir ve yapılan çalışmalar sanal gerçeklik simülasyonunun geleneksel anlatım 

tekniklerine göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Öğrencilere sanal gerçeklik simülasyonu ile 

verilen üriner kateter ve ilaç uygulamasının öğrencilere kendi hatalarını görme şansı vererek pratik 

becerileri daha kalıcı bir şekilde desteklediği bildirilmiştir. Bir diğer öğretim yaklaşımı olan mobil 

öğrenme, her an her yerde öğrenmeye elverişli bir yöntemdir. Hemşirelikte kullanımı gün geçtikçe 

artmakta olan m-öğrenme mobil teknoloji mobil telefon, Personal Digital Asisstant (PDA) avantajları 

ile öğrenme olarak tanımlanmaktadır ve bir mekana bağlı kalmaksızın kullanılabildiği için eğitimde 

fırsat eşitliği sağlamaktadır. Sonuç olarak, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir olmasının yanında 

eğitimdeki teorik bilgi ve pratik beceri arasındaki boşluğu doldurması, bu yöntemlerin öğretim 

stratejilerinde eğitim materyali olarak kullanılmasının faydalı olacağını düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik Eğitimi, Eğitim Stratejileri, Teknoloji 

 

TECHNOLOGICAL TEACHING STRATEGIES IN NURSING EDUCATION 
 

 

ABSTRACT 
Nursing education, which started with Florence Nightingale, has changed considerably from 

apprentice procedure to academic based master education and training. The profession of nursing is a 

specialization of science and art which requires practical knowledge besides theoretical knowledge. In 

the literature, the importance of education is emphasized for the students who will form the nurses of 

the future to gain sufficient knowledge and skills in health care. However, traditional education 

models are inadequate in developing students' practical skills. In this respect, educators / academicians 

have adopted practical teaching methods to develop their expertise in nursing skills. However, it is 

known that during health care practices, students make a medical mistake due to lack of knowledge, 

lack of practical experience, and avoid reporting these errors in fear of encountering and responding to 

patients' reactions. The share of technology in educational strategies is increasing with the aim of 

gaining skills of students in a safe environment without such undesirable situations. One of the 

increasing technological methods is the virtual reality method, and studies have shown that virtual 

reality simulation is more effective than traditional expression techniques. It was reported that the 

urinary catheter and drug application given to the students with virtual reality simulation gave a more 
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permanent support to the practical skills by giving them the chance to see their mistakes. Mobile 

learning, which is another teaching approach, is a convenient method to learn anywhere. Since 

learning with mobile technology can be used without being dependent on a space, it provides equal 

opportunities in education. As a result, low cost and easy accessibility as well as filling the gap 

between theoretical knowledge and practical skills in education suggest that it would be useful to use 

these methods as educational material in teaching strategies. 

Keywords: Nursing, Nursing Education, Training Strategies, Technology 
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HEMŞİRELİK İMAJINA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 

AÇISINDAN BAKIŞ 
 

Researcher Dilara Keklik - Assoc. Prof. Ph.D. Şenay Çetinkaya 
 

 

365-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
İmaj, bir kişi, kurum, marka, obje ya da düşüncenin zihinlerde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış 

olduğu fikir ve izlenimlerdir. Profesyonel kimlik kavramı ise hemşirenin hasta ile etkileşimlerine, 

eylemlerine ve hemşirenin düşünme şekline rehberlik eden, hemşire tarafından sahip olunan değerler 

ve inançlar olarak da tanımlanmaktadır. Profesyonelliğin en önemli ölçütü işini en iyi şekilde 

yapabilmektir. Hemşirenin profesyonel nitelikleri hemşire imajına katkı veren niteliklerdir. Literatürde 

hemşirelik imajı ile ilgili yaşanan sorunların ve hemşire yetersizliğinin temel nedeninin hemşirelerin 

profesyonel kimlikleri ile doğrudan ilişkili olduğu belirtilmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları 

hemşireliği günümüzde profesyonel bir statü kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İ̇maj, Profesyonel Kimlik. 

 

AN OVERVIEW OF THE NURSING IDEA FOR CHILDREN'S HEALTH AND 

DISEASE NURSING 
 

 

ABSTRACT 
Image is ideas and impressions which a person, situation, brand, object or idea remains willingly or 

unwillingly. Professional identity concept is defined as guiding interactions, actions and thinking style 

of nurse and patient. The most important criteria of professionalism is doing the best of own’s work. 

Professional qualities of nurses are qualities which contribute to image of nurse. It is stated that 

problems which related to image and the basic reason of incompetency of nurse are directly related to 

professional identities of nurses. Child health and diseases nursing has won a professional situation 

currently. 

Keywords: Image, Nursing, Professional İdentity. 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ 

TUTUMLARI VE ETKİLİ FAKTÖRLER 
 

Asst. Prof. Ph.D. Gülengül Mermer - Ra. Ph.D. Deniz Eren 
 

 

366-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Organ bağışı yetersizliği hem dünya da hem de ülkemizde ortak bir sorundur. Organ bağışını 

organ bekleyen hastanın toplumsal, siyasi ve ekonomik konumu, nakil işlemindeki başarı olasılığı gibi 

etkileyen birçok faktör vardır. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik birinci sınıf ve son sınıf öğrencilerinin, 

organ bağışı konusundaki tutumları ve etkili faktörleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve 

Yöntem: Kesitsel tipte planlanan araştırma, Haziran 2015-Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir’de 

bulunan bir Hemşirelik Fakültesi’nde yürütülmüştür. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, tüm 

evrene ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 563 öğrenci ile görüşülmüştür 1.Sınıf=296, 2.Sınıf=267). 

Veriler; Kişisel bilgi formu (8 soru sosyodemografik, 11 soru organ bağışına ilişkin bilgi, 11 soru 

organ bağışına yönelik tutum) ve Kaça ve arkadaşları (2009)’nın geliştirdiği “Organ Bağışına İlişkin 

Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın yürütülmesi için Etik Kurul İzni ve katılımcılardan onam 

alınmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında sayı, yüzde dağılımı, ortalama, Mann Whitney U testi, 

Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır (p<0.05). Bulgular: 

Hemşire öğrencilerin yaş ortalaması 21.04±1.88’dir. Öğrencilerin % 81.9’u kadındır, % 61.8’i organ 

bağışı ve nakli ile ilişkili bilgi almıştır. Öğrencilerin % 70.1’i organ bağışı yapmayı düşünmekte olup, 

% 79.6’sı, organ bağışının ve naklinin bir ders konusu olarak okutulması gerektiğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin Organ Bağışına İlişkin Tutum Ölçeği puan ortalaması 59.15±11.31’dir. Yaş grubu, sınıf 

düzeyi, en uzun yaşanılan yer, anne ve baba eğitim düzeyi ile öğrencilerin organ bağışına ilişkin tutum 

puan ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet, mezun olunan 

lise türü, ailenin gelir düzeyi ile öğrencilerin organ bağışına ilişkin tutum puan ortalamaları arasında 

istatistik olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Öğrencilerin organ bağışına ilişkin 

tutumları “kararsızım” düzeyindedir. Hemşirelik öğrencilerinin organ bağışı konusunda farklı tutum 

ve davranışlar sergilediği, derslerde organ bağışı ve nakli konularına yeterli derecede yer verilmediği 

görülmektedir. Üniversitelerde organ bağışına yönelik eğitimler, konferanslar vb gerçekleştirilerek ve 

bu eğitimlere aileler de dahil edilerek farkındalık oluşturulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenciler, Organ Bağışı, Tutum 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DERİ KANSERİNE İLİŞKİN 

FARKINDALIKLARI 
 

Ph.D. Kadriye Sayın Kasar - Assoc. Prof. Ph.D. Öznur Usta Yeşı̇lbalkan - Assoc. Prof. Ph.D. 

Yasemin Yıldırım 
 

 

367-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Deri kanseri tüm dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır. Toplumda deri kanseri 

insidansını azaltabilmek ve güneşin deri üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenebilmesi için bireysel 

farkındalığının artırılması önemlidir. Bu çalışma; hemşirelik öğrencilerinin deri kanserine ilişkin 

farkındalıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki 

bu çalışmanın örneklemini; Kasım 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik 

bölümünde öğrenim gören 302 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Birey Tanıtım Formu” ve 

“Deri Kanseri ve Güneş Bilgi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için etik 

kurul ve kurumdan yazılı izin, öğrencilerden ise sözel onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

frekans, yüzde, ortalama, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Bulgular: 

Öğrencilerin yaş ortalamaları 20.52±2.42 ve %67.9’u kadındır. Öğrencilerin % %30.5’ ikinci sınıf 

öğrencisidir. Fitzpatrick skalasına göre; öğrencilerin yaklaşık yarısının (%52.6) tip III cilt tipine 

sahiptir. Öğrencilerin DKGBÖ toplam puan ortalaması 13.64±2,91 olarak bulunmuştur. Güneşten 

Korunma Alt Ölçeği puanı 3.84±1.22; Bronzlaşma Alt Ölçeği puanı 6.39±2.01; Deri Kanseri Risk 

Faktörleri Alt Ölçeği puanı 1.81±0.89; Deri Kanserinin Önlenmesi Alt Ölçeği puanı 1.06±0.22; Deri 

Kanseri Belirtileri Alt Ölçeği puanı 0.45±0.49 olduğu bulunmuştur. Ölçek toplam puanı ile 

öğrencilerin cinsiyet, baba eğitim durumu, kaldığı yer, güneş yanığı olma sıklığı, güneşten korunma 

bilgisi alma durumu ve korunma bilgisi alma kaynağı arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), 

okuduğu sınıf, anne eğitim durumu, saç, göz ve ten rengine göre fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: 

Hemşirelik öğrencilerinin deri kanseri ve güneş bilgisi farkındalıkları; ölçek toplam puanın 0-25 

arasında ve ölçekten alınan puan artıkça, bilgi düzeyinin arttığı göz önüne alındığında bilgi düzeyinin 

orta seviyelerde olduğu söylenebilir. Bu durum bize, hemşirelik eğitimde deri kanseri ve güneşten 

korunmaya yönelik daha kapsamlı eğitim verilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması konusunda 

önemli veriler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Deri Kanseri; Güneş; Bilgi; Hemşirelik. 
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İNFERTİL ÇİFTLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMI 
 

Asst. Prof. Ph.D. Fatma Başar 
 

 

368-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
İnfertiilite, hem bireyi, hem de toplumu etkileyen sosyal bir durumdur. Tüm dünyada çeşitli faktörlere 

bağlı olarak artan infertilite, bireylerin psikolojik iyilik hallerinde ve evlilik ilişkilerinde yarattığı 

sorunlar nedeniyle medikal bir durumdan çok eş ilişkilerini de içine alan gelişimsel bir kriz olarak 

görülmektedir. Bireylerin infertiliteye tepkileri bireysel farklılıklar göstermekle birlikte benzer 

yönlerin olduğu belirtilmektedir. Çiftler için çocuk sahibi olamama durumunda yaşanan ortak 

duygular, engellenme duygusu ve toplum içinde anne baba rollerinin eksikliğidir. Literatürde 

infertilitenin çiftler üzerinde psikososyal, ekonomik ve cinsel sorunlara yol açtığı bilinmektedir. 

İnfertilite bireyin yaşamını çok yönlü etkileyen bir durumdur. Bu durumun yarattığı psikolojik, 

emosyonel ve sosyal etkiler tedavinin her aşamasında danışmanlık hizmetleri ile azaltılabilir. İnfertilite 

tedavisinin yürütüldüğü tüm kliniklerde danışmanlık hizmetleri multidisipliner bir ekip yaklaşımı 

içinde verilmelidir. Bu ekibin bir üyesi olan hemşireler, danışmanlık rolleri ile infertilitenin birey 

üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olarak, danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı 

sağlamalıdır. Danışmanlık hizmetlerinin infertil çiftlerin tedavilerini olumlu etkilediği, depresyonu ve 

anksiyeteyi azalttığı bilinmektedir. Ancak sunulan danışmanlık hizmetleri henüz istenilen düzeyde 

değildir. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, İnfertil Çiftler, Yaşadıkları Sorunlar, Hemşirelik Yaklaşımı 
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İŞİTME ENGELLİ BİREYLERDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 
 

MD. Seda Karaçay Yıkar - MD. Sevgı̇ Denı̇z Doğan - MD. İ̇pek Köse Tosunöz - Asst. Prof. Ph.D. 

Sevban Arslan - Prof. Ph.D. Evşen Nazı̇k 
 

 

369-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Engelliler, toplumumuzun önemli bir çoğunluğunu oluşturmakla beraber, toplum ve toplumsal 

faktörler (aileler, kurum ve kuruluşlar vs.) tarafından görmezden gelinmektedir. Dünya nüfus 

tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’ini engelli bireyler oluşturmakta olup Avrupa’da da 

39 milyon engelli yaşamaktadır .Türkiye’de ilk olarak 2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler 

Araştırmasında nüfusun %12.3’ünün engelli olduğu, bu engelli bireylerin %1.3’ünün ortopedik, 

%0.6’sının görme, %0.4’ünün işitme, %0.4’ünün dil ve konuşma, %0.5’inin görme engelli olduğu 

belirtilmiştir. Çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar farklılık gösterebilen işitme yetersizliği 

durumudur. İşitme duyarlılığının kişinin gelişim, uyum, özellikle iletişimdeki görevlerinin yerine 

getirem durumudur. Kişinin yalnız dil ve konuşma gelişimini değil zihinsel, sosyal ve duygusal 

gelişimini de etkiler. İşitme engellilerin eğitimi oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle kullanılan 

kaynak ve materyalin güncel olması önem taşımaktadır. Verilen eğitimlerin değerlendirilmesi; gözlem, 

görüşme, sözlü ve yazılı değerlendirmeler ile yapılmaktadır. Bunun sonucunda eğitimin yeterliliği, 

eğitim ihtiyacı ve eğitim süreci ele alınır. Değerlendirme sonucu olumsuz olduğunda çözülmeyen 

sorun/gereksinim için yeniden plan yapılması gerekir. İşitme engelli bireylere yeterli ve kaliteli sağlık 

bakım hizmetlerinin sunulması temel amaçtır. 

Anahtar Kelimeler: Işitme,engelli,hemşirelik 

NURSING APPROACHES IN HEARING IMPAIRED INDIVIDUALS 

 

ABSTRACT 

Disabled people while constitute a significant majority of our society, they are ignored by society and 

social factors (families, institutions and organizations, etc.). According to the World population 

estimates, approximately 15% of the world population is to create people with disabilities are living 

about 39 million disabled people in Europe The climate of Turkey in the first made in 2002 Turkey 

Disability that 12.3% of the population of the research is disabled, 1.3% of those with disabilities' It 

was reported that the reputation was orthopedic, 0.6% vision, 0.4% hearing, 0.4% language and 

speech, and 0.5% visual impairment. It is a condition of hearing impairment that can vary from very 

mild to very advanced. Hearing sensitivity of the person's development, harmony, especially in the 

state of communication duties can not be fulfilled. It affects not only language and speech 

development, but also mental, social and emotional development. The education of hearing impaired 

people is very important. Therefore, it is important that the source and material used are up to date. 

Evaluation of trainings given; and observations, interviews, oral and written assessments. As a result 

of this, the adequacy of education, the need for education and the process of education are discussed. 

If the result of the evaluation is negative, it is necessary to re-plan for the problem / requirement that is 

not solved. Providing adequate and quality health care services to the hearing impaired individuals is 

the main objective. 

 

Keywords: Hearing, impraired, nursing  
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KANITA DAYALI HEMŞİRELİK 
 

MD. İ̇pek Köse Tosunöz - D. Seda Karaçay Yıkar - D. Sevgı̇ Denı̇z Doğan - Assoc. Prof. Ph.D. 

Evşen Nazı̇k - Assoc. Prof. Ph.D. Sevban Arslan 
 

 

370-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Kanıt “Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman” olarak 

tanımlanmaktadır. Kanıta dayalı uygulamalar ise sistematik araştırma ile elde edilen en iyi araştırma 

kanıtının kişisel deneyim, klinik pratikle elde edilen klinik karar verme yeteneği ve hastanın değer ve 

tercihleri ile bütünleştirilmesidir. Kanıta dayalı hemşirelik, kaynakların elde edilebildiği bakım 

ortamlarında, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hasta tercihlerini ve eldeki en iyi kanıtları kullanarak 

karar almaları süreci olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde bilimsel literatürün genişlemesi, bilgiye 

ulaşmanın kolaylaşması, hastaların bilgi taleplerindeki artış, toplumun sağlık bakım tercihlerinin 

değişmesi, kanıta dayalı hemşirelik bakımının hataları en aza indirerek maliyeti azalttığının 

anlaşılması gibi faktörler kanıta dayalı uygulamanın hemşirelik alanında da gelişmesi ve ilerlemesini 

bir zorunluluk haline getirmiştir. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaların kullanımı, hemşirelik 

bakımının kanıtlara temellendirilmesine, hemşirelik biliminin gelişmesine, güvenlik kültürünün 

oluşmasına, hastaların hastanede yatış sürelerinin azaltılmasına, hasta otonomisinin güçlendirilmesine, 

gereksiz ya da etkisiz uygulamaların ortadan kaldırılmasına, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine ve 

bakımın kalitesinin yükseltilmesine olanak sağlamaktadır. Sağlık bakım uygulamalarında kanıta dayalı 

uygulama süreci; hasta bakımı ile ilgili soruların belirlenmesi, mevcut en iyi kanıtlarla bu soruların 

yanıtlanması/yanıtlanmaya çalışılması, kanıtların geçerlilik, güvenirlik ve uygulanabilirlik yönünden 

değerlendirilmesi, sonuçların klinik alanda uygulanması ve klinik performansın değerlendirilmesi 

aşamalarını içermektedir. Hemşirelik mesleğinin gelişmesi ve bakım kalitesinin artması için 

profesyonel hemşirelerin uygulamalarını araştırma sonuçlarına dayalı kanıtlara göre gerçekleştirmeleri 

önemli bir gerekliliktir. 

Anahtar Kelimeler: Kanıta Dayalı Hemşirelik, Kanıta Dayalı Uygulamalar 

 

EVIDENCE-BASED NURSING 
 

 

ABSTRACT 
Evidence is defined as “Accuracy of something, convincing document about its reality, evidence, 

trace, argument”. Evidence-based practices are the best research evidence from systematic research to 

integrate personal experience, clinical decision-making with clinical practice, and patient value and 

preferences. Evidence-based nursing is defined as the process by which nurses can make decisions 

using nurses' clinical expertise, patient preferences, and the best evidence available. Nowadays factors 

such as the expansion of scientific literature, easy access to information, increase in information 

demands of patients, change in health care preferences of the society, and the fact that evidence-based 

nursing care minimizes errors by reducing the cost have made the development and advancement of 

evidence-based practice in the field of nursing a necessity. The use of evidence-based practices in 

nursing enables the nursing care to be based on evidence, the development of nursing science and a 

safety culture, the reduction of hospital stay, the improvement of patient autonomy, the elimination of 

unnecessary or ineffective practices, the improvement of patient outcomes and the improvement of the 

quality of care. Evidence-based implementation process in health care practices include; determining 

the questions about patient care, trying to answer/answer these questions with the best available 

evidence, evaluating the validity, reliability and feasibility of the evidence, applying the results in the 

clinical field and evaluating the clinical performance. It is an important requirement for professional 
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nurses to implement their practice according to the evidence based on research results in order to 

improve the nursing profession and the quality of care. 

Keywords: Evidence-Based Nursing, Evidence Based Practice 
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KANSERLİ HASTADA AĞRI YÖNETİMİ 
 

Inst. Hamide Şişman - Asst. Prof. Ph.D. Sevban Arslan 
 

 

370-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Kanser tanısı alan hastaların yaşadıkları en büyük korku olan hastalığın ölümcül olduğu düşüncesini, 

hastalığa bağlı şiddetli ağrı yaşama korkusu izlemektedir. Ağrı vücudun herhangi bir bölümünden 

kaynaklanan, ortamsal ya da olası tehlikeleri haber veren, organizmayı tehdit eden, kişide panik 

hissine ve ağrıyı geçirmeye yönelik davranışlara yol açan ve dikkate alınması gereken, kişinin daha 

önceki tecrübelerinden de etkilenen, hoş olmayan algılama şekli olarak tanımlanır. Tüm dünyada ağrı 

konusundaki ilerlemelere rağmen, kanser vakalarının yaklaşık %25’inin şiddetli ağrı içinde öldüğü, 

%50’sinden fazlasının ağrı tedavisinin yetersiz olduğu, %50-80’inin terminal dönemde ağrı sorunu 

yaşamaya terkedildiği bildirilmektedir. Kanser hastalarında ağrı tedavisi etik yükümlülüktür. 

Günümüzde kanser hastaları için ağrı yönetimi farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemleri 

içerir. Dünya Sağlık Örgütü kanser tedavisi için bir ağrı merdiveni önermiştir. Tüm bu yöntemlerin 

varlığına rağmen kanser ağrısı, hastanın analjeziklerle ilgili yanlış bilgileri, analjeziklere bağımlılık 

korkusu, ilaçların yan etkileri, şikayette bulunmayan iyi hasta olma düşüncesi, enjeksiyon korkusu, 

kadercilik, hastalığın ilerlemesi gibi nedenler kanser ağrısının kontrolünde başarılı olmanın önündeki 

engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağrı yönetiminin başarısız olması; hastanede kalış süresinin 

uzaması, sağlık hizmeti maliyetinin artması, iş gücü kaybının olması, mortalite ve morbidite oranının 

artması, yaşam kalitesinin ve hasta memnuniyetinin azalması gibi birçok soruna yol açtığından ağrının 

değerlendirmesi önemlidir. Hemşirelik bakımının temel unsurlarından olan ağrının değerlendirilmesi, 

ağrı kontrolünün sağlanması için ön şarttır. Etkili ağrı yönetimi hemşirenin doğru bilgi, davranış, 

tutum, değerlendirme ve klinik karar verme becerisini gerektirir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Ağrı, Yönetim. 
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KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA UYGULANAN MÜZİK TERAPİNİN YAŞAM 

BULGULARI VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Ms. Tuğba Topçu - Asst. Prof. Ph.D. Ayşe Demiray 
 

 

372-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Kanser hastaları kanserle savaşmak, fiziksel ve ruhsal iyiliği arttırmak, immün sistemi güçlendirmek, 

kanserin tekrarlamasını önlemek, kansere karşı kontrol sahibi olabilmek amacıyla tamamlayıcı tedavi 

kullanmaktadırlar. Tamamlayıcı tedavilerden biri olan müzik, insana özgü ve insanın doğasında 

bulunan ve insan yaşamının her döneminde var olan bir kavramdır ve insan üzerindeki etkisinin çok 

yönlü olması, tedavide de kullanılmasına neden olmuştur. Müzik terapi beyin tarafından endorfin 

sekresyonlarının salınımına etki edip, vücutta morfin etkisi yaratmaktadır. Müzik terapi ile adrenalin 

seviyesi ve nöromüsküler aktivite azalıp, nabız ve solunum hızı yavaşlamakta ve kan basıncı 

düşmektedir. Kanser hastalarında müziğin kullanım amacı; hastada gevşeme sağlamak, konforu 

arttırmak, tedaviye bağlı stresi, ağrıyı, depresyonu, kan basıncını, anksiyeteyi, bulantı ve kusmayı 

azaltmaktır. Alternatif terapötik olarak bilinen müzik tedavisi gibi bağımsız hemşirelik girişimi 

hastaların fiziksel, emosyonel ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanmasına yardım için 

kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı kemoterapi alan hastalara uygulanan müzik terapinin yaşam 

bulguları ve anksiyete üzerine etkisi incelenmektir. Araştırma evreni 20.06.2018-30.02.2018 tarihleri 

arasında gündüz kemoterapi ünitesinde tedavi alan deney ve kontrol grubu hastalar oluşturmaktadır. 

Deney ve kontrol grubu hastaları randomize olarak seçilmektedir. Deney grubu hastalarına hazırlanan 

müzik, dinletilmeden önce ve müzik dinletisi sırasında 15’er dakika ara ile yaşam bulguları ölçülüp 

kaydedilmektedir. Kontrol grubu hastalarına ise kemoterapi sırasında 15’er dakika ara ile yaşam 

bulguları ölçümü yapılmakta ve kayıt edilmektedir. Her iki gruba da durum-süreklilik anksiyete ölçeği 

ile anksiyete düzeyleri değerlendirilmektedir. Deney ve kontrol grubu 2 kez değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın veri toplama süreci devam etmektedir; sonuçlar paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Müzik Terapi, Yaşam Bulgusu, Anksiyete 
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KLASİK TÜRK VE BATI MÜZİĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV 

STRES DÜZEYİ̇, KAN BASINCI VE NABIZ DEĞERLERİ̇NE ETKİ̇Sİ̇ 
 

Lec. Nilay Bektaş Akpınar - Lec. Merve Aşkın Ceran 
 

 

373-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Sınav stresi üniversite öğrencilerinde kaygı, endişe, duygu durum değişikliklerine neden 

olabilmektedir. Öğrenciler sınav stresi ile baş edebilmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Müzik 

ise bireylerde derin düzeyde relaksasyon oluşturup, terapötik ortam sağlayarak bireylerin stres 

düzeylerini azaltan kaygı ile baş etmede kullanılan bir yöntemdir. Bu araştırma düzenli Klasik Türk ve 

Batı müziği dinletilmesinin üniversite öğrencilerinin sınav stres düzeyi, kan basıncı ve nabız 

bulgularına etkisini incelemek amacıyla ön test-son test randomize kontrollü olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Aralık 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesinde 

farklı bölümlerde okuyan toplamda 88 öğrenci (40 deney, 48 kontrol) oluşturmuştur . Veriler ‘sınav 

kaygı ölçeği’ ve ‘kişisel bilgi formu’ ile toplanmıştır. Deney grubuna 6 hafta boyunca haftada 4 gün ve 

sınavdan hemen önce Klasik Batı ve Klasik Türk müziği dinletilmiştir. Deney ve kontrol grubuna 

sınavdan hemen önce sınav kaygı ölçeği tekrar uygulanmış, öğrencilerin kan basıncı ve nabız 

bulgularına bakılmıştır. Araştırmamızda öğrencilerin %93.1’i 18-21 yaş aralığında, %52.3 ’ü kadın, 

%20.5’i hemşirelik, %20.5'i çocuk gelişimi, %21.6’sı diyaliz, %21.6’sı enerji yönetimi, %21.6’ sı 

uluslararası ticaret, %21.6’ sı İslam ekonomisi ve finans bölümünde okumakta, %61.4’ü okul 

başarısını iyi olarak tanımlamaktadır. Deney grubunun sınav kaygı ölçeği ön test ortalama puanı 

41,40± 9.40 ve son test ortalama puanı 23.20 ± 4.16 olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0,01). Ayrıca müzik dinleyen grupta yer alan öğrencilerin diastolik, sistolik kan basıncı 

ve nabız değerleri müzik dinlemeyen gruba göre daha düşük tespit edilmiştir. Düzenli müzik 

dinletisinin öğrencilerin sınav stres düzeylerini ve anksiyetelerini azaltmada etkili bir yöntem olduğu 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Dinletisi,kan Basıncı ve Nabız Değerleri, Hemşirelik, Sınav Stresi 

 

THE EFFECT OF CLASSICAL TURKISH AND WESTERN MUSIC ON 

UNIVERSITY STUDENTS' EXAM STRESS LEVEL, BLOOD PRESSURE AND 

PULSE RATE 
 

 

ABSTRACT 
Exam stress may cause anxiety, worry, emotion and condition changes in university students. Students 

use various methods to cope with exam stress. Music is a method used to cope with anxiety that 

reduces the stress level of individuals by creating a deep relaxation and providing a therapeutic 

environment. The aim of this study was to investigate the effects of classical Turkish and Western 

music on the level of examination stress and basic life findings of university students. This study was 

conducted as a randomized controlled pre-test. The sample of the study consisted of 88 students (40 

experiments, 48 controls) studying in different departments at KTO Karatay University between 

November 2017 and February 2018. Data were collected by exam anxiety scale and personal 

information form. The experiment group was played 25 minutes 4 days a week total 6 weeks and 

Classic Western and Classical Turkish music just before the exam. Examination anxiety scale was re-

applied to the experimental and control groups just before the examination, and the basic life findings 

of the students were examined. In our study, 93.1% of the students were in the 18-21 age range, 52.3% 

were female, 20.5% were nursing, 20.5% were child development, 21.6% were dialysis, 21.6% were 

energy management, 21.6% were International Trade and Logistics. 21.6% of them studied at Islamic 

Economics and Finance, 61.4% of them defined the school success as good. The mean score of the 
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experimental group was 41.40 ± 9.40 and the posttest mean score was 23.20 ± 4.16 and there was a 

statistically significant difference (p <0.01).In addition, diastolic, systolic blood pressure and pulse 

values of the students in the group who listen to music were lower than those who did not listen to 

music. 

Keywords: Music Listening, Blood Pressure,pulse Rate,nursing,stress of Exam 
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KUR’AN IŞIĞINDA CARL GUSTAV JUNG’A YANITLAR: BİREYLEŞME SÜRECİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Bahanur Malak Akgün 
 

 

374-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Kur’anda insan fıtratıyla ilgili temsili açıklamalar ve kıssalar bulunmaktadır. Analitik psikoloji 

kuramının kurucusu Carl Gustav Jung da bu temsili açıklama ve kıssaları fark etmiştir. Kuramının 

yapısını oluştururken, Kur’anda Kehf suresinde geçen insan fıtratıyla ilgili temsili açıklamayı ve 

bireyleşme süreci tasvirini yorumlama girişiminde bulunmuştur. Ancak Jung bireyleşme sürecini 

açıklar ve yorumlarken sadece Kehf suresinden yararlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarında ise bu 

açıklamalarını devam ettirme veya geliştirme yöneliminde bulunmamıştır. Oysa Kur’an bütünüyle 

değerlendirildiğinde bireyleşme süreci daha kolay ve doğru anlaşılabilecektir. Bununla birlikte, 

literatürde Jung’un bu açıklamalarına eleştirel yanıtlar veren çalışma sayısı oldukça azdır. Çalışmalar 

daha çok Jung’un açıklama, değerlendirme ve yorumları üzerinedir. Oysa kuramda daha açıklanmayı 

bekleyen, net olarak anlaşılamayan birçok konu bulunmaktadır. Jung’un eksik kalan bireyleşme süreç 

açıklaması ve dolayısıyla gölge, ego, Tanrı arketibi, kendilik kavramı gibi kavramlarının Kur’an 

surelerinin bütünü içinde eleştirel bir dille yeniden değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. 

Örneğin mağara, kara, deniz gibi kavramlar Kur’anın bütününde daha net anlaşılabilmektedir. Jung’un 

belirttiği gibi mağara bireyleşme sürecinde kendiliğin olgunlaştığı ruhsal bir bölme midir? İki denizin 

birleştiği yer neresidir? İsra Suresinin 82. Ayetinde “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet 

olacak şeyler indiriyoruz.” şeklindeki açıklama bireyleşme süreci ile ilgili midir? Psikoloji biliminde 

önemli bir kuram ve tedavi yöntemi olan analitik psikoloji bir hakikat kaynağı olan Kur’an ışığında 

değerlendirilebilirse, kurama ait kavramların kavramsallaştırılması daha sağlıklı olabilecektir. Ve 

dolayısıyla din psikolojisindeki bu ilerleme ile psikiyatri hastalarının tanı, tedavi ve bakımları 

açısından önemli bir adım atılabilecektir. Bu bağlamda din psikolojisi psikiyatri hemşireliğinin de 

uğraşı alanlarından biridir. Psikiyatri hemşireliği felsefesinde de birey biyolojik psikolojik ve 

sosyolojik olarak değerlendirilerek hemşirelik tanıları konularak bireye hemşirelik bakımı 

sunulmaktadır. Bunun için çalışma, Jung’un analitik psikoloji kuramında yer alan bireyleşme süreci 

kavramına yönelik eleştirel bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Bir nitel araştırma yöntemi olan 

içerik analizi kullanarak Kur’an ışığında Jung’un bireyleşme süreci hakkındaki açıklamalarına yanıtlar 

verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Bireyleşme Süreci, Carl Gustav Jung, Terapi, Psikiyatri Hemşireliği 
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ÖZ 
Müzik; duygu, düşünce ve imgeleri, tek ya da çok sesli olarak türlü biçimlerde anlatma sanatı veya bu 

biçimde düzenlenmiş eserlerin söylenmesi ya da çalınması olarak ifade edilmektedir. Çok eski 

zamanlardan beri dinlenilen, kullanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir oluşumdur. Bazı bilim 

insanları, insanoğlunun konuşmayı keşfetmeden önce duygu, düşünce ve davranışlarını müzik yoluyla 

aktardığını belirtmektedir. Müzik, insanoğlunun hayatının her aşamasında yer almış olup sağlık gibi 

birçok bilim dalında da (sosyoloji, ilahiyat, edebiyat) yer almaya devam etmektedir. Sağlık alanında 

yapılan araştırmalarda, müziğin ruhsal hastalıkların oluşumunda etkisi olan ve insanın duygusal 

durumunu düzenleyen serotonin, dopamin, adrenalin ve testesteron gibi hormonları olumlu etkilediği; 

kan basıncı, solunum ritmi gibi fizyolojik işlevleri düzenlediği ve olumlu etkiler meydana getirdiği 

belirlenmiştir. Ayrıca kalp hızını, vücut ısısını ve solunum hızını düşüren, gevşemeyi sağlayan, 

hastanın ağrı algısını değiştiren, dikkatini başka yöne çeken, kemoterapiye bağlı bulantıyı azaltan, 

özellikle terminal dönemdeki hastaların yaşam kalitesini yükselten önemli bir araçtır. Derin düzeyde 

gevşeme sağladığı için uykusuzluk üzerine de olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan birçok 

araştırmada müzik terapinin insan sağlığı üzerine etkileri saptanmıştır. Literatürde preoparatif 

dönemdeki hastaların anksiyete düzeyini, mekanik ventilasyon uygulanmış hastalarda sedasyon 

kullanım sıklığını, apendektomi ameliyatı olan hastalarda ise postoperatif ağrıyı azalttığı 

belirlenmiştir. Sonuç olarak müzik terapi ile ilgili bu bilgilerin ve olumlu etkilerin kullanılması için 

hekim ve hemşirelere fırsatlar sağlanmalı, çalışanlara düzenli hizmet içi eğitim verilmeli ve 

sertifikasyon programları yaygınlaştırılmalıdır. 
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THE EFFECTS OF MUSIC ON HEALTH 
 

 

ABSTRACT 
Music; feelings, thoughts and images are expressed as the art of telling the item using single or multi-

voice diversity, or the singing or stealing of arranged works. It has been used since the ancient times, 

used and transferred from generation to generation. Some scientists state that mankind's feelings, 

thoughts, and behaviors are conveyed through music before discovering speech. Music continues to 

take place in the sciences (sociology, theology, literature) in places such as health, where human 

beings are everywhere. The effective effects of hormones such as serotonin, dopamine, adrenaline and 

testosterone; Like blood pressure, breathing rhythm Also increase the level of life in the last stage of 

the terminal, which reduces heart rate, body temperature and precise speed, adjust relaxation, focus 

focus, change attention, reduce nausea related to chemotherapy. She is also afflicted with insomnia 

since she provides deep relaxation. I believe in music research in structured research. In the literature, 

in the preoparative period, the level of option anxiety, mechanical ventilation applied in the hotel, the 

frequency of sedation, appendectomy surgery where the postoperative pain is reduced. As a result 

music therapy and its related efficacies and impressed, we are providing regular service to employees, 

arranging expertise and studies in this regard 

Keywords: Music Therapy, Health and Music 
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ÖZ 
İdeal vücut ağırlığına göre kilo fazlalığı olarak tanımlanan obezite (1), önceden sadece gelişmiş 

ülkelerin sorunu iken son yıllarda düşük ve orta gelirli ülkelerin de önemli bir sağlık sorunu haline 

gelmiştir. DSÖ 2016 yılında dünyada 1,9 milyar kişinin aşırı kilolu, 650 milyondan fazla kişinin de 

obez olduğunu bildirmektedir (2). Obezite diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, kas-iskelet 

sistemi bozuklukları, kanser ve inkontinans dahil birçok hastalık riskini artırmaktadır (3). Üriner 

inkontinans ise her türlü idrar tutamama şikayeti olarak tanımlanmaktadır (4). Özellikle abdominal 

kalınlaşma ve şişmanlık karın içi basıncı attırarak inkontinans gelişimine sebep olabilmektedir (5,6). 

Yine obez bireylerde lomber disk herniasyonu sıklığının arttığı ve nörojenik hasarın pelvik taban 

kasları ve üretranın işlev bozukluğuna yol açarak prolapsus ve inkontinans riskini artırabileceği 

belirtilmektedir (6). Yapılan birçok çalışmada da tüm inkontinans tiplerinin prevelansının yaşlanma ve 

obezite ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (7-11). 20 yaşından itibaren obez olan kadınlarda, normal veya 

daha düşük vücut kitle indeksli (VKI) kadınlara göre inkontinans gelişme riskinin iki katından fazla 

olduğu belirtilmektedir (11). Günümüzde kentleşmenin yaygınlaşması ve ulaşım biçimlerinin 

değişmesi nedeniyle sedanter yaşam tarzının benimsenmesi, yağ içeriği fazla, kalorisi yüksek gıdaların 

tüketiminin artması obezite prevelansını arttırmaktadır (2). Artan obezite prevelansı birçok bireyi 

obezite cerrahisine yönlendirmektedir. Yapılan çalışmalarda obezite cerrahisi sonrası uzun dönemde 

ortaya çıkan inkontinans ile ilişkili sonuçlar çelişkilidir. Örneğin; yapılan bir meta analizinde obez 

kadınlarda üriner inkontinans cerrahisinin güvenlidir olduğu fakat inkontinans ve pelvik organ 

prolapsusu tedavisini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (9). 

Faklı olarak Burgio ve ark. (2007)’nın laparoskopik gastrik bypass ameliyatı sonrası 12 ay boyunca 

101 kadın ile yürüttüğü çalışmasında kilo kaybı ile üriner inkontinans prevalansında % 44, fekal 

inkontinans prevalansında ise % 56 oranında azalma bildirmiştir (12). Obezitenin pelvik taban kasları, 

üriner fonksiyonlara olumsuz etkisi dikkate alındığında bu derleme ile obezite cerrahisi sonrası üriner 

inkontinans sorununu güncel literatür ile ele almak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Fekal İnkontinans, Obezite, Bariatrik Cerrahi 
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ÖZ 
Son kırk yılda tıp etiğindeki yeni anlayış etik çıkmazlarda karar sürecine yön çizmektedir. Günümüzde 

kararlar birçok etik ilke çerçevesinde alınmaktadır ve sağlık ekibinin hasta ile durumu tartışması ve 

seçimine saygı duyması temel alınmaktadır. Gebelik, yalnızca kadına yapılan girişim yoluyla fetüse 

erişim sağlanabileceği için tıbbi etik konusunda diğer durumlardan farklıdır. Kazançlardaki farklılığa 

rağmen, maternal ve fetal çıkarlar genellikle eşittir ve fetüsün bakımı gebe kadının bakımı ile iç içedir 

ve ona bağlıdır Obstetride, fetüsün birey olarak kabulüne karşılık annenin otonomisi, perinatal etik 

çıkmazlara diğer medikal etik çıkmazlardan farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu bağlamda 

derlemede sık karşılaşılan perinatal etik çıkmazlar ve etik karar yönetiminin tartışılması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik Çıkmazlar, Perinatal, Obstetri 

PERINATAL ETHICAL DILEMMAS 
 

 

 

ABSTRACT 
New understanding of medical ethics in the last forty years draws direction decision-making process 

for ethical dilemmas. Nowadays decisions are taken within the framework of many ethical principles 

and health care team to discuss the situation with the patient and to respect the selection is based. 

Pregnancy differs from other conditions in medical ethics, since access to the fetus can only be 

achieved through the intervention in women. In obstetrics, perinatal ethical dilemmas bring a different 

dimension from other medical ethical dilemmas because of acceptance of the fetus as an individual 

response to the mother’s autonomy. In this context, in this review, it was discussed that frequent 

perinatal ethical dilemmas and ethical decision management. 

Keywords: Ethical Dilemmas, Perinatal, Obstetrics 
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ÖZ 
Ağrı; insanlığın oluşumundan günümüze kadar yaşadığı ve çözüm aramaya devam edilen bir sorundur. 

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı (IASP)’ ne göre ağrı; olmuş olan ya da muhtemel doku 

hasarına eşlik eden ya da bununla ifade edilen, olumsuz duyusal ve emosyonel bir tecrübedir. Klinik 

olarak en iyi olduğu düşünülen açıklama ise; “Ağrı hastanın belirttiği şeydir, eğer söylüyorsa vardır” 

şeklindedir. Amerikan Ağrı Derneği de (American Pain Society) ağrının 5. vital bulgu olarak 

düşünülmesini önermektedir. Postoperatif ağrı ise, ağrı tiplerinden somatik ağrının bir örneği olan 

cerrahi operasyon sonrası meydana gelen, cerrahi travma ile başlayıp, devam eden süreçte azalan ve 

doku iyileşmesi ile son bulan, şiddeti kadar insizyonun tipi ve boyutu ile doğrudan alakalı olan akut 

bir ağrıdır. Cerrahi operasyon sonrası 12. ve 36. saatler arasında daha fazla algılanan, sonraki günlerde 

azalmaya başlayan bir durumdur. Posoperatif ağrı nedenleri; farklı oranlarda olmak üzere, cerrahi 

girişimin derecesi, bölgesi, süresi, anestezi türü, ağrının subjektif doğası, hastanın özellikleri, tedavi ve 

ağrıya atfettigi önem gibi faktörlerdir. Ağrı iyi yönetilmez ve kontrol altına alınamazsa, operasyon 

sonrası süreçte çeşitli komplikasyonlara sebep olmakta, morbidite ve mortaliteyi yükseltmekte, 

iyileşme zamanını ve hastanede yatış zamanını arttırmaktadır. Ayrıca ilk aşamada iyileşmeye etkisi 

olan stres yanıt eğer devam ederse organizma için tehdit oluşturur. Bu durumda bir stresör olarak 

düşünülen ağrı uzun zaman alırsa, organizmada ağrıya karşı fizyopatolojik cevaplar oluşur ve bu 

yüzden mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Gürarslan Baş ve arkadaşları 2016’da hemşirelerin ağrı 

yönetim uygulamaları incelemiş ve eğitime ihtiyaçları olduğunu bildirmiş. Donahue ve arkadaşları 

2017’de eğitim almış hemşirelerin ameliyattan önce ve sonra hastalarda iyi bir ağrı yönetimi 

sağlayarak, mobilizasyonun arttığı, opioid kullanımının azaldığı, hastanede kalış süresinin kısaldığı 

bildirilmiştir. Bu yüzden hemşireler, ağrının değerlendirilmesinde, tedavinin uygulanmasında, hasta 

takibinde, uygulamanın değerlendirilmesinin izlenmesinde, eğitimde etkin rol oynamakta ve 

multidisipliner ekipte önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu derlemede postoperatif ağrı kontrol 

yöntemleri ve literatürde yapılmış olan çalışmalar değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Postoperatif Ağrı, Hemşirelikte Ağrı Yönetimi 

 

APPROACH TO THE POSTOPERATIVE PAIN 
 

 

ABSTRACT 
Pain is a problem that humanity has lived up to present day and has been continued to seek solutions. 

Postoperative pain is an acute pain that occurs after surgical operation, which is an example of somatic 

pain from pain types, starting with surgical trauma, decreasing in the ongoing process and ending with 

tissue healing, and its severity is directly related to the type and size of the incision. It is a condition 

that is perceived more frequently between the 12th and 36th hours after surgery, and it starts to 

decrease in the following days. Causes of postoperative pain, different rates; are the factors such as the 

degree of surgical intervention, region, duration, type of anesthesia, subjective nature of the pain, the 

characteristics of the patient, the importance attributed to treatment and pain. If the pain is not 

managed well and cannot be controlled, it causes various complications in the postoperative period, 

increases morbidity, mortality and extends the time of recovery and hospitalization. In addition, the 

stress response that helps healing at first stage may lead to pose threat for organism, if stress persists. 

In this case, if the pain, which is considered as a stressor takes a long time, the organism may cause 

physiopathological responses to pain and therefore must be controlled. In the literature, it has been 



 458 

reported that nurses need pain management practices and they reported that they need training, and 

that the nurses who received training before and after surgery provided good pain management, 

increased mobilization, decreased opioid use and shorter hospital stay. Therefore, nurses play an active 

role in the evaluation of pain, implementation of treatment, patient follow-up,evaluation of the 

application, education and they have an important place in multidisciplinary team. In this reviev, 

postoperative pain control methods and studies in the literature will be evaluated. 

Keywords: Pain, Postoperative Pain, Pain Management in Nursing 
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ÖZ 
Prekonsepsiyonel Bakım ve Danışmanlık Kadınların gebeliğin seyrini ve doğum sonu annenin ve 

fetusun sağlığını etkileyecek risk faktörleriyle gebeliğe başlaması fetal/ maternal mortalite ve 

morbidite oranlarını arttırmaktadır. Bu nedenle gebelik öncesi bakım, anne adayı ve doğacak bebek 

için risk yaratabilecek durumların önceden tespit edilerek gebelik, doğum ve doğum sonu dönemin 

sağlıklı geçirilmesi için önemlidir. Amerikan Pediatri Akademi(AAP) ve Amerikan Obstetri ve 

Jinekoloji Derneği(ACOG) prekonsepsiyonel bakımın birincil amacını risk faktörlerinin tanımlanması 

ve müdahale gerektiren durumların tespiti, eğitim ve sağlıklı davranışlar geliştirmek olarak 

belirtmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda; prekonsepsiyonel danışmanlık dediğimizde kadında 

önceden var olan risk faktörlerine yönelik önlemler almak, gebeliği sorunsuz geçirmek için gerekli 

bilgi ve desteği sağlamak, gebede var olan risk faktörlerini kontrol altına aldıktan sonra gebeliğin 

planlanmasını sağlamak gibi hizmetleri kapsar. Geçmişte gebelik tespitiyle başlayan tıbbi bakımın risk 

faktörlerini kontrol altına almak açısından yeterli olduğu söylense de günümüzde bilimin ilerlemesiyle 

gebelik öncesi dönemin sağlıklı bir gebelik ve doğum sonu dönem için gerekli olduğu 

vurgulanmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda anne adaylarının gebe kalmadan önce alkol, sigara, 

madde kullanımı, çevresel maruziyet, mesleki tehlikeler, enfeksiyon ve bağışıklama, hastalıkların 

taranması, beslenme, kilo kontrolü gibi konularda bilgi eksikliği yaşadığı ve bu alanlarda hizmet 

gereksinimi olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde gebelik öncesi bakımla ilgili önerilen öncelikli taramalar 

ve müdahaleler belirlenmiştir. Bu taramaların ardından önceden farkına varılacak risk faktörlerinin 

tespitiyle hem sağlıklı bir anneye hem de sağlıklı bir bebeğe kavuşmak mümkündür. Multidisipliner 

bir anlayışla prekonsepsiyonel bakım hizmetlerine destek olunmalıdır. Hemşireler olarak da 

prekonsepsiyonel bakımda danışman rolümüzle gebeliğin güvenli hale getirilmesi ve anne adayının 

optimum sağlığa ulaşabilmesinde önemli bir rol teşkil ettiğimiz unutulmamalıdır. Kapsamlı bir 

prekonsepsiyonel bakım için sağlık personelinin hizmet içi programlar eşliğinde güçlendirilmesi 

kaçınılmazdır. 
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ÖZ 
Amaç: Bu araştırma, Roy Adaptasyon Modeli’ne göre verilen tekrarlı hemşirelik eğitiminin bariatrik 

cerrahi uygulanan hastaların uyum süreçlerine etkisini incelemek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. 

Yöntem ve Gereç: Araştırma Aralık 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesindeki bir 

üniversite hastanesinde bariatrik cerrahi operasyonu geçirmiş, genel cerrahi servisinde yatan bireylerde 

yapılmıştır. Araştırmanın örnekleminde çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 40 hasta yer almıştır. 

Hastaların 20’si müdahale grubuna, 20’si kontrol grubuna atanmıştır. Müdahale grubundaki hastalara 

taburcu olmadan önce Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda eğitim verilmiştir ve birinci ay 

kontrolleri sırasında eğitimin tekrarı yapılmıştır. Bunun yanı sıra telefonla iletişim sürdürülerek bir 

adaptasyon programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki hastalar ise rutin kontrollerine devam 

etmiştir. Çalışmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçeği (Eating 

Disorder Examination Questionnaire – EDE-Q), Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, Sosyal Görünüş 

Kaygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Uyum Değerlendirme formu 

kullanılarak toplanmıştır. Ölçekler her iki gruptaki bireylere taburculuk öncesi, ameliyattan sonra 1.ay, 

3.ay, 6.ay olmak üzere dört kez uygulanmıştır. Araştırma için Etik Kurul Kararı, Hastane 

yönetiminden yazılı izin, katılımcılardan Bilgilendirilmiş Olur alınmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı, istatistiksel analizde ise frekans, Ki-Kare, Friedman 

testi, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, independent t testi, Mann-Whitney U, Bonferroni testleri ve 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç ve Öneri: Araştırma kapsamında müdahale grubuna Roy 

Adaptasyon Modeline göre verilen eğitim sonrasında yeme bozukluğu davranışı ve sosyal görünüş 

kaygısı puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı, benlik saygısı ve algılanan 

sosyal destek puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgular doğrultusunda, müdahale grubunun ameliyat sonrası döneme daha kısa sürede uyum 

sağladığı görülmüştür. Bu bağlamda bariatrik cerrahi sonrası adaptasyon sürecinin niteliğini artırmada 

planlı ve sistematik eğitimin önemli olduğu ve hemşirelere de bu alanda büyük sorumlulukların 

düştüğü ifade edilebilir. 
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381-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Sağlık "kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. 

Hemşireliğin temel kavramlardan biri olan çevre, sağlığın kilit belirleyicilerinden biridir. Kırım 

Savaşı’nda sağlığı geliştirmede çevrenin önemini vurgulayan Florence Nightingale 1860’da 

hemşireliği, “hastayı iyileştirmek için hasta çevresini düzenleme ve iyileştirme eylemi” olarak 

tanımlamıştır (Özsoy & Şimşek, 2018). Hemşireler, o günden bu yana çevresel müdahaleler yoluyla 

sağlığı restore etmiştir. Sağlık hizmeti sunumu değiştikçe, hemşirelerin çevre kaynaklı sağlık 

sorunlarını azaltma konusundaki katılımları da azalmıştır. Ancak, günümüzde hızlı nüfus artışı, 

kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde çevre ve sağlık sorunlarını da getiriyor olması hemşirelerin 

çevre sağlığı ilkeleri konusundaki uzmanlıklarını yeniden kazanmaları gerektiğini göstermiştir 

(Larsson & Butterfield, 2002). Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) de, çevre sağlığının Kapsam ve 

Standartlara dahil edilecek kadar önemli olduğunu kabul etmiş ve “Hemşirelik: Kapsam ve Uygulama 

Standartları (2004)” na 2010 yılında “Çevre Sağlığı” kapsamındaki yeterlilikleri eklemiştir (ANA 

2010). Bu yeterlilikler; Lisans Mezunu Hemşireler;  Çevre sağlığı stratejilerinin uygulanması gibi 

çevre sağlığı kavramları hakkında bilgi sahibi olur.  Çalışanların ve sağlık tüketicilerinin çevresel 

sağlık risklerini azaltan bir uygulama ortamı sağlar.  Uygulama ortamını sağlığı, olumsuz yönde 

etkileyen ses, koku, gürültü ve ışık gibi faktörler için değerlendirir.  Sağlık hizmetlerinde kullanılan 

ürünlerin adaletli ve uygun kullanımlarını savunur.  Çevre sağlığı risklerini ve maruziyet azaltma 

stratejilerini sağlık hizmeti tüketicileri, aileleri, meslektaşları ve topluluklara iletir.  Bir ürünün veya 

tedavinin potansiyel bir çevresel tehdit olup olmadığını belirlemek için bilimsel kanıtları kullanır.  

Sağlıklı toplulukları teşvik etmek için stratejilere katılır Lisansüstü Mezunu Hemşireler;  

Sürdürülebilir çevre sağlığı politikalarını ve koşullarını teşvik eden ortaklıklar oluşturur  Sosyal, 

politik ve ekonomik faktörlerin çevre ve insan sağlığına etkilerini analiz eder.  Çevre sağlığı 

sorunlarının popüler medya tarafından sunulma biçimini eleştirel bir şekilde değerlendirir.  

Hemşirelik uygulamalarında çevre sağlığı ilkelerinin uygulanmasını savunur.  Hemşirelik 

uygulamalarında çevre sağlığı ilkelerini savunan ve uygulayan hemşireleri destekler. Sonuç ve 

Öneriler Hemşirelerin çevre ve insan sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki rolleri çevre 

koşullarının giderek kötüleşmesi ile daha önemli hale gelmiştir. Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı 

Birimler Yönetmeliği’nde (2015) Halk Sağlığı Hemşirelerinin Görev ve Yetkileri bölümünde, "çevre 

sağlığı hizmetleri" nin yer alması hemşirelerin çevre sağlığındaki rolünün öneminin bir göstergesidir. 

Ancak ülkemizde, hemşirelik eğitim, araştırma ve uygulamalarında çevre sağlığı konularının yeterince 

ele alınmadığı görülmektedir. Çevre sağlığı konularına, hemşirelik uygulamaları ve araştırmalarında 

daha fazla yer verilmesi ve ANA tarafından belirtilen çevre sağlığına yönelik yeterlilikleri 

karşılayabilecek nitelikte eğitimlerin hemşirelik müfredatına entegre edilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sağlığı, Hemşirelik 
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ÖZ 
Günümüzde kullanılan tanı, tedavi ve bakım yöntemlerinde görünen hızlı gelişmelerle beraber hasta ve 

yakınlarının hastalıkları kontrol altına alma isteği, belirtileri ortadan kaldırma çabaları, sağlık 

profesyonellerinin iş yükünün fazla olmasından dolayı bakıma yeteli zaman ayıramaması, mevcut 

tedavilerin maliyetinin yüksek olması gibi birçok etken Tamamlayıcı Alternatif Tedavi (TAT) 

uygulamalarını gündeme taşımıştır. TAT uygulamaları içinde önemli yere sahip uygulamalardan biri 

Reiki’dir. Japonya da doğan ve ismini Japoncadan alan reikinin anlamı iki kelimenin birleşmesiyle 

oluşmaktadır. Rei, “her yerde var olan” Ki ise “yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin 

birleşmesinden oluşan reiki “yaşam enerjisini temel alan şifa” olarak tanımlanmaktadır. Reiki sadece 

Japonlar tarafından kullanılmamakta olup bu enerji yöntemine Çinliler “Chi” Hintliler ise “Prana” 

olarak tanımlamaktadır. Bu yöntemle antik çağlardan beri insanoğlu ellerini şifa verme yöntemi olarak 

kullanmıştır. Dünyanın hem doğusunda hem batısında insanoğlu eski çağlardan beri baş ağrısı 

yaşanması durumunda ellerini başına götürerek tedavi etmeye çalışmış ve ağrının azaldığını 

saptamıştır. Daha sonradan Hipokrat insanların ellerinde bulunan bu enerjiye biyoenerji adını 

vermiştir. Reiki ile sadece baş ağrısı tedavi edilmemiş bunun yansıra uygulayıcının elleri ile bireylerin 

stres, anksiyete kaygı, depresyon gibi psikolojik belirtilerinin azaldığı görülmüştür. Fizyolojik olarak 

da bireylerin uykusuzluk ve yorgunluk düzeylerinde azalma sağlanmış olup bu etkiler sonucunda 

bireylerin özgüven ve yaşam kalitesinde artma saptanmıştır. Sonuç olarak “evrensel hayat enerjisi” 

olarak ifade edilen Reiki, “ellerin pozisyonu ile şifa verme sanatı” olarak da tanımlanmaktadır. Bu 

uygulama ile bireylere uygulayıcı tarafından kanallar açılır ve içsel barış, huzur, mutluluk sakin bir 

yaşam sunulmaktadır. İşte bu özelliklerinden dolayı basta Amerika olmak üzere birçok ülkede yaygın 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulama eğitim gerektirdiği için uygulayıcılar eğitim almalı ve 

bu eğitim yaygınlaştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Reiki, Yaşam Enerjisi, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi 

REIKI FOR HEALTHY LIFE 
 

ABSTRACT 
With the rapid developments seen in the diagnosis, treatment and care methods used today, many 

factors such as the desire of patients and their relatives to take control of the diseases, eliminating the 

symptoms, the lack of sufficient time to care due to the high workload of health professionals, and the 

high cost of the current treatments, TAT) applications have been on the agenda. One of the most 

important applications in TAT applications is Reiki. The meaning of the reiki, which is born in Japan 

and takes its name from Japanese, is composed of two words. Rei means ”life energy“ which is 

”existing everywhere“ and Ki. Reiki consists of the merger of these words Bu healing based on life 

energy Bu is defined as. Reiki is not only used by the Japanese, but the iler Chi l Indians describe it as 

ine Prana ”. Later, this energy, which was in the hands of the Hippocrates, gave the name bioenergy. 

Reiki not only treated with headache, but also with the hands of the practitioner's hands, psychological 

symptoms such as stress, anxiety anxiety, depression has been seen to decrease. Physiologically, the 

insomnia and fatigue levels of the individuals have been reduced and the results of these effects have 

shown an increase in the self-confidence and quality of life. As a result, Reiki, defined as “the 

universal life energy“, is defined as the art of healing with the position of the hands. With this 

application, individuals are offered channels by the practitioner, and a peaceful life of inner peace, 

tranquility, happiness. Because of these characteristics, it has started to be widely used in many 



 463 

countries such as America. Because this practice requires training, practitioners should be trained and 

this training should be expanded. 

Keywords: Reiki, Life Energy, Complementary and Alternative Therapy 
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ÖZ 
Her toplumda farklı etkilerinin görüldüğü yaşlı nüfus Dünya’da ve Türkiye’ de giderek artmaktadır. 

Birleşmiş milletler nüfus projeksiyonuna göre, Dünya’da 1980 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun, toplam 

nüfusa oranı % 5,8, 2015 yılında %8,32 iken, bu oranın 2050 yılı için %16 olacağı tahmin 

edilmektedir. Türkiye’ de ise Cumhuriyetin kuruluş yıllarında %3 civarında olan yaşlı nüfus, 

günümüzde %8,3 seviyesine hızlı bir artışla çıkmış olup, bu oranın 2050 yılında %20,8 olacağı tahmin 

edilmektedir. Artan nüfus içerisinde önemli bir payı olan yaşlı bireylerin yaşlılık algısı sağlıklı 

yaşlanma için daha da büyük önem kazanmaktadır. Yaşlılıkta ortaya çıkan psikolojik, fiziksel ve 

sosyal değişimler, kalıtsal özellikler, psikososyal ve sosyo-ekonomik şartlar, yaşama biçimi, geçirilen 

hastalıklar ve yaşlının bu dönemi algılama biçimi, yaşadığı toplum ve kültür gibi faktörlerden 

etkilenerek kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Bireylerin yaşlanma algıları, yaşlanma sürecini 

nasıl ele aldıklarını ve yaşlanmayı nasıl deneyimlediklerini göstermektedir. Bireylerin algı ve 

yaşlanma süreci kendilik, sosyal normlar ve bunların karşılıklı etkileşimleri ile ilgili dinamik bir 

süreçtir. Algılar bireylerin yaşlılığa ilişkin davranışları etkilemektedir. Toplumsal açıdan kişinin 

kendini yaşlı olarak algılanması, onun rol ve statü kayıpları yaşaması yaşlılık algısı olarak 

tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarda yaşlıların yaşlılık algısını etkileyen pek çok faktör bulunmuştur. 

Yaşlıların yaşlılık algısı sağlık algılarını da etkilemekte olup, yaşlılığı olumsuz olarak algılayan yaşlı, 

sağlığını da kötü olarak algılamaktadır. Bu nedenle yaşlıların yaşlılık algısını etkileyen faktörlerin 

bilinmesi önemlidir. Bu derlemede yaşlıların yaşlılık algısı etkileyen faktörler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlılık Algısı, Tutum 
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ÖZ 
19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk halkı savaşlar dışında, salgın hastalıklarla 

da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde birçok insan kıtlık, göç ve savaşlar nedeniyle 

bulaşıcı hastalıklardan etkilenerek hayatını kaybetmiştir. Sıtma, verem, trahom, frengi başta olmak 

üzere bulaşıcı hastalıklara karşı savaşılmış ve önlemler alınmıştır. Balkan ve I. Dünya Savaşı 

yıllarında nüfusun dörtte üçü sıtmalı idi. Sıtmanın etkeni, bulaşma ve yayılma şekli anlaşılmaya 

çalışılmış ve sıtma ile mücadeleye kinin dağıtılarak başlanmıştır. Cumhuriyet yıllarında daha 

programlı bir mücadele yapılmıştır. Sıtmanın yaygın görüldüğü yerlerdeki insanların yılda iki kez 

muayene edilmesi, hastaların tedavi alması, sıtma kaynaklarının ortadan kaldırılması ve sivrisinek 

mücadelesi yapılmıştır. I. Dünya Savaşı sonrası görülen salgın hastalıklardan biri de Trahom idi. 

Mendil gibi hastanın kullandığı eşyalar ve karasineklerle taşınan bu hastalığın mücadelesi için hastane, 

dispanser ve köy tedavi evleri açılmış, ücretsiz tedaviler uygulanmış, halk bilinçlendirilmeye 

çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında her yıl 30-40 bin kişi veremden ölmekte idi. Veremle savaşta 

ilk olarak dispanserler kurulmuştur. Bu dispanserler vasıtası ile verem hastalarının tespiti yapılmıştır. 

Dispanserlerde çalışan hemşirelerin ev ziyareti ile hastalar evlerinde kontrol edilmiştir. Sonraki 

yıllarda P.P.D. taraması ve BCG aşı uygulaması hayata geçirilmiştir. Ülkemizde görülen bulaşıcı 

hastalıklardan bir diğeri de Frengi’ dir. Frengi cinsel temas ve ya yaraya direkt temas ile geçen bir 

hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele de ücretsiz muayene ve tedavi imkanı sağlayan dispanserler açılmış 

ve risk faktörü oluşturan gruplar için periyodik kontrol muayeneleri yapılmıştır. Bulaşıcı hastalıkların 

önlenmesinde; öncelikle hastalığın kaynağıyla mücadele yer almış, bulaşıcılığı önlemek için tecrit ve 

hijyen kuralları uygulanmış ve halkın bilgilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Sağlıklı kişiler ise 

aşılama ile koruma altına alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele, Salgın Hastalıklar 
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ÖZ 
Mekanik ventilasyon, çeşitli nedenlerden dolayı solunum fonksiyonlarında meydana gelen yetersizliği 

ortadan kaldırmak için solunumu dışardan makine yardımıyla kısmı ya da tamamen destekleme 

yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu tedavi yöntemi yoğun bakım ünitelerinde çok sık 

kullanılmaktadır. Mekanik ventilasyon, pulmoner gaz değişimlerini destekler, solunum sistemine 

yardımcı kasları güçlendirir ve böylece solunum fonksiyonlarını gerçekleştirmeye yardımcı olur. 

Ayrıca solunum asidozunu, hipoksemiyi ve atelektaziyi azaltır veya ortadan kaldırır. Bazen çeşitli 

nedenlerden dolayı bu tedavi yöntemi bireylerde komplikasyonlara neden olmaktadır. Ventilatör 

ilişkili pnömoni (VİP) bu komplikasyonlar içinde en önemli olanlardan biridir. VİP, entübasyon 

öncesinde pnömoni bulgusu olmayan ancak entübe edildikten 48 saat sonra meydana gelen pnömoni 

çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Yoğun bakımlarda meydana gelen pnömoninin neredeyse tamamı 

(%90) mekanik ventilasyon kaynaklıdır. Bu kompliksayonların önlenmesinde sağlık çalışanlarının 

eğitimi, risk faktörlerini değerlendirme, bakım öncesi ve sonrası ellerin yıkanması gibi evrensel 

önlemler yer alırken VİP’e özel önlemlerde bulunmaktadır. ABD’de bulunan Sağlık Bakımı 

İyileştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen ventilasyon bakım paketi dünya genelinde uygulanmaya 

çalışılan özel önlem paketidir. Bakım paket kapsamında yatak başının 35-45º yükseltilmesi, günlük 

sedasyona ara verilmesi ve ekstübasyona hazırlığın değerlendirilmesi, peptik ülser profilaksisi, derin 

ven tromboz profilaksisi ve klorheksidin glukonat ile günlük ağız bakımı olmak üzere beş girişimden 

oluşmaktadır. Bu bakım paketinde bulunan uygulamalar tek tek uygulandığında hastanın iyileşme 

sürecini ve sonuçlarını olumlu yönde etkilemekte ancak hepsi birlikte uygulandığında ise teker teker 

uygulanma oranından daha iyi bir sonuçlar sağlamaktadır. Birçok araştırma ile bakım paketi 

uygulamasının yoğun bakım ünitelerinde VİP hızlarını azaltmada etkili bir yöntem olduğu 

saptanmıştır. Bu yapılan çalışmalarla ayrıca ventilasyon bakım paketi uygulamasının kanıta dayalı, 

güvenli ve multidisipliner bir yaklaşımla daha iyi klinik sonuçlara ulaşmanın mümkün olabileceği 

saptanmıştır. Sonuç olarak bu değerlendirmeden yola çıkılarak hizmet içi eğitimler ile özellikle yoğun 

bakım ünitesinde çalışan hemşirelere VİP uygulamasında bakım paketinin önemi ve etkisi anlatılmalı, 

ayrıca bakım paketi uygulamasının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, Ventilatör İ̇lişkili Pnömoni 

 

VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AND PRECAUTIONS 
 

 

ABSTRACT 
Mechanical ventilation is defined as a method of supporting breathing from the outside by a machine 

or completely by means of a machine to eliminate the inadequacy in respiratory functions for various 

reasons. Sometimes, this treatment method causes complications in individuals due to various reasons. 

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most important of these complications. VAP is 

defined as pneumonia type that does not have pneumonia before intubation but occurs 48 hours after 

intubation. Nearly all (90%) pneumonia in intensive care is due to mechanical ventilation. In the 

prevention of these complications, universal measures such as training of health workers, assessment 

of risk factors, washing of hands before and after the care, while taking special measures for the VIP. 

The ventilatory care package, developed by the Health Care Improvement Institute in the US, is a 

special precaution package to be implemented worldwide. The care package consists of five 

interventions: 35-45º of bed head, daily sedation interruption and assessment of preparation for 
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extubation, peptic ulcer prophylaxis, deep vein thrombosis prophylaxis and daily oral care with 

chlorhexidine gluconate. The applications in this care package have a positive effect on the patient's 

healing process and results when applied individually, but when combined, they provide better results 

than the individual administration. Many research and maintenance package application was found to 

be an effective method in decreasing VAP rates in intensive care units. In addition, it was determined 

that the application of ventilation care package could provide better clinical results with evidence-

based, safe and multidisciplinary approach. As a result, the importance and effect of the care package 

should be explained to the nurses working in the intensive care unit with the in-service trainings and 

especially in the intensive care unit. In addition, the care package application should be extended. 

Keywords: Pneumonia, Ventilator Associated Pneumonia 
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ÖZ 
Yenidoğan dönemi, ekstrauterin yaşama adaptasyon dönemi olup hayatın ilk 28 gününü kapsar. 

Canlılar içinde doğumdan sonra gereksinimlerinin karşılanmasında en uzun süre bağımlı olan 

insanlardır. Başlangıçta yenidoğanın Apgar skoru, gebelik yaşı, boyu, vücut ağırlığı ve vücut ısısını 

içeren ayrıntılı fiziksel bulguları ve aktivite düzeyi değerlendirilir. Doğumdan sonra yenidoğan şok, 

doğum travması ve gözle görülür anomaliler yönünden gözlenir. Doğumda bebeğin başı çıkar çıkmaz 

steril gazlı bezle ağız içindeki amniyotik sıvı, kan ya da mukus temizlenir. Bebek radyant ısıtıcının 

altına alındıktan sonra sırayla önce ağız sonra burun aspire edilir. Anne bebek ilişkisi prenatal dönem 

de başlar ve doğumdan sonra da devam eder. Bebeğin ilk aradığı ortam güvenli, tanıdık ve rahat bir 

ortamdır. Kanguru bakımı da ebeveyn ile bebek arasında etkileşimi sağladığından önemlidir. Bebeğin 

doğum sonrasında annesiyle yakın ilişkide olması dış dünya ile iletişimini sağlar. Bebeğin psikososyal 

gelişimini olumlu yönde etkiler. Doğumdan hemen sonra yenidoğan ile anne arasında gerçekleşecek 

olan cilt teması, yenidoğanlar için rahim dışı hayata uygun bir çevre oluşturmuş olur. 

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, Kanguru Bakımı, Yenidoğan, Hemşirelik. 

 

ADAPTATION OF NEWBORN OUTSIDE OF THE UTERUS AND KANGAROO 

CARE MODEL 
 

 

ABSTRACT 
Neonatal period is adaptation to the extrauterin life and it covers the first 28 days of life. People are 

the longest dependent time to others for meeting their needs after birth. At first, detailed physical 

findings and activity level of the newborn including Apgar score, gestational age, height, body weight 

and body temperature are evaluated. After birth, neonate is observed in terms of neonatal shock, birth 

trauma and visible anomalies. At birth, as soon as the baby's head comes out, the amniotic fluid, blood 

or mucus in the mouth are cleaned with a sterile gauze. After the baby is taken under the radiant 

heater, firstly the nose and then the mouth.are aspirated. Maternal and baby relationship starts in the 

prenatal period and goes on afterwards. The first environment baby seeks is a safe, comfortable and 

familiar environment. As well, kangaroo care is important, because it provides a the interaction 

between the mother and baby. The baby's close relationship with his mother after delivery allows him 

to communicate with the outside world. The skin contact between the newborn and the mother 

occuring immediately after birth creates a suitable environment for the newborns. 

Keywords: Adaptation, Kangaroo Care, Neonate, Nursing 

  



 469 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 
 

Prof. Ph.D. Sevban Arslan - Lec. MD. Sevgi Deniz Doğan - Ra. MD. Seda Karaçay Yıkar - Ra. 

MD. İ̇pek Köse Tosunöz - Prof. Ph.D. Evşen Nazik 

 

 

387-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Bilim ve teknolojideki gelişmelere rağmen dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan engellilik; 

bireylerin doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi olarak tanımlanmaktadır. Dünya 

Engellilik Raporuna göre, herhangi bir engellilikle yaşayan bireylerin dünya nüfusunun % 15’ini 

oluşturduğu veya bir milyardan fazla insanın engelli olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise TÜİK 

verilerine göre yaklaşık 280 014 engelli birey bulunmakta ve kayıtlı engelli bireylerin % 29,2’sini 

zihinsel engelli bireyler oluşturmaktadır. Zihinsel engellilik bireylerde kalıcı yetersizlikler oluşturan, 

hayat boyu gözlem, kontrol, bakım, tedavi ve rehabilitasyon gerektiren önemli bir bozukluktur. 

Zihinsel engelli bireyler yaşamlarının her döneminde engellerine veya gelişen farklı sağlık sorunlarına 

bağlı olarak sağlık hizmetlerine başvurmaktadır. Ancak, sağlık hizmeti sunan profesyonellerin engelli 

bireylere yönelik bilgi ve deneyim eksiklikleri, olumsuz tavır ve tutumları, bireylerin aldıkları 

hizmetin sınırlamakta ve bakım kalitesini düşürmektedir. Literatüre bakıldığında, sağlık 

profesyonellerinin zihinsel engelli bireylerin sorunlarını saptamada ve çözüm bulmada yetersiz kaldığı 

dikkat çekmektedir. Zihinsel engelli bireylerin optimum seviyede sağlığının sürdürülmesi için 

multidisipliner bir yaklaşım ile sorunları saptanarak çözümlerin bulunması ve kaliteli bir sağlık 

bakımının verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, 

geliştirme, hastalık halinde ise iyileştirme ve rehabilite etme gibi önemli görevlere sahip olan 

hemşireler zihinsel engelli bireylerin yaşadıkları sorunları bilmeli ve detaylı bir şekilde 

değerlendirerek kaliteli bir bakımı sunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engel, Hemşirelik, Hemşirelik Yaklaşımı 

NURSING APPROACH IN MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS 
 

ABSTRACT 

Despite the developments in science and technology, the prevalence of disability is increasing day by 

day; It is defined as the loss of various degrees of physical, mental, emotional and social abilities of 

individuals due to illness or accident. According to the World Disability Report, it is estimated that 

individuals living with any disability constitute 15% of the world population. According to TUIK data, 

there are approximately 280 014 disabled individuals and 29.2% of individuals with registered 

disabilities are persons with mental disabilities. Mental disability is an important disorder that requires 

permanent life-long observation, control, care, treatment and rehabilitation in individuals. Individuals 

with Mental disability apply to health services in every period of their life due to their obstacles or 

different health problems. However, the lack of knowledge and experience of the professionals 

providing health services to people with disabilities, their negative attitudes and attitudes limit the 

service they receive and reduce the quality of care. Considering the literature, it is noteworthy that 

health professionals are insufficient to identify and solve the problems of mentally handicapped 

individuals. Problems should be identified with a multidisciplinary approach in order to maintain 

optimal health of mentally disabled individuals. Finding solutions to problems and providing quality 

health care is important. In this context, nurses who have important duties such as protecting, 

developing, improving and rehabilitating the health of the individual, family and society should know 

the problems experienced by the mentally handicapped individuals and provide a quality care by 

evaluating them in detail. 

Keywords: Mentally disabled, nurse, nursing approach 
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ABSTRACT 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Cactaceae) is widely known in South Anatolia and used either as food 

or folk medicine to decrease high lipid and blood sugar levels. Besides these effects the 

antiinflammatory, antirheumatic, analgesic, antioxidant, neuroprotective, antiproliferative, anticancer 

and antigenotoxic effects are cited activities in references. It is also used in wound healing and burns. 

For all these purposes the water extracts of the fruits, roots, aerial parts are used. In this study, the 

fruits of Opuntia-ficus indica were collected from Alanya province in September 2016. The juice was 

squeezed and fleshy parts of the fruits were dried in shade. The dried material was then continuously 

extracted with methanol:water (50:50) for 48 hours at 50 oC. The water-methanolic extract was 

concentrated in rotary evaporatory at 50 oC under vacuo. The concentrated residue was fractionated 

with n-hexane, ethyl acetate and n-buthanol respectively. To investigate the antioxidant and 

antidiabetic activity of the fractions DPPH, amylase method were used and Folin-Ciocalteu assay was 

for their total phenolic content.The gallic acid equivalent to total phenolic content of fractions are as 

93,5, 226,8 and 10,5 mg/g for n-BuOH, EtOAc and n-hexane fractions, respectively. The free radical 

scavenging activities of the fractions by calculating IC50 data showed that butanolic, ethyl acetate and 

n-hexane fractions were found as 235,48 μg/ml, 169,38 μg/ml and 765,94 μg/ml. The n-buthanol and 

ethyl acetate fractions were rich in flavonoids and have more antioxidant and antidiabetic activity 

when compared with that of n-hexane. Serial chromatographic studies on the buthanolic and ethyl 

acetate fraction resulted in the isolation of four flavonoid glycosides and two flavonoid aglycones. 

Isorhamnetine-3-O-β-(2’’-O-β-xylopyranosyl-6’’-O-α-rhamnopyranosyl)- glucopyranoside was 

isolated for the first time from nature in this study. The NMR data of the isolated known compounds 

are in good accordance with the references. 

Keywords: Opuntia Ficus- İndica; Folin-Ciocalteu; Dpph; Flavonoids 
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ABSTRACT 
Aim: Axitinib is a tyrosine kinase inhibitor which inhibits vascular endothelial growth factor (VEGF) 

and platelet-derived growth factor (PDGF) receptors. Axitinib inhibitory effect was found on the 

retinal and choroidal angiogenesis by suppressing both VEGF and PDGF receptors. Experimental 

corneal neovascularization (CNV) model was established for the investigation of the anti-

inflammatory efficacy of topical Axitinib application in aqueous humour. Tumor necrosis factor α 

(TNFα), nuclear factor kappa B (NF-κB) and cyclooxygenase-2 (COX2) were determined as 

inflammatory markers. Materials and Methods: Experimental CNV model was established by silver 

nitrate cauterization in right eye. 6 groups were included as Control; CNV; CNV+DMSO; 

CNV+0.04% Axitinib; CNV+0.08% Axitinib and CNV+0.24% Axitinib. Treatment with Axitinib eye 

drops of varying concentrations was carried out four times a day for five day in right eye. The aqueous 

humor was collected, and TNFα, NF-κB and COX2 levels were determined by ELISA. Results: 

Increased TNFα, NF-κB and COX2 levels in CNV group (p<0.05) were reduced by 0.04% Axitinib 

treatment (p<0.05). However TNFα and NF-κB levels were significantly altered in both CNV+0.08% 

Axitinib and CNV+0.24% Axitinib compared to control and CNV+0.04% Axitinib groups. 

Conclusion: Axitinib may be considered as a promising anti-inflammatory agent by suppressing 

TNFα, NF-κB and COX2 levels in aqueous humour. Acknowledgements This study was supported by 

a grant of Mersin University Research Foundation (2016-2-AP3-1922). 
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ÖZ 
Sebze ve meyvelerde bulunan fenolik yapıda olan flavonoidler, antiviral, antibakteriyel, 

antienflamatuar, antioksidan ve antiradikal gibi biyolojik aktivitelere sahiptir. Bu nedenle, yüksek doz 

flavonoid içeren çeşitli besin takviyelerinin üretimi dünya çapında çok popüler hale gelmiştir. Bununla 

birlikte, flavonoidlerin, başta glutation S-transferaz enzimi olmak üzere birçok enzimi inhibe ederek 

çok sayıda yan etkisinin olduğu bilinmektedir. Glutation S-transferazlar (GST), detoksifikasyon 

işleminin Faz II aşamasında çok önemli bir rol oynayan multifonksiyonel enzimlerin bir üst ailesidir. 

Bu çalışmada, bazı flavonoid türevlerinin GST üzerindeki etkileri araştırılmıştır. GST, sığır 

karaciğerinden Sepharose 4B-L-tirozin-9-naftilamin hidrofobik jel ile saflaştırılmıştır. Saf GST 

üzerinde yeni sentezlenen 5 flavonoid türevinin inhibisyon etkileri belirlenmiştir. IC50 (% 50 

inhibisyona neden olan inhibitör konsantrasyonları) değerleri, 1-kloro-2,4-dinitrobenzen ve glutatyon 

substratları kullanılarak hesaplandı. Bizim sonuçlarımıza göre, en güçlü inhibitör 2,1 mM IC50 ile 4 '- 

(4-nitrofeniltiyoürenil) -6-hidroksi-apigenidin olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Glutation S-Transferaz, Flavonoid, İnhibisyon 

 

OF THE EFFECTS OF SOME FLAVONOIDS ON GLUTATHIONE S-

TRANSFERASES 
  

 

ABSTRACT 
Flavonoids which are phenolic compounds in vegetables and fruits have biological effects such as 

antiviral, antibacterial, antiinflammatory, antioxidant, and antiradical activities. Therefore, the 

production of various dietary supplements containing high doses of flavonoids has become very 

popular worldwide. However, flavonoids have been known to have many side effects by inhibiting 

numerous enzymes including glutathione S-transferases (GSTs). GSTs are a superfamily of 

multifunctional enzymes that play a crucial role in phase II of detoxification. In this study, the effects 

of some flavonoids on the GST were determined. The GST was purified by Sepharose 4B-L-tyrosine-

9-naphthylamine hydrophobic gel from bovine liver. Inhibition effects of the 5 synthesized flavonoids 

were investigated on the enzyme activity. IC50 (Inhibitor concentrations causing 50% inhibition) 

values were calculated for these compounds using 1-chloro-2,4-dinitrobenzene and glutathione 

substrates. According to the results, the strongest inhibitor was identified as 4'-(4-nitrofeniltiyoürenil)-

6-hidroksi-apigenidin with an IC50 of 2.1 mM. 

Keywords: Glutathione S-Transferase, Flavonoids, İnhibition 
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ÖZ 
Halk sağlığı dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir konudur. Bulaşıcı 

infeksiyonlar ile ilgili global sağlık olayları bilim adamları tarafından yoğun bir şekilde 

araştırılmaktadır. Aşılar özellikle çocuklar gibi hassas popülasyonların sağlıklı olması için çok önemli 

ilaçlardır. Aşılamaya karşı immün yanıt birelyler arası önemli fark gösterir. Aşı yanıtındaki farklılara 

neden olan faktörler arasında yaş, cinsiyet, genetik yapı, coğrafik bölge, uygulama zamanı ve diğer aşı 

ve ilaçların beraber uygulanışı sayılabilir. Ayrıca, aşılamaya karşı yanıtta diyet de modifiye edici bir 

faktör olabilir. Probiyotikler, özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olabilen canlı 

mikroorganizmalardır. Birçok çalışma probiyotik bakterilerin konakçıda hem doğal hem de adaptif 

immüniteyi etkileyebildiğini önermektedir. Her ne kadar bazı araştırmalarda probiyotikler olumlu 

sonuç verse de, aşılama zamanında intestinal mikrobiyotanın etkilerini inceleyen az sayıda çalışma 

vardır. Dahası, oldukça sınırlı sayıdaki çalışma aşılanma sırasında probiyotiklerin etkisini incelemiştir. 

Çocuklar ve de özellikle infantlar ilaçlar, aşılar ve de farklı biyotransformasyon kapasiteleri ve farklı 

metabolizmaları nedeniyle probiyotiklerin etkilerine karşı büyük ihtimalle hassas popülasyonlardır. 

Birçok araştırma probiyotiklerin güvenliliğini geniş olarak incelemediği için, şimdilik bazı güvenlilik 

sorularına yanıt verecek yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, çocuklarda aşılarla beraber 

probiyotik uygulaması için güvenli veya güvenli değil demek doğru değildir. İnfantlarda oral veya 

parenteral aşılamanın üzerine probiyotiklerin etkilerini inceleyen sadece birkaç çalışma bulunmaktadır 

ve etkiler belirsizdir. Her ne kadar bazı çalışmaların uygulama zamanı, yaş ve infantları özellikleri 

karşılaştırılabilir olsa da, her çalışmalarda uygulanan probiyotik farklıdır. Bu nedenle, aşılama yanıtı 

üzerinde farklı probiyotiklerin etkilerini inceleyen standardize çalışma dizaynı olan çalışmalara ihtiyaç 

olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Probiyotik, Güvenlilik 

IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF PROBIOTICS ON VACCINE RESPONSE 

IN CHILDREN 
 

 

 

ABSTRACT 
Public health is a major concern worldwide, particularly for developing countries. Global health issues 

concerning contagious infections are widely investigated by scientists. Vaccines are very important 

drugs for the well-being of populations, particularly for susceptible populations like children. The 

immune response to vaccinations varies substantially between individuals. Factors contributing to the 

variation in vaccine responses include age, gender, genetics, geographic location, administration time, 

and co-administered vaccines and drugs. Moreover, diet can be a modifying factor for the response to 

vaccination. Probiotics are live microorganisms that can have positive effects, especially for digestive 

system. Several studies suggest that probiotic bacteria can modulate both innate and adaptive 

immunity of the host. Although some probiotics have shown promise in research studies, there have 

been only few studies on the effect of the intestinal microbiota on vaccine responses. In addition, 

limited number of studies have investigated the effect of probiotics around the time of vaccination. 

Children and particularly infants are a very susceptible populations towards the effects of drugs, 

vaccines and perhaps for probiotics due to their different biotransformation capacities and different 

metabolism. Because many research studies on probiotics have not investigated their safety 
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thoroughly, there is not enough data to respond to some safety concerns for now. Therefore, we cannot 

consider applying probiotics with vaccines as safe or unsafe in children. There are only a number of 

studies investigating the influence of probiotics on oral or parenteral vaccination in infants and the 

effects are ambiguous. Although some studies are comparable in terms of duration of the intervention, 

age and characteristics of the infants, the probiotics administered are different in each study. We can 

suggest that further research is required to compare the effects of different probiotics on vaccination 

response within a standardized study design. 

Keywords: Vaccine, Probiotic,safety 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, eczacılık fakültesi öğrencilerinin akademik başarılarına katkı sunacak 

olan bilişüstü öğrenme stratejilerinin belirlenmesi ve öğrencilerde bu konuda farkındalık 

oluşturmaktır. Yöntem: Çalışma kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. 

sınıf öğrencilerine bir anket uygulanmıştır (N=96). Anket, Gündoğan Çögenli ve Güven (2014) 

tarafından geliştirilen (1) Kesinlikle Katılmıyorum – (5) Tamamen Katılıyorum olacak şekilde 5’li 

likert ölçeğiyle derecelendirilmiş olan 28 maddelik Bilişüstü Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği ile 

4 demografik sorudan oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler LISREL 8.80 paket programı 

yardımıyla doğrulayıcı faktör analizine (DFA) tabi tutulmuş, ardından SPSS 22.0 paket programında 

ANOVA ve t-testleri yapılarak demografik verilerin elde edilen faktörler üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %60,9’u kadın, %39,1’i erkektir. DFA 

sonucunda orijinal ölçekte yer alan planlama, izleme, değerlendirme ve duyuşsal stratejiler faktörleri 

doğrulanmıştır. Elde edilen DFA modeline ait uyum iyiliği indeksleri değerlerinin (χ2=484,84; 

df=344; χ2/df=1,41; RMSEA=0,069; SRMR=0,079; NNFI=0,94; CFI=0,95) kabul edilebilir düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. t-testi sonucunda %95 güven aralığında cinsiyet ve daha önce bilişüstü 

teriminin duyulup duyulmadığı faktör skorları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

oluşturmazken, kendini çalışkan olarak tanımlayan ve tanımlamayanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kendini çalışkan olarak tanımlayan öğrencilerin tüm faktörlerde 

daha yüksek ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ANOVA testi sonucunda haftalık ders 

çalışma sürelerinin tüm faktörlerde %95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda Bilişüstü Öğrenme 

Stratejileri Belirleme Ölçeği’nin eczacılık fakültesi öğrencilerinin bilişüstü öğrenme stratejilerini 

belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmektedir. Bilişüstü öğrenme 

stratejilerin tespit edilmesi, eğitim ve öğretim stratejilerinin öğrencilerin durumlarına göre onlara 

maksimum fayda sunacak şekilde tasarlanmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, gelecekte 

mesleğinde daha verimli olacak eczacılar yetiştirilerek toplum sağlığına sunulacak katkı da 

arttırılabilecektir. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to prepare drug loaded PLGA-Lecithin nanoparticles using different 

surfactants and compare the effects on nanoparticle characteristics. For this purpose d-α-Tocopheryl 

polyethylene glycol 1000 succinate (Vitamin E TPGS), Sodium Cholate, Pluronic F 68 and Sorbitan 

Sesquioleate was used as surfactants. PLGA-Lecithin nanoparticles were prepared using the W/O/W 

emulsion technique. Drug release from the nanoparticles was studied at 37°C using a dialysis bag 

diffusion technique. The released drug in the buffer was collected at predetermined time intervals and 

frozen for further quantitative analysis using HPLC. To investigate the cytotoxicity of drug 

encapsulated into different type of PLGA-Lecithin nanoparticles, CaCo2 cells were used. The 

intracellular drug accumulation was also examined. Nanoparticles were prepared with a particle size 

between 200-300 nm with low PDI. More than 80 % of drug was released after 24 h and cell viability 

of drug with encapsulation into PLGA-Lecithin nanoparticles in CaCo2 cells were the lowest when 

Sorbitan Sesquioleate was used as surfactant. It can be concluded from study that it is possible to 

prepare PLGA-Lecithin nanoparticles using d-α-Tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate 

(Vitamin E TPGS), Sodium Cholate, Pluronic F 68 and Sorbitan Sesquioleate as surfactant and 

surfactants have significant effect on nanoparticle characteristics 

Keywords: -Α-Tocopheryl Polyethylene Glycol 1000 Succinate, Sodium Cholate, Pluronic F 68, 

Sorbitan Sesquioleate, Plga-Lecithin Nanoparticles 
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ÖZ 
 Giriş: Meme kanseri dünyada yaygın olarak ve çok genç yaşlarda ortaya çıkabilen bir hastalıktır. 

Meme kanserinin tedavisinde ve tanısında kullanılabilecek nanosistemler üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu sistemlerden nano yapılı lipid taşıyıcı sistemler, yüksek biyouyumluluk ve düşük 

toksisite göstermelerinden dolayı daha çok tercih edilmektedirler (1). Bu çalışmada MRC-5 ve Hela 

hücreleri üzerine yeni geliştirilmiş farklı lipitlerden oluşan nano yapılı ilaç taşıyıcı sistemlerin 

sitotoksik etkileri değerlendirilmiştir. Yöntem: Formülasyon hazırlanması sırasında Gelucire türevleri, 

span 80, lipoid türevleri, tween 80 kullanılmıştır. Sitotoksisite çalışmaları için 96 mikrokuyucuklu 

plakta büyütülen (24-96 saat, 37°C) hücreler, 6 formülasyon ile inkübasyona (%5 CO2, 37°C, 24-72 

saat) bırakılmıştır (2). İnkübasyon süreleri sonunda canlı kalan hücrelerin sayısı kalorimetrik olarak 3-

(4,5-dimetiltiyazol2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum-bromür (MTT) yöntemi ile mikroplaka okuyucu cihazı 

(Synergy Neo2, Almanya) kullanılarak 540 nm de ölçümler alınıp, canlı kalan hücre yüzdeleri 

hesaplanmıştır. Sonuçlar: Çalışılan tüm formülasyonların hem sağlıklı hem de kanserli hücreler 

üzerinde sitotoksik etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Özellikle su miktarı en fazla olan formülasyonda 

hem sağlıklı hem de kanserli hücrelerde % 97’nin üzerinde canlı hücre oranı bulunmuştur. Sonuçlar bu 

formülasyonlara antikanser etkili ilaç yüklendiği takdirde taşıyıcı sistem kaynaklı herhangi bir 

sitotoksik etkinin gözlenmeyeceğini ve istenen bölgeye ilacın bu sistemlerle hedeflendirilebileceğini 

desteklemektedir. Onaylama Bilgisi Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

tarafından 1001 Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenmiştir (TÜBİTAK-118/S /462). Yazarlar 

ayrıca TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Vakfı tarafından desteklenen (proje 09 / DPT / 001) 

teşekkürlerini sunuyor. 

Anahtar Kelimeler: Sitotoksik Etki, Nanoyapılı İ̇laç Taşıyıcı Sistemler, Meme Kanseri 

EVALUATION OF CYTOTOXIC EFFECTS OF NANOSTRUCTURED DRUG 

DELIVERY SYSTEMS CONTAINING DIFFERENT LIPID DERIVATIVES ON 

MRC-5 AND HELA CELLS 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Breast cancer is a common disease that can occur in the world and at a very young age. 

Studies on nanosystems that can be used in the treatment and diagnosis of breast cancer are focused 

recently. Nanostructured drug delivery systems are more preferred because of their high 

biocompatibility and low toxicity (1). In this study, cytotoxic effects of newly nanostructured drug 

delivery systems consisting of different lipid derivatives on MRC-5 and Hela cells were evaluated. 

Method: Gelucire derivatives, span 80, lipoid derivatives, tween 80 were used to prepare the 

formulations. For cytotoxicity studies, cells were seeded and grown on 96 micron-plate plates (24-96 

hours, 37°C) and incubated with 6 formulations (5% CO2, 37°C, 24-72 hours) (2). At the end of the 

incubation period, the number of viable cells was measured calorimetrically at 540 nm by using 

microplate reader (Synergy Neo2, Germany) with 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-

diphenyltetrazolium-bromide (MTT) method. Results and Conslusions: It was observed that all 

formulations had no cytotoxic effect on both healthy and cancer cells. Particularly, the ratio of living 
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cells was found to be higher than 97% for both healthy and cancer cells in the formulation with the 

highest water content. The results support that any cytotoxic effect of the carrier system will not be 

observed if anticancer agent is loaded into these formulations and that the drug can be targeted to these 

sites with the desired site. Acknowledgments This study was supported by the Scientific and 

Technological Research Council of Turkey (grant TUBITAK-118/S/462). The authors would also like 

to thank the TR Prime Ministry State Planning Organization Foundation (project 09/DPT/001). 

Keywords: Cytotoxic Effect, Nanostructured Drug Delivery Systems, Breast Cancer 
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GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİ HEDEFLEMEK İ̇ÇİN 

NANOYAPILI LİPİD TAŞIYICI SİSTEMİNİN PREFORMÜLASYONU 
 

Assoc. Prof. Ph.MD. Evren Atlıhan Gündoğdu - Researcher Emine Selin Demir - MD. Meliha 

Ekinci - MD. Emre Özgenç - Assoc. Prof. Ph.MD. Derya İ̇lem Özdemir - Assoc. Prof. Ph.MD. 

Zeynep Şenyiğit - Prof. MD. Makbule Aşıkoğlu 
 

 

395-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Giriş: Nano lipit taşıyıcı sistemler (NLTS) sıvı ve katı lipitin karıştırılması ile oluşturulmuş yeni nesil 

ilaç taşıyıcılardır. NLTS’lerde sıvı lipit damlacıkları katı lipit matriksin içinde dağıtılmış halde 

bulunmaktadır. Bu sistemlerin bazı avantajları vardır. NLTS’ler sıvı lipitten dolayı yüksek yükleme 

kapasitesine sahiptir ve katı lipitle kaplı olmasından dolayı da ilaç salımı kontrollü olmaktadır. Ayrıca 

ilacı istenilen bölgeye hedeflendirme potansiyeli yüksektir. NLTS’lerin avantajları sayesinde bu 

sistemlerin radyofarmasötiklerde kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu çalışma 100 nm partikül 

büyüklüğünün altında gastrointestinal stromal tümörlere hedeflendirilebilen işaretli nanoyapılı lipit 

taşıyıcı sistemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Ön formülasyon hazırlamada katı lipit olarak 

Compritol ve Gelucire türevlerinin değişen miktarları kullanıldı. Katı lipitlerin üzerine Tween 80, 

Span 80 ve Lesitin türevleri ilave edildi. Karışımlar su banyosunda eritildi ve eriyen karışımlara distile 

su ilave edildi. Ardından örnekler homojenizatörden geçirildi. Formülasyonların partikül büyüklüğü ve 

zeta potansiyeli Malvern Zetasizer kullanılarak ölçüldü. Bulgular: Çalışmaların sonunda, partikül 

boyutu 100 nm altında ve PDI değeri 0.5’in altında olan formülasyonlar seçildi. Gelucire, sıvı yağ 

(Tween 80, Span 80, Lesitin) ve distile sudan oluşan, 13000 rpm'de hazırlanan 25 formülasyon 

stabilite kabinlerine yerleştirildi ve değerlendirildi. Sonuç: Sonuçlara göre, partikül büyüklüğü 100 

nm'den küçük ve 0.5'in altında bir PDI değeri olan 13 formülasyonumuz bulunmaktadır. Bu 

formülasyonlara Imatinib eklenip in vivo çalışmalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nanosistem, Ön Formülasyon, Hedefleme, Stromal Tümör, Radyoişaretleme 

 

PREFORMULATION OF NANOSTRUCTURE LIPID CARRIER SYSTEM FOR 

TARGETING ON GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOURS 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Nano lipid delivery systems (NLTS) are new generation drug carriers formed by mixing 

liquid and solid lipid. In the NLTS, liquid lipid droplets are dispersed in the solid lipid matrix. They 

have some advantages: NLTS have high loading capacity due to liquid lipid and drug release is 

controlled due to the fact that it is coated with solid lipids. Also the potential for targeting drug to the 

desired area is high with NLTS. Thanks to the advantages of NLTS, the use of these systems in 

radiopharmacy has become widespread. This study aims to develop labelled nanostructured lipid 

carrier systems that can be targeted to gastrointestinal stromal tumors with below the 100 nm of 

particle size. Methods: In the preformulation preparation, different amounts of Compritol and Gelucire 

derivatives were used as solid lipid. Tween 80, Span 80 and Lecithin derivatives were added to solid 

lipids. The mixtures were melted in a water bath and bidistilled water was added to the this melted 

mixture. Then, the samples passed through the homogenizer. The particle size and zeta potential of 

formulations were measured by using Malvern Zetasizer. Results: At the end of studies, the particle 

size below 100 nm and the PDI values below 0.5 of formulations were selected. 25 formulations 

prepared at 13000 rpm, consisting of Gelucire, liquid oil (Tween 80, Span 80, Lecithin) and bidistilled 

water, were placed in stability cabinets and evaluated. Conclusion: According to results, we have 13 
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formulations with the particle size of less than 100 nm and a PDI values of less than 0.5. Imatinib will 

be added to these formulations and in vivo studies will be performed. 

Keywords: Nanosystem, Preformulation, Targeting, Stromal Tumours, Radiolabeling 
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ÖZ  

İmmün sistemdeki toksik etkiler, immün sistemin baskılanması (immünosupresyon) ve 

immün sistemin aktifleştirilmesi (immünoaktivasyon) olarak temelde ikiye ayrılmaktadır. 

İmmünosupresyon sonucu tekrarlayan, ciddi ve uzamış reaksiyonlar görülürken kansere 

yatkınlık artmaktadır. İmmünoaktivasyon sonucu ise hipersensitivite ve alerjik reaksiyonlar 

meydana gelmektedir. İmmünotoksik reaksiyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. 

Son yıllarda araştırmalar, epigenetik düzenleyici elemenetler olarak mikroRNA’lar (miRNA) 

üzerine yoğunlaşmıştır. Bu moleküller tek zincirli, kodlamayan RNA molekülleri olup 

yaklaşık 19-23 nükleotit uzunluktadır. ‘’lin-4’’ olarak adlandırılan ilk miRNA, 

Caenorhabditis elegans’ta 1993 yılında tanımlandığında beri, hayvanlarda ve bitkilerde 

binlerce miRNA molekülü açığa çıkarılmıştır. Memelilerde genlerin yaklaşık % 1-2’sini 

miRNA’lar oluşturmakta ve her bir miRNA binlerce mRNA’ya bağlanabilmektedir. 

miRNA’lar hedef mRNA’lara bağlanma özellikleri nedeniyle protein translasyonu üzerine 

etkili olarak posttranskripsiyonel gen düzenlenmesinde görev alırlar. miRNA’ların organ 

gelişimi, hücresel farklılaşma ve homeostaziste rol oynadığı da gösterilmiştir. Ayrıca 

inflamasyonlu barsak hastalığı ve kanser gibi pek çok önemli hastalıkta miRNA 

ekspresyonunun değiştiği gözlenmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ise miRNA’ların B ve 

T hücrelerinin fonksiyonlarını etkileyerek immün sistemde de görev aldığına işaret 

etmektedir. Yapılan çalışmalarda mesleki maruziyet ile astıma neden olan maddelerden biri 

olan toluen diizosiyanatın neden olduğu duyarlanmada miRNA ekspresyon profilinin değiştiği 

ortaya konulmuştur. Bir başka çalışmada ise insanlarda ve farelerde difenilsiklopropenonun 

neden olduğu dermatitte bazı miRNA’ların ekspresyon düzeylerinde farklılıklar saptanmıştır. 

Farelerde miRNA ekspresyonuna genetik müdahalelerle otoimmün cevapların şiddeti ve 

löseminin etkileri azaltılabilmiştir. Ayrıca miRNA‘ların çok hedefli düzenleme potansiyeline 

sahip olması da immün sinyal ağının detaylı incelenmesine yardımcı olacaktır. miRNA’lar 

üzerine yapılan ve her geçen gün artan bu çalışmalara rağmen miRNA’ların immün 

sistemdeki rolleri ve mekanizmaları hakkında bilgiler yeterli değildir. miRNA’ların immün 

sistemdeki fonksiyonlarının anlaşılması, bu tip hastalıkların teşhisi ve tedavisine yeni bir 

bakış açısı kazandıracak, bu hastalıklar nedeniyle oluşan mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır. 

Bu sunumda, miRNA’ların immün sistem ve immünotoksik reaksiyonlar üzerindeki etkileri 

günümüzdeki bilgiler ışığında anlatılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İmmünotoksisite, miRNA, İmmün Sistem, İnsan Genomu 
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ÖZ 
Serratia marcescens, toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonlarda salgınlara neden olan önemli bir 

patojen bakteridir. 1913 yılında ilk olarak bir insan infeksiyonunda rol aldığı bildirilmiştir. Hastane 

enfeksiyonlarındaki rolü 1951 yılında neden oldukları bir hastane salgın sonucu orataya konulmuştur. 

Özellikle, bakteriyemi, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, pnömoni ve üriner sistem 

enfeksiyonlarına neden olduğu bildirilmiştir. Taşıyıcı sağlık personeli, kontamine ekipmanlar, kateter 

ve damar içi sıvıların enfeksiyonun gelişmesinde önemli rol oynadığı bildirilmiştir. S.B.Ü. Van Eğitim 

ve Araştırma Hastanesinde Şubat 2018 ile Ocak 2019 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde 

yatan sepsis şüpheli hastalardan kan kültür örnekleri alındı. Kan kültür örneklerinden 40 S. 

marcescens izole edildi. 22 izolatın kadınlardan ve 18 izolatın ise erkeklerden izole edildiği belirlendi. 

Kadın ve erkek hastaların yaşa göre yapılan analizlerinde en yüksek izolasyonun 0-18 yaş grubunda 

olduğu belirlendi. S. marcescens izolatlarının yüksek düzeyde farklı antibiyotiklere direnç gösterdiği 

belirlendi. Orta düzeyde direncin sadece Amikasin (%12,5) ve Tigesikline (%12,5) karşı geliştiği 

görüldü. Kolistin direncinin %62,5 oranında olduğu belirlendi. Bu çalışma sonucunda, S. marcescens 

izolatlarının kan kültürlerindeki oranı ve antibiyotik direnç profillerinin ortaya konulmasının önemli 

olduğu düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Serratia Marcescens, Antibiyotik Direnci, Kan 
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L-DOPA TREATMENT INCREASES THE STRIATAL SECRETOGRANIN II AND 

ALPHA-SYNUCLEIN MRNA EXPRESSION IN MPTP-TREATED MARMOSETS 
 

Asst. Prof. Ph.D. Banu Cahide Tel 
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ABSTRACT 
Aggregated alpha-synuclein is found in Lewy bodies of idiopathic Parkinson’s disease. Although its 

role is not fully understood, the main function of alpha-synuclein would appear to be the control of 

neurotransmitter release. Similarly, The function of secretogranin II (SgII) in basal ganglia is unknown 

but is thought to be involved in the modulation of endoproteolytic processes, vesicle formation and 

neurogenic inflammation. In the present study, we report on the effect of MPTP treatment of the 

common marmoset and subsequent chronic administration of L-DOPA, bromocriptine and ropinirole 

in relation to produce dyskinesia by measuring alpha-synuclein and SgII mRNA expression in the 

striatum by in situ hybridisation. Animals were divided in 4 groups and received either placebo (10% 

sucrose), bromocriptine (0.5mg/kg), L-DOPA plus carbidopa (12.5mg/kg+12.5mg/kg) or ropinirole 

(0.3mg/kg) once daily for 4 weeks orally. All drug treatments produced an equivalent increase in 

motor activity and reversal of motor disability. Further four animals were used as naive controls. In 

situ hybridisation histochemistry were performed on the sections with probes for human SgII and 

alpha-synuclein. L-DOPA rapidly induced marked dyskinesia whereas bromocriptine or ropinirole 

induced only mild dyskinesia. MPTP-treatment had no effect on alpha-synuclein or SgII mRNA 

expression in either the caudate nucleus or putamen. Bromocriptine also had no effect on levels of 

alpha-synuclein or SgII mRNA expression. Ropinirole tended to elevate the levels of alpha-synuclein 

but not SgII mRNA in the caudate nucleus and putamen. However, L-DOPA administration markedly 

elevated alpha-synuclein and SgII mRNA expression in both the caudate nucleus (p<0.05) and 

putamen (p<0.05). L-DOPA administration may cause synaptic dysfunction in striatum. Hence the 

increase in alpha-synuclein or SgII mRNA levels induced by L-DOPA may explain the motor 

complications occurring on long-term treatment of Parkinson’s disease. Supported by Parkinson’s 

Disease Society UK and National Parkinson’s Foundation USA. 

Keywords: Parkinson's Disease, Alpha Synuclein, Secretogranin II, Dopamine Agonists, L-Dopa 

  



 484 

MPTP’Lİ MARMOSETLER ÜZERİNDE L-DOPA VE D2/D3 DOPAMIN AGONISTI 

TEDAVISININ STRIATAL KANABINOID CB-1 RESEPTÖR MRNA 

EKSPRESYONUNA ETKİSİ 
 

 

Asst. Prof. Ph.D. Banu Cahide Tel 
 

 

399-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Kannabinoid CB-1 reseptörlerlerinin bazal gangliada motor fonksiyonları değiştirdiği ya da modüle 

ettiği bilinmektedir. Önceki çalışmalarda CB-1 reseptör antagonistlerinin deneysel Parkinson sıçan ve 

primat modellerinde motor fonksiyonları düzelttiği gösterilmiştir. Ancak CB-1 reseptörlerlerinin 

Parkinson hastalığı tedavisi sırasında ortaya çıkan motor komplikasyonların, örneğin L-DOPA’ya 

bağlı diskinezilerin, oluşumunda rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada, MPTP ile 

Parkinson hastalığı oluşturulmuş marmosetlerde, 30 gün boyunca L-DOPA ve karbidopa 

kombinasyonu (12.5 mg/kg ve 12.5 mg/kg) veya dopaminerjik D2/D3 agonistleri (bromokriptin (0.5 

mg/kg), ropinirol (0.3-0.5 mg/kg) ve piribedil (0.4-0.5 mg/kg)) ile oral tedavi ardından kannabinoid 

CB-1 reseptörlerine etkisi in situ hibridizasyon yöntemiyle araştırılmıştır. L-DOPA, bromokriptin, 

ropinirol ve piribedil Parkinson belirtilerini geri çevirmiş ve yaklaşık eşit miktarda lokomotor aktivite 

göstermiştir ancak L-DOPA hızla belirgin derecede diskinezi oluşturken, piribedil ve bromokriptin 

hafif derecede diskinezi meydana getirmiş, ropinirol grubunda ise çok hafif diskinezi gözlemlenmiştir. 

MPTP uygulaması, caudat nucleus ve putamende (p < 0.05, Tek-yönlü ANOVA ardından post hoc 

Newman Keul testi) CB-1 reseptör mRNA ekspresyonunda artışa neden olmuştur. Ancak nucleus 

accumbens’te mRNA ekspresyonu normal hayvanları ile karşılaştırıldığında değişmemiştir. MPTP’li 

hayvanlara L-DOPA uygulanması CB-1 reseptör mRNA ekspresyonunda azalmaya neden olmuştur. 

Bu azalma MPTP’li marmosetlerle kıyaslandığında caudat nucleus, putamen ve nucleus accumbens’te 

istatistiksel anlamlılığa erişmiştir (p < 0.05). Bromokriptin, ropinirol ve piribedil uygulamaları caudat 

nucleus ve putamen’de MPTP’nin neden olduğu CB-1 reseptör mRNA ekspresyonundaki artışa bir 

etkileri olmamıştır. Striatumda L-DOPA tedavisi ile oluşan kannabinoid CB-1 reseptörü mRNA 

düzeyinde görülen azalma, kronik Parkinson hastalığı tedavisi sonucunda ortaya çıkan motor 

komplikasyonların oluşum mekanizmasını açıklayabilir. Bu çalışma Parkinson's Disease Society, UK, 

National Parkinson Foundation, USA ve and Les Laboratoires Servier (Fransa) tarafından 

desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, L-Dopa, Dopamin Agonistleri, Diskinezi 

L-DOPA but not Dopamine D-2/D-3 agonists treatment decreases the 

striatal cannabinoid CB-1 receptor mRNA expression in MPTP-treated marmosets 
 

 

ABSTRACT 
Cannabinoid CB-1 receptor transmission plays an important role in altering or modulating motor 

functions in basal ganglia. Previous studies showed that CB-1 receptor antagonists improved motor 

functions in experimental Parkinson’s disease (PD) in rats and primates. However, the role of CB-1 

receptors in PD treatment’s motor complications such as L-DOPA-induced dyskinesias is not well 

understood. We now report the effect of repeated oral treatment of MPTP-treated common marmosets 

with L-DOPA plus carbidopa (12.5 mg/kg plus 12.5 mg/kg), bromocriptine (0.5 mg/kg), ropinirole 

(0.5 mg/kg) and pirebedil (0.4-0.5 mg/kg) for 30 days on cannabinoid CB-1 receptor mRNAs 

expression in the brain slices using in situ hybridisation histochemistry. All drug treatments improved 

motor function, but L-DOPA rapidly induced marked dyskinesia whereas dopamine D-2 agonists 

bromocriptine, ropinirole or piribedil induced only mild dyskinesia. MPTP treatment increased 

cannabinoid CB-1 receptor mRNA expression in caudate nucleus and putamen (p<0.05, One-way 
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ANOVA followed by post hoc Newman Keul’s test) although had no effect on nucleus accumbens. L-

DOPA administration reversed the increase in CB-1 receptor mRNA expression in putamen (p<0.05) 

however, further decreased the CB-1 receptor mRNA levels in caudate nucleus (p<0.05) and nucleus 

accumbens (p<0.05). Bromocriptine, ropinirole and piribedil treatments had no effect on the increase 

in CB-1 receptor mRNA expression. The decrease in striatal CB-1 receptor mRNA levels induced by 

L-DOPA administration may explain the motor complications occurring on long-term treatment of 

PD. This study is supported by Parkinson’s Disease Society UK, National Parkinson’s Foundation 

USA and Les Laboratoires Servier (France). 
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ÖZ 
Nükleer tıp, hastalıkların görüntülenmesi ve tedavisinde kullanılan radyofarmasötiklerin uygulandığı 

ve sonuçların değerlendirildiği bir tıp alanıdır. Radyofarmasötikler, insanlarda tanı veya tedavi 

amacıyla kullanılan, yapısında radyonüklit içeren ilaçlardır. Genel olarak Teranostik ifadesi, hastaya 

özel ve hastalığa hedefli tanı ile tedaviyi birleştiren yeni bir sağlık alanıdır. ‘Therapy’ ve ‘Diagnostic’ 

sözcüklerinden türetilmiştir. Teranostik yaklaşımda hedefe yönelik moleküller kullanarak hastalıklı 

bölgelerin saptanması ve sonrasında tedavi edici özellikteki ajanlar yardımıyla kanserli hücrelerin 

diğer dokulara fazla zarar vermeden yok edilmesi amaçlanmıştır. Son yıllarda hastalığa spesifik 

yolakları hedef alan ilaçların geliştirilmesi yaygınlaştıkça farklı özellikteki (teşhis /tedavi) 

radyonüklitlerin aynı hedefe giden benzer veya aynı biyomoleküller ile kompleksler oluşturarak hem 

teşhis hem de tedavi amaçlı kullanımının yaygınlaştığını görmekteyiz. Radyofarmasötiklerin bu 

kullanım şekli 2000’li yıllarda tıp literatüründe “teranostik” terminolojisi ile yaygınlaşmaya başlayan 

uygulamalara da örnek teşkil etmektedir. Nükleer tıp uygulamalarında tiroid hastalıklarının teşhis ve 

tedavisinde kullanılan radyoiyot (I-123, I-124, I-131) formulasyonları ile nöroendokrin tümörler ve 

prostat kanserlerinin görüntülenmesi ve tedavisi amaçlı çeşitli radyoizotoplar ile hazırlanan 

radyofarmasötikler (örn; 68Ga/177Lu-DOTATATE & 68Ga-PSMA-11/177Lu-PSMA-617,225Ac-

PSMA-617) teranostik uygulamalara en iyi örneklerdir (1, 2). Kaynaklar [1] Cutler CS, Hennkens 

HM, Sisay N, Huclier-Markai S, Jurisson SS. Radiometals for combined imaging and therapy. Chem 

Rev. 2013;113(2):858-883. [2] Yordanova A, Eppard E, Kurpig S, Bundschuh RA, Schönberger S, 

Gonzalez-Carmona M, Feldmann G, Ahmadzadehfar H, Essler M. Theranostics in nuclear medicine 

practice. Onco Targets Ther. 2017;10:48214828. 
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THERANOSTICS USED IN NUCLEAR MEDICINE 
 

 

ABSTRACT 
Nuclear medicine is a medical field in which radiopharmaceuticals used in the imaging and treatment 

of diseases are applied and results are evaluated. Radiopharmaceuticals are radionuclides which are 

used for diagnosis or treatment in humans. In general, Teranostic expression is a new health field that 

combines patient-specific and disease-targeted diagnosis and treatment. It is derived from the words 

iştir Therapy tür and ’Diagnostic‘. The aim of the teranostic approach is to detect the diseased areas by 

using targeted molecules and then to destroy the cancerous cells without damaging the other tissues 

with the help of therapeutic agents. As the development of drugs targeting disease-specific pathways 

has become widespread in recent years, we see that radionuclides of different characteristics 

(diagnosis / treatment) have become common in both diagnostic and therapeutic applications by 

forming complexes with similar or same biomolecules to the same target. This method of use of 

radiopharmaceuticals is an example in the medical literature, which began to spread in the medical 

literature with its ”teranostic an terminology. Radiopharmaceuticals prepared with various 

radioisotopes for the imaging and treatment of neuroendocrine tumors and prostate cancers with 

radioiodine (I-123, I-124, I-131) formulations for the diagnosis and treatment of thyroid diseases in 

nuclear medicine applications (eg 68Ga / 177Lu-DOTATATE & 68Ga- PSMA-11 / 177Lu-PSMA-

617,225Ac-PSMA-617) are the best examples of teranostic applications (1, 2). Kaynaklar [1] Cutler 



 487 

CS, Hennkens HM, Sisay N, Huclier-Markai S, Jurisson SS. Radiometals for combined imaging and 

therapy. Chem Rev. 2013;113(2):858-883. [2] Yordanova A, Eppard E, Kurpig S, Bundschuh RA,  

Schönberger S, Gonzalez-Carmona M, Feldmann G, Ahmadzadehfar H, Essler M. Theranostics in 

nuclear medicine practice. Onco Targets Ther. 2017;10:48214828. 

Keywords: Nuclear Medicine, Radiopharmaceuticals, Radionuclidic Therapy, Radionuclidic 

Diagnosis, Theranostics 
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TEKNESYUM-99M İLE YENİ GELİŞTİRİLEN NANO YAPILI LİPİD TAŞIYICI 

SİSTEMLERİN RADYOİŞARETLENMESİ 
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401-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
 Giriş: Son zamanlarda, hastalıkların tanı ve tedavisini kolaylaştırmak amacıyla, nanosistemler ve bu 

sistemlerin uygulandığı moleküler görüntüleme alanları önem kazanmıştır. Nanosistemlerden 

oluşturulan yeni nesil görüntüleme ajanlarının sahip olduğu üstünlüklerden faydalanan alanlardan biri 

de Nükleer Tıp’tır (1,2). Bu çalışmada; Nükleer Tıp uygulamalarında kullanılması hedeflenen yeni 

geliştirilen nano yapılı lipit taşıyıcı sistemin Tc-99m radyonüklidi ile işaretlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Gelucire, span 80 ve sudan oluşan formülasyon hazırlandı. Tc-99m ile işaretleme 

çalışmalarında işaretleme verimi üzerine indirgeyici ajan ve miktarlarının etkisi değerlendirildi. 

Radyoaktif ince tabaka kromatografisi ile radyoişaretli nano sistemin stabilitesi ve her bir parametre 

için radyoişaretleme verimliliği bulundu. İnce tabaka kromatografisinde sabit faz olarak ITLC-SG 

plak, hareketli faz olarak aseton ve piridin/asetik asit/distile su solvan karışımı (3/5/1.5; hacim/hacim 

oranında) kullanıldı. Sonuçlar: Yeni geliştirilen nano lipit taşıyıcı sistemin Tc-99m ile başarılı bir 

şekilde işaretlenmesi gerçekleştirildi. Radyoişaretleme çalışmaları için uygun koşul, 250 µg.mL-1 

kalay klorür ve 15 dakika inkübasyon zamanıyla sağlandı. Hazırlanan radyoişaretli kompleksin 6 saat 

boyunca stabil olduğu gözlendi. İnce tabaka kromatografi yöntemi ile radyoaktif işaretleme verimliliği 

%90’nın üzerinde bulundu. Onaylama Bilgisi Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu tarafından 1001 Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenmiştir (TÜBİTAK-118/S/462). 

Yazarlar ayrıca T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Vakfı’na (Proje no: 09/DPT/001) 

teşekkürlerini sunuyor. Kaynaklar: 1-Banerjee I, De K, Chattopadhyay S, Bandyopadhyay AK, Misra 

M, 2014. An easy and effective method for radiolabelling of solid lipid nanoparticles. J Radioanal 

Nucl Chem, 302: 837–843. 2-Andreozzi E, Seo JW, Ferrara K, Louie A, 2011. Novel method to label 

solid lipid nanoparticles with 64cu for positron emission tomography imaging. Bioconjug Chem, 22: 

808-18. 

Anahtar Kelimeler: Teknesyum-99m, Radyoişaretleme, Lipit Taşıyıcı Sistem. 

 

RADIOLABELING OF NEW NANOSTRUCTURE LIPID CARRIER SYSTEM WITH 

TECHNETIUM-99M 
 

 

Abstract 
Abstract Introduction: Recently, nanosystems and the molecular imaging areas in which these systems 

are administered have gained importance in order to facilitate the diagnosis and treatment of diseases. 

One of the fields that benefiting from the advantages of new generation imaging agents formation 

from nanosystems is Nuclear Medicine (1,2). In this study; radiolabeling of newly developed nano 

structured lipid carrier system with Tc-99m has been succeded to use in nuclear medicine applications. 

Method: The formulation that is consisting of gelucire 188, span 80 and distilled water was prepared. 

The effect of reducing agent type and the amount on radiolabeling efficiency were evaluated. The 

stability of the radiolabeled nano system and the radiolabeling efficiency for each parameters were 

evaluated with radioactive thin layer chromatography. Thin layer chromatography included ITLC-SG 

plate as the stationary phase, acetone and pyridine/acetic acid/distilled water solvent mixture (3/5/1.5; 

v/v) as the mobile phases. Results and Conslusions: Radiolabeling of newly developed nano lipid 
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carrier system with Tc-99m was performed successfully. The optimum conditions for radiolabeling 

was obtained with 250 µg.mL-1 of stannous chloride and 15 min incubation time. The radiolabeled 

complex was found to be stable during 6 hours with above 90% radiolabeling efficiency. 

Acknowledgments This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of 

Turkey (Grant number: TUBITAK-118/S/462). The authors also would like to thank the T.R. Prime 

Ministry State Planning Organization Foundation (Project number: 09/DPT/001). References: 1-

Banerjee I, De K, Chattopadhyay S, Bandyopadhyay AK, Misra M, 2014. An easy and effective 

method for radiolabelling of solid lipid nanoparticles. J Radioanal Nucl Chem, 302: 837–843. 2-

Andreozzi E, Seo JW, Ferrara K, Louie A, 2011. Novel method to label solid lipid nanoparticles with 

64cu for positron emission tomography imaging. Bioconjug Chem, 22: 808-18. 

Keywords: Technetium-99m, Radiolabeling, Lipid Carrier System. 
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ENGELLİ ÇOCUKLARDA SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIMIN FİZİKSEL 

UYGUNLUK PARAMETRELERİ̇ ÜZERİ̇NDEKİ̇ ETKİ̇LERİ̇Nİ̇N 

DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇ 
 

Lec. MD. Mesut Hekı̇m 
 

 

402-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Engellilik, çocuklarda fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle engelli 

çocukların sahip oldukları engel türüne ve derecesine göre fiziksel gelişimlerini destekleyici 

etkinliklere katılmaları oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda engelli çocuklarda spora katılımın 

fiziksel gelişimi olumlu yönde etkilediği rapor edilmiştir. Buna karşılık literatürde yer alan 

çalışmalarda engelli çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurları üzerindeki etkilerinin 

değerlendirildiği çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada engelli 

çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmış, belgesel kaynak derlemesi modeline göre gerçekleştirilen çalışmanın sonunda engelli 

çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Spor, Fiziksel Uygunluk 
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İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA SPOR ETKİNLİKLERİNE 

KATILIMIN Fİ̇Zİ̇KSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ̇ ÜZERİ̇NDEKİ̇ 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Lec. MD. Mesut Hekı̇m 
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ÖZ 
İlköğretim çağı çocukların fiziksel yapılarındaki gelişimin hızlı olduğu bir dönem olarak 

bilinmektedir. Bu dönemde çocukların fiziksel yapılarının sağlıklı bir biçimde gelişmesi için 

çocukların spor etkinliklerine katılımları önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. İlköğretim 

çağında bulunan çocuklarda spor etkinliklerine katılım fiziksel gelişimin önemli bir göstergesi olan 

kemik gelişiminin yanında fiziksel uygunluk unsurlarının (kassal uygunluk, aerobik uygunluk, kuvvet, 

esneklik, sürat, dayanıklılık vb.) gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Yabancı literatürde ilköğretim 

çağında bulunan çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurları üzerindeki etkilerinin ele 

alındığı birçok çalışma bulunmakla beraber, Türkiye’de bu konuda yapılan araştırmaların nispeten 

daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada ilköğretim çağında bulunan 

çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada belgesel kaynak derlemesi modelinden yararlanılmış ve konu ile ilgili 

yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda ilköğretim çağında bulunan 

çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurlarını olumlu yönde etkilediği, büyüme ve 

gelişmenin sağlıklı bir biçimde şekillenmesine katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Spor, Fiziksel Uygunluk 
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SPORA KATILIM MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ 

ETKİ̇LERİ̇Nİ̇N DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇ 
 

Assoc. Prof. Ph.D. Meriç Eraslan - Assoc. Prof. Ph.D. Mustafa Altınkök - Asst. Prof. Ph.D. H. 

Tolga Esen 
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ÖZ 
İnsanların spora yönelmelerini etkileyen birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerin başında 

tesis ve malzeme yeterliği, ekonomik durum, sosyal çevre, sağlık düzeyi, aile yapısı, kitle iletişim 

araçları ve yakın çevrede spor yapan birey bulunma durumu gibi unsurlar gelmektedir. Literatürde yer 

alan araştırmalarda da genellikle bireyin spora katılımında belirleyici olan sosyo-demografik 

değişkenlerin ele alındığı görülmektedir. Buna karşılık bireyin sahip olduğu kişilik yapısı da hem 

spora katılım hem de ilgilenilen spor dalının türü üzerinde önemli bir belirleyicidir. Örneğin; 

dışadönük kişilik yapısına sahip olan bireyler daha iyi bir beden görünümüne sahip olabilmek için 

vücut geliştirme sporuna yönelebilmektedir. Bunun yanında sosyal yönü güçlü ve gelişime açık kişilik 

yapısına sahip olan bireyler genellikle takım sporlarına yönelmeyi tercih etmektedirler. Kişilik 

özellikleri spora katılım motivasyonu üzerinde belirleyici olmasına rağmen bu alanda yapılan 

araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada sahip olunan kişilik 

özelliklerinin spora yönelme motivasyonu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Kişilik Özellikleri, Spora Katılım Motivasyonu 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BULUNAN ÇOCUKLARDA SPOR ETKİNLİKLERİNE 

KATILIMIN Fİ̇Zİ̇KSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ̇ ÜZERİ̇NDEKİ̇ 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Lec. MD. Mesut Hekı̇m 
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ÖZ 
Okul öncesi dönem çocuklarda fiziksel, fizyolojik ve psikolojik gelişimin en hızlı olduğu dönem 

olarak bilinmekle beraber, literatürde yer alan deneysel çalışma sonuçları da bu görüşü 

desteklemektedir. Bu dönemde bulunan çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesi 

için büyüme ve gelişmeyi destekleyici uygun bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte çocukların 

dahil olacakları spor etkinlikleri büyüme ve gelişmeyi birçok açıdan olumlu yönde etkilemektedir. 

Literatürde okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda spora katılımın büyüme ve gelişme üzerindeki 

etkilerinin ele alındığı birçok çalışma bulunmasına rağmen, spora katılımın fiziksel uygunluk unsurları 

üzerindeki etkilerinin ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu 

araştırmada okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurları 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Derleme çalışmalarda yaygın olarak yararlanılan 

belgesel kaynak derlemesi modeline göre gerçekleştirilen bu çalışmada konu ile ilgili yapılmış olan 

deneysel çalışma bulguları değerlendirilmiş, çalışmanın sonunda okul öncesi dönemde bulunan 

çocuklarda spora katılımın fiziksel uygunluk unsurlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Spor, Fiziksel Uygunluk 
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ÖZ 
Amaç: Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) göre, doping davranışı, yasadışı performans 

arttırıcı ilaçların kullanılması ve performansı iyileştirme yöntemlerinin kullanılması olarak 

tanımlanmıştır. Doping maddeleri kullanmadaki en önemli belirleyicilerden birisi tutumlardır. Bu 

konudaki örneklerden biri olan Performans Geliştirme Tutum Ölçeği (PEAS) 17 maddeden oluşan, öz 

bildirim ölçeğidir. Bu çalışmada, ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini belirlemek 

amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: PEAS, Ordu ilinde 18 yaş üstü 224 lisanslı sporcuya uygulanmıştır. 

Uzman görüşü ardından yapısal değerlendirmeye alınmıştır. Her madde için madde faktör yükleri 

hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, 

güvenilirliğini belirlemek için, Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Test-tekrar test 

güvenirliği için Intraclass Correlation Coefficient testi yapılmıştır. Ölçeğin geçerliliğini 

değerlendirmek için ayrıca Doping Kullanıma Yönelik Tutum ölçeği (DKYTÖ) ile korelasyonuna 

bakılmıştır. Bulgular: İki madde dışında faktör yükleri 0,298 ile 0,700 arasında değişmektedir. Tek 

boyutta 17 maddeden oluşan ölçeğin yapılan açımlayıcı faktör analizinde iki maddede (1. ve 7.) faktör 

yükleri düşük saptanmıştır. Faktör analizinde Kaiser-Meyer Olkin: 0,848; Barlett’s test sonucu 

p<0,001 dır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin uyumunun ve uyum indekslerinin 

açımlayıcı faktör analizinde olduğu gibi 1. ve 7. maddelerde düşük, diğer maddelerde kabul edilebilir 

düzeyde oldukları bulunmuştur. RMSEA değeri 0,086 olarak saptanmıştır. Cronbach alfa katsayısı 

0,822 dir. Intraclass Correlation Coefficient 0,897 olarak bulunmuştur. Geçerliliğin test edilmesinde 

kullanılan diğer yöntem sonucunda ise PEAS ile DKYTÖ puanı arasında negatif korelasyon 

bulunmuştur (r=-0.302 ; p<0.001). Sonuç: PEAS’ın Türkiye’de performans geliştirme konusunda 

tutumu değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu düşündürmektedir, ancak 1. ve 7. 

maddeler üzerine tekrar çalışılması yarar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doping, Tutum, Geçerlik, Güvenirlik 
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ÖZ 

İnsanların sosyal yaşamda diğer insanlar ile uyumlu bir biçimde yaşamalarında sosyal uyum ve 

iletişim becerilerinin gelişmiş olması önemli bir yere sahiptir. Bu noktada insanların küçük yaşlardan 

itibaren sosyal uyum ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sosyal uyum ve iletişim becerileri ilk olarak aile ve yaşanılan sosyal çevrenin etkisi ile 

şekillenmekte, eğitim ve öğretim ile gelişmektedir. Bunun yanında insanların dahil oldukları bazı 

etkinlikler sosyal uyum ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Söz konusu 

etkinliklerin başında spor faaliyetleri gelmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar değerlendirildiği 

zaman, spora katılımın sosyal uyum ve iletişim becerilerini geliştirdiği rapor edilmekle beraber, 

literatürde bu konuda yapılan araştırmaların sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Bu kapsamda yapılan bu 

araştırmada sora katılımın sosyal uyum ve iletişim becerileri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Sosyal Uyum, İletişim Becerileri 
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ÖZ 
Spora katılımın gerek genel sağlık düzeyinin geliştirilmesi gerekse de sağlığın korunmasında önemli 

bir role sahip olduğu bilinmektedir. Bunun yanında son yıllarda yapılan araştırmalar psikolojik yapının 

korunması ve güçlendirilmesinde de sora katlımın faydalı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda 

psikolojik açıdan sağlık sorunu yaşayan bireylere ilaç dıiı tedavi ve terapi yöntemi olarak spora katılım 

önerilmektedir. Sporun psikolojik yapı üzerindeki olumlu etkilerinin başında stresin azaltılması ve 

önlenmesi gelmektedir. Literatürde farklı yaş gruplarında ve sosyal çevrelerde yaşayan bireyler 

üzerinde yapılan araştırma bulguları da stresle mücadelede ve stresin önlenmesinde spora katılımın 

koruyucu bir role sahip olduğu görüşünü desteklemektedir. Yapılan bu araştırmada da spora katılımın 

stresin azaltılması ve önlenmesindeki rolü üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Psikolojik Yapı, Stres Düzeyi 
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ÖZ 
Amaç: Çalışmada, Türk fizyoterapistlerin, egzersiz davranışlarının ve egzersiz davranışlarını etkileyen 

faktörlerin, belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 377 fizyoterapist dahil edildi. 

Fizyoterapistlerin sosyodemografik özelliklerini ve egzersiz davranışlarını öğrenmeye yönelik anket 

oluşturuldu. Fizyoterapistlerin egzersiz davranışları “Egzersiz Davranışı Değişim Aşaması” skalası ile 

değerlendirildi. Skalada bulunan birden beşe kadar numaralandırılmış maddeler sırasıyla, 

“düşünmeme”, “düşünme”, “hazırlık”, “hareket” ve “devem ettirme” olarak adlandırılmaktadır. 

Skalada, fiziksel uygunluğu arttırmaya yönelik yapılan fiziksel aktivitenin hangi aşamada olduğu 

belirlenir. Egzersiz davranışını ön görmedeki bağımsız prediktörler, lojistik regresyon analizi 

kullanılarak incelendi. Bulgular: Yaşları 22-52 arasında (ortalama±standart sapma:30,39±5,54 yıl) 

olan katılımcıların %32,4‘ü (n=122) erkek, %67,6’sı (n=255) kadındı. Katılımcıların % 13,5’ni 

akademisyen olan fizyoterapistler (n=51) oluşturdu. Ankete katılan fizyoterapistlerin aktif çalışma 

sürelerinin 1-30 yıl arasında (ortalama±standart sapma:7,48 ±5,83 yıl) olduğu belirlendi. Egzersiz 

davranışı değişim aşamasına göre, fizyoterapistlerin %14,1’inin (n=53) “düşünmeme”, %18,3’ünün 

(n=69) “düşünme”, %20,4’ünün (n=77) “hazırlık”, %19,1’inin (n=72) “hareket” ve %28,1’inin 

(n=106) “devam ettirme” aşamalarında olduğu belirlendi. Egzersiz davranışı devam ettirme 

aşamasında olma olasılığı, akademisyen olan fizyoterapistlerde, diğer fizyoterpistlere göre 1.99 kat 

(p<0,05) daha fazla bulundu. Sonuç: Bu çalışma Türkiye’deki fizyoterapistlerin çoğunluğunun devam 

ettirdikleri bir fiziksel aktivite alışkanlıklarının olmadığını göstermiştir. Akademisyenlerde fiziksel 

aktiviteyi devam ettirme olasılığının daha yüksek olmasının, akademisyenlerin masa başında uzun 

sürelerde çalışmalarından ve sonucunda da fiziksel aktiviteye daha fazla ihtiyaç duymalarından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist, Egzersiz Davranışı, Fiziksel Aktivite 

 

THE DETERMINANTS OF TURKISH PHYSIOTHERAPISTS’ EXERCISE 

BEHAVIOR 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to determine Turkish physiotherapists’ exercise behaviors (EB) 

and the factors affecting their EB. Methods: 377 physiotherapists were included in the study. A 

questionnaire was developed to find out sociodemographic characteristics and physiotherapists’ EB. 

Physiotherapists’ EB were evaluated with “Stage of Exercise Behavior Change” scale. The items 

numbered one to five on the scale are called “precontemplation”, “contemplation”, “preparation”, 

“action” and “maintenance” respectively. On the scale, the stage of physical activity (PA) performed 

to increase physical fitness is determined. Independent predictors for predicting EB were analyzed 

using logistic regression analysis. Results: Of the participants whose ages were between 22-52 

(mean±standard deviation: 30.39±5.54 years), 32.4% (n=122) were male and 67.6% (n=255) were 

female. 13.5% of the participants were academicians (n=51). The active working duration of the 

physiotherapists participating in the survey was between 1 and 30 years (mean±standard deviation: 

7.48±5.83 years). 14.1% (n=53) of the physiotherapists were at “precontemplation”, 18.3% (n=69) at 

“contemplation”, 20.4% (n=77) at “preparation”, 19.1% (n=72) at “action” and 28.1% (n=106) at 

“maintenance” stage. The likelihood of “maintenance” stage as EB was found to be 1.99 times higher 
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in academicians than the other physiotherapists (p<0.05). Conclusion: This study showed that the 

majority of Turkish physiotherapists had no continuous habits of PA. It is thought that the likelihood  

 

of academicians’ PA maintenance may be higher due to the fact that academicians work at desk for 

long times and as a result they need more PA. 

Keywords: Physiotherapist, Exercise Behavior, Physical Activity 
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ÖZ 
Alternatif tıp tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son dönemlerde yaygınlık göstermekle beraber 

gerekli araştırma ve incelemelerin yapılmadan piyasa sunulan bitkiler ya da ekstraktları hastaların 

tüketimine sunulmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ganoderma lucidum dur. Uzak doğu ülkelerinde 

yetiştirilmeye başlanan ve bölgeye önemli bir ekonomik getiri sağlayan Ganoderma lucidum yaklaşık 

olarak 4000 yıldır üretilmeye devam edilmekle beraber son yüzyılda başta Amerika olmak üzere 

birçok Avrupa ülkesinde ve son zamanlarda ülkemizde de üretilmeye başlanmıştır. Çin ve Kore'de 

"Ling Zhi", Japonya'da ölümsüzlük anlamına gelen "Reishi" ve ülkemizde ise kırmızı mantar olarak 

adlandırılmaktadır. Ganoderma lucidum, başta kanser olmak üzere karaciğer hastalıklarında, kronik 

hepatitlerde, nefritlerde, arthritislerde, insomiada, bronşitlerde, astım ve gastrik ülserlerde de tedavi 

edici ve tedaviye destek verici olarak kullanılmış ve halen daha kullanılmaktadır. Tümör kapsamlı 

olarak canlıdaki hücrelerden herhangi birinin otonomi kazanarak canlının kontrolü dışında, sınırsız 

çoğalmasıyla oluşan, gelişmesi normal dokuların tersine süratli ve sebep ya da sebepler ortadan 

kalktıktan sonra bile büyümesini devam ettiren yeni doku oluşumudur şeklinde tanımlanır. Son 

zamanlarda, tümör tedavilerinde bazı farklı tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedavilere ek olarak bazı 

toplumlarda mantarında, miselinde ve sporlarında 400’ün üzerinde biyolojik aktif bileşeni bulunan 

Ganoderma lucidum kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar bize Ganoderme Lucidum un antitümör etki 

gösterdiğini açıklamış olsa da Ganoderma Lucidum üzerinde yapılan çalışmalar ve araştırmalar yeterli 

değildir. Günümüz dünyasının en önemli sorunu olan kanser hastalığının tedavisinde izlenen yol ve 

yöntemler, hastaların yaşam kalitesini azaltmakla beraber yaşam sürelerini uzatmakta fakat kesin bir 

nihai çözüm bulunmamaktadır. Son zamanlarda bilim dünyası kanserinde aralarında bulunduğu 

birtakım hastalıkların tedavisi için çözümü doğal ortamda aramış ve tıp dünyasına yeni ürünler tanıtma 

amacına girmiştir. Bizler muhakkak yapılan bu çalışmaların insanoğlunun refahı ve sağlıklı 

yaşayabilmesi adına yapıldığına inanmak istiyoruz. Fakat bilim dünyasının uzağında birtakım 

olayların mevcudiyeti, ticari bir amaç güderek çaresizlik içerisinde bulunan kanser hastalarının bu 

çaresizliklerinden maddi olarak istifade etmeye çalışan bir takım çıkar gruplarını da meydana 

getirmiştir. İşte bu yüzden bilim insanlarının daha çok çalışarak ve araştırarak bu çıkar gruplarını yok 

etmek gibi bir mecburiyetleri de bulunmaktadır. Yine pek çok ticari sürümü bulunan Ganadorma 

Lucidum da pek çok ticari firmaya belli bir oranda maddi gelir sağlamakla beraber ülkemizde bu 

mantar hakkında yapılan çalışmaların yetersizliği gözümüze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ganoderma Lucidum, Alternatif Tıp, Tümör 

  



 500 
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ÖZ 
Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan iş ve işyerleri modern hayatta mesai kavramının ve çeşitliliğinin 

artması ile gündelik yaşamın her saatini kapsar hale gelmiştir. Her ne kadar tedbir alınırsa alınsın bu iş 

kavramı içerisinde iş kazalarının yeralması tüm dünyada kabul edilen kaçınılmaz bir gerçektir. Tüm 

dünyada iş kazaları iş sağlığı ve güvenliği içerisinde değerlendirilmekte olup ülkemizde de iş sağlığı 

ve güvenliği uygulamaları her geçen gün daha da ciddiyetle uygulanmaya başlanmıştır. İş kazaları 

ayaktan basit müdahale ile tedavi edilebilen hastalardan, tekrar eden ameliyatlar ve ciddi morbidite-

mortaliteyle sonuçlanan durumlara kadar geniş bir spektrumu kapsamaktadır. Bu çalışmada 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi acil servisine 2013-2018 yılları arasında iş kazası 

geçirmesi üzerine başvurmuş ve genel cerrahi servisinde yatılı olarak tedavi edilen 90 hasta; 

demografik bilgiler, etiyoloji, olayın oluş biçimi, kaza saati ve yeri, uygulanan görüntüleme 

modaliteleri, cerrahi ve medikal tedaviler açısından araştırılmıştır. Çalışma verileri hasta dosyalarının 

retrospektif olarak taranması ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Iş Kazası, Cerrahi, Morbidite 

 

INVESTIGATION OF WORK ACCIDENTS TREATED IN A THIRD DEGREE 

HOSPITAL GENERAL SURGERY CLINIC 
 

 

 

ABSTRACT 
Work and workplaces, which are an inseparable part of our lives, have become a part of every day of 

everyday life with the increase in the concept and variety of shift in modern life. Although security 

measures are taken, in this working concept, occupational accidents are accepted as an inevitable fact 

all over the world. Occupational accidents are evaluated in terms of occupational health and safety all 

over the world and occupational health and safety practices are being implemented more and more 

seriously in our country. Occupational accidents cover a wide spectrum of patients who can be treated 

with simple outpatient interventions as well as recurrent surgeries and severe morbidity-mortality. In 

this study, 90 patients who admitted to Afyonkarahisar Health Sciences University emergency 

department between 2013-2018 due to an occupational accident and were treated as inpatient at the 

general surgery service were investigated in terms of demographic information, etiology, type of 

occurrence, time and place of accident, imaging modalities applied, surgical and medical treatments. 

Study data was obtained by retrospective screening of patient files. 

Keywords: Work Accident, Surgery, Morbidity 
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ÖZ 
Amaç: Meckel divertikülü omfolomezenterik kanal artığıdır. Meckel divertikülünün gelişimsel bir 

anomalisi olan “dev Meckel divertikülü” ise, tüm omfolomezenterik kalıntıların yaklaşık % 0.5’inden 

daha az görülmektedir.Şiddetli karın ağrısı nedeniyle acile başvuran, nadir görülen umblikus altına 

yapışık dev meckel divertiküliti saptanan olgunun klinik özellikleri tartışılmak üzere sunulmuştur. 

Olgu: Dokuz yaşında kız hasta üç gündür devam eden karın ağrısı nedeniyle acile 

başvuruyor.Öyküsünde daha önce böyle bir şikayeti olmayan hastanın karın ağrısının şiddetinin 

gittikçe arttığı ,3.günde kusma ve ateşin eklendiği öğrenildi.Bu şikayetlerle tarafımıza yönlendirilen 

hastanın fizik incelemesinde batın tüm kadranlarda yaygın hassasiyeti mevcuttu. Labaratuar 

parametrelerinde lökosit sayısı 18x103/μL, C-reaktif protein 44, Na:135 mmol/L, K:4.2 mmol/L, 

CI:100 mmol/L idi. Abdominal ultrasonografi;umblikus alt kesiminde yaklaşık boyutu 22x40 mm 

ölçülen ve barsak ansından kesin ayırımı yapılamayan kistik görünüm şeklinde değerlendirilmişti. 

Hasta acil laparatomi ile explore edildi.İncelemede ileçekal valvin yaklaşık 30 cm proximalinde 

yaklaşık 8x3 cm boyutunda enfekte dev meckel divertikülü umblikus altına yapışık olarak 

görüldü.Umblikus altından serbestlenip wedge rezeksiyon yapılıp anastomoz edildi. Postoperatif 

dönemde sorunu olmayan hasta 6.günde taburcu edildi.Patoloji sonucu,aktif inflamasyon ile iskemi-

nekroz bulguları içeren meckel divertikülü şeklinde raporlandı. Tartışma: Meckel divertikülü 

konjenital gastrointestinal anomalilerden birisidir.Görülme sıklığı % 2-4 ‘dür.Yapısal olarak ince 

barsağın tüm katlarını içeren gerçek bir divertiküldür, İleumun antimezenterik tarafından 

kaynaklanır.Daha çok iki yaş öncesinde bulgu verir.Erkeklerde daha sıktır.Çoğunlukla bulgu vermez 

ancak divertikülit, kanama,barsak tıkanması, barsak delinmesi gibi bir komplikasyon geliştiği zaman 

saptanabilir. Meckel divertikülünün boyutlarının üst sınırı olan 5 cm uzunluk ve 2 cm genişliğin 

üzerindekiler “dev Meckel divertikülü” olarak adlandırılmaktadır.Bu olguda dev divertikül , 

divertikülit halini almış ve umblikus altına yapışmıştır.Bu durum oldukça nadir görülmekle birlikte 

vakit kaybedildiği taktirde perforasyon oluşabilmektedir.Bu bakımdan nedene yönelik etkin ve erken 

müdahale önemlidir.Bu nedenle meckel divertikülü komplikasyonları akut karın nedeniyle ameliyat 

edilecek hastaların ayırıcı tanısında düşünülmeli ve ameliyat öncesindeki klinik bulguları açıklayan bir 

patoloji saptanmayan olgularda ameliyatta özellikle araştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dev Meckel Divertikülü,divertikülit,ileum,akut Karın 
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ÖZ 
Amaç: Gonadotropin (GND) ile ovulasyon induksiyonu (Oİ) yapılan infertil kadınlarda human 

koryonik gonadotropin (HCG) yapıldığı gün bakılan folikül boyutunun gebelik oranlarına etkisini 

değerlendirmek. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya GND ile kontrollü ovaryen stimulasyon ile Oİ 

yapılarak IUI uygulanan 20-41 yaş arası açıklanamayan infertilite yada polikistik over sendromu 

(PCOS) tanısı ile takip edilen 352 hasta dahil edildi. FSH değeri 12’nin üzeri olan ve multifoliküler 

gelişim öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı. Olguların demografik ve klinik özellikleri hasta 

dosyaları ve hastane otomasyon sisteminden kaydedildi. Hastalar canlı doğum olan (grup 1, n=47) ve 

canlı doğum olmayan (grup 2, n=305) olarak 2 gruba ayrıldı. Grupların klinik özellikleri ve tedavi 

başarısı belirtilen değişkenler açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil 

edilen 352 hastanın ortalama yaşı grup 1 ‘de 29.2±5,2; grup 2’de ise 29.3±5,0 idi. Gruplar arasında 

yaş, infertilite tipi, FSH düzeyi, estradiol (E2) düzeyi, antral folikül sayısı (AFS), siklus 

karakteristikleri, tedavide kullanılan GND tipi, gelişen folikül sayısı, HCG günü bakılan E2 düzeyi, 

HCG günü endometrium kalınlığı, kullanılan toplam GND dozu, dominant folikül çapı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grup 1 ‘de infertilite süresi 3.5±2,1 ; grup 2’de ise 

4.7±3,9 olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.014). Sonuçlar: Çalışmamızın 

sonuçlarına göre; GND ile IUI sikluslarında HCG günü bakılan folikül boyutunun ve endometrial 

kalınlık düzeyinin gebelik oranları açısından bir farklılık olmadığı görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Folikül Boyut, Gebelik, Gonadotropin, Intrauterin İnseminasyon, Ovulasyon 

İnduksiyonu 

 

COMPARISON OF THE EFFICACY OF GONADOTROPIN-INDUCED 

INTRAUTERINE INSEMINATION CYCLES ON THE SUCCESS OF FOLLICLE 

SIZE ON THE DAY OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN 
 

 

ABSTRACT 
Aim: To evaluate the effect of follicle size on the pregnancy rates of human chorionic gonadotropin 

(HCG) in infertile women who underwent ovulation induction (OI) with gonadotropin (GND). 

Material and Methods: In this study, 352 patients with unexplained infertility or polycystic ovary 

syndrome (PCOS) between 20 and 41 years of age were included in the study. Patients with a history 

of multifollicular development with a FSH value of more than 12 were excluded from the study. The 

demographic and clinical features of the patients were recorded from the patient files and hospital 

automation system. Patients were divided into two groups as live birth (group 1, n = 47) and non-live 

birth (group 2, n = 305). Clinical characteristics and treatment success of the groups were compared 

statistically. Results: The mean age of 352 patients included in the study was 29.2 ± 5.2 in group 1; In 

group 2, it was 29.3 ± 5.0. There was no statistically significant difference in terms of age, infertility 

type, FSH level, estradiol (E2) level, antral follicle number (AFS), cycle characteristics, GND type, 

number of follicles, HCG day E2, HCG day endometrial thickness, total GND dose, dominant follicle 

diameter (p> 0.05). Infertility duration in group 1 was 3.5 ± 2.1; in group 2, 4.7 ± 3.9 was statistically 

significant (p = 0.014). The difference between the two groups was statistically significant (p = 0.014). 
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Conclusions: According to the results of our study; there was no difference in terms of pregnancy rates 

in terms of follicle size and endometrial thickness level on the day of HCG in GND and IUI cycles. 

Keywords: Follicle Size, Pregnancy, Gonadotropin, Intrauterine İnsemination, Ovulation İnduction 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Pediatrik olgularda göz içi lens (GİL) implantasyonu önemli bir sorundur. Travmatik 

katarakt, konjenital katarakt, lens subluksasyonu ve afakinin düzeltilmesinde en etkili tedavi göz içi 

lens implantasyonudur. Kapsüler kese GİL implantasyonu için en uygun anatomik yerdir. Fakat 

kapsüler kese yoksa GİL ön kamaraya, siliyer sulkusa veya skleral fiksasyonla implante edilebilir. 

GİL’nin kapsüler kese dışındaki anatomik bir yere yerleştirilmesi ciddi komplikasyonlara neden 

olabilir. Biz bu çalışmada pediatrik hastalarda göz içi lens implantasyonunun etkinliğini ve 

güvenilirliğini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Yöntem: Kliniğimizde GİL implantasyonu yapılan 

30 hastanın (13 kız, 17 erkek) 46 gözü retrospektif değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 71,63±53 

(12-180) ay idi. Ameliyat endikasyonları travmatik katarakt, konjenital katarakt, lens subluksasyonu 

ve afaki idi. Hastaların preoperatif ve postoperatif görme keskinliği, erken ve geç dönem 

komplikasyonları, uygulanan cerrahi yöntem ve takip süresi değerlendirildi. Result: Olguların takip 

süreleri 10,77±12,74 (1-60) aydır. Son kontrollerde olguların 29’unun (%63,0) görme keskinliği 

ölçülemedi. 7’sinde (%15) görme keskinliği 2 sıra ve üzeri artarken; 8’inde (%17,4) görme keskinliği 

aynı kaldı veya 1 sıra arttı, 2’sinde (%4,3) ise görme keskinliğinde azalma izlendi. Ameliyat sonrası 

olguların 12’sinde (%26.1) erken, 14’ünde (% 30,4) geç komplikasyon görüldü. Erken komplikasyon 

görülen 12 olgudan 6’sında (%13) ön kamarada fibrin reaksiyonu, 4’ünde (%8,6) hifema, 2’sinde 

(%4,3) yara yerine vitre uzantısı, 1’inde (%2,1) ön kamarada korteks bakiyesi görülürken, 1’inde 

(%2,1) pupil alanında vitre bandı ve 1’inde (%2,1) kornea ödemi izlendi. Geç komplikasyon saptanan 

14 olgunun 5’inde (%10,8) arka kapsül opasifikasyonu, 4’ünde (%8,6) posterior sineşi, 3’ünde (%6,5) 

kapsüler fimozis, 2’sinde (%4,3) lens üzerinde iris pigmentasyonu, 2’sinde (%4,3) glokom, 1’inde 

(%2,1) anterior sineşi, 1’inde (%2,1) sublukse GİL ve 1’inde (%2,1) vitreomakuler traksiyon izlendi. 

Sonuç: Pediatrik olgularda travmatik katarakt, konjenital katarakt, lens subluksasyonu ve afakinin 

rehabilitasyonunda göz içi lens implantasyonu etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Ameliyat sonrası 

hastalarda ambliyopi gelişimini önlemek için sıkı takip ve tedavi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Hasta, Konjenital Katarakt, Afaki, Lens Subluksasyonu, Travmatik 

Katarakt, Göz İ̇çi Lensi 

 

OUTCOMES OF INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION IN PEDIATRIC 

PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Background& Aim: İntraocular lens implantation (İOL) in pediatric patients is important issue. İOL 

implantation is the best choice to rehabilitation traumatic cataract, congenital cataract, lens subluxation 

and afaki. Capsular bag is the best suitable anatomical location for İOL implantation. İn case of 

absence of capsular bag, İOL can be implanted to anterior chamber, silier sulcus and scleral fixated. 

İmplantation İOL to anatomical location other than capsular bag may reason serious complications. 

We aim to evaluate the efficiency and safety İOL implantation to pediatric patients in this current 

study. Material and Method: We evaluated 46 eyes of 30 patients (13 female and 17 male) 

retrospectively. Avarage age of patients was 71,63±53 (12-180) months. Endications of surgery was 

traumatic cataract, congenital cataract, lens subluxation and afaki. We evaluated preop and postop 

visual acuity, early and late complications, surgical method and follow-up time. Results: Follow-up 

time of patients was 10,77±12,74 (1-60) months. We couldn’t evaluate visual acuity 29 of eyes at last 

control. 7 of the eyes visual acuity increased at least 2 line, 8 of didn’t change or increased 1 line and 2 
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of decreased. We observed 6 anterior chamber fibrin reaction, 4 hyphema, 2 vitreous extention to 

wound, 1 cortex remnant in the anterior chamber, 1 vitreous band in the pupil area and 1 corneal 

edema of early complications. We observed 5 posterior capsul opacification, 4 posterior sinechie, 3 

capsular phimosis, 2 iris pigmentation on lens capsule, 2 glaucoma, 1 anterior sinechie, 1 subluxe İOL 

and 1 vitreomacular traction of late complications. Conclusions: İOL implantation is efficient and safe 

choice to rehabilitation traumatic cataract, congenital cataract and afaki in pediatric patients. Patients 

must be followed-up at frequent intervals and treated aggressively to prevent occurence and 

development of amblyopia. 

Keywords: Pediatric Patient, Congenital Cataract, Afaki, Lens Subluxation, Traumatic Cataract, 

İ̇ntraocular Lens 
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YENİDOĞANLARDA İŞİTME TARAMALARINDA İLK SEÇİLECEK YÖNTEM: 

OTOAKUSTİK EMİSYON TESTİNDEN GEÇEMEYEN YENİDOĞANLARDA 

TARAMA ABR SONUÇLARI 
 

Asst. Prof. MD. Serkan Kayabaşı 
 

 

415-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Çalışmamızda hastanemizde son yedi yıl içerisinde TEOAE (transient evoked otoakustik 

emisyon) testinden geçemeyen ve odyoloji birimimize başvuran yeni doğanların tarama ABR 

(Auditory Brainstem Response) sonuçları sunulmuştur. Çalışmamızda risk faktörü sıklığına yönelik 

sunulan veriler ikincil amaç olup birincil amacımız yenidoğan işitme taramasında ilk seçilecek 

yöntemi vurgulamaktır. Yöntem: 2011- 2018 yılları arasında Aksaray Eğitim ve Araştırma 

Hastanesine başvurup TEOAE testlerinden geçemeyen ve/veya işitme kayıpları için risk faktörlerine 

sahip olduğu için odyoloji birimimize sevk edilerek tarama ABR testi yapılmış olan 500 yenidoğan 

çalışmaya dâhil edildi. Hastaların geçmişe yönelik tıbbi dosya kayıtları detaylı olarak incelenerek risk 

faktörleri ve test sonuçları kaydedildi. Yenidoğan işitme kaybı açısından risk faktörü bulunan ve 

bulunmayan hastalar iki gruba ayrılarak TEOAE ve tarama ABR testinden geçemeyen yenidoğan 

sonuçları sunuldu. Bulgular: Çalışmaya katılan 500 yenidoğanın 260’ı erkek (%52), 240’ı kız (%48) 

bebek idi. Hastaların yalnızca 68 ' inin (%13,6) ABR testinden geçemediği saptandı. Risk faktörü 

olmayan, sadece TEOAE testinden geçemediği için test yapılan 150 hastanın 20’ si (%13.33) ve risk 

faktörü bulunan 350 hastanın 48’ i (%13,71) tarama ABR’den geçemedi. Risk faktörü olan gruptan 

175’ i (%50) yenidoğan sarılığı geçirmiş, 100’ ü (%28,57) çeşitli sebeplerle yoğun bakıma alınmış, 

40’ ı (%11,42) çeşitli enfeksiyöz nedenlerle antibiyotik tedavisi almış, 15’ i (%4,28) düşük doğum 

ağırlıklı, 8’ i (%2,28) ailede konjenital işitme kaybı hikâyesi olan ,7’ si (%2) ailesinde akraba evliliği 

olan ve 5’ i (%1,42) annenin gebelikte ilaç kullanım öyküsü olan hastalardı. Sonuç: Sonuç olarak 

TEOAE testinden geçemeyen ve sonrasında ABR testi yapılan hastaların ABR’den kalma oranı %13 

olarak bulunmuştur. Bu bulgular yenidoğan işitme taramasında OAE testinin %87 gibi yüksek bir 

yalancı pozitifliğe sahip olduğunu göstermektedir. Yenidoğan işitme taramasında ilk seçenek olarak 

tarama ABR tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, İşitme Kaybı, İşitme Taraması 
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18ß-GLYCYRRHETİNİK ASİD’İN DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA 

MODELİNDE VAZOSPAZM ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

MD. Ahmet Yardım 
 

 

416-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç:Bu çalışmada 18ß-glycyrrhetinik asidin(GA) subaraknoid hemorajideki (SAH) serebral 

vazospazm üzerine olan yararlı etkileri araştırıldı..Yöntem: 28 adet Spraque-Dawley cinsi yetişkin rat 

kullanıldı..Ratlar 4 gruba ayrıldı. Group 1 (kontrol) (n=7), Group 2 (SAH ) (n=7), Group 3 (SAH +GA 

50 ) (n=7), ve Group 4 (SAH +GA 100) (n=7).GA ratlara subaraknoid hemoraji sürecinin 

başlangıcının 30.dakikası,12.saati ve 24.saatinde gavaş yoluyla uygulandı.Sonuç: GA alan her iki 

grupta histopatolojik ve morfometrik olarak basiler arter lümen kesit ortalamaları diğer gruplara göre 

anlamlı düzeyde farklı bulundu. Aynı şekilde, biyokimyasal değerler, özellikle yüksek doz GA 

grubunda istatistiksel olarak GA almayan gruplara göre anlamlı olarak farklı bulundu.Yorum: 

Bulgularımıza göre GA, serebral vazospazmın deneysel olarak tıbbi tedavisinde faydalı 

bulunmuştur.Daha geniş sistematik dizayn edilmiş prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid Kanama ,vazospazm,18ß-Glycyrrhetinik Asid 

 

18ß-GLYCYRRHETINIK ACID REDUCES VASOSPAZM AFTER 

SUBARACHNOID HEMORRHAGE IN AN EXPERIMENTAL MODEL 
 

 

ABSTRACT 
Aim: This study investigated that the beneficial effects of 18ß-Glycyrrhetinic acid (GA) on cerebral 

vasospasm in subarachnoid hemorrhage (SAH). Material and Methods: A total of 28 Spraque-Dawley 

adult rats were used. Rats were divided into 4 groups Group 1 (Control) (n=7), Group 2 (SAH ) (n=7), 

Group 3 (SAH +GA 50 ) (n=7), and Group 4 (SAH +GA 100) (n=7). GA performed through gavages 

in the 30th minute, 12th hour and 24th our starting from SAH process. The averages of basilar artery 

lumen cross section in histopathologic and morphometric terms in both groups receiving GA were 

found different at meaningful levels compared to other groups. Likewise, the biochemical values were 

found different meaningfully especially in high dose GA group compared to those groups not 

receiving GAstatistically.Conclusions: Based on our results, GA was found beneficial in the 

experimental medical treatment of cerebral vasospasm. Larger systematically designed prospective 

clinical studies are reguired. 

Keywords: Subarachnoid Hemorrhage, Vasospasm, 18ß-Glycyrrhetinic Acid 
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3. BASAMAK CERRAHİ ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE YAPILAN ENDOSKOPLERDE, 

HELİCOBACTER PYLORİ PREVALANSI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Lec. MD. Cemil Yüksel 
 

 

417-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

Giriş-Amaç: Helicobakter gastrit, peptik ülser, gastrik lenfoma, duodenal ülser ve mide kanserine 

sebep olan mikroorganizmadır. Dünya popülasyonun %50-80 arası bu mikroorganizma ile enfekte 

olduğu düşünülmektedir. Kesin bulaş yolu bilinmemekle birlikte kalabalık ve hijyenin kötü olduğu 

ortamlarda sık görülmesi fekal-oral yolla bulaştığını aklımıza getirmektedir. Bu çalışmada Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Polikliniğine başvurup endoskopi yapılan hastaların 

biyopsi sonuçlarında H. Pylori pozitiflik sıklığı araştırılması amaçlanmıştır. Material-Yöntem: 2016 

ocak-2019 ocak tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Kliniği 

endoskopi ünitesinde gastroskopi yapılan ve biyopsi alınan hastaların raporları incelendi. Tüm 

girişimsel işlemler ve veri toplama işlemleri cerrahi onkoloji ihtisası yapan asistanlar tarafından 

gerçekleştirildi. Cerrahi sonrası kontrol endoskopileri ve anatomik bölgelerle ilgili yeterli bilgi 

içermeyen raporlar çalışma dışı bırakıldı. Alandaki bakteri yoğunluğuna göre, (+) hafif, (++) orta, 

(+++) şiddetli pozitiflik şeklinde raporlandı. Bulgular: Hastaların 244’ü(%48) erkek 271’İ(%52) kadın 

idi. Hastaların ortalama yaşı 56’2 idi(20-88). Hastaların 115’inde(%22,3) helikobakter pilori 

pozitifken, 400’ünde(%77,7) negatifti. Biyopsi yapılan 388 hasta içindeki helikobacter pilori oranı 

%29,4 idi. Helikobakter pilori pozitif olanların:  33’ü hafif, 65’i orta, 17’si şiddetli pozitifti. Erkek 

hastaların 45’inde(%18) pozitif  iken kadın hastaların 70’inde(%25,8) pozitifti. Hastalar yaş gruplarına 

göre 4’e ayrıldı. 20-30 yaş arasında 27 hastanın 11’inde, 31-45 yaş arası 103 hastanın 35’inde, 46-60 

yaş arası 169 hastanın 42’sinde, 61 yaş ve üzeri 216 hastanın 27’sinde helikobakter pilori pozitifti. 

Tartışma-Sonuç: Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda yıllara göre oranlarda değişiklik görülmektedir. 

Bu oranlar %35-90 arasında değişmektedir. Bizim çalışmamızda ise helikobacter pilori prevelansı 

%29,4 olarak bulundu. Bizim çalışmamızda ise yaş grupları ile anlamlı ilişki bulunmadı(p>0.05). Yine 

bizim çalışmamızda da cinsiyetler arası anlamlı fark görülmedi(p>0,05). Bu çalışmada da H. Pilori 

prevelansı %30’larda görülmekte olup ülke standartların daha aşağısında bulunmuştur. Dünyanın 

yarısından fazlasının H. pilori ile enfekte olduğu görülmekte olup ve mide kanseri insidansını arttırdığı 

düşünülürse H. Pylorinin tanınması, eradike edilmesi ve çevresel faktörlerin düzeltilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Helikobakter Pilori, Prevalans 

 

EVALUATION OF THE PREVALENCE AND DEMOGRAPHIC CHARACTERİSTICS OF 

HELICOBACTER PYLORI IN ENDOSCOPES PERFORMED IN THE 3RD STAGE 

SURGICAL ONCOLOGY CLINIC 

 

 

ABSTRACT 
Background-Aim: H.pylori causes gastritis, peptic ulcer, gastric lymphoma, duodenal ulcer, stomach 

cancer. It’s thought that 50-80% of world population’s infected with h.pylori. Although route of 

transmission isn’t known, it’s thought that incidence of fecal-oral infection’s frequent in poor 

environments. Aim of this study was to investigate incidence of H.pylori positivity in biopsy results of 

patients undergoing endoscopy in our institute. Material-Methods: Reports of patients underwent 

gastroscopy, biopsy were performed in our endoscopy unit between January 2016-2019. All 

interventions and data collection procedures were performed by resident  doctors. Post-surgical control 

endoscopies and  undefinied anatomical regions were excluded. According to bacterial density, (+) 
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mild, (++) moderate, (+++)severe infestations were reported. Results: Of the patients, 244 (48%) were 

male and 271 (52%) were female,  mean age was 56,2(20-88). H.pylori was positive in 115 (22.3%) 

patients, negative in 400 (77.7%) patients. Rate of h.pylori in 388 patients underwent biopsy was 

29.4%. H.pylori infestation was 33 mild, 65 moderate, 17 severe. 45 (18%) of male patients were 

positive and 70% (25.8%) of female patients were positive. Patients were divided into 4 age groups. In 

11 of 27 patients aged 20-30 years, 35 of 103 patients aged 31-45 years, 42 of 169 patients aged 46-60 

years, 27 of 61 patients aged 61 years and older were helicobacter pylori positive. Discussion-

Conclusion:According to literature, there’s debate on rates of infestation (35-90%). In our study, 

prevalence of h.pylori was 29.4%, no significant relation was found between age groups (p> 0.05), 

between the genders (p> 0.05). In this study, H. pylori prevalence was observed in 30% and was found 

below the country standards. It is seen that more than half of the world is infected with H.pylori 

increasing incidence of gastric cancer. Therefore, H. pylori should be detected, eradicated and 

environmental factors should be improved. 

Keywords: Endoscopy, Helicobacter Pylor, Prevalance 
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65-80 YAŞ ARASI KRİTİK HASTALARDA AKUT BÖBREK HASARI VE 

MORTALİTE BELİRTEÇLERİ 
 

MD. Resul Altuntaş - Asst. Prof. MD. Yavuz Orak 
 

 

418-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde yaşlı hasta popülasyonu gün geçtikçe artmaktadır, özellikle 

bu hasta grubunda akut böbrek hasarı (ABH) gelişme sıklığı oldukça yüksek olup mortaliteyle 

ilişkilidir. Çalışmamızda yoğun bakıma hasta kabülü sırasındaki geliş değerlerinden ABH ve mortalite 

belirteci olabilecek parametreleri belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kahramanmaraş Necip 

Fazıl Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 

yatan hastaların retrospektif dosya incelemeleri yapıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, mortalite durumları, 

yatış anındaki üre, kreatinin (Kre), elektrolitler, prokalsitonin (PCT), C Reaktif Protein (CRP), protein, 

albumin, demir değerleri kaydedildi. Kontrol kreatinin değerleri ve KDIGO sınıflamasına göre böbrek 

hasarı ve derecesi hesaplandı. Bu değerlerin mortalite ve ABH ile ilişkileri çalışıldı. Bulgular: 

Çalışmaya dahil edilen 208 hastanın 89’u kadın, 119’u erkek ve yaş ortalamaları 72.94±3.98 yıldı. 

Mortalite gelişen grupta (Grup 2, n=119) yaş ortalaması 73.94±3.98 yıl, mortalite gelişmeyen 

hastalarda ise (Grup 1, n=89) 72.55±3.98 yıl (P=0.137) olarak bulundu. Grup 2’de giriş PCT 

(P=0.011), CRP (P=0.001) değerleri anlamlı olarak yüksekti. Giriş Kre değerleri mortalite grubunda 

yüksek olmasına rağmen, anlamlı farklılık yoktu (P=0.100), kontrol Kre değerleri Grup 2’de anlamlı 

yüksek izlendi (P=0.001). ABH gelişimi ile mortalite arasında ciddi düzeyde korelasyon görülürken 

(r=0.571, P=0.001), ABH gelişimi ile de KDIGO arasında bariz ilişki olduğu görüldü (r=0.778, 

P=0.001). Sonuç: Yaşlı kritik hastalarda ABH gelişimi mortaliteyle oldukça yakından ilişkilidir. 

Ayrıca yatış sırasındaki CRP, PCT, Kre yüksekliği ve özellikle kontrol Kre artışı KDIGO 

sınıflamasındaki yüksek değerlerin mortalite belirteçleri olabileceği bu nedenle bu hastaların 

tedavilerinde yoğun bakım doktorları daha dikkatli olmalı ve böbrek hasarının erken safhasında hasar 

oluşmadan hedefe yönelik tedavi akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Belirteç, Mortalite, Akut Böbrek Hasarı 

  



 511 

A RARE CLINICAL ENTITY: MATERNAL COMPLETE SITUS INVERSUS 
 

Asst. Prof. MD. Özgür Kan 
 

 

 

419-PRESENTATION TYP: Oral Presentation 

 

ABSTRACT 
Introduction: Complete situs inversus is an extremely rare syndrome and it occurs approximately 1 in 

10.000 births. Limited data with maternal situs inversus have been reported in the literature, thus none 

of this reports were comprehensively evaluated management and overall pregnancy outcomes. Herein, 

we report a case of maternal situs inversus with an uneventful pregnancy follow-up. Case: A 22 year 

old primigravida with situs inversus diagnose presented to our obstetrics clinic to follow-up. Her 

pregnancy follow-up was uneventful except her glucose test results at 24th weeks of pregnancy. 100 

grams of glucose tolerance test was reported normal and she was regularly followed-up until her 39th 

weeks of pregnancy. Cesarean section decision was made due to maternal request and an alive female 

baby of weight 3800 grams was delivered. Neonate was examined and evaluated thoroughly by 

pediatricians and her cardiac and systemic evaluation was reported as normal. Patient and neonate was 

discharged on third day after operation. Conclusion: Although the situs inversus anomaly sounds 

scary, pregnancy outcomes are almost entirely uneventful and gratifying. Close follow-up in 

pregnancy period and pediatric cardiology consultation after birth is essential in these rare cases. 

Keywords: Situs İnversus, Pregnancy, Cardiac Abnormalities, Maternal 
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SEZARYEN SONRASI İNSİZYON SKARI İLE BATIN İÇİ ADEZYONLARIN 

TAHMİNİ MÜMKÜN MÜ? 
 

MD. Aysegul Alkilic - Asst. Prof. MD. Özgür Kan 
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ÖZ  

Giriş: Son yıllarda giderek artan sezaryen sayısı nedeniyle geçirilmiş sezaryenli gebeler artmakta ve 

buna bağlı komplikasyonlar da artmaktadır. Sezaryen sonrası karşılaşılan en önemli komplikasyon 

batın içi yapışıklıklardır ve öngörülmesi çoğu zaman oldukça güçtür. Bu çalışmada daha önce 

sezaryen geçirmiş olgularda insizyon skarının özelliklerine bakılarak batın içi yapışıklıkların 

öngürülüp öngörülemeyeceği değerlendirilmiştir.  

Metod: Tersiyer bir merkeze gelen daha önce geçirilmiş en az 1 sezaryen operasyonu bulunan olgular 

değerlendirmeye alınmıştır. Başka bir endikasyonla batın cerrahisi geçirmiş hastalar çalışma dışı 

bırakılmıştır. Maternal yaş, maternal VKİ, gravida, parite, doğumdaki gestasyonel yaş ve fetal doğum 

ağırlığı not edilmiştir. Operasyon öncesi skar hattı etraf cilt dokusuyla olan ilişkisine göre 3 kategoriye 

ayrılmıştır; eleve, deprese ve aynı düzlemde. Bu hastaların batın içi yapışıklıkları operasyon sırasında 

Linsky adezyon skorlamasına göre değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Hastaların ortalama yaşı 29.85 ( ±4.91SD ) yıl, ortalama VKİ 29.49 ( ±5.07SD) kg/m2 , 

ortalama gravida 3.42 (±1.47SD), ortalama parite 2.04 (±1.08SD), ortalama doğum haftaları 38.23 ( 

±0.81SD ) hafta ve ortalama fetal doğum ağırlığı 3231.08 (±437.19SD) olarak bulunmuştur. Hastalar 

skar özelliklerine göre değerlendirildiğinde 16 hastanın skar hattı eleve (%15.8), 74 hastanın aynı 

düzlemde (%73.2) ve 11 hastanın deprese (%11) olarak bulunmuştur. Skar hattı ve Linsky 

skorlamaları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (p=0.22).  

Tartışma: İnsizyon skar dokusu kişinin sezaryen sonrası bağ dokusu iyileşmesini gözle görülebilir bir 

şekilde, pratik ve objektif olarak değerlendirmeye müsaade eder. Bu nedenledir ki bağ dokusu 

iyileşmesinin başka bir sonucu olan adezyonları öngörmede etkili olabileceği düşünülmektedir.  Bu 

çalışmada insizyon skarıyla batın içi yapışıklıklar arasında istatistisel olarak anlamlı bir korelasyon 

saptanmamıştır. Fakat daha büyük ve daha homojen dağılan bir popülasyonda çalışma yapılarak 

sonuçlar tekrar değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: geçirilmiş sezaryen, insizyon skarı, Linsky adezyon skorlaması, intra-abdominal 

yapışıklık   
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ACİL SERVİSTE YATAN TRAVMALI HASTALARDA MULTİMODAL ANALJEZİ 
 

Ra. İlknur Tura - Assoc. Prof. MD. Sevilay Erden 
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ÖZ 
Travma, hastaneye başvuran tüm hastalar içinde kalp damar hastalıklarından ve kanserlerden sonra 

üçüncü, 45 yaşa kadar ise birinci sırada ölüm sebebi olup, orta ve şiddetli düzeyde ağrıya neden 

olmaktadır (12,13). Travmalı hastada ağrı somatik ve visseral olduğundan nosiseptif, sinir sistemi 

hasarından dolayı da nöropatik özellik gösterebilmektedir (14). Çoklu ağrı kaynağının olduğu (cilt ve 

kasların kesilmesi, sinir hasarı vb) bu hastalarda birden fazla analjezi yönteminin kullanıldığı analjezi 

yaklaşımı, tek bir analjezi yaklaşımına göre ağrı kontrolünün etkinliğini arttırmaktadır (14). Bu 

bağlamda, akut ağrı rehberlerinde, ağrının periferde oluşmasından, serebral kortekste algılanmasına 

kadar tüm aşamalarında etki gösteren ve analjeziklerin yan etkisini azaltarak analjezik etkinliğini 

arttıran multimodal analjezi yaklaşımı önerilmektedir. Bu dengeli analjezide farmakolojik ve 

nonfarmakolojik yöntemler uygulanmaktadır. Multimodal analjezinin amacı, hem travma sonrası doku 

hasarının neden olduğu stres cevabı azaltmak, hem de ağrının kronikleşmesini önlemektir. Akut 

travma ağrısının kontrolüne yönelik çeşitli analjezi protokolleri oluşturulmuştur. Bir çalışmada, 

hastaların yaşı, kronik hastalıkları ve ağrı düzeylerine göre opioid ve nonopioidler belirlenmiş, ağrının 

kontrol edilemediği durumda organ hasarı ya da iskemi düşünülerek daha etkin analjezi ve sedasyon 

uygulanması amacıyla hastalar yoğun bakıma transfer edilmiştir (13). Görüldüğü gibi, multimodal 

analjezi hastaların tıbbi durumuna göre bireysel analjeziyi içeren yöntemlerden oluşmaktadır. Ağrı 

yönetimi bir ekip işi olduğundan hekim, hemşire, anestezist, hasta ve ailesi ile birlikte ağrı kontrolünü 

sağlamalıdır. Bu ağrı ekibi, analjezinin bireyselleşmesi için hastaya özgü analjezi uygulanmalıdır. 

Analjezi türüne ve dozuna karar verilmesi için, ağrının niteliğinin ve şiddetinin, dinlenme ve hareket 

sırasındaki düzeyinin, ağrıyı arttıran ve azaltan faktörlerin belirlenmesi gerekir. Böylece ağrının ve 

analjezinin istenmeyen etkileri minimum düzeyde tutulurken, maksimum düzeyde analjezi hedeflenir. 

Anahtar Kelimeler: Multimodal Analjezi, Travma Ağrısı, Ağrı 
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ADNEKSİAL TORSİYON OLGULARINDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE 

PLATELET/LENFOSİT ORANININ TANISAL DEĞERİ 
 

MD. Tuğba Kınay - MD. Mehmet Akif Akgül - Assoc. Prof. MD. Şadıman Kıykaç Altınbaş - 

Assoc. Prof. MD. Ömer Lütfi Tapısız - Assoc. Prof. MD. Fulya Kayıkçıoğlu 
 

 

422-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranının adneksial torsiyon tanısında kullanılabilecek 

belirteçler olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Retrospektif çalışmaya Ocak 2012 - Aralık 2017 

tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Jinekoloji kliniğinde adneksial kitle tanısı ile opere edilen olgular dahil edildi. 

İntraoperatif adneksial torsiyon tanısı koyulan olgular çalışma grubu olarak belirlendi. Elektif 

koşullarda opere edilen adneksial kitle olgularından 1:2 oranında seçilen olgular kontrol grubunu 

oluşturdu. Gebelik, malignite varlığı, preoperatif veya intraoperatif endometriosis tanısı koyulan, 

operasyon sırasında kist rüptürü ve pelvik enfeksiyon bulguları saptanan, pelvik inflamatuar hastalık, 

tuboovarian abse öyküsü ve yakın zamanda geçirilmiş sistemik enfeksiyon öyküsü bulunan olgular 

çalışma dışı bırakıldı. Olguların medikal kayıtlarından demografik, klinik özellikleri ve preoperatif 

tam kan sayımı sonuçları elde edildi. Çalışma ve kontrol grubunun nötrofil/lenfosit oranı ve 

platelet/lenfosit oranları arasında fark olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 

toplam 201 olgunun 67’si torsiyon grubunu 134’ü kontrol grubunu oluşturdu. Torsiyon grubunun 

ortalama yaşı kontrol grubundan daha düşük bulundu (37.7 ± 10.5 ve 42.3 ± 11.6, p 0.007). Grupların 

ortalama parite (2.2±1 ve 2.4±1.3) , kitle boyutu (8.7 ± 2.7 ve 7.9 ± 2.7), operasyon sırasında saptanan 

intraabdominal adezyon oranları (%15.2 ve %17.2) benzerdi (p>0.05). Torsiyon grubunda ortalama 

beyaz küre sayısı (9584.0 ± 3080.8 ve 6678.2 ± 1886.1), nötrofil/lenfosit oranı (5.9 ± 4.3 ve 2.1 ± 0.8) 

ve platelet/lenfosit oranı (210.5 ± 132.7 ve 147.9 ± 48.7) kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu 

(p<0.001). ROC analizi sonuçlarına göre torsiyon tanısı için nötrofil/lenfosit oranı eşik değeri 2.51 

(AUC 0.813, %72 sensitivite, %78 spesifite; p<0.001), platelet/lenfosit oranı eşik değeri 154.4 (AUC 

0.677, %61 sensitivite, %64 spesivite; p<0.001) olarak belirlendi. Sonuç: Yapılan çalışmada adneksial 

torsiyon olgularında nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranının arttığı saptandı. Konvansiyonel 

tanı yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bu sistemik inflamatuar cevap belirteçlerinin yardımcı 

tanı yöntemleri olarak kullanılabileceği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Adneksial Torsiyon, Nötrofil/lenfosit Oranı, Platelet/lenfosit Oranı 
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ADULT MEDULLOBLASTOMA: 25 HASTANIN KLİNİK PROFİLİ VE TEDAVİ 

SONUÇLARI 
 

MD. Vedat Açık - MD. Gökhan Çavuş 
 

 

423- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Medulloblastoma primer olarak pediatrik yaş grubunda görülmekle birlikte son zamanlarda 

erişkin yaş grubunda da sık olarak görülebilmektedir. Biz bu yazıda erişkin medulloblastoma 

hastalarındaki radyolojik bulgular, cerrahi tedaviler, post-operatif komplikasyonlar, radyoterapi ve 

kemoterapi seçeneklerini tartışmak istedik. Materyal metod: Bu makalede, kliniğimizde 2006-2018 

yılları arasında ameliyat geçirmiş 17 ile 63 yaşları arasında toplam 32 hasta (18 erkek ve 14 kadın) 

tartışılmıştır. Hastaların rezeksiyon oranları ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası manyetik rezonans 

görüntüleri kullanılarak karşılaştırıldı. Ayrıca radyoterapi ve kemoterapinin hastaların surveyi üzerine 

olan etkisi değerlendirldi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30.9 idi. 26 hastada gross total 

rezeksiyon, diğer 6 hastada ise subtotal rezeksiyon yapıldı. Patolojik değerlendirmede 11 hasta 

desmoplastik , 21 hasta klasik medulloblastoma tanısı aldı. Rezeksiyon sonrası 6. ayda dört hastada 

hidrosefali gelişti ve bunlar ventrikuloperitoneal şantla tedavi edildi. Altı hastada bir beyin omurilik 

sıvısı fistülü gelişti. Subtotal rezeksiyon yapılan 4 hasta post operatif 18 ayda , 2 hasta ise postoperatif 

24 ayda eksitus oldu. Spinal metastaz, üç hastada ameliyat öncesi takip sırasında ve üç hastada 

ameliyat sonrası takip sırasında saptandı. Ortalama sağkalım oranı 3-5 yıllık takip döneminde% 60 idi. 

Sonuçlar: Medulloblastom gelişimi sadece çocuklar için değil yetişkinler için de bir risktir. Tedavi 

sırasındaki maksimum tümör rezeksiyonu hasta sonuçlarını etkiler ve ameliyat sonrası dönemde 

Radyoterapi ve kemoterapi uygulaması bu hastaların ömrünü uzatabilir. 

Anahtar Kelimeler: Adult Medulloblastoma, Cerrahi Rezeksiyon, Kemoterapi , Radyoterapi 
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AĞIR KAFA TRAVMALI HASTALARA HASTANE ÖNCESİ SÜREÇTE 

YAKLAŞIM 
 

Asst. Prof. MD. Özgür Demir 
 

 

424-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Travma 45 yaş altındaki ölümlerin en sık sebebidir. Kafa travmaları, travma ölümlerinin 

yaklaşık yarısını oluşturmaktadır ve kaza sonrası gelişen kalıcı hasarların da en sık nedenidir. Dünya 

genelinde ülkelere getirdiği maliyet çok yüksektir.Çalışmanın amacı kafa travması sonrası hastane 

öncesi süreçte hastalara uygulanabilr tedavi ve transport stratejileri ile mortalite ve morbiditeyi 

azaltmaktır. Yöntem: Ülkemizde kafa travması insidansı ile ilgili güvenilir bir veri bulunmamaktadır. 

Trafik kazaları birçok ülkede kafa travmalarının en büyük nedenini oluşturmaktadır.Kafa 

travmasında,mortalite ve morbiditekoruyucu bazı önlemler ile belirgin olarak düşürülebilir. Sonuç: 

Sekonder beyin hasarı kafa travmasındandakikalar sonra da gelişebilir ve önlenebilir. Bu nedenle ağır 

kafa travmasında tedavi olay yerinde başlar. Hipoksiden koruma, hipotansiyondan koruma, 

sekonderspinal hasardan koruma, hızlı ve uygun ilk müdahale ve transport ağır kafa travmalı 

hastalarda hastane öncesi periyodda mortalite ve morbiditeyi azaltan en önemli faktörler olarak 

bulunmuştur. Ağır kafa travmalarında, hastane öncesi zamanda uygun bir ilk müdahale ve transport ile 

mortalite ve morbiditede azalma sağlanması mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Travma, Kafa Travması, İlk Yardım. 

 

PRE-HOSPITAL APPROACH TO THE PATIENTS WITH SEVERE HEAD 

TRAUMA 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Trauma is the most common cause of deaths under 45 years of age. Head trauma 

accounts for about half of trauma deaths and is the most common cause of permanent damage after 

accidents. The cost to countries across the world is very high. The aim of the study is to reduce 

mortality and morbidity with treatment and transport strategies that can be applied to patients in the 

pre-hospital period after head trauma. Methods: There is no reliable data on the incidence of head 

trauma in our country. Traffic accidents are the major causes of head trauma in many countries. In 

head trauma, mortality and morbidity can be significantly reduced by some protective applications. 

Conclusion: Secondary brain injury can develop and be prevented from the head trauma. Therefore, 

treatment of severe head injury begins at the scene. Protection from hypoxia, protection from 

hypotension, protection from seconder spinal injury, rapid and appropriate intervention and transport 

have been found to be the most important factors reducing mortality and morbidity in pre-hospital 

period in patients with severe head injury. In case of severe head traumas, it is possible to achieve 

mortality and morbidity with an appropriate first intervention and transport in the pre-hospital period. 

Keywords: Trauma, Head Trauma, First Aid. 
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AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ ALANINDA VERİLEN YARDIMCI PERSONEL 

EĞİTİMİNİN ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Inst. Ph.D. Poyzan Bozkurt 
 

 

425-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Diş hekimliği yardımcılığı mesleği, doğası gereği, ağır mental ve psikomotor görevler 

üstlenmektedir. Çalışmalar, diş hekiminin, asistan olmadan çalışmaya kıyasla verimliliğini yüzde 75 

oranında artırabildiğini göstermekte ve dört elli diş hekimliği potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. 

Mevcut çalışmada örnek bir ağız diş ve çene cerrahisi yardımcı personel eğitimi sunulmuş olup, 

mezuniyet sırasında öğrencilerin eğitim sistemini anket soruları ile değerlendirmeleri istenmiştir. 

Materyal-Metot: 2016-2017 eğitim öğretim yılında ağız diş ve çene cerrahisi yardımcı personel eğitimi 

alan 32 öğrenciye, aldıkları eğitim ile ilgili anket soruları verilmiştir. Anket; teorik ve pratik dersler 

için ayrı olmak üzere; 1- aldıkları dersten memnun olup olmadıkları, 2- mesleki anlamda gelişip 

gelişmedikleri, 3- dersin iyileştirilebilmesi için önerileri olup olmadığı sorularını içermektedir. Sonuç: 

Tüm öğrenciler katıldıkları teorik derslerden memnun kalmışlardır (%100), 31 öğrenci mesleki katkısı 

olduğunu (%96.9), 1 öğrenci ise mesleki katkısı olmadığını bildirmiştir. Pratik ders sonuçlarına göre 

22 öğrenci katıldıkları derslerden memnun kalmışlardır (%68.75), 10 öğrenci ise memnuniyetsizlik 

bildirmiştir (%31.25) ve 25 öğrenci mesleki katkısı olduğunu (%78.1) 7 öğrenci mesleki katkısı 

olmadığını bildirmiştir (%21.9). Öneriler kısmında 7 öğrenci teorik ders materyali olarak kullanılan 

videolarla ilgili olumlu yorumlarda bulunmuştur (%21.9), 5 öğrenci 1 aylık teorik dersi takiben 

yapılan staj uygulamaları yerine, karma sistem kullanılmasını, sabah teorik öğleden sonra pratik 

uygulama yapılmasını istemişlerdir (%15.6), 1 öğrenci pratik staj süresinin daha uzun olması gerektiği 

bildirmiş (%3.1), 19 öğrenci ise pratik stajlar sırasında diş hekimliği öğrencileri nedeniyle yeterli 

eğitim alamadıklarını bildirmiştir (%59.4). Sonuç: Diş hekimi ve asistanının yakından entegre edilmiş 

bir ekip olarak çalışabilmesi için; yardımcı personel eğitim sistemine verilen önem, sağlanan hizmetin 

kalitesini artıracaktır. Yardımcı personel eğitiminin düzenlenerek iyileştirilmesi, ekip çalışmasını 

iyileştirerek verimliliği artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diş Hekimi Yardımcısı, Eğitim, Dört Elli Diş Hekimliği 

 

EVALUATION OF THE OUTCOMES OF DENTAL ASSISTANT TRAINING GIVEN 

IN THE FIELD OF ORAL AND MAXİLLOFACIAL SURGERY 
 

 

 

ABSTRACT 
Introduction: The profession of dental assistant, by its nature, undertakes heavy mental and 

psychomotor tasks. Studies show that the dentist is able to increase efficiency by 75 percent compared 

to working without an assistant, and four-handed dentistry clearly demonstrates its potential. In the 

present study, a sample oral and maxillofacial surgery dental assistant training is presented. Students 

were asked to evaluate their education system with a questionnaire during graduation. Material-

Method: In the 2016-2017 academic year, 32 students who received training in oral and maxillofacial 

surgery field were given a questionnaire about the education they received. The questions; separate for 

theoretical and practical courses included; 1- whether they are satisfied with the course they have 

taken, 2- whether they have develop in the professional sense, 3 – their recommendations for the 

improvement of the course. Conclusion: All students were satisfied with the theoretical courses they 

attended (100%), 31 students reported that they had professional contribution (96.9%), and 1 student 

stated that they had no professional contribution. According to the practical results, 22 students were 

satisfied with the courses they attended (68.75%), 10 students reported dissatisfaction (31.25%) and 25 
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students (78.1%) reported that there were no professional contributions (21.9%). In the 

recommendations section, 7 students gave positive comments about the videos which were used as 

theoretical course material (21.9%), 1 student commented for a longer practical internship period 

(3.1%), and 19 students reported that they did not get sufficient training due to dental students during 

practical internships (59.4%). Conclusion: In order for the dentist and his assistant to work as a closely 

integrated team; the importance given to the training system will increase the quality of the service 

provided. Improving dental assistant training will improve efficiency. 

Keywords: Dental Assistant, Education, Four-Handed Dentistry 

  



 519 

AKCİĞER KANSERLERİNDE MEDİASTİNAL LENF NODU EVRELEMESİNDE 

PET-BT KESİ̇N ÇÖZÜM MÜ' 
 

Prof. MD. Ahmet Dumanlı 
 

 

426-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
 Giriş ve Amaç: Akciğer kanserleri tüm dünyada kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 

alan önemli sağlık problemi haline gelmiştir. Akciğer kanserlerinde tanı için; Bilgisayarlı Tomografi 

(BT), Pozitron –Emisyon-Tomografi (PET-BT) ile radyolojik, cerrahi işlem sonrası patolojik evreleme 

yapılmaktadır. Bu çalışmada preoperatif PET-BT ile radyolojik olarak mediastinal lenf nodu (LN) 

evrelemesi yapılan hastaların, mediastinoskopi ile mediastinal LN örneklemesi sonrası elde edilen 

patolojik LN evrelemesi arasındaki korelasyonu incelemeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: 

Hastanemizde, 2010-2018 tarihleri arasında göğüs cerrahisi tarafından akciğer kanseri nedeni ile opere 

edilmiş olan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Erken evre akciğer kanseri tanısı 

nedeniyle mediastinoskopi yapılan 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara toraks BT, 

fiberoptik bronkoskopi (FOB) ve PET-BT çekilmiştir. Hastaların hepsine mediastinoskopi ile LN 

örneklemesi yapılıp negatif gelen hastalara cerrahi olarak rezeksiyon yapılmıştır. Hastaların PET-BT 

deki LN tutulumu ile mediastinoskopi sonrası LN tutulumları karşılaştırılmiştır. Bulgular: Çalışmaya 

alınan 20 olgunun 18’i (%90) erkek, 2’si (%10) kadındı. Yaş ortalaması 59, en küçük 30, en büyük 75 

idi. 15 hastada (%75) sıgara öyküsü mevcut iken, 5’inde (%25) sıgara öyküsü yoktu. FOB’la tanı 

konulan hastaların patolojik olarak 6’sında (%30) adeno kanser, 9’unda (%45) skuamoz hücreli 

kanser, 1’inde (%5) küçük hücreli kanser, 4’ünde (%20) diğer akciğer kanserleri mevcuttu. Radyolojik 

olarak; 7’sinde (%35) N0, 3’ünde (%15) N1, 8’de (%40) N2, 2’sinde (%10) N3 idi. Patolojik olarak 

mediastinoskopi ile LN örneklemesi sonrasında; 14’ünde (%70) N0, 4’ünde (%20) N1, 2’sinde (%10) 

N2 mevcuttu. Mediastinoskopi sonrası patoloji raporlarına göre LN evrelemesinde 14’ünde N0, 

4’ünde N1 , 2’sinde N2 olarak değişmiştir ve radyolojik olarak N0 olan hasta sayısı mediastinoskopi 

sonrası 7’den 14'e yükselmiştir. Sonuç olarak; mediastinal LN evrelemesinde PET-BT’nin duyarlılığı 

yüksektir. Ancak patolojik olarak durum değişebilmektedir. PET-BT’de yalancı negatiflik ve yalancı 

pozitiflik durumlarına dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet-Bt), Lenf Nodu 
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AKCİĞER REZEKSİYONU SONRASI GELİŞEN BRONKOPLEVRAL FİSTÜL 

VAKALARINDA BRONKOSKOPİ̇K ENDOBRONŞİ̇AL KONİ̇K STENT 

UYGULAMASI VS. İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM 
 

Asst. Prof. MD. Hasan Ersöz 
 

 

427-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Bronkoplevral fistül trakeobronşiyal yapının plevral boşluğa fistül traktı ile 

bağlanmasıyla oluşan, yüksek mortaliteli, göğüs cerrahisi alanında en karmaşık durumlardan biridir. 

Tedavi yaklaşımında bronkoplevral fistüle yönelik majör cerrahi yaklaşımlara ek olarak non-invaziv 

bronkoskopik yöntemler kullanılmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Geç dönemde Bronkoplevral fistül 

gelişen, ampiyemli 17 erkek, 1 kadın olguya rijid bronkoskopi ile skopi altında endobronşiyal 

ultrafleks ekspandable stent uygulaması yaptık. 18 erkek olguya ise torakotomi ile fistül güdüğünün re 

ampütasyonunu ve interkostal kas flepi ile güdüğün desteklendiği açık cerrahi yaklaşımı 

gerçekleştirdik. İki yöntem ile elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: 

Olgularımızın medyan fistül çapları bronkoskopik grupta 11 (8-26) mm, invazif cerrahi grubunda 12.6 

(8-49) mm idi. Bronkoskopik yaklaşım olgularının ortalama hastane yatış süresi 17.41±4.49 gün, 

toraks drenlerinin medyan sonlandırılma süresi 15 (10-30) gün oldu. İnvazif cerrahi yaklaşımla tedavi 

edilen grupta ise, ortalama hastane yatış süresi 22.50±6.72 gün, toraks drenlerinin medyan 

sonlandırılma süresi 26.00 (14-55) gün oldu. Olgularımızın 2 yıllık sağ kalımı bronkoskopik yaklaşım 

için %76.47 (n=13) iken invazif cerrahi yaklaşım grubunda %70.00 (n=7) oldu ve iki grubun sağ 

kalımları arasındaki farkı istatistiki olarak anlamlı saptanmadı (χ2=0.132; p=0.716). İki farklı 

yaklaşımla oluşan erken postoperatif dönem mortalite oranlarında bronkoskopik yaklaşım lehine bir 

sonuç saptandı (χ2=7.058; p=0.008). Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, uygun hasta 

popülasyonunda bronkoskopik stent uygulamasının, invazif cerrahi yaklaşımlara göre daha iyi 

sonuçlar verdiğini göstermiştir. Sonuç olarak cerrahi sonrası geç dönemde gelişmiş, ampiyemin eşlik 

ettiği ve fistül çapı 8 mm üzerinde olan bronkoplevral fistül olguların tedavi algoritmasında 

bronkoskopik yaklaşımın ilk seçenek olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Pnömonektomi, Konik Stent, Bronkoplevral Fistül, Rijid Bronkoskopi 

 

BRONCHOSCOPIC ENDOBRONCHIAL CONICAL STENT APPLICATIONS IN 

BRONCHOPLEURAL FISTULA AFTER LUNG RESECTİON VS. INVASIVE 

SURGİCAL APPROACH 
 

 

 

ABSTRACT 
Background & Aim: The bronchopleural fistula is most complicated cases in the thoracic surgery field 

with a high mortality caused by the binding of the tracheobronchial structure to the pleural space. In 

addition to major surgical approaches for bronchopleural fistula, non- invasive bronchoscopic methods 

are used in the treatment. Material and Method: We administered silicone covered endo-bronchial 

ultraflex expandable stent in 17 male and 1 female patients with bronchopleural fistula developing in a 

late period and empyema. In 18 male patients we performed the reamputation of fistula stump with the 

thoracotomy in which the stump is supported by the intercostal muscle flap. Results obtained by two 

methods were compared statistically Results: The mean hospitalization for the bronchoscopic 

approach was 17.41 ± 4.49 days, the median termination of thorax drains was 15 (10-30) days. In the 

group treated with invasive surgical approach, mean hospitalization time was 22.50 ± 6.72 days, and 

the median termination time of thorax drains was 26.00 (14-55) days. In the follow-up period, our 

patients had a two-year survival rate of 76.47% (n=13) and 70.00% (n=7) for bronchoscopic and 
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invazif approaches respectively. The difference between the survival of the two groups was not 

statistically significant (χ2=0.132; p=0.716). Early postoperative mortality rates were found in favor of 

bronchoscopic approach with two different approaches (χ2=7.058; p=0.008). Conclusion: The results 

showed that bronchoscopic stent application gave better results. For this reason, we think that our 

bronchoscopic approach should be the first choice in the treatment algorithm of fistula patients which 

developed late after surgery and accompanied by empyema, with a fistula diameter of 8 mm. 

Keywords: Pneumonectomy, Conic Stent, Bronchopleural Fistula, Rigid Bronchoscopy 
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AKUT BİLİYER PANKREATİTİ ENGELLEMEDE TEK BAŞINA 

KOLESİSTEKTOMİ YAPMAK YETERLİ Mİ' 
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ÖZ 
Amaç Akut bilier pankreatit ataklarını engellemek için kolesistektominin yeterli olup olmadığını 

değerlendirmek. Gereç veYöntem Ocak 2011 ve Aralık 2018 tarihleri arasında Üniversitesimiz Genel 

Cerrahi A.B.D’na başvuran ve kolesistektomi sonrası akut pankretit tanısı konulan 93 olgu çalışmaya 

alındı. Akut pankreatit tanısı artmış serum ve idrar amilazına göre konuldu. Olguların Ranson değeri 

ve Baltazar skoru hesaplandı. Revize Atlanta Sınıflaması’ na göre olgular hafif, orta ve ağır şiddette 

pankreatit olarak sınıflandırıldı. Non-biliyer pankreatit saptanan olgular çalışmaya alınmadı. Tüm 

olgulara USG, MRCP ve BT çekildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, kolesistektomi zamanı, pankretit 

öyküsü, lökositoz, yapılan girişimler, mortalite-mobidite ve hastanede yatış süresi incelendi. Bulgular 

Olgunun ortanca yaşı 63 (21-87) idi. 38’i erkek 55 ’i kadın idi. Olguların ortalama Ranson değeri: 

0,78’di(0-4 ). Revize Atlanta Skorlaması’na göre 78 olgu hafif, 10 olgu orta, 5 olgu ise şiddetli olarak 

değerlendirildi. Şiddetli olguların 4’ ünde nekroz görüldü, orta şiddetli olgularda ise nekroz görülmedi. 

Olguların ortalama baltazar skoru: 3,6’ydı. Vakaların 73'ünde (%78) safra yollarında taş-çamur 

saptanarak ERCP yapıldı. ERCP sonrası 2 hastada kardiopulmoner komplikasyonlara bağlı olarak 

eksitus gelişti. Nekrotizan pankreatit gelişen olgulardan 2’sinde sepsis ve multiorgan yetmezliği 

tanısıyla eksitus gelişti.1 hasta tekrarlayan debritmanlar ile şifa ile taburcu edildi.1 hastada Morison 

poşunda ve gastrohepatik alanda serbest sıvı saptanması üzerine perkutan drenaj uygulandı. Ortalama 

yatış süresi: 6-7 gündü.Nonbiliyer pankreatit saptanan 7 olgu ise çalışmaya alınmadı. Sonuç: Tek 

başına yapılan kolesistektomi, pankreatit atakların gelişmesini engellemede yeterli değildir. 

Kolesistektomi öncesi tüm hastalar safra yollarındaki kalkül ve diğer patolojiler açısından iyi 

değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Pankreatit, Kolesistektomi, Ercp 

 

IS IT ENOUGH TO PERFORM CHOLECYSTECTOMY ALONE IN THE 

PREVENTION OF ACUTE BILIARY PANCREATİTİS' 
 

 

ABSTRACT 
Aim:To evaluate whether cholecystectomy is sufficient to prevent acute biliary pancreatitis attacks. 

Material and Methods:93 patients who were admitted to our University General Surgery Department 

between January 2011 and December 2018 and were diagnosed with acute pancreatitis after 

cholecystectomy were included in the study.The diagnosis of acute pancreatitis was based on 

increased serum and urinary amylase.Ranson value and Baltazar score were calculated.According to 

the revised Atlanta Classification, cases were classified as mild, moderate and severe 

pancreatitis.Cases with non-biliary pancreatitis were not included in the study.USG, MRCP and CT 

were performed in all cases.Age, sex, cholecystectomy time, history of pancreatitis, leukocytosis, 

interventions, mortality-mobidity and duration of hospitalization were evaluated. Findings:The median 

age of the patient was 63 (21-87). 38 of them were male and 55 were female.The mean Ranson value 

was 0.78 (0-4).According to the revised Atlanta Scoring, 78 cases were mild, 10 cases were moderate 

and 5 cases were severe.Necrosis was seen in 4 of the severe cases and no necrosis was seen in the 

cases with moderate severity.The mean Balthazar score of the cases was 3,6. 73 of the cases (78%) 

were found to be stone-mud on the biliary tract and ERCP was performed.2 patients died due to 

cardiopulmonary complications following ERCP.2 of the cases who developed necrotizing pancreatitis 

died due to sepsis and multiorgan failure. 1 patient was discharged with healing with recurrent 
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debridements. In 1 patient, percutaneous drainage was performed in the Morison pouch and in the 

gastrohepatic area when free fluid was detected. The average length of stay was 6-7 days.7 patients 

with nonbiliary pancreatitis were excluded from the study. Result:Cholecystectomy alone is not 

sufficient to prevent the development of attacks of pancreatitis. Before cholecystectomy, all patients 

should be well evaluated for calculus and other pathologies in biliary tract. 

Keywords: Pancreatitis, Cholecystectomy, Ercp 
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ÖZ 

BULGULAR: Olgularımızın yaş ortalaması 54.2 olup (28-86), 56’sı(%72) erkek, 22’si(%28) kadın 

idi. BMI ortalaması 28.2 (24-42) idi.Ortalama hastanede kalış süresi 3.8 (1-12) gündü. Klinik ve BT 

bulgularına göre hastalardan 35'i Hinchey 1, 32'si Hinchey 2, 5'i Hinchey 3 ve 6’sı Hinchey 4 olduğu 

görüldü. Olguların 72’si (%92) yatırılarak gözlem altına alındı. 6’sı oral antibiyoterapi ile ayaktan 

takip edildi. Yatırılarak takip altına alınan hastaların 62’sine ikili antibiyoterapi (3.kuşak sefalosporin 

+metronidazol) başlandı ve 58 hasta ek girişime gerek kalmadan taburcu edildi. Antibiyotik ile takip 

edilen 4 hastadan 1’ine laparoskopik lavaj , diğer 3 hastaya ise perkütan drenaj katateri takıldı. 6 

hastaya gelişinde perkütan işlem yapıldı ve ikili antibiyotik de başlanarak takip edildi. Perkütan drenaj 

uygulanan bu hastalardan 2’sine jenerelize peritonit tablosu gelişmesi üzerine Hartmann kolostomi 

prosedürü uygulandı. 4 hasta ise jeneralize peritoniti olduğu için hastaneye gelişinde ameliyata alındı 

ve 1 hastaya sol hemikolektomi, 3 hastaya ise hartmann kolostomi açıldı. 2 hastamızda mortalite 

gelişti.  

Anahtar Kelimeler: Akut Divertikülit, Nonoperatif Takip, 
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ÖZ 
AMAÇ Bu prospektif çalışmanın amacı, akut öne omuz çıkığının redüksiyonunda son yıllarda popüler 

olan Cunningham yönteminin uygulanabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmektir. GEREÇ ve 

YÖNTEM Akut öne omuz çıkığı tanısı sonrası Cunnigham yöntemi ile tedavi edilen 15 hasta (11 

erkek, 4 kadın; ortalama yaş: 26, dağılım: 18-64) çalışmaya dahil edildi. Hastaların hepsinin 

redüksiyon öncesi ve sonrası düz grafileri alınarak nörovasküler muayeneleri yapıldı. Nörovasküler 

defisiti ve omuz bölgesi kırığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Redüksiyon acil servis 

şartlarında ve anestezi uygulanmaksızın yapıldı. Tüm hastalara iki hafta kol askısı verilerek sonrasında 

aktif egzersizlere başlandı. TEKNİK Hasta sandalyede dik olacak şekilde oturtulur. Redüksiyon 

yapacak kişi hastanın karşısında olmalıdır. Hastanın çıkık olan eli redüksiyon yapacak kişinin 

omuzunda olmalı ve önkol bölgesinden stabilize edilmelidir. Humerus nazikçe tam adduksiyona 

getirilmeli ve bu sırada trapezius, deltoid ve aynı zamanda biceps kaslarına hafifçe masaj 

uygulanmalıdır. Bu esnada hastayla konuşarak rahatlaması sağlanır ve omuzunu üste ve arkaya 

bırakması istenir. Tamamen rahatladıktan sonra humerus başı traksiyon uygulanmadan ve ağrısız 

olarak redükte olur. BULGULAR Hastaların tamamında ilk denemede herhangi bir anestezi 

yapılmadan redüksiyon sağlandı. Redüksiyon esnasında herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. 

Tüm hastalar reduksiyon sonrası kol askısına alınarak taburcu edildi. TARTIŞMA Öne omuz çıkıkları 

için bir çok redüksiyon yöntemi tarif edilmiştir. Geleneksel yöntemlerin bir kısmında omuz çıkığında 

kas spazmını yenmek için traksiyon uygulamasının gerekli olduğu inancı varken, traksiyon 

uygulanmayan yöntemlerde de benzer başarı oranları bildirilmiştir. Sıklıkla kullanılanlar Kocher ve 

Hipokrat yöntemleri olarak sayılabilir. Kocher yönteminin literatürde en sık komplikasyon bildirilen 

yöntem olması, Hipokrat yönteminin ise hasta için ağrılı ve anestezi gerektirebilmesi zorlukları 

arasında sayılabilmektedir. Cunningham yönteminde hastaya uygulanan traksiyonun ağrı ve strese 

bağlı olarak redüksiyonu zorlaştıracağı, özellikle biceps kasının gevşetilmesinin reduksiyonda önemli 

rol aldığı düşünülmektedir. SONUÇ Cunningham yöntemi, acil şartlarında anestezi gerektirmeksizin 

kolay uygulanabilir, yatış gerektirmeyen güvenli ve etkili bir kapalı redüksiyon yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Cunningham, Omuz, Redüksiyon 

 

EASY APPLICABLE CUNNINGHAM METHOD IN ACUTE ANTERIOR 

SHOULDER DISLOCATION 
 

 

ABSTRACT 
The aim of this prospective study was to evaluate the feasibility and efficacy of Cunningham method 

which is popular in recent years in the reduction of acute anterior shoulder dislocation.Fifteen patients 

(11 males, 4 females; mean age: 26 years, range: 18 to 64 years) who were treated with Cunnigham 

method after acute shoulder dislocation were included in the study. All patients underwent radiographs 

before and after the reduction and their neurovascular examinations were performed. Patients with 

neurovascular deficits and shoulder fracture were excluded. The reduction was performed under 

emergency service conditions and without anesthesia. All patients were given a two-week arm sling 

and then active exercises were started.The patient is seated upright in the chair. The doctor should be 

in front of the patient. The patient's dislocated hand should be on the shoulder of the doctor and 

stabilized from the forearm area. The humerus should be gently adducted with full adduction, while 

the trapezius, deltoid and biceps muscles should be gently massaged. In the meantime, the patient is 
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asked to relax by talking to the patient and leave his shoulder up and down. After complete relaxation, 

the humeral head is reduced without pain and without pain.Many reduction methods have been 

described for forward shoulder dislocations. In some of the traditional methods, it is believed that 

traction is necessary to overcome muscle spasm in shoulder dislocation, while similar success rates 

have been reported in non-traction methods. The Kocher method can be considered as the most 

common complication in the literature and the Hippocratic method may be painful for the patient and 

difficult for anesthesia. Cunningham method, it is thought that the traction applied to the patient will 

make the reduction difficult due to pain and stress, especially the loosening of the biceps muscle has 

an important role in reduction. 

Keywords: Cunningham, Shoulder, Reduction 

  



 527 

ALT EKSTREMİTE İSKEMİ REPERFÜZYON UYGULANAN RATLARDA 

QUERSETİNİN ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Asst. Prof. MD. Mehmet Kirişçi - Assoc. Prof. MD. Mustafa Arslan - Asst. Prof. Ph.MD. Faruk 

Metin Çomu - Asst. Prof. MD. Abdullah Özer - Assoc. Prof. Ph.MD. Ayşegül Küçük - Inst. MD. 

Yiğit Kılıç - Asst. Prof. MD. Gülay Kı̇p - Prof. MD. Gürsel Levent Oktar 
 

 

431-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve amaç: Quersetinin antioksidan, anti-inflamatuar etkileri mevcuttur. Quersetinin iskemi 

reperfüzyon(İR) hasarı üzerine etkisi hayvan deneylerinde araştırılmakla beraber bu konuda alt 

ekstremite İR olan araştırmalar nadirdir. Bu sebeple alt ekstremite İR yapılan ratlarda Quersetinin 

eritrosit deformabilitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan 

sonra ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen 18 adet, erkek Wistar cinsi albino rat kullanıldı. Ratlar 

her grupta 6 tane olmak üzere, rastgele 3 gruba ayrıldı (Kontrol, İskemi-reperfüzyon (İR), İR-

Quersetin (20 mg.kg-1)). Quersetin işlemden 30 dk önce intraperitoneal olarak uygulandı. İR 

gruplarında infrarenal abdominal aorta, atravmatik mikrovasküler klemp konuldu. Yüzyirmi dakika 

sonra klemp kaldırıldı ve 120 dakika süreyle reperfüzyon sağlandı. Eritrositler heparinize tam kan 

örneklerinden elde edildi. Deformabilite ölçümleri fosfatla tamponlanmış serum fizyolojik içerisindeki 

eritrosit süspansiyonlarında yapıldı. Bağımsız gruplarda Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. 

Farklılık olması durumunda gruplar arası Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılma yapıldı. Bulgular: 

İskemi reperfüzyonun kontrol grubuna göre rölatif rezistansı arttırdığı bulundu(p<0.0001). İR ve İRQ 

gruplarında kontrol grubuna göre eritrosit deformabilite indeksi anlamlı olarak yüksek tespit edildi 

(p<0.0001, p=0.001, sırasıyla). Quersetin uygulaması İR grubuna göre eritrosit deformabilite indeksini 

anlamlı olarak düşürdüğü tespit edildi (p=0.020)(Şekil). Sonuç: Quersetin uygulamasının, İR 

oluşturulan ratlarda bozulan eritrosit deformabilitesini kısmen düzelttiğini tespit ettik. Çalışmada 

ulaştığımız bulgular, başka çalışmalarla desteklendiğinde Quersetinin İR hasarındaki protektif 

etkilerinin ayrıntılı olarak gösterileceği ve kullanım endikasyonlarının genişleyeceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Quersetin, Eritrosit Deformabilitesi, İ̇skemi Reperfüzyon 
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PANSUMAN VE DERİ GREFTLERİNİN KOMBİNE KULLANIMI 
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ÖZ 
Amaç: Uzun süreli kontrolsüz kan şekeri ile seyreden Tip 2 diabet hastalarında alt ekstremite yaraları 

sıklıkla gelişir. Bu durum olguların hastaneye yatış sıklığını arttırır, yatış sürelerini uzatır ve tedavi 

maliyetlerini arttırır. Diabetik hastalarda major arterial okluzyonlar, motor, duysal ve otonom 

nöropatilere enfeksiyonlar eşlik ettiğinde klasik diabetik ayak tablosu oluşur. Bu yaralar derinleşerek 

zeminde avasküler yapıları ekspoze eden rekonstrüksiyonu güç defektler oluşturabilir. Bu hastaların 

tedavisinde multidisipliner yaklaşım gereklidir. Kalp damar cerrahisi ekibince major arterial 

okluzyonların açılması, kan şekeri regulasyonunun uygun şekilde yapılması ve tüm nekrotik, fibröz ve 

enfekte dokuların temizlenecek şekilde debridman yapılması, enfeksiyonun tedavi edilmesi başlangıç 

tedavisidir. Ayak defektlerinin rekonstrüksiyonunda amaç, uygun genişlik ve kalınlıkta yumuşak doku 

ile hastanın yürümesine olanak sağlayacak şekilde yaraların kapatılmasıdır. Geniş defektlerde, 

avasküler yapıların ekspoze olduğu olgularda yeterli doku sağladıkları için serbest flepler en uygun 

yöntemdir. Fakat kalınlıkları nedeniyle hastanın ayakkabı giymesine ve dolayısıyla yürümesine engel 

olabilirler. Özellikle ayak dorsumu gibi yük taşımayan alanlarda daha ince bir doku ile 

rekonstrüksiyon tercih sebebidir. Bu alanlarda deri greftleri ince olmaları nedeniyle daha uygun 

seçenek olabilirler fakat tabanda sağlıklı granulasyon dokusuna ihtiyaç duyarlar. Deperioste kemik, 

paratenonu olmayan tendon gibi avasküler yapıların tabanda mevcut olduğu durumlarda, greftleme 

yapılabilmesi için bunların üzerinin öncelikle granulasyonla kaplanması gerekir. Bu amaçla vakum 

yardımlı pansuman ( VYP ) sıklıkla kullanılır. VYP nın çoklu seanslar ile kullanımı birçok vakada 

greftlemenin yapılabileceği yeterli granulasyonun gelişmesini sağlar. Bu çalışmada alt ekstremitede 

tendon ve kemiğin ekspoze olduğu geniş yarası olan diyabetik hastalarda VYP ile granülasyon 

dokusunnun sağlandığı ve bu şekilde greft ile rekonstrüksiyon yapılan hastalar sunulmaktadır. Metod: 

Kasım 2013- Eylül 2018 yılları arasında ayak dorsumundaki defektlerine VYP uygulanan ve daha 

sonra greft ile rekonstrüksiyon yapılan hastalar retrospektif olarak izlendi. Bulgular: Ayak dorsumu 

defektlerinde VYP uygulanan 21 diyabetik hasta olduğu tespit edildi.Hastalardaki ortalama defekt 

alanı 25.95 cm2 olarak hesaplandı. Hastalara ortalama 5.5 seans VYP uygulanarak tendon ve 

kemiklerin üzeri tamamen granülasyon dokusu ile kaplanması sağlandı. Tüm hastaların defektleri 

kısmi kalınlıkta deri grefti ile rekonstruke edildi. Uygulanan greftlerin ortalama % 94.7 sinin 

sağkalımı sağlandı. Hastaların 3 ay ile 1 yıl arası takipleri yapıldı. Hastalarda yeni yara oluşumu 

gözlenmedi. Hastaların mobilizasyon ve ayakkabı kullanımında sorun izlenmedi. Sonuç: Bu çalışmada 

VYP tedavisi ile ekspoze kemik ve tendonların üzeri granülasyon dokusu ile tamamen kapatılmış ve 

greftlemeye uygun hale getirilmiştir.. Bu şekilde hastaların alt ekstremite defektlerinin deri greftleri ile 

uygun incelikle rekonstrüksiyonu sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diabetik Ayak, Vakum Yardımlı Pansuman, Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu 

  



 529 

ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI NEDENİ İLE ACİL 

KOLONOSKOPİ̇ YAPILAN HASTALARDAKİ̇ SONUÇLARIMIZIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Zülfü Bayhan - Assoc. Prof. MD. Sezgin Zeren - MD. Bercis İ̇mge Uçar 
 

 

433-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Alt gastrointestinal (GİS) kanamalar, çoğunlukla yaşlı popülasyonda görülmekte ve genellikle başvuru 

anında ağrısız hematokezya ve düşük hematokrit değeri saptanmaktadır. Akut kolonik kanamalar 

genelde kendiliğinden durmakta ve elektif şartlarda değerlendirmeye izin vermektedir. Bununla 

birlikte hastaneye yatıştan itibaren hemoglobin değerinde 2 g/dl’den daha fazla düşüş olan ve en az 2 

ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılması gereken ciddi hematokezyalı hastalarda kanamayı 

durdurmak için acil tanı ve müdahale gerekmektedir. 02/01/2017- 02/01/2019 tarihleri arasında 

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akut ve abondan gelişen alt GİS kanaması 

nedeni ile başvuran, acil servis ve diğer branşlar tarafından istenen acil genel cerrahi konsultasyonu 

sonucu acil genel cerrahi endoskopik tanı merkezinde yapılan kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi 

olguları retrospektif olarak irdelenmiştir. Toplam 24 hastaya alt GİS kanaması nedeni ile acil şartlarda 

(ilk 24 saat içinde) sedoanaljezi altında alt GİS kolonoskopik ve rektoskopik inceleme yapılmış olup 

hastalara işlemden önce rutin olarak 135 ml enema lavman uygulanmıştır. Hastaların yaş 

ortalamasının 72, erkek:kadın oranının 2:1 olduğu, 24 hastanın 13’ünün American Society of 

Anesthesiologists skorunun (ASA)3, 4’ünün ASA4, 5’inin ASA2 ve 2’sinin ASA1 olduğu 

görülmüştür. İşlem sonuçlarına göre 24 hastanın 3’ünde rektosigmoid tümör, 1’inde alt rektum 

tümörü, 4’ünde hemoroidal kanama, 1’inde iskemik kolit, 1’inde radyoterapi sonrası rektit ve kanama, 

2’sinde telenjektazik alanlar ve anal fissür ve 3’ünde sigmoid kolonda divertiküler kanama izlendi. 

Tümöre bağlı kanaması olan hastalarda kanamanın spontan olarak durduğu görüldü ve bu hastalar 

elektif şartlarda opere edildi. Hemoroide bağlı kanaması olan hastalarda hemoroidektomi ile hemostaz 

sağlandı. İskemik kolitli hasta acil şartlarda opere edilerek iskemik olan kolon segmenti rezeke edildi 

ve kolostomi açıldı. Erken dönemde yapılan kolonoskopinin hastanede yatış süresi, yeniden kanama, 

transfüzyon ihtiyacı ve cerrahiye karar verilmesi açısından elektif kolonoskopiye anlamlı bir üstünlüğü 

olmamakla birlikte kliniğimizdeki alt GİS kaynaklı kanama ile başvuran hastalar incelendiğinde erken 

dönemde kolonoskopinin kanamanın yerinin belirlenmesinde ve sonrasında yapılması gerekli olan 

tedavinin uygulanmasında yol gösterici olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Rektosigmoidoskopi, Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması, 

Hematokezya, Anemi 
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ÖZ 
Ameliyathanede operasyon ekibinin en önemli iki grubu cerrahlar ve anestezistlerdir. Bu iki ekip 

arasındaki çatışma hasta güvenliğini etkileyebilir. Bu çalışmada cerrah ve anestezistler arasında 

yaşanan çatışmaların nedenlerinin incelenmesi amaçlandı. Türkiye’de Mayıs ve Temmuz 2014 

tarihleri arasında 11 hastanede 192 anestezist ve 211 cerrahtan oluşan kesitsel bir çalışma yapıldı. 

Katılımcılara 41 sorudan oluşan anket sunuldu. Ankette yeralan sorular, demografik veriler, cerrah 

anestezist arasındaki ilişki ve cerrah anestezist arasındaki çatışma nedenlerini içeriyordu. Anestezistler 

Grup 1 ve diğer cerrahi branşların tamamı Grup 2 olarak sınıflandırıldı. İki grup arasında anestezist-

cerrah ilişkisi sorgulandığında anestezistlerin %42’si kötü, cerrahların ise %17’si ilişkisinin kötü 

olduğunu bildirdi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p =0.000). Cerrah-

anestezist arasındaki çatışma sebebleri sorgulandığında, iş yükünün fazla olması, hastanın yüksek 

riskli olması, personeller arasındaki iletişimin yetersiz olması, cerrahların ve anestezistlerin 

operasyona hakim olamaması, preoperatif değerlendirmenin yetersiz olması, cerrah ve anestezistlerin 

birbirini yeterince takdir etmemesi, iş dışında birlikte sosyal aktivitelerinin olmaması, iletişim 

beceriksizliğinin olması, hastanın uygulanacak anestezi ya da cerrahi hakkında bilgisinin olmaması, 

cerrahların hastayı olması gerekenden fazla sahiplenmesi, zaman yönetimlerinin kötü olması, 

operasyon sırasında hasta hakkında karşılıklı bilgi verilmemesi, anestezistlerin talimatlarına 

cerrahların uymaması, gereksiz konsültasyon istenmesi, performansa dayalı ücret sistemi, dava edilme 

korkusu ve primer soruna yönelerek yandaş hastalıkların gözardı edilmesi anlamlı olarak iki grup 

arasında farklı çıkmıştır (p<0.05). Personel sayısının yetersiz olması, iv operasyonun acil olması her 

iki grupta da yüksek oranda çatışma nedeni olarak saptanmıştır. Sonuç olarak; ameliyathanenin iki 

önemli çalışanı olan cerrah-anestezist arasındaki çatışma sebeplerini tesbit ettik. 
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ÖZ 
Giriş: N-metil-D-Aspartat reseptör antagonisti olan ketaminsedasyon, amnezi ve analjezi sağlaması, 

solunum eforu ve reflekslerini koruması gibi özellikleriyle anestezi pratiğinde sık kullanılan bir 

ajandır(1). Premedikasyonda, indüksiyonda, genel anestezideadjuvan ajan olarak ve yoğun bakımda 

entübe hastalarda sedasyon amaçlıkullanılmaktadır. İntraoperatif dönemde sedasyon amaçlı 

ketamininfüzyonu yaygın değildir. Çalışmamızın amacı kısa süreli bir cerrahi işlem olan endovasküler 

lazer ablasyon(EVLA) tedavisinde sedasyon amaçlı ketamininfüzyonu uygulanan hastaların verilerinin 

retrospektif olarak taranmasıdır. Materyal ve Metod: Haziran 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında 

EVLA tedavisi içinketamininfüzyonu ile sedasyon yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak 

incelendi. Hastalara 0,03mg/kg midazolam ve 0,5mg/kg ketaminintravenöz yoldan verildikten sonra 

0,5mg/kg/stketamininfüzyonu uygulandı. İntraoperatifortalama kan basıncı(MAP), kalp tepe 

atımı(KTA), periferik oksijen saturasyon(SpO2) değerleri kaydedildi. Postoperatif dönemde derlenme 

ünitesinde 30 dakika boyunca vital bulgular ve Ramseysedasyon skoru değerleri 10 dakikada bir 

kaydedildi; bu dönemde solunum sıkıntısı, ajitasyon, deliryum, halüsinasyon, bulantı ve kusma, 

başağrısı, öksürük ve titreme gibi yan etkiler incelendi. Bulgular: Çalışmaya 6 (%22,2) erkek 21 

(%77,8) kadın toplam 27 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 44,22±11,83 bulundu. Hastaların 

ASA dağılımları Tablo 1’de özetlendi.Sedasyon süresi 24,26±3 dakika ve cerrahi süre ortalaması 

19,59±3,8 dakika olarak saptandı.Hastaların SpO2değerleri normal sınırlarda seyretti; MAP ve KTA 

değişimleri Grafik 1 ve 2’de gösterildi. Postoperatif takiplerde hiçbir hastada solunum sıkıntısı, 

deliryum, halüsinasyon, öksürük ve titreme gözlenmezken,normotansif seyreden bir hastada(%3,7) 

hafif düzeyde başağrısı, bir hastada bulantı ve bir hastada ise ajitasyon 

görüldü.Ketamininsempatomimetik etkileri bilinmektedir(2). Çalışmamızda da düşük doz ketamin 

kullanılmasına rağmen özellikle bolus dozdan hemen sonraki 5. Dakikada MAP ve KTA değerleri, 

normal sınırlarda olmakla birlikte,bazalden yüksek bulundu. Ketamininpsikomimetik etkilerinin doza 

bağlı olduğu bildirilmiştir(3). Çalışmamızda sadece bir hastada ajitasyon görüldü; bu durum kullanılan 

ketamin dozlarının düşük olmasına bağlandı. Sonuç:Ameliyathanede kısa süreli işlemlerde sedasyon 

amaçlı düşük doz ketamininfüzyonunun, yan etkisi az, güvenilir ve konforlu bir yöntem olduğu 

görüşündeyiz. 
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ÖZ 
Giriş: Bir ASD'nin atriyal septal occluder (ASO) kullanılarak katater ile kapatılması, popüler hale 

gelen minimal invazif bir yöntemdir. Bu yöntem giderek daha fazla kullanılmaktadır ve 

komplikasyonlar nadirdir. Önceki çalışmaların çoğunda ASO' nun esas olarak sağ pulmoner artere 

veya sağ atriyuma embolizasyonu tarif edilmiştir. Kapatıcı cihazın sistemik dolaşıma migrasyonu 

nadirdir. Olgu sunumu: Biz 5 yıl önce sekundum tip ASD tanısı ile endovasküler kapatma yapılan 23 

yaşında bir erkek hasta sunuyoruz. Merkezimize 10 gün önce geçirilmiş kriptojenik senkop hikayesi 

ile başvurdu. Septal occluder abdominal aortta bulundu. İliyak bifürkasyonunda sıkışan atriyal septal 

occluder cihazı cerrahi olarak çıkarıldı. Tartışma: ASD'nin perkütan tıkayıcı cihazla kapatılması birçok 

avantaja sahip olmasına rağmen, cihaz embolizasyonu hala önemli bir komplikasyondur. Cerrahi 

tedavi embolize olmuş cihazları çıkarmak için tek yöntemdir. 
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 LATE MIGRATION OF AN AMPLATZER ATRIAL SEPTAL OCCLUDER 

TO THE ABDOMINAL AORTA 
 

 

 

ABSTRACT 
İntroduction: Transcatheter closure of an ASD with an atrial septal occluder (ASO) is a minimally 

invasive method that is becoming popular. This method has been increasingly used, and complications 

have been rare. Most previous reports described the dislocation of the ASO mainly in the right 

pulmonary arteries or the right atrium. Dislocation of the occluder into the systemic circulation is rare. 

Case Presentation: We present a 23-year-old male patient who had an endovascular closure of 

secundum atrial septal defect 5 years ago. He had experienced a cryptogenic syncope 10 days ago. The 

occluder was later found in the abdominal aorta. Atrial septal occluder (ASO) stuck in iliac bifurcation 

was surgically removed. Discussion: Although closure of ASD by percutaneous occluder device has a 

lot of advantages, device embolization is still major complication. Surgical management is the only 

method to remove embolized devices. 

Keywords: Atrial Septal Occluder, Late Migration, Cardiovascular Surgery 
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ÖZ 
Spontan subaraknoid kanamalar (SAK), hemorajik stroke tiplerinden olup, tüm stroke olgularının %6-

8 ini oluştururlar. Bu kanamaların nedeni %75-80 oranında intrakranial anevrizmalardır. Bilgisayarlı 

beyin tomografisi (BBT) ile SAK tanısı alan hastalara etyolojik nedenin ortaya konabilmesi için 

mutlaka serebral anjiografi tetkikleri yapılmalıdır. Günümüzde vasküler görüntüleme tetkikleri olarak 

sıklıkla dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) 

kullanılmaktadır. Bu tetkiklerinde vasküler bir patoloji saptanmayan hastalar literatürde %10-15 gibi 

bir orana sahiptir. Anjiografi negatif hastalar olarak tanımlanan bu hasta grubunda klinik izlem, tanıya 

yönelik tekrar yapılacak angiografi yönteminin seçilmesi, zamanlaması, sayısı konusunda güncel 

litaratür bilgileri incelendi. Kliniğimizde son 15 ay içinde ilk tetkiklerinde angiografi negatif olarak 

saptanan 14 spontan SAK 'lı olgu incelemeye alınarak literatür eşliğinde , klinik seyirleri ,dermografik 

dağılımları ve uygulanan tedavi modaliteleri gözden geçirilerek sunulacaktır. 
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ÖZ 
Amaç: Sezaryen doğumla ilişkili maternal anksiyete önemli bir konudur. Elektif sezaryen hastalarında 

preoperatif anksiyete seviyesinin anestezi tercihine göre karar vermede etkili olup olmadığını 

değerlendirmek istedik. Material ve Yöntem: Bu çalışma elektif sezaryen planlanan 138 hasta ile 

yapıldı. Anestezi tipi hastalar tarafından seçildi. Hastalar anestezi tercihine göre iki gruba ayrıldı: 

spinal anestezi grubu (n:75) ve genel anestezi grubu (n:63). Hastaların anestezi öncesi psikolojik 

durumunu ölçmek için Beck anksiyete envanteri (BAI), Beck depresyon envanteri (BDI) ve ağrı 

katastrofizasyon skalası (PCS) doldurtuldu. Hastaların preoperatif ve demografik özellikleri kayıd 

edildi. Bulgular: İki grup arasında yaş, gestasyonel hafta, gebelik sayısı ve eğitim durumuna göre 

önemli fark bulunmadı (p>0.05). BAI ve PCS değerleri genel anestezi grubunda spinal anestezi 

grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). BDI’ya göre gruplar arasında fark 

bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Anksiyete skoru genel anestezi tercih eden hastalarda yüksek bulundu. Bu 

yüzden genel anestezi tercih eden sezaryen hastalarında preoperatif ve postoperatif dönemde anksiyete 

ile ilişkili önlemler dikkate alınmalıdır. 
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ÖZ 
Amaç: Bu vaka sunumu ile anterior estetik bölgede implantasyon sonucu oluşabilecek 

komplikasyonların nasıl ez aza indirilebileceği sunulmaktadır. Materyal ve Metod: 11 no’lu dişin de 

endodontik olarak çekim endikasyonu olan hasta kliniğimize başvurdu. Hastanın alınan anamnezinde 

herhangi bir sistematik probleminin olmadığını ve sigara kullanmadığını belirtmiştir. Hastanın 

intraoral muyanesinde ve radyografinde üst santral dişinde apikal lezyon olduğu ve kanalların kalsifiye 

olduğu görülmüştür. İlgili bölge lokal anestezik ajanlar ile anestezi sağlandı. Diş a-travmatik çekim 

yöntemiyle çekildi. Soket içerisindeki infekte dokular cerrahi küretler yardımıyla uzaklaştırıldı. 

Soketin bukkal kısmındaki alana ulaşmak için sulkular bölgeden vertikal veya papillar inzisyon 

yapılmadan tam kalınlık flep kaldırıldı. Bukkal bölgeye çift kat membran yerleştirildi ve soket kseno-

greftler ile dolduruldu. Soket girişi palatal saplı bağ dokusu grefti ile örtüldü. Hasta 10 gün sonra 

çağırılarak dikişler alındı. 6 ay sonra çağırılarak bölge minimal invaziv yöntemler ile açılarak 1 adet 

kemik içi implant yerleştirildi. Aynı seans hastaya daha öncede yapılan geçici kronu yerleştirilerek 

hasta 10 gün sonra kontrole çağırıldı ve dikişleri alındı. Hastaya 3 ay sonra daimi kronlar yapıldı. 

Hasta 12 ay sonra kontrole çağırıldı. Sonuç: Minimal invaziv yöntemler ile yapılan diş çekimi, soket 

koruma ve implantasyon işleminden 12 ay sonra implant bölgesindeki yumuşak ve sert doku 

konturlarının stabil olduğu gözlemlenmiştir. 
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ÖZ 
Akut apandisit(AP) ameliyatları, tüm Dünya’da acil cerrahi servislerinde en sık yapılan 

operasyonlardır. Teknolojideki hızlı gelişim ile AP'in tanısı günden güne radyolojik görüntülemeye 

doğru kaymaktadır. 1986 yılında ilk olarak A. Alvarado tarafından geliştirilen ve günümüzde halen 

kullanılmakta olan Alvarado skorlama sisteminde(ASS), AP tanısı için görüntüleme teknikleri 

bulunmamaktaydı. Bu skorlama sisteminde sağ alt kadran hassasiyeti, rebound, sağ alt kadrandan 

yayılması, kusma, iştahsızlık, ateş yüksekliği, lökositoz ve nötrofillerde sola kayma 

değerlendirilmektedir. Çalışmamızda AP için önemli bir bulgu olan vücut ısısının, vücudun değişik 

bölgelerinden ölçülünce daha anlamlı olup olmadığını araştırdık. Apandiks organına yaklaştıkça (sağ 

alt kadran ve rektal bölge) daha yüksek bir vücut sıcaklığı olup olmadığını sorguladık. Materyal 

Metod Çalışmamız prospektif bir çalışma olup hastanemizin acil servisine başvurup AP tanısı alan 

hastalar araştırmaya dahil edildi. Operasyon öncesinde tüm hastaların abdominal 4 kadranı, alın 

bölgesi ve rektal sıcaklığı ameliyathanede ölçüldü (ortam sıcaklığı 18,7 Co – 23,9 Co). Ameliyat 

sırasında apandiks için normal, enflame ve perfore olmak üzere üç dereceli bir değerlendirme yapıldı. 

Alından ölçülen değer temel kabul edilerek rektal ve abdominal ölçülen değerlerden çıkarıldı. Tüm 

hastaların alın ile diğer bölgeler arasındaki ısı farkı birbirleri ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

Sonuç Çalışmamıza toplamda 58 hasta dahil edildi. Katılanların 22’si kadın, 36’sı erkekti. Yaş 

ortalamaları 27,97 idi. Sağ üst kadran, sağ alt kadran, sol üst kadran, sol alt kadran, rektal ve alından 

ölçülen değerlerin SPSS ile yapılan istatistiksel çalışmasında anlamlı bir sonuç elde edemedik. Rektal 

ısı ortalaması 37,3, sağ üst kadran 36,44, sağ alt kadran 36,14, sol üst kadran 36,4, sol alt kadran 36,14 

ve alından ölçülen değer ise 36,22 derece olduğu görüldü. Tartışma Abdominal dört kadran, rektal ve 

alından ölçülen ateş AP tanısında cerraha ek bir bilgi sağlamamaktadır. Bununla beraber çalışamaya 

katılan hastaların çoğunun 37 derece‘yi aşan vücut sıcaklığı olmadığı görüldü. Yani yüksek vücut 

sıcaklığının olmaması, apandisit tanısını ekarte ettirememektedir. Daha büyük örneklemlerle yapılacak 

olan çalışmalarla bu sonuçların desteklenmesi faydalı olacaktır. 
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IS THERE A DIAGNOSTIC VALUE IN MEASURING ABDOMINAL AND RECTAL 

TEMPERATURE IN THE DIAGNOSIS OF APPENDICITIS"' 
 

 

 

ABSTRACT 
Acute appendicitis (AP) operations are the most common operations in emergency surgery services 

worldwide. With the rapid development in technology, the diagnosis of AP is shifting from day to day 

to radiological imaging. In 1986, the Alvarado scoring system (ASS), which was first developed by A. 

Alvarado and still used today, did not have imaging techniques for diagnosis of AP. As we approached 

the appendix organ (right lower quadrant and rectal region), we questioned whether there was a higher 

body temperature. Material Method Our study was a prospective study and the patients who were 

admitted to the emergency department of our hospital and were diagnosed with AP were included in 

the study. Abdominal 4 quadrant, forehead and rectal temperature of all patients were measured in the 

operating room before the operation (room temperature 18.7-23.9). During the operation, a three-grade 

evaluation was performed for the appendix, normal, inflamed and perforated.The heat difference 

between the forehead and the other regions of all patients was statistically compared with each other. 
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Result A total of 58 patients were included in our study. Twenty-two of the participants were female 

and 36 were male. The mean age was 27.97 The mean rectal temperature was 37.3, the right upper 

quadrant was 36.44, the right lower quadrant was 36.14, the left upper quadrant was 36.4, the left 

lower quadrant was 36.14, and the measured value was 36.22 degrees. Discussion The abdominal 

quadrant, rectal and forehead fever does not provide additional information to the surgeon in the 

diagnosis of AP. However, most of the patients who participated in the study had no body temperature 

exceeding 37 degrees. That is, the absence of high body temperature cannot exclude the diagnosis of 

appendicitis. It will be useful to support these results with the studies that will be carried out with 

larger samples. 

Keywords: Acute Appendicitis, Fever, Body Temperature, Emergency, General Surgery 
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ÖZ 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil apendektomilerde insidental olarak karşılaştığımız apendiks 

karsinoid tümörlerinin sıklığı ve tedavi yöntemlerini tartışmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: 2013 Ocak 

– 2018 Ağustoz tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde klinik ve 

radyolojik olarak Akut apandisit tanısı konularak ameliyata alınan ve patolojik sonucu Akut apandisit 

olarak rapor edilen 558 hastanın dosyaları elektronik ortamda incelendi. Patolojik olarak Karsinoid 

tümör tanısı konulan hastalar analize edildi. BULGULAR: 2013 Ocak – 2018 Ağustoz tarihleri 

arasında ki 5 yıl boyunca toplam 558 hastaya apendektomi yapıldı ve bu hastaların içerisinde 

5(%0.89) hastaya histopatolojik olarak karsinoid tümör tanısı konuldu. Hastaların 2’si erkek 3 tanesi 

kadındı. Yaş ortalaması 47,4 idi. Ameliyattan önce hiçbir hastanın karsinoid tümör tanısı yoktu. 

Hastaların tümüne spesmenlerin ameliyat sonrası patolojik değerlendirilmesi ile tanı konulmuştu. 

Hastaların tümü acil olarak opere edilmişti ve hiç birinde karsinoid sendrom bulguları olan diyare ve 

flushing gibi semptomlar mevcut değildi. Tümör hastaların 4’inde apendiksin uç kısmında, 1’sinde 

appendiksin ortasından kaynaklanıyordu. Tümör çapı 4 hastada 1 cm den küçük, 1 hastada ise 1,5 cm 

olarak ölçüldü. Hastaların hiçbirisine ikinci bir operasyon gerekmedi. Hiçbir hastada uzak metastaz 

tespit edilmedi. SONUÇ: Karsinoid tümörler apendiksin en sık görülen tümörüdür. Karsinoid tümörler 

insidental olarak tespit edildiğinden dolayı patoloji sonuçları çok iyi takip edilmelidir. Çapı 1 cm den 

küçük olan tümörlerde apendektomi, 1-2 cm olan tümörlerde; tümör apendiksin kökünde değil ve 

mezoapendiks invazyonu yoksa apendektomi, varsa sağ hemikolektomi, 2 cm den büyük olan 

tümörlerde ise sağ hemikolektomi yapılmalıdır. 
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ÖZ 
Giriş: Periferik arteriyel hastalıklarda endovasküler tedaviler giderek artan sıklıkla yapılmaktadır ve 

işlem sonrası stent grefteki açıklık başarı oranı ve kompliksyonların önlenmesinde medikal tedavi 

önemlidir.. Olgu: 52 yaşında erkek hasta sol alt ekstremitede ağrı, soğukluk, solukluk şikayetiyle acil 

servisten yatırıldı. Yapılan alt ekstremite arteryel dopler usg si AFA,SFA,DFA,PA,ADP,ATP 

izlenebilen tüm vasküler yapılarda monofazik akım saptandmıştır. Hastanın hikayesinde sigara içimi 

ve kladikasyo tarif etmektedir. Kardiyoloji tarafından periferik anjiografisi yapılan hastanın sol ana 

iliyak arterinde totale yakın oklüzyon saptandı. İliyak arterdeki lezyona 8x80 mm. Selfexpandeble 

stent implante edildi. Tam açıklık sağlandı. Klopidogrel 75 mg. 1x1, ASA 150 mg. 1x1 tedavisi 

düzenlendi. 6 ay sonra hasta subaraknoid kanama ile acil servise başvurdu. Hastanın kullandığı 

antiplateletleri stoplandı. Hasta nörolojik bir sekel kalmadan taburcu edildi. 1 ay sonra hasta tekrar sol 

alt ekstremitede ağrı ve uyuşma şikayetiyle başvurdu. Stent trombo/embolisi nedeniyle hastaya lokal 

anestezi altında sol femoral arterden trombo/embolektomi yapıldı ve akım sağlandı. Postoperatif beyin 

cerrahisi kliniğiyle konsülte edilerek heparin İnfüzyon tedavisine başlandı. Tartışma: Periferik 

arteriyel hastalıklarının etyolojisinde birçok neden bulunmaktadır. Periferik arteriyel hastalıklarda 

endovasküler tedavileri giderek artan sıklıkla yapılmaktadır. Özellikle iliak arterlere yapılan 

endovasküler girisimler yüksek başarı oranına sahiptirler. Ancak, artan girisimlerle doğru orantılı 

olarak bu uygulamalara bağlı komplikasyonlarda görülmeye baslamıstır. Trombüs olusumu ve asırı 

intimal hiperplaziye sekonder restenoz bu uygulamaların en önemli dezavantajlarındandır. Bundan 

dolayı işlem sonrası antiplatelet tedavinin düzenlenmesi ve hasta bilgilendirilmesi çok önemlidir. İkili 

antiplatelet tedavinin 6 ay kullanılmasından sonra tekli tedaviye geçilmesi önerilmektedir. Bu olguda 

da ikili antiplatelet tedavinin 6 ayı geçmiş olması subaraknoid kanamanın bir nedeni olabilir ve yine 

ikili antiplatelet tedavinin subaraknoid kanamadan dolayı kesilmek zorunda kalınması endovasküler 

stent greftin oklüzyonuna neden olmuş olabilir. Sonuç: Periferik arter hastalığında endovasküler stent 

greft uygulanması son zamanlarda etkili bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Fakat medikal tedavinin 

düzenlenmesi, hasta uyumu ve etkili bir hasta bilgilendirmesinin doğabilecek komplikasyonları 

önleme açısından çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Stent Greft, Antiplatelet, Trombo/emboli 
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AŞAĞI REKTUM TÜMÖRLERİNDE SFİNKTER KORUYUCU REZEKSİYON 

ORANLARIMIZ ARTMAKTADIR. 
 

MD. Hakan Mustafa Köksal - MD. Mustafa Fevzi Celayir 
 

 

443-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Rektumun aşağı yerleşimli tümörlerinde ameliyat seçimi zor olabilmektedir. Distal ve lateral 

kenarların tümörsüz olarak R0 rezeksiyonları amaçlanmaktadır. Bu bölgenin tümörlerinde, tümörün 

anal sfinkter sistemine olan yakınlığı-ilişkisi bu sfinkter sisteminin korunup korunamamasında rol 

oynar. Gelişen preoperatif değerkendirmeler (endorektal ultrason, pelvik faz-MR) ve cerrahi teknik 

önemli unsurlardır. Çalışmamızda aşağı anterior rezeksiyonun abdominoperineal rezeksiyonlara olan 

oranını irdeledik. Gereç ve yöntem: Rektum tümörlü olgularımızın geriye dönük olarak kayıtlarını, 

2000-2008 ve 2008-2018 yılları olarak iki ayrı dönemde inceledik. İlk 7cm’de yerleşmiş olgularımızı 

çalışmaya aldık. Sonuçlar: 2008 yılına kadar 98 olgu tespit ettik. Bu olgularımızın 56’sında (%56) 

sfinkter koruyucu ameliyat ve 42’sında (%44) ise APR yapıldığını gördük. 2008-2018 yılları arasında 

toplam 126 olgunun 99’unda (%78) sfinkterler korunabilmişken, 27 olguda (%22) APR yapılmış. 

Tartışma: birbirini takip eden zamanlarda sfinter koruyucu ameliyat oranının yakın zamanda çok daha 

fazla olduğu görülmektedir. Bu olguların hepsinin ilk 7cm.’de yerleşmiş oldukları göz önüne 

alındığında bu farklılığın erken T evresinde hastalığın tespitine, hastaların sfinkterlerinin korunmasına 

yönelik taleplerinin daha fazla olmasına ve zamanla gelişen cerrahi deneyime bağlayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Rektum Kanseri,aşağı Anterior Rezeksiyon,sfinkter Koruyucu Cerrahi 
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AYAK, SIRT VE MEME DOKUSUNDA MİÇETOMA: SOMALİLİ 3 NADİR OLGU 
 

Asst. Prof. MD. Yılmaz Baş 
 

444-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Bu çalışmada ayakta, sırtta ve meme dokusunda miçetoma tanısı alan Somalili 3 farklı olgunun klinik 

ve sitopatolojik bulgularının tartışılması amaçlandı. 1. Olgu: 57 yaşında erkek hasta. Sol ayakta son yıl 

içerisinde tedricen büyümüş, ağrısız ileri derecede şişlik ve deri yüzeyinde akıntılı çok sayıda yara 

şikayeti var. Açık sinüslerden püy ile karışık beyaz ve siyah renkli akıntı var. 2. Olgu: 18 yaşında 

erkek hasta. Sırt üst ve alt kısımda, zamanla drene olup skarlaşan ve tekrarlayan, irili ufaklı şişlikler 

oluşturan, beyaz renkli akıntı ile karışık püy oluşumu ile karakterize deri yüzeyinde açılan birkaç yara 

şikayeti var. 3. Olgu: 46 yaşında kadın hasta. Sağ meme altında ve meme dokusunda, tümörle karışan 

irili ufaklı sertlikler oluşturan, deri yüzeyinde püy ile karışık beyaz renkli akıntılı yara şikayeti var. 4. 

Her üç olgunun kitle lezyon alanlarından, deneyimli patolog tarafından ince iğne aspirasyon biyopsi 

yapıldı. Açık yaralardan da kazıma/sürüntü ile sitolojik yayma preparatlar hazırlandı. Hazırlanan 

yaymalar havada kurutuldu, May Grünwalt Giemsa ile boyandı ve mikroskopta incelendi. 

Yaymalarda, en dış kısmı eozinofilik boyanan ışınsal bir alana sahip, orta kısmı açık ve kenarlara 

doğru daha koyu bazofilik görünüm alan granüller görüldü. Bu granül toplarının çevresinde, 

nötrofiller, plazma hücreleri, lenfositler ve histiositler izlendi. Her üç olguda miçetoma tanısı aldı. 

Miçetoma ve 'Madura Ayağı', gerçek mantarlar veya Aktinomiçes türü bakteriler tarafından oluşan 

kronik granülamatöz, genellikle unilateral görülen, yumuşak doku enfeksiyonudur. Tanı ve tedavi 

gecikmeleri artmış morbiditeye neden olabilir. Tedaviye oldukça dirençlidir ve rekürrens gelişebilir. 

Somali gibi ekonomik gücü zayıf coğrafyalarda bu mikroorganizmaların ince iğne biyopsi yöntemi ile 

tanısı ucuz ve kolay olabilmektedir. Mikrobiyolojik kültür ve radyoloji ile yöntemleri maliyeti 

artırabilir. Nadir görüldüğü ve iğne aspirasyon biyopsi ile tanı alabildiği için, ayakta (Madura ayağı), 

sırttta deri dokusunda ve meme dokusunda miçetoma teşhisi konan Somalili 3 olgunun literatür 

bilgileri ışığında sunulması uygun görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Miçetoma, Madura Ayağı, İnce İğne Aspirasyon Biyopsi, Sitoloji 

 

MYCETOMA OF FOOT, BACK AND BREAST TISSUE: SOMALIAN 3 RARE 

CASES 
 

 

ABSTRACT 
In this study, we aimed to discuss the clinical and cytopathological findings of 3 different Somalian 

cases with a mycetoma of the foot, back and breast tissue. Case 1: A 57-year-old male patient. The left 

foot has been gradually enlarged, has severe painless swelling, and has numerous wounds on the skin. 

There are white and black discharge mixed with pus from open sinuses. Case 2: An 18-year-old male 

patient. There are several wound complaints on the upper and lower part of the skin which are 

characterized by pus formation which is drained and replicated, forming large and small swellings 

with white flow. Case 3: A 46-year-old female patient. There are with white pus wound complaints 

under the right breast and breast tissue, tumor-like, forming small and small hardness, on skin surface. 

Fine needle aspiration biopsy was performed by the experienced pathologist from the mass lesion 

areas of all three cases. Cytological squash and smears were prepared. The prepared smears were air-

dried, with stained May Grünwalt Giemsa and examined by microscope. In the smears, granules with 

an irradiated area with eosinophilic staining and a dark basophilic appearance were observed. 

Neutrophils, plasma cells, lymphocytes and histiocytes were observed around these granule balls. All 

three cases were diagnosed as mycetoma. Myceloma and 'Madura Foot' is a chronic granulomatous, 

usually unilateral, soft-tissue infection caused by true fungi or Actinomyces bacteria. Delays in 
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diagnosis and treatment may cause increased morbidity. It is highly resistant to treatment and may 

develop recurrence. The diagnosis of these microorganisms by fine needle aspiration biopsy method 

can be cheap and easy. Methods with microbiological culture and radiology can increase the cost. 

Since it is rare and can be diagnosed by needle aspiration biopsy, Somalian 3 cases , diagnosed as 

mycetoma in the foot and the skin tissue in the back and breast, were presented in the light of the 

literature. 

Keywords: Mycetoma, Madura Foot, Fine Needle Aspiration Biopsy, Cytology 
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BARİATRİK CERRAHİ ÖNCESİ RUTİN HELİCOBACTER PYLORİ 

ERADİKASYONU GEREKLİ MIDIR' 
 

MD. Hacı Hasan Abuoğlu 
 

 

445-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
GİRİŞ: Morbid obezitenin tedavisinde en etkili tedavi yönteminin bariatrik cerrahi olduğu günümüzde 

genel olarak kabul görmektedir. Morbid obezite çok sayıda gastrointestinal hastalıkla birliktelik 

göstermektedir. Gasroözofageal reflü, hiatal herni, barret özofagusu, Helicobacter pylori (HP) 

enfeksiyonu gibi üst gastrointestinal sistem hastalıkları morbid obez hastalarda normal kilolu insanlara 

göre 2-3 kat daha sık görülmektedir. Bu çalışmada bariatrik cerrahi geçirmesi planlanan hastalarda HP 

enfeksiyonu sıklığını ve bu hasta grubunda rutin olarak HP eradikasyonu gerekliliğini saptamak 

amaçlanmıştır. MATERYAL METHOD: 1 Ocak 2017-1 Ocak 2019 arasında BMI > 40 kg/m2 olup 

bariatrik cerrahi planlanan 144 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Preoperatif yaş, cinsiyet, BMI, ve 

komorbid hastalıkları kayıt altına alınmıştır. BULGULAR: Morbid obezite nedeniyle bariatrik cerrahi 

planlanan toplam 144 hastanın 24’ü (%16.6) erkek 120’si (%83.4) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 

36 (20-59), BMI 45.6 (41-58) kg/m². HP enfeksiyonu 99 (%68.75) hastada pozitif saptanırken, 45 

(%31.25) hastada negatif saptanmıştır. 24 erkek hastanın %12.5’inde HP pozitif saptanırken, 120 

kadın hastanın %80’inde HP pozitif saptandı. Her iki cinsiyet arasında HP sıklıkları açısından 

istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p<0.05). TARTIŞMA: Morbid obezite nedeniyle cerrahi planlanan 

ve preoperatif dönemde gastroskopik inceleme yapılan hastaların %18’nin medikal tedaviye ihtiyaç 

olduğu, %1’de ise cerrahi planda değişiklik gerektirecek problemler olduğu görülmüştür. 

Çalışmamızda morbid obezite cerrahisi planladığımız hastalarımıza rutin olarak preoperatif 

gastroskopik inceleme yaptık. Bu hastaların %68’de HP enfeksiyonu varlığına rastladık ve bu 

hastalara preoperatif medikal tedavi planladık. HP enfeksiyonu sıklığı coğrafik bölgeye ve ülkelerin 

sosyoekonomik durumuna göre oldukça farklılık göstermektedir. Yüksek prevalans düşük ekonomik 

ve eğitim seviyesi olan kalabalık aile üyelerinin bulunduğu, hijyenik ortamın yetersiz olduğu 

toplumlarda görülmektedir. Yapılan bir çalışmada HP enfeksiyonu ve cinsiyet, BMI, sigara arasında 

anlamlı bir ilişki saptamadıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada ise bayan cinsiyet ile HP enfeksiyonu 

arasında anlamlıbir ilişki vardı. SONUÇ Rutin olarak preoperatif dönemde HP eradikasyonu 

yapılmasını önermemekle birlikte mutlaka preoperatif dönemde gastroskopik inceleme yapılmasını HP 

enfeksiyonu saptanan hastalarda preoperatif HP eradikasyonu yapılmasının önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Morbid Obezite, Bariatrik Cerrahi, Helicobacter Pylori, 
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BEBEK VE ÇOCUKLARDA ABDOMİNOSKROTAL HİDROSEL: TEK MERKEZ 

DENEYİMİ 
 

Asst. Prof. MD. İ̇brahim Aydoğdu 
 

 

446-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Abdominoskrotal hidrosel (ASH) bebeklik ve çocukluk döneminde çok nadir görülen bir hidrosel 

varyantıdır. Bu anomali, büyük bir "karın içi" bileşeni ile bir kum saati şeklinde iletişim kuran büyük 

bir skrotal hidroselden oluşur. Gelişim mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Klinik olarak 

muayene sırasında alt kadrandaki karın kitlesi inguinoskrotal poşun hemen üzerinde palpe 

edilebiliyorsa, tanıdan şüphelenilmelidir. Ultrasonografi ile tanı konulabilir. Bazı hastalarda testis 

dismorfizmi bildirilmiştir. Literatürde bu tip hidrosellerin kendiliğinden gerilemediği bildirildiğinden 

tedavisi cerrahi olarak yapılır. Ancak ASH'in cerrahi yaklaşımı konusunda fikir birliği yoktur. En 

yaygın kullanılan cerrahi teknik ise standart inguinal yaklaşımdır. Ayrıca, ekstraperitoneal, 

laparoskopik ve skrotal yaklaşımların da uygulanabileceği bildirilmiştir. Bu sunumda altı ASH vakası 

bildirdik. Bir hastada bilateral, diğerlerinde unilateral ASH ve iki hastada da dismorfik testis vardı. 

Olguların birinde tanı abdominal bilgisayarlı tomografi, diğerleri ultrasonografi ile yapıldı. Tüm 

ameliyatlar inguinal insizyon ile yoluyla yapıldı. İşlem sırasında iğne ile kitlenin dekompresyonu 

yapılmış ve bu durum ameliyatı kolaylaştırmıştır. Spermatik kord ve elemanları, abdominoskrotal 

hidrosel kesesinden dikkatlice ayrılmış ve iki vakada skrotal ödem dışında postoperatif herhangi bir 

komplikasyon gelişmemiştir. Fizik muayene ve ultrasonografi ile hastaların takipleri yapılmış olup 

herhangi bir nüks ya da komplikasyon saptanmamıştır. Bu sunumda altı ASH vakası bildirdik. Ek 

olarak ilgili literatürü gözden geçirdik ve etiyoloji, tanı yöntemleri, cerrahi yaklaşım, ASH ile ilişkili 

anomalileri araştırdık. Cerrahi teknik olarak inguinal insizyonun yeterli olduğunu ve herhangi bir nüks 

gelişmeyeceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Abdominoskrotal, Hidrosel, İnguinal Kesi, Çocuk 
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BESLENME AMAÇLI OSTOMİ DENEYİMLERİMİZ: 
 

MD. Mustafa Fevzi Celayir 
 

 

447-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı perkutan endoskopik gastrostomi yöntemi ya da laparotomi yöntemi ile 

beslenme tüpü yerleştirilen olguların karakteristiklerini ve tüp yerleştirilmesine bağlı gelişen 

komplikasyonları incelemektir. Günümüzde enteral beslenmeya ulaşmak kolaylaşmıştır. Hastaların 

beslenme ihtiyaçları yatışlarının uzamasına bağlı olarak artmaktadır. Enteral beslenme tüpü 

uygulaması,hastayı aspirasyonun olası komplikasyonlarından korumakta;ucuz ,etkili ve en önemlisi de 

doğal GİS yolu ile bir beslenme sağlamaktadır. Tüp yerleştirme tekniğinin seçiminde hasta 

profillerinin ve olabilecek komplikasyonların bilinmesi beslenme desteğinin verilebilmesi için 

önemlidir. Method: Hastanemizde yatan ve enteral beslenme tüpü yerleştirilmiş ardışık 114 hastanın 

retrospektif olarak toplanan verileri endoskopik ve cerrahi yöntemle yerleştirilmiş olgular olmak üzere 

iki ayrı grupta incelendi. Sonuçlar:2007-2017 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal EAH Genel Cerrahi 

Kliniği’nde Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması ile 680, cerrahi (laparotomi ile) 

ostomi uygulaması ile de 25 hastaya olmak üzere toplam 705 enteral beslenme tüpü yerleştirilmiştir. 

Cerrahi yöntemlerin uygulandığı grubun ortalama yaşı, PEG uygulanan gruba göre belirgin olarak 

yüksek bulunmuştur., p< 0.05. Cerrahi gruptaki bütün operasyonlar ameliyathanede,PEG uygulamaları 

ise büyük çoğunlukla cerrahi endoskopi ünitesinde (% 99,85 ), 4 hastada ameliyathanede (% 0,14) 

yapılmıştır.Bunlar da dış anestezide sedasyon alması yüksek riskli hastalar olup ameliyahane şartları 

gerektiren yaşlı,özellikle baş boyun tümörlü hastalardı. Laparotomi ile ostomi yapılan grupta kanserli 

hasta sayısının belirgin olarak yüksek bulunduğu görüldü. p< 0.001. Ayrıca daha önce batın ameliyatı 

geçirmiş hastalara da çoğunlukla bu yöntemi tercih edilmek zrunda kaldık.Aksine PEG grubunda ise, 

olguların çoğu (% 93) SVA, kafa travması gibi nöroşirürjik ve nörolojik problemleri olan hastalardı. 

Toplam komplikasyon oranları PEG grubunda laparoskopik ostomi grubuna göre daha azdı. Tartışma: 

Cerrahi ostomiler hangi yolla yapılırsa yapılsın; uzun süre beslenme gereksinimi duyan hastalar için 

hayat kurtarıcıdır.Her cerrahi işlem gibi iki teknikte de; farklı , ama göz ardı edilemeyecek 

komplikasyonlar olması kaçınılmazdır.Ancak kolay uygulanabilir olması ve tecrübeli ellerde PEG 

,klasik laparotomili tekniğe göre üstündür. 

Anahtar Kelimeler: Peg, Cerrahi Ostomi, Komplikasyonlar 
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BEYİN ÖLÜMÜNDE DONÖR BAKIMI : OLGU SUNUMU 
 

MD. Buket Özyaprak 
 

 

448-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş : Beyin ölümü sonrası organların optimal fonksiyon göstermesi için uygulanması gereken 

önlemler acilen alınmazsa organlarda disfonksiyon gelişir. Bu sonuca, beyin ölümüne bağlı gelişen ve 

beyin ölümü sonucunu oluşturan fizyopatolojik değişiklikler birlikte neden olmaktadır. Burada beyin 

ölümü tanısı sonrası donör bakımı almış bir olgu sunulacaktır. Olgu : Serebrovaskuler hastalık 

nedeniyle trombektomi yapılan 67 yaşındaki kadın hastada beyin ölümü gelişmiştir. Ailenin de onayı 

ile donör olan olguya donör bakımı sürecinde monitorizasyon; elektrokardiografi, saturasyon probu, 

end tidal karbondioksit, ısı, invaziv arter monitarizasyonu, santral venöz basınç, idrar outputu takibi 

şeklinde olmuştur. Hemodinamik stabilite için inotrop destek tedavisi ve santral venöz basınç takibi ile 

volüm replasman tedavisi uygulanmıştır. Arteriyal kan gazı izlemlerine göre gerekli replasman 

tedavileri uygulanmıştır. Beyin ölümü kararı sonrasında donör bakımı sürdürülen hasta yoğun bakım 

ünitesinden sekiz saat sonra operasyon odasına alınmıştır. Donör bakımı fonksiyonel organlar alınana 

kadar ameliyathanede de devam ettirilmiştir. Sonuç: Donör bakımı yönetiminde yeterli organ 

perfüzyonu ve oksijenizasyon en önemli hedeftir. Beyin ölümünün erken tanısı da ilk koşuldur. Beyin 

ölümünün ve beyin ölümüne neden olan faktörlerin yol açtığı hemodinamik instabilitenin tedavisi ile 

birlikte organların transplantasyon için uygun durumda olmasını sağlamak multidisipliner bir yaklaşım 

ile mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Donör Bakımı, Beyin Ölümü, Yoğun Bakım Ünitesi 
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BİLATERAL OMUZ ÇIKIĞI 
 

MD. Miray Özlem - MD. Ahmet Burak Erdem - MD. Bahattin Işık 
 

 

449-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Omuz eklemi çıkıkların en sık görüldüğü eklemdir ve genellikle tek taraflı olur ve 

yaklaşık %90 kadarı öne doğru çıkık şeklinde görülür. Omuz çıkıkları hemen tedavi edilmesi gereken 

Ortopedik acillerdendir. Bu olgu sunumunda nadir görülen eş azmanlı bilateral omuz çıkığı vakasının 

sunulması amaçlandı. Olgu:28 yaşında erkek hasta acil servisimizde her iki omuzda ağrı, hareket 

kısıtlılığı şikayeti ile 112 ambulansı ile getirildi. Öyküsünden gece yatağında uyuduğu, sabah yerde 

omuz ağrısıyla uyandığı, kollarını hareket ettiremediği, bunun üzerine 112’yi aradığı ve sonrasında 

acil servisimize getirildiği öğrenildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde her iki omuzda 

apolet belirtisi ve hareket kısıtlılığı vardı. PA AC grafisi ve bilateral yan omuz grafisi çekildi (Resim 

1). Filmde her iki omuzun anteriora çıkmış olduğu görüldü. Sedasyon eşliğinde modifiye Hipokrat 

yöntemiyle kapalı redüksiyon denendi. İşlemin başarısız olması üzerine ameliyathanede genel anestezi 

altında açık redüksiyon yapıldı. Redüksiyon sonrası Velpeau bandajı yapıldı, hasta önerilerle taburcu 

edildi. Tartışma:Eş zamanlı iki taraflı omuz çıkıkları oldukça nadirdir ve çıkıklar çoğunlukla arkaya 

doğru olmaktadır. En sık görülme nedenleri ise epileptik veya alkol yoksunluğuna bağlı nöbetler, 

elektroterapi, duygusal rahatsızlıkları olan hastalarda ani ve dengesiz kas kasılmalarıdır. anterior omuz 

çıkıkları ise çoğunlukla travma sonrası meydana gelmektedir. Bizim vakamızda ise çıkık öne doğru 

olmuştu, hastanın bilinen epilepsi öyküsü yoktu. Sonrasında yapılan EEG ve kranial MR normal 

olduğu için çıkığın hastanın yataktan düşmesine bağlı olarak oluşmuş olabileceği düşünüldü. 

Sonuç:Bilateral omuz çıkığı nadir görülür. Görüldüğünde travma ve epilepsi araştırılmalıdır. 

Kaynaklar 1.Dunlop CC. Bilateral anterior shoulder dislocation: a case report and review of the 

literature. Acta Orthop Belg 2002;68(2):168-70. 2. Turhan E, Demirel M. Bilateral anterior 

glenohumeral dislocation in a horse rider: A case report and a review of the literature. Arch Orthop 

Trauma Surg 2008;128(1):79-82. 3.Yılmaz F, Kavalcı C, Özlem M, Sönmez M. Simultaneous 

Bilateral Anterior Shoulder Dislocation Occurred During Sleepwalking. JCAM 2012;DOI: 

10.4328/JCAM.1235 
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ÖZ 
GİRİŞ: Koloskopi, kolorektal kanserden korunma, polip tespit ve alınması için en sık başvurulan 

yöntemdir. Başarılı bir kolonoskopi, çekuma ulaşma ve adenom tespit oranına, geri çıkma süresine ve 

bağırsak temizlik düzeyine bağlıdır. Yetersiz kolonoskopi oranı %4- 25 arasındadır.(1) MATERYAL-

METOD: SBÜ. İstanbul EAH. Endoskopi Ünitesinde yapılan kolonoskopik işlemlerin dosya taraması 

yapılmış olup, raporda 'tamamlanmamış endoskopik işlem', 'inkomplet kolonoskopi' yazanlar 

incelenmiştir. Raporlarda işlemin yapılma endikasyonu, tamamlanamama ve yetersiz bulunma sebebi, 

hastanın cinsiyeti ve yaşı kayıt altına alınmış, sonuçlar literatür eşliğinde incelenmiştir. BULGULAR: 

Ocak 2019 da yapılan toplam 620 kolonoskopik işlemin 117(%18.87) si tamamlanmamış veya 

inkomplet kolonoskopi olarak raporlanmıştır. Tamamlanamayan 117 işlemde Kadın/Erkek: 59/ 58, yaş 

ortalaması ise 55,47'dir. Endikasyonlar tablo 1 de, tamamlanamama nedenleri tablo 2 de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Endikasyon Karın ağrısı 29 Kabızlık 22 Rektal kanama 21 Belirtilmemiş 22 Anemi 12 Crohn 

Hastalığı 1 Anal fissür 1 Polipektomi anamnez 3 Dispepsi 2 İshal 1 Tarama amaçlı 3 Fekal 

inkontinans 1 Rektal prolapsus 1 Opere rektum tm 1 PET de patolojik tutulum 2 Tablo 2 Yetersiz, 

tamamlanmamış kolonoskopi sebebi Yetersiz temizlik 77(%65.81) Angulasyon, elonge ve kıvrımlı 

anslar 15(%12.82) Hasta intoleransı 8 (%6.83) Divertiküler hastalık 2 Önceki ameliyatlar 4 Aktif 

hastalıklar 6 Bradikardi 2 Alerjik reaksiyon 1 Düşük satürasyon 1 Endoskopist tecrübesi 1 Toplam 117 

SONUÇ: Tamamlanamayan veya yetersiz kolonoskopik işlemin sebebleri hastaya, işlemi yapana veya 

teknik nedenlere ait olabilir. İşlem öncesi hastayı iyi değerlendirip yetersiz bir işlem olasılığını en aza 

indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Bunlar arasında yeterli bağırsak temizliği için hasta ve 

yakının iyice bilgilendirilmesi, işlem sırasında ağrı duyusunun en aza indirgenmesi için yeterli 

sedasyon sayılabilinir. İşlem sırasında ise gerekirse yardımcı personel desteğinin sağlanması, her türlü 

manevranın yapılması önemlidir. REFERANS: 1- Approach to Incomplete Colonoscopy: New 

Techniques and Technologies Diana L. Franco, MD, Jonathan A. Leighton, MD, and Suryakanth R. 

Gurudu, MD Gastroenterol Hepatol (N Y). 2017 Aug; 13(8): 476–483. 
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ÖZ 
Amaç: Organ nakli doğal olarak kritik bir ameliyat sonrası dönem geçirir. Komplikasyonlar vücudun 

çeşitli sistemlerini içerebilir. Literatürde çok çeşitli merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. 

Karaciğer, böbrek ve kalp alıcı hastalarda, kafa içi boşluğun farklı bölümlerinde kanama insidansını 

bulmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: İntrakraniyal boşluğun farklı bölümlerinde kanama yaşayan, 

2000-2016 yılları arasında merkezimizde böbrek, karaciğer veya kalp nakli yapılan 2524 hastanın tıbbi 

dosyalarını retrospektif olarak inceledik. Bulgular: Araştırmamız, 25 hastanın böbrek, karaciğer veya 

kalp nakli sonrası farklı zamanlarda intraserebral kanama yaşadığını ortaya koydu. Bu grupta 20 hasta 

böbrek, 3 hasta karaciğer ve 2 hasta kalp naklinde bulundu. Grupta 11 kadın, 14 erkek hasta vardı. Yaş 

aralığı 20 ile 63 arasında idi. Bir hastada intrakranial anevrizma ve epidural hematom, diğer 4 hastada 

ICH'ye ek olarak subdural hematom vardı. İntraserebral hematom bölgeleri sağ frontal lob (3 hasta), 

sağ parietal lob (5 hasta), sağ temporal lob (3 hasta), sağ talamus (4 hasta), sağ bazal ganglion (4 

hasta), sol temporal lob (2 hasta) idi. ) ve sol ön lob (4 hasta). On iki hasta tıbbi olarak tedavi edildi. 

Subdural hemoraj, epidural hemoraj veya intraparenkimal hemoraj olan 11 hastaya crainotomi ve 

hematom boşaltıldı. Orta hat kayması ve intraventriküler genişlemesi olan iki hastaya EVD 

yerleştirildi. Ameliyat sonrası dokuz hasta 2 gün-4 ay içinde öldü. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, Epidural Hematom, İntraserebral Hematom, İntraserebral 

Anevrizma, Kalp Nakli, Karaciğer Nakli, Subdural Hematom 

 

INTRACRANIAL HEMORRHAGES IN KDNEY, LVER AND HEART RECIPIENT 

PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Objectives:Organ transplantation naturally has a critical postoperative period. The complications may 

involve various systems of the body. A wide variety of central nervous system diseases have been 

reported in the literature. We aimed to find out the incidence of hemorrhage into different 

compartments of the intracranial cavity in liver, kidney and heart recipient patients. Materials and 

Methods:We retrospectively reviewed the medical files of 2524 patients who underwent either renal, 

liver or heart transplantations at our center during the years between 2000-2016 who experienced 

hemorrhage in different compartments of the intracranial cavity. Results:Our search revealed that 25 

patients have experienced intracerebral hemorrhage(ICH) at different times following kidney, liver or 

heart transplantation. In this group 20 patients were kidney, 3 patients liver and 2 patients were heart 

transplanted. The group included 11 female and 14 male patients. The age range was between 20 and 

63 years. One patient had an intracranial aneurysm and epidural hematoma while another 4 patients 

had subdural hematoma in addition to ICH. Sites of intracerebral hematoma included right frontal 

lobe(3 patients), right parietal lobe(5 patients), right temporal lobe(3 patients), right thalamus(4 

patients), right basal ganglia(4 patients), left temporal lobe(2 patients) and left frontal lobe(4 patients). 

Twelve patients were treated medically. Eleven patients with subdural hemorrage, epidural hemorrage 

or intraparenchymal hemorrage underwent crainotomy and evaculation of the hematoma. In two 

patients with midline shift and intraventricular extension, EVD was inserted. Nine patients after 

surgery died within 2 days-4 months. Conclusion:Neurologic compications such as intraparenchymal 

hemorrage, subdural hematoma or epidural hematoma were not uncommon in kidney, liver or heart 

recipients. The occurence of these complications were associated with prolonged PT and APTT time, 
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 trauma or thrombocytopenia. These complications contributed to prolongation of hospital stay, 

increased in-hospital mortality, and decreased graft and patient survival 

Keywords: Epidural Hematoma, Heart Transplantation, İntracerebral Hemorrhage,intracerebral 

Aneurysm, Kidney Transplantation, Liver Transplantation , Subdural Hematoma 
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MD. Başak Güler 
 

452-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Cantrell pentalojisi, nadir görülen bir anomali olup; anterior diafragma yokluğu, orta hat karın duvarı 

defekti, diafragmatik perikard eksikliği, kardiak anomaliler ve sternum alt uç defektinin bir arada 

görülmesini tanımlamaktadır. Etiolojisi kesin olarak bilinmemekle beraber, embryolojik hayatın erken 

dönemlerinde mesoderm tabakasında meydana gelen defektlerin sendroma yol açtığı düşünülmektedir. 

Bu vakada, ektopia kordis ve omfalosel birlikteliğinden yola çıkılarak, 12. gebelik haftası kadar erken 

bir gebelik haftasında sendromun tanısı konulmuş ve aileye danışmanlık verilebilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cantrell Pentalojisi, Karın Duvarı Defekti, Kardiak Anomali 

ABSTRACT 

The pentalogy of Cantrell is a rare anomaly consisting of absence of anterior diaphragm, midline 

defect of abdominal wall, absence of diaphragmatic pericardium, cardiac anomalies, and defect of 

lower part of sternum. Etiology is still unknown but the defects in mesodermal layer at the early 

embryologic life are to be blamed. In this case, togetherness of ectopia cordis, and omphalocele led to 

the diagnosis at a very early stage like 12th gestational week, and the family was consulted. 

Keywords: Pentalogy of Cantrell, ectopia cordis, omphalocele 
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ÖZ 
Giriş Catch Plus cihazı (CPD) literatürde yer alan mekanik trombektomi cihazlarından birisi olup 

literatürde bu cihazla ilgili geniş bir çalışma yer almamaktadır. Amaç Kliniğimiz tedavi grupları 

tarafından CPD cihazı ile gerçekleştirilen akut iskemik inme sonrası serebral mekanik trombektomi 

sonuçlarını inceledik. Metot Tüm olgular 2017 Ocak ve 2018 Ekim tarihleri arasında tedavi edilmiş 

olup veriler girişimsel radyoloji takımı verilerinden alınmıştır. Analizler retrospektif olarak 

yapılmıştır. Eğer başka bir mekanik trombektomi cihazı kullanılmış, inme öncesi mRS 2 veya üzeri ise 

veya iskemik inme vertebrobaziler sistemi kapsamışsa çalışma dışı bırakılmıştır. Ancak distal erişim 

kateteri ile başarısız bir aspirasyon gerçekleşmiş ise olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçlar 

Çalışmada 42 olgu yer almakta (24 kadın, 18 erkek) olup yaş ortalaması 63 ve kabul sırasındaki 

NIHSS skoru ortalaması 16 olarak saptanmıştır. İnme gelişiminden mekanik trombektomi amaçlı 

kasık ponksiyonuna kadar geçen süre 154 dk olup ortalama 97 dk sonrası rekanalizasyon sağlanmıştır. 

Toplam 9 olgu trombektomi öncesinde tPA tedavisi almıştır. Thrombektomi (20 olgu CPD ve 

aspirasyon, 22 olguda sadece CPD) sonrası kabul edilebilir rekanalizasyon (TICI 2b, 2c or 3) olguların 

%81’inde (34/42) sağlanmıştır. ICA total oklüzyonu 4 olguda izlenmiştir. Semptomatik intrakranial 

kanama (PH2) sadece 1 olguda izlenmiştir. Toplam 9 olgu takip sırasında kaybedilmiştir. Son 

takiplerde olguların %12’si (5/42) mRS 0-1, %7’si (3/42) mRS 2 ve 60’ı (25/42) mRS 3 ve üzeri 

olarak saptanmıştır. Sonuç CPD güvenli bir mekanik trombektomi cihazı olup uygun rekanalizasyon 

oranları ile ön sistem akut iskemik inmelerde başarılı olup hiçbir olguda hematom ve buna bağlı 

cerrahi tedavi izlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akut İskemik İnme; Mekanik Trombektomi; Catch Trombektomi Cihazı 

RESULTS OF CATCH STENTRIEVER FOR MECHANICAL THROMBECTOMY 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND Among the stentrievers currently used for cerebral thrombectomy, the Catch Plus 

device (CPD) is one of the devices stentrievers that is not well studied in the literature. OBJECTIVE 

We would like to report our results in cerebral thrombectomy for acute ischemic stroke (AIS) using 

CPD. METHODS All patients who underwent thrombectomy for AIS between January 2017 to 

October 2018 using any of the 3 sizes of the CPD was extracted from the interventional 

neuroradiology records of our team. The patients were evaluated retrospectively. Patients were 

excluded if any other stentriever was used together with CPD or they had posterior circulation strokes 

or if the pre-stroke mRS was more than 2. They were included if the thrombectomy was preceded with 

an unsuccessful or partially successful clot aspiration by a distal access catheter. RESULTS There 

were 42 patients (24 females, mean age was 63). The mean NIHSS score on admission was 16. The 

mean time from symptom onset to groin puncture was 154 minutes and mean recanalization time after 

groin puncture was 97 minutes. Nine patients received tPA before treatment. Thrombectomy (20 

patients CPD with aspiration, 22 patients only CPD) resulted in acceptable recanalization (TICI 2b, 2c 

or 3) in 81% (34/42) of patients. ICA total occlusion was noted in 4 cases. Symptomatic intracranial 

hemorrhage (PH2) was noted in 1 patient. Nine patients were lost on follow up. On the last clinical 

follow-up 12% (5/42) of the patients were mRS 0-1, 7% (3/42) were mRS 2 and 60% (25/42) were 

disabled (mRS 3 or above). CONCLUSION CPD was associated with a good safety profile and 

favorable recanalization rates in the endovascular treatment of anterior circulation AIS. 

Keywords: Acute İschemic Stroke; Mechanical Trombectomy; Catch Thromnectomy Device 
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ÖZ 
Amaç: Hastaneye yatan hastaların nutrisyonel durumu önemlidir. Risk altındaki ve malnutrisyondaki 

cerrahi hastalarda morbidite ve mortalite artışı sebebidir. Bu hastaların tespiti ve önlem alınması 

gereklidir. Çalışmamızda, farklı değerlendirme yöntemleri ile hastalarımızın durumunu değerlendirdik. 

Yöntem: Olguların yatışlarının ilk 24 saatinde; yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, vücut kitle indeksi, 

nütrisyonel risk indeksi(NRİ) tespiti, albumin ve total protein düzeyi tayinleri yapıldı. Malnutrisyon 

durum değerlendirmesi amacı ile mini nutrisyonel değerlendirme(MND) yapıldı. Yapılacak ameliyat 

ve yaşa göre malnutrisyondaki olgular değerlendirildi. Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel 

analizleri yapıldı ve anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Toplam 120 olgu 

çalışmaya alınmıştır. Olguların 49’u kadın, 71’i erkekti. Yaşları 15 ile 93 arasında değişmekte olup, 

ortalama yaş 50.80±18.89’dur. Vücut kitle indeksine göre(VKİ); olguların %5.8’i 18.5’ten küçük/eşit 

grupta, %36.7’si 18.6-24.9 grubunda, %45’i 25-29.9 grubunda, %12.5’i ise 30 ve üzeri gruptaydı. 

Tanılara göre malnutrisyon durumları anlamlı farklılık göstermekteydi(p<0.01); malnutrisyon riski 

görülmeyen olgularda benign hastalık oranı malign hastalık oranından anlamlı yüksekti. Albumin 

düzeyleri VKI düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekteydi(p<0.05). Total protein düzeyleri NRI 

düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermekteydi(p<0.05) ve NRI düzeyi normal olan olguların total 

protein düzeylerinin NRI düzeyi ciddi olan olgulardan daha yüksekti (p:0.022; p<0.05). Albumin 

düzeyleri NRI düzeylerine göre anlamlı farklıydı (p<0.05) ve NRI düzeyi normal olguların albumin 

düzeylerinin NRI düzeyi ciddi olan olgulardan daha yüksekti (p:0.045; p<0.05). Sonuç: Ameliyat 

sonrası komplikasyonların daha az görülmesi hastanede yatış süresinin de kısalmasını sağlar. 

Çalışmamızda hastaların beslenme durumunu değerlendirmenin önemli olduğunu, malnutrüsyondaki 

hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası beslenme desteğinin planlanabileceğini ve böylece hastanın 

derlenmesi için geçen sürenin kısa olabileceğini tespit ettik. Bu değerlendirme yöntemlerinin 

uygulamasının varolan imkanlarımızla çok kolay olduğunu, basit ölçümlerle çok değerli sonuçlar elde 

edeceğimizi ve her disiplinden çalışanların uygulayabileceği kannatine vardık. 

Anahtar Kelimeler: Malnutrisyon, Vücut Kitle İndeksi, Nutrisyonel Risk İndeksi 
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ÖZ 
Chiari Tip I malformasyonu (CM1), gerek tanımı gerek doğal seyri, tedavi endikasyonları ve 

yöntemleri, gerekse de eşlik eden diğer anomali ve hastalıklar açısından, halen nöroşirürji pratiğinin 

üzerinde en tartışılan konularından birisidir. Tanı için genel görüş olarak, tonsillerin foramen 

magnumun en az beş milimetre aşağısına inmiş olması gerektiği kabul edilir. Biz bu çalışmada, 

kliniğimizde 10 yıl içerisinde cerrahi tedavi yapılan 96 Chiari 1 hastasında cerrahi öncesi ve cerrahi 

sonrası foramen magnum BOS akım MR değerleri arasındaki bilgileri değerlendirmeyi amaçladık. 

MRG’de Serebellar tonsillerin, Mc Rae çizgisi olarak bilinen bazionu, yani klivus alt ucu ve opistionu 

birleştiren hattı 5 mm’den fazla geçmesi CM tip 1 olarak tanımlanmaktadır. Hastaların operasyon 

öncesi tonsiller herniasyon dereceleri değerlendirilmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Tonsiller herniasyon 

5,1 mm ile 24 mm arasında olup ortalama 12,7 mm uzunluktaydı. Bütün hastalarda tonsil herniasyonu 

5 mm’nin üzerindeydi. Tüm hastaların preop. foramen magnum BOS akım MR değerleri en düşük 0.2 

cm/sn , en yüksek 1.0 cm/sn arasında olup ortalama 0.6 cm/sn hızındaydı. Normal foramen magnum 

BOS Akım MR hız değerleri ortalama 1,0cm/sn-6.0cm/sn olup tüm hastaların akım hızları azalmıştı. 

Postoperatif foramen magnum BOS Akım MR değerleri ise en düşük 1.0cm/sn , en yüksek 6.5cm /sn 

olup ortalama 3.0cm/sn hızındaydı. Postoperatif 6.ay foramen magnum BOS Akım MR hız değeri 

preoperatif döneme göre anlamlı (p ˂ 0,05) artış göstermiştir. Bizim çalışmamızda; hasta seçiminde 

klinik ve radyolojik açıdan değerlendiriliğinde, Foramen magnum BOS akım MRG tetkiki tüm Chiari 

1 malformasyonları için preoperatif ve postoperatif dönemde yapılması gereken tetkik olup cerrahi 

sonrasında operasyonun etkinliğini saptamada önemli bir tetkiktir. Foramen magnum 

dekompresyonuna duraplasti eklenmesiyle bütün hastalarda yeni sisterna magna oluşumu 

gözlenmiştir. Duraplasti foramen magnum posteriorunda BOS geçişini artırarak syringomyelide 

hacimde azalmaya yol açabilir. Bizim çalışmamızda Chiari 1 malformasyonlu olguların cerrahi 

tedaviden fayda gördükleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak Chiari 1 hastalarında BOS akım hızları 

hastaların klinik açıdan cerrahi faydalanma göstermeleri açısından önemli bir göstergedir. 

Anahtar Kelimeler: Chiari Tip 1, Foramen Magnum Bos Akım Mr. 
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ÖZ 
Chiari malformasyonu (CM) Tip 1 diğer tiplerin aksine sıklıkla erişkinlerde görülen serebellar 

tonsillerin foramen magnumdan spinal kanala doğru protrüzyonuyla karakterize bir anomalidir. 

Syringomyelinin en sık sebebidir. Tanısı Magnetik Rezonans (MR) görüntüleme ile konur. CM-1 

olgularında görülen syringomyeli için yapılan cerrahi dekompresyonda amaç syrinx oluşumuna yol 

açan patofizyolojik durumu düzeltmek ve myelopati progresyonunu önlemektir. Hastaların cerrahi 

sonrası semptom ve bulgularında gerileme saptanması dekompresyon cerrahisinin başarısını gösterse 

de syrinx kavitesindeki küçülme ile semptomların gerilemesi arasındaki korelasyon önemlidir. Bu 

amaçla CM- I ve syringomyelisi olan hastalarda dekompresyon cerrahisi sonrası geçen süreyle ilişkili 

olarak klinik semptom-bulgular ve görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeyi araştırdık. 2012-2018 

yılları arasında merkezimizde CM tip 1 olup siringomyelisi saptanan ve sonrasında dekompresyon 

ameliyatı yapılan 46 hasta retrospektif olarak tarandı. Hastaların 12’si erkek 24’ü kadındı. Yaş 

ortalaması 34 ± 9 idi (17-52). Hastaların bilgisayar sistemindeki kayıtlı bilgilerinden ameliyat öncesi 

ve ameliyat sonrası 1. Ay, 3. Ay, 6. Ay ve 1. Yıl MR ve klinik muayene sonuçlarına ulaşıldı. 

Hastalarda en sık saptanan semptomlar ve bulgular: başağrısı, ataksi, ekstremitelerde güçsüzlük ve 

duyu kaybıydı. Hastaların kayıtlı midsagittal T1 posterior fossa ve servikal MR görüntülerinden 

syrinxin maksimum anteroposterior çapı ve uzunluğu hesaplandı. Cerrahi sonrası syrinx kavitesinin 

daralması için geçen süre Kaplan Meier yöntemi kullanılarak hesaplandı. Maksimum anteroposterior 

çapta %50’nin üzerindeki daralmalar anlamlı olarak kabul edildi. Tüm hastalarda 6. Ay ve 1. Yıl MR 

sonuçlarında syrinx çapı ve uzunluğunda azalma saptandı. Ameliyat öncesi ortalama syrinx çapı 7.2 ± 

3 mm idi. Medyan syrinx daralma süresi dekompresyon sonrası 4.2 ay olarak saptandı (%95 güven 

aralığında 4-6.5 ay). 1. Yıl sonunda ortalama syrinx çapı 1.7 olarak saptandı. Cerrahi sonrası hastaların 

%96’sında semptomlarda gerileme saptandı. Bunların %50’sinde semptomlar tamamen kaybolmasa da 

azalma görüldü. En sık devam eden semptomlar başağrısı ve duyu kaybı oldu. Hastaların 1. Ay ve 3. 

Ay yapılan klinik muayenesinde anlamlı syrinx daralması olmamasına rağmen klinik bulgularında 

gerileme saptandı. 
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ÖZ 
Amaç: Tüberküloz peritonit(TBP) tüberküloz vakaları arasında nadir görülen akciğer dışı tüberküloz 

formudur .İnsidansı %0,1 - %0,7 arasındadır. Çocuklarda nadir görülür.Özgün semptom veya 

patognomonik bulgularının olmaması nedeniyle tanısı zordur.Tanı ve tedavideki gecikmeler önemli 

oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır.Biz burada nadir görülen adeziv intestinal 

obstrüksiyon ile bulgu veren tüberküloz peritonit olgusunu sunmayı amaçladık. Olgu: 9 yaşında kız 

hasta karın ağrısı, karında şişlik, ve ateş nedeniyle acile başvuruyor. Fizik muayenesinde abdominal 

hassasiyet ve defans mevcuttu.Hastanın Labaratuar parametrelerinde lökosit sayısı 19x103/μL,C-

reaktif protein 166 mg/dL, Na :135mmol/L, K:3.7mmol/L, Cl: 99.3 mmol/L. Abdominal 

ultrasonografi batın sağ alt kadranda 6cm ‘ye ulaşan sıvı izlendi.Akciğer grafisi normaldi.Ayakta 

direkt batın grafisinde multiple hava-sıvı seviyesi görüldü.İntestinal obstrüksiyon düşünülerek 

laparotomi yapıldı. Laparotomide eksuda görünümlü saman sarısı renkte asitin yanı sıra peritonda, 

ince ve kalın barsak yüzeyinde multipl beyaz sarımsı miliyer nodüller izlendi ve ayrıca treitzın 60 cm 

distalinde omentumdan ince barsağa uzanan bantlar mevcuttu adezyolizis yapıldı.Laparotomide ön 

planda TBP düşünüldü. Vakamızda periton sıvısından yapılan tüberküloz kültüründe üreme izlenmedi 

ayrıca sıvının sitolojik incelenmesinde lenfosit hakimiyeti mevcuttu. Patoloji sonucu ise granülomatöz 

reaksiyon ,kazeifikasyon nekrozu ve öncelikle tüberküloz şeklinde rapor edildi ve Antitüberküloz 

tedavi başlandı . Tartışma Tüberküloz peritoniti akciğer dışı tüberkülozun nadir görülen morbidite ve 

mortalitesi yüksek bir enfeksiyon hastalığıdır. Esas etkeni Mycobacterium tuberculosis olup 

patogenezinde primer bağırsak enfeksiyonu, enfekte sütün veya aktif akciğer hastalığından enfekte 

olmuş balgamın yutulması yer almaktadır . Klinik bulguları sinsi seyirlidir ve sık görülen semptomları 

ateş ,karın ağrısı ,karında gerginlik hissi ve kilo kaybıdır.Tanıda altın standartlar,TB bakterisinin 

kültürde üretilmesi ve bizim olgumuzda olduğu gibi periton biyopsisinin histopatolojik olarak 

incelenmesidir. Sonuç TBP ender görülen bir tüberküloz tipi olması, tanı ve tedavideki güçlükler 

nedeniyle izlemi uzun süreçlidir.Türkiye gibi tüberkülozun endemik olduğu yerlerde ateş, kilo kaybı, 

karın ağrısı ve asit ile başvuran hastalarda tüberküloz peritoniti ayırıcı tanılar arasında mutlaka 

düşünülmelidir ve erken tanı önemlidir 
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ÖZ 
GİRİŞ Pelvis grafisi, pediatrik ortopedide yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir Kalça 

ekleminin birçok patolojisinin değerlendirilmesi ve çeşitli radyolojik ölçümlerin yapılabilmesi için 

pelvis grafisinin uygun pozisyonda çekilmesi büyük önem arz etmektedir. Uygun şekilde çekilmeyen 

radyografilerin hastalıkların değerlendirmesini zorlaştırabileceği ya da engelleyebileceği gibi yeniden 

grafi çekilmesine neden olarak hastanın tekrar x-ışınına maruz kalabileceği bildirilmiştir. Çalışmada 

çocuklarda yatarak çekilen pelvis grafilerinin radyolojik olarak uygun olmayan çekimlerin sıklığını ve 

nedenlerini araştırmayı amaçlandı HASTALAR ve YÖNTEM Ortopedisi Polikliniğine başvuran, 7 

yaş ve altı yatarak pelvis AP grafisi çekilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Pelvis grafisinin 

uygunluğunun değerlendirilmesinde “Doğru pozisyonlamanın Radyografik Göstergeleri” kriterleri 

kullanıldı. SONUÇLAR 440 pelvis grafisi çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 2.9 

±3.32 yıl idi. 378 (%85.9) hastanın grafisi “Doğru pozisyonlamanın Radyografik Göstergeleri” ne göre 

uygun olarak çekilirken 62 (%14.1) hastanın grafisinin uygun pozisyonda çekilmediği gözlemlendi. 

Uygun pozisyonda çekilmeyen grafilerin 49 (% 79) unun RK ölçümlerinin normal sınırlar içerisinde 

olmadığı, 36 (% 58) ini 2 yaş ve altındaki hastaların oluşturduğu saptandı. TARTIŞMA Radyolojik 

görüntüleme yöntemleri tıpta hastalıkların tanı ve takiplerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde manyetik rezonans görüntüleme gibi radyasyon içermeyen ve yüksek görüntü kalitesine 

sahip tanı araçları olsa da konvansiyonel X ışını görüntülemeleri kolay ulaşılabilir, hızlı ve ucuz 

olması gibi avantajları nedeni ile halen yaygın olarak kullanılmaktadır. İdeal bir grafi, tanıyı koymada 

yardımcı olmalı, patolojinin miktarını belirlemeli ve tedavi planını için yol gösterici olmalıdır. 

Çalışmada çekimlerin %14,1’inin uygun pozisyonda çekilmediği ve yanlış çekimlerin nedeninin %79 

oranında pelvisin rotasyonda olmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşıldı. Hatalı değerlendirmelere ve 

gereksiz çekim tekrarlarına neden olmama adına grafi çekimleri sırasında pelvisin uygun rotasyonda 

konumlandırılması konusunda radyoloji teknisyenlerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. 2 yaş ve altı 

hastalarda uygun olmayan grafi çekimindeki oranın artması bebek hastalardaki ajitasyon ve iletişim 

güçlüğü olarak açıklanabilir. Annenin çekim sırasında bebeğe eşlik etmesi ve bebek için sessiz ve 

aydınlık bir ortam sağlanması bebeklerdeki çekim hatalarını azaltabilir. 
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ÖZ 
Nazofaringeal inflamasyon sonrası atlantoaksiyel eklemin spontan rotatuar subluksasyonu Grisel 

sendromu olarak tanımlanmıştır, primer olarak çocuklarda görülen, baş ve boynun inflamatuvar 

hastalıkları ile ilişkili travmatik olmayan bir atlantoaksiyel subluksasyondur. Aksisle atlas arasındaki 

subluksasyonun patogenezinden bağların inflamasyon boyunca artmış esnekliği sorumlu 

tutulmaktadır. Tanı klinik ve radyolojik bulgular ile konulur. Bu çalışmada 10 gündür tonsillofarenjit 

hikayesi olan ve giderek şiddetlenen boyun ağrısı ve tortikolis ile başvuran 6 yaşında erkek hasta 

sunuldu. Nörolojik muayenesi normal olan hastanın travma öyküsü yoktu. Hastanın servikal 

radyografi ve bilgisayarlı tomografi görüntülerinin incelenmesinde atlantoaksiyel rotatuar 

subluksasyon varlığını izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede subluksasyon ve retrofarengeal 

yumuşak doku infeksiyonu görüldü. Klinik ve radyolojik verilere dayalı olarak hastaya Grisel 

sendromu tanısı konuldu ve hastaya intravenöz antibiyotik tedavisi ve antiinflamatuvar tedavi verildi 

ve 3 hafta boyunluk ile takip edildi. Konservatif tedavi sonrasında boyun ağrısı ve tortikolis tamamen 

düzeldi. Potansiyel sekelleri ciddi olmakla birlikte Grisel sendromunun erken tanı ve tedavisi trajik 

sonuçların ortaya çıkmasını engeleyebilir. Grisel sendromunun primer tedavisi konservatiftir. 

Konservatif tedavide yatak istirahati, eksternal fiksasyon, antibiyotik tedavisi, antiinflamatuvar ve 

myeroleksan tedavi uygulanabilir. Boyun bölgesinin enflamasyonla seyreden hastalıkları sonrasında 

gelişen ağrılı tortikolisin ayırıcı tanısında Grisel Sendromu akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada non-

travmatik atlantoaksiyal subluksasyonun erken tanı ve uygun tedavisinin önemi vurgulanmıştır. 
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A RARELY SEEN SPONTANEUS NONTRAUMATIC ATLANTOAXIAL 
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ABSTRACT 
Spontaneous subluxation of the atlantoaxial joint following nasopharyngeal inflammation is known as 

Grisel’s syndrome. It's generally associated with head and neck infections such as pharyngitis, 

adenotonsillitis tonsillar abscess, cervical abscess, and otitis media. We present a 6-year-old male 

patient who was admitted with a complaint of gradually increasing neck pain and painfully torticollis. 

Neurological examination findings were normal and he had no history of trauma. Cervical spine 

radiography and computed tomography revealed atlantoaxial rotatory subluxation. On the Magnetic 

Resonance Imaging (MRI) was evaluated subluxation and retropharyngeal soft tissue infection. Based 

on the clinical and radiological findings, we diagnosed the patient as having Grisel’s syndrome. The 

patient was treated with intravenous antibiotics and anti-inflammatory agents and we fixed the patient 

with cervical collar externally for 3 weeks After conservative treatment neck pain and torticollis were 

dramatically improved. Although the potential sequelae may be severe, early diagnosis and treatment 

of Grisel’s syndrome can prevent tragic outcomes. The primary treatment of early detected Grisel’s 

syndrome is conservative. Conservative treatment includes bed rest, external fixation, antibiotic 

therapy, muscle relaxants, and anti-inflammatory therapy. If the diagnosis is established, atlantoaxial 

subluxation must be reducted as soon as possible. The length of time until reduction has been directly 

related to the failure of medical treatment and to an increased risk of recurrence or permanent neck 
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deformity. Delayed diagnosis and treatment may result in painful and permanent neck deformity that 

may even require surgical therapy. Grisel’s syndrome must be considered in the differential diagnosis 

in children with painful torticollis associated with upper respiratory tract infections. In this study, we 

emphasize the importance of early diagnosis of Grisel syndrome for appropriate and successful 

treatment. 

Keywords: Nontraumatic Atlantoaxial Rotatory Subluxation, Grisel Syndrome 
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ABSTRACT 
Aim: We aimed to compare effectiveness and safety of intravitreal pharmaceutical agents in patients 

with retinal vein occlusion Materials and methods: The medical records of 104 naive patients with a 

minimum follow-up period of 6 months due to retinal vein occlusions followed between January 2007 

and January 2016 were reviewed. Patients were divided into five groups based on the drug 

(Ranibizumab, Aflibercept, Bevacizumab, Triamcinolone, Dexamethasone). These patients were 

compared within and among groups. Results: All groups were similar with respect to demographic 

characteristics (p> 0.05). When fifty three patients with central retinal vein occlusion (CRVO) were 

evaluated there was no significant difference between groups in terms of visual and anatomic 

improvements at any follow-ups (p> 0.05). In branch retinal vein occlusion (BRVO), visual 

improvements of fifty one patients were significantly different between groups only at the 3rd, 4th and 

5th months (p< 0.05) related to better visual improvement with bevacizumab. There was no significant 

difference in anatomical parameters (p> 0.05). Cataract progression and increased intraocular pressure 

(IOP) rates were statistically nonsignificant between groups, however these rates were higher in 

steroid groups. Conclusion: Visual and anatomical improvements were statistically significant in all 

groups when compared to baseline parameters though neither visual nor anatomical improvements 

were significantly different between groups. On the other hand patients in bevacizumab group had a 

better visual improvement with no ocular complications in our study. 

Keywords: Comparison, Intravitreal, Injection, Macular Edema, Vein Occlusion 
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ÖZ 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı D vitamini eksikliği olan hastalarda kornea endotel tabakasında görülen 

değişiklikleri speküler mikroskopi yöntemiyle göstermektir. GEREÇ-YÖNTEM: Herhangi bir oküler 

patolojisi olmayan, serum D vitamin düzeyi 15ng/ml altında olan 22 kadın hastanın 44 gözü (Grup 1); 

herhangi bir oküler patolojisi olmayan, serum D vitamin düzeyi 15ng/ml ve üzerinde olan 20 kadın 

hastanın 40 gözü (Grup 2) çalışmaya dahil edildi. Ayrıntılı oftalmolojik muayenenin ardından tüm 

hastalara üç kere speküler mikroskopi (Tomey EM 4000) uygulaması yapılarak ortalama kornea 

endotel hücre yoğunluğu (CD), değişim kat sayısı (CV), hegzagonal hücre oranı (HEX) ve santral 

kornea kalınlığı (CCT) sonuçları kaydedildi. SONUÇ: İki grup arasında yaş, görme keskinliği, sferik 

eş değer, göz içi basıncı açısından anlamlı fark saptanmadı. Grup 1’de serum D vitamini düzeyi 

9.6±2.6 ng/ml iken grup 2’de 25.0±9.6 ng/ml idi. Ortalama CD değeri grup 1’de 2602.6±225.9 

hücre/mm2; grup 2’de 2554.1±182.8 hücre/mm2 idi (p=0.285). Ortalama CV değeri grup 1’de 

40.9±6.2; grup 2’de 40.6±4.7 idi (p=0.801). Ortalama HEX değeri grup 1’de 42.8±9.4; grup 2’de 

43.0±6.6 idi (p=0,950). Ortalama CCT değeri grup 1’de 538.1±35.1; grup 2’de 529.1±35.3 idi 

(p=0.247). TARTIŞMA: Mevcut çalışmamızda D vitamini eksikliğinin kornea endotel tabakası 

parametreleri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Daha geniş bir hasta grubunda, serum vitamin D 

düzeyine ek olarak gözyaşı/aköz hümörde D vitamin düzeylerini değerlendirmenin, D vitaminin 

kornea üzerindeki etkilerini göstermede daha anlamlı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 
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ÖZ 
Giriş: Postpartum depresyon doğum sonrası kadınların %10-15’ini etkileyen yaygın bir rahatsızlıktır. 

D vitamini eksikliği yapılan son çalışmalarda mood değişiklikleri, depresif duygu durumları ve 

postpartum depresyon sıklığı ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada, özellikle ülkemizde sık görülen 

vitamin D eksikliğinin replasmanının postpartum depresyon üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. 

Metot: Çalışma, prospekif çok merkezli olarak yapılmıştır. Herahngi bir gebelik komplikasyonu 

gelişen, sigara kulanımı, kronik hastalık öyküsü bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Gebelik 

takiplerinin yapıldığı merkezde hastaların bir kısmına birinci trimesterden itibaren vitamin D takviyesi 

başlandı. 3. trimesterde her iki grubun serum 25(OH) vitamin D3 düzeyleri ölçüldü. Serum 25 (OH) 

D3 konsantrasyonları <20 ng / mL (50 nmol / L) hafif eksiklik, <10 ng / mL (25nmol / L) ciddi 

eksiklik olarak sınıflandırıldı. Hastaların doğum sonrası 1. haftada depresif duygu durumları Beck 

Depresyon Envanteri ile değerlendirildi. Sonuç: Çalışmaya 89’u vitamin D takviyesi almış olan 

toplam 146 gebe katılmıştır. Vitamin D kullanan ve kullanmayan gruplara katılımcılar randomize 

seçilmiştir. Her iki grup yaş ortalamaları, doğum sayıları, sosyoekonomik düzeyleri açısından benzer 

özelliktedir. D vitamini suplementasyonu yapılan grupta depresyon değerleri anlamlı olarak düşük 

bulunmuştur. Tartışma: Daha önce yapılmış bir çok çalışmada vitamin D düzeylerinin postpartum 

depresyonla ters orantılı olduğu gösterilmiştir. D vitamini takviyesi gebelik sırasında nispeten güvenli 

ve düşük maliyetli bir müdahaledir ve çalışmamızda doğum sonrası depresyonun önlenmesinde 

önemli olabileceği görülmüştür. Büyük ölçekli randomize kontrollü çalışmalarla bu durum 

desteklenebilir. 
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THE EFFECT OF VITAMIN D SUPPLEMENTS ON POSTPARTUM DEPRESSION 
 

 

 

ABSTRACT 
Introduction: Postpartum depression is a common disorder that affects 10-15% of women after 

childbirth. In recent studies, vitamin D deficiency have been associated with mood changes, 

depressive moods and the frequency of postpartum depression. In this study, we aimed to investigate 

the effect of vitamin D deficiency replacement on postpartum depression. Methods: The study was 

conducted as a prospective multicentre. Patients who had a complication of pregnancy and who had a 

history of smoking and chronic disease were excluded. In the center where pregnancy follow-up was 

performed, vitamin D supplementation was started to some of the patients from the first trimester. 

Serum 25 (OH) vitamin D3 levels of both groups were measured in the third trimester. Serum 25 (OH) 

D3 concentrations were classified as <20 ng / mL (50 nmol / L) mild deficiency, <10 ng / mL (25 

nmol / L) severe deficiency. Depressive feelings of the patients were evaluated with Beck Depression 

Inventory in the first week after delivery. Results: A total of 146 pregnant women were included in the 

study, 89 of them had vitamin D supplementation. Participants were selected randomly in groups that 

used Vitamin D and not. Both groups have similar characteristics in terms of their average age, 

number of births and socioeconomic status. Depression values were significantly lower in the vitamin 

D supplementation group. Discussion: In many previous studies, vitamin D levels have been shown to 
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be inversely related to postpartum depression. Vitamin D supplementation is a relatively safe and cost-

effective intervention during pregnancy and it can be seen that it may be important in our study to 

 

 prevent postpartum depression. This can be supported by large-scale randomized controlled trials. 

Keywords: Vitamin D, Postpartum Depression, Pregnancy 
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ÖZ 
Bu retrospektif çalışmada, ayak bileği kırıklarında uygulanan cerrahi tedavi sonuçlarını etkileyen 

klinik ve radyolojik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimizde 1996-2006 yılları arasında 

deltoid ligament lezyonlu ayak bileği kırığı teşhisi ile yatırılarak opere edilen ,yaşları 19-77 arasında 

(ort. 46,3),20’si erkek ,8’i kadın olan 28 hasta değerlendirildi.Lauge-Hansen sınıflamasına göre 5 olgu 

SER, 15 olgu PER ,8 olgu PA tipi kırık saptandı.Hastaların takip süresi 15-103 ay arasında idi.(ort. 

59,4 ay). Takip muayenelerinde kırık değerlendirilmesi için AOFAS skorlama sistemi kullanıldı.90-

100 arası mükemmel,80-89 arası iyi,70-79 arası orta,70 puanın altı kötü sonuç olarak 

değerlendirildi.Ayak bileği posttravmatik artrozun değerlendirilmesinde Lindsjö ‘nün kriterleri 

kullanıldı.Verilerimizin istatiksel değerlendirilmesi yapılırken,deltoid ligament tamiri yapılan ve 

yapılmayan hastaların klinik sonuçlarının karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Test,kırık tipinin 

redüksiyon kalitesinin,posttravmatik osteoartrit gelişmesi ve klinik sonuçlara tekisi araştırılırken 

oranların karşılaşrılmasında Kruskal-Wallis Test,diğer tüm bulguların karşılaştırılmasında Chi-Square 

Test kullanıldı.İstatiksel olarak p>0,05 anlamsız,p<0,05 anlamlı kabul edildi. Tüm hastalarımızda 

kaynama sağlandı.13 olguda mükemmel (%46,4),10 olguda iyi(%35,9),3 olguda orta (%10,7),2 olguda 

kötü (%7,1) sonuç elde edildi.Beş olguda komplikasyon gelişti.Posttravmatik artrit oranımız %28,5 

olarak tespit edildi. Kanımızca kullanılan sınıflandırma yöntemleri uygulanacak tedaviyi belirmeye 

uygun değildir. Açık redüksiyon sonrasında lateral malleol redüksiyonun öncelikle yapılması gerektiği 

ve anatomik redüksiyonun intraoperatif olarak kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Sonuç olarak 

klinik veriler göz önüne alındığında,anatomik redüksiyon sağlandıktan sonra deltoid ligament 

tamirinin üstünlüğü istatiksel olarak gösterilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ayak Bileğ; ,deltoid Ligament; Lagement Tamiri 

SURGICAL OUTCOME OF ANKLE FRACTURES WITH DELTOID LIGAMENT INJURY 

 

ABSTRACT 

The aim of this retrospective study was to evaluate the clinical and radiological factors that influence 

the surgical outcome of ankle fractures .In our clinic ,between the age of 19 to77 (mean46,3) 20 males 

and 8 females total 28 patients with Ankle Fractures with Deltoid Ligament Injurywere operated 

between the years of 1996 to 2006. According to Lauge-Hansen classification 5 patients with SER 

type, 15 patients with PER type  and finally 8 patients with PA type  were detected. Follow-up period 

was between 15-103 months (mean59,4 months).  AOFAS scoring system was used at the final follow 

up (90-100 points=Excellent, 80-89 points=Good,70-79=fair and less than 70 points were considered 

as poor result). Lindsjo's criteria were use dinorder to determine the degree of posttraumatic  arthritis 

of the ankle joint. While evaluating the statical results ,Mann-Whitney U Test was used to compare the 

clinical results of between th epatients whose Deltoid Ligament were repaired and whose not repaired, 

Kruskal-Wallis Test was used to analyses theratios while investigating the reduction quality of  

fracture type,developing of  posttraumatic osteoartrit and its effects of clinical results and lastly for all 

other clinical data was analyzed with ChiSquare Test method. P>0.05 was accepted statistically not 
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significant while P<0.05 was accepted statistically significant. For all patients knitting was provided. 

Results were exellentin 13 (%46,4), good in 10 (35.9%), fair  in 3 (10.7%) and poor in 2(7,1%) 

patients. At 5 patients complication was developed. The post  traumatic ratio was detected as %28,5. In 

our opinion, the present classification systems are not appropriate  to determine the treatment. We 

consider that at the open reduction lateral malleol reduction should be done  as primarly and anatomic 

reduction shouldbe controlled as  intraoperative .To conclude, according to clinical results after 

providing anatomic reduction the advantage of  deltoid ligament repairing was not observed as 

statically. 

Keywords:Ankle / deltoidligament / ligament fixation 
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ÖZ 
Depresyon modeli oluşturulan dişi ve erkek farelerde beyin dokusunun apopitosiz ve nörogenez 

açısından değerlendirilmesi, beyin kaynaklı büyüme faktörü (BDNF) ekspresyonunun, Trozin kinaz B 

(TrkB) ve CREB yolağıyla ilişkisinin araştırılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada 

Etik kurul ((EÜHADYEK:14/91) onayıyla, Balb c cinsi 8 haftalık dişi (n=20) ve erkek fareler (n=20) 

kullanıldı. Farelerşn yarısı kontrol grubunu oluştururken diğer yarısına Depresyon modeli oluşturmak 

için Porsolt zorunlu yüzme testi uygulandı. Fareler ardışık iki gün içinden çıkmaları mümkün olmayan 

ağzı dar içi su dolu cam kavanozlara bırakıldı. Su düzeyi hayvanların yere dayanmalarına, kenara 

tutunarak ve sıçrayarak dışarı çıkmalarına izin vermeyecek şekilde ayarlandı. Fareler, 1. gün 15 

dakika, 2. gün 6 dakika zorla yüzdürüldü, davranışları kameraya kaydedildi. Daha sonra bir gece susuz 

bırakılan kontrol ve depresyon grubu sıçanlara ertesi gün sukroz tercih testi uygulandı. Depresyon 

grubu sıçanların sükrozlu su tercihindeki anlamlı azalma depresyon modelinin geçerliliğini 

göstermektedir. Dekapitasyonu takiben beyin hemisferlerinden biri apopitozis ve nörogenezis açısında 

histolojik analizler için diğer hemisfer ise Western Blot yöntemi ile BDNF, TrkB ve CREB 

ekspresyonu ölçümü için kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme için Ki kare testi kullanıldı. Histolojik 

analizde Glial Fibriller Asidik Protein (GFAP) ekspresyon gösteren astrositlerin kahverengi 

boyanmaları erkek fare gruplarında dişi fare gruplarına göre, depresyon gruplarında da kontrol 

gruplarına göre azalmış olsa da istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Western Blot 

yönteminde erkek farelerde kontrol farelere göre BDNF ekspresyonunda anlamlı azalış, TrkB 

ekspresyonunda anlamlı artış, CREB seviyesinde ise anlamlı düşüş gözlendi (p<0.05), dişi farelerdeki 

her üç protein ekspresyonu depresyonda değişse de kontrolden anlamlı olarak farklı bulunmadı 

(p>0.05). Balb c türü erkek fare beyin dokusunun depresyondan daha fazla etkilendiği düşünülebilir. 

Depresyon oluşturulan dişi farelerde beyin dokusu BDNF ekspresyon seviyesinin azalmamasında, 

dişilik hormonlarının koruyucu bir etkisi olabilir. BDNF, östrojen, kortizon seviyelerinin araştırılması 

gerekir. Erciyes Üniversitesi, BAP birimi tarafından desteklenmiştir (TOA-2015-5368). 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Fare, Glial Fibriller Asidik Protein, Bdnf 

 

HISTOCHEMICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS IN BRAIN TISSUE IN 

DEPRESSED FEMALE AND MALE MICE 
 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the apoptosis and neurogenesis and the relationship between 

brain-derived growth factor (BDNF) expression and Trozin kinase B (TrkB) and CREB pathway in 

brain tissue in depressed female and male mice. The Balb C-type female (n = 20) and male mice (n = 

20) were used with the approval of the Ethics Committee ((EÜHADYEK: 14/91)). Mice were swimed 

in water filled glass jars for two consecutive days, and the water level was adjusted so as not to allow 

the animals to stand on the ground, to hold on to the side and to jump out. Then, the control and 

depression group rats were given a sucrose preference test the next day, and the significant decrease in 

sucrose solution preference of the depressive group was shown to be valid. One of the brain 

hemispheres was used for histological analysis in terms of apoptosis and neurogenesis following 

decapitation. The other hemisphere was used to measure the expression of BDNF, TrkB and CREB 

via Western Blot method. Chi square test was used for statistical evaluation. Histological analysis of 
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Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) expression in astrocytes in the male mouse groups compared to 

the female mouse groups and the depression group compared to the control group were not statistically 

significant (p> 0.05). The decrease in BDNF expression, increase in TrkB expression and decrease in 

CREB levels were observed significantly (p<0.05) in depressed male mice compared to control male 

mice. Balb c type male mouse brain tissue can be thought to be more affected by depression. Brain 

tissue in female mice with depression can be a protective effect of female hormones in reducing 

BDNF expression level. BDNF, estrogen and cortisone levels should be investigated. This study was 

supported by BAP (TOA-2015-5368). 

Keywords: Depression, Mouse, Glial Fibrillary Acidic Protein, Bdnf 
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ÖZ 
Giriş: Derin ven trombozu ciddi komplikasyonlara yol açabilen ve bu nedenle de erken tanı konması 

ve tedavi edilmesi gereken bir patolojidir. Olgu : 16 yaşında erkek hasta sol alt ekstremitesinde ani 

başlayan ağrı, şişlik şikayetleriyle tarafımızca değerlendirildi. Venöz doppler USG tetkiki sonucunda 

sol eksternal iliak tama yakın oklüde eden trombüs materyali izlenmiştir. İliyo-femoral Mekanik 

Trombektomi Kateteri ile girişimsel tedaviye karar verildi. Lokal anestezi altında sağ femoral venden 

ponksiyonla girilerek geçici filtre yerleştirildi. Perkütan olarak sol popliteal vene girildi. Guidewire 

üzerinden 6 F sheat popliteal vene yerleştirildi. Radyoopak madde verilerek venlerin tromboze olduğu 

gözlendi. Sheatin içinden 6F rotational trombektomi kateteri ilerletildi. Actilyse(T-PA) kullanılarak 

trombektomi kateteri çalıştırıldı. Kademeli olarak popliteal, yüzeyel femoral ve ana femoral ven açıldı. 

Kontrol venografide venlerin tamamen açık olduğu görülerek işleme son verildi. Hastaya 24 saat 

boyunca 1000 Ü/saat dozunda heparin infüzyonu başlandı. 24 saat sonra geçici Cava Filtresi 

çıkarılırken çekme sistemiyle geri gelmediği görüldü. Hasta hemen anjiografi laboratuarına alındı ve 

mevcut sheat üzerinden görüntüleme yapıldı. Cava Filtresinin yerinde olduğu görüldü ve basket 

kateteri yardımıyla bir komplikasyon olmadan sheat içerisinden toplanarak çıkarıldı. Tartışma: Derin 

ven trombozu, komplikasyonları da göz önüne alarak, mutlaka erken tanısının konması ve en kısa 

zamanda tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavisinde geleneksek olarak oral warfarin, heparin, 

düşük molekül ağrılıklı heparin uygulanmakla birlikte, son yıllarda trombolitik eşliğinde mekanik 

trombektomi, trombolizis ve İVC’ye filtre yerleştirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Mekanik 

trombektomi genellikle akut ve subakut DVT tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde geçici 

filtrelerin kullanımı daha yaygınlaşmaktadır. Yine de filtre kullanımına bağlı inferior vena cava 

trombozu, filtre migrasyonu, perforasyon, posttrombotik sendrom gibi komplikasyonların 

gelişebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bizim olgumuzda Geçici Caval Filtre toplama sistemi ile geri 

gelmedi. Filtre ikinci bir müdahale ile filtre migrasyonu olmadan çıkarıldı. Sonuç: Akut/subakut iliyo-

femoral derin ventrombozu tedavisinde mekanik trombektomitedavisi iyi bir seçenek olmasına rağmen 

Caval filtreye bağlı olabilecek komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dvt, Mekanik Trombektomi,cava Filtresi 
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ÖZ 
Giriş: Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR), birinin nefes alması veya kalp atışının durduğu, kalp 

krizi veya boğulma gibi birçok acil durumda faydalı, hayat kurtarıcı bir tekniktir. Amerikan Kalp 

Derneği, eğitimsiz herkesin ve tıp personelinin, KPR'ye göğüs kompresyonları ile başlamalarını önerir. 

Bilginizi veya yeteneklerinizi yüzde yüz tamamlamadığınızdan korkuyorsanız bile, herhangi bir şey 

yapmak, hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Unutmamalıdır ki, bir şeyi yapmakla hiçbir şey yapmamak 

arasındaki fark, birinin hayatı olabilir. Diş hekimleri özellikle muayenehane temelli çalışmalarında 

karşılaşabilecekleri bu durumla başa çıkabilmelidirler. Bu zihniyetten yola çıkarak, KPR eğitimi almış 

5. sınıf diş hekimliği öğrencileri arasında KPR bilgisi, becerileri ve uygulama ile ilgili tutumlar 

araştırılmıştır. Materyal ve Metot: Diş hekimliği fakültesinde 5nci sınıfta okumakta olan 8 erkek ve 20 

kadın toplamda 28 diş hekimliği öğrencisine anket uygulanmıştır. Anket soruları kardiyak arest 

bulgularını bilem ve tanıma (bilinç değerlendirmesi, solunum değerlendirmesi, dolaşım 

değerlendirmesi), KPR bilgi ve becerileri, KPR tutumları ve KPR hakkında endişeler ana başlıkları 

altında toplanmıştır. Bulgular: Tamamı KPR eğitimi almış 28 kişilik grupta diş hekimliği eğitimi 

askeriye, ehliyet kursu, belediye kursu, tv-internet-medya gibi diğer eğitim seçenekleri de 

bildirilmiştir. Dokuz kişi aile bireylerinden veya arkadaşlarından birine kalp masajı yapacağını, 5 kişi 

ise bir yabancıya kalp masajı yapacağını bildirmiştir. Öğrencileri kalp masajı yapmaktan alıkoyan en 

büyük faktör yanlış bir şey yapmaktan korkmalarıdır (27 kişi). Sonuç: Diş hekimliği son sınıf 

öğrencilerinin KPR uygulamaları için kendilerini yeterli bulmadıkları ve KPR bilgi düzeylerinin 

geliştirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bilgili ve yetkin KPR uygulayıcılarının yetiştirilebilmesi için 

Temel Yaşam Desteği derslerinin diş hekimliği fakültesinde geliştirilmesi düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği Eğitimi, Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Farkındalık 

 

CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AWARENESS AMONG DENTAL 

STUDENTS 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a life-saving technique that is useful in many 

emergencies, such as heart attack or choking, in which someone stops breathing or the heart stops 

beating. The American Heart Association recommends that all uneducated people and medical staff 

start CPR with chest compressions. Even if you are afraid that you have not completed your 

knowledge or skills, doing something is better than doing nothing. It must be remembered that the 

difference between doing something and not doing anything can be someone's life. Dentists should be 

able to cope with this situation, especially in their office-based works. Based on this mentality, CPR 

knowledge, skills and attitudes related to practice were investigated among 5th-grade dental students. 

Materials and Methods: A total of 28 dental school students were enrolled in the study. The 

questionnaire questions were collected under the main headings of knowledge and awareness of 

cardiac arrest findings (consciousness assessment, respiratory evaluation, circulatory evaluation), CPR 

knowledge and skills, CPR attitudes and concerns about CPR. Results: Twenty-eight dental students 

who received CPR training were included in this study. Other places such as military, driving license 

course, municipal course, tv-internet-media services were also reported. Nine people stated that they 

would do heart massage to one of their family members or friends, 5 people reported that they would 

do heart massage to a stranger. The biggest factor students reported that prevented them from doing 
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heart massage was the fear of doing something wrong (27 people). Conclusion: It was concluded that 

senior students in dental school did not find themselves adequate for CPR applications and their 

knowledge levels of CPR could be improved. The development of Basic Life Support courses in the 

Faculty of Dentistry can be considered in order to educate the knowledgeable and competent CPR 

practitioners. 

Keywords: Dental Education, Cardiopulmonary Resuscitation, Awareness 
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ÖZ 
BRAF mutasyonu malign melanom, kolorektal karsinom, tiroid papiller karsinom , akciğer 

adenokarsinomu ve küçük hücreli olmayan akciğer karsinomlarında saptanmakta olup malign 

melanom olgularının yaklaşık % 50-60’ında pozitiflik göstermektedir. BRAF V600 mutasyonları 

arasında en sık görülen BRAF V600E mutasyonu olup daha nadir olarak BRAF V600K ve BRAF 

V600R mutasyonları görülmektedir. BRAF geni etkisini Kras üzerinden gerçekleştirerek hücre 

bölünmesini kontrol eder. Mutasyonları genellikle ekzon 15 içinde bulunan 600 kodonda ve 11. 

ekzonda yer alır. Çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD’ına 2014 Aralık ile 2018 

Temmuz ayları arasında tanı alan 45 malign melanom vakası dahil edildi. BRAF V600E mutasyon 

pozitifliği (45/11) %24.4 olguda saptandı. Real time PCR yöntemi ile mutasyon tespiti için parafin 

bloktan 5µ kalınlığında yapılan boyasız kesit ve bu kesitlerden sağlanan dokudan DNA ekstraksiyon 

kiti (COBAS DNA SAMPLE PREPARATION KIT,ROCHE DIAGNOSTICS GMBH) ile genomik 

DNA ekstrakte edildi.Genomik DNA, ticari BRAF geninde real time-PCR yöntemi ile analiz edildi. 45 

hastanın 24’ü kadın, 21 erkek olup kadın hastaların (24/5) %20.83’ünde, erkek hastaların (21/6) 

%28.57’sinde BRAF V600E pozitifliği saptandı. Kadın hastaların yaş ortalaması 59.8 (14-91) olup 

erkek hastaların yaş ortalaması 56.14 (17-81) olarak saptandı. BRAF V600E pozitifliği saptanan kadın 

hastaların yaş ortalaması 34.6, erkek hastaların 55.16 idi. Olguların 14 tanesini akral tip (BRAF 

V600E pozitifliği 1 olguda, %7.14’ünde), 19 tanesini kutanöz tip (BRAF V600E pozitifliği 6 olguda, 

%31.5’inde), 9 tanesini lenf nodu metastazı (BRAF V600E pozitifliği 2 olguda, %22.2’sinde), 2’sini 

karaciğer metastazı (BRAF V600E pozitifliği 2 olguda, %100’ünde), 1’ini göz oluşturmakta idi. 

Ülkemizde yapılan daha önceki çalışmalarda İzmir bölgesinde primer tümörlerde bakılan BRAF 

V600E mutasyon oranları %30, başka bir çalışmada primer tümörlerde %22.11, İstanbul bölgesinde 

primer tümörlerde %25.5, Edirne bölgesinde primer tümörlerde %36 saptanmıştır. Türkiyenin 

doğusunda BRAF mutasyonları ile ilgili literatürde çalışmaya rastlamadık. Bizim çalışmamızda BRAF 

V600E mutasyon oranları %2.4 olup ülkemizde batı bölgelerinde bildirilen oranlar ile benzerlik 

göstermekte idi. 

Anahtar Kelimeler: Malign Melanom, Braf, Diyarbakır Yöresi 

 

BRAF V600E FREQUENCY IN PATIENTS WITH MALIGNANT MELANOMA IN 

DİYARBAKIR REGION 
 

 

ABSTRACT 
The BRAF mutation is detected in malignant melanoma, colorectal carcinoma, thyroid papillary 

carcinoma, lung adenocarcinoma and non-small cell lung carcinomas, and poses positively in 

approximately 50-60% of malignant melanoma cases. The BRAF V600E mutation is the most 

common BRAF V600 mutation and more rarely BRAF V600K and BRAF V600R mutations. It 

controls the cell division by carrying out the BRAF gene effect on Kras. Their mutations are usually 

located in exon 15 within 600 codons and in the 11th exon. 45 malignant melanoma cases diagnosed 

between December 2014 and July 2018 were included in the study. BRAF V600E mutation positivity 

(45/11) was detected in 24.4% of cases. Genomic DNA was extracted from the paraffin block by 5µ 

non-stained section and DNA extraction kit (COBAS DNA SAMPLE PREPARATION KIT, ROCHE 

DIAGNOSTICS GMBH) from the tissue obtained from the paraffin block for mutation detection by 

real time PCR method. Of the 45 patients, 24 were female, 21 were male, 24.8% of female patients 
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(24/5) and 28.57% of male patients (21/6) had BRAF V600E positivity. The mean age of female 

patients was 59.8 (14-91) and the mean age of male patients was 56.14 (17-81). The mean age of 

female patients with BRAF V600E was 34.6 and 55.16 for male patients. Fourteen of the cases had 

acral type (BRAF V600E positivity in 1 case, 7.14%), 19 patients had cutaneous type (BRAF V600E 

positivity in 6 cases, 31.5% in 9 cases), 9 patients had lymph node metastasis (BRAF V600E positivity 

in 2 cases, 22.2%. 2 patients had liver metastasis (BRAF V600E positivity 2 cases, 100%) and 1 eye. 

In previous studies conducted in our country, BRAF V600E mutation rates in primary tumors in İzmir 

region were 30%, in another study, 22.11% in primary tumors, 25.5% in primary tumors in İstanbul 

region and 36% in primary tumors in Edirne region. We found no studies in the literature related to 

Turkey's east BRAF mutations. In our study, the BRAF V600E mutation rates were 2.4%, which was 

similar to the rates reported in the western regions of our country. 

Keywords: Malign Melanoma, Braf, Diyarbakır Region 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Venöz tromboemboliler (VTE) tetikleyici ve edinsel nedenlere bağlı olarak gelişmiş 

ise provoke, edinsel nedenler olmaksızın ortaya çıkmış ise non-provoke VTE olarak 

tanımlanmaktadır.Güncel kılavuzlarda non-provoke VTE olgularında üç aydan daha uzun tedavi 

süreleri önerilmektedir. Diğer yandan provoke VTE olgularında da artmış bir trombofili yatkınlığından 

söz edilebilir. Bu çalışmada derin ven trombozu(DVT) tanısı almış olgularımızdaki trombofili 

yatkınlığını araştırdığımız çalışmamızı sunmayı amaçladık. Metodlar: Kliniğimize DVT tanısıyla son 

altı ay içerisinde başvuran, yeni tanılı veya takip altında olan toplam 87 hasta geriye dönük olarak 

değerlendirildi. Hastalar DVT'nin provoke (n=32,%36,7)veya non-provoke (n=55,%63,2)olmasına 

göre ikiye ayrıldı.Takipler sırasında tekrarlayan DVT atağı nedeniyle ileri tetkik yapılarak tespit 

edilmiş olan gen mutasyonları(FV Leiden, MTHFR,PAI-1, FXIII,protrombin, G20210A) ve 

romatolojik hastalık varlığı gibi kalıtsal trombofili etkenleri olan hastalar belirlendi. Her gen 

mutasyonu ve romatolojik hastalık bir trombofili faktörü olarak kabul edildi. Her iki gruptaki 

trombofili yatkınlığı karşılaştırıldı. Bulgular: Non-provoke ve provoke DVT olgularında, tekrarlayan 

DVT nedeniyle gen mutasyonu ve romatolojik hastalık açısından ileri tetkik yapılan hasta sayısı 

sırasıyla 19(%34.5) ve 9(%28.1)olmuştu. İleri tetkik yapılan non-provoke DVT hastalarının 

tümünde(%34.5) ve provoke DVT grubundaki sekiz hastada (%25) en az bir adet trombofili faktörü 

mevcuttu. En sık görülen bozukluk non-provoke DVT grubunda tek trombofili faktörü görülmesiyken 

provoke DVT grubunda iki trombofili faktörü görülmesiydi. Edinsel nedenler arasında en sık 

görülenler malignite ve gebelik olarak saptandı. Sonuçlar: Non-provoke başlangıç kalıtsal trombofili 

için önemli bir göstergedir. Kalıtsal trombofili etkenlerinin provoke DVT olguları arasındaki sıklığının 

da az olmadığı görülmektedir(%25), bununla birlikte tüm hastalarda incelenmemiş olması 

çalışmamızdaki kısıtlama olarak kabul edilebilir. Kalıtsal trombofiliye yönelik tetkiklerin tarama testi 

olarak uygulanabilirliği artarsa uygun profilaksi ve hayat tarzı düzenlemeleri ile tromboemboli 

görülme sıklığının azaltılabileceğini ve bu sayede tromboemboliye bağlı morbidie, mortalite, 

hospitalizasyon ve tedavi maliyetlerinin düşürülebileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Derin Ven Trombozu 
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ÖZ 
Amaç: Böbrek taşlarının tedavisinde RIRC (Retrograd intrarenal cerrahi) ve ESWL (Ekstrakorporeal 

litotripsi) yaygın olarak kullanılmaktadır. ESWL başarısız hastalara RIRC başarı ile 

uygulanabilmektedir. Ancak ESWL sonrası ne zaman cerrahi yapılabileceği konusu net değildir. 

Çalışmamızda ESWL sonrası RIRC yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Böbrek taşı tanısıyla Ekim 2016-Ekim 2018 tarihleri arasında RIRC yapılan 134 

hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve operatif verileri retrospektif olarak incelendi, cerrahi 

öncesi ESWL yapılıp başarısız olanlar ile ESWL’ye uygun ancak yapılmayan hastalar yaş, vücut kitle 

indeksi, operasyon süresi, komplikasyon ve cerrahi başarı açısından karşılaştırıldı. Başarısızlık 

nedenleri not edildi. Bunun yanında ESWL öyküsü olan grup kendi içinde ameliyata kadar geçen 

sürenin 1 aydan uzun ve kısa olmasına göre ikiye ayrılarak komplikasyon ve başarı oranları açısından 

değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 38’inde başarısız ESWL öyküsü mevcut iken 

(grup 1) sadece RIRC (grup 2) yapılan grupta 96 hasta mevcut idi. Her iki grup yaş, VKI (vücut kitle 

indeksi), taş boyutu, taş Hounsfield üniteleri, operasyon süreleri, komplikasyon ve başarı açısından 

benzer özelliklere sahipti (Tablo 1). ESWL sonrası 1 ay beklenen grupta cerrahi başarı artış 

gösterirken, komplikasyonlar benzer bulundu. Buna karşılık ESWL sonrası 1 aydan kısa sürede 

operasyon yapılan hastalarda başarı yüzdesi daha düşük bulundu (p=0,01)(Tablo 2). ESWL sonrası 

erken dönemde ödem, darlık ve defleksiyon kısıtlılığı nedeniyle başarı düşüş göstermiştir. Sonuç: 

ESWL sonrası RIRC yapmak güvenlidir, daha yüksek cerrahi başarı elde edebilmek için ESWL 

sonrası bir ay beklemek başarı oranlarını yükseltebilir. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek Taşı, Eswl, Rırc, 
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EMBRİYO TRANSFERİ SIRASINDA SERT YA DA YUMUŞAK EMBRİYO 

TRANSFER KATATERİ KULLANIMININ GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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ÖZ 
Amaç: Embriyo transferi sırasında sert ya da yumuşak embriyo transfer katateri kullanımının gebelik 

sonuçları üzerine etkisinin incelenmesi Materyal ve Metod: Çalışmamıza NovaArt Tüp Bebek 

Merkezi’nde Ocak 2016 ile Aralık 2018 tarihleri arasında taze embriyo transferi yapılan 1889 hasta 

retrospektif olarak dahil edildi. Hastalar embriyo transferi sırasında sert ya da yumuşak katater 

kullanımına göre iki gruba ayrıldı. Sert katater ((Wallace® 1816NST ) kullanılan grupta 667 hasta 

varken yumuşak katater (Wallace® 1816N) kullanılan grupta 1222 hasta vardı. Veriler SPSS-21 

istatistik programı kullanılarak analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri ve siklus 

karakteristikleri Student’s t-test ile, kategorik değişkenler ise Chi square test ile karşılaştırıldı. 

Çalışmanın birincil sonucu embriyo transferinden 12 gün sonra kanda bakılan ß-human koryonik 

gonadotropin (ß-hCG) testi idi. P < 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Her 

iki kateter grubu arasında yaş, antral folikül sayısı , uygulanan toplam gonadotropin dozu, human 

koryonik gonadotropin (hCG) günü 17 mm’nin üzerinde folikül sayısı, hCG günü progesterone değeri, 

hCG günü endometrial kalınlık, toplanan oosit sayısı, matür oosit sayısı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı. Yumuşak katater uygulanan 1222 hastanın 547’sinde (% 44.8) pozitif gebelik 

testi saptanırken; sert katater uygulanan 667 hastanın ise 325’sinde (% 48.7) pozitif gebelik testi 

saptandı. Her iki katater birincil sonuç açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında gebelik oranları 

açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. (p=0.09) Sonuç: Embriyo transferi sırasında yumuşak 

ya da sert katater kullanımının gebelik sonuçları üzerine benzer etkileri vardır. Sert katater 

kullanımının gebelik sonuçları üzerine olumsuz etkisi gösterilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Katater, Embriyo Transferi, Gebelik Oranı, Yardımcı Üreme Teknikleri 
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ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN İNCE İĞNE 
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BLOĞUNUN KATKISI 
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ÖZ 
GİRİŞ: Endoskopik ultrasongrafi eşliğinde aspirasyon biyopsisi (EUS/AB) batın ve mediastinal 

kitlelerin tanısında kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir.Sensitivitesi yüksek olmakla birlikte tek 

başına kullanıldığında spesifitesi düşüktür.Ancak son dönemde ,elde edilen sitolojik örneklerden hücre 

bloğu elde edilmesi ve bu bloklardan immünohistokimyasal ve hatta moleküler testler çalışılabilmesi 

sayesinde spesifitesi de artmıştır.Bu çalışmada hastanemizde EUS/AB yapılan hastaların sitopatolojik 

sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. MATERYAL METOD: Çalışmaya Hitit Üniversitesi Erol 

Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017-18 yılları arasında EUS/AB işlemi yapılan tüm hastalar 

dahil edildi.Bu hastalara ait patoloji raporları tek hekim tarafından verilmiş olup hastane bilgi işlem 

modülünden tüm raporlar elde edildi. BULGULAR: 2017-18 yıllarında 18 hastaya EUS/AB işlemi 

yapıldı.Bunların 10 tanesi kadın 8 tanesi erkekti.Yaş ortalamaları 60 (21-90 ) yaş idi.18 hastanın 10 

tanesi ( %55.5) pankreasta kitle,2 tanesi (%11.1) intraabdominal kitle,2 tanesi (%11.1) duodenum 

submukozal kitle,2 tanesi (%11.1) mediastinal Lenfadenopati,1 tanesi (%5.5) karaciğerde kitle 1 tanesi 

(%5.5) de safra kesesi duvarında kitle idi.18 hastanın 17 tanesinden (%94.4) hücre bloğu elde 

edilirken ,12 hastada (%66) yeterli örnekleme mevcuttu.Pankreas kitlelerin 5 tanesi solid 5 tanesi ise 

kistik idi.Solid pankreatik kitlelerin 3 tanesi Adenokarsinom, 1 tanesi nöroendokrin karsinom iken 1 

tanesi ise yetersizdi.Pankreastaki kistik kitlelerin ise 1 tanesi müsinöz kist,1 tanesi seröz kistadenom, 2 

tanesi sadece kist içeriği iken 1 tanesi de yetersizdi.İntraabdominal kitlesi olan 2 vakadan biri GIST 

,diğeri ise yüksek dereceli malign tümör olarak tanı aldı.Safra kesesindeki kitle ise adenokarsinom 

olarak raporlandı.Duodenum duvarındaki kitleden yapılan örneklemeler ise yetersizdi.2 adet 

mediastinal LAP dan yapılan örneklemelerden bir tanesi yetersiz iken 1 tanesi ise reaktif lenfadenopati 

olarak raporlandı.Hücre bloğu elde edilen tüm hastalara spesifik tanı verilmiştir. SONUÇ: Endoskopik 

ultrasonografi eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyonları mediastinal ve intraabdominal kitlelerin 

tanısında kullanılan uygulama açısından minimal invaziv bir yöntemdir.Elde edilen örneklerden 

patoloji laboratuarında hücre bloğu elde edilebilmesi ile spesifik tanı oranı da artmakta bu sayede 

hastalar neoadjuvan spesifik kemoterapi alma imkanı yakalamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Eus/ab,hücre Bloğu,sitoloji,intraabdominal Kitle 
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ÖZ 

Abdominal aort anevrizmalarının (AAA) endovasküler onarımı, postoperatif mortalite oranlarındaki 

azalma nedeniyle konvansiyonel cerrahi onarım için uygun bir alternatif haline gelmiştir. Yeniden 

girişim, açık cerrahiye dönüş veya rüptür, EVAR'ın önemli komplikasyonlarıdır. Endovasküler 

abdominal aort anevrizması onarımının (EVAR) tek gerçek amacı anevrizma rüptürünü önlemektir. 

Öyle olsa bile, yırtılma yine de meydana gelebilir. Aktif ve normotansif 75 yaşındaki erkek hasta 

EVAR 'dan dört yıl sonra, 1 hafta önce başlayan ve giderek büyüyen kasıkta şişlik, akut başlangıçlı 

karın ağrısı ve hipotansiyon şikayeti ile acil servise başvurdu. Acil kontrastlı abdominal BT de sol 

eksternal iliak arterde 111x90 mm çaplı rüptüre bir psödoanevrizma vardı. Acil şartlarda operasyona 

alındı. Sol common, internal ve external iliak ve common femoral arterlerin ligasyonu ve ardından 

femorofemoral bypass yapıldı. Hasta postop 7. gün şifa ile taburcu edildi. Anevrizma rüptürü, EVAR 

sonrası hastanın prognozunda önemli bir risk ve majör sınırlayıcı bir faktördür. EVAR sonrası 

hastaların prognozunu iyileştirmek için, EVAR sonrası AAA rüptürünün nedenlerini ve 

zamanlamasını daha iyi anlamak gerekir. EVAR rüptürünün en yaygın nedenleri endoleakler ve 

greftlenmemiş segmentlerin anevrizmalarıdır. Bununla birlikte hastamızın rüptürü greftli segment 

dışındaysa da , psödoanevrizma ve rüptür hemen greftlenen bölgenin distalinden olmuştur.Hastada 

travma veya arteriyel kateterizasyon öyküsü yoktu. Kesin olarak tespit edememekle birlikte bunun 

aterosklerotik plakların yırtılmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz, ancak damar duvarının greftin distal 

ucu tarafından aşınmasından da kaynaklanıyor olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Abdominal Aort Anevrizması; Endovasküler Abdominal Aort Anevrizması 

Tamiri; İliak Psödoanevrizma Rüptürü 
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ÖZ 
Giriş Endovasküler serebral anevrizma tedavisinde peroperatif tromboembolik olaylar önemli bir risk 

teşkil etmektedir. Tromboemboli riski tedaviye bağlı tüm peroperatif morbidite ve mortaliteyi 

etkileyen en önemli etken olup sırasıyla %3-9 ve %1-5 oranları arasında değişim göstermektedir. 

Amaç Peroperatif tromboembolik olaylar anevrizma boynunda minör bir trombüsten büyük damar 

oklüzyonuna kadar giden çeşitli derecelerde prezente olabilir. Kliniğimizde 2019 yılı başına kadar 

gerçekleştirilen anevrizma ve AVM tedavilerini analiz ederek mekanik trombektomi gerektiren büyük 

damar oklüzyonlarının analizi yapıldı. Metot İntrakranial anevrizma ve AVM tedavilerinin yapılan 

retrospektif analizinde 2015 ve 2019 arasında 17 olguda tedavi sırasında ICA, MCA, ACA veya başka 

bir damarda mekanik trombektomi gerçekleştirildiği saptanmıştır. Stentlerin uygun pozisyonda 

olmamasına bağlı gelişen tromboembolik olaylar çalışma dışında tutulmuştur. Olguların 9’u bayan 8’i 

erkek olup ortalama yaş 52.5 yıl olarak tespit edilmiştir. Tedavi senslarının 4’ü AVM/AVF 

embolizasyonu, 6 MCA, 4 ICA, 3 ACoM VE 1 V4 anevrizması tedavisini kapsamaktadır. İlgili 

damarlar 11 olguda M1, 4 olguda M1 superior trunkus, 1 olguda baziler arter-PCA, 1 olguda ise A2-

A3 segmenti olmuştur. Sonuçlar Intraprosedürel majör tromboembolik olaylar 1912 tedavi seansının 

17’sinde gerçekleşmiştir (%0.9). Olguların büyük bir kısmında tromboembolik olay gerçekleştiği anda 

anevrizma veya AVM tedavisinin neredeyse tamamlanmış olduğu tespit edilmiştir. Olguların büyük 

bir kısmında MCA segmentlerinin etkilendiği görülmüştür. Tüm olgularda mekanik trombektomi 

cihazı ile trombektomi gerçekleştirilmiştir. Tirofiban tüm olgularda trombüs tespit edilir edilmez 

başlanmıştır. Total rekanalizasyon 12 olguda tam olarak gerçekleştirilebilmiştir. Toplam 5 olguda 

parsiyel rekanalizasyon sağlanabilmiş olup ICA blister anevrizma tedavisi uygulanan 1 olgu tedavi 

sonrası kaybedilmiştir. Diğer olguların ikisi MRS 0 diğer ikisi MRS 3 skor ile sonuçlanmıştır. Sonuç 

İşlem sırasında tromboembolik olaylar nöroendovasküler tedavilerde istenmeyen olaylar olsa da daha 

yüksek doz heparinizasyon ile kısmi olarak önlenebilir. Ancak prosedür sırasında artan kanama riski 

ve tedavi sonrası gelişebilecek kanamaların riski artabilmektedir. Bu çalışmada 17 olgunun 12’sinde 

mekanik trombektomi tam olarak başarılı olmuş ve herhangi bir olguda tirofiban infüzyonuna rağmen 

herhangi bir kanama izlenmemiştir. Aspirasyon tekniği ile trombektomi çoğunlukla olgularda stent ve 

benzeri endovasküler tedavi ajanları kullanılmış olması, distal erşim kateterinin bu nedenle daha 

distale geçirilememesi sebebi ile tercih edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endovasküler Tedavi; Serebral Anevrizma; Mekanik Trombektomi; 

Tromboembolik Olay 

INTRAPROCEDURAL MECHANICAL THROMBECTOMY FOR LARGE VESSEL 

OCCLUSION DURING CEREBROVASCULAR EMBOLIZATION PROCEDURES 
 

 

 

ABSTRACT 
BACKGROUND Endovascular treatment of cerebral aneurysms bare the risk of perioperative 

thromboembolic events. Thromboemboli risk influenced the overall treatment related perioperative 

morbidity and mortality rates which usually ranged between 3-9% and 1-5% respectively. 

OBJECTIVE Perioperative thromboembolic events include a spectrum of events from minor thrombus 

at the neck of the aneurysm to large cerebral vessel occlusion. We reviewed our endovascular 

treatment sessions for cerebral aneurysms and AVMs to analyze the perioperative large vessel 

occlusions which necessitated thrombectomy. METHODS A retrospective analysis of intracranial 
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aneurysms and AVMs who were treated between 2015 and 2019 was performed and we found out 17 

patients who were subjected to intraprocedural thrombectomy for major cerebral arterial occlusion 

either ICA, MCA, ACA or any other vessel. Events due to malposition of stents were excluded from 

the study. Nine patients were female and 8 were male. Mean age was 52.5 years. Treatmet sessions 

include 4 AVM/AVF embolization, 6 MCA, 4 ICA, 3 ACoM and 1 V4 aneurysm treatment session. 

Included vessels were M1 in 11, M2 superior truncus in 4, basilar-PCA in 1, A2-3 or distal segment in 

another 3 cases. RESULTS Intraprocedural major thromboembolic event occurred in 17 sessions out 

of 1912 treatment sessions (0.9 %). Obliteration of the aneurysm/AVM was almost complete in most 

of the cases at the time of thromboembolic event. A substantial amount of sessions include MCA 

segment as predicted however 4 events were associated with AVM and AVF treatment. All patients 

were treated with stentrievers. Tirofiban was started in all patients at the time of recognition. Total 

recanalization was achieved in 12 cases. In 5 patients partial recanalization was observed. Among 5 

partial recanalization 1 patient with ICA blister aneurysm was lost after treatment. Two patients were 

clinically without symptom with Mrs 0 score. Another 2 patients ended up with Mrs 3 score under 

physical therapy. CONCLUSION Intraprocedural thrombosis is a challenging event during 

neuroendovascular procedures because the risks of aggressive thromboembolic treatment must be 

balanced against the risk of postprocedural hemorrhage. In the present study, perioperative 

thrombectomy results showed successful complete recanalization in 12/17 cases and we did not 

observe any postprocedural hemorrhage. Aspiration was not preferred in any session due to risk of 

damage to the already deployed intracranial stent, treated segment of AVM/aneurysm, inaccessibility 

with the already used distal Access catheter or technical inconvenience. 

Keywords: Endovascular Treatment; Cerebral Aneurysm; Mechanical Thrombectomy; 

Thromboembolic Event 
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ÖZ 
AMAÇ: Erişkin hastalarda, ab externo ve ab interno yaklaşımla yapılan 360º trabekülotominin cerrahi 

başarı ve komplikasyonlarını karşılaştırmak MATERYAL-METOD: Açık açılı glokom tanısı almış ab 

externo 360 derece sütür trabekülotomi (AEX360ºST) yapılan 33 hastanın 33 gözü ile ab interno 360º 

sütür trabekülotomi (GATT) uygulanan 23 hastanın 25 gözü çalışmaya alındı. Preoperatif ve 

postoperatif GİB ve kullandıkları ilaç sayıları, mutlak ve kısmi cerrahi başarı oranları ve 

komplikasyonlar değerlendirildi. BULGULAR: AEX360ºST grubunda ortalama preoperatif GİB ve 

ilaç sayısı 26.2±10.4 ve 3.2±1.0 iken; postoperatif 1.ay 13.2±5.9, 0.3±0.7; 3.ay 11±3.3, 0.2±0.6; 6.ay 

11.5±3.3, 0.1±0.4 (p<0.001) olarak ölçüldü. 6 aylık GİB düşüşü %50.2±23.0 idi (p<0.05). Mutlak 

başarı %90.6 (p<0.05), kısmi başarı %100 idi (p<0.05). 22 gözde (%66) hifema, 2 gözde posterior 

sineşi, 3 gözde ise periferik anterior sineşi, 7 gözde iris prolapsusu geliştiği gözlendi. 3 gözde ilk bir 

ayda GİB yükselmesi, 3 gözde postoperatif dönemde istemsiz bleb oluşumu izlendi. GATT grubunda 

ortalama preoperatif GİB ve ilaç sayısı 27.5±10.5 ve 3.5±0.8 iken; postoperatif 1.ay 16.4±7.0, 0.3±0.7; 

3.ay 13.9±5.4, 0.7±1.1; 6.ay 13.8±4.4, 0.7±1.2(p<0.001) olarak ölçüldü. 6 aylık GİB düşüşü 

%44.1±22.1 idi(p<0.05). Mutlak başarı %64, kısmi başarı %92 idi(p<0.05). 14 (%56) gözde hifema, 2 

gözde periferik anterior sineşi, 1 gözde peroperatif lokalize siklodiyaliz geliştiği gözlendi. 2 gözde ilk 

bir ayda GİB yükselmesi oldu. SONUÇ: AEX360ºST yöntemi daha başarılı bulunmuştur. Bu derin 

sklerektomi ve bleb oluşumu gibi faktörlere bağlı olabilir. Daha uzun ameliyat süresi, konjonktiva ve 

sklera diseksiyonu gibi dezavanyajları vardır. GATT yönteminde ise başarı kriterleri daha düşüktür ve 

açı anatomisine aşina olmayı gerektirir. Daha kısa ameliyat süresi, intakt konjonktiva, saydam korneal 

yaklaşım ve direkt gözlem altında uygulama, sonraki muhtemel filtran cerrahilerin prognozunu 

etkilememesi gibi avantajlara sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Primer Açık Açılı Glokom, Eksfoliyatif Glokom, Ab Externo Trabekülotomi, Ab 

İnterno Trabekülotomi, Komplikasyon 
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METHYL ALCOHOL INTOXICATION 
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ABSTRACT 
Two male patients aging 58 and 59 years old presented to the emergency service with the complaint of 

bilateral vision loss due to methanol intoxication. 1st Case Ocular structures were normal on the first 

day. On the second day of alcohol intoxication, general status of the patient got worse and he 

hospitalized to intensive care service. Patient underwent hemodialysis and antidote treatment had 

started. On ocular examination, visual acuity(VA) decreased to P(+) in right eye and 0.02 in left eye, 

pupillary light reflex(LR) -/weak +, and bilateral optic disc edema was detected. On the tenth day, 

ocular signs were similar. A week after discharge, VA was P(-) in right eye and 0.01 in left eye, LR -/-

, pupils were dilated. In fundus examination, there was bilateral optical atrophy that didn’t change in 

5th month examination. 2nd Case General status of the patient's was good and the VA was bilaterally 

P(-). Pupils were middilated. LR in right eye was weak + and in left eye was (-). Fundus examination 

was bilaterally normal without any sign of papiledema. Retinal nerve fiber layer and macular thickness 

was normal in optical coherence tomography. Computed tomography and MRI examination did not 

reveal any pathology of brain. Patient underwent hemodialysis, and received fomepizol and tiamin 

treatment. The first week examination signs were similar. 3 weeks after discharge, VA was 0.5 in right 

eye and 0.01 in left eye, LR -/-, pupils were dilated. Fundus examination revealed bilateral optic disc 

pallor. There was minimal hyperflorescence of optic disc in FFA. In the 12 week follow up, VA in 

right and left eyes were 0.8/0.02, LR +/+ and there was severe left optical atrophy and minimal right 

disc pallor. Delay in treatment of methanol intoxication causes irreversible visual acuity loss due to 

optic atrophy. 

Keywords: Methanol İntoxication, Vision Loss, Optical Atrophy 
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EVRE 1 VE EVRE 2 DİZ OSTEOARTRİTİ HASTALARINDA WOMAC VE KOOS 

SKORLARININ İYİLEŞMESİNDE TEDAVİNİN UYGULAMA ŞEKİLLERİNİN 

ETKİNLİĞİ VAR MİDIR' 
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476-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Amaç: Evre1 ve Evre 2 Diz Osteoartriti (OA) olan hastalarda diz fonksiyon skoru (WOMAC) ve Diz 

İncinme ve Osteoartrit Sonuç Skoru (KOOS) skorlarının iyileşmesinde lokal ve sistemik tedavi 

uygulamalarının etkinliğini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: OA tanısı Kellgren-Lawrence 

(K&L) skalasına göre direk grafide, osteofit olan ve eklem aralığında daralması olmayan hastalar 

Evre1 ve osteofit olan ve eklem aralığında daralması minimal olan hastalar Evre2 olarak 

gruplandırıldı. Lokal ve sistemik tedavi uygulanan hastaların tedavi öncesi ve tedaviden bir hafta sonar 

diz fonksiyon skoru olan Western Ontario ve Mcmaster Universities Osteoartrit skoru (WOMAC) ve 

Diz İncinme ve Osteoartrit Sonuç Skoru (KOOS) dğerlendirildi. WOMAC ve KOOS skorlarındaki 

iyileşme skorlarda beşten fazla düzelme olan hastalar olarak değerlendirildi. Lokal %2 hyaluronik asit 

2 ml intra-artiküler steril şartlarda enjeksiyonu yapıldı, sistemik NSAI (parasetamol) 4gr/gün dozunda 

verildi. Hastalara ev egzersiz programı verildi. Bulgular: Evre2 OA grubunda tedavi öncesi ve sonrası 

KOOS skoru Evre1 OA göre anlamlı olarak yüksekti (P<.001 ve P<.001). Evre1 OA grubunda 

WOMAC skorunun iyileşmesinde intra-artiküler hyaluronik asit enjeksiyonu ve sistemik NSAI 

verilmesinin istatistiksel olarak anlamlı etkili idi (P=.039 ve P=.022). Evre2 OA grubunda WOMAC 

skorunun iyileşmesinde sadece hastanın yaşının istatistiksel olarak anlamlı etkiliği vardı (P=.014). 

Evre2 OA grubunda KOOS skorunun iyileşmesinde intra-artiküler hyaluronik asit enjeksiyonu ve 

sistemik NSAI tedavilerinin etkinliği vardı (P=.042 ve P=.031). Sonuç: Tedavi şeklinden bağımsız 

Evre1 OA hastalarında diz fonksiyon skorlarındaki iyileşmeye tedavi uygulanması etkilidir, fakat diz 

incinme ve osteoartrit sonuç skorunda iyileşmeye yaş ve tedavi uygulanmasının etkinliği yoktu. Evre2 

OA ise KOOS skorunda iyileşmeye tedavinin etkinliği olmasına rağmen WOMAC skoruna tedavinin 

etkinliği yoktu. Sonuçlarımıza göre Evre1 WOMAC skoru ve Evre2 OA KOOS skoru ile tedavi 

ekinliği değerlendirilebilir, fakat hastaların evdeki egzersiz programlarındaki uygulama faklılıkları bu 

sonuçlara neden olmuş olabilir. Evre1 ve Evre2 OA hastalarında lokal ve/veya sistemik tedavi ile 

birlikte düzenli egzersiz programı da yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Evre1 ve Evre2 Diz Osteoartriti, Womac Skoru, Koos Skoru, Lokal Tedavi, 

Sistemik Tedavi. 
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ÖZ 
Giriş: Cep telefonu kullanımının yarattığı elektromanyetik alan maruziyeti kanıtlanmış bir gerçek olup 

bu maruziyetin sağlık üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Önceki çalışmalarda gebelik 

sürecinde anne tarafından kullanılan cep telefonu sıklığının çocukların gelişimsel özellikleri üzerine 

etkileri araştırılmıştır. Ancak bulgular tutarsız ve cep telefonu kullanımının geriye dönük 

değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu çalışmada gebelikte cep telefonu maruziyetinin yenidoğan 

sonuçları ile ilişkisi prospektif olarak incenlenmektedir. Metod: Bu çalışmada birden fazla merkezden 

veriler toplanmış. Aynı merkezlerde gebelik süreci boyunca takip edilen ve yenidoğan sonuçlarını 

etkileyecek herhangi bir risk faktörü ve kronik hastalık öyküsü olmayan, gebelik komplikasyonu 

gelişmemiş hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Gebelik sürecinde cep telefonu kullanımı anket ile 

değerlendirilmiştir. Gebelikte görülen gelişme geriliği, pre-term doğum, düşük doğum ağırlığı, 

plasental ağırlık, 1. ve 5. dakika APGAR skorları, baş çevresi ve herhangi bir konjenital anomali 

varlığı ile intra uterin cep telefonu maruziyeti arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Sonuç: 324 gebe ile 

yapılan çalışmada katılımcıların %90’ı ev hanımı idi. %28,4’ü ilk gebeliği, %42’sinin ikinci gebeliği, 

diğerlerinin ikiden fazla olmak üzere en fazla gebeliği olan katılımcılar %1,8 olarak 8.gebeliğinde 

izlendi. Doğum haftaları 36-42. haftalar arasında değişmekte olup %35,8’inin doğumu 39. haftada 

gerçekleşti. Katılımcıları %70,9’u normal vajinal yoldan doğum yaptı. Gebelik sürecinde telefon 

kullanımı bulunmayan katılımcı olmamasına rağmen internet kullanımı olmayan katılımcılaın oaranı 

%17,7 olarak belirlendi. Bakılan parametrelerde bebeklerin doğum ağırlığı ile cep telefonu maruziyeti 

arasında ters orantı tespit edildi. Plasental ağırlık ile cep telefonu kullanım süresinde iststistiksel 

anlamlı ilişki bulunmadı. Tartışma: Yapılan çalışma ülkemizde bir ilk olması açısından önem 

arzetmektedir. Cep telefonu maruziyetinin yenidoğan üzerine etkisinin mekanizması bilinmemektedir. 

Etkileri günümüzde yapılan araştırmalarda değerlendirilmeye devam etmekte olup sonuçlar 

çelişkilidir. İleriye dönük büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Yenidoğan, Düşük Doğum Ağırlığı 

 

THE RELATIONSHIP OF USE OF MOBILE PHONES İN PREGNANCY WITH 

PERINATAL OUTCOMES 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: The exposure of electromagnetic fields created by usage of mobile phones is proven fact 

and the effects of this exposure on health aren't fully known. In previous studies, the effects of the 

mobile phone used by the mother on the developmental characteristics of children were investigated. 

However, the findings are inconsistent and are based on retrospective evaluation. In this study, the 

relationship between cell phone exposure and neonatal outcome in pregnancy is prospectively 

evaluated. Methods: Data were collected from more than one center. Patients who were followed up 

during the pregnancy in the same centers and who had no history of any risk factors, chronic disease 

that might affect the neonatal outcomes were included in the study. Mobile phone usage during 

pregnancy was evaluated by questionnaire. The relationship between low birth weight, placental 

weight, 1st and 5th minute APGAR scores, head circumference and any congenital anomaly with 

intra-uterine cell phone exposure were evaluated.Conclusion: In study with 324 pregnant women, 90% 

of them were housewives. 28.4% of them first pregnancy, 42% the second pregnancy, the most ones 
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with 8th was followed %18. Birth weeks 36-42. and 35.8% of births were performed at 39th week. 

70.9% of the births was normal vaginal route. Although there was no participant who had no phone 

usage during pregnancy, the percentage of participants who didn't use internet was 17.7%. In the 

parameters examined, inverse proportions were determined between birth weight of infants and mobile 

phone exposure. There was no statistically significant relationship between placental weight and 

mobile phone usage.Discussion: The study is important in terms of being a first in our country. The 

mechanism of the effect of mobile phone exposure on the newborn is unknown. Its effects has been 

evaluated and the results are contradictory. Further large-scale studies are needed. 

Keywords: Mobile Phone, Newborn, Low Birth Weight 
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ÖZ 
Amaç: Ünitemize geç preterm yatış oranının belirlenmesi, taburcu olanlarla kaybedilenlerin ölüm ve 

morbidite oranlarının karşılaştırılması ve risk etkenlerinin belirlenmesi, Gereç ve Yöntem: Geriye 

dönük olarak, ünitemizde 2011 - 2014 tarihleri arasında 4 yıllık sürede yenidoğan ünitemize yatırılan 

tüm bebeklerin verileri SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programına kaydedildi. 

Geç preterm doğan bebeklerin tüm yatışlar içindeki sıklığı belirlendi. Kaybedilen vakalar ile taburcu 

edilen vakalar karşılaştırılarak risk faktörleri belirlendi. Bulgular: Çalışma süresinde ünitemize 

yatırılan 5533 bebeğin 1457’si (%26.3) geç preterm iken tüm preterm yatışlar (n= 3540) içindeki 

sıklığı %41.2 saptandı. Vakaların 56’sı (%3.84) kaybedildi. Taburcu edilenlerin ortalama doğum 

haftası 35.3 ± 0.9 hafta ve doğum ağırlığı 2370 ± 560 g, kaybedilerin ise 35.3 ± 0.8 hafta ve 2170 ± 

630 g saptandı, sırasıyla. Kaybedilen vakalarda daha fazla doğum haftasına göre düşük doğum ağırlığı 

(%32.1’e karşı %14.8, p<0.001), canlandırma (%64.3’e karşı %3.6), respiratuar distres (RDS) (%25’e 

karşı %8, p<0.001), pulmoner hipertansiyon (%12.5’e karşı %1.4, p<0.001), mekanik ventilasyon 

(MV) (%82.1’e karşı %11, p<0.001), yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (%12.5’e karşı %0.5, 

p<0.001), patent duktus arteriosuz (%33.3’e karşı %4.4, p<0.001), inotrop kullanımı (%58.9’a karşı 

%2.9, p<0.001), eritrosit transfüzyonu (%26.8’e karşı %2.6, p<0.001), pnömotoraks (%8.9’e karşı 

%0.7, p<0.001), sepsis (%32.1’e karşı %7.7, p<0.001), evre III nekrotizan enterokolit (NEK) (%5.4’e 

karşı %0.1, p<0.001), intrakranial kanama (%8.9’a karşı %1, p<0.001) saptanırken taburcu edilenlerde 

ise preeklampsi (%13.2’ye karşı %3.6, p= 0.039) ve yenidoğanın geçici takipnesi (%44’e karşı %3.6, 

p<0.001) anlamlı yüksek bulundu. Lojistik regresyon analizinde canlandırma [Relatif risk (RR): 

15.17) , RDS (RR: 9.5), MV (RR: 14.5), inotrop kullanımı (RR: 8.9), evre III NEK (RR: 123.8) 

kaybedilen hastaları öngörmede bağımsız risk faktörleri olarak saptanırken yenidoğanın geçici 

solunum sıkıntısı (RR: 0.046) taburcu olanları saptamada bağımsız risk faktörü olarak saptandı. 

Çıkarımlar: Geç preterm doğum önemli ölüm ve morbiditeye nedenidir. Canlandırma, RDS ve MV 

gibi etkili risk faktörlerinin bilinmesiyle olumsuz sonuçların önlenmesine çalışılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Geç Preterm, Ölüm, Morbidite, Sıklık 
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ÖZ 

Amaç 

Akut apandisit acil serviste en sık görülen cerrahi acil durumdur. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve 

üreme çağındaki kadınlarda, bir dizi inflamatuar durumun akut apandisit ile benzer belirtilere ve 

semptomlara sahip olduğundan tanı konulması pek de kolay olmamaktadır. Tanısal doğruluğu 

arttırmak için farklı puanlama sistemleri oluşturulmuştur.  Alvarado skoru da  muhtemelen acil 

servislerde dünya çapında en yaygın olarak kullanılan ve kabul edilen skorlama sistemidir.  Amacımız 

üniversite hastanemizdeki geriatrik yaş grubunda ameliyat edilen akut apandisit olgularının Alavarado 

skorlarını sunup skorlama sisteminin bize ne kadar yardımcı olduğunu sorgulamaktır.  

Gereç-Yöntem 

Hastanemiz acil servisine son 5 yıl içerisinde başvurup, akut apandisit nedeniyle apendektomi yapılan 

24 olgu çalışmaya dahil edildi. Bu retrospektif çalışmada geriatrik yaş grubundaki (≥80) olguların 

demografik verileri, toplam Alvarado skoru ve bu skoru oluşturan parametreler incelendi.  

Onu erkek (%42),  on dördü kadın (%58) toplam yirmi dört olgu akut apandisit tanısı ile ameliyat 

edildi.  Yaş ortalaması 84,5 (min:80-maks:96) idi. Ortalama Alvarado skoru 7,3 (min:6-maks:8) olarak 

hesaplandı. Olguların 20’sinde (%83) Alvarado skoru (7-8), 4’ünde (%17) Alvarado skoru (5-6) idi.  

Olguların tamamında karında hassasiyet vardı. 20 olguda ( %83) iştahsızlık, 18 olguda ( %75) 

lökositoz, 16 olguda ( %67) nötrofillerde sola kayma, 16 olguda ( %67) rebound, 14 olguda ( %58) 

bulantı-kusma, 10 olguda ( %42) yaygın başlayan ağrının yer değiştirerek sağ alt kadrana lokalize 

olması ve 4 olguda ( %17)  37,3 ºC üzerinde ateş görüldü.  

Tartışma ve Sonuç 

Geriatrik yaş grubunda akut apandisit her ne kadar az görülüyor olsa da, yeni başlayan ağrı tarifleyen 

olgularda hemen akla gelmelidir. Çalışmamızda ortalama Alvarado skoru 7,3 olup muhtemel apandisit 

tanısı kısa sürede konulmuştur. Hiçbir olgunun skorunun 6’nın altında olmaması Alvarado skorlama 

sisteminin geriatrik yaş grubunda spesifisitesinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Geriatrik 

olgularda ayırıcı tanı yelpazesindeki geniş dağılıma rağmen, Alvarado skorlaması acil servislerde 

hızlıca uygulanabilen önemli bir yol göstericidir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit, Alvarado Skoru, Geriatri. 
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ÖZ 
Nutcracker sendromu(NCS) sol renal venin aort ve superior mezenterik arter (SMA) arasında 

sıkışması nedeniyle oluşur .(1) Renal pitoz, sol renal venin yüksek çıkımı, SMA’nın anormal dar açılı 

aortik çıkımı, pankreasta kitle ve lenfadenomegali etiyolojik sebeplerdir (1). Sıklıkla genç ve orta yaşlı 

kadınlarda görülür (2-3). Renal venin sıkışması sonucu oluşan venöz staz, hematüri ve yan ağrısına yol 

açar (2-3). Ek olarak gonadal ven hipertansiyonu, kadınlarda disparoni, dizüri, dismenore ve her iki 

cinste varikosel oluşumuna neden olabilir. (3-4) Tanıda, semiinvaziv (Kontraslı BT, MRI), noninvaziv 

(Doppler USG), ve invaziv (Flebografi) yöntemler kullanılır.(5)NCS’nin tedavisinde; izlem, 

konservatif yöntemler, girişimsel işlemler ve cerrahi kullanılır. 

Anahtar Kelimeler: Nutcracker Sendromu, Hematüri, Yan Ağrısı 

 

A RARE CAUSE OF HEMATURIA AND SIDE PAIN; NUTCRACKER SYNDROME 
 

 

ABSTRACT 
Nutcracker syndrome (NCS) occurs due to compression of the left renal vein between the aorta and the 

superior mesenteric artery (SMA) (1) Renal ptosis, high uptake of the left renal vein, abnormal 

narrow-angle aortic outlet of the SMA, pancreatic mass and lymphadenomegaly are etiologic reasons. 

(1) It is frequently seen in young and middle-aged women (2-3). Venous stasis caused by compression 

of the renal vein leads to hematuria and side pain (2-3). In addition, gonadal vein hypertension may 

cause dyspareunia, dysuria, dysmenorrhea in women and varicocele in both sexes. (3-4) Semiinvasive 

(Contrasted CT, MRI), noninvasive (Doppler USG), and invasive methods(phlebograhpy) can be used 

in the diagnosis.(5) In the treatment of NCS; follow-up, conservative methods, interventional 

procedures and surgical techniques are the options. 

Keywords: Nutcracker Syndrome, Hematuria, Side Pain 
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ÖZ 
Amaç: Hemşirelik eğitiminde temel amaç, öğrencilerin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere 

hazırlanmalarıdır. Hemşirelik eğitimi oldukça stres yüklü eğitim ortamlarında gerçekleşmektedir. 

Araştırma bir üniversitede hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin ilk klinik 

uygulamalarındaki anksiyete ve stres düzeylerini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: 

Araştırma kesitsel tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanı evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 

birinci sınıfında eğitim gören 95 lisans öğrencisi oluşturdu. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul 

eden 92 (%96,8) öğrenci oluşturdu. Veriler, kişisel bilgi formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve 

Klinik Stres Anketi (KSA) uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, 

ortalama, t-testi, Mann-Whitney-U, Kruskall Wallis ve All pairwise testi kullanılmıştır. Bulgular: 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin %67,4’ü kadın, yaş ortalaması 19,01±0.81’dir. 

Öğrencilerin %46,7’si dört ve daha fazla kardeşe sahip, çoğunluğunun anne (%45,7) ve babalarının 

(%44,6) öğrenim durumu ilkokuldur. Öğrencilerin durumluk kaygı puan ortalaması 41,06±8,27, 

sürekli kaygı puan ortalaması 45,71±5,80 ve KSA puan ortalaması 26,30±10,94 olarak bulundu. 

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri, kendilerini mesleğe uygun hissetme ve hemşirelik mesleğini 

tercih etme nedenlerinin durumluk-sürekli kaygı ve klinik stres düzeyleri üzerine etkisi olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin yaşları, kardeş sayıları, anne/babalarının öğrenim durumları gibi 

değişkenler durumluk-sürekli kaygı ve klinik stres puan ortalamalarını etkilememiştir(p>0.05). Sonuç: 

Sonuç olarak, hemşirelik öğrencilerinin ilk kez klinik uygulama sırasında düşük düzeyde klinik stres 

yaşadıkları ve durumluk-sürekli kaygılarının orta düzeyin üzerinde olduğu söylenebilir. Araştırmadan 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin, etkileyen faktörler dikkate alınarak kaygı 

düzeylerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Klinik Deneyim, Stres, Anksiyete. 
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EXPERIENCE 
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ABSTRACT 
Purpose: To evaluate the treatment of HSV endothelial keratitis in our clinic and give a simple 

protocol for regulating relative doses of antiviral and topical corticosteroid therapy. Methods : 

Seventeen patient with HSV endothelial keratitis, underwent acyclovir and topical corticosteroid 

therapy. Oral acyclovir 400mg / topical gancyclovir 1.5 mg, 5 times daily plus topical dexamethasone 

0.1 % / loteprednol 0.5%, 5-8times daily were given to each patient. The symptoms and signs were 

evaluated before and after the therapy 1 st week, 2 nd week and then followed up every 2 weeks until 

recovery. The antiviral agent is reduced to prophylactic dose after 8-12 weeks and maintained as long 

as topical corticosteroids are in use. For each drop of topical corticosteroid, 200 or 400 mg of oral 

acyclovir was administered.. Results : Patients were followed up 7-48 months (mean 22.5 ± 14.8 

months). The cure time was 8-12 weeks. Only 2 patients were given topical gancyclovir due to chronic 

kidney disease. Among the oral acyclovir administered 15 patients; while 7 of the them (46%) was 

given 200 mg oral acyclovir for per drop of corticosteroid, 8 patients (54%) took 400 mg oral 

acyclovir for per drop. 6 of the patients (35%) had herpetic attack during the treatment. Among these 

six patients; four of them (67%) was under prophylaxis and two of them (33%) was under treatment. 

While 3 of the patients (50%) had poor treatment compliance, 3 of them (50%) was taking 200 mg 

oral acyclovir for each drop of corticosteroid. There was no recurrence rate in patients well adjusted to 

treatment and patients taking 400 mg oral acyclovir for each drop of corticosteroid. Conclusions: 400 

mg of acyclovir for each drop of topical corticosteroid could cure and reduce recurrent rate of HSV 

endothelial keratitis effectively. 

Keywords: Herpes, Herpetic Keratitis, Herpetic Endothelial Keratitis 
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HİPOFİZ ADENOMLARINDA TANI 
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ÖZ 
Hipofiz adenomları intrakranial kitlelerin %10-15'ini olustururlar. En sık 30-60 yaşları arasında 

görülür. Kadın ve erkeklerde esit görülür. Çocuklarda az görülür. Sıklıkla benign tümörlerdir. Hipofiz 

adenomları mikroadenom ve makroadenom olarak sınıflandırılır. Salgıladıkları hormona göre: 

Prolaktin salgılayan, GH salgılayan, ACTH salgılayan, FSH/LH salgılayan, TSH salgılayan 

fonksiyonel adenomlar ve salgı yapmayan nonfonksiyonel adenomlar olarak sınıflandırılır. Hipofiz 

adenomları üç tip klinik tablo olustururlar. En sık PRL, GH, ACTH ve TSH (çok nadir) 

hipersekresyonu sonucu amenore-galaktore, akromegalijigantizm, Cushing hastalığı ve hipertiroidizm 

klinik tablosudur. Đkinci nonfonksiyonel veya stalka baskı yapan büyük tümörlerde görülen 

hipopitüitarizm klinik tablosudur.Tedavi, izleme, transsfenoidal, transkranial ve endoskopik yollarla 

cerrahi rezksiyon, medikal tedavi, Radyoterapiyi içerir. Tedavide amaç endokrinopatiyi düzelterek 

normal hipofizer fonksiyonu düzenlemektir.Tümör rekürrens olasılığını azaltmak, adenomektomi 

sonrası normal hipofizin korunması ile hipofiz fonksiyonunda düzelme ve kesin histolojik tanıyı 

sağlamaktır.Kliniğimizde tedavi gören 7 hipofiz tümörü olgusunun bulguları tartışılarak hipofiz 

tümörlerinin erken tanısının önemi ve tanısınıda en çok hangi bulgulara bakılması gerektiği konusunda 

farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hipofiz,adenom ,tedavi, Cerrahi 
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ÖZ 
Uyku sırasında burun ve dilin arkasındaki hava yolunun daralmasıyla ve buradaki küçük dilin veya 

yutak seviyesindeki yapıların titreşimleriyle ortaya çıkan sese horlama denir. Uykuda solunumun 10 

saniyeden fazla durmasına apne denmektedir. Tıkayıcı uyku apnesi her 100 kişiden en az 5’inde 

görülmektedir. Özellikle aşırı kilolu orta yaşdaki erkeklerde bu oran daha da yükselmektedir. 

Çocuklarda ise tıkayıcı uyku apnesinin görülme sıklığının %10-12 olduğu bildirilmiştir. Hastada 

horlamanın en ağır şekli olan “tıkayıcı uyku apnesi” oluştuğunda yaşamı ciddi şekilde tehdit edici 

sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Apneler sırasında kan oksijen düzeyi düşer ve buna bağlı olarak kalp 

kanı daha hızlı pompalamak zorunda kalır. Kalp ritmi bozulurken, yıllar içinde yüksek tansiyon, kalp 

büyümesi hatta uykuda ani ölümler bile görülebilir. OSAS’da altın standart tanı yöntemi 

“Polisomnografi”dir. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nun ağırlığı ne olursa olsun, tedavide ilk adım 

genel önlemlerin (Kilo verme, yatış pozisyonu, alkol ve sedatiflerden sakınma, eşlik eden hastalıkların 

tedavisi vb.) uygulanmasıdır. İkinci adımx KBB konsültasyonu istenerek, üst solunum yolunda 

obstrüksiyona neden olan patolojilerin ve varsa cerrahi tedavi endikasyonunun belirlenmesidir. 

Amerikan Pediatri Akademisi’nin 2005 yılında yayınlanan teknik raporunda “bademcik ve geniz eti 

ameliyatı tıkayıcı uyku apneli çocuklarda ilk tedavi seçeneği olmalıdır” denmektedir. Yine aynı 

raporda bademcik ve geniz eti ameliyatının çocuklar şişman olsalar bile horlama ve apneyi %75-%100 

oranında iyileştirdiği belirtilmektedir. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nda altın stardart tedavi 

yöntemi PAP tedavisidir. Esas olarak orta(AHİ:15-30) ve ağır dereceli OSAS’lı olgularda (AHİ>30) 

önerilmekle beraber, hafif dereceli bile olsa (AHİ:5-15), semptomları belirgin ve/veya 

kardiyovasküler, serebrovasküler risk faktörleri olan olgularda da PAP tedavisi önerilmektedir. Fakat 

yüzlerinde maske ile uyumak gibi bir durumları söz konusu olduğu için hastalar uzun süre bu duruma 

uyum gösteremezler. Ağız içi apereyler bazı hafif apneli durumlarda veya basit horlamada faydalı 

olabilmektedir. Pozisyon ve REM bağımlı OSAS’lı olguların bu dönemler dışında gereksiz basınç 

uygulamasına maruz kalmaması için APAP tedavisi almaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Horlama, Obstrüktif Uyku Apnesi 
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ÖZ 
Amaç:Serviks kanseri, kadınlar arasında meme kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanser tipidir. 

Dünya çapında her 2 dakikada bir kadın serviks kanserinden ölmektedir.Korunmanın etkili olduğu ve 

taranabilen, erken teşhis ile tedavi ve sağ kalımı etkileyen en önemli kanser tipi servikal 

kanserlerdir.Aşı ile korunmanın yanında aynı zamanda toplumda taramada smear testi ile erken 

dönemde tanı koyulabilmektedir. Her türlü tedbire rağmen servikal kanserler gelişmekte olan 

ülkelerde önemli bir ölüm nedenidir.Bu çalışmada, polikliniğimize değişik nedenlerle başvurmuş 

olguların sonuçlarının değerlendirilmesi ve literatür bilgileri ışığında tartışılması amaçlandı.Gereç ve 

yöntemler: Ocak-Aralık 2018 yılları arasında Acıbadem Kayseri Hastanesi KDP’ye değişik nedenlerle 

başvurmuş olguların smear sonuçları retrospektif olarak incelendi.Bulgular:Alınan örnek şekline 

bakılmaksızın(thin-prep ve kotest) yapılan incelemede smearlerden;1772 %64,8 olgu normal sınırlarda 

iken,48%1,75 olguda epitelyal hücre anomalileri,912 %33,3 olguda ise enflamasyon saptandı.4 %0,14 

olgu değerlendirme için yetersiz olarak kabul edildi. Epitelyal hücre anomalilerinden,44 %1,61 olguda 

skuamöz hücre anomalileri gözlenirken 4%0,14 olguda glandüler hücre anomalisi saptandı.Skuamöz 

hücre anomalisi saptanan 28 %1,02 ASCUS ,4 % 0,14 AGUS, 10 % 0,36 olgu LSIL, 2 % 0,07 olgu 

ASC-H, 4 % 0,14 olgu ise HGSIL olarak saptandı.Smear sonucuna göre olgular ASCCP kılavuzuna 

uygun olarak yaklaşım gösterilerek kolposkopik servikal biyopsi yapıldı.2 hastada erken evre servıks 

kanseri saptanarak cerrahi uygulandı.Sonuç:Smearin kolay uygulanabilir olmasından dolayı serviks 

kanseri henüz intraepitelyal lezyon düzeyindeyken yakalanabilir ve kansere bağlı ölüm oranları 

azaltılabilir.Smear taramasındaki maliyet, serviks kanserinin tedavisi ile karşılaştırıldığında çok daha 

azdır.Yapılacak taramalarla patolojileri erken evrede tespit edip, basit yöntemlerle tedavi etmek 

suretiyle invaziv(ilerleyici) kanser sıklığını, buna bağlı hastalık ve ölüm sıklığını düşürmek 

amaçlanmalıdır. Son yıllarda ülkemizde KETEM’de Ulusal Kanser tarama standartları çerçevesinde 

30-65 yaş arası kadınlara serviks kanseri taramasının yapılması ile serviks kanseri erken dönemde 

yakalanabilir ve böylelikle tedavisi erken evre olarak planlanarak sağ kalım artırılması 

hedeflenmelidir.Smear testinin önemi medyada ve toplum sağlığı merkezlerinde halka anlatılarak 

bilinçlendirme sağlanıp kadınların düzenli olarak kontrole gelmesinin önemi vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Servikal Lezyonlar, Smear, Erken Tanı 
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ÖZ 
Amaç: İdiopatik lokalize hiperhidroz (ILH), altta yatan herhangi bir hastalık bulunmaksızın, vücudun 

özellikle yüz, el, koltuk altı gibi bölgelerinde görülen, fizyolojik sınırın üzerindeki terlemeyi 

tanımlamaktadır. Hiperhidroz şikayeti ile başvuran hastaların ayırıcı tanısının yapılmasında ve uygun 

hastaların cerrahi tedavi alabilecekleri merkeze yönlendirilmesinde, aile hekimleri en önemli rolü 

oynamaktadır. Çalışmamızda hiperhidroz operasyonunun aile hekimlerince nasıl algılandığını ve konu 

hakkında aydınlatılması gereken noktaları ortaya koymayı amaçladık. Materyal-Metod: Eylül 2018-

Kasım 2018 tarihleri arasında İzmir, Çorum, Kırşehir, Zonguldak, Afyon, İstanbul, Manisa, Kocaeli ve 

Kastamonu illerinde görev yapan 87 aile hekimine ulaşılarak ankete katılımları sağlandı. Bulgular: 

Çalışmaya katılan 87 aile hekiminin 59’ı erkek (%67,8) 28’i kadın (%32,2) olup katılımcıların yaş 

ortalaması 44,2±7,2 (31-57 yaş) idi. Hiperhidroz şikayeti ile başvuran hasta sıklığı sorulduğunda; 74 

(%85,1) katılımcının ayda 2'den az sayıda, 13'ünün (%14,9) ise 2 veya daha fazla sayıda hasta ile 

karşılaştığı sonucuna varıldı. Katılımcıların yalnız 9'unun (%10,3) hiperhidroz şikayeti ile başvuran 

hastaları göğüs cerrahisi kliniğine yönlendirdiği öğrenildi. Videotorakoskopik cerrahinin, hangi 

bölgelerdeki terleme hedef alınarak uygulanabildiği sorgulandığında; katılımcılardan 60’ının (%68,9) 

koltuk altı cevabını verdiği görüldü (Tablo-1). Katılımcılardan cerrahi tedavi sonrası, hasta 

memnuniyetinin hangi düzeyde olduğunu tahmin etmeleri istendi, 34’ü (%39,1) (%40-60) oranında, 

38’i (%43,7) (%60-80) oranında ve 12 'si (%13,8) (%80 ve üzerinde) hasta memnuniyeti 

beklediklerini belirtti. Katılımcılardan 25'inin (%28,7) operasyon sonrası en sık rastlanan 

komplikasyonu kanama olarak bildirdi. Tartışma: ILH tedavisinde videotorakoskopik cerrahi ile yüz 

güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Ayırıcı tanı, cerrahi tedavi yöntemleri ve %90'a varan hasta 

memnuniyet düzeyleri etkin bir şekilde tanıtılarak, daha fazla hastanın bu tedaviden fayda görmesi 

sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Göğüs Cerrahisi, Hiperhidroz, Sempatektomi 
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ÖZ 
Giriş: Granülomatöz mastit, memenin nadir görülen, kronik, inflamatuar ve tanısı ancak histopatolojik 

olarak konulabilen bir hastalığıdır. İlk kez 1972 yılında tanımlanmıştır. Benign bir hastalık olmasına 

rağmen meme kanserini taklit eder. Uzun sürebilecek klinik,mikrobiyolojik, immünolojik, 

histopatolojik ve radyolojik incelemelerden sonra tanı koyulabilir. Bu çalışmada kliniğimizde 

idiyopatik granülomatöz mastit tanısı alan hastalardaki tedavi sonuçlarımızı irdeledik. Materyal ve 

method: Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 2012 -Aralık 2017 

tarihleri arasında İGM tanısı almış 76 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik 

verileri,semptom ve muayene bulguları,doğum varlığı ve sayısı, emzirme,sigara kullanımı, tanı ve 

tedavi yöntemleri, nüks ve takip süreleri değerlendirildi. Bulgular: Ortalama yaş 38(22-78) idi. En sık 

semptom 34(%44,7) hastada memede kitle idi. 20(%26,3) hastada memede kızarıklık, 10(%13,2) 

hastada fistül şikayeti mevcuttu. 12(%15,8) hastada kitle+kızarıklık+fistül birlikteliği mevcuttu. 

36(%47,4) hastada sol, 40(%52,6) hastada sağ memede idi. 26(%34,2) hastada sigara kullanımı 

mevcuttu. 76(%92,1) hasta daha önce doğum yapmıştı. 40(%52,6) hastada eksizyonel biyopsi, 

26(%34,2) hastada insizyonel biyopsi, 10(%13,2) hastada tru-cut biyopsi ile tanı konuldu. Hastaların 

tümüne 32 mg/gün dozunda prednol tablet verildi. Ortalama tedavi süresi 45 gün idi. 10(%13,2) 

hastada nüks gelişti. Ortalama nüks görülme süresi 15 ay idi. Ortalama takip süresi 28 ay idi. Nüks 

gelişen 10 hastaya tekrar steroid tedavisi başlandı ve 7'si nüks olmadan takip edilmektedir. 3 Olguda 

tekrar nüks gelişmesi üzerine Mastektomi uygulandı. Tartışma ve Sonuç: İGM nükslerin sık olduğu, 

yaşam kalitesini ciddi oranda bozan sonucunda organ kaybına neden olabilen yönetimi zor olan bir 

hastalıktır. Biyopsi ve steroid kullanımı ile birlikte tedavi etkinliği sağlanabileceği, ancak daha geniş 

serilerde kapsamlı çalışmalar yapılması kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik, Mastit, Kortikosteroid, Nüks 

 

OUR CLINICAL RESULTS IN THE TREATMENT OF IDIOPATHIC 

GRANULOMATOUS MASTITIS DISEASE 
 

 

ABSTRACT 
Background: Granulomatous mastitis is a rare, chronic, inflammatory, and diagnosed disease of the 

breast. It was first described in 1972. Although it is a benign disease, it mimics breast cancer. Clinical, 

microbiological, immunological, histopathological and radiological investigations can be performed 

after a long period of time. In this study, we evaluated the treatment results of patients diagnosed with 

idiopathic granulomatous in our clinic. Methods: Between January 2012 and December 2017, 76 

patients diagnosed as IGM were evaluated retrospectively. Demographic data, symptom and 

examination findings, presence and number of birth, breastfeeding, smoking, diagnosis and treatment 

methods, recurrence and follow-up periods were evaluated. Results: The mean age was 38 (22-78) 

years. The most common symptom was breast mass in 34 (44.7%) patients. 20 (26.3%) patients had 

redness in the breast and 10 (13.2%) patients had fistula. In 12 (15.8%) patients, there was coexistence 

of mass + redness + fistula. 36 (47.4%) patients had left and 40 (52.6%) patients had right breast. 26 

(34.2%) patients had smoking. 76 (92.1%) patients had given birth before. Excision biopsy was 

performed in 40 (52.6%) patients, incisional biopsy in 26 (34.2%) patients and tru-cut biopsy in 10 

(13.2%) patients. All patients received prednol tablets at a dose of 32 mg / day. The average duration 

of treatment was 45 days. 10 (13.2%) patients had recurrence. The mean duration of recurrence was 15 
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months. The mean follow-up period was 28 months. Ten patients with recurrence were started on 

steroid therapy and 7 were followed up without recurrence. Mastectomy was performed in 3 patients 

because of recurrence. Conclusion: IGM is a difficult management that can cause organ loss as a result 

of frequent relapses and serious impairment of quality of life. We believe that treatment with biopsy 

and steroid use can be achieved, but extensive studies will be performed in larger series. 

Keywords: Idiopathic, Mastitis, Corticosteroid, Recurrence 
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ÖZ 
Amaç: Fakoemülsifikasyonda kullanılan iki farklı dispersif viskoelastik maddenin(sodyum 

hiyalüronat% 3 [Endocoat®] ve kondroidin sülfat % 4.0 - sodyum hiyalüronat % 3.0 kombinasyonu 

[Viscoat®]) kornea endoteli üzerine etkisini kıyaslamak. Materyal ve metod : Çalışma iki gruptan 

oluşmaktadır : Grup 1 fakoemülsifikasyon esnasında Endocoat kullanılmış 20 hastanın 20 gözünü, 

Grup 2 fakoemülsifikasyon esnasında Viscoat kullanılmış 20 hastanın 20 gözünü kapsamaktadır. 

Bütün hastaların endotel hücre sayısı (EHS) postoperatif 1. ve 30. günlerde ölçülmüştür. Preoperatif ve 

postoperatif 30. Gün arasındaki fark iki grup arasında kıyaslandı. Bulguar : Preoperatif ortalama EHS 

Grup 2’de 2350 hücre/mm2 iken Grup 1 ‘de 2299 hücre/mm2 idi. Ortalama EHS Grup 2’de 

311hücre/mm2 (%9.4 kayıp) miktarında azalırken, Grup 1’de 331hücre/mm2(% 14 kayıp) miktarında 

azalmıştır. Postoperatif 30. günde EHS’de gözlenen azalma iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı değildir ( p=0.105). Sonuç : Sodyum hiyalüronat% 3 [Endocoat®] ve kondroidin sülfat % 4.0 

- sodyum hiyalüronat % 3.0 kombinasyonunun [Viscoat®] fakoemulsifikasyonda kornea endoteli 

üzerindeki etkisi benzerdir. 
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THE COMPARISON OF THE EFFECT OF TWO DIFFERENT 

DİSPERSIVEVISCOELASTICS ON CORNEAL ENDOTHELİUM DURING 

PHACOEMULSIFICATION SURGERY 
 

 

ABSTRACT 
Purpose : To compare the effects of two different dispersive viscoelastics used in phacoemulsification 

surgery(sodium hyaluronate % 3 [Endocoat®] and chondroitin sulfate % 4.0 - sodium hyaluronate % 

3.0 combination [Viscoat®])on corneal endothelium. Material and Methods : The study comprises two 

groups of patients : Group 1 composed of 20 eyes of 20 patients Endocoat was used during 

phacoemulsification; Group 2 composed of 20 eyes of 20 patients Viscoat was used during 

phacoemulsification. Endothelial cell count (ECC)of all patients is measured at postoperative 1 st and 

30 thdays. The change in ECC at postoperative 30th day from baseline was compared between two 

groups. Results : Preoperative mean ECC was 2350 cells/mm2 in the Viscoat group and 

2299cells/mm2 in the Endocoat group. The mean ECC decreased in the amount of 311cells/mm2(a 

9.4% loss) in the Viscoat group and in the amount of 331cells/mm2(a 14% loss) in the Endocoat group 

at postoperative 30th day, as it is illustrated at Table 3.There was no statistically significant difference 

in ECC change at postoperative 30th days between the two groups( p=0.105). Conclusion : The effect 

of sodium hyaluronate % 3 (EndocoatR ) and chondroitin sulfate 4.0% combination and sodium 

hyaluronate % 3.0 (ViscoatR) on corneal endothelium during phacoemulsification is similar. 

Keywords: Phacoemulsification, Viscoelastics, Viscoat, Endocoat, Endothelium 
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ÖZ 
Servikal yetmezlik ikinci trimester ağrısız servikal açılma ile erken doğum tehdidi veya doğumun 

gerçekleşmesi durumudur. Sebebi konjenital olabileceği gibi doğum, servikal travma gibi kazanılmış 

da olabilir. İlk gebelikte genellikle tanı alamayan hastalar, sıklıkla erken doğum veya düşüğü takiben 

oluşan gebelikte servikal serklaj işlemi veya seri ultrason takibi ile izlenmektedir. Son yıllarda insülin 

direnci veya endokrin bozukluklarda da ilişkili olabileceği, sıklıkla Polikistik over sendromu ile 

beraberlik gösterdiği iddia edilmektedir. PCOS hastalarının servikal yetmezliğe yatkınlık oluşturduğu 

ortaya düşünülmektedir. Ayrıca bu hastalarda gestasyonel diabet, preeklampsi, hipertansiyon, preterm 

doğum daha fazla görülmüştür. Risk grubundaki hastalara yakın takip, erken tedavi ve glukoz 

regülasyonu uygulanarak erken doğum ve düşükler önlenebileceği gibi, perinatal ve neonatal yoğun 

bakım izlemleri ve mortalite de azaltılabilir. 
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ÖZ 
Amaç: Bu araştırma ile Afyonkarahisar ilinde ilköğretime devam eden 5–14 yaş aralığındaki 

çocuklarda fazla kilolu ve şişman çocukların prevalansı ile beslenme alışkanlıklarının etkisi araştırıldı. 

Metod: Kesitsel tipteki bu çalışma Afyonkarahisar’da seçilmiş bir ilkokul ve bir ortaokulda 1 Aralık 

2018- 15 Ocak 2019 tarihleri arasında yürütüldü. Anket çalışması şeklinde yapılan bu araştırmaya 690 

katılımcı dahil edildi. Bulgular: Tüm grubun yaş ortalaması 9.8±2.2 yıl olarak hesaplandı. 

Katılımcıların %8.1’inin zayıf, %60.3’ünün normal, %16.1’inin fazla kilolu, %15.5’inin şişman 

olduğu saptandı. Katılımcıların 360 (%52.2)’si ilkokul, 330 (%47.8)’ u ortaokula devam etmekteydi. 

Katılımcıların 377 (%54.6)’si kızdı. Katılımcıların %8.1’inin zayıf, %60.3’ünün normal, %16.1’inin 

fazla kilolu, %15.5’inin şişman olduğu saptandı. Katılımcıların %11.3’ ü haftada 3 günden daha az 

sıklıkta kahvaltı yapmaktaydı ve kilo durumu ile farklılık göstermedi (p>0.582). Katılımcıların öğün 

atlama, gece atıştırma, tatlı ve tuzlu atıştırmalık tüketme sıklıklarının fazla kiloluluk ve şişmanlık 

üzerine etkisi olmadığı belirlendi. Erkek çocuk olmanın, şekerli-gazlı içecek tüketme sıklığının ve 

ekran karşısında atıştırma sıklığının fazla olmasının fazla kiloluluk ve şişmanlık üzerine etkili olduğu 

saptandı (sırasıyla; p<0.001, p=0.002, p=0.015, p=0.020). Zayıflık ile sosyodemografik faktörler ve 

beslenme alışkanlıkları arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç: Çocuklarda fazla kiloluluk ve 

şişmanlık prevalansının geçmiş yıllara göre arttığı görülmektedir. Çocuklarda fazla kiloluğunun 

azaltılmasında beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi anahtar rol oynayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fazla Kiloluluk, Şişmanlık, Çocukluk, Beslenme 
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ÖZ 
Amaç Çalışmanın amacı genç erişkinlerde önemli bir inme nedeni olan kranioservikal arter 

diseksiyonlarının dermografik özelliklerinin, klinik özelliklerinin, risk faktörlerinin ve prognoz 

belirteçlerinin araştırılması Yöntem Ocak 2000 ile mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde kesin 

tanı almış 68 hastanın verileri SPSS( Statistical Package For Social Sciences) for windows 17.0 

Programına kayıt edildi ve hastalar subgruplara ayırarak karşılaştırıldı. Veriler ortalama standart 

sapma (SS) olarak verildi. Hasta gruplarına ait ortalamaların kıyaslamasında Student’s t testi, non 

parametrik veriler için Mann Whitney U testi kullanıldı. Sonuç Çalışmada en az bir radyolojik 

görüntüleme yöntemiyle kesin tanı almış kranioservikal arterial diseksiyon hastalığının erkeklerde 

daha sık, klinik prezentasyonun en sık bulgusu inme olduğu saptandı. Kranioservikal arterial 

diseksiyonlarını anatomik lokalizasyon En sık ekstrakranial bölgede olduğu saptandı. Çalışmada en sık 

diseksiyon görülen arter vertebral arterdi. Spontan diseksiyon travmatik diseksiyonlardan daha sık 

saptandı. Hiperlipidemi en sık risk faktörü olarak saptandı. Prognozda 45 yaş üzerinde olmak ve 

anatomik olarak intrakranial lokalizasyonlu diseksiyon özellikle vertebral arter intrakranial bölümünün 

diseksiyonu kötü prognoz için önemli bir gösterge olarak izlendi.Daha geniş çaplı retrospektif dizayn 

edilmiş çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Kranioservikal Arterial Diseksiyon , İskemik İnme , Genç İskemik İnme 

  



 600 

İNTERNAL HEMOROİDAL HASTALIK TEDAVİSİNDE LASTİK BAND 

LİGASYONU DENEYİMİMİZ 
 

Inst. MD. Gürcan Şı̇mşek - Lec. MD. Şükrü Hakan Metı̇n - Inst. MD. Alpaslan Şahı̇n - Assoc. 

Prof. MD. Kemal Aslan 
 

 

492-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş:Hemoroidal hastalık (HH) anorektal bölgenin en sık görülen benignhastalığıdır.HH;nüfusun 

yaklaşık %4.4 ‘ ünü etkilemektedir. .LBL günümüzde internalhemoroidal hastalığın tedavisinde 

oldukça yaygın kullanılan bir cerrahi dışı tedavi yöntemidir.Lastikbandligasyonu (LBL) 1-3. derece 

internalhemoroidal hastalık tedavisinde en sık kullanılan, maliyeti düşük cerrahi dışı tedavi 

metodudur. Yöntem: 01/01/2017 ile 01/01/2019 tarihleri arasında polikliniğimizde aynı hekim 

tarafından yapılan LBL uygulamaları retrospektif olarak taranarak demografik verileri, anoskopi 

bulguları ve ligasyon sayıları kayıtedildi.Daha sonra hastalara telefon ile ulaşılarak anal bölge 

konforlarına 1(en kötü) ile 10 (en iyi) arasında not vermeleri istendi.Nüks sorgulaması kanamanın 

tekrar etmesi olarak kabul edildi ve tekrar kanaması olan vakalar nüks olarak kabul edildi. Bulgular: 

Kriterlere uyan 147 hasta tespit edildi. Ancak telefon ile ulaşılamayan 33 hasta çalışma dışı bırakılarak 

114 hasta çalışmaya dahil edildi.Hastalardan 46’sı kadın (%40,3) ve 68’i (%59,7) erkekti. Çalışmaya 

dahil edilen hastaların ortalama yaşı 37,8(18-72) olarak tespit edildi. Hastaların tamamının şikayeti 

kanamaydı. Rektoskopi bulguları ve anamneze göre hastaların %72’ si (n=82) Evre2 ve %28’i (n=32) 

Evre 3 internal HH olarak değerlendirildi.Hastaların 101’ine 3 ligasyon (%88,5), 12’sine 2 ligasyon 

(%10,5) ve 1 hastaya tek ligasyon (%1) uygulandı. İşlem sonrası hastalardan 2 tanesinde yatış 

endikasyonu oldu. Bu hastalardan 1 tanesine hemoroidektomi uygulandı. Diğer hastaya parenteral 

analjezik tedavisi uygulandı.İdrar yapma zorluğu 6 hastada (%5,2) gelişti ve buhastaların tamamı 

erkekti. İdrar katateri ihtiyacı bu hastalardan 2’sinde oldu (%1,75) . Majör komplikasyon olmadı. Anal 

bölge konforu LBL öncesi ortalama 3 olarak bulunurken işlem sonrası bu puan ortalama 8,02 olarak 

bulundu. Çalışmanın ortalama takip süresi 10.2 aydı. Nüks oranı %9,6 (n=11) olarak bulundu. 

Tartışma:HH tedavisinde kullanılan LBL oldukça etkin ve majör komplikasyonları nadir görülen bir 

tedavi yöntemidir. 
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RUBBER BAND LIGATION EXPERIENCE IN THE INTERNAL HEMORRHOIDAL 

DISEASE 
 

 

ABSTRACT 
Introduction:Hemorrhoidaldisease (HD) is themostcommonbenigndisease of theanorectalregion. 

HDaffectsabout 4.4% of thepopulation. Rubberbandligation (RBL) is currently a non-

surgicaltreatmentmodalitythat is widelyused in thetreatment of internalhemorrhoidaldisease. RBL 

isthemostfrequentlyused, cost-effectivenon-surgicaltreatmentmethodforthetreatment of 1th-3th 

degreeinternalhemorrhoidaldisease. Method:Between 01/01/2017 and 01/01/2019, the RBL 

applicationsperformedbythesamephysician in 

ouroutpatientclinicwereretrospectivelyreviewedanddemographicdata, anoscopyfindings, 

andligationnumberswererecorded. Then, patientswerecontactedbyphonetogivethenumberfor anal 

zonecomfortbetween 1 (worst) and 10 (best). Recurrencewasaccepted as recurrence of 

bleedingandcaseswithrecurrentbleedingwereconsideredrecurrent. Results: 147 patientswho met 

thecriteriawereidentified. Thirty-threepatientswhocould not be 

reachedbyphonewereexcludedfromthestudy, and 114 patientswereincluded in thestudy. Forty-

sixpatients (40.3%) werefemale, and 68 patients (59.7%) weremale. Themeanage of 
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thepatientsincluded in thestudywas 37.8 (18-72). Allpatientscomplained of bleeding. 

Accordingtothefindings of rectoscopyandanamnesis, 72% (n = 82) of thepatientswereevaluated as 

Stage2 and 28% (n = 32) as Grade 3 internal HD. 3 ligation (88.5%), 2 ligation (10.5%), 

andsingleligation (1%) wereappliedto 101 patients. Aftertheprocedure, 2 of 

thepatientswerehospitalized. One of thesepatientsunderwenthemorrhoidectomy. 

Theotherpatientunderwentparenteralanalgesictreatment. Thedifficulty of urinatingoccurred in 6 

patients (5.2%), andall of themweremale. Urinecatheterrequirementwas in 2 of thesepatients (1.75%). 

Therewerenomajorcomplications. Anal regioncomfortwasfoundto be threepre-RBL, 

andthisscorewasfoundto be 8.02 aftertheprocedure. Themeanfollowupperiodwas 10.2 months. 

Therecurrence rate was 9.6% (n = 11). Discussion: RBL, which is used in thetreatment of HD, is a 

raretreatmentmodalityanditsmajorcomplicationsarerare. 

Keywords: Hemorroidal Disease, Rubber Band Ligation 
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ÖZ 
Posterior interosseöz sinir (PIN) radial sinirin saf motor dalıdır. Posterior interosseöz sinir 

kompresyon sendromu radial sinirin derin dalının tuzak nöropatisi sonucu oluşur. Bu sendrom klinik 

olarak, sinsi başlangıçlı saf ekstansör kas güçsüzlüğü ile karakterizedir. Hastaların şikayeti başparmak 

güçsüzlüğü ve eli kullanmada güçlüktür. Sendrom genellikle travmadan kaynaklanır. Nadiren tümöral 

oluşumlar, dirsek eklemi deformiteleri, supinatör kasın fibröz bantları, tekrarlayıcı önkol hareketleri ve 

romatoid artrit gibi non travmatik nedenlerle de ortaya çıkabilir. Lipomlar sıklıkla deri altı dokuda 

görülen benign yumuşak doku neoplazmlarıdır. Nadiren daha derin dokularda da görülebilir. Önkol 

proksimalinde ve derin yerleşimli olduklarında radial sinirin posterior interosseöz dalını sıkıştırarak 

ekstansör kas güçsüzlüğüne yol açabilirler. Bu sunumda intramusküler lipom nedeniyle posterior 

interosseöz sinir sendromu gelişmiş olan 55 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hasta sol elinde 

ağrısız ve yavaş başlangıçlı paralizi ile başvurdu. Elektromiyografide, posterior interosseöz sinir 

tarafından uyarılan kaslarda şiddetli denervasyon saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede 

posterior interosseöz sinire bası yapan intramusküler kitle görüldü. Hastaya volar yaklaşımla cerrahi 

eksizyon uygulandı. Posterior interosseöz sinirin supinatör kas ve tümör arasında sıkıştığı görüldü. 

Sinir disseke edilip serbestleştirildi ve kitle eksize edildi. Biyopsi sonucu lipom olarak tanımlandı. 

Hastaya postoperatif 1.günden itibaren fizik tedavi protokolü başlandı ve ekstremiteye dinamik el 

bileği ateli uygulandı. Sonuç olarak nadir de olsa intramüsküler tümörler PIN sendromunun travmatik 

olmayan sebeplerinde mutlaka akılda tutulmalıdır. Hızlı iyileşme için erken tanı ve cerrahi 

planlanmalı, hemen ardından erken rehabilitasyon uygulanmalıdır. 
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INTRAMUSCULAR LIPOMA 
 

 

ABSTRACT 
Posterior interosseous nerve (PIN) is the pure motor branch of the radial nerve. Posterior interosseous 

nerve compression syndrome is resulting from the compression of the deep branch of the radial nerve. 

This syndrome clinically characterized by the pure extensor muscle weakness of digital extension that 

is insidious in onset. The major compliant of the patients is the difficulty in the use of the thumb and 

hand. This syndrome usually results from the trauma. Non-traumatic causes such as tumors, elbow 

joint deformities, fibrous bands of the supinator muscle, repetitive forearm movements and rheumatoid 

arthritis are infrequent. Lipomas are benign soft tissue neoplasms that occur commonly in 

subcutaneous tissue. Rarely they can occur in deeper planes. When occurring in the proximal forearm 

they may compress the posterior interosseous branch of the radial nerve resulting in an insidious onset 

of weakness of digital extensor muscles. We present an unusual case of a 55-year-old-male patient 

with a posterior interosseous nerve syndrome due to an intramuscular lipoma. He was presented with 

paralysis of slow onset in the left hand without pain. Electromyographic assessment revealed severe 

denervation in the muscles innerved by the posterior interosseous nerve. Magnetic resonance imaging 

demonstrated an intramuscular mass compressing the nerve. The patient underwent surgical excision. 

In the procedure which was done by volar approach, it was seen that PIN was trapped between the 

tumor and supinator musle. PIN was dissected and released beside that the tumor was excised as en 
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bloc.The biopsy result was defined as lipoma. Physical therapy was started after the first postoperative 

day and a dynamic splint was applied. Intramuscular tumors must be in mind in the 

 

 nontraumatic reasons of PIN syndrome. Early diagnosis and surgery must be planned immediately 

followed by early rehabilitation for rapid recovery. 

Keywords: Posterior İntraosseous Nerve Palsy; İntramusculer Lipoma; Compression 
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ÖZ 
Tüm gebeliklerin %10-15’i intrauterin gelişme geriliği (İUGG) ile komplike olmaktadır. İUGG fetal 

ve maternal mortalitenin en önemli sebeplerindendir. İUGG nedenleri maternal, fetal ve plasental 

nedenler olarak ayrılabilir. Dünya çapında artan sanayileşmenin sonucu olarak ağır metaller gibi 

toksikan maddelere maruziyet artmakta buna bağlı olarak prenatal dönemde dahil insanlar maruziyet 

altında kalmaktadırlar. Sebebi bulunamayan İUGG maternal ve fetal faktörler dışlandığında çevresel 

bazı maruziyetler gelişim geriliğine neden olabilir. Bu çalışmada uterin ya da umblikal arter doppler 

bulguları bozuk olan fetuslarla sağlıklı term gebeliğe sahip fetuslar arasındaki maternal kan, kord kanı 

ve plasentadaki ağır metal düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubuna 41 IUGG 

olan gebe ile 34 sağlıklı term gebeliği olan gebe dahil edildi. Maternal venöz kan örnekleri doğumdan 

hemen önce alınmıştır. Fetus doğduktan sonra (kordon klemplenip kesildikten sonra) 41 plasenta 

tarafında kalan kordondan kan örneği alınmıştır. Ayrıca plasenta çıktıktan sonra 3 farklı bölgeden 

örnekleme alınmıştır. Biyolojik örnekler analize uygun hale getirilmek için mikrodalga sistemi 

kullanılarak %65’lik nitrik asit çözeltisi ile yıkılanmıştır. Örneklerdeki kurşun düzeyi için FAAS 

yöntemi kullanırken cıva düzeyi ölçümü için CVAAS yöntemi kullanılmıştır. IUGG olan vakalarda 

maternal kan, kord kanındaki cıva düzeyi term gebeliği olan vakalardan istatiksel olarak anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Plasental cıva düzeyleri ise IUGG olan grupta yüksek olmasına 

rağmen istatiksel anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Tüm olgulardaki cıva düzeyleri EPA’nın 

belirlemiş olduğu 5,8 µg/L değerinden daha yüksek bulunmuştur. Hasta grubunda maternal kan, kord 

kurşun düzeyi kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen, istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0.05). Hasta grubunda plasental kurşun düzeyi kontrol grubuna göre istatiksel 

olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonunda elde ettiğimiz bilgilere 

dayanarak ağır metallerin fetal gelişimi engelleyerek IUGG’ne neden olabileceği öngörülmüştür. Bazı 

çalışmalarda ağır metallerin doğum ağırlığını etkilediği gösterilmiştir. Önlenebilir neden olarak ele 

alınırsa obstetrik ve prenatal bakım için bu dönemde bu tür maruziyetlerden sakınmak önemli 

hedeflerden biri olmalıdır. 
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ABSTRACT 
Aim: We investigated the effects of the combination of hyperbaric oxygen therapy (HBOT) and 

methylprednisolone (MP) on experimental rat spinal cord injury model. Materıals and methods: Fifty-

four rats were randomized in six groups: Sham group, Laminectomy plus HBOT group, Trauma 

group, HBOT group, MP therapy group, the combination of HBOT and MP therapy group. Spinal 

cord injury was done by clipping the exposed spinal cord segment. HBOT was done by freely 

ventilating the rats in appropriate groups once a day (Groups 2, 4, 6) for 10 days; Methylprednisolone 

was administered 30 mg/kg by intravenous route in bolus, 1 hour after the injury, followed by infusion 

of MP for 23 hours at a rate of 5.4 mg/kg/h. All the rats were sacrificed on the 10th day after the 

surgical procedure. Tissue malonylaldehide (MDA) and superoxidedismutase (SOD) levels were 

evaluated. Results: In all therapy groups, MDA values were found significantly lower and SOD values 

were higher than trauma group. While these values were still higher than the sham group (p=.003) in 

HBOT group when MP was added to the therapy (Group 6), MDA and SOD levels measured to 

nearby the level of control group. However, this effect could have not proven statistically (p=.619 and 

p=.866). Conclusıon: Combined HBOT and MP therapy were administered together does not show 

statistically significant benefits in spinal cord injury but yields more promising results. However, there 

is a need for publications showing that clinical improvement is also present. 

Keywords: Spinal Cord İnjury, Hyperbaric Oxygen, Methylprednisolone. 
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ABSTRACT 
Introduction: Ischemia-modified albumin (IMA) is a marker which is considered as an indicator of 

oxidative stress, and its plasma level is measured by the albumin cobalt binding test. There are many 

studies examining the predictive value of IMA in various diseases. Nevertheless, to our best of our 

knowledge, there is no study investigating the usefulness of IMA as a bimarker of oxidative stress in 

chronic venous insufficiency (CVI). The aim of this study was to examine the usefulness of IMA as a 

biomarker in CVI. Methods: This was a prospective controlled study and performed at the 

cardiovascular surgery department of our hospital. Eighty patients with CVI and 80 healthy 

individuals were included in this study, and divided into two groups as CVI and control groups. 

Demographics, clinical features and laboratory data including IMA of the participants were recorded 

and then compared between two groups. In order to compare the groups with each other, univariate 

analysis was conducted with using Student-t, Mann-Whitney and Chi-square tests. Furthermore, the 

cut-off value of IMA was calculated using a receiver-operating characteristic (ROC) curve. Results: 

Mean ages of patients were 47.1 and 45.8 years in patients with CVI and those without CVI, 

respectively. 46.3% of patients with CVI and 43.7% of healthy participants were female. There were 

no significant differences with regards to age, gender and other demographics and clinical features 

between the groups, and both groups were identical in terms of basic clinical characteristics. When 

both groups were statistically compared with each other, it was found that the median IMA value was 

significantly higher in CVI group than in control group (0.8 versus 0.6; p<0.001). A ROC curve 

analysis for IMA resulted in an accuracy of 0.748 (95%CI: 0.668-0.827, p<0.001) for predicting CVI. 

An optimum cut-off value for IMA was determined as 0.675, with a sensitivity and specificity of 

73.8% and 77.5%, respectively (Figure 1). Conclusion: This present study revealed that IMA could be 

a useful biomarker of oxidative stress in CVI. 

Keywords: Ischemia-Modified Albumin; Biomarker; Chronic Venous İnsufficiency. 
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ABSTRACT 
Background: Ischemia-modified albumin (IMA) is a biomarker that is accepted as an indicator of 

oxidative stress during ischemic conditions, and its level in the blood is measured by the albumin 

cobalt binding test. There are various reports investigating the predictive value of IMA in a wide range 

of diseases. However, to our best of our knowledge, in the existing literature there is no study 

examining the usefulness of IMA as a marker of oxidative stress in peripheral arterial disease (PAD). 

Therefore, we designed this study to investigate the role of IMA as a marker in PAD. Materials and 

Methods: This prospective controlled study comprised of 100 patients with lower extremity PAD as 

the study group as well as 100 healthy individuals as the control group. The demographics, clinical 

characteristics, and laboratory data including IMA of the subjects were recorded and then compared 

between both groups. For the comparison of the groups, univariate analysis was performed with using 

the Student-t, Mann-Whitney and Chi-square tests. In addition, the cut-off value of IMA was 

calculated using a receiver-operating characteristic (ROC) curve. Results: Average age of patients was 

59.1 years in PAD group, whereas 57.4 years in control group. Thirty two percent of patients with 

PAD and 35% of control subjects were female. There were no statistically significant differences in 

terms of age, gender, and other demographics and comorbid diseases between both groups, and the 

groups were similar with regards to baseline clinical characteristics. When the study group compared 

with control group, median IMA value was found to be statistically significantly higher in the study 

group versus in control group (0.79 vs. 0.66, p=0.003). A ROC curve analysis for IMA resulted in an 

accuracy of 0.622 (95%CI: 0.541-0.704, p=0.003) for predicting PAD. An optimum cut-off value for 

IMA was determined as 0.605, with a sensitivity and specificity of 87% and 48%, respectively (Figure 

1). Conclusion: This current study demonstated that IMA could be a useful biomarker of oxidative 

stress in PAD. 

Keywords: Ischemia-Modified Albumin; Biomarker; Peripheral Arterial Disease. 
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ÖZ 
Postoperatif parotitis genel anestezi sonrasında nadir görülen akut başlangıçlı geçici bir klinik 

durumdur. Tek taraflı ya da çift taraflı olarak parotis bezini ya da submandibular bezi tutabilir. Perop 

gelişebildiği gibi operasyon sonrasında birkaç saat içinde de gelişebilir ve çoğunlukla kendiliğinden 

iyileşir. Aşağıdaki olguda kısa süreli bir operasyon için laringeal mask airway (LMA) takılan hastada 

gelişen bilateral parotitis olgusunu sunmayı amaçladık. 55 yaşında kadın hasta double j katater 

çekilmesi amacıyla operasyona alındı. Preanestezik muayenesinde bilinen bir hastalık öyküsü yok. 

BMI: 30 olması sebebiyle hasta ASA II olarak değerlendirildi. Hastaya 200 mg propofol 50 mcg 

fentanyl uygulamasını takiben no: 4 LMA yerleştiriliyor. İdamede %50 O2-Hava %5 desfluran 

karışımı kullanıldı. 10 dk süren operasyon sonunda LMA çıkartıldı. Maske ile solutulmaya devam 

edildi. Maske ile solutma sırasında hastaya birkaç kez jaw thrust manevrası uygulandı tamamen 

uyandırılan hasta komplikasyonsuz bir şekilde servise gönderildi. Hastanın servisteki takibinin ikinci 

saatinde boynunda bilateral şişlik geliştiği fark edilerek anestezi konsültasyonu istendi. Hastanın 

servisteki muayenesinde genel durumu iyi, bilinci açık, koopere, oryante, sistem muayeneleri doğal, 

bilateral kulak altından başlayıp sternokleidomastoid (SKM) boyunca uzanan şişlik palpe edildi. 

Kızarılık, ağrı, ısı artışı gözlenmedi, çene hareketleri doğal, ağız açıklığı tamdı. Çene hareketi ile ağrı 

yoktu. Palpasyonda krepitasyon yok ve hafif sert bir kitle şeklinde idi. Hastaya 45° supin pozisyon 

verildi, antiinflamatuar ilaç başlanarak kulak burun boğaz (KBB) konsültasyonu önerildi. KBB 

muayenesi sonucunda klinik tablo parotitis olarak değerlendirildi. Hastanın postoperatif 1. gün 

kontrolünde şişliğin azaldığı görülmesi üzerine hasta antiinflamatuar tedavi ile eve taburcu edildi. 10. 

Gün kontrolünde tamamen iyileştiği gözlendi. Postoperatif parotitis gelişiminde öne sürülen pek çok 

mekanizma vardır; dehidratasyon, başın pozisyonu, kanalda sekresyon birikmesi LMA nın 

malpozisyonu, ağız içi basınç artışı bu sebepler arasında sayılmaktadır. Bizim vakamızda hastaya 

uyanma aşamasında uygulanan jaw thrust manevrasına bağlı parotis kanal basısının parotitise yol 

açtığı kanaatindeyiz. 
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ÖZ 
Giriş Gastrointestinal stromal tümör(GİST), gastrointestinal sistem ve batının mezenkimal bir 

tümörüdür.Mazur ve Clark tarafından ilk kez tanımlanan GİST’in Cajal hücrelerinden geliştikleri 

bilinmektedir.En sık midede görülmekle beraber daha az oranda sırasıyla 

jejenum,ileum,duodenum,kolon,rektum ve özafagusta görülür.Kanama ve kitle gibi semptomlarla 

karşımıza çıkabilir.Bununla birlikte GİST perforasyonuna bağlı peritonit nadirdir.Bizde GIST’e bağlı 

jejenum perfrasyonu olgusunda klinik deneyimimizi paylaştık. Olgu Altmış beş yaşında erkek hasta 

acil servise bir gün önce başlayan karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle başvurdu. Anamnezde üç 

gündür gaz-gaita yapamadığı öğrenildi.Yapılan muayenede batında yaygın hassasiyet,defans ve 

rebound mevcuttu.Beyaz küre sayısı 9530/mm³,hemoglobin 9,9 g/dL,trombosit:328.000 mm³ ve CRP: 

13 mg/L’di.Bilgisayarlı tomografide,jejenum duvarında düzensiz yüzeyli 2 cm’e varan duvar kalınlık 

artışı, komşuluğunda ve batın içerinde serbest hava mevcuttu. Hastada barsak perforasyonuna bağlı 

peritonit düşünüldü.Laparatomide, Treitz Ligamenti’nden 15 ile 20. cm’ler arasındaki jejunum 

segmentinde yerleşik 6*5 cm büyüklüğünde tümöre bağlı perforasyon görüldü.10 cm’lik barsak 

segmenti cerrahi sınırları uygun olarak rezeke edildi.Patolojide iğsi hücreli mezenkimal tümör 

görünümü ve nekroz alanları içeriyordu.Mitotik indeksi 25 adet/50 BBA(büyük büyütme 

altında)’dı.İmmünohistokimyasal olarak CD117 diffüz kuvvetli olarak boyandı.CD34, SMA, 

Desmin,S-100 boyanması negatifti. Ki-67 proliferasyon indeksi ise %40’idi Hastaya yüksek riskli 

jejunal GIST tanısı konuldu.Taburculuk sonrası Imatinib tedavisi başlandı. Tartışma Tüm 

gastrointestinal tümörlerin % 0.1-3’ünü GİST oluşturmaktadır.Tedavi temiz cerrahi sınırlarla 

rezeksiyondur.Cerrahi sonrası hastaların %50’ sinde metastaz gelişmektedir. Olgumuz jejunumda 

görülmüş ve segmental rezeksiyon yapılmıştır. GIST’ler >5 cm ve >5/50 BBA, herhangi bir mitotik 

indeks ile >10 cm veya herhangi bir boyutla birlikte >10/50 BBA ise yüksek riskli olarak kabul edilir. 

Yüksek riskli, metastatik ve unrezektabl olgularda Imatinib kullanılmaktadır. Imatinib’ e iki yıl 

içerinde %50 oranında direnç gelişme riski vardır.Bizim hastamız yüksek riskli grupta olup,cerrahi 

sonrası adjuvan Imatinib kemoterapisi uygulanmıştır. Sonuç olarak GIST’e bağlı jejunum 

perforasyonu; morbidite ve mortalite açısından yüksek seyredebilmesi nedeniyle peritonit sebepleri 

arasında akılda bulundurulmalıdır. 
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ÖZ 
Hastanemize 2 yıl içinde başvuran 70 yaş üstü 60 tane hasta retrospektif olarak incelenmiş ve 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızda hastaların acil servise başvuru zamanı ile ameliyat oldukları 

zamana kadar geçen süre ile hastaların morbiditesi ve mortalitesi arasında ki ilişki değerlendirilmiştir. 

Hastalar aynı travma öyküsünden ve yandaş hastalık olarak aynı gruplar çalışmaya alınmıştır. 

Hastaların ameliyat sonrası kan ürünü ihtiyaçları, yoğun bakım ihtiyaçları, mobilite, hastane yatış 

süresi, enfeksiyon vb komplikasyon oranları karşılaştırılmış olup acile başvuru ile ameliyat arasında ki 

süre 36 saatten az olan hastaların kan ürünü ihtiyacı, yoğun bakım ihtiyacı, enfeksiyon oranı daha az 

olduğu ve mobilite açısından bir fark olmadığı görülmüştür. Mortalite oranı geç ameliyat edilen 

hastalarda daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Hastaneden taburculuk sonrası 6 aylık takiplerinde erken 

yada geç ameliyat edilen hastaların morbidite ve mortalitelerinde taburculuk sonrası bir fark olmadığı 

görülmüştür. Çalışmamız sonucunda kalça kırığı ile başvuran hastaların mümkün olan en kısa sürede 

ameliyat edilmelerinin morbidite ve mortalite oranlarını düşürdüğünü için önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kalça Kırığı, Erken Cerrahi, Mortalite 
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UNDERGONE EARLY OR LATE SURGERY 
 

 

ABSTRACT 
60 patients above 70 years old who administered to emergency department was examined 

retrospectively and accepted to study. In this study, relationship between the time betweeen acceptance 

time and surgery time and morbity and mortality of the patients were examined. Patients grouped with 

identical trauma history and identical co-morbid pathologies. Postoperative blood transfusion 

requirement, intensive care unit requirement, mobilty, duration of hospitalization, infection etc were 

analyzed between groups and in patients whose duration of surgery is less than 36 hours have less 

postoperative blood transfusion requirement, intensive care unit requirement, infection but no 

statistically difference in mobility rates. Mortality rates in late duration of surgery is higher. In 6 

months follow up, there is no difference between early or late duration of surgery who were 

discharged from hospital in mortality and morbidity rates. In this study, patients administered with hip 

fracture should be operated as earlier as possible to decrease mortality and morbidity rates. 

Keywords: Hip Fracture, Early Surgery, Mortality 
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ÖZ 
GİRİŞ;Çimentolu kalça protezi operasyonları sırasında görülen bir komplikasyon olan Kemik 

Çimentosu İmplantasyon Sendromu (KÇİS), basit bir hipotansiyon veya hipoksi atağından kardiyak 

arrest ve ani ölüme kadar giden farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir.OLGU;86 yaşında erkek 

hasta kalça fraktürü sebebiyle elektif ameliyata alındı.Preoperatif değerlendirmesinde mitral 

yetmezliği ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastanın bilinen alzhiemer hastalığı dışında başka bir 

hastalığı yoktu. Hastada operasyonun 65. dakikasında kemik çimentosu yerleştirilirken ani 

hipotansiyon,bradikardi ve hemen ardından kardiyak arrest gelişti.Yaklaşık 10 dakika 

kardiyopulmonerressusitasyon uygulanan hasta erişkin yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Pulmoner 

emboli şüphesiyle heparin intravenöz 80IU/kg uygulandı. Laboratuvar analizlerinde D-dimerdeğeri 75 

μq/dL olarak bulundu ve pulmoner emboli (PE) eşik değeri 500 μ/dL üzeri olduğundan D-dimer 

düzeyi PE ihtimalini desteklemedi. Akciğer tomografisinde pulmoner emboliyi destekleyen 

görüntülere rastlanmadı. Daha sonra düşük molekül ağırlıklı heparine uygulamasına geçildi. Hasta 

yoğun bakım yatışının 16.saatinde pozitif inotrop desteği kesilerek , 48. saatinde extübe 

edildi.Yatışının 5.gününde ortopedi kliniğine nakli uygun görüldü.TARTIŞMA;Kemik sement 

implantasyon sendromu (KSİS): Özellikle kalça protezi replasman ameliyatları sırasında gelişen ve 

hipoksi, kardiyak ritim bozuklukları, ve hipotansiyon bulguları ile karakterize bir sendromdur(3).Bu 

semptomları açığa çıkaran nedenler arasında akrilik monomerlerin absorbsiyonu, pulmoner yağ 

embolisi, pulmoner mikrotrombüsler ve nörojenik refleksler en çok suçlanan konulardır. KSİS 

etiyolojisinde ileri yaş, fizyolojik rezervin azalması, kardiyopulmoner disfonksiyon ve osteoporoz 

önemli risk faktörleridir.Bizim olgumuzda da ileri yaş, azalmış fizyolojik rezerv, kardiyopulmoner 

disfonksiyon ve kemik çimentosu kullanımı gibi KÇİS gelişimi ile ilgili risk faktörleri mevcut idi. 

Kemik çimentosu implantasyon sendromunun tedavisi destek tedavisinden ibarettir. Hava yolunun 

kontrolüyle %100 oksijen inhalasyonunu sağlamak; yeterli volüm replasmanı ve/veya vasopressör 

tedavi ile hemodinamik stabiliteyi sağlamak hafif semptomatik durumlarda yeterli olabilirken; 

anaflaksi veya kardiyak arrest gibi daha ciddi seyir gösteren durumlarda entübasyon ve KPR gibi daha 

agresif tedavi gerekebilir. Sonuç olarak kemik çimentosu kullanılmasının gerekli olduğu cerrahilerde 

KÇİS’in gelişebileceği akıldan çıkarılmamalı ve özellikle yüksek riskli hastalarda klinik tablonun 

mortal seyredebileceği öngörülmelidir. 
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ÖZ 
Amaç: Akut böbrek hasarı, kalp cerrahisinin yıkıcı bir komplikasyonudur. Kötü prognoz ve hatta 

mortalite ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı kardiyak cerrahi sonrası preoperatif serum ferritin ve 

transferin satürasyon düzeyleri ile akut böbrek hasarı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Materyal Metod: 

Çalışmada izole CABG operasyonuna alınan diyabeti olmayan 270 hastayı prospektif verilerini geriye 

dönük olarak inceledik. Bu verileri hastaların perioperatif verileri, demografik verileri, laboratuvar 

bulgularını, morbidite ve mortaliteyi içermekteydi. Akut böbrek hasarı, Akut Böbrek Hasarları Ağı 

(AKIN) kriterlerine göre yorumlandı. Sonuçlar: Postoperatif akut böbrek hasarı 45 hastada (% 16.7) 

meydana geldi. Sekiz hastada (% 2.9) renal replasman tedavisi gerekti. Beş hastada (% 1.9) 30 gün 

içinde mortalite gözlendi. Bu hastaların hepsinde renal replasman tedavisi gerekliydi. AKI'lı hastalarda 

preoperatif serum ferritin düşük, transferrin satürasyonu yüksek bulundu. Sonuçlarımız, yüksek 

transferrin doygunluğu ve düşük serum ferritinin, kalp cerrahisi sonrası AKI'nin öngörücüleri 

olduğunu göstermiştir (transferrin doyma oranı oranı, 1.308;% 95 CI, 1.226-1.396, p <0.001 ve serum 

ferritin oranı oranı, 0.976; -0.984, p <0.001). Tartışma: Preoperatif düşük ferritin ve yüksek transferrin 

satürasyonu, ciddi akut böbrek hasarının belirleyicileri olabilir ve izole CABG sonrası morbidite ve 

mortalite oranını artırabilir. 
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ARE PREOPERATIVE FERRITIN AND TRANSFERRIN SATURATION 

ASSOCIATED WITH ACUTE KIDNEY INJURY AFTER CARDIAC SURGERY IN 

NON-DIABETIC 
 

 

 

ABSTRACT 
Acute kidney injury is a devastating complication of cardiac surgery. It is associated with poor 

prognosis and even mortality. The aim of the present study is to analyze the association of 

preoperative serum ferritin and transferrin saturation levels with acute kidney injury after cardiac 

surgery. METHODS: We retrospectively reviewed the prospectively collected data of 270 adult non-

diabetic patients who underwent isolated CABG surgery with normal renal function. The perioperative 

data of the patients included demographic data, laboratory findings, morbidity and mortality. Acute 

kidney injury was interpreted according to Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria. RESULTS: 

Postoperative acute kidney injury occurred in 45 patients (16.7%). Renal replacement therapy was 

required in 8 patients (2.9%). 30-day mortality occurred in 5 patients (1.9%). All of these patients 

required renal replacement therapy. Preoperative serum ferritin was lower and transferrin saturation 

was higher in patients with AKI. Our results suggested that higher transferrin saturation and lower 

serum ferritin are predictors of AKI after cardiac surgery (transferrin saturation odds ratio,1.308; 95% 

CI, 1.226-1.396, p< 0.001 and serum ferritin odds ratio, 0.976; 95% CI, 0.969-0.984, p<0.001). 

CONCLUSION: Preoperative low ferritin and high transferrin saturation may be predictors of severe 

acute kidney injury and increase the rate of morbidity and mortality after isolated CABG. 

Keywords: Acute Kidney Injury, Ferritin, Transferrin, Cardiac Surgery 
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ÖZ 
Günümüzde, derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizm (PE) aynı hastalığın farklı varyantları 

olarak kabul edilmektedir ve her ikisi de venöz tromboemboliam (VTE) olarak adlandırılmaktadır. 

VTE kanser hastalarında önemli bir komplikasyondur. VTE yüksek oranda morbidite ve mortalite ile 

ilişkilidir ve koroner arter hastalığı ve inmeden sonra en sık görülen kardiyovasküler hastalıktır. 

Malign hücreler, doku faktörü, inflamatuar sitokinler, kanser prokoagülanları, tümör müsinler gibi 

birçok mekanizmalarla pıhtılaşma kaskatını doğrudan aktive edebilirler. Ayrıca, kanser hastalarında 

fibrinolitik kapasitenin bozulması da prokoagülan bir etkiye yol açar. Bu nedenle, kanser hastalarında 

VTE riski artmaktadır. Kanser hastalarında antikoagülan tedavi esnasında bile VTE rekürrens riski ve 

kanama komplikasyonları yüksektir. Ayrıca, kanser nedeniyle koagülasyon kaskatının anormal 

aktivasyonuna bağlı olarak bazı kanserli hastalarda inme de meydana gelebilir. VTE, kanser 

hastalarında kanserden sonra ikinci en yaygın ölüm nedeni olduğu bildirilmiştir. Hem malignitenin 

kendisi hem de malignitenin kemoterapi ajanları ile tedavisi, kanser hastalarında venöz tromboz 

gelişimi için iyi bilinen risk faktörleridir. Kanserli hastalarda, VTE'nin doğal seyri daha agresiftir. 

Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH), malignite ile ilişkili VTE'nin tedavisi ve profilaksisi için 

kılavuzlar tarafından önerilmektedir. Böbrek hastalarından elde edilen veriler, tinzaparinin böbrek 

yetmezliği olan hastalarda VTE profilaksisi ve tedavisi için güvenli bir seçenek olabileceğini 

düşündürmektedir. Tinzaparin renal yetersizliğe daha az bağımlıdır ve böbrek yetmezliği olan 

hastalarda biyobirikimi azdır. Bu nedenle, renal yetmezliği olanlarda VTE tedavisinde tinzaparin 

tercih edilebilir. Kanserli hastalarda VTE gelişmesi yaşam kalitesini daha da düşürecek hatta tümörün 

yaşamı tehdit edici riskini daha da attıracaktır. Bu nedenle VTE profilaksisi ve tedavisi kanserli 

olgularda çok önemlidir. Ayrıca, VTE geçiren bazı hastalarda altta yatan gizli bir malignensi 

olabileceği de unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Venöz Tromboembolizm, Antikoagülan Tedavi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CANCER AND VENOUS 

THROMBOEMBOLISM 
 

 

ABSTRACT 
Currently, deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) have been considered as 

different variants of the same disease and both are called venous thromboembolism (VTE). VTE is an 

important complication in patients with cancer. VTE is associated with a high rate of morbidity and 

mortality and is the most common cardiovascular disease after coronary artery disease and stroke. 

Malignant cells can directly activate coagulation cascade by multiple mechanisms such as tissue 

factor, inflammatory cytokines, cancer procoagulants and tumor mucins. Furthermore, the 

deterioration of fibrinolytic capacity in patients with cancer also has a procoagulant effect. Thus, the 

risk of VTE in patients with cancer is likely to increase. Cancer patients also have an increased risk of 

VTE recurrence and bleeding complications even during anticoagulant therapy. In addition, cancer-

related stroke may also occur due to abnormal activation of the coagulation cascade in some patients 

with cancer. VTE has been reported to be the second most common cause of death in cancer patients 

after cancer itself. Both malignancy and its treatment with chemotherapy agents are well-recognized 

risk factors for the development of venous thrombosis in patients with cancer. The natural course of 

VTE is more aggressive in cancer patients. Low molecular weight heparins (LMWH) are 

recommended by the guidelines for the prophylaxis and treatment of VTE associated with malignancy. 
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Data from kidney patients suggest that tinzaparin may be a safe option for prevention and treatment of 

VTE in patients with renal insufficiency. Tinzaparin is less dependent on renal elimination and least 

likely to bio-accumulate in patients with renal failure. Therefore, tinzaparin may be preferred in the 

treatment of VTE in patients with renal insufficiency. The possible development of VTE in cancer 

patients will further decrease the quality of life and even increase the life-threatening risk of the tumor. 

For this reason, VTE prophylaxis and treatment is very important in patients with cancer. Furthermore, 

it should be noted that some patients with VTE may have an underlying occult malignancy. 

Keywords: Cancer, Venous Thromboembolism, Anticoagulant Therapy 
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ÖZ 
Giriş Karotid arter stenozu sıklıkla geriatrik dönem hastalığı şeklinde görülür ve artan yaş karotid 

stentlemede (CAS) yaş arttığında peroperatif morbidite ve mortalite de artar. CAS olgularında 

peroperatif hipotansiyon gelişimi % 7 ile 80 arasında izlenmektedir. Şu ana kada5r yapılan 

çalışmalarda hipotansiyon riski ve yaş ilişkisi literatürde incelenmemiştir. CAS sonrası kalıcı 

hipotansiyon balon anjiyoplastinin mekanik etkileri veya karotid bulbusta lokal baroreseptör cevaba 

bağlı gelişebilir. Özellikle ACoM geçişi olmayan veya benzer anastomotik engellemeler ile balon 

anjiyoplasti sonrası serebral perfüzyonda değişiklikler ve nörolojik defisitler izlenebilir. Amaç CAS 

olgularında gelişen peroperatif hipotansiyon açısından tüm klinik olgularımız analiz edildi ve yaş ile 

korelasyonu incelendi. Metot Ankara Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi’nde Eylül 2016 ve Ocak 

2019 tarihleri arasında CAS tedavisi uygulanan 124 olgu çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın amacı yaş 

ve peroperatif hipotansiyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. Distal emboli koruyucu cihaz (Spider FX, 

Medtronic, USA) olguların tümünde kullanılmıştır. Sonuçlar 55 yaş ve altı olgularda sadece 3 olguda 

belirgin hipotansiyon izlenmiş ve ek herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir. 75 yaş ve üzeri 

olgularda sadece 1 olguda hipotansiyon şeklimde minör morbidite izlenmiştir. 55 ve 65 yaş arasında 

yer alan olgularda 1 afazi, 1 homonim hemianopsi ve 1 mortalite izlenmiş, 65-75 yaş arasında yer alan 

olgularda ise 1 disfazi, 2 hemiparezi ve 1 mortalite gözlenmiştir. 75 yaş ve üzeri olgularda 2 

hemiparezi, 1 kranial sinir arzı ve 1 mortalite izlenmiştir. Yaş grupları arasında korelasyon anlamlı 

bulunmamıştır. Şiddetli hipotansiyon (80 mm Hg ve altı) toplam 14 olguda gelişmiştir (11.3%). Tüm 

bu olgularda kontraendikasyon olmadıkça volüm replasmanı ve IV Dopamin infüzyon tedavisi 

verilmiştir. Hipotansiyon 55 yaş ve altı 3, 55-65 yaş arasında 7, 65-75 yaş arasında 3 75 yaş ve 

üzerinde ise sadece 1 olguda izlenmiştir. Hipotansiyon riskinin yaşla birlikte azalma eğilimine girdiği 

dikkati çekmektedir. Sonuç Hipotansiyon CAS tedavisinde minör morbidite olarak görülen bir 

komplikasyon olup nörolojik defisit gelişimi ile de ilişkilendirilmektedir. Özellikle 55 yaş ve altı 

karotid stentlemede risk minimal olup hipotansiyon dışında majör bir morbidite izlenmemiştir. Ancak 

ilerleye yaşla birlikte morbidite mortalite artsa da hipotansiyon riski özellikle 75 yaş ve üzerinde 

izlenmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karotid Stentleme; Karotid Arter Stenozu; Morbidite; Peroperative Hypotension 

 

PERIOPERATIVE HYPOTENSION DURING CAROTID ARTERY STENTING 
 

 

ABSTRACT 

Carotid artery stenosis is a geriatric age problem and elder age is a predictor for perioperative 

morbidity and mortality during carotid stenting. Reports concerning hypotension after CAS pointed to 

an incidence ranging between 7 to 80%. Persistent hypotension following CAS was reported to be 

caused by mechanical effects of balloon angioplasty and stenting at the level of the carotid bulb which 

promoted hypotension due to local baroreceptor reflex. Particularly in patients without ACoM or 

similar anastomotic flow, balloon angioplasty might end up with temporary reduction in cerebral 

perfusion. OBJECTIVE We reviewed our data for perioperative hypotension during carotid artery 

stenting. We studied the association of age with perioperative hypotension. METHODS The study 

population includes 124 patients who were treated with carotid stenting at Ankara Numune Education 

and Research Hospital between September 2016 and January 2019. The aim of the study is to find the 

correlation between age and perioperative hypotension. Distal protection device (Spider FX, 

Medtronic, USA) was used in all cases. RESULTS The group of patients below 55 years of age didn’t 
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develop any morbidity except marked hypotension in 3 patients. Patients aged over 75 developed only 

a single episode of hypotension and morbidity (other than hypotension) in this group is relatively high 

compared to patients below 55 years of age. Age group between 55 and 65 developed 1 aphasia, 1 

homonymous hemianopia and 1 mortality. There were 1 dyspasia, 2 hemiparesis and 1 mortality in 

patients between 65 and 75 years of age. Morbidity over 75 years of age included 2 hemiparesis, 1 

cranial nerve paresis and 1 mortality. No correlation was found between age groups except patients 

below 55 years of age. Severe hypotension below 80 mm Hg was noted to develop in 14 cases 

(11.3%). All these cases were subjected to volume replacement and IV Dopamine infusion except 

patients with contraindication. Hypotension was noted in 3 cases below 55 years of age, 7 cases 

between 55 and 65 years of age, 3 cases between 65 and 75 years of age and only 1 case over 75 years 

of age. Incidence of hypotension was noted to decrease with advanced age. CONCLUSION 

Hypotension is usually designated as a minor morbidity in CAS patients however it might be 

associated with a significant neurological deficits. The risk of carotid stenting below 55 years of age is 

minimal except hypotension risk however perioperative morbidity and mortality is more pronounced 

with advanced age without any hypotension. 

Keywords: Carotid Stenting; Carotid Artery Stenosis; Morbidity; Peroperative Hypotension 
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KASIK FITIĞI ONARIMLARINDA AÇIK VE LAPAROSKOPİK YÖNTEMLERİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZ 
Giriş: Kasık fıtıkları toplmun en sık görülen rahatsızlıklarından birisidir. Rutin bir genel cerrahi 

kliniğini ameliyatları arasında ön sıradadır. Laparoskopik ve açık olarak tanımlanmış çok fazla tedavi 

modaliteleri mevcuttur. Çalışmamızın amacı, kasık fıtıklarında uygulanan açık ve laparoskopik 

yöntemlerin etkinliklerinin değerlendirilerek, birbirine göre avantajları ve dezavantajları 

karşılaştırılacaktır. Materyal Method: Pubmed (NLM-NBCI) veri tabanından; “inguinal hernia”, 

“groin hernia”, “lichtenstein”, “mesh”, “laparoscopic hernia repair”, “TEP”, “TAPP” anahtar 

kelimelerini kullanarak çalışmalar tarandı. Açık onarımlardan Lichtenstein, laparoskopik onarımlardan 

ise TAPP ve TEP prosedürü uygulanan çalışmalar değerlendirildi. Araştırma kriterlerimize uygun olan 

çalışmalardan, tam metnine ulaşılan makaleler çalışmaya dahil edildi. Açık ve laparoskopik kasık fıtığı 

onarımlarının etkinlikleri, maliyetleri, hastanede kalış süreleri, ameliyatta uygulanacak anestezi tipleri, 

nüks oranları ile tekniklerin birbirine olan avantaj ve dezavantajları araştırıldı. Bulgular: Dünyada 

kasık fıtığı nedeni ile yapılan ameliyatların %23’ünde laparoskopik prosedürlerin uygulandığı 

bulunmuştur. Laparoskopik kasık fıtığı onarımlarında açık cerrahi tekniklere oranla; daha az ameliyat 

travması, daha az ağrı, daha iyi kozmetik sonuç, daha kısa hastanede kalış süresi saptanırken, günlük 

hayata daha erken dönüş olduğu gözlenmiştir. Bu avantajların yanında; işlem sırasında derinlik 

algısının kaybı, hareket kısıtlığı ve azalmış taktil geri bildirim, maliyetin yüksek olması, genel 

anesteziye ihtiyaç duyulması ve gerekli laparoskopik cerrahi deneyime olan ihtiyaç, dezavantajlar 

olarak gösterilmektedir. Bununla beraber laparoskopik ekipman ve yetişmiş personele ihtiyaç 

duyulması ve major komplikasyonlar ile yüzleşilebiliyor olması, genel eleştiri noktalarındandır. 

Uzmanlaşmış ellerde açık ve laparoskopik cerrahinin benzer nüks oranları vardır. Her iki yöntemde de 

nüks yaklaşık %1 oranındadır. Kalış süresi açısından karşılaştırıldığında, laparoskopik onarım 

yapılanlarda ortalama hastanede kalış süresi 1.6 gün, açık onarım yapılanlarda 3.1 gün olarak 

bildirilmiştir. Maliyet açısından, laparoskopik yöntemler ortalama €292 daha pahalı olarak 

saptanmıştır. Sonuç: Bir hastalığın tedavisi ile ilgili ne kadar çok ameliyat tanımlanmışsa halen 

optimum tedavi yöntemi henüz bulunamamış demektir. Öğrenme eğrisinin tamamlanması ile 

uzmanlaşmış ellerde yapılan laparoskopik ameliyatların tedavi sonuçları açık ameliyatlarla benzerdir. 

Anahtar Kelimeler: İnguinal Herni, Tapp, Tep, Nüks 
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KATARAKT CERRAHİSİ SONRASI BAŞARIYI ETKİLEYEN DURUM ; KURU 

GÖZ SENDROMU 
 

MD. Hakika Erdogan 
 

 

507-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç ; Kuru göz rahatsızlığı hem katarakt ameliyatı sırasında cerrahi performansı etkilerken hemde 

sonrasında cerrahi sonucu etkilemektedir. Bu hastalarda cerrahiden sonra düzelmeyen bulanık görme 

ve gözde rahatsızlık hissi olmaktadır. Çalışmamızın amacı katarakt cerrahisi planlanan hastalarda 

Kuru Göz sendromu varlığı , şiddetini ve yaygınlığını hesaplamaktı. Metod ; Çalışma retrospektiftir. 

Çalışmada, Ocak 2016 ile Kasım 2018 arasında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 

başvurup katarakt operasyonu önerilen ve daha öncesine ait Kuru Göz tanısı konmamış hastaların 

dosyaları incelendi. Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan, oküler cerrahi geçirmemiş, Kuru Göz 

sendromu yapabilecek ilaç kullanmayan 120 hasta çalışmaya dahil edildi. Kuru Göz tanı kriterleri olan 

OYHİ (oküler yüzey hastalık indeksi) skorları, Oxford boya skorları, Schirmer Testi sonuçları ve göz 

yaşı kırılma zamanı (GKZ) skorları hasta dosyalarından araştırıldı. Bulgular; Hastaların 65 i kadın 55 

ise erkekti. Yaş ortalaması 67,7 idi. Hastaların ortalama preoperatif OYHİ skoru ortalama ; 41.11±13.2 

idi. Hastaların 46,67’ sinde schirmer testi 10 mm’ nin altında iken GKZ ise sadece hastaların % 10’ 

unda 10 sn ve üzeriydi. Hastaların oküler yüzey boyanma skoruna bakıldığında hastaların ancak 

%23.33 oküler yüzeyde boyanmaya rastlanmadı. Sonuç; Katarakt cerrahisi için başvuran hastalarda 

önemli oranda Kuru Göz bulgu ve semptomlarına rastlanmaktadır. Bu durum yapılacak olan 

cerrahinin sonucunu direkt etkileyebileceğinden şikayeti olmayan hastalarda da Kuru Göz testlerinin 

yapılması uygun olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kuru Göz, Oküler Yüzey Hastalık İndeksi , Oxford Skoru, Schirmer, Göz Yaşı 

Kırılma Zamanı, Katarakt Cerrahisi 

 

THE SITUATION AFFECTING SUCCESS AFTER CATARACT SURGERY; DRY 

EYE SYNDROME 
 

ABSTRACT 
Purpose; Dry eye disease affects both surgical performance during cataract surgery and after surgical 

results. In these patients, blurred vision and discomfort in the eyes after surgery are seen. The aim of 

the study was to determine the presence, severity, and prevalence of dry eye syndrome in patients 

planned for cataract surgery. Method; The study is a retrospective study. In this study, the files of 

patients who were admitted to Maltepe University Medical Faculty Hospital between January 2016 

and November 2018 and who had not been diagnosed with Dry Eye before were evaluated. 120 

patients who had no ocular surgery without any systemic disease and who did not use any drugs which 

lead to dry eye were included in the study. OSDI (ocular surface disease index) scores, Oxford stain 

scores, Schirmer test results and tear break-up time (BUT) scores were evaluated from the patient files. 

Results; 65 of the patients were female and 55 of them were male in the study. The mean age was 67.7 

year. Mean preoperative OSDI score of the patients was; 41.11 ± 13.2. 46.67 % of the patients had 

schirmer test results were under 10 mm and only 10% of the patients had higher 10 seconds for BUT. 

Only 23.33% of the patients had no ocular surface staining. Conclusion ; Dry eye symptoms and signs 

were observed significantly in the patients who were applicable for cataract surgery in the present 

study. Dry eye tests may be appropriate in patients who do not have any complaints because of 

untreated dry eye can directly affect the outcome of the surgery 

Keywords: ; Dry Eye, Ocular Surface Disease İndex, Oxford Score, Schirmer, Tear Break Time, 

Cataract Surgery. 
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ÖZ 
AMAÇ: Topikal nepafenac %0,1 kullanımının diyabeti olan ve olmayan hastalarda komplikasyonsuz 

katarakt cerrahisi ve intraoküler lens(İOL) implantasyonu sonrası etkilerinin optik koherens tomografi 

(OKT)ile makula kalınlığı ölçülerek değerlendirilmesi. YÖNTEM: Makula ödemi için risk faktörü 

olmayan 30 hasta ile diyabet dışında makula ödemi için risk faktörü olmayan 30 hastaya deneyimli bir 

cerrah tarafından komplikasyonsuz katarakt cerrahisi ve İOL implantasyonu uygulandı. Tüm hastalara 

ameliyattan 1 gün önce başlanarak sonrasında 30 güne kadar nepafenac % 0,1 kullandırıldı. Ayrıca 

ameliyat sonrası olağan bakım için 10 gün topikal antibiyotik ve 1 ay topikal kortikosteroid verildi. 

Ameliyat öncesinde ve sonrası 1, 7 ve 30. Günlerde ETDRS ile görme keskinliği ve OKT ile makula 

kalınlığı ölçümleri yapılıp karşılaştırıldı. SONUÇLAR: Her iki grupta en iyi düzeltilmiş görme 

keskinliği ( EDGK) iyi seviyedeydi (Tablo 4). Gruplar arasında ameliyat öncesi EDGK ortalamaları 

arasında fark yoktu (p=0.24). Gruplar arasında ameliyat sonrası EDGK sonuçları arasında da fark 

yoktu ( p=0.42). Kontrollerde gruplar arasında santral makula kalınlığı (SMK) değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). En sık ifade edilen ilaç yan etkisi, diyabetik grupta 

5(%17) ve diyabetik olmayan grupta 4(%12) hastada olan gözlerde kanlanma ve yabancı cisim 

hissiydi. TARTIŞMA: Katarakt cerrahisi geçirecek hastalarda rutin nepafenac kullanımı diyabeti olan 

ve olmayan hastalarda görsel iyileşme açısından eşit etkinliktedir 

Anahtar Kelimeler: : Nsaıd; Katarakt; Diyabet. 

EFFECT OF TOPICAL NEPAFENAC ON MACULAR THICKNESS IN DIABETIC 

AND NONDIABETIC PATIENTS AFTER CATARACT SURGERY 
 

 

ABSTRACT 
 PURPOSE: To evaluate the use of topical nepafenac 0.1% after uncomplicated cataract surgery and 

intraocular lens (IOL) implantation in diabetic and non diabetic patients by using the optical coherence 

tomography (OCT) measurement of macular thickness. METHODS: 30 patients with no risk factors 

for macular edema(ME) and 30 patients with no risk factors for ME other than diabetes had 

uncomplicated cataract surgery and IOL implantation by an experienced surgeon. All patients received 

nepafenac 0.1% starting from 1 day preoperatively to 30 days postoperatively. Patients were 

randomized to postoperative standard of care, consisting of a topical antibiotic for 10 days and topical 

corticosteroid for 1 month. ETDRS and macular thickness was measured preoperatively and 1,7,30 

days postoperatively. Visual acuity and macular thickness changes between the groups were 

compared. RESULTS: Both groups had excellent postoperative BCVA (Table 4). Mean preoperative 

BCVA was not different between groups (P=0.24). There was no difference between groups in the 

final BCVA outcome (P=0.42). There was not a statisticallly significant difference in CMT values 

between the groups at any of the visits (p>0.05). There was absence of statistically significant 

difference in number of eyes having macular edema between the groups at any of the visits 

(p>0.05).The most commonly reported drug related adverse event was foreign body sensation and 

dryness of eyes in 5(17%) of 30 patients in the diabetic group and in 4 (12%) of 30 patients in non 

diabetic group. DISCUSSION: In diabetic and non diabetic subjects undergoing routine cataract 

surgery the routine use of preoperative nepafenac may be appropriate to achieve visual recovery. 

Keywords: Nsaid. Cataract, Diabetes, Nepafenac, Macular Edema 
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REFRAKSİYON 
 

MD. Nagehan Can 
 

 

509-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Tek hekim tarafından tedavi edilen keratokonus hastalarında keratoplasti sonrası refraksiyon 

değerlerinin incelenmesi Materyal ve Metot: Haziran 2013 ile haziran 2017 tarihleri arasında 

keratokonus nedeni ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve penetran keratoplasti 

uygulanmış 19 hastanın 21 gözü çalışma kapsamına alındı. Takiplerinde 2 yılını doldurmuş hastalar 

çalışmaya alındı. Veriler retrospektif dosya taraması şeklinde elde edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, 

preoperatif ve postoperatif düzeltilmemiş görme keskinliği, düzeltilmiş görme keskinliği, sferik 

refraksiyon, keratometrik astigmatizma ve keratometri değerleri hesaplandı. İstatistiksel 

hesaplamalarda “SPSS 22.0 for Windows (SPSS Inc.)” kullanıldı, değerlendirmelerde bağımlı 

örneklem t-Testi kullanıldı. P <0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Hastaların yaş 

ortalaması 24±2.1 (15-55) idi. Hastaların %48’ i kadın, %52’ si erkek idi. Çalışma kapsamına dahil 

edilen tüm hastalara aynı cerrah penetran parsiyel keratoplasti uyguladı ve donör korneaların alıcı 

yatağa sütürasyonunda devamlı sütür tekniği kullanıldı. Sütürlerin alınma süresi ortalama 18±1.2 ay 

idi. Demografik özellikleri bir yana bırakıldığında, pre operatif düzeltilmemiş en iyi görme keskinliği 

Snellen eşeline göre ortalama 0.2±0.12 (EHD ile 0,3) idi, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 0.3±0.25 

(EHD ile 0.4) olarak ölçüldü. Preoperatif keratometri değerleri ise 58.4 ± 4.81 olup keratometrik 

astigmatizma -8.4±1.5 (-5.25 ile -13.75) olarak ölçüldü. Sferik refraksiyon değerleri ise -10.4±1.2 (-

8.5 ile -17.0 ) düzeyinde ölçüldü. Postoperatif dönemde düzeltilmemiş en iyi görme keskinliği Snellen 

eşeline göre ortalama 0.5±0.32 (0.3 ile 0.7) olup, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 0.8±0.2 (0.7 ile 

Tam) olarak ölçüldü. Postoperatif dönemde keratometri değerleri ise 45.2±2.9, postoperatif 

keratometrik astigmatizma ise -3.8±1.75 (-1.75 ile -5.5 ) olarak ölçüldü. Sferik refraksiyon değerleri 

ise postoperatif dönemde +3.5±1.75 (+6.75 ile -5.25 ) düzeylerinde idi. Hastaların hem keratometrik 

değerlerinde hem de görme keskinliklerinde, keratometrik astigmatizma, sferik refraksiyon 

değerlerinde anlamlı bir iyileşme olduğu gözlemlendi (p≤0.01). Sonuç: Devamlı sütür tekniği 

kullanılarak yapılan penetran parsiyel keratoplasti tekniğinin keratokonus hastalarında iyileştirici 

etkisinin olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Keratokonus, Keratoplasti, Keratometri, Refraksiyon 

 

REFRACTION AFTER PENETRANE KERATOPLASTY IN KERATOCONUS 

PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Objective: To investigate the refraction values after keratoplasty in keratoconus patients treated by a 

single physician. Materials and Methods: Twenty-one eyes of 19 patients who were admitted to Elazığ 

Education and Research Hospital and treated with penetrating keratoplasty between June 2013 and 

June 2017 were included in the study. The patients who completed 2 years were included in the study. 

Patients' files were retrospectively reviewed. Age, gender, preoperative and postoperative uncorrected 

visual acuity, corrected visual acuity, spheric refraction, keratometric astigmatism and keratometry 

were calculated. SPSS 22.0 for Windows (SPSS Inc.) was used for statistical analysis. Paired sample t-

test was used. P <0.05 was considered significant. Results: The mean age of the patients was 24 ± 2.1 

(15-55). Fourty eight percentage of the patients were female and 52% were male. The same surgeon 

applied penetrating partial keratoplasty to all patients included the study and continuous suture 

technique was used to suturation. The mean duration of sutures was 18±1.2 months. Aside from the 
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demographic characteristics, the best preoperative non-corrected visual acuity was 0.2±0.12 (EHD 0.3) 

to the Snellen chart. Preoperative keratometry values were 58.4 ± 4.81 and keratometric astigmatism 

was -8.4±1.5 (-5.25 to -13.75). Spherical refraction values were -10.4 ± 1.2 (-8.5 to -17.0). The best 

uncorrected visual acuity in the postoperative period was 0.5 ± 0.32 (0.3 to 0.7) and the best corrected 

visual acuity was 0.8±0.2 (0.7). Postoperative keratometry values were 45.2 ± 2.9 and postoperative 

keratometric astigmatism was -3.8 ± 1.75 (-1.75 to -5.5). Spheric refraction values were + 3.5±1.75 

(+6.75 to -5.25) postoperatively. A significant improvement was observed in both keratometric values 

and visual acuity, keratometric astigmatism and spherical refraction values (p≤0.01). Conclusion: 

Penetrane partial keratoplasty technique with continuous suturation showed healing effect in 

keratoconus patients. 

Keywords: Keratoconus, Keratoplasty, Keratometry, Refraction 
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KERATOKONUS NEDENİYLE KERATOPLASTİ YAPILAN OLGULARIMIZIN 

GÖRSEL VE ANATOMİK SONUÇLARI 
 

MD. Dorukcan Akıncıoğlu - MD. Metin Süleymanzade 
 

 

510-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç İlerleyici keratokonus nedeniyle derin ön lamellar keratoplasti (DALK) ve penetran keratoplasti 

(PK) yapılan hastalarda donör kornea sağkalımı ile görsel ve anatomik değişiklikleri sunmak Materyal 

ve metod Kornea polikliniğinde keratokonus nedeniyle takipte olan hastaların kayıtları incelendi. 

DALK ve PK cerrahisi uygulanan olgulardan en az 12 ay takipleri olanlar değerlendirilerek 

kontrollerinde kornea topografi görüntüleri olan 15 hastanın 15 gözü çalışmaya dahil edildi. Bulgular 

Hastaların ortalama yaşı 31,27±13,01 yıl idi. Hastaların 10 (%66,7)’u erkek, 5(%33,3)’i kadın idi. 

Olguların 11(%73,3)’i DALK, 4(%26,7)’ü PK ameliyatlısı idi. Olguların preoperatif en iyi düzeltilmiş 

görme keskinliği LogMAR eşeline göre 1,40±0,78 idi. En ince korneal kalınlık (EİKK) 353,92±80,99 

µm iken Kmax ortalaması 72,91±10,09 diyoptri idi. Hastaların görsel kazanımları on iki ay boyunca 

istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Yalnızca PK olgularında ilk ay görsel kazanım anlamlı 

değilidi (p=0,078). Takipler süresince herhangi bir olgumuzda donör reddi reaksiyonu izlenmedi. 

Anatomik düzelmeler her iki grupta da mevcut idi fakat bu kazanım DALK olgularında istatistiksel 

olarak anlamlı iken PK olgularında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir anatomik kazanım mevcut 

idi. Desme membranının ve endotelin korunduğu DALK olgularında arka elevasyon haritalarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme gözlendi. Sonuç Keratokonus olgularında keratoplasti 

ameliyatı ile hem fonksiyonel hem de anatomik olarak anlamlı kazanım elde edilmesi mümkündür 

ancak endikasyonun doğru konulması önem arz etmektedir. Bunun yanında DALK cerrahisi hem 

komplikasyon yönünden hem de fonksiyonel ve anatomik kazanımlar yönünden PK’den üstündür. 

Anahtar Kelimeler: 
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KİSSPEPTİNLERİN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Assoc. Prof. Ph.D. Mustafa Makav - Assoc. Prof. Ph.D. Hüseyin Avni Eroğlu 
 

 

511-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Kisspeptinler (Kp), Kiss-1 gen ürünleri olarak 1996 yılında keşfedilmiş ve metastaz süpresör geni 

olarak tanımlanmıştır. Bu genin kodladığı 145 amino asit yapısına sahip prekürsör protein, çeşitli 

protein sentezi modifikasyonları sonucunda C-terminal bölgelerinde Arg-Phe-NH2 şekline sahip, 54, 

14, 13, 10 amino asit uzunluğunda çeşitli aktif kisspeptin formlarına dönüşmektedir. Bu formlar üreme 

fizyolojisi ve enerji metabolizması ile ilişkili olan RF-amid peptid hormon grubunda dahildir. 

Kisspeptitin dört formunda peptidlerin reseptöre bağlanma ve intrasellüler aktiviteleri benzerlik 

gösterse de Kp54 formun LH’ı arttırma süresi ile yarılanma ömrü diğer formlara göre daha güçlü 

olduğu bilinmektedir. Beyindeki GnRH salınımının kontrol edildiği bölgelerde Kisspeptin geni (Kiss-

1) mRNA’larının ekspresyonun meydana geldiği bildirilmektedir. Kiss-1 mRNA ekspresyonu yapan 

hücreler en yoğun olarak koyunda beynin GnRH nöronlarında, preoptik (POA) ve arkuat nükleus 

(ARC) bölgelerine lokalize olduğu belirtilmektedir. Kisspeptin’in hipofizin üzerindeki rolü 

açıklanamamış olmasıyla beraber ön lobu üzerinde uyarıcı olması düşünülse de Kp enjeksiyonu ile 

oluşan hipofizer Kp sinyallerinin gonodotropin salınımıda yeterli düzeyde olmaması bildirilmektedir. 

Ayrıca hipofizde meydana gelen Kp sinyallerinin hipotamusla ve gonadotropin fonksiyonlarını 

düzenlediği ön görülmektedir. Suriye hamsterlarında yapılan çalışmalar, kisspeptinler ve mevsimsel 

üreme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmış ve gün ışında azalma olan mevsimsel durumların arkuat 

çekirdekte Kiss-1 mRNA seviyelerini azalttığı bildirilmiştir. Bu kisspeptin inhibisyonu pinealektomi 

(Epifizin cerrahi yolla çıkarılması) yöntemi uygulanarak önlenerek ve direkt ya da indirekt olarak 

melatonin aracılık ettiği düşünülmüştür. Yapılan bir çalışmada, kastre edilmiş erkek farelerde 

kisspeptin eksprese eden nöronların yarısında leptin reseptörlerininde bulunması, leptinin ile 

kisspeptin arasında bir ilişki olduğunu düşündürerek bu nöronların üremenin fizyolojik ve metabolik 

düzenlenmesinde rol oynayacağı ön görülmektedir.Bu bilgiler ışığında bu genin daha derin bir şekilde 

araştırılmasının üreme fizyolojisi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kisspeptin,gen, Üreme Fizyolojisi 
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KLİNİĞİMİZDE 1 YIL İÇİNDE YENİ TANI ALAN AKUTROMATİZMAL ATEŞ 

VAKALARININ DEĞERLENDİRİL MESİ 
Asst. Prof. Ph.D. Mahmut Keskin 

 

512-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ  

Giriş: Akut romatizmal ateş gerek morbiditesi ve gerekse erişkin yaşlarda kalp kapak tutulumuna bağlı 

gelişen mortalitesi açısından hala önemini koruyan çocukluk çağı hastalığıdır. Kliniğimizde  son bir 

yıl içinde tanı alan akut romatizmal ateş olgularının değerlendirilmesi ve akut romatizmal ateşin 

morbidite ve mortalite bakımından önemini vurgulamak istedik. 

Bulgular: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi pediatrik kardiyoloji 

polikliniğinde  2017-2018 yılları arasında yeni akut romatizmal ateş tanısı alan 19 hasta çalışmaya 

alındı.  Hastaların 11’i erkek 8’i kız idi. Kızların yaş ortalaması 11.6 yaş, erkeklerin yaş ortalaması 

10.6 yaş idi. En küçük hasta 5 yaşında tanı almıştı. Bu hastalarımızdan 2 tanesi ağır kardit bulgularına 

sahipti(1 kız, 1 erkek). Ağır karditli hastalarımız yatırılarak steroid tedavisi başlandı. Orta kardit olan 

bir hastamız , diğer kalan hafif karditli 13 hastamız ve sadece artrit olup kardit saptanmayan bir 

hastamız aspirin tedavisi aldı. Sydenham koresi tanısı ile başvuran 2 hastamız, akut faz reaktanları 

normal olduğu için sadece haloperidol tedavisi aldı. Hastalarımızın en sık başvuru şikayeti gezici 

poliartritti (%89). En sık tutulan kapak mitral kapaktı. İzole mitral yetmezlik 11 hastada (%57.8), izole 

aort yetmezliği 1 hastada ( % 5.2), mitral ve aort yetmezliği birlikteliği 6 hastada              ( %31.57) 

vardı. Hastaların 17 ‘sinde tanı anında akut faz rektanları yüksek idi. Hastaların hepsine depopenisilin 

profilaksisi başlandı.  

Sonuç: Akut romatizmal ateş çocukluk yaş grubunda başlayan ve kardit sekeli bakımından ileri 

yaşlarda mortalite ve morbiditeye sebep veren bir hastalıktır.  Ülkemiz akut romatizmal ateş için hala 

yüksek riskli ülkeler grubunda bulunmaktadır. Artrit şikayeti ile başvuran hastalarda mutlaka akla 

gelmesi gerekmektedir. A grubu beta hemolitik streptokoka bağlı boğaz enfeksiyonlarının tanınması  

ve tedavisi önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akut Romatizmal Ateş, Artrit, Kardit 
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KLİNİĞİMİZDE OPERE EDİLEN 34 DİASTOMETAMYELİ OLGUSU 
 

MD. Gökhan Çavuş 
 

513-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Diastometamyeli, spinal kordun nadir görülen Konjenital malformasyonlarındadır. 

Spinal kordun değişik uzunluklarda, primer embriolojik malformasyona bağlı olarak eşit ya da eşit 

olmayan çaplarda iki bölüme ayrılmasıdır. Direkt grafi ve BT’ de kemik septum görülmesi, MR’ da 

medulla spinalisin iki ayrı yarı halinde devam ettiği görülmesi tanıda değerlidir. Cerrahi tedavi kemik 

septum ya da fibröz bandın etrafındaki dural kılıf ile çıkarılması ve duranın posteriorda kapatılmasıdır. 

Yöntem: Ocak 2009-Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen 34 diastometamyeli 

hastası retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 23’ i kadın, 11’ i erkekdi. Yaşları 

1-35 yaş arasında, ortalama yaş 15.2 idi. Hastaların 24’ ü tip I, 10’ u Tip II diastometamyeli idi. 

Diastomyeli 2 hastada servikal, 22 torakal, 10 lomber seviyede idi. En sık başvuru sebepleri nörolojik 

defisit, ortopedik sorunlar ve nörojenik mesaneydi. 32 hastada pigmentasyon, kıllanma gibi cilt 

bulguları mevcuttu. Bütün olgulara ürodinamik testler yapıldı. Tüm olgularda diastometamyeliye 

sebep olan kemik spikül ya da fibröz bantlar eksize edilip, çevredeki araknoidal yapışıklıklar 

mikrocerrahi yöntemlerle serbestleştirildi. Dura tek tüp haline getirildi. 11 olguda aynı seansta kalın ve 

gergin filum terminale kesildi. Hastaların ikinci yılki takiplerinde 1 hastada nörolojik durumunda 

kötüleşme, 4 hastada nörolojik durumunda değişiklik olmadı. 29 hastada nörolojik durumunda belirgin 

düzelme saptandı. Tartışma ve Sonuç: Diastometamyeli, embriyolojik açıdan anlaşılması zor olan 

nadir ve komplex bir konjenital anomalidir. Bizce cerrahi tedavi zorunludur. Özellikle vertebral 

deformasyonu, nörolojik ve veziko-sfinkter defisitini önlemek için erken ameliyatı öneriyoruz. 

Ameliyat çoğu zaman semptomatik hastaların kliniğinin düzelmesine yardımcı olur. Her zaman 

malformasyon ameliyatını filum terminale bölümü ile tamamlamanızı öneririz. Ciddi skolyoz 

durumunda, iki aşamalı bir ameliyat öneriyoruz. Bu hastaların erken cerrahi ve iyi bir rehabilitasyon 

ile günlük yaşamda yardıma ihtiyacı olmayan, aktif bireyler olabileceğini akılda tutmalıyız. Bütün 

deformite olgularında orta hat kapanma defektlerini ekarte etmek için kranioservikal bileşke ve tüm 

spinal MR yapılmasını önemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Disatometamyeli, Konjenital, Malformasyon, Cerrahi 
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KOLESİSTEKTOMİ SONRASI DİRENÇLİ DİSPEPSİ NEDENİYLE ÜST GİS 

ENDOSKOPİ YAPILAN HASTALARDA ALKALEN REFLÜ GASTRİT GÖRÜLME 

SIKLIĞI 
 

MD. Emre Günay 
 

 

514-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Kolesistektomi sonrası duodenogastrik safra reflüsündeki artış alkalen reflü gastrite (ARG) yol 

açabilir. Biz bu çalışmada, kolesistektomi sonrası dirençli dispepsi nedeniyle üst gastrointestinal 

sistem endoskopisi (ÜGE) yapılan hastalar ile, kolesistektomi yapılmamış ancak medikal tedaviye 

dirençli dispeptik şikayetleri olan hastaların endoskopik bulgularını karşılaştırarak iki grup arasında 

ARG bulguları açısından bir fark olup olmadığını irdelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 

2017- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kolelitiazis nedeniyle ameliyat edilen ve sonrasında ilk 3 ay 

içerisinde post-kolesistektomi sendromu nedeniyle ÜGE yapılan 100 hasta ile medikal tedaviye 

dirençli dispepsi nedeniyle ÜGE yapılan 100 hasta randomize olarak seçildi. Endoskopi ve 

histopatoloji raporları tarandı. Endoskopik olarak ARG’den şüphelenilen ve histopatolojik olarak 

ARG tanısı doğrulanan hastalar tespit edildi ve sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Kolesistektomi 

sonrası dirençli dispepsi nedeniyle ÜGE yapılan hastaların %28’inde ARG saptanırken, bu oran 

medikal tedaviye dirençli dispepsisi olan hastalarda %12 olarak hesaplandı. İki grup arasında ARG 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Post-kolesistektomi ARG tanısı alan 

hastalarda en sık görülen histopatolojik tanı %35,7 ile kronik atrofik gastrit+intestinal metaplazi iken, 

medikal tedaviye dirençli ARG tanısı alan hastalarda en sık görülen histopatolojik tanı %33,3 ile tek 

başına intestinal metaplazi idi. Tartışma ve Sonuç: Bir çalışmada, kolesistektomi uygulanan hastaların 

%58’inde postoperatif ilk 6 ay içerisinde ARG saptanmıştır. Bizim çalışmamızda ise bu oran %28 

olarak saptanmıştır. Ancak çalışmamız postoperatif ilk 3 aylık dönemi kapsamaktadır. Yine aynı 

çalışmada, postoperatif hiçbir örnekte gastrik mukozada intestinal metaplazi saptanmamış olup, bizim 

çalışmamızda postoperatif ARG saptanan 28 hastanın toplam 15’inde (%53,6) intestinal metaplazi 

saptandı. Çalışmamızın sonuçları, kolesistektomi sonrası dirençli dispepsi nedeniyle ÜGE yapılan 

hastalarda ARG görülme sıklığında artış olduğunu destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Alkalen Reflü Gastrit, Endoskopi, Kolesistektomi. 

 

THE INCIDENCE OF ALKALINE REFLUX GASTRITIS IN PATIENTS 

UNDERGOING ENDOSCOPY DUE TO DYSPEPSIA AFTER 

CHOLECYSTECTOMY 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: An increase in duodenogastric bile reflux after cholecystectomy may lead to alkaline 

reflux gastritis (ARG). In this study, we aimed to compare the endoscopic findings of patients with 

resistant dyspepsia after cholecystectomy and the patients with medical treatment-resistant dyspepsia. 

Material and Method: Between January 1, 2017 and December 31, 2018, 100 patients who underwent 

surgery for cholelithiasis and who had undergone upper gastrointestinal endoscopy (UGE) for post-

cholecystectomy syndrome within the first 3 months and 100 patients who underwent UGE due to 

medical treatment-resistant dyspepsia were randomly selected. Endoscopy and histopathology reports 

were scanned. Patients who were suspected to have an ARG by endoscopic evaluation and diagnosis 

of ARG confirmed by histopatologic examination were identified and the results were compared. 

Results: While 28% of patients who underwent UGE due to resistant dyspepsia were found to have 

ARG, this rate was calculated as 12% in patients with dyspepsia resistant to medical treatment. There 

was statistically significant difference between two groups in terms of ARG (p<0,05). The most 
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common histopathological diagnosis was chronic atrophic gastritis with intestinal metaplasia (35.7%) 

in patients diagnosed with post-cholecystectomy ARG and in patients diagnosed with reflux gastritis 

resistant to medical treatment was just intestinal metaplasia (33.3%). Conclusion: In one study, 58% of 

patients who underwent cholecystectomy had an ARG in the first 6 months postoperatively. In our 

study, this rate was found to be 28%. However, our study covers the first 3 months of the 

postoperative period. In the same study, no intestinal metaplasia was detected in any gastric mucosa 

sample in the postoperative period. In our study, intestinal metaplasia was found in 15 (53.6%) of 28 

patients with postoperative ARG. The results of our study support the increase in the incidence of 

ARG in patients undergoing endoscopy due to resistant dyspepsia after cholecystectomy. 

Keywords: Alkaline Reflux Gastritis, Cholecystectomy, Endoscopy. 
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KONJENİTAL NAZOLAKRİMAL KANAL TIKANIKLIĞI TEDAVİSİNDE 

ZAMANLAMANIN ÖNEMİ 
 

Asst. Prof. MD. Halil İbrahim Yener 
 

 

515-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığını açmak için yapılan Probing'in (sondalama) 

etkinliğini değerlendirmek. Yöntem: Çalışmamızda konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı 

nedeniyle probing yapılan 39 hastanın 53 gözü retrospektif olarak incelendi. Hastalar işlem 

zamanlamasına göre İki gruba ayrıldı. Birinci gru 11-18 aylık olanlar ve ikinci grup 18 aydan büyük 

olanlar olmak üzere ayrıldı. İşlem sonrası etkinlik ve güvenlilik durumları takip edildi. Bulgular: 

Hastaların 21 kız, 18 erkek idi. Birinci grupda 22 hastanın 30 gözü vardı, yaş ortalaması 13.56 aydı. 

ikinci grupda 17 hastanın 23 gözü vardı, yaş ortalaması 25.94 aydı. Takip süresi ortalama 26.15 ay idi. 

Grup 1'de başarı% 96.7 Grup 2'de % 78.3 idi. Takiplerde herhangi bir komplikasyon görülmedi. 

Sonuç: Probing (sondalama) işlemi konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavisinde özellikle 

erken yaş grubunda yüksek oranda başarıya sahip olmakla birlikte gecikmiş vakalarda da etkin ve 

güvenlidir. 

Anahtar Kelimeler: Probing, Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı 
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KONJENİTAL NAZOLAKRİMAL KANAL TIKANIKLIĞINDA BOYA KAYBOLMA 

ZAMANININ GÖRÜNTÜ ANALİZ PROGRAMI İLE SEMİKANTİTATİF 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Kübra Şerefoğlu Çabuk 
 

 

516-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
GİRİŞ: Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığı günlük okuloplasti polikliniğinde sık karşılaştığımız 

hastalık grubudur. Erişkin kanaliküler sistem hastalıklarında muayenede lavaj yapılarak tanı ve takipte 

çok değerli bilgiler elde edilebilmekte iken çocuk yaş grubunda lavaj yapılamadığı için aile anamnezı, 

harici okuler muayene ve boya kaybolma zamanı (BKZ) testi kararımızı yönlendirmektedir. Zaman 

zaman aile anamnezi ile fizik muayenenin örtüşmediği veya müphem kalan olgular olmaktadır 

METOD: Hastanemiz oküloplasti birimine gözlerde sulanma şikayeti ile başvuran 0-5 yaş çocuk 

hastalardan aile anamnezinde sulanması olup, muayenesinde epifora izlenmeyen hastalara boya 

kaybolma testi yapıldı. Hastaların fotoğraf odasında digital fotoğraf makinesi ile primer pozisyonda 

her iki göz fotosu alındı. Daha sonra ortam ışıkları karartılıp her iki göz eş zamanlı mavi ışıkla 

aydınlatılarak floreseinin uyarılması sağlandı ve tekrar fotoğraf alındı. Fotoğraf makinesinin üç ayak 

üzerinde sabitlenmesi ile karanlık çekimde hareket artefaktı minimuma indirildi. Fotoğraflar 

bilgisayara aktarılıp görüntü analiz programı (NIH, ImageJ) ile floresein alanı hesaplandı. SONUÇ: 

Konjenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında NLK müdahalesinin gerektiğine veya gerekmediğine dair 

somut bilgiler elde etmede bu pratik semikantitatif analiz yöntemi elimizi güçlendirebilir. Tek taraflı 

şikayeti olan hastalarda sadece görüntü üzerinden bile yargıya varmak daha kolay olurken, bilateral 

olan olgularda fluorescein alanı için bir cutt off değere ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Boya Kaybolma Zamanı, İmagej, Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı 

  



 630 

KONSERVATİF YÖNTEMLERLE TEDAVİ EDİLEN KÜNT TRAVMAYA BAĞLI 

TRAKEA RÜPTÜRÜ 
 

Asst. Prof. MD. Onur Tezel 
 

 

517-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş:Trakeal rüptür çocuk yaş grubunda nadir görülen bir durumdur ancak potansiyel olarak hayati 

tehlike oluşturur. Travmatik hava yolu yaralanması insidansı künt travmalar için% 0,4'tür. Trakeal 

rüptür tanısı olan stabil hastalar, mortalite ve morbiditeyi artıran gereksiz cerrahi tedavilere maruz 

kalabilir. Olgu: 8 yaşında erkek hasta okulda boyun bölgesini sıraya çarpması sonrası boyun ağrısı 

şikayeti ile acil servise getirildi. Fizik muayenesinde mandibuladan sternuma kadar uzanan 

krepitasyondan başka özellik arz eden bir bulgu yoktu. Hemodinamik ve solunum parametreleri 

stabildi. Çekilen lateral servikal grafide boyun bölgesinde yaygın cilt altı amfizem görünümü 

mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide cilt altı amfizem , pnömomediastinum ve C6 vertebra hizası 

posterior duvarda memranöz rüptür tespit edildi. Çocuk yoğun bakımda yakın monitorizasyon ile takip 

edildi. Nazal oksijen desteği uygulandı. 100 mg/kg/gün sefalosporin tedavisi + ağrı kesici olarak 

parasetamol tedavisi verildi. 5 gün yoğun bakımda takip edildi.Cilt altı amfizem ve pnömomedistinum 

geriledi. 5. Gün taburcu edildi. Tartışma: Trakeal Rüptürler yüksek mortalite ve morbiditeye sahip 

nadir yaralanmalardır. Trakea genellikle üç mekanizmadan biri nedeniyle zarar görür: glottis 

kapalıyken göğüste yüksek enerjili travma, hızlanma veya yavaşlama tipi yaralanma veya fleksiyon 

veya hiperekstansiyon sırasında boyuna darbe. Küçük travmalar, özellikle laringotrakeal kompleksin 

en zayıf kısmı olan trakeanın membranöz kısmında trakeal rüptüre neden olabilir. Ciltaltı amfizem 

trakeal yaralanmanın en belirgin işaretidir, ancak ilk incelemede her zaman belirgin değildir. Solunum 

durumu stabil olan hastalar radyolojik olarak değerlendirilmelidir. Akciğer röntgeni cilt altı amfizemi, 

pnömotoraks veya pnömomediastinumu gösterebilir. Trakeal rüptür şüphesi varsa hastaya Bilgisayarlı 

Tomografi veya bronkoskopi yapılmalıdır. Konservatif tedavi antibiyotik ve analjezik uygulama, 

oksijen ,kanül veya kateter ile amfizem drenajını içerir. Solunum sıkıntısı, yönetimde belirleyici ana 

faktördür. Unstabil durumlarda cerrahi tedavi önerilir. Son olarak, minör travma, stabil durum ve 

doğru tanı olan durumlarda konservatif yönetim akılda tutulmalıdır. Trakeal rüptürün en önemli ve en 

zor kısmı, hasarın doğru teşhisidir. Trakeal rüptürü olan hastalarda trakeal darlık riski bulunduğundan 

takip çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Trakea Rüptürü 

  



 631 

KORNEA DİSTROFİLERİNDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ 
 

Assoc. Prof. MD. Nesrı̇n Tutaş Günaydın 
 

 

518-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
AMAÇ: Kornea distrofisi olan hastalarda lameller ve penetran keratoplasti sonuçlarımızı sunmak. 

GEREÇ-YÖNTEM: 2016 Kasım – 2018 Kasım tarihleri arasında kornea distrofisi nedeniyle lameller 

ya da penetran keratoplasti yapılmış ve en az 3 ay düzenli takibi olan 82 hastanın 112 gözü çalışmaya 

dahil edildi. Bütün hastaların tanısı, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), biyomikroskopik ön 

segment muayenesi, peroperatif ve postopoperatif gelişen komplikasyonları değerlendirildi. 

SONUÇLAR: Hastaların ortalama yaşları 47,62±13,78 idi. 41 gözde Fuchs Endotelyal Distrofi, 71 

gözde korneal stromal distrofi tanıları mevcut idi. Fuchs Endotelyal Distrofi tanısı ile 51 gözün 31’ine 

Desme Membran Endotelyal Keratoplasti (DMEK), 20’sine Penetran Keratoplasti (PK) yapıldı. 

Korneal stromal distrofi nedeniyle 71 gözün 18’sine Derin Anterior Lameller Keratoplasti (DALK), 

53’üne penetran keratoplasti yapıldı. Hastaların ortalama takip süreleri 48,6± 255.91 gün idi. Son 

kontrollerinde 105 gözün (%94.6) EDGK’i 0.2 ve üzerinde idi. Hiçbir gözde peroperatif komlikasyon 

gelişmedi. İki gözde primer greft reddi görüldü ve medikal tedavi ile rejeksiyon geriledi TARTIŞMA: 

Kornea distrofisi olan gözlerde DMEK, DALK ve PK görsel iyileşme ile birlikte başarılı sonuçlar 

sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kornea Distrofisi, Penetran Keratoplasti, Lameller Keratoplasti 
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ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study was to quantitatively and qualitatively evaluate the patients with 

choroidal neovascular (CNV)  membranes according to their classification, morphological features and 

flow areas using optical coherence tomography angiography (OCTA). 

Design: A retrospective, cross-sectional comparative study. 

Methods: The patients with CNV membranes who were followed from December 2017 through 

November 2018 were retrospectively evaluated. All patients received a complete ophthalmic 

examination, including measurement of best corrected visual acuity (BCVA) using a Snellen chart, 

biomicroscopic evaluation of anterior segment, applanation tonometry and dilated fundus examination 

and following imaging modalities were performed: fundus photography, fluorescein angiography 

(FA), fundus autofluorescence (FAF), spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) and 

OCTA. CNV membranes divided to 2 groups according to their classification: type 1 CNV (choroidal 

neovascular membranes located below the retina pigment epithelium (RPE)) and type 2 CNV 

(choroidal neovascular membranes located above the RPE). Mixed CNV membranes were excluded 

from the study. The morphological appearance of the CNV membranes were classified as: medusa, 

sea-fan, lacy-wheel, glomerular, dead tree and mature vascular network via OCTA.  Also the presence 

of the perivascular halo and loop anastomoses were evaluated. Moreover the quantitative 

characteristics of the CNV membranes including the size and the flow area (mm2) were calculated. 

Results: This study included 53 eyes of 39 subjects (18 male, 21 female). The mean age was 68,84 ± 

10,98. The etiology of the CNV membranes were: 45 eyes with age related macular degeneration, 2 

eyes with myopic CNV, 2 eyes with stage 5 macular telangiectasia type 2A, 2 eyes with angioid 

streaks, 1 eye with pachychoroid neovasculopathy and 1 eye with idiopathic CNV. The morphological 

appearance of the CNV membranes were: 14 eyes with lacy-wheel (%26,4), 11 eyes with mature 

vascular network (%20,8), 7 eyes with medusa (13,2), 6 eyes with glomerular (%11,3), 6 eyes with 

dead tree (%11,3), 3 eyes with seafan (%5,7) and 6 eyes were unidentifible. 28 eyes had type 1 CNV 

membrane (52,8) and 25 eyes (47,2) had type 2 CNV membrane. The mean size and flow area of the 

type 2 CNV membranes were greater than 1 CNV membranes (p=0,031 and p=0,016 respectively) 

(6,52 ± 5,15 mm2 and 3,31 ± 2,43 mm2 versus 3,64 ± 3,58 mm2 and 1,81 ± 1,67 mm2). 36 eyes had 

exudative and 17 eyes non-exudative CNV membrane. Among the exudative CNV membranes 27 

eyes had perivascular halo and 26 eyes had loop anastomoses (p=0,048 and p=0,003 respectively). 

Conclusions: OCTA let clinicians to evaluate CNV membranes qualitatively and quantitatively. It 

also provides objective documantation about behaviours of these membranes. 

 

Keywords: Choroidal neovascular membrane, Optical Coherence Tomography Angiography. 
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ÖZ 
Üremik kadınlarda menstrüel anormallikler oldukça sık görülür. Menstrüel anormalliklerin ortaya 

çıkışı üremik semptomların(bulantı, kusma, zayıflama, sıvı retansiyonu) gelişimi ile uyumludur. Renal 

fonksiyonlar bozuldukça menstrüel anormallikler de ağırlaşır. Menstrüel anormallikler kreatinin 

klirensi 10-15 ml/dk altına düştüğünde düzensiz siklus, oligomenore olarak başlar, 5 ml/dk altına 

indiğinde ise amenore görülür. Çalışmamız İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemodiyaliz 

ünitesinde diyalize giren son dönem böbrek yetmezlikli 22 kadın hasta ile yapılmıştır. Hastalardan 10 

tanesi anürik, diğerlerinin kreatinin klirensi 10 ml/dk altındaydı. Hastalar premenapozal ve 

postmenapozal olarak iki gruba ayrıldı. Premenapozal düzenli menstruasyon gören 7 hasta çalışmaya 

dahil edildi, düzensiz menstruasyon gören 8 hasta çalışma dışı bırakıldı. Premenapozal düzenli adet 

gören 7, postmenapozal 7 hastanın prolaktin(PRL), folikül stimülan hormon(FSH), lüteinizan 

hormon(LH), estradiol(E2) değerleri ölçüldü. Ölçümler foliküler fazda diyaliz öncesi ve aç karnına 

alındı. Premenapozal hastaların yaş ortalaması 33,2 idi. Hastalar en sık glomerulonefrit tanısı almıştı. 

Ortalama hemodiyaliz süreleri 21,4 ay idi. Hastalardan 7 tanesinin menstruasyonu düzenli idi. 

Premenapozal düzenli menstruasyon gören hastaların PRL ve LH değerleri istatistiksel anlamlı 

yüksekti. FSH ve E2 değeri yükseklikleri istatistiksel anlamlı saptanmadı. Postmenapozal hastaların 

yaş ortalaması 39,7 idi. Ortalama menapoz yaşı 35,5 idi. Yalnızca bir hastaya nefrolojik tanı 

konulmuştu, polikistik böbret tanısı mevcuttu. Ortalama hemodiyaliz süresi 19,2 ay idi. 

Postmenapozal hastalarda da PRL ve E2 değerleri istatistiksel anlamlı yüksekti. Çalışmamızda 

premenapozal ve postmenapozal hastaların E2 düzeyi anlamlı yüksekti. Literatürden farklı bulunan bu 

sonuç hastalarımızın kullandığı anabolizan sentetik androjen türevlerinin periferik aromatizasyonuna 

bağlı olabilir. Hiperprolaktinemi literatürle uyumlu olarak saptanmıştır. Nedeni artmış hipofizer 

sekresyondur. Hiperprolaktinemi kısmen üremik hipogonadizmden sorumludur ve bromokriptin 

tedavisi sonrası genellikle geri döner. Çalışmamızda diyalizin menstrüel disfonksiyon üzerine 

iyileştirici etkisi görülememiştir. Kronik hemodiyalizin yapılan çalışmalarda da menstrüel 

disfonksiyon ve hormonal düzensizlikler üzerinde iyileştirici etkisi gösterilememiştir. Başarılı renal 

transplantasyon sonrası normal mensler genellikle yeniden başlar. 

Anahtar Kelimeler: Menstrüel Düzensizlik, Hemodiyaliz, Kronik Böbrek Yetmezliği, Amenore, 

Prematür Menapoz, Üremi 
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ÖZ 
Giriş Yara tedavisi günümüzde halen güncelliğini koruyan ve üzerinde çalışılan konulardan biridir. 

Yara boyutlarında bir hafta sonunda %15 oranında veya bir aylık süre içinde % 50 oranında azalma 

bulunmaması kronik süreci gösterir. Amerika verilerinde 4,5 milyondan fazla insanı etkilemektedir ve 

önemli oranda mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Kronik yara tedavisinde en sık ve en 

önemli basamak debridmandır. Bu çalışmada kronik yara tedavisinde güncel debridman yöntemleri 

tartışılacaktır. Materyal –metod Pubmed (NLM-NBCI) veri tabanında ‘chronic wound treatment’ ve 

‘wound debridement’ anahtar kelimeleri kullanılarak arama yapıldı. Elde edilen çalışmalarda 

yöntemlerin etkinliği, uygulanabilirliği değerlendirildi. Bulgular Cerrahi Debridman Geniş nekrotik 

dokunun uzaklaştırılmasında en hızlı ve en etkili yöntemdir. Kültür ve patoloji için derin doku alma 

imkanı sağlar. Mekanik Debridman Nekrotik dokunun uzaklaştırılmasında dışarıdan güç 

kullanılmasıdır. Bu amaçla ıslak-kuru pansuman ve yüksek basınçlı sıvı irrigasyonu kullanılabilir. 

İrrigasyon rutin yara yönetiminin bir parçası olmalıdır. Otolitik Debridman Doğal bir süreçtir. Doku 

otolizi 72 saat içinde görülmezse başka bir debridman yönteminin kullanılması gerekir. Enzimatik 

Debridman Proteolitik enzimlerin jel veya solüsyonlar içinde kullanıldıkları debridman metodudur. 

Kollajenaz endotel hücre ve keratinosit göçünü destekler, anjiyogenez ve epitelizasyon mekanizması 

üzerine etkilidir. Biyolojik Debridman Larvalar sagıladıkları proteolitik enzimler ile debritman sağlar. 

Antimikrobiyal etki ile antibiyotik kullanımını azaltır ve yara iyileşmesini uyaran fibroblast üretimini 

artırır. İleri teknik uygulamalar Negatif Basınçlı Yara Kapama: Yara tedavisinde en önemli teknolojik 

gelişmedir. Yara iyileşmesinin tüm fazlarında olumlu etki yapar ve yara iyileşmesini hızlandırır. 

Pahalı olması dezavantajıdır. Ultrasonik debritman Yüksek frekanslı ses dagaları kullanılarak yara 

yüzeyindeki dokuları uyarır. Debridman süresini, cerrahi komplikasyonları, biyofilm oluşumunu 

azaltır ve canlı dokunun sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlar. Sonuç Son yıllarda gelişen teknoloji 

ile sağlıklı dokuya zarar vermeden yaradaki nekrotik dokunun debridmanını sağlayan daha az invaziv 

yöntemler üzerinde çalışılmaktadır. Enzimatik preparatlar, ultrasonic aletler, negatif basınç 

uygulamaları kronik yara tedavisinde klasik debritman yöntemlerine alternatif olarak sunulan ve etkin 

olarak kullanılan yöntemlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Yara, Debridman 

 

CONTEMPORARY DEBRIDEMENT PROCEDURES FOR CHRONIC WOUND 

MANAGEMENT 
 

 

ABSTRACT 
Introduction Management of wound is still a challenging condition for the clinicans and less is 

achieved despite intensive effort and research. Lack of 15% regression in 1 week or 50% in 1 month in 

the wound size is defined as chronic process. According to North American data, more than 4,5 

million people is suffering chronic wound which is a significant source of mortality and morbidity. 

Debridement is the most important and most commonly performed procedure of wound management. 

The aim of this study is to review the contemporary debridement modalities of chronic wound. 

Materiel and Method A search in Pubmed database(NLM-NBCI) is performed using the keywords 

‘chronicwoundtreatment’ and ‘wounddebridement’. Efficiency and applicability of the procedures are 

evaluated by reviewing the retrieved studies. Results Surgical debridement; is the fastest and most 

effective method for removal of extensive necrotic tissue. Provides access to deep tissues for tissue 

sampling for culture and histological examination. Mechanical debridement; is the application of 
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external mechanical force to remove the necrotic tissue. Wet/dry wound care and high pressure fluid 

irrigation may be utilized for this purpose. Irrigation should be a component of routine wound 

management. Autolytic debridement; is a natural process. If tissue autolysis is not evident in 72 hours, 

another procedure of debridement should be started. Enzymatic debridement; is a modality of 

debridement in which proteolytic enzymes are utilized in gel or solution forms. Collagenase supports 

endothelial cell and keratinoycte migration and involves in angiogenesis and epithelialization 

mechanism. Biological debridement; larvae contribute to debridement by secreting proteolytic 

enzymes. Reduce the need for antibiotics and promote fibroblast production which improves wound 

healing. Advanced Applications Negative pressure wound closure; is the most impressive 

technological development. Positively involves in all phases of wound healing and promotes wound 

healing. High cost is the major disadvantage of this modality. Ultrasonographic debridement; 

stimulates the tissues on the surface of the wound by high frequency sound waves. Reduces the 

duration of debridement, surgical complications, biofilm formation and improves the protection of 

viable tissue. Conclusion With amazing technological development and innovations, less invasive 

methods for debridement of necrotic tissue without side effects on the healthy tissue is the focus of the 

contemporary research for wound management. Enzymatic preparations, ultrasonic devices, negative 

pressure modalities are the alternative management modalities of classical debridement procedures 

which are being performed widely and effectively. 

Keywords: Chronic Wound, Debridement 
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ÖZ 
Hava Yolu İle Yayılım (HYİY), tümör sınırlarının ötesindeki hava yollarında tümör hücrelerinin 

bulunması olarak tanımlanır ve küçük-hücreli-dışı akciğer kanserine (KHDAK) yaklaşımda oldukça 

yeni bir konsepttir. Vasküler veya plavral tutulum gibi bir invazyon paterni olmasına karşın henüz 

kanser sınıflamasındaki patolojik T sınıflamasında yer almamaktadır. Mikroskopik olarak HYİY, 

tümör çevresindeki alveollerde serbest olarak dolaşan küçük hücre kümelerini, tek tek hücreleri ya da 

tümör yuvalarını tanımlar. HYİY’in gerçek bir patolojik özellik olup olmadığı konusu tartışmalıdır. 

Bazı gruplar tümör adalarının bulunmasını doku manipülasyonuna bağlı gelişen mekanik güçlerle 

ilişkilendirmişler ve bu yayılımı rezeke edilen hava yolunun çevresindeki mekanik artefakt olarak 

yorumlamışlardır. Ancak, literatürde HYİY’nin KHDAK’da prognostik öneminin olduğunu gösteren 

tatmin edici veri bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da çoğu patolog bu konseptin gerçek bir patolojik 

özellik olduğu ve varlığının akciğer kanseri açısından kötü prognoz ile ilişkili olduğunu 

düşünmektedir. Klinik açıdan önemi, sublobar rezeksiyon örneğinde HYİY bulunması durumunda 

rekürrens riskinin artmasından kaynaklanmaktadır. Bu hücre gruplarının hava yolu ile yayılma ve 

yeniden çoğalma potansiyelleri olduğu düşünüldüğünde rekkürrens riskinin artması oldukça 

mantıklıdır. Sonuç olarak, Patologların akciğer kanseri örneklerinde HYİY durumunu rutin 

uygulamada raporlamaları gerektiğini ve bunun bir invazyon özelliği olabileceğini vurgulamaları 

gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, HYİY’nin frozen incelemede belirlenebilmesinin mümkün olması 

durumunda intraoperatif aşamada daha geniş bir cerrahi rezeksiyon uygulanması mümkün olabilecek 

ve rekürrens riski azaltılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Yolu, Yayılım 

A NEW CONCEPT IN NON-SMALL-CELL LUNG CANCER SURGICAL 

MANAGEMENT: SPREAD THROUGH AIRSPACES (STAS) 
 

ABSTRACT 
Spread through airspaces (STAS) is a novel concept in non-small-cell lung cancer (NSCLC) 

management, which is defined as the presence of tumor cells into air spaces beyond the tumor edge. 

Although It is recognized as a pattern of invasion similar to vascular or pleural invasion it is still not a 

part of tumor size measurement in relation to pathological T staging. Microscopically, STAS 

composed of small clusters, single cells or solid nests of tumor cells that appear to be free-floating 

within alveoli surrounding a tumor. Some groups advocate that the occurrence of these small islands 

of tumor cells are due to mechanical forces associated with tissue handling. Thus, they may represent a 

mechanical artefact along the knife blade of the resected airway. However, there is satisfactory 

published data in the literature showing prognostic significance of STAS in NSCLC. Accordingly, 

several pathologists accept this concept as a true pathological feature which is associated with poorer 

prognosis. From the clinical point of view, STAS is associated with increased recurrence in sublobar 

resections when present within the sample. This is reasonable as these cells likely to have a greater 

potential for aerogenous spread and regrowth. Therefore we believe that pathologists should report 

STAS routinely when dealing with lung cancer resections and may report it as an invasive feature. 

Finally, it remains to be seen whether STAS can reproducibly be identified on frozen section by 

pathologists, so that a more extensive surgical procedure can potentially be undertaken and risk of 

recurrence would be decreased. 

Keywords: Airway, Tumor Spread 
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ÖZ 
GİRİŞ: Bu çalışmada, laparaskopik kese cerrahisi sonrası hasta kontrollü analjezide morfin kullanılan 

vakalarda preemptif olarak uygulanan intravenöz parasetamolün intraoperatif hemodinami, 

postoperatif ağrı ve morfin tüketimi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. YÖNTEM: Amerikan 

Anesteziyoloji Derneği’nin tanımladığı risk sınıflaması (ASA) I-II risk grubuna giren 18-60 yaş arası 

elektif laparaskopik kolesistektomi cerrahisi planlanan 60 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele üç 

gruba ayrılarak Grup I’e 1000 mg parasetamol iv indüksiyondan 15 dakika önce, Grup II’ye 1000 mg 

parasetamol cilt kapanmadan 15 dk önce verildi. Grup III de kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastalara 

standart genel anestezi uygulandı. İndüksiyon sonrası, entübasyon sonrası, cerrahi insizyon sonrası 

1.,5.,15.,30.,45.,60.,75.,90.,105., 120. dakikalarda ve ekstübasyon sonrası kan basınc değerleri, kalp 

hızı, periferik oksijen satürasyonu takipleri yapıldı. Olguların tümüne postoperatif dönemde Hasta 

kontrollü analjezi cihazı ile iv morfin başlandı. Postoperatif 15. ve 30. dakikalarda, 1.,2.,3.,4.,8.,12.ve 

24.saatlerde VAS, Ramsey Sedasyon Skoru, kan basıncı değerleri, kalp hızı, ilk analjezik zamanı ile 

24 saatlik total morfin tüketimi kaydedildi. Ayrıca bulantı, kusma ve hasta memnuniyeti de kaydedildi. 

BULGULAR: İlk analjezik zamanı yönünden gruplar karşılaştırıldığında Grup I ile Grup III arasında 

fark bulunurken (p<0,05) diğer gruplar arası (Grup I-Grup II, Grup II-Grup III) farklılık önemsiz 

bulunmuştur (p>0,05). Diğer parametrelerde gruplar arası farklılık önemsiz bulunmuştur 

(p>0,05).İndüksiyon sonrası, her üç gruptaki kan basıncı değerleri karşılaştırıldığında Grup I değerleri, 

Grup II ve Grup III’e göre düşük bulundu. Postoperatif 3. saatte gruplara ait VAS değerleri ikişerli 

olarak karşılaştırıldığında Grup II’nin değerleri Grup III’e göre daha düşük bulunurken diğerleri 

arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0,05). SONUÇ: Laparaskopik kolesistektomi ameliyatlarında 

preemptif olarak uygulanan iv parasetamolün indüksiyon dışında intraoperatif hemodinamiye bir 

etkisinin olmadığı, ancak erken postoperatif analjezi tüketimini azaltığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Preemptif Analjezi, Parasetamol, Postoperatif Analjezi, Morfin. 

 

THE COMPORSON OF EFFECTS PREEMPTIVE INTRAVENOUS 

PARACETAMOL ON INTRAOPERATIVE HEMODYNAMICS AND EARLY 

POSTOPERATIVE ANALGESIC CONSUMPTION UNDERGOING 

LAPARASCOPIC CHOYSTECTOMY SURGERY 
 

 

ABSTRACT 
İn this study we aimed to search the effects of preemptive applied intravenosus paracetamol on 

intraoperative hemodynamics, postoperative pain and morphine consumption; in morphine used 

patient-controlled analgesia after laparoscopic cholecystectomy. 60 patient, who are in ASA I-II risk 

group between 18-60 age and elective laparoscopic cholecystectomy is planned, was included in the 

study.Patients are randomly grouped into three. 1000 mg intravenosus paracetamol was applied Group 

I 15 minutes before induction, 1000 mg paracetamol was applied to Group II 15 minutes before the 

skin was sutured. Group III formed the control group. Standard general anestesia was applied to all 

patients. Blood pressure, heart rate, peripherical oxygen saturation were observed after induction, after 

intubation, after surgical insition at 1., 5., 15., 30., 45., 60., 75., 90., 105., 120. minutes and after 

extubation. İntravenosus morphine was applied to all cases in postoperative period with patient 

controlled analgesia. VAS, Ramsey Sedation Scale, blood pressure values, heart rate, first analgesical 
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time and morphine consumption in 24 hours is observed postoperatively. Nausea, vomit and patient 

satisfaction were recorded separately. When the groups were compared acording to first analgesic 

times, there was the differens between Group I and Group III (p<0.05), and the differens between 

other groups (Group I-Group II, Group II-Group III) were found unimportant (p>0.05). When blood 

pressures of all three groups were compared after induction, Group I values were observed to be less 

with respect to Group II and Group III. There was no difference between groups with respect to 

demographics and other parameters (p>0.05). When VAS values of groups belonging to the 

postoperative 3. hour were compared in pairs, values of Group II was observed to be less then Group 

III. Finally we concluded that intravenosus paracetamol applied preemptively in laparoscopic 

cholecystectomy surgeries has no effect on intraoperative hemodynamics excluding induction, but 

effects the early postoperative analgesic consumption. 

Keywords: Preemptive Analgesia, Paracetamol, Postoperative Analgesia, Morphine. 
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LAPAROSKOPİK BESLENME JEJUNOSTOMİSİ: CERRAHİ TEKNİK VE KLİNİK 

SONUÇLARI 
 

MD. Hasan Dagmura 
 

 

524-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Üst Gastrointestinal sistemde obstrüksiyon yapan durumlarda geçici veya kalıcı beslenme 

desteği için ilk tercih, diğer yöntemlere göre daha fizyolojik ve teknik olarak kolay olan 

gastrostomidir. Midenin kullanılamayacağı durumlarda alternatif jejunumdur. Bu çalışmanın amacı 

laparoskopik olarak uygulanan beslenme jejunostomisi tekniğini tanımlamak ve klinik etkinliğini 

araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2014 – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde laparoskopik beslenme jejunostomisi 

uygulanan ve takipleri yapılan 7 hasta dahil edildi. Hastalara genel anestezi altında laparoskopik 

olarak treitz ligamanından itibaren 40. cm ye 18-Fr çift lümenli silikon kateter yerleştirildi. 

Retrospektif olarak hastaların demografik bilgileri, primer hastalıkları ve postoperatif takiplerindeki 

klinik parametreleri hasta dosyalarından araştırıldı. Cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar ve elde 

edilen faydalar değerlendirildi. Bulgular: 5 erkek, 2 kadın toplam 7 hastanın yaş ortalaması 72 idi. 

Beslenme jejunostomisi endikasyonu tüm hastalarda maliniteye bağlı obstrüksiyon ve malnütrisyon 

idi. 5 hastada tanı mide, 2 hastada özofagus tümörü idi. Perioperatif dönemde mortalite gözlenmedi. 

Erken dönemde majör komplikasyon olarak 1 hastada pnömoni, 1 hastada da beslenme 

jejunostomisinin karın içerisine retraksiyonu ile beraber gelişen kaçak gözlendi. Uzun dönem 

takiplerde 1 hastada taburculuk sonrası jejunostomi kateterinin yanlışlıkla yerinden çıktığı tespit 

edildi. Hastaların kilo takibi yapıldı. Kontrol muayenelerinde malnütrisyonun değerlendirilmesi için 

lenfosit, serum albümin, protein ve transferrin değerleri takip edildi. Sonuç: Üst Gastrointestinal 

sistem tümörlerinde gelişen beslenme bozukluğu ve malnütrisyon tedavinin başarı oranını azaltan 

temel faktörlerdendir. Beslenme jejunostomisi ameliyatı günümüzde minimal invazif teknikler 

kullanılarak, tamamen laparoskopik olarak güvenle uygulanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Beslenme Jejunostomisi, Laparoskopi, Komplikasyon, 

Malnütrisyon 
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LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ İNTRAABDOMİNAL BASINÇ İLE 

POSTOPERATİF AĞRI ARASINDAKİ İ̇LİŞKİ: İ̇LK SONUÇLAR 
 

MD. Metin Yalaza - MD. Betül Keskinkılıç Yağız - MD. Özgür Akgül 
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ÖZ 
Amaç: Laparoskopi kolesistektomi için altın standart bir yöntemdir. Hasta bakımında kalitenin artması 

adına cerrahi teknik ile ilgili yüksek kalitede çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma laparoskopik 

kolesistektomi sonrası hissedilen viseral ağrı üzerine farklı intrabdominal basınç düzeylerinin 

etkilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Metod: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde gerçekleştirilen, tek kör, prospektif randomize 

çalışmada kolelitiazis nedeni ile laparoskopik kolesistektomi planlanan hastalar çalışmaya dahil edildi. 

Düşük basınç grubunda (<12 mmHg) 10, orta basınç grubunda (12-14 mmHg) 16, yüksek basınç 

grubunda (>14 mmHg) 6 hasta vardı. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), ameliyat süresi, analjezik 

tüketimi, yatış süresi, harcanan CO2 miktarı ve kanama miktarı değerlendirildi. Ameliyat sonrası 

6.,12., ve 18. saatlerde vizüel analog skala (VAS) kullanılarak viseral ağrı değerlendirildi. İstatistiksel 

Metodoloji: İstatistiksel analizler SPPS 16 versiyon yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenlerin 

normal dağılıma uygunluğu analitik yöntemler (Kolmogorov-Simirnov/ShapiroWill testleri) 

kullanılarak incelendi. Ağrı skorunun normal dağılım göstermediği belirlendiğinden (veya her 

gruptaki hasta sayısı <30 olduğundan) bu parametrik olmayan gruplar arasında Kuruskal-Wallis testi 

kullanlarak karşılaştırma yapıldı. Gruplar arasında fark tespit edilmediğinden (p>0.005) ikişerli 

karşılaştırmalara gerek kalmadığı görüldü. İstatistiksel anlamlılık için tip 1 hata düzeyi % 5 olarak 

kullanılmıştır. Netice: Mayıs–Aralık 2017 zaman diliminde 32 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma 

popülasyonunun analizi postoperatifağrı algısı açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark 

olmadığını gösterdi. Sonuç: Her ne kadar analiz istatistiksel olarak anlamlı fark göstermese de 

çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki ameliyat sonrası 18. saatte ağrı algısı açısından <12 mmHg 

CO2 basıncı avantaj sağlamaktadır. Ne var ki ağrı düzyindeki fark çok az olduğundan dolayı bunun 

klinikte karşılığı aşikar değildir. <10 mmHg basınc değerlerinde olası ilave yarar hasta sayısındaki 

yetersizlikten dolayı güvenilir şekilde değerlendirilememektedir. 

Anahtar Kelimeler: Postoperaif Ağrı, Kolesisitektomi, İntarabdominal Basınç 

ASSOCIATION BETWEEN INTRAABDOMINAL PRESSURE DURING 

LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND POSTOPERATIVE PAIN: 

PRELİMİNARY RESULTS 
 

 

ABSTRACT 
Purpose: Laparoscopy is a gold standart procedure forcholecystectomy. High-quality studies of 

surgical techniques are necessary to improve the quality of patient care. The present study aims at 

determining the effects of different intra-abdominal pressure values on visceral pain following 

laparoscopic chloecystectomy. Methods: In a prospective, monocentric, randomized single-blind study 

at theDepartment of General Surgery at the Health Sciences University, Ankara Numune Training and 

Research Hospital, we include patients scheduled for laparoscopic cholecystectomy for cholelithiasis. 

There were 10 patients in the low pressure group (<12 mmHg), 16 in the medium pressure group (12-

14), and 6 in the high pressure group (>14 mmHg). We assessed age, body mass index (BMI), 

duration of surgery, analgesic consumption, length of hospital stay, amount of CO2 expended and 

volume of hemorrhage. Visceral pain was assessed 6, 12, and18 h postoperatively using a visual 

analog scale (VAS). Statıstıcal Methodology: Statistical analyses were performed using the SPSS 

software version 16. The variables were investigated using analytical methods (Kolmogorov-

Simirnov/Shapiro-Wilk’s test) to determine whether or not they are normally distributed. As Visual 
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Analogue Scale was not normally distributed the Krukal-Wallis test was conducted to compare 

nonparametric groups. There was no need for additional pairwise comparisons because there was no 

difference between groups (p>0.005). An overall %5 type-I error level was used to infer statistical 

significance. Results: 32 patientswereincluded in the period from May 2017 to December 2017. The 

analysis of study population showed no statistically significant difference between the groups in terms 

of postoperative pain perception. Conclusıons: Although the analysis showed no statistically 

significant difference, the results of our study indicate that a CO2 pressure of <12 mmHg can be 

advantageous with regard to pain perception at eighteenth hour after surgery. However, clinical 

relevance remains unclear due to the low difference in pain. The additional benefit of an even lower 

pressure of <10 mmHg can not be reliably assessed because of inadequate number of patient. 

Keywords: Postoperatif Pain, Colesystecomy, İntraabdominal Pressure 
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LİPOSARKOM TANILI HASTADA İZOLE EKSTREMİTE PERFÜZUNU'NUN 

EKSTREMİTE KORUYUCU CERRAHİYE KATKISI 
 

MD. Salim İ̇lksen Başçeken - MD. Ömer Yalkın - Prof. MD. Ali Ekrem Ünal 
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ÖZ 
Yumuşak doku sarkomu vücudun her yerinde oluşabilmekle birlikte en sık ekstremitelerde görülür. 

Erişkinlerde en sık görülen yumuşak doku sarkom liposarkomdur. Agresif seyreder. Klinik, moleküler 

ve prognostik farklarına göre histopatolojik olarak atipik lipomatöz liposarkom, dediferansiye 

liposarkom, miksoid liposarkom ve pleomorfik liposarkom olmak üzere dört grupta incelenir. Hastalık 

lokalize ise tedavi cerrahidir. Büyük boyutlu tümörlerde ekstremite koruyucu cerrahi amaçlı 

neoadjuvan kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilmektedir. Mikzoid liposarkom neoadjuvan 

tedaviye en iyi yanıt veren tiptir. Neoadjuvan seçeneklerinden birisi de izole ekstremite 

perfüzyonudur. Ekstremitenin arter ve veni kanüle edilir, kalp-akciğer pompası yardımı ile  sisteme 

kemoterapötik ajan ilave edilir. Kemoterapik ajan sadece ekstremitede tutularak sistemik yan etkiler 

azaltılmış olur.  Proksimal tümörlerde  tümörlerde iliak arter ve ven, distaldeki tümörlerde femoral 

arter ve ven kullanılır. Sol alt ekstremitede posterior, anterior ve lateral komprartmanları da dolduran 

 mikzoid liposarkom tanılı hastamızda izole ekstremite perfüzyonunun ekstremite koruyucu cerrahiye 

katkısını sunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Doku Sarkomu, Liposarkom, Ekstremite Koruyucu Cerrahi 

 

CONTRIBUTION OF ISOLATED EXTREMITY PERFUSION TO LIMB SPARING 

SURGERY IN A PATIENT WITH LIPOSARCOMA 
 

 

ABSTRACT 
Although soft tissue sarcomas may occur in all parts of the body, it is most commonly seen in the 

extremities. The most common soft tissue sarcoma in adults is liposarcoma and it has an aggressive 

nature. According to the clinical, molecular and prognostic differences sarcomes can be divided to 

four histopathologically subtypes as ; atypical lipomatous liposarcoma, dedifferentiated liposarcoma, 

myxoid liposarcoma and pleomorphic liposarcoma. Treatment is surgery if the disease is localized. 

Neoadjuvant chemotherapy and/or radiotherapy can be applied for large-scale tumors with limb-

sparing surgery. Myxoid liposarcoma has the best response to neoadjuvant therapy. One of the 

neoadjuvant options is isolated extremity perfusion. The artery and vein of the extremity are 

cannulated and the chemotherapeutic agent is added to the system with the help of the heart-lung 

pump. Thus chemotherapeutic agents is held only in the extremity and the systemic side effects are 

reduced. Iliac artery and vein are used for proximal tumors, femoral artery and vein are used for distal 

tumors. We aimed to present the contribution of isolated limb perfusion to the extremity sparing 

surgery in our patient with proximaland distal localized myxoid liposarcoma filling the posterior, 

anterior and lateral compartments in the left lower extremity. 

Keywords: Soft Tissue Sarcoma, Liposarcoma, Limb-Sparing Surgery 
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LOMBER SPONDİLOLİZİSTE MORSCHER TEKNİĞİNİN SONUÇLARI 
 

MD. Mustafa Kemal İ̇lı̇k 
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ÖZ 
Amaç: Spondilolizisli hastaların klinik bulgularını ve cerrahi sonuçlarını değerlendirmek. Materyal ve 

Metod: Ardışık 71 spondilolizisli hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 38 

istmik-travmatik spondilolizisli hasta Morscher tekniği ile opere edildi. Radyogramları- 3 boyutlu 

tomografi görüntüleri ve klinik bulguları (Visual Analog Skala) preoperatif ve postoperatif son vizitte 

değerlendirildi (Ortalama takip süresi= 24±4.6 ay). Tüm parametreler Student paired-sample t test ile 

değerlendirildi ve p < 0.05 istatistiki olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: 2011 ve 2017 yılları 

arasında 38 lomber spondilolizisli hasta opere edildi. Tüm hastalar Morscher yöntemiyle opere edildi. 

Hastaların 13’ü kadın, 25 ‘i erkekti. Ortalama yaş 28.4± 3.7 yıldı. Semptomların ortalama süresi 

6.8±1.3 aydı. Hastaların ortalama VAS skorları operasyondan önce 7.3 ±1.2 iken, operasyondan sonra 

2.1± 0.5’ e düştü. Tüm değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.05) . Sonuç: Lomber 

spondiloliziste Morscher tekniği ile stabilizasyon, uzun dönemde iyi klinik ve radyografik sonuçlar 

vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lomber Spondilolizis, Morscher Tekniği, Sonuçlar 

 

OUTCOMES OF MORSCHER TECNIQUE IN LUMBAR SPONDYLOLYSIS 
 

 

ABSTRACT 
Aim: To evaluate clinical aspect and surgical results of patients with spondylolysis. Material and 

Methods: The data of consequtive 71 patients with spondylolysis were evaluated retrospectively. A 

total of 38 patients with isthmic-traumathic spondylolysis underwent surgery with Morscher tecnique . 

Radiograph- 3D computed tomography images and clinical conditions (Visual Analog Scale) were 

evaluated in preoperative and postoperative last visit (Mean follow-up period = 24±4.6 month) . All 

parameters were analysed using Student paired-sample t test with p < 0.05 considered statistically 

significant. Results: Between 2011 and 2017, we operated 38 patients for lumbar spondylolysis. All 

patients were operated by the Morscher tecnique . There were 13 women and 25 men with a mean age 

of 28.4± 3.7 years . The mean durations of symptoms was 6.8±1.3 months. The mean scores of the 

VAS improved from 7.3 ±1.2 to 2.1± 0.5 with p< 0.05. Conclusion: Stabilization with Morscher 

tecnique for lumbar spondylolysis showed good long-term clinical and radiographic results. 

Keywords: Lumbar Spondylolysis, Morscher Tecnique, Outcomes 

  



 644 

LOMBER STABİLİSAZYON SONRASI DAHA ERKEN MOBİLİZASYONUN 

PULMONER EMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZUNA ETKİSİ 
 

MD. Caner Sarılar - MD. Ayşe Çağlar Sarılar 
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ÖZ 
Lomber stabilizasyon yapılan hastaların postoperatif dönem erken mobilizasyonları, pulmoner 

tromboemboli ve derin ven trombozu riski açısından önem arz etmektedir. Üçyüzkırk hastanın dahil 

edildiği bir çalışmada pulmoner tromboemboli insidansı %2.9 olarak bildirilmiştir. Mobilizasyonun ne 

zaman olacağı konusunda beyin cerrahisi açısından ortak görüşbirliği yoktur. Literatürde genelde 18 

saat ile 72 saat arasında mobilizasyonla ilgili çalışmalar mevcuttur. Mayıs 2018 ile ocak 2019 tarihleri 

arasında opere edilen 96 lomber stabilizasyon yapılan hastalar çalışmaya alındı.Hastalar postoperatif 

1.gün ve 1.hafta tromboemboli gelişimi açısından değerlendirildi.Bu hastaların 44'ü kadın 52'si 

erkekdi ve yaş ortalamaları 57.4'dü.Preoperatif yapılan hastaların Wells (derin ven tromboz olasılık 

skoru) skoru 85 hastada 1 puan, 11 hastada 2 puandı. Ortalama operasyon süresi 95 dakikaydı. 

Hastalara peroperatif varis çorabı elastik bandaj veya düşük molekül ağırlıklı heparin 

kullanılmadı.Hastalar postop 7-8.5 saat sonra yürütülürek mobilize edildi.Postop dönemde hiçbir 

hastada pulmoner emboli veya derin ve trombozu gelişmedi.Hastaların postop 1. gün sabah mezura ile 

ekstremitelerinin çapı karşılıklı olarak ölçüldü ve Homan's bulgusuna bakıldı.Erken mobilizasyonda 

en büyük sorun bulantı-kusma olduğu görüldü.Bu hastalara antiemetik ( Metoklopramid HCl 

monohidrat) verilerek bulantı-kusmaları kontrol altına alındı. Hastaların 10 tanesi ilk kalkma 

denemesinde kalkamayıp, 6 hasta 30 dakika, 4 hasta 60 dakika sonra kaldırıldı.Sonuç olarak bu 

çalışmada lomber stabilisazyon yapılan hastaların ek klinik riskleri yoksa postop 7-8 saat sonra 

güvenle mobilize edileceği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Derin Ven Trombozu; Erken Mobilizasyon; Lomber Stabilizasyon 
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MALİGN OTİTİS EKSTERNADA RADYONÜKLİD GÖRÜNTÜLEMENİN 

FAYDASI 
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ÖZ 
Amaç: Malign otitis eksterna (MOE), dış kulak kanalını ve temporal kemik ve çevresindeki yumuşak 

dokularla etkileyen, temporal kemiğin osteomiyelitine yol açan ve daha ciddi vakalarda, kafa tabanının 

tutulmasına yol açan bir enfeksiyondur. Bu çalışmanın amacı, üç fazlı kemik taraması ve FDG 

PET/BT ile radyonüklid görüntülemenin yararını değerlendirmektir. Olgu sunumu: 30 yıldır 

kontrolsüz diyabet öyküsü olan 82 yaşındaki bir hasta, kliniğimize 4 aydır devam eden sol kulakta 

akıntı, şişlik, pürülan drenaj ve son 2 haftadır olan yüksek ateş şikayeti ile başvurdu. Fizik 

muayenesinde dış kulak yolunda ödemli, kulak zarı intakttı. Muayene bulguları malign otitis externa 

ile uyumluydu. Temporomandibuler BT ve kontrastlı MRI sonucu dış kulak yolunda daralma ve 

lobulasyona yol açan 5,5x9,5 mm boyutlarında alan olarak raporlandı. Hastalığın yayılımının 

değerlendirilmesi için hastaya üç fazlı kemik taraması ve FDG/PET yapılmıştır. Sonuçlar: Tc-99m 

metilen Difosfonat-TPBS, osteomiyelit ile tutarlı olan temporal kemik bölgesi ve çevresindeki tüm 

erken ve gecikmiş evrelerde artmış bir radyoaktivite birikimi göstermiştir. Hastanın FDG PET / BT 

tarama bulguları, dış kulak yolu ön duvarı, temporal kemik ve temporomandibular eklem çevresindeki 

yumuşak dokularda mastoid kemik selüllerine kadar uzanan tutulum olduğunu göstermiştir. Dış kulak 

yolu debritman kültüründe Turicella Otitidis üremiştir. Hastadan biyopsi planlanmış ancak hasta kabul 

etmemiştir. Bunun üzerine uygun antibiyotik tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi ile ayaktan takip 

edilmek üzere hasta taburcu edilmiştir. Tartışma: MOE tanısı klinik bulgularla konur, laboratuvar 

testleri ve görüntüleme ile teyit edilir. Üç fazlı kemik sintigrafisi (TPBS), artmış perfüzyon, hiperemi 

ve osteoblastik aktivite artışı ile osteomiyeliti gösterebilir. Daha iyi anatomik morfolojik ayrıntılar için 

SPECT/BT ve FDG PET/CT gibi radyonüklid taramaları ile hibrit görüntüleme yapmak, yumuşak 

dokularda ve kranium kemik yapılarında enfeksiyonun ortaya koyulmasında yardımcı olabilir. Tek 

başına klinik değerlendirme şiddetli bir otitis eksterna ile malign otitis eksterna ayırımını yapamazken 

FDG-PET/BT mükemmel bir anatomik lokalizasyon bilgisi sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Malign Otitis Eksterna, Radyonüklid Görüntüleme, Fdg/pet 
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ÖZ 
Kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin her yıl dünyada 2,1 milyon kadını 

etkilediği belirtilmektedir. 2018'de 627.000 kadının meme kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir. 

Prevelansı gelişmiş ülkelerde daha yüksek olmakla birlikte, tüm dünyada oranın hızla arttığı 

belirtilmektedir (1). Meme kanseri sağ kalım oranları dünyada farklılık göstermekte olup, gelişmiş 

ülkelerde % 80, orta gelirli ülkelerde % 60 ve düşük gelirli ülkelerde % 40'ın altındadır (2,3). Tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri oranı artmaktadır (4). Kadınlar arasında en sık 

görülen kanser türüdür (5). Meme kanseri tedavisinde hastaların klinik durumlarına göre cerrahi 

tedavi, radyoterapi, kemoterapi ve hormonal tedavi seçenekleri mevcuttur (6). Cerrahi yöntemlerde 

meme koruyucu cerrahi ve uygulanmaktadır (7). Gerek meme kanseri nedeniyle gerekse bu tedavi 

yöntemleri sonrasında hastalarda fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar görülebilmektedir (7). Uygulanan 

cerrahi ve hormonal tedavi, kemoterapi, radyasyon gibi tedaviler ile psikolojik ve sosyal faktörler 

kadınlarda cinsel disfonksiyona neden olabilir (8). Meme ve jinekolojik kanserli hastalarda tanı 

anından itibaren cinsel fonksiyon bozukluğunun (CFB) geliştiği özellikle genç kadınlarda yaşlı 

kadınlara göre daha fazla vajinal değişiklikler olduğu, üreme fonksiyonu kaybı ve cinsel ilişki ile ilgili 

sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir (9). Gambardella ve ark. (2018) meme kanseri sonrası sağ 

kalanlarda CFB oranını % 69, Beckjord ve ark. (2007), meme kanserli hastaların % 60’ında cinsel 

yaşam kalitesinde bozulma, Panjari ve ark. (2011)hastaların % 70’inde cinsel problemler olduğunu 

bildirmiştir (10-12). Emilee ve ark. (2010) kanser sonrası kadınların doğurganlık kaybı, olumsuz 

beden imgesi, cinsel ilgisizlik, kadınlığın yitirilmesi, depresyon, kaygı ve cinsel benlik duygusundaki 

değişiklikler nedeniyle cinsel sorunlar yaşadığını belirtmiştir (13). Meme kanseri nedeniyle meme 

kaybı yaşayan ve aktif cinsel hayatı olan kadınlarda cinsel fonksiyonu incelemek klinik ve psikososyal 

açıdan önemlidir (14). Meme kanserli kadınlarda cinsel sorunlar karmaşık, çok faktörlü bir sorun 

olarak multidisipliner ekiple ele alınmalıdır (15,16). Bu derleme ile mastektomi sonrası cinsel 

sorunları ve sağlık profesyonellerinin sorumluluklarını güncel literatür ile ele almak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Cinsel Yaşam, Cinsel Sorunlar, Cerrahi Girişim, Başetme 
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MEME KANSERİ NEDENİYLE OPERE OLMUŞ KADIN HASTALARDA KAS 

GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Rahşan Habiboğlu 
 

 

531-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Meme kanseri nedeniyle opere olan kadınlarda lenfödem sık görülmektedir.Ancak operasyona 

bağlı veya kolu kullanmamaya bağlı kas gücü kaybı belirsizdir.Handgrip güç testi , el ve ön kol 

kaslarının maksimum izometrik gücünü ölçmek için kullanılan bir testtir.Amacımız opere olan meme 

kanserli hastalarda radyoterapi öncesi kas gücünün handgrip güç testi ile belirlemektir. Materyal ve 

Metod: 2018-2019 yılında kliniğimize başvuran opere meme kanserli 25 kadın hasta çalışmaya dahil 

edildi. Yaş ortalaması 51.8 di( 30-72 yaş).Hastaların hepsine radyoterapi öncesi sağlam kol ve opere 

olan taraftaki kol olmak üzere ön kol kas gücü ölçümü ( handgrip [ Smedley digital hand 

dynamometer –model 12-0286]) yapıldı. Hastaların 12’sine meme koruyucu cerrahi (MKC) ve 

sentinel lenf nodu biopsisi (SLNB), 2 hastaya MKC ve aksiller lenf nodu diseksiyonu(ALND), 11 

hastaya modifiye radikal mastektomi (MRM) ve ALND yapıldı. 15 hasta sağ taraf ameliyatlı ,10 

hastada sol taraf ameliyatlıdır. Ameliyatlı sağ kol gücü ölçümü 16,9-59.0 aralığında, ameliyatlı sol kol 

gücü 16,5-59,3 aralığında bulunmuştur. Sonuçlar: Meme Kanseri nedeni ile opere olan 25 kadın 

hastanın 18 ‘inde (%72) ameliyatlı kolda güç kaybı saptanmıştır, 7’ sinde (%28) ise ameliyatlı kolda 

güç artışı tespit edilmiştir.Kol gücü artan hastaların 2’ sine ALND yapılmışken 5 ‘ine SLNB 

yapılmıştır.Kol gücü azalan 18 hastanın 7’sine SLNB, 11 ‘ine ALND yapılmıştır. Tartışma: 

Çalışmamızın sonucunda bulunan ölçüm sonuçları radyoterapiye başvuran hastaların kol gücünün 

yapılan aksiller cerrahi tedaviye bağlı olarak değişim gösterebildiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Aksiller Cerrahi Tedavi, Kol Gücü 
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MEME KANSERİ OLAN KADIN HASTALARDA DEPRESYON DURUMUNUN 

İ̇NCELENMESİ̇ 
 

MD. Fevziye İ̇lknur Kayalı 
 

 

532-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş Depresyon kanser hastaları arasında sık görülen bir durumdur. Meme kanseri de taşıdığı 

mortalite ve morbiditenin yanında depresyon riskini de artıran bir durumdur. Meme kanseri görülme 

sıklığı olarak dünyada üçüncü sırada yer alır. Kadınlar arasında ise en sık görülen kanserdir. Kansere 

yönelik tedaviler depresyonun ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Depresyon hastaların hayat kalitesini 

(QOL) ters yönde etkiler. Kliniğimize meme kanseri nedeniyle radyoterapi almak üzere başvuran 184 

kadın hastada BECK depresyon ölçeği kullanılarak depresyon varlığı ve şiddetinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmiştir. Materyal ve metod Ocak 2016- haziran 2016 arasında kliniğimize küratif amaçlı 

radyoterapi almak için başvuran 184 kadın hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hiçbir hasta metastatik 

değildir. Hastaların hepsi meme kanseri nedeniyle, kliniğimize gelmeden önce, cerrahi tedavi ve/veya 

kemoterapi uygulanmış hastalardır. Hastalara BECK depresyon ölçeği uygulanmıştır. Puanlama; 0-9 

arası: normal düzey 10 – 18 arası. Hafif düzeyde depresyon belirtisi 19 – 29 arası: orta düzeyde 

depresyon belirtisi 30 – 63 arası: şiddetli depresyon belirtisi olacak şekilde yapılmıştır. Hastaların 

dokuzunda sonuç 0 olarak hesaplanmıştır. Cinsellikle ilgili soruya 21 hasta yanıt vermeyi reddetmiştir. 

Yanıt vermeyen hastalarda bu sorunun yanıtı sıfır olacak şekilde hesaba katılmıştır. Hastaların yaşı 

ortalama 53.01dir (25 – 84 yaş). BECK depresyon ölçeği sonuç ortalaması 11.5 olarak çıkmıştır. 

Sonuçlar Hastaların 89’unda (%48.36) normal düzey, 52’sinde (%28.26) hafif düzeyde depresyon 

belirtisi, 35’inde (%19.02) orta düzeyde depresyon belirtisi, 8’inde (%4.34) şiddetli depresyon belirtisi 

saptanmıştır. Şiddetli depresyon gösteren 4 hastadan 3’ü 65 yaş üstüdür (66, 72, 84 yaş) Tartışma 

Kanser tedavisi alan hastalarda depresyon sık görülen bir durumdur. En sık hafif düzeyde depresyon 

görülür. Depresyon başlı başına bir sorun olmanın yanı sıra hastanın hayat kalitesini ve tedaviye 

uyumunu da ters yönde etkiler. Literatürde kanser ve majör depresyon birlikteliğinin ölüm riskini 

artırdığı gösterilmiştir. Kanser hastalarında depresyon sıklığına karşı, hastaların tedavi öncesi ve 

tedavi sırasında yeterince psikiyatrik destek alamadıkları bilinen bir gerçektir. Hastalar multidispliner 

olarak değerlendirilmeli ve uygun destek sağlanması için doğru yönlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Depresyon, Beck Depresyon Ölçeği 
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MEME KANSERİNDE SENTİNEL LENF NODU SAPTAMADA İZOSÜLFAN MAVİSİ VE 

TC 99 M SÜLFÜR KOLLOİD YÖNTEMLERİNDEN HANGİSİ EK AKSİLLER 

METASTAZLARI SAPTAMADA DAHA BAŞARILIDIR? 

MD. Özgür Albuz 

 

533-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ  

Amaç: Bu çalışmayla izosülfan mavisi(ISM), Tc 99 m sülfür kolloid(Kolloid) ve ikisinin beraber 

uygulandığı(kombine) meme kanser olgularındaki sentinel lenf nodu(SLN)tespiti sonrasındaki aksiller 

disseksiyonda metastatik ek aksiller lenf nodu saptamada hangi yöntemin daha başarılı olduğunun 

kıyaslanması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Gülhane Askeri Tıp Akademisi& Askeri Tıp 

Fakültesi& 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda; Dr.Özgür Albuz’un  9.11.2009 tarihinde  tıpta uzmanlık tez 

savunmasını   yaptığı  “Meme Kanserinde Aksiller Lenf Nodu Belirlenmesinde Boya ve 

Lenfosintigrafik Yöntemin Etkinliğinin Karşılaştırılması”  başlıklı  uzmanlık    tezinden  üretilen 

çalışmanın kayıtları   prospektif olarak tutulmuş olup. Kayıtlar bu çalışma için tekrar retrospektif 

incelemiştir. Tanımlayıcı analizlerde sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma, kesikli 

değişkenlerde % ve frekans değerleri kulanılmıştır. Tek değişkenli analizerde Ki kare veya Fisher’in 

Exact test, sürekli değişkenlerde dağılım durumlarına göre student t test veya Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. Anlamlı sonuçlar çoklu ikili regresyon yöntemiyle değerlendirilmiş, SPSS 22,0 (SPSS 

Inc, Chicago,IL) istatistik paket programı kullanılmıştır. Bulgular:102 hasta değerlendirilmiş, yaş 

ortalaması 52.11±9.57 bulunmuştur. 52 hastaya ISM’si,38 hastaya kolloid,12 hastaya hem ISM hem 

de kolloid uygulanmıştır. ISM uygulanan gruptaki 52 olgudan 49’u ISM ile boyanmış olup bu 

olguların 18 tanesinde eksize edilen SLN tutulumu(+) patolojiyle sonuçlanmıştır. Sonrasında yapılan 

aksiller disseksiyonda 18 olgunun 10 tanesinde ek aksiller tutulumda patolojik olarak (+) gelmiştir. 

Kolloid uygulanımıyla SLN yapılan 38 olgunun 15 ’inde SLN tutulumu(+) patolojiyle sonuçlanmış, 

bu 15 olguda devam eden 1.ve 2. seviye aksiller disseksiyonlar sonrasında 15 olgunun hepsinde ek 

aksiller metastazlar saptanmıştır. İki yöntemin kombine edildiği grupta SLN yapılan 12 olgudan 

2’sinde SLN tutulumu (+) olup devamında da ek aksiller tutulum saptanmıştır. ISM, kolloid ve 

kombine yöntemler arasında sırasıyla ALN(+)\SLN(+) kıyasında; Tek değişkenli sonuçlar anlamlı 

bulunmuştur[%55 ,%100, %100](p<0.05 ). İkili çoklu lojistik regresyon sonucunda ISM ve kolloid 

grupları arasındaki ek aksiller lenf nodunu gözden kaçırma risk oranları ; ISM için; [ AOR : 7.15 

(1.39,36.7) (%95CI)] (p=0.018), Tc 99 m sülfür kolloid için; [AOR:6,21 (2.35,16.38) (%95CI)] 

(p=0.001) istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Kombine gruptaki lojistik regresyon sonuçları güven 

sınırlarında çıkmadığından istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Tartışma: Literatürde Level I ve 

level II lenf nodları çıkarıldığında evreleme hatası oranı % 2,6 ’dır.Bu çalışmada kolloid grubunda 

saptanan aksiller ek metastatik lenf nodu ISM grubuna göre daha başarılı bulunmuş ve gereksiz 

aksiller disseksiyonların önü alınmıştır. Sonuç:Tc 99m sülfür kolloidin ek aksiller metastazları gözden 

kaçırma riski izosülfan mavisi grubuna göre daha düşüktür.İzosulfan mavisi ek aksiller  metastazları 

daha  büyük risk oranıyla  gözden  kaçırabilir ve bu evreleme de çok önem arzetmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, İzosülfan Mavisi, Tc 99 M Sülfür Kolloid, Aksiller Metastaz   
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MEME KORUYUCU CERRAHİ PLANLAMASI İÇİN MEME MRG RUTİN OLARAK 

KULLANILMALI MIDIR? 

 

MD. Serkan Akbulut 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Meme manyetik rezonans görüntüleme (MRG), meme kanserini saptamada kullanılan 

en hassas görüntüleme yöntemdir, ayrıca tümörün multifokal veya multisentrik olup olmadığını 

saptamada yararlıdır. Meme kanseri hakkındaki bilgimiz arttıkça, daha sınırlı rezeksiyon 

yapılmaktadır. Bu çalışmada, meme kanserli hastalara yapılacak olan ameliyatı planlamak, meme 

koruyucu cerrahi(MKC) uygulanacaksa reoperasyonları azaltmak için rutin olarak meme MRG 

planlandı ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlandı. Material ve Yöntem: Eylül 2015-Aralık 2017 

yılları arasında meme kanseri nedeni ile operasyon planlanan hastaların meme lezyonları operasyon 

öncesi rutin olarak meme USG, mammografi ve meme MRG ile değerlendirildi. Meme lezyonları için 

yapılacak olan rezeksiyon genişliği meme MRG ile planlandı. Bulgular: Çalışmaya 45 hasta dahil 

edildi. Yaş ortalaması 52,3(26-68) idi.  25 hastaya mastektomi içeren cerrahi, 20 hastaya MKC içeren 

prosedür uygulandı. MKC yapılan 20 hastanın 1’ inde MRG sayesinde malign lezyondan farklı şüpheli 

bir odak saptandığı için daha geniş rezeksiyon yapıldı. Patolojik inceleme sonucu eksize edilen lezyon 

malign idi. Mastektomi yapılan 3 hastada malign lezyondan farklı şüpheli odaklar saptandı. Patolojik 

inceleme sonucu 1 hastada eksize edilen şüpheli lezyon malign idi.  Meme MRG ile malignite 

açısından yanlış pozitif sonucu olan aslında MKC için uygun olup mastektomi yapılan 2 olgu kendi 

kararları ile biyopsi planlanmadan ameliyat edilmiştir. 45 hastada meme USG ve mammografi ile 

saptanamayan asıl lezyondan farklı 2 malignite odağı meme MRG ile saptandı. Fakat meme MRG ile 

2 hastada benign lezyon malignite açısından şüpheli olarak bildirildi ve bu hastalar MKC yerine 

mastektomi operasyonunu tercih etti. Olguların hiçbirinde reeksizyon gereksinimi olmadı. Tartışma ve 

Sonuç: Literatürde meme MRG’nin mastektomi oranlarını ve hasta anksiyetesini arttırdığı, tedaviyi 

geciktirdiği, daha fazla girişimsel işlemlere neden olduğu bildirilmiştir. Fakat operasyon öncesi 

yapılan meme MRG’ den fayda görecek olguların olduğu açıktır. Kesin tedavi öncesinde meme MRG’ 

de saptanan şüpheli lezyonlardan biyopsi yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme MRG, meme kanseri, meme koruyucu cerrahi 

 

SHOULD BREAST MRI BE USED ROUTINELY FOR PLANNING BREAST CONSERVING 

SURGERY? 

 

 

ABSTRACT 

Background& Aim: Breast magnetic resonance imaging (MRI), most sensitive imaging method for 

breast cancer detection is also helpfull in detecting multifocality, multicentrity of tumor. As our 

knowledge about breast cancer increases, more conservative operations are performed. In this study, to 

plan the operation type and to decrease reoperations after breast conserving surgery (BCS), we 

routinely performed breast MRI in breast cancer patients and aimed evaluate the results. Materials& 

Methods: Breast lesions of patients operated for breast cancer between September 2015, December 

2017 are routinely evaluated by breast USG, mammography and breast MRI. Resection extention 

planned by breast MRI. Results: Mean age of 45 patients included in study was 52,3(26-68). 25 patient 

were treated with mastectomy consisting surgery. 20 patients were treated with BCS consisting 

surgery. In 1of 20 BCS performed patients, larger resection was needed, because of a suspicious focus 

other than malign lesion detected by breast MRI and pathologic examination of lesion was malignant. 

In 3 patients of mastectomy group, suspicious foci other than malignant lesions were detected by 

breast MRI. Pathologic examination of these foci were malignant in only 1 patient. Infact 2 patients 
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false positively detected by MRI were suitable for BCS, but they prefered mastectomy operation 

without biopsies from these suspicious lesions. By breast MRI, 2 malignant lesions other than main 

lesions in 45 patients were detected and these could not be detected by USG and mammography. But 

also by breast MRI, 2 benign lesions were reported as suspicious, patients prefered mastectomy 

operation.  In none of cases, reexcisions were needed. Discussion& Conclusion: In literature it’s 

declared that breast MRI increases mastectomy rates,patient anxiety, delay treatment, cause more 

invasive procedures. But, it’s clear that some cases will benefit from MRI evaluation before peration. 

Biopsy of suspicious lesions detected on MRI should be done before definitive treatment. 

Keywords: Breast MRI, breast cancer, breast conserving surgery 
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INTRAVESICAL FOREIGN BODY MIMICKING BLADDER TUMOUR 
Asst. Prof. MD. Engin Kaya 
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ABSTRACT 

Introduction 

Foreign body in the bladder is very rare entity. This often occurs as a result of sexual activities or 

during invasive procedures. Herein, we report a case who has a pelvic surgery history due to traffic 

accident, and the erosion of the bladder by the pelvic metallic fixators were mimicked a bladder 

malignancy. 

Case report 

A 40-year-old woman was referred to our clinic with recurrent microscopic hematuria and urinary 

tract infection. The patient had history of traffic accident ten years ago. The patient underwent pelvic 

fixation with the cause of pelvic fracture. Laboratory investigations such as electrolyte profile and 

blood count were in normal limits but routine urine analysis showed pyuria and microscopic 

hematuria. On physical examination there was a pelvic scar. Ultrasonography (USG) showed 26 x 14 

mm and 22 x 17 mm sized, well-defined, hyperechoic, two adjacent solid lesions protruding to the 

lumen at the right lateral wall of the bladder. According to findings on USG, standard transurethral 

resection of bladder tumour was considered. 

During the resection of the lesion, foreign body in metallic image was seen posterior of the lesion. The 

procedure was terminated with bleeding control. Pelvic plain radiogram was obtained after this 

procedure and multiple old fractures and prevalent degeneration were observed in many pelvic bones, 

especially on the right side of the pelvis. On non-enhanced CT, those materials were very near to the 

right lateral wall of the bladder on the medial side.  

The histopathologic examination confirmed that a non-specific active cystitis. The urethral catheter 

was removed at post-operative third day. Foreign body removal was offered to the patient but the 

patient did not accept this procedure. 

Discussion 

Many foreign bodies have been reported in the bladder such as surgical gas, pencils, metal wire, 

intrauterin device and a piece of foley balloon catheter. Ophoven et al reported that in their review 

article the most common motive associated with foreign bodies of the genitourinary tract is sexual or 

erotic in nature. Tumour-like structures can be observed in diagnostic imaging methods. Definitive 

diagnosis can be made by endoscopically lesion appearance and pathologic sampling. 

A wide variety of foreign bodies have already defined in the bladder, however bladder tumour-like 

appearance of bladder foreign bodies are really rare. 

Conclusion 

The presence of a foreign body mimicking the bladder tumour is very rare condition. A detailed 

anamnesis should be considered in patients who have suspicious of bladder tumour on USG images 

and have a history of pelvic surgery before.  

Keywords: Bladder tumor, pelvic fixator, foreign body 

 

MESANE TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN MESANE İÇİ YABANCI CİSİM: NADİR 

BİR OLGU 
ÖZ 
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Giriş: Mesanede içinde yabancı cisim çok nadir görülür. Genellikle cinsel faaliyetlerin bir sonucu 

olarak veya invaziv işlemler sırasında ortaya çıkar. Bu çalışmada trafik kazası nedeniyle pelvik cerrahi 

öyküsü olan bir olguda mesanenin pelvik metalik fiksatörlerinin yarattığı erozyonunun mesane tümörü 

taklitini sunmayı amaçladık.  

Olgu sunumu: Kırk yaşında kadın hasta tekrarlayan mikroskobik hematüri ve idrar yolu enfeksiyonu 

ile kliniğimize başvurdu. Anamnezden hastanın on yıl önce trafik kazası öyküsü mevcut olup hastaya 

pelvis kırığı nedeni ile pelvik fiksasyon uygulandığı tespit edildi. İdrar analizleri piyüri ve 

mikroskopik hematüri gözlendi. Fizik muayenesinde pelvik skar mevcuttu. Ultrasonografide (USG), 

mesanenin sağ lateral duvarında lümene uzanan 26x14 mm ve 22x17 mm boyutlarında, hiperekoik, iki 

adet solid lezyon izlendi. Renkli Doppler muayenesinde lezyonlarda internal vaskülarizasyon ve 

artefakt mevcuttu. Lezyonun rezeksiyonu sırasında metalik görüntüdeki yabancı cisim lezyonun arka 

kısmında görüldü İşlem kanama kontrolü ile sonlandırıldı. Bu işlemden sonraçekilen pelvik düz 

grafide çekildi, özellikle pelvisin sağ tarafında, birçok eski kırık ve yaygın dejenerasyon gözlendi. Sağ 

pelvik kemiklerde metalik fiksasyon materyalleri saptandı. Bilgisayarla tomografide bu malzemeler 

medial tarafta mesanenin sağ lateral duvarına çok yakındı. Histopatolojik inceleme spesifik olmayan 

aktif bir sistit olduğu raporlandı. Üretral kateter postoperatif üçüncü günde alındı. Hastaya mesanedeki 

yabancı cismin çıkarılması önerildi ancak hasta işlemi kabul etmedi. 

Tartışma: Mesanede cerrahi gaz, kurşun kalem, metal tel, intrauterin cihaz ve foley balon kateter 

parçası gibi birçok yabancı cisim bildirilmiştir. Hastalar nadiren semptom göstermez. Tanısal 

görüntüleme yöntemlerinde tümör benzeri yapılar gözlenebilir. Kesin tanı endoskopik lezyon 

görünümü ve patolojik örnekleme ile konulabilir. Mesanede çok çeşitli yabancı cisimler 

tanımlanmıştır, ancak mesane yabancı cisimlerinin mesane tümörüne benzer görünümleri oldukça 

nadirdir.  

Sonuç: Mesane tümörünü taklit eden yabancı cisim varlığı çok nadir bir durumdur. USG 

görüntülerinde mesane tümöründen şüphelenilen ve daha önce pelvik cerrahi öyküsü olan hastalarda 

detaylı bir anamnez alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mesane Tümörü, Pelvik Fiksatör, Yabancı Cisim 
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METASTATİK PROSTAT KANSERLİ OLGULARDA ORŞİEKTOMİYE 

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK TESTİS DOKUSUNUN HİPERTONİK 

SALİN SOLÜSYONU İ LE KEMOABLASYONU 
 

Asst. Prof. MD. Mümtaz Dadalı - Prof. MD. Levent Emir 

 

 

536-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

Amaç: Amacımız, metastatik prostat kanserli hastaların tedavisinde kullanılan  orşiektomi (cerrahi 

kastrasyon) veya medikal kastrasyona  alternatif bir yöntem olarak testisin hipertonik salin çözeltisi ile 

ablasyon olup olamayacağını göstermekti. 

Yöntem: Toplam 37 adet erkek Wistar türü ratlar orşiektomi (n = 10) ve deney gruplarına (n=27) 

ayrıldı. Deney grubunda yer alan rat testislerine % 15’lik (n=10) ve  %20’lik (n=17) hipertonik salin 

çözeltisi enjekte edildi. Kan testosteron düzeylerine orşiektomi ve enjeksiyondan bir gün önce, 

işlemden 1 gün sonra ve 7. gün bakıldı. Ayrıca %20’lik enjeksiyon grubundan 7 rata, 15. gün re-

enjeksiyon yapıldı ve 30. gün yeniden testosteron düzeyine bakıldı. Patolojik inceleme için tüm 

testisler cerrahi olarak çıkarıldı. 

Bulgular: Ratların hiçbirisinde deri enfeksiyonu, nekroz ve testis apsesi saptanmadı. Patolojik 

incelemede testisin hemen hemen tüm alanlarında nekroze olduğu görüldü. Total testosteronun 0, 1. 

gün, 7. günlerdeki seviyelerinin karşılaştırılması sonucunda , kontrol ve hipertonik salin grupları 

arasında üç zaman noktasının her birinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık  görülmedi (Mann-

Whitney U-testi, P>0.05).  Ayrıca tek ve re-enjeksiyon yapılan  % 20’lik salin uygulanan grupta da 

testosteron seviyeleri arasında anlamlı fark görülmedi (Mann-Whitney U-testi, P= 0.384). 

Sonuç: İntratestiküler hipertonik salin enjeksiyonu gelecekte cerrahi  ve medikal kastrasyona alternatif 

bir yöntem olacak gibi görünmektedir. Bu yeni yaklaşım, minimal invazivdir ve maliyet açısından 

diğer seçeneklere göre daha uygundur. Ayrıca hastalara kozmetik açıdan ve buna bağlı olarak 

psikolojik yönden daha faydalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hipertonik Salin Solüsyonu, Kemoablasyon, Metastatik Prostat Kanseri, 

Orşiektomi 

CHEMOABLATİON OF TESTİCULAR TİSSUE WİTH HYPERTONİC SALİNE SOLUTİON 

AS AN ALTERNATİVE TREATMENT METHOD FOR ORCHİECTOMY İN PATİENTS 

WİTH METASTATİC PROSTATE CANCER 

ABSTRACT 

Objectives: We aimed to the study the effectiveness of ablation of testicular tissue by hypertonic 

saline solution as an alternative treatment option to orchiectomy (Surgical castration) or medical 

castration in the patients with metastatic prostatic cancer. 

Methods: A total of 37 male Wistar rats were classified to orchiectomy (n:10) and experimental 

groups (n:27). Among these 27 rats in experimental group, 15 % hypertonic saline solution was 

injected to 10 ones and 20%  hypertonic saline solution was injected to remained 17 ones. The blood 

testesterone levels was tested one day before the orchiectomy or injection, one and seven days after the 

procedure. Also 15 days after injection, re-injection was performed to 7 rats among 17 rats which were 

in the 20% saline group  and the testesterone levels was re-evaluated after the 15 days re-injection. 

Findings: No skin infection, necrosis or testicular abscess was demonstrated. In almost whole 

paranchymal necrosis was detected in the histopathological examinations of testicles.There was no 

statistically significant difference in the total testesterone levels which was tested one day before 

procedure and one-seven days after procedures between control group and hypertonic groups. (Mann-
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Whitney U-test, P>0.05).  Also there was no statistically significant diffrence of testesterone levels 

between single and double injection groups. (Mann-Whitney U-test, P= 0.384). 

Conclusion: Intratesticular hypertonic saline injection is a promising procedure which is alternative to 

surgical and medical castration. This current aproach is cost-effective and less invasive than the 

traditional procedures. Also it has advantages regarding psychiatric and cosmetic aspects. 

Keywords: Hypertonic saline solution, chemoablation, metastatic prostatic cancer, orchiectomy. 
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MİDTRİMESTER ANTENATAL TARAMADA SAPTANAN İZOLE 

PYELEKTAZİ̇Nİ̇N PRENATAL VE POSTNATAL SONUÇLARA ETKİ̇Sİ̇ 
 

Asst. Prof. MD. Fatma Özdemir - Assoc. Prof. MD. Gökhan Açmaz - Prof. MD. İ̇ptisam İ̇pek 

Müderris 
 

 

537-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
KONU: Ultrasonografik incelemede 20-24 haftalarda fetal renal pelvis anteroposterior(AP) çapının ≥4 

mm ölçülmesi pyelektazi olarak tanımlanmaktadır. İzole fetal pyelektazi ikinci trimester detaylı 

anatomik tarama yapılan fetusların %1-2 sinde saptanmaktadır. Çoğu çalışma, izole pyelektazi 

varlığında fetal anöploidiler için artmış risk varlığından bahsetmektedir. Bazı çalışmalarda, ikinci 

düzey ultrason sırasında fetal pyelektazi saptandığında trizomi 21 riskinin yeniden ayarlanmasını 

önerirken bazı çalışmalar risk ayarlamasına karşıt görüş bildirmişlerdir. Bu konuda ortak konsensus 

belirlenememiştir. AMAÇ: Midtrimester anatomik taramada saptanan izole pyelektazinin prenatal ve 

postnatal sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi. YÖNTEM:Bu çalışmamızda Erciyes Üniversitesi 

Prenatal Tanı Ünitesinde bir yıllık süre içerisinde aynı gözlemci tarafından 20-24 haftalar arasında 

anomali taraması yapılmış olan 2178 hasta değerlendirmeye alındı. Değerlendirilen hastalardan birinci 

ve ikinci trimester tarama testleri normal olan, fetal renal pelvis AP çapı 4 mm ve üzeri ölçülen, ek 

anomali saptanmayan 18-35 yaş arası hastalar çalışma grubu olarak belirlendi. Toplam 165 hasta dahil 

edilme kriterlerini karşılayarak çalışmaya alındı. Aynı haftalarda değerlendirmeye alınan, fetal renal 

AP çapı 4 mm’nin altında olan 165 hasta ise kontrol grubu olarak belirlendi. Hastaların doğum haftası, 

doğum ağırlıkları, sezeryan doğum oranları, anöploidi oranları, APGAR skorları ve yenidoğan 

yoğunbakım ünitesine yatış oranları kaydedildi. SONUÇLAR: Değerlendirmeye alınan 165 hastadan 

hiçbiri amniyosentez veya kordosentez gibi invaziv test işlemi yaptırmadı. Doğumdaki gestasyonel 

hafta, doğum ağırlıkları, sezeryan doğum oranları her iki grupta benzer olarak bulundu. Termde 

oligohidramnioz nedeniyle acil doğum indüksiyonu yapılan hasta sayısı pyelektazi grubunda 

istatistiksel olarak anlamlı oranda fazla bulundu. Doğum sonrası APGAR skorları ve yenidoğan 

yoğunbakım ünitesine yatış oranları arasında anlamlı fark saptanmadı. Her iki grupta da doğum 

sonrası anöploidi saptanmadı. TARTIŞMA: Literatürde midtrimester ultrasonografide izole 

piyelektazi tespiti, Trizomi 21 riskinde artış ile ilişkili bulunmuştur. Ancak bizim çalışmamızda bu 

ilişki gösterilememiştir. Bu durum hasta sayısının az olması ile ilişkili olabilir. Bu konuda daha geniş 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Pyelektazi, Anöploidi, Antenatal Tarama 
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MİGREN HASTALARINDA GÖRME ALANI VE KONTRAST SENSİTİVİTE 

KAYBI 
 

Asst.Prof. MD. Murat Çakmaklıoğulları - Prof. Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu 
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ÖZ 
AMAÇ:Migren hastalarında görme alanı (GA) testi sonuçları ile kontrast duyarlılık değerlerinin 

belirlenmesi, ve GA kaybı ile kontrast duyarlılık ilişkisinin incelenmesi. GEREÇ VE 

YÖNTEM:Migren tanılı 51, kontrol grubu 43 hastaya Humphrey 24-2 KDOP ile GA testi uygulandı. 

Hastaların CSV-1000HGT cihazı ile glare var ve glare yok olarak kontrast duyarlılık düzeyleri 

belirlendi. GA alt, üst, temporal ve nazal yarı ortalama duyarlılıkları hesaplandı. Glaucoma Hemifield 

Test (GHT) sonuçları kaydedildi. Hastalarda GA defisiti , p<0.5%’te iki bitişik anormal nokta veya p< 

1%’te üç bitişik anormal nokta olarak tanımlandı. GA defisiti tanımlama kriterine uyan migren ve 

kontrol grubu hastalarda defisitler glokomatöz ve yaygın defekt tipi olarak sınıflandırıldı. 

BULGULAR:Migren ve kontrol grubundaki olguların Mean Deviation (MD) ve Pattern Standart 

deviation (PSD) değerleri incelendiğinde anlamlı fark saptandı(p=0,000)(p=0,004). Migren ve kontrol 

grubunun üst, alt, temporal ve nazal yarı GA ortalama duyarlılıkları karşılaştırıldığında, migren 

hastalarında her yarı alanda ortalama duyarlılığın kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı 

bulundu(p=0,000). Migren ve kontrol grubundaki olguların GHT sonuçları incelendiğinde anlamlı fark 

saptandı(p=0,024). Migren ve kontrol grubundaki olguların görme alanı defekti dağılımı 

incelendiğinde anlamlı fark bulundu(p=0,000). Migren ve kontrol grubu olguları kontrast duyarlılık 

değerlerine göre karşılaştırıldığında, migren hastalarının kontrast duyarlılık değerlerinin 4 ayrı uzaysal 

frekansta’da kontrol grubu hastalarıdan istatiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu 

görüldü(p=0,000). Migren hastalarında üst, alt, temporal, ve nazal yarı GA duyarlılık ortalama 

değerlerinin, kontrast duyarlılık değerleri ile korelasyonu istatiksel olarak anlamlı 

saptandı(r=0,410)(p=0,003). Migren hastalarının GA, MD ve PSD değerleri ile hastalığın tanı süresi, 

son atak zamanı, atak sıklığı, atak süresi, ve düşük uzaysal kontrast duyarlılık değerleri arasında 

yapılan mültivaryant analizde anlamlı istatiksel ilişki saptandı(p=0,001). SONUÇ:Migren hastalarında 

kontrol grubuna göre 4 yarı GA ve kontrast duyarlılık ortalamalarının, MD değerlerinin daha düşük, 

GA defektleri, anormal GHT sonuçlarının ve PSD değerlerinin ise daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Migren hastalarındaki GA ve kontrast duyarlılık kaybı oluşumunda hastalığın klinik seyrinde etkili 

birçok faktörün rol alabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Migren; Görme Alanı Kaybı; Kontrast Sensitivite 
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MİNİMAL SKARLI LAPAROSKOPİK PYLOROMYOTOMİ; KLİNİK 

DENEYİMLERİMİZ 
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ÖZ 
Amaç: Minimal skarlı Laparoskopik piloromyotomi uygulanan hastalarla ilgili klinik deneyimimizi 

paylaşmayı amaçladık. Materyal metod: Hipertrofik Pilor Stenozu nedeniyle laparoskopik olarak 

tedavi edilen 12 infantın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak Temmuz 2013 yılına kadar incelendi. 

Kullandığımız ameliyat tekniği; doğrudan insizyondan geçirilerek duodenumu kavramak için sağ 

hipokondrial bölgeden 2.7 mm'lik bir forseps, myotomi ve ayırma için sol hipokondrianın orta 

kısmında enstrümanlar için 3 mm'lik bir port. Görüntüleme için farklı yöntemler (1,7 mm, 5 mm) 

kullanıldı. Tüm operasyonlar aynı cerrah tarafından gerçekleştirildi: hastaların cinsiyet, yaş, cerrahi 

öncesi vücut ağırlığı; operasyon süresi, postoperatif hastanede kalış süresi ve komplikasyonları içeren 

bilgileri toplandı. Bulgular: Hastaların tamamı erkek idi. ortalama yaş 40 gün (23-77) idi. cerrahi 

öncesi vucut ağırlığı ortalama 3200 gr (2350-5500 ) idi. hastaların yapılan usg' lerinde ortalama pilor 

çift duvar kalınlığı 14 mm (11-19) idi. Ortalama pilor transvers çapı 20 mm (14-27) idi. Ortalama 

operasyon süresi 35 dk (18-50) idi. Ortalama hastanede kalış süresi 3 gün (2-4) idi. Takip süresince 

herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Kozmetik açıdan aile memnuniyeti mükemmeldi. Sonuç: 

Uygun aletler kullanılarak yapıldığı zaman, laparoskopik ploromyotomi minimal skarlı bir 

prosedürdür, ancak laparoskopide deneyimli cerrahlar tarafından uygulanması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Minimal Skar, Laparoskopi, Hipertrofik Pilor Stenozu 

 

MINIMAL SCARRED LAPAROSCOPIC PYLOROMYOTOMY; OUR CLINICAL 

EXPERIENCE 
 

 

Abstract 
Aim We aimed to share our clinical experience related to patients undergoing Minimal scarred 

laparoscopic pyloromyotomy. Material method The medical records of all 12 infants who treated 

laparoscopically for Hypertrophic Pylor Stenosis until July 2013 were reviewed retrospectively. The 

operative technique we used, one 2,7 mm instruments were passed directly through the incisions 

pararectally on the right for a forceps to grasp the duodenum and one 3-mm ports for the instruments 

midway on the left hypochondrium for the myotomy and spreading, and different imaging methods 

(1,7 mm, 5 mm) were used. The all operations were performed by same surgens. The data gathered 

included gender, age, and body weight at surgery, operative time; length of postoperative hospital stay, 

and complications. Findings All of the patients were male. their average age was 40 days (23-77). The 

mean body weight before surgery was 3200 gr (2350-5500 ). The mean pyloric double wall thickness 

in the ultrasonography was 14 mm (11-19). The mean pyloric transverse diameter was 20 mm (14-27). 

The mean duration of operation was 35 min (18-50). The mean hospital stay was three (2-4) days. 

During follow-up did not show any complications. Family satisfaction from the cosmetic aspect was 

excellent. Result When they are made using appropriate instruments, laparoscopic pyloromyotomy is a 

minimal scarless procedure, but should be noted that it must be applied by surgeons who are 

experienced in laparoscopy. 

Keywords: Minimal Scar, Laparoscopy, Hypertrophic Pyloric Stenosis 
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MONOOKÜLER OLGULARIMIZDAKİ KERATOPLASTİ SONUÇLARIMIZ 
 

MD. Burak Tanyıldız 
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ÖZ 
Amaç: Monooküler olgularda uygulanan keratoplasti cerrahisinin sonuçlarını sunmak. Gereç: Aralık 

2016 ve Ağustos 2018 yılları arasında kliniğimizde keratoplasti uygulanan 627 hastadan monooküler 

olan 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların endikasyonuna göre penetran keratoplasti (PK), derin 

ön lameller keratoplasti (DALK) veya Descemet membran endotelyal keratoplasti (DMEK) uygulandı. 

Hastaların keratoplasti endikasyonları, preoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), 

postoperatif elde edilen EİDGK, postoperatif gelişen komplikasyonlar ve en son vizitteki greftin 

saydamlık hali ve görme keskinliği artışı değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya keratoplasti uygulanan 

31 monooküler hastanın (17 Erkek, 14 Kadın) 31 gözü dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 

70.19±11.18 (46-90 yaş aralığı) idi. Ortalama takip süresi 13±5.44 (8-26 ay aralığı) aydı. Keratoplasti 

endikasyonları 10 gözde greft yetmezliği veya reddi; 7 gözde büllöz keratopati; 7 gözde greftte keratit 

veya erime ve 7 gözde diğer nedenler (kimyasal yanık, kornea skar vs.) idi. Hastalardan 29’una PK, 

1’ine DALK ve 1’ine DMEK uygulandı. PK uygulanan hastalardan 5’ine lens ekstraksiyonu; 4’üne ön 

vitrektomi yapıldı. Hastaların preoperatif görme keskinliği ışık hissi ile 0.016 arasında iken; 

postoperatif dönemde ışık hissi ile 0.4 arasında değişmekteydi. Postoperatif dönemde en sık rastlanan 

komplikasyon rekürren epitel defekti ve sütürlerdeki gevşeme idi. Greft saydamlık oranı %80.6 idi. 

Hastaların %70.9’unda görme keskinliğinde artış sağlandı. Sonuç: Korneal hastalıklara bağlı tek gözlü 

olgulardaki postoperatif primer hedefimiz hastanın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek görme 

keskinliğine ulaşmaktır. Ancak gelişebilecek muhtemel komplikasyonlar hem hasta için hem de cerrah 

için endişe kaynağıdır. Olası bir komplikasyon hastanın yaşam kalitesini geri dönüşsüz bir şekilde 

olumsuz etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Monooküler, Kornea Hastalıkları, Kornea Nakli, Keratoplasti 
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MONOZİGOTİK İKİZLERDE FALLOT TETRALOJİSİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Mustafa Kemal Avşar 
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ÖZ 
Giriş: Fallot tetralojili monozigotik ikiz olguları nadir bir manifestrasyondur. Olgumuzda bize Fallot 

Tetralojisi tanısı ile başvuran ve tam düzeltme ameliyatı yaptığımız ikiz bebekleri sunmak istedik. 

Olgu: 7 aylık monozigotik erkek, ikiz bebekler, infancy döneminden itibaren siyanotik spelleri 

mevcuttu.Aile öyküsünde konjenital kalp hastalığı mevcut değildi. Ekokardiyografisinde benzer 

pulmoner arter indeksi ve benzer subaortik VSD leri mevcuttu. İkizlerden ikiz A nın ileri derecede 

infindubuler darlığı mevcut, pulmoner annulus Z skoru -4, RV-Pa gradyenti 90 mmhg, sık tekrarlayan 

siyanotik spelleri mevcuttu,oksijen ve yatağa bağımlı halde idi. İkiz B’ nin infindubuler stenozu daha 

az, RV-PA gradienti 80 mmhg, anulus hipoplazik Z skoru -3 civarlarındaydı.İki bebeğede kardiak 

kateterizasyon ve anjiografi yapıldı. İkiz A önce olmak üzere iki bebeğede tam düzeltme operasyonu 

uygulandı. Postoperatif dönemde sorun izlenmeyen bebekler post operatif 7.ve 9. günlerde taburcu 

edildi. Tartışma ve Sonuç: Monozigotik ikizlerde ikizlerin ikisinde birden Fallot Tetralojisi görülmesşi 

dünya literatürleri incelendiğinde sık rastlanmayan bir dururmdur ve şu ana kadar 20 ye yakın vaka 

bildirilmiştir. Bizim bu olgumuz ülkemizde karşılaşılan ilk olgu olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca bu 

olgunun konjenital kalp hastalığının genetik hipotezini destekleyen varolan data yı zenginleştirmeye 

yardımcı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Monozigotik İkizler, Fallot Tetralojisi, İkizlerde Konjenital Kalp Hastalığı 
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MULTİDİSPLİNER YAKLAŞIM İLE BAKIM VE TEDAVİDE BAŞARISIZLIK 

SONRASI AMPÜTE EDİLEN DİYABETİK AYAK HASTALARIMIZ 
 

MD. Mesut misırlıoğlu 
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ÖZ 
Diyabetik ayak yaraları (DAY), yüksek görülme sıklığı, işgücü kaybı, yüksek sosyoekonomik 

maliyeti, mortalite ve morbiditeleri nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. DAY’ları diyabetli 

hastaların en sık hastaneye başvuru nedeni ve en uzun süre hastanede kalma nedenleridir. Alt 

ekstremite ampütasyonlarının % 70’inin nedeni DAY’larıdır.DAY’sı uzun süreli, ciddi tedavilere 

gereksinim göstermesi, komplikasyonları nedeniyle tedavisininde multidisipliner yaklaşım 

gerektirmektedir. Bu çalışmada çeşitli parametrelere göre amputasyonu yapılan olguların klinik 

sonuçları retrospektif olarak değerlendirilerek, ortopedinin multidisipliner ekipteki yerini vurgulamayı 

amaçladık. 2016-2018 tarihleri arasında kliniğimizce ampütasyonu yapılan 30 tip-2 diyabet hastası 

çalışmaya alındı. Ortalama 19 ay takip edilen 8 bayan 22 erkeğin yaş ortalaması 65(53-90) idi. 

DAY’ları çoğunlukla ön-ayaktaydı (14/30). Ortalama 13(2-29) yıldır takip edilen hastaların kan şeker 

düzeyleri çoğunlukla insülinle düzenlenmekteydi. Ortalama yara süreleri 2.9 aydı. Wagner 

sınıflamasına göre 14 hasta evre-5, 16 hasta evre-4 olarak değerlendirildi. Amputasyon seviyeleri 

metatarsofalengeal(10), Ray(4), transmetatarsal(3), Syme(3), diz altı(6), diz üstü amputasyon(2) ve 

güdük revizyonu(2) olarak tespit edildi. Yatış süreleri ortalama 18,6(3-29) günü. Postoperatif 

komplikasyon gelişen 6 olguya debritman-reamputasyon yapıldı. İkincil amputasyon gerektiren 

olgularımızda beyaz küre ve sedimantasyon değerleri, daha yüksek, hemoglobin değerleriyse düşüktü. 

Çoğunlukla polimikroorganizma(18) üreyen hastaların tamamında yatış sonrası antibiyotik başlandı. 

Son kontrollerinde 4 olgumuz tekerlekli sandalyeye bağımlı iken, 9 hasta mobilizasyon için koltuk 

değneğine ihtiyaç duymakta, 17 hastaysa desteksiz günlük yaşamlarını devam ettirmekteydi. Öncelikli 

amaç infeksiyonun önlenmesi, infeksiyon gelişmişse ampütasyonun önlenmesidir. DAY’larına bağlı 

ampütasyonların diğer ampütasyonlardan farkı önlenebilir olmasıdır. DAY’sını önlemenin maliyeti, 

tedavi maliyetinden çok daha azdır. Amputasyonu önlemenin en önemli yolu bu hastaların sıkı takibi, 

komplikasyonlar ve ayak bakımı konusunda hastaların ve sağlık personellerinin eğitimi ve 

bilinçlendirilmesidir. Multidisipliner yaklaşımda hedef; uzman kimseler ve standart protokollerle 

DAY’sı problemlerinin derecesini belirleyerek en uygun tedaviyi seçmek ve yaşam kalitesini hızlı ve 

etkin şekilde arttırmaktır. Ortopedininde bu ekipte önemli bir yeri vardır. Tercihen transvers 

amputasyon uygulamak, ray ampütasyondan kaçınmak, preoperatif kan tablosunun 

stabilleştirilmesinin, sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak; Ampütasyon; Multidispliner Tedavi. 
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MYOPİNİN TEDAVİSİNDE ACI DESTEKLİ FAKİK INTRAOKULER LENS 

TAKILMASI SONRASI UZUN DÖNEMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

MD. Rukiye Aydin 
 

 

543-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

 

ÖZ 
Amaç: Yüksek myopinin tedavisinde kullanılan açı destekli fakik ön kamara lensine bağlı geç dönem 

komplikasyonların olgularla değerlendirilmesi. Yuksek mıyopi nedenı ıle açı destekli fakik IOL 

ımplantasyonu yapılan olguların uzun donem bulgularının sunulması ve glokom ve kornea naklı 

ıhtıyacı oranlarının yukseklıgıne, refraktif amacla yapılan islemlerde cerrahi secımının ne kadar onem 

arzettıgıne vurgu yapılacaktır. Metod: Yüksek miyopi nedeniyle açı destekli fakik ön kamara lensi 

cerrahisi geçiren hastalar geriye dönük değerlendirildi. İşlem öncesi ve sonrası görme keskinlikleri, 

kornea endotel sayıları ile gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Takip edilen olgularda 

gelişen endotel yetmezliğine bağlı olarak açı destekli fakik ön kamara lensi çıkarılması önerildi. Bir 

olguda açı destekli fakik ön kamara lensi çıkarılması ile katarakt cerrahisi uygulandı. İkinci olguda açı 

destekli fakik ön kamara lensi çıkarılması ve katarakt cerrahisi ile desme membran endotelyal 

keratoplasti uygulandı. Uc olguda ıntraokuler basınç artısı gelıstıgı ıcın topıkal medıkasyon başlandı 

ve lens çıkarılması yapıldı. Sonuç-Tartışma: Açı destekli fakik IOL ımplantasyonu sonrası ılk yıl daha 

fazla olmak uzere yılda % 4-7 arasında degisen korneal endotel hücre kaybı oranları bıldırılmıstır. 

Bununla birlikte özellikle yaşla birlikte her yıl endotel hücre sayısında yaklaşık %0,6 kayıp olduğu da 

düşünüldüğünde acı desteklı fakik IOL takılan hastada yaklaşık 5 ila 10 yıl ıcınde endotel hücre 

sayısının korneal dekompanzasyon sınırının altına düşeceği ve keratoplasti (kornea naklı) ihtiyacı 

dogacagı gorulmektedır. Fakık acı desteklı IOL’ler sonrası glokom, desentralızasyon, pupil sorunları 

karsılasılabilen diger problemlerdir. Acı desteklı fakık IOL takılmadan önce ıstenen en dusuk endotel 

sayısı 2000 duzeyınde olmalı, cerrahi planlanan her hastaya zaman ıcınde gelısebılecek 

komplıkasyonlar detaylı bır sekılde anlatılmalı, hasta secımı cok dıkkatlı yapılmalıdır ve ameliyat 

sonrası yakın takip edilerek endotel sayımları dikkatlice yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Miyopi, Fakik Intraokuler Lens, Keratoplasti 
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NADİR BİR AKUT KARIN NEDENİ: SPONTAN İNCE BARSAK PERFORASYONU 
 

Asst. Prof. MD. Hüseyin Özden 
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ÖZ 
Giriş Spontan ince barsak perforasyonu nadir görülen, tedavisi acil cerrahi olan bir akut karın 

nedenidir. Hastalığın kronik izlem gerektiren hastalıklarla olan birlikteliği tanısının konmasında 

gecikmeye neden olmaktadır. Olgu Seksen bir yaşındaki erkek hasta beş gündür idrar yapamama ve 

yaygın kolik vasıflı karın ağrısı şikayetleri ile dahiliye bölümünce değerlendirilip akut böbrek 

yetmezliği tanısı ile dahiliye servisine yatırılmış takibe alınmıştı. Hastanın karın ağrısının şiddetli 

olması nedeniyle hasta tarafımıza konsülte edildi. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde WBC değeri 8300 

CRP 40, üre 95 ve kreatin 3,2 idi. Abdominal ultrasonografisinde bilateral alt kadranlarda az miktarda 

yoğun içerikli sıvı izlendi. Akciğer grafisinde diafragma altı serbest hava izlenen GİS perforasyonu ön 

tanısıyla hasta ameliyata alındı. Yapılan laparotomide ince barsakta treitz ligamentinden itibaren 120. 

cm’de perfore ince barsak ansı izlendi. Perfore segment eksize edilerek uç ileostomi açıldı. Tedavisi 

tamamlanan hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Tartışma Travma öyküsü olmayan ince 

bağırsak perforasyonlarıspontan kabul edilir. Spontan perforasyon olgularının tanı konmasında 

gecikme olabilmektedir. Özellikle periton diyalizi olan hastalarda rastladığımız bu klinik tabloya 

litaratürde Crohn hastalığı, gluten sensitifenteropati, citomegalovirüs, salmonella, tüberküloz, HİV 

taşıyıcı hastada histoplazmozis, entemoebahistolika ve daha bir çok enfeksiyöz ajanlarda oluşan ülser 

zeminlerinden perforasyonlar izlenmiştir. Bizim olgumuzda Akut böbrek yetmezliği kliniğinin akut 

karın bulgularını taklit edebilmesi hastalığın gerçek tanısının konmasını geciktirmiştir. Sonuç Spontan 

ince barsak perforasyonu tüm akut karın tabloları içerisinde % 0.4-0.6 olarak bildirilmektedir. Nadir 

görülen bu patolojik tablonun tanısının konması bazı özel durumlarda gecikmektedir. Bu 

nedenleözellikle akut karın bulguları ile giden kronik hastalıkların iyi bilinmesi ve klinik seyrinde 

perforasyon gelişebileceği, ayırıcı tanıda akla getirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spontan İnce Barsak Perforasyonu, Akut Karın 
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NADİR BİR İLEUS NEDENİ: SAFRA TAŞI İLEUSU 
 

Assoc. Prof. MD. Gökhan Karaca 
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ÖZ 
Giriş: Safra taşı ileusu, mekanik ileusun nadir bir nedenidir. Safra kesesi ile gastrointestinal sistem 

arasında oluşan bir fistülden taşın barsaklara geçmesiyle oluşur. Olgu: 62 yaşında bayan hasta, 4 

gündür devam eden karın ağrısı, bulantı ve kusma ile acil servise başvurdu. Hastanın 4 aydır zaman 

zaman bu şikayetleri mevcuttu. Diabet öyküsü dışında bilinen başka bir hastalığı yoktu. Fizik 

muayenede abdomen distandüydü. Tüm kadranlarda hassasiyet mevcuttu. Rebound alınmadı. 

Laboratuvar testlerinde WBC 13200/mm3 idi. Diğer biyokimyasal testler normaldi. CT’de tüm 

intrahepatik safra yolları, safra kesesi, sistik kanal ve koledokta hava değerleri mevcuttu. Safra kesesi 

ile duodenum arasında ara sınır kaybolmuştu. Karın içinde serbest mayi mevcuttu. İleojejenal anslarda 

kitle lezyonu saptandı. Kitlenin proksimalindeki ince barsak ansları dilate, distalindekiler ise ince 

kalibrasyonda izlendi. Hastaya acil laparotomi yapılmasına karar verildi. İleoçekal valvin yaklaşık 40 

cm proksimalinde yaklaşık 5*3*3 cm boyutlarında lümeni tıkayan ve geçişe izin vermeyen sert kitle 

lezyonu saptandı. Barsak üzerine yapılan yaklaşık 3 cm lik longitunal kesiyle kitle çıkarıldı. Kitlenin 

safra taşı olduğu görüldü. Kesi onarıldı. İntraabdominal yapışıklıkların çok olması ve hastanın 

semptomatik olmaması nedeniyle kolesistoenterik fistül ve safra kesesine yönelik bir müdahale 

yapılmadı. Tartışma: Safra kesesi ileusunun mortalitesi ek hastalığı olan yaşlılarda %12-50’lere 

ulaşabilmektedir. Safra taşı intestinal sisteme duodenum, kolon ya da mideye oluşturduğu bir fistül 

yoluyla girer. Özellikle kolesistoduodenal fistül, safra taşı ileusu tanısı alan hastaların %68’inde 

gösterilmiştir. Bizim hastamızda da kolesistoduodenal fistül saptanmış olup hastanın kolelithiazis ile 

ilgili klinik semptomlarının olmaması ve müdahale edilecek alanın durumu göz önüne alınarak bir 

müdahalede bulunulmadı. Hastamızda ilginç olarak zaman zaman ortaya çıkan ileus atakları 

oluşmaktaydı. Bu ileus ataklarının etyolojisinde safra taşının olmasının ve çıkarılan 5*3*3 cm lik safra 

taşının hareketiyle bu şekilde tekrarlayan ataklara yol açmasının vakamızı ilginç kıldığını 

düşünmekteyiz. Sonuç: Safra taşı ileusu, tekrarlayan ileus atakları nedeniyle başvuran ileri yaş ve 

bayan hastalarda ayırıcı tanıda unutulmaması gereken nadir bir ileus nedenidir. 

Anahtar Kelimeler: Safra Taşı, İleus, Kolesistoenterik Fistül 
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NADİR BİR OLGU: NUCK KANALI HİDROSELİ 
 

Asst. Prof. MD. Oktay Aydın 
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ÖZ 
GİRİŞ Nuck kanalı hidroseli "kadın hidrosel" olarak da adlandırılır ve kadınlarda nadir görülen bir 

gelişimsel bozukluktur. Bununla birlikte, hekimler için halen bir sorundur. Biz 25 yaşındaki kadın 

hastada nadir olarak bulunan Nuck kanalı hidroseli vakasını paylaştık. OLGU sağ inguinal bölgeden 

hassasiyet şikayetleriyle başvuran 25 yaşında kadın hastanın fizik muayenede sağ-inguinal bölgeden 

labial bölgeye doğru uzanan yaklaşık 7cm çapında mobilizasyonu sınırlı yumuşak kıvamda kitle palpe 

edildi. Translüminasyon testi ile içerisinde sıvıdan başka yapı gözlenmeyen kitle, supin pozisyonda 

aynı konfigürasyon ve boyutunu korumakta idi. Hastanın vital bulguları ve labaratuvar bulguları 

normaldi. Yüzeyel doku ultrasonografi(USG) incelemesinde sağ inguinal bölgeden labia majore 

uzanan 13 mm boyutunda septalı anekoik sıvı lokulasyonu izlendi (lenfanjioma?). Pelvik magnetik 

rezonans(MR) incelemesinde sağ inguinal bölgeden yaklaşık 14*4*2 cm boyutunda septalı belirgin 

kontrastlanmayan Nuck kanal hidroseli ile uyumlu kistik lezyon izlendi. Hastaya operasyon planlandı. 

Eksplorasyonda sağ inguinal bölgede fasya üzerinde yerleşim gösteren ve pelvik uzanımı olan 

yaklaşık 12*10*4 cmlik Nuck kanal hidroseli ile uyumlu lezyon eksize edilip çıkarıldı. Hasta 

postoperatif üçüncü gününde taburcu edildi. TARTIŞMA Nuck kanalına ait patolojiler prossesus 

vaginalisin (PV) kapanmasındaki yetersizliklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İnguinal bölgedeki 

kitle, inguinal herni, tümör, abse, lenfadenopati gibi durumlarda da görülebilir. Kadın hidroseli 

genellikle inguinal bölgede ağrısız kitle yakınması ile kendini gösterir. Kitlenin translüsen olması, 

olgumuzda olduğu gibi supin pozisyonda kaybolmaması ve valsalva ile belirginleşmemesi sebebiyle 

şüphe uyandırabilir. Ayrıca literatürde retroperitoneal kitle imajı yada Nuck kanalına over ve tubaların 

herniye olmasıyla ortaya çıkabilen olgular rapor edilmiştir Günümüz pratiğinde ultrasonografik 

değerlendirme oldukça önemlidir. Nuck kanal hidroseli USG’de tipik olarak 3-4 cm boyunda, 0.3-0.5 

cm eninde “sosis şekilli” kistik oluşum olarak görülür ve tanınırlar. Komplike olgularda MR ile 

görüntülemenin de yeri vardır. Bizim olgumuzda hem USG hem de MR ile tanı konulmuştur. Sonuç 

olarak Nuck kanal hidroseli; kadınlarda inguinal kitle ile başvuran hastalarda karıştırılabilen bir 

antitedir ve ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Nuck Kanalı Hidroseli, İnguinal Kitle, Herni 
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NADİR BİR VAKA; OKÜLER MUNCHAUSEN SENDROMU 
 

Asst. Prof. MD. Fatih Atmaca 
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ÖZ 
Amaç: Munchausen sendromu temelde çeşitli hastalık durumlarını taklit ederek kendine zarar 

vermekle karakterize bir psikiyatrik hastalıktır. Hastalar, hastalık semptomlarını kendileri 

oluşturduğundan , teşhis edilemediğinde gereksiz tıbbi ve cerrahi müdahalelere neden olur. Olgu 

Sunumu: 21 yaşında bayan hastada blefarospazm ve gözlerinde tekrarlayan yabancı cisim öyküsü ile 

kliniğimize başvurdu. Muayenede, bilateral Blefarospazm ve sol gözde üst konjonktivada yabancı 

cisim saptandı. Hastanın annesi, kızının gözlerinden çıkan taşlarla dolu bir kavanoz getirdi. Kızının 

göz kapaklarını 2 yıl boyunca açmakta zorluk çektiğini ifade etti. Hastanın gözündeki yabancı cisim 

çıkarıldı, konjonktiviti tedavi edildi ve psikiyatrik değerlendirme için psikiyarti kliniğine yönlendirildi. 

Sonuç: Oküler munchausen sendromu çok nadir görülen bir durumdur. Gereksiz tedavilerden 

kaçınmak için, ayırıcı tanıda akılda tutulmalı ve multidisipliner bir yaklaşım sergilenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Munchausen Sendromu, Blefarospazm, Gözde Yabancı Cisim 

 

A RARE CASE OF OCULAR MUNCHAUSEN SYNDROME 
 

 

ABSTRACT 
Background: Munchausen's syndrome is a psychiatric disorder which is basically characterized by 

self-harm to mimic various disease states. Because patients present with disease symptoms, they are 

the cause of many unnecessary medical and surgical interventions. Case Report: We present a case of 

a 21 years old female patient with blepharospasm and history of foreign bodies in her eyes. The 

examination revealed bilateral blepharospasm and a foreign body in the left eye at the upper 

conjunctiva. . The patient’s mother was holding a jar full of stones that came out her daughter’s 

eyes.The patient complained of the trouble in opening the eyelids for 2 years. She was given treatment 

for her conjunctivitis and directed to a psychiatric evaluation. Conclusion: Ocular munchausen’s 

syndrome is a very rare case. A multidiciplanary approach with keeping factitious disorders in mind 

for differential diagnosis is essential to be able to avoid from unnecessary treatments. 

Keywords: Munchausen Syndrome, Blepharospasm, Ocular Foreign Bodies 
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NADİR GÖRÜLEN CİDDİ BİR ENFEKSİYON OLAN AMFİZEMATÖZ SİSTİT 

OLGUSU 
 

Asst. Prof. MD. Volkan Selmi - Asst. Prof. MD. Abdullah Gürel 
 

 

 

548-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Amifzematöz sistit nadir görülen ciddi bir alt üriner sistem enfeksiyonudur. Mesane lümeni 

içinde,mesane duvarında gaz birikimi tipik özellikleridir. Diyabet, nörojen mesane, infravezikal 

obstrüksiyon ve ileri yaş gelişimi için risk faktörleridir. Klinikte asemptomatik olabileceği gibi ciddi 

sepsise kadar ilerleyebilir. Hastalar çok çeşitli semptomlarla başvurabilir. Hızlı tanısı ve tedavisi 

önemlidir. Biz de çalışmamızda amfizematöz sistit nedeniyle serviste takip ettiğimiz 73 yaşında erkek 

hastayı sunmayı amaçladık. Olgu: 73 yaşında erkek hasta dış merkeze idrar yapamama şikayeti ile 

başvurmuş. Hastaya sonda takılmaya çalışılmış ancak üretra 10 cm den itibaren sonda geçmemesi 

üzerine hastaya perkütan sistostomi takılırken hava gelmesi üzerine yapılan abdominal bilgisayarlı 

tomografide(BT) raporunda mesane içinde hava ve hava sıvı seviyesi izlenmiş ve enterovezikal fistül 

düşünülmesi üzerine hasta tarafımıza sevk edildi. Hasta 16 yıllık DM hastası ve şekerleri regüle değil. 

Koroner arter bypass öyküsü mevcut ve ASA kullanıyordu. Yapılan kan tetkiklerinde glukoz 400 

mg/dL, kreatinin 1.6 mg/dL, Na:128 mEg/L , K: 3.6 mEg/L, Hgb: 10.2 g/dl ,CRP:152 mg/L,WBC: 

12.27 10^3/uL, TİT:lökosit 587. İdrar kültürü alındı.Ertapenem 1x1 gr intravenöz olarak başlandı. 

Hastada malignite öyküsü, geçirilmiş pelvik cerrahi öyküsü ve radyoterapi öyküsü olmaması nedenli 

enterovezikal fistül düşünülmedi. Hastaya acil sistoskopi planlandı .Yapılan sistoüretroskopide 

anterior üretrada kuş gözü darlık internal üretrotomi ile açıldı. Mesanede yaygın ödem ve gaz 

kabarcıkları izlendi .Mesane ileri derecede trabeküle idi. 20F üretral foley sonda takılarak işlem 

sonlandırıldı. Takibinde idrar kültüründe Escherichia Coli üredi. (100000cfU/mL) Verilen tedaviye 

duyarlı idi. Takibinde hastanın kreatinin ve CRP değerleri normale döndü. Kan şekerleri normal 

sınırlarda seyretti. Çekilen BT’de amfizematöz tablonun gerilediği görüldü. Alınan kontrol idrar 

kültüründe üreme olmadı. Üretral foley sondası çekilen hastaya dilatasyon sondası başlanarak hasta 

taburcu edildi. Tartışma: Amfizematöz sistit nadir görülen alt üriner sistem enfeksiyonudur.Tanısı ve 

tedavisi acil bir durumdur. Mesane lümeni içinde ve mesane duvarında gaz birikimi ile tanı 

konulmaktadır. Antibiyotik tedavisi ve mesane kataterizasyonu tedavide kullanılmaktadır. Tedavi 

edilmediğinde ölümcül seyredebilir. 

Anahtar Kelimeler: Amfizematöz Sistit, Üroloji 
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NEFRON KORUYUCE CERRAHİ KLİNİK DENEYİMLERİMİZ 
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ÖZ 
Günümüzde nefron koruyucu cerrahi (NKC), renal kitle tanılı hastalara uygulanan radikal 

nefrektomiye alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Biz de kliniğimizde NKC 

uyguladığımız 33 hastayı değerlendirdik. Hastaların genel yaş ortalaması 51,50+11,06 (29-75). İki 

hasta soliter böbrekliydi ve zorunlu NKC operasyonu uygulandı. Tüm olgular operasyon öncesi rutin 

biyokimyasal testler, akciğer grafisi, abdominal ultrasonografi ve opaklı-opaksız tüm batın bilgisayarlı 

tomografisi ile değerlendirildi. Hiçbir olguda renal fonksiyon testlerinde bozukluk saptanmadı. Otuzüç 

NKC operasyonu sonrasında 23 olguda renal hücreli karsinom (RHK) (%69.6), 9 olguda benign 

(%27.2) patoloji ve 1 olguda metastatik adenokarsinom (%3.2) tespit edildi. Malign olguların ortalama 

tümör çapı 3,89+1,13 (1,5-6,5) cm ve benign olguların ortalama tümör çapı 3,44+0,68 (2-4) cm 

bulundu. (p=0,066) RHK saptanan olguların 14’ünde T1a (%60,8), 8’sinde T1b (%34.8) ve birinde 

T3a (%4,4) evresinde tümör mevcuttu. RHK olguların 4’ünde papiller (%17.3) histoloji saptanırken 17 

olguda konvansiyonel RHK (%65.2) ve 2 olguda kistik RHK (%17.5) mevcut idi. Benign patoloji 

saptanan 9 olgunun 3’ünde angiomyolipom, 3’ünde onkositom, 1’inde hemorajik kist, 1’inde kalsifiye 

kist ve 1’inde oseöz metaplazi tespit edildi. Bir olguda tümör çapı 1.5 cm olan metastatik 

adenokarsinom saptandı. NKC uygulanan olguların postoperatif dönem izlemlerinde idrar kaçağı veya 

cerrahi girişim gerektirecek hemoraji gözlenmedi. Olguların hiçbirinde postoperatif dönemde renal 

yetmezlik bulgularına rastlanmadı. Ortalama 25 aylık izlem süresi içerisinde RHK olgularında lokal 

rekürrens veya uzak metastaz bulgusuna rastlanmadı. Çalışmamızın sonuçları böbrek tümörü 

nedeniyle NKC uygulanmasının, düşük mortalite ve morbidite oranı, 4 cm ve altındaki lezyonlarda 

radikal nefrektomiye (RN) yakın onkolojik sonuçlarıyla tercih edilebilir bir yöntem olduğunu 

göstermiştir. Yine bu grup olgular içerisinde benign patolojiye rastlama sıklığının azımsanmayacak bir 

oranda olmasından dolayı NKC ile gereksiz böbrek kayıpları da önlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak 

NKC etkin bir lokal kontrol sağlaması, fonksiyonel böbrek dokusunun korunması ve benign 

patolojilerin kesin olarak tanınması avantajlarından dolayı 4 cm’nin altındaki renal kitlelerde ilk tedavi 

seçeneği olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nefron Koruyucu Cerrahi 
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NONKARDİYOMİYOPATİK HEREDİTER ATAKSİLİ HASTADA HASTANE 

FOBİ̇Sİ̇Nİ̇N TETİ̇KLEDİ̇Ğİ̇ KARDİ̇YAK ARREST 
 

Assoc. Prof. MD. İ̇brahim Karagöz 
550-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Giriş: Vazovagal veya nörokardiyojenik senkop; ani sistemik vazodilatasyon sonrasında, arteriyel kan 

basıncının ve beyne giden kan akımının nöronal mekanizmalar ile azalmasına sonucu görülen ani 

bilinç kaybı durumudur. Nedenleri; açlık, travma, kan görme, uzun süre ayakta kalma, korku, akut 

ağrıya neden olan durumlar ve psikojenik kökenli yoğun anksiyetedir. Olgu sunumu: On yıldır 

Herediter Ataksi (HA) teşhisiyle takip ve tedavisi devam eden 38 yaşındaki erkek hastada son iki 

gündür solunum sıkıntısı gelişmiş, kendisi hastane fobisi nedeniyle hastaneye gitmek ve götürülmek 

istememesine rağmen eşi tarafından hastaneye getirilirken çok ciddi hastane korkusu yaşadığı 

anemnezinden öğrenilen, yol boyunca korku, endişe haricinde şuur ve genel durumunun normal 

olduğu, solunum sıkıntısı dışında bir şikayeti olmayan hasta arabadan inip hastaneye girmek 

istememiş. Acil servis girişinde arabadan indirilme sırasında eşinin kucağında bilinç kaybı gelişmiş, 

ivedilikle acil servis müdahele odasına alınmış. Bu esnada kardiyak arrest gelişmiş ve hemen kardiyo 

pulmoner resüsitasyona (CPR) başlanmış. 0,5 mg adrenalin intravenöz (iv) puşe şeklinde üç dakika 

arayla üç kez uygulanmış, toplam 15 dakika CPR yapılmış. Kardiyak atımları başlayan hasta entübe 

şekilde yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınarak takip ve tedavisine başlandı. Sonuç: Kronik hastalığı 

olan bireylere özellikle ülkemizde sıkça göz ardı ettiğimiz psikolojik medikal tedavinin yanısıra 

psikoterapinin de rutin uygulanması gerektiğini vurgulamak istedik. 

Anahtar Kelimeler: Vazovagal, Nörokardiyojenik, Senkop, Vazodilatasyon, Anksiyete. 
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NÖROFİBROMATOZİS İLİŞKİSİZ MULTİPLE SCHWANNOMA 
 

MD. Recep Öztürk 
 

551-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Schwannomlar iyi huylu, yavaş büyüyen, kapsüllü periferik sinir tümörleridir. Nörofibromlara 

benzer şekilde sinir kılıfı kaynaklıdırlar. Çoğu schwannomlar, soliter lezyonlar şeklinde ortaya çıkar 

ve bir veya daha fazla siniri etkileyebilir. Tek bir hastada çoklu schwannomların varlığı ise, genellikle 

yaygın olarak nörofibromatozis tip 2 ile ilişkili olan ve birkaç sendromdan biriyle birlikte olan 

vakalardır. Nörofibromatozis tip 2 ile ilişkisiz olup, multiple lezyonlar şeklinde presente olan 

schwannomlar nadirdir. Vaka Raporu: 55 yaşında kadın hasta, her iki bacakta, ağrılı yumuşak doku 

şişlikleri şikayeti ile başvurdu. Öyküsünde, lezyonların yaklaşık iki aydır var olduğu, başlangıçta 

ağrısız oldukları ancak son zamanlarda ağrı yapmaya başladığı öğrenildi. Ailede nörofibromatozis 

öyküsü yoktu. Fizik muayende, sol kruriste iki, sağ kruriste bir adet, ele gelen, macun kıvamında, 

yumuşak doku şişlikleri görüldü. Hastada nörolovasküler patoloji saptanmadı. Direk grafileri çekildi, 

lezyonlar, tibia lateralinde yumuşak doku içerisinde radio-opak lezyonlar olarak görüldüler. MRI 

incelemede, sol kruris proksimalde ve sol kruris distalde ve sağ kruris distalde, farklı boyutlarda, iyi 

sınırlı yumuşak doku lezyonları görüldü. Lezyonların yerleşimi peroneal sinir traselerine uymakta idi. 

Tüm lezyonlar peroneal sinir korunarak total eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu 

schwannoma olarak geldi. Post- operatif 15. günde dikişleri alındı. Ağrı tamamen geçmişti ve 

nörovasküler semptomu yoktu. Sonuç: Birden fazla yumuşak doku şişliği olan hastalarda, lezyonlar, 

özellikle sinir trasesi yerleşimli ise, multiple schwannomlar mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 

Nörovasküler yapılar korunarak yapılan total eksizyon sonrası prognoz iyidir. 

Anahtar Kelimeler: Multiple Schwannoma, Periferik Sinir 
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NÖROŞİRURJİ PRATİĞİNDE NADİR GÖRÜLEN HEMANJIOBLASTOMALARIN 

RETROSPEKTİ̇F OLARAK DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ̇: KLİ̇Nİ̇K DENEYİ̇M 
 

MD. Özhan Merzuk Uçkun 
 

552-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Hemanjioblastomlar, intakranial tümörlerin %1-2’sini oluşturan vasküler ve kistik özellik 

gösteren, benign tümörlerdir. Cinsiyet arasında fark olmaksızın, 35-45 yaşlarında daha sık görülürler. 

Kliniğimizde opere edilen 10 hemanjioblastom olgusu, merkez sinir sistemi (MSS) tümörler 

içerisinde, az görülmesi nedeniyle ilginç bulunarak yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, operasyon şekli, 

patolojik tanısı, retrospektif olarak değerlendirilmiştir Bulgular: Kliniğimizde 2012- 2018 yılları 

arasında opere edilen 10 intrakraniyal ve spinal yerleşimli hemanjioblastom hastaları değerlendirildi. 

Bunların, 6’sı erkek 4’ü kadındı. Yaş aralığı 24-67 olup, ortalama yaş 43 olarak hesaplanmıştır. 

Olguların 7’si serebellar hemisfer, 1’i beyin sapı ( m. Oblongata), 1’i pariyetooksipital, 1’i de torakal 

yerleşimli idi. Serebeller yerleşimli olgular kistik ve mural nodüle sahipti. Mural nodülleri ortalama 

çapı 15 mm, kistik içerik ortalama 30 mm boyutunda idi. Diğer pariyetal ve torakal lezyonlar 

heterojen kontrastlanma gösteren vasıftaydı. Sonuç: İntrakraniyal ve spinal hemanjioblastoma olguları 

az görülmekle beraber sıklıkla yerleşim yerleri serebeller hemsiferlerde yerleşen intrakranial 

tümörlerdir. Histolojik tanıda stromal hücreler ve vasküler yapılar ayırdedilir. Ayırıcı tanıda serebeller 

bölgede kistik mural nodül özelliği nedeniyle, özellikle pilositik astrositomdan supratentoriyal bölgede 

menegiomalardan histopatolojik ayırımı önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Hemangioblastom, Mural Nodül, Pilositik Astrositom, Renal Hücreli Karsinom. 

 

RETROSPECTIVE EVALUATION OF HEMANJIOBLASTOMAS WHICH ARE 

RARE IN NEUROSURGERY PRACTICE: CLINICAL EXPERIENCE. 
 

 

ABSTRACT 
Introduction: Hemangioblastomas, which are 1-2% of the intracranial tumors, are used to be vascular 

and cystic. They are more common at 35-45 years of age without any gender difference. Ten cases of 

hemangioblastomas operated in our clinic and found to be striking due to their low incidence in the 

central nervous system (CNS) and were evaluated retrospectively for age, gender, tumor location, 

operation type and pathological diagnosis. Findings: Ten intracranial and spinal hemangioblastoma 

patients operated in our clinic between 2012 and 2018 were evaluated. Of these, 6 were male and 4 

were female. The mean age was 24-67 years and the mean age was 43 years. Tumor localization was 

cerebellar hemispheres for 7 cases, brain stem (m.oblongata) for 1 case, parietooccipital region for 1 

case, and thorax for 1 case. Cerebellar lesions also had mural nodules rouded by a cystic component. 

Mean diameter for these mural nodules and cystic components were measured as 15mm and 30mm 

respectively. Other parietal and thoracic lesions were heterogeneously enhanced in radiological 

assessments. Result: Although intracranial and spinal hemangioblastoma cases are not frequent, they 

used to be located in cerebellar hemispheres. In histological diagnosis, stromal and vascular structures 

were distinguished. Because of the similarity of mural nodule formations inside a cystic tumor 

component, histopathologic differentiation from the meningiomas is important, especially for the 

tumors with supratentorial localization. 

Keywords: Hemangioblastoma, Mural Nodule, Pilocytic Astrocytoma, Renal Cell Carcinoma. 
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NÖROŞİRÜRJİDE GÜVENLİ BİR CERRAHİ YÖNTEM UYANIK KRANİOTOMİ: 

21 VAKANIN SONUÇLARI 
 

Asst. Prof. MD. Rı̇fat Akdağ 

 

553-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

ÖZ 
Nörolojik tümör cerrahisinde amaç ek nörolojik defisit oluşturmadan radikal tümör rezeksiyonunu 

elde etmektir. Ortalama yaşam süresi ve rekürrens süresi agresif tümör rezeksiyonu yapılan hastalarda 

daha uzun bulunmuştur. Motor korteks ve konuşma alanı gibi fonksiyonel alanlarda yer alan kitlelerin 

cerrahisi yüksek morbiditeye yol açmaktadır. Bu kitlelerin eksizyonunda güvenli bir metod olan 

uyanık kraniotomi yöntemi 2014-2018 yılları arasında opere edilen 21 hasta geriye dönük incelenerek 

sonuçlar irdelenmiştir. Olguların histopatolojik değerlendirme sonucu %61,9 (13/21) olgu glial tümör, 

%33,3 (7/21) metastaz, % 4,71(1/21) saptanmıştır. Tüm girişimler sedoanaljezik anestezi altında 

ameliyat mikroskobu ile gerçekleştirilidi. Fonksiyonel korteksin ekartör basısına uğramaması için 

ekartman aksi yöne doğru yapıldı . Tümor çıkarılması sırasında hastanın konuşma ve estremite motor 

işlevleri anestezi ekibi ile kolore bir şekilde sürekli izlendi. Ameliyat sonrası erken dönemde iki hasta 

tümör lojuna kanama nedeniyle acil operasyona alınırken, 5 hastada postop 24. saatte hemiplejipleji, 3 

hastada afazi gelişmiştir. ortalama 15,6 aylık takiplerinde tüm hastalar mRS 1 olarak izlenmiştir. 

Uyanık kraniotomi sonuçları irdelendiğinde kalıcı defisit görülme oranının düşük, tümör rezeksiyon 

oranlarının yüksek olduğu ve buna bağlı olarak hayat kaltesini bozmadan hayatta kalma süresinin 

uzadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Uyanık Kraniotomi, Postoperatif Nörolojik Defisit, Sedoanaljezi 
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NUCLEUS SUBTHALAMİCUS’UN FONKSİYONEL ANATOMİSİ VE DERİN 

BEYİN STİMÜLASYONUNDA ÖNEMİ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Fatma Duman - Asst. Prof. Mc. Atilla Yılmaz - Lec. Bircan Yücekaya 
 

554-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Bikonveks bir yapı olan nucleus subthalamicus, subthalamusun arka kısmında, capsula interna’nın 

medialinde yerleşim gösterir. Üstte zona incerta vasıtasıyla thalamusun ventral grup çekirdeklerinden 

ayrılırken corpus striatum (özellikle globus pallidus) ile yakın ilişkilidir. Fonksiyonel ilişkileri ve 

lezyonunda meydana gelen bulgulardan dolayı basal ganglionlar arasında sayılmaktadır. 

Ekstrapiramidal sistemle ilgili olan bu çekirdekler motor yollar için bir ara istasyon görevi 

görmektedir. Motor hareketin kontrolünde basal ganglionlar, thalamus ve kortikal bağlantıları ile 

önemli rol oynar. Parkinson Hastalığı’nın tedavisinde kullanılan cerrahi metotlarından biri olan derin 

beyin stimülasyonunda sıklıkla tercih edilen bir anatomik hedeftir. Güncel çalışmalar, nucleus 

subthalamicus hedefi ile motor skorlardaki düzelme ve antiparkinson ilaç dozlarındaki azalmanın, sık 

kullanılan bir diğer hedef yapı olan globus pallidus interna’ya göre çok daha iyi olduğunu 

bildirilmiştir. Nucleus subthalamicus’un motor, limbik ve asosiyatif olmak üzere birbirinden farklı üç 

fonksiyonel alt birimi vardır. Motor fonksiyonları ise üst ektremite, alt ekstremite ve yüzün temsil 

edildiği alanlar açısından da anatomik yerleşim farklılıkları göstermektedir. Bu farlılıklar cerrahinin 

planlanması ve uygulanmasında büyük önem taşımaktadır. Nucleus subthalamicus’un anatomisinin iyi 

bilinmesi doğru hedeflemeyi sağlamakta ve cerrahinin başarısını artırmaktadır. Ayrıca anatomik 

komşuluklarına hakim olmak cerrahi esnasında yada sonrasında oluşabilecek istenmeyen yan etkilerin 

önlenmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nucleus Subthalamicus, Derin Beyin Stimülasyonu, Cerrahi Anatomi 
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OBEZİTE TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 
 

MD. Ufuk Utku Göktuğ 
 

555-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş Obezite günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. 2015 verilerine göre 

dünyada 107,7 milyon çocuk; 603,7 milyon erişkin fazla kilolu veya obezdir. Aynı verilere göre yıllık 

obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle 4,5 milyon ölüm gerçekleşmektedir. Cerrahi yöntemler günümüz 

literatüründe en etkili tedavi olarak tanımlanmaktadır. Endoskopik tedavi seçenekleri de cerrahiye 

yardımcı veya alternatif yöntemler olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada obezite tedavisinde güncel 

endoskopik yöntemler tartışılacaktır. Materyal-metod Pubmed (NLM-NBCI) ve ClinicalKey veri 

tabanından ‘endoscopic obesity treatment’, ‘endoscopic bariatric treatment’ anahtar kelimeleri 

kullanılarak arama yapıldı. Elde edilen çalışmalarda yöntemlerin etkinliği, uygulanabilirliği 

değerlendirildi. Bulgular Endoskopik tedavi yöntemleri:1- Yer kaplayıcı ürün uygulamaları, 2- 

Restriktif uygulamalar, 3- Aspirasyon Terapisi, 4- İntragastrik botoks uygulanması olarak sıralanabilir. 

İntragastrik Balon Uygulaması içi hava veya sıvıyla dolu 500 ila 900 ml arasında hacimli balonun 

mideye yerleştirilmesi esasına dayanır.6 ay veya 1yıl süreyle uygulanabilir. Etkinliği cerrahi 

düzeyinde olmasa da anlamlı etkinliğine sahiptir. Hastalarda tolerans problemi ve maliyeti 

dezavantajlarıdır. Endoskopik Vertikal Gastroplasti restriktif bir prosedür olup endoskopik olarak 

mideye konulan dikiş veya kliplerle midenin daraltılması amaçlanır. Cerrahiye göre çok daha az 

invaziv bir işlemdir. Yapılan çalışmaların sınırlı olması ve teknik zorluğu dezanvantajdır. Aspirasyon 

Terapisi endoskopik olarak yerleştirilen gastrostomiden yemek sonrası mide içeriğinin %30’unun 

aspire edilmesi yöntemidir. 6 aylık izlemde ort.%15 oranında kilo kaybı bildirilmiştir. Dikkatli hasta 

seçimi gereklidir. Kötüye kullanım olasılığı dezavantajıdır. İntragastrik Botoks Uygulanması 

endoskopi yardımı ile antrum ve fundusa 100-500U arasında Botulinium ToksinA enjeksiyonu esasına 

dayanır. Mide asit salgısını azaltması ve boşalma zamanını arttırması sonucu tokluk arttırıcı etkiyle 

kilo vermeye yardımcı olur. İki metaanalizde kilo verdirmede anlamlı etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Düşük maliyeti ve kolay uygulanabilirliği avantajlarıdır. Alerjik yan etki olasılığı ve uzun dönem 

sonuçların olmaması dezavantajlarıdır. Sonuç Endoskopik obezite tedavi yöntemleri minimal invaziv 

ve geri döndürülebilir prosedürler olmaları nedeniyle cerrahiye göre avantajlı uygulamalardır. Ancak 

mevcut haliyle cerrahinin yerini alacak yeterli data bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite,tedavi,endoskopi, 
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA BOYUN ÇEVRESİ VE 

APNE-HİPOPNE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Yonca Çoluk & Prof. Dr. Güven Yıldırım 
 

556-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
AMAÇ: Çalışmamızda obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda boyun çevresi ve apne-hipopne 

indeksi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.MATERYAL METOD: Çalışmaya 52 

erkek , 23 kadın hasta olmak üzere 75 hasta dahil edilmiştir. Hastaların polisomnografi testi öncesi 

boyun çevresi kalınlıkları ölçülerek kaydedilmiş ve polisomnografi testi ile elde edilen apne-hipone 

indeksi arasındaki ilişki uygun istatistiksel yöntemle değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmamız 

sonucunda obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda boyun çevresi ile apne-hipopne indeksi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki ortaya konmuştur. SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre literatürle 

uyumlu olacak şekilde boyun çevresi ve apne-hipopne indeksi arasındaki istatistiksel anlamlı ilişki 

literatürle uyumludur. Boyun çevresi kalınlığı aynı zamanda farengeal doku kalınlığını artırarak 

horlamaya ve apne-hipopne indeksinde artışa neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Boyun Çevresi, Apne-Hipopne İndeksi, Horlama, Obstrüktif Uyku Apne 

Sendromu 
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OCULAR ADVERSE EVENTS RELATED TO INTRAVITREAL AFLIBERCEPT 

INJECTIONS IN PATIENTS WITH EXUDATIVE AGE RELATED MACULAR 

DEGENERATION 
 

Asst. Prof. MD. Mustafa Doğan 
 

557- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ABSTRACT 
Purpose: To find out ocular adverse events associated with intravitreal injection of ranibizumab for the 

treatment of exudative Age Related Macular Degeneration(AMD) performed in a tertiary eye clinic 

from a relatively rural area in Turkey. Methods: The clinical records of 122 consecutive patients 

undergoing intravitreal injections for the treatment of exudative AMD were retrospectively reviewed 

by file screening to reveal post-injection complications. All patients were treated with intravitreal 2.0 

mg/0,05 Ml mg aflibercept injection. Data from patient files between September 2016 and January 

2019 were recorded and assessed. Results: Mean age of 69 male and 63 female patients were 68.42 

±13.40 years. Mean number of injections per eye was 5.3 ±1.6. Total number of injections was 768. 

Ocular side effects were detected in 13 eyes (15.86 %). The most common side effect was transient 

intraocular elevation (8 eyes) without persistence after sort-term medication. Mild anterior chamber 

reaction controlled by topical steroids was seen in 6 eyes. Subconjunctival haemorrhage was occurred 

in 18 eyes. Two cases of endophthalmitis occurred. Retinal detachment in one eye. Conclusion: The 

most common complication was subconjunctival haemorrhage. The most important complication was 

endophthalmitis. That is a rare but potentially vision-threatening problem. Prompt management 

approach to treat endophthalmitis may prevent irreversible vision loss. 

Keywords: Age Related Macular Degeneration, Aflilbercept, İntravitreal İnjection, Adverse Event 
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ÖKSÜRÜĞE BAĞLI GELİŞEN KOT FRAKTÜRÜ 
 

Asst. Prof. MD. Kaan Çelı̇k 
 

558- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Öksürük sık görülen bir semptom olup genellikle spesifik bir tedavi gerektirmez. Göğüs kafesine ait 

patolojilerin primer sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Öksürüğe bağlı gelişen kaburga kırıkları da 

bunlardan biridir. 43 Yaşında erkek hastada öksürük sonrası ani başlayan göğüste ağrı şikayeti acil 

servisimize baş vurdu. Göğüs sağ tarafta batıcı karakterde,nefes almak ve hareketle artan ağrısı 

mevcuttu.Özgeçmişinde; KOAH + Astım ve Osteoporoz tanılarına yönelik iki yıldır Spiriva inhaler 

+Foster inhaler + D-Vit damla+ Zentius Tb kullanımı mevcuttu.40 yıl, günde bir paket sigara içimi 

hikayesi vardı.Fizik muayenesinde, Genel durumu iyi, bilinci açık idi.Vital bulgularında ,Tansiyon 

arteryel: 135/80 mmHg, Nabız 88/dk ,parmak ucu oksijen satürasyonu(SpO2): %90 ve vücut sıcaklığı 

: 36,7 C tespit edildi. İnspeksiyonda her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyordu,ekimoz ve diğer 

travma bulguları yoktu.Akciğer sesleri dinlemekle bilateral ekspiryum uzamış, whizing mevcuttu,ral 

ve ronküs yoktu. Palpasyonda göğüs sağ kısımda 5. ile 10. Kotlar arasındaki bölgede hassasisyet 

mevcuttu,matite yoktu. EKG normal sinüs ritminde idi.Batın ve diğer sistem muayeneleri doğaldı. 

Laboratuar incelemesinde,biyokimyasal parametreleri normal sınırlardaydı.Akciğer grafisinde 

sağ6.,7.,8.ve 9. kaburgada kırık tespit edildi.Pnömotoraks, hemotoraks, cilaltı amfizemi 

yoktu.Tomografide de aynı bölgedeki kırıklar tespit edildi. Hastanın ağrısı nedeniyle damar yolu açıldı 

ve IV opiyat (meperidin 50 mg) uygulandı. Acil serviste izlem sonrası poliklinik kontrolü önerisi ile 

taburcu edildi. Kemik kırıkları, travmatik, patolojik ve stres kırıkları olarak 3'e ayrılır. Kaburga 

kırıklarının en sık nedeni travmadır. Patolojik kırıklar, malignite ve osteoporoza sekonderdir. Stres 

kırıkları, kemiğin esneme kapasitesini aşacak düzeyde ağırlıkların taşınması ile gelişir. Öksürüğe bağlı 

kaburga kırıkları, stres kırığının çok nadir ve özel tipidir. Öksürükle ilişkili kırıklar, genelde göğüs 

kafesinin lateralinde 5-10'uncu kaburgalar arasında gelişir. Sebebi, kaburganın ortasından, aksiller 

hatta doğru uzanan, serratus anterior ve eksternal oblik kasların zıt yönde kuvvet uygulamasıdır. 

Sonuç olarak, öksürüğe bağlı gelişen kaburga kırığı, nadir bir komplikasyondur. Öksürükle ilişkili 

göğüs ağrısı olan hastaların ayırıcı tanısında, spontan kaburga kırığı düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Öksürük, Kot Fraktürü 
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OKUL ÇOCUĞUNDA ÖN KOLA PENETRE DEV YABANCI CİSİM 
 

MD. Doğan Keskı̇n - MD. Ahmet Çağrı Uyar 
 

 

559- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

ÖZ 

AMAÇ: Çocukluk çağında yaşanan kazalar, çocukların hayatlarının büyük kısmını geçirdikleri ev ve 

okullarda gerçekleşmektedir.Çocukluklukta maruz kalınan kazaları inceleyen bir çalışmada hastaların 

hastaneye başvuru nedenleri incelendiğinde; %52,4 ile en fazla düşme/yüksekten düşme, ikinci 

sıklıkla %21,6 ile kesici-delici alet yaralanması sebebiyle başvurduğu görülmüştür.Ön kolda penetran 

yaralanmalar nörovasküler yapılar açısından risk oluşturmaktadır ve ciddi komplikasyonlara neden 

olabilmektedir.Biz okul içinde gerçekleşmiş bu sıradışı penetran yaralanma olgusunu ve acil şartlarda 

uygun steril cerrahi ortam sağlanarak tedavi edildiğinde elde edilen klinik sunucunu sunmayı 

amaçlamaktayız. YÖNTEM: On bir yaşında erkek çocuk, okul içinde diğer çocuklarla birlikte sınıf 

içerisinde oyun oynadıkları sırada koşarken sınıf kapısına çarpmış ve sonrasında kolu kapı koluna 

takılmış. Çarpmanın şiddeti ile kapı kolu çocuğun ön kol proksimaline volarden dorsale doğru penetre 

olmuş ve dorsalden çıkmış. Çocuk kolunu gördüğü anda kısa süreli senkop geçirmiş. Öğretmen 

aracılığı ile 112 aranmış. Bu sırada okul görevlileri kapı kolunu kapıdan sökmüşler. Hasta 112 

tarafından okuldan alınarak uygun şartlarda acil servise nakledilmiş. Hasta tarafımızdan görüldüğü 

anda acil serviste steril cerrahi şartlar sağlandı yabacı cisim de povidon iyod ile tamamen boyandı ve 

giriş yönü aksine dikkatlice çıkarıldı. Giriş ve çıkış delikleri toplam 3000 cc serum fizyolojik ile 

yıkandı. ardından cilt sütüre edilerek kapatıldı. Hastaya görüntüleme yapıldı ve kemik kırığı 

saptanmadı. İstirahat ateli yapılarak. Hasta servise yatırıldı. 5 gün boyunca 3x1gr seftriakson 

verildi.Hasta dirsek ROM'u tedricen artrırılarak tam açıklık elde edildi.Taburculuk sonrası 1. ay 3. ay 

kontrollerinde nörovasküler problemi olmayan hastanın eklem hareketi tamdı. TARTIŞMA ve 

SONUÇ : Ön penetran yaralanmaları gibi acil müdehale gerektirebilen durumlarda acil servis 

şartlarında yeterli cerrahi ekip ve ekipman sağlandığı takdirde komplikasyon gelişmeden tedavi 

edilebileceği kanaatindeyiz. Erken dönemde yapılan müdehaleler ve uygun steril şartların sağlanması 

enfeksiyon gelişmesi açısından koruyucu olduğunu düşünmekteyiz 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Cisim, Önkol Yaralanması 
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OKÜLER DÜŞÜK VE YÜKSEK SIRALI ABERASYONLARIN MİYOPİ 

ETYOLOJİ̇Sİ̇NDE YERİ̇Nİ̇N ARAŞTIRILMASI 
 

Asst. Prof. MD. Murat Okutucu - Asst. Prof. MD. Hüseyin Fındık 
 

560- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş ve Amaç: Miyopi toplumda sık görülen bir refraksiyon kusurudur. Genellikle çocukluk çağında 

başlar. Etyolojide genetik ve çevresel birçok faktör suçlanmıştır. Yakın çalışma, uzun süre 

akomodasyon yapmak, akomodasyon zayıflığı, yüksek zeka düzeyi, kentleşme ve diyet ile miyopi 

ilişkisi birçok çalışmada araştırılmıştır. Biz bu çalışmada gözde bulunan düşük ve yüksek sıralı 

aberasyonların miyopi ile ilişkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Material ve Yöntem: 

Çalışmaya yaşları 5-15 arası değişen 59 hastanın 118 gözü dahil edilmiştir. Hastalara otorefraktometre 

ile ölçüm, görme keskinliği, biomikroskobik ve funduskobik muayeneden oluşan ayrıntılı göz 

muayenesi yapılmıştır. Sikloplejik damla uygulandıktan sonra refraksiyon kusuru ölçümü ve topografi 

çekimi yapılmıştır. Oküler aberasyonlar (Z(2, -2), Z(2, 2), Z(3, -3), Z(3, -1), Z(3, +1), Z(3, +3), Z(4, -

4), Z(4, -2), Z(4, 0), Z(4,+2), Z(4, +4)) 5 mm pupil çapında değerlendirilmiştir. Düşük ve yüksek sıralı 

aberasyonlar ile miyopi, hipermetropi ve emetropi ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Result: Miyopi, hipermetropi ve emetropi ile oküler düşük ve yüksek sıralı aberasyonlar açısından 

yapılan analizde bu üç grup arasında farklılık bulunmadı. Sonuç: Literatürde bazı çalışmalarda miyopi 

ile bir kısım oküler aberasyonlar ilişkili bulunmuş, diğer bazı çalışmalarda ise herhangi bir korelasyon 

saptanmamıştır. Biz de çalışmamızda oküler düşük ve yüksek sıralı aberasyonlar ile miyopi arasında 

bir ilişki bulamadık. Oküler aberasyonların miyopi etyolojisinde bulunan faktörlerden biri olmadığını 

düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Aberasyon, Miyopi, Hipermetropi, Emetropi 
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OLGU SUNUMU: NAZAL SEPTAL PERFORASYONUN AURİ̇KULAR KARTİ̇LAJ 

GREFT İ̇LE ONARIMI 
 

Asst. Prof. MD. Kenan Selçuk Tuncay 
 

561- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Nazoseptal perforasyonlar hastalar için de kulak burun boğaz uzmanları için de zor bir problemdir. Bu 

probleme yol açan çok sayıda durum olmakla birlikte geçirilmiş burun cerrahisi en büyük nedendir. 

Bu perforasyonların onarımı özellikle posterior yerleşimli ve büyük olanlarda teknik olarak çok 

zordur. Bu olguda 35 yaşında erkek hasta, tekrar eden burun kanamaları ve burun tıkanıklığı 

şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Anamnezinde 3 yıl önce septoplasti operasyonu geçirdiği 

anlaşıldı. Anterior rinoskopik ve nazal endoskopik muayenesinde kolumellanın 2 cm başlayan 

uzunluğu 3 cm, genişliği 2 cm boyutlarında perforasyon olduğu görüldü. Hasta açık teknik 

septorinoplasti yaklaşımı ile aurikular kartilaj ve temporal fasyal greft kullanılarak tedavi edildi. 

Anahtar Kelimeler: Nazal Septum, Perforasyon, Burun Tıkanıklığı 

 

CASE REPORT: REPAIR OF NASAL SEPTAL PERFORATION WITH 

AURICULAR CARTILAGE GREFT 
 

 

ABSTRACT 
Nasoseptal perforation is a difficult problem for patient and the otorhinolaryngology specialists. There 

is so many reasons that cause the perforation but nasal surgery history is the most common reason. 

Repair of nasoseptal perforation is technically very difficult especially when they are located 

posteriorly and large. In the present case 35 years old male patient was admitted to our clinic with 

complaints of reccurent epistaxis and nasal stuffiness. His medical history consist of septoplasty 3 

years ago.His anterior rhinoscopy and nasal endoscopic examination revealed a septal perforation 

which starts 2 cm after collumella with dimentions 3x2 cm. Patient was treated with open 

septorhinoplasty approach combined with temporal fascia and auricular cartilage grefts. 

Keywords: Nasal Septum, Perforation, Nasal Stuffiness 
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OMFALOMEZENTERİK FİSTÜL KOMPLİKASYONU; PROLAPSUS (İKİ VAKA ) 
 

MD. Mehmet Arpacık 
 

562- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Omfalomezenterik fistül omfalomezenterik kanalın kapanma defekti sonucu barsak ile göbek 

arasında bağlantı olmasıdır. Tipik bulgusu göbekten barsak içeriğinin gelmesidir. Göbekte akıntı 

sıklıkla ilk bulgusu olup umblikal granulom ile karışmasına neden olabilmektedir. Tanı ve tedavide 

gecikme prolapsus, dehidratasyon, ileus ve sepsis gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bu çalışmada 

göbekten akıntı nedeniyle umbilikal granülom tanısı ile tedavi alıp, barsak prolapsusu gelişen 

omfalomezenterik fistüllü iki olguyu sunduk. Vaka Sunumu: Birinci vaka; 35 günlük , 2 hafta önce 

göbeğinde akıntı nedeni ile doktora başvurmuş ve umblikal granulom tanısı ile gümüş nitrat 

uygulanmış, ancak göbeğinden yaklaşık 3 cm barsak prolapsusu olması nedeni ile kliniğimize 

başvurdu. Barsak kateterize edilip barsak içeriğinin geldiği görüldü. Fistülografi ile kontrast maddenin 

barsağa geçtiğinin görüntülenmesi ile tanı kesinleştirildi. İkinci vaka; 32 günlük , göbeğinden akıntı 

nedeni ile doktora başvurmuş, yapılan tedaviler sonucu akıntı azalmamış, aksine göbekten 30 cm 

barsak prolabe olması sonucu kliniğimize başvurdu. Bu esnada barsak ödemli ve dolaşımı etkilenmişti. 

Ayrıca batın distansiyonu mevcuttu. Hastaya nazogastrik sonda takıldı. Dehidratasyon tedavisini 

takiben hasta acil şartlarda operasyona alındı. Her iki hastaya genel anestezi altında barsak prolapsusu 

için redüksiyon uygulandı. Takiben omfalomezenterik fistül göbek ve ileumdan eksize edildi. İleum 

primer sütüre edildi. Redüksiyon sonrası barsak dolaşımı iyi olduğu için rezeksiyon uygulanmadı. 

Tartışma: Omfalomezenterik fistül hastalarının ilk bulgusu göbekte akıntı olması nedeni ile göbek 

granulomu ile karışabilmektedir. Zamanında uygun tanı ve tedaviyi alamayan hastalarda prolapsus, 

barsak nekrozu, intestinal perforasyon ve ölüm gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle 

göbekte inatçı akıntının olduğu bebeklerde; omfalomezenterik fistül düşünülmelidir. Göbek 

kateterizasyonu ve fistülografi ile erken tanı konabilir. Böylece uygun tanı ve tedavi ile 

komplikasyonlar önlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Omfalomezenterik Fistül,ayırıcı Tanı,komplikasyon, Prolapsus 
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OPERE ERKEN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA 

ERCC1 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 
 

MD. İ̇smail Ağababaoğlu 
 

563- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Son yıllarda; küçük hücreli dışı akciğer karsinom (KHDAK)’lu hastalarda, adjuvan platin bazlı 

kombinasyon kemoterapisinin etkinliği üzerinde ExcisionRepair-Cross-Complementing-Grup-1 

(ERCC1) geni ekspresyon düzeyinin öngörücü değer taşıdığını belirten çalışmalar bildirilmekle 

birlikte konu hakkındaki değeri halen tartışmalıdır. Çalışmamızda akciğer rezeksiyonu sonrası platin 

bazlı kemoterapi uygulanan hastalarda ERCC1 ekspresyon düzeyinin belirlenmesinde 

immunohistokimyasal analiz (IHK) ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) 

yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve çalışma sonunda elde edilen verilerin tedavi yanıtını 

öngörmedeki etkinliğinin incelenmesi hedeflendi. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız prospektif ve 

tanımlayıcı özelliktedir. Ocak 2011- Ocak 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs 

Cerrahisi Kliniği’nde KHDAK nedeniyle opere edilen ve çalışma kriterlerine uyan hastalar dahil 

edildi. Hastalardaki ERCC1 ekspresyon düzeyleri RT-PCR ve IHK ile analiz edildi. ERCC1 

ekspresyonunun prediktif değeri, sonuçların nüks ve sağkalım açısından istatistiksel olarak 

incelenmesi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışma 17 olgu üzerinden yürütüldü. Olguların ortalama 

yaşı 59.82±6.36 yıldı. Üç olguda nüks gözlenirken, iki yıllık sağkalım %82.4 idi. RTPCR ile analizi 

ile %64.70 olguda tümör dokusunda ERCC1 ekspresyon düzeyinin normal dokuya göre daha yüksek 

olduğu belirlendi. IHK analizi ile olguların %35.29’unda güçlü ekspresyon gözlendi. Olguların RT-

PCR ile IHK skor ortalamaları arasındaki ilişki anlamlı değildi (p=0.14). Hastaların nüks gelişimi ile 

RT-PCR skorunun korele olduğu (r=-0.29), IHK skorlamasının ise çok zayıf korelasyon (r=0.13) 

gösterdiği belirlendi. Sonuç: Çalışmamız, KHDAK’ da ERCC1 ekspresyon düzeyinin RT-PCR ile 

belirlenmesinin IHK ile belirlenmesine göre daha güvenilir olabileceğini desteklemiştir. Ancak daha 

kesin yorumlar yapabilmek için çok merkezli, geniş olgu serilerinde çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Küçük-Hücreli-Olmayan Akciğer Karsinomu; Ercc1 Proteini, İnsan; 

İmmünohistokimya; Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

 
EVALUATION OF ERCC1 EXPRESSION IN EARLY STAGE NON-SMALL CELL LUNG 

CARCINOMAS 

 

ABSTRACT 
Objective: Recent studies have been reported that expression levels of ExcisionRepair-Cross-

Complementing-Group-1 (ERCC1) has predictive value to anticipate the efficacy of adjuvant-

platinum-based-combination-chemotherapy in patients with non-small-cell-lung-cancer (NSCLC). 

However, it is still controversial. The aim of this study was to compare the efficacy of 

immunohistochemical analysis (IHC) and real-time-polymerase-chain-reaction (RT-PCR) to 

determine ERCC1 expression and, whether the ERCC1 expression levels is effective to predict the 

clinical outcome of the NSCLC patients who were treated with by platinumbased-chemotherapy after 

lung resection. Material and Method: Our study is prospective and descriptive. Between 

January2011&2014, patients who were operated for NSCLC in Dokuz Eylul University Thoracic 

Surgery Clinic and who met the criteria of the study were included. Expression levels of ERCC1 were 

analyzed by RT-PCR and IHC. Predictive value of ERCC1-expression was evaluated by examining 

the results statistically in terms of recurrence and survival Results: The study was conducted on 17 

cases whose mean age was 59.82±6.36 years. Two-year-survival was 82.4% when recurrence was 

observed in three cases. By RT-PCR analysis, 64.70% of patients were found to have ERCC1-

expressionlevel higher than normal tissue in tumor tissue. IHC-analysis showed strong expression 

35.29%. The relation between the RT-PCR and IHC score averages was not significant (p=0.14). It 
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was determined that recurrence development of the patients correlated-well with the RT-PCR score 

(r=-0.29), while too poor correlation (r=0.13) was observed with IHC-scoring. Conclusion: Our study 

supports that determination of ERCC1 expression level by RT-PCR may be more reliable than IHC on 

prediction of recurrence in NSCLC. However, in order to make more accurate interpretations, there is 

a need for multicentered, large-scale case studies. 

Keywords: Non-Small-Cell Lung Carcinoma; Ercc1 Protein, Human; İmmunohistochemistry; Real-

Time Polymerase Chain Reaction 
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OPİOİD ALERJİSİ, PSÖDOALERJİ YADA YAN ETKİ' 
 

Asst. Prof. MD. Kevser Peker 
 

564- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş Opioidlere bağlı yan etkilerin benzer semptomlarından dolayı gerçek opioid alerjisi tanısı 

koymak oldukça güçtür. Gerçek opioid alerjisi sadece hastaların <2%’sinde gözlenir (1). Hastaların 

birçoğunda psödoallerji bulguları gerçek alerji ile ilişkilendirilmektedir. Burada 42 yaşında rotator kaf 

yırtığı nedeniyle ameliyat edilen ve fentanil ve tramadol kullanımı sonrası alerjik reaksiyonlar 

gösteren bir olgu sunumu ile psodoallerji ve gerçek alerji konularını tartışmayı amaçladım. Olgu 

Rotator kaf yırtığı nedeniyle ortapedi ve travmatoloji kliniği tarafından operasyonu planlanan 42 

yaşında erkek hastadan yazılı olur belgesi alınarak ameliyathaneye alındı. Ön değerlendirmede ek 

hastalığı olmadığı, daha önce ameliyat olmadığı ve alerji öyküsü olmadığı öğrenildi. Anestezi 

indüksiyonuna 1µg-1 kg-1 fentanil ile başlandı. İlacı yapar yapmaz ven trasesi boyunca ürtikeryal, 

basmakla solan, üzerinde ısı artışı hissedilen plak görünümünde kızarıklıklar gelişti. Antihistaminik 

yapılan hastada kızarıklıkların gerilemesi üzerine yeni bir damar yolu açılarak propofol 2 mg-1 kg-1 

ve rocuronyum 0.6 mg-1 kg-1 yapıldı ve hasta entübe edildi. Ameliyat boyunca stabil seyreden 

hastaya postoperatif analjezi amacıyla 1 mg-1 kg-1 tramadol verilir verilmez yine ven trasesi boyunca 

deriden kabarık ürtikeryal lezyonlar gözlendi. Antihistamik ilaca yanıt veren hasta sorunsuz ekstübe 

edilerek servise gönderildi. Tartışma Psödoallerjiler anjioödem hariç kaşıntıdan anaflaksiye kadar 

benzer klinik ile gerçek alerjilerden ayrımı zor olan idiyosenkratik hipersensitivite reaksiyonlarıdır. 

Gerçek alerjiler IgE yada T-hücre aracılı iken psödoallerjiler ciltten mast hücre aracılı histamin 

salınımı ile ilgilidir. IgE aracılı hipersensitivite reaksiyonları hayatı tehdit eder ve anaflaksi, ürtiker, 

hipotansiyon, bronkospazm ve laringeal ödem ile karekterizedir. Hasta daha önce ameliyat olmadığı 

ve opioid maruziyeti daha önce olmadığından, reaksiyonların şiddeti de göz önüne alınarak 

psodoallerji olarak düşünülmüştür. Her ne kadar hipersensitivite reaksiyonu olarak değerledirilirse 

değerlendirilsin, ciddi boyutlara ulabileceği düşünülmelidir. Aynı zamanda gereksiz ilaçtan uzaklaşma 

durumu da her hastada ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler; Opioid İlaçlar, Alerjik Reaksiyonlar, Psödoalerjik 

Reaksiyonlar 
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OTOJEN HAMSTRİ̇NG TENDONLARI İ̇LE ARTROSKOPİ̇K ÖN ÇAPRAZ BAĞ 

REKONSTRÜKSİ̇YONU YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİ̇F ANALİ̇Zİ̇ 
 

Asst. Prof. MD. Mehmet Köse - Asst. Prof. MD. Kutsı̇ Tuncer - Prof. MD. Ömer Selı̇m Yıldırım 
 

565- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

 

Kliniğimizde Temmuz 2004-Temmuz 2010 tarihleri arasında otojen hamstring tendonları kullanılarak 

artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılıp; ulaşılabilen ve takibi yapılabilen 31 hasta 

çalışmaya konulmuştur. Hastaların preoperatif incelenmesinde anamnez, fizik muayene bulguları, 

radyolojik değerlendirmeler kullanılarak cerrahi tedavi endikasyonu konuldu. Fizik muayenede 

Lachman, ön çekmece ve pivot shift testleri uygulandı. Radyografik tetkik olarak direk grafi ve MRI 

istendi. Fonksiyonel değerlendirmeler preoperatif ve son kontrolde Lysholm, International Knee 

Documentation Committee ve Tegner skorlamasına göre yapıldı. Vakalarımızın hepsinde endobutton-

continuous loop yöntemini kullanıldı. Takibe gelen hastalarımızın 5'i (%16.13) bayan, 26'sı (%83.87) 

erkekti. Ortalama yaş 25.67 (19-36 yaş aralığında) idi. Hastalarımızın 24’ ünün (%77.42) sağ dizine, 

7’ sinin (%22.58) sol dizine müdahale edildi. Hastalar ortalama 21.06 (6–32) ay takip edildi. Olguların 

ameliyat öncesi ve sonrası yapılan klinik değerlendirmelerinde ameliyat öncesi ortalama 54.16 (aralık 

:44–64) olan Lysholm skoru son kontrolde 89 idi (aralık: 55–99). Hastaların Tegner aktivite skorları 

ortalaması preop 5.22, post op 4.70’ idi. International Knee Documentation Committee (diz bağları 

standart değerlendirme formu) sistemine göre, ameliyat öncesi 21 olgu D (%67.74), 10 olgu C 

(%32.26) olarak saptandı. Ameliyat sonrası yapılan değerlendirmede 14 (%45.16) olgu A, 14 

(%45.16) olgu B, 2 (%6.45) olgu C, 1 olgu D (%3.22) grubuna dâhil edildi. Bu veriler ışığında otojen 

hamstring tendonları kullanılarak yapılan tek demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonuçlarımızın 

tatminkâr olduğunu düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Hamstring, Endobutton, Artroskopik Tamir, Ön Çapraz Bağ 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS WHO UNDERWENT 

ARTROSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT WITH AUTOGEN 

HAMSTRING TENDONS 
 

 

ABSTRACT 

 

In this study, 31 patients who were able to be reached and obsered properly, whose anterior cruciate 

ligament reconstruction using autogeneous hamstring tendons were performed between july 2004 and 

july 2010 were included. Surgical treatment was indicated when evaluating patients using histrory, 

physical examinations, radiological evaluation preoperatively. Lachman, anterior drawer, and pivot 

shift tests were used in physical examination. For radiographic examination, the direct X-ray and MRI 

images were asked. Functional assessments were performed in preoperative and final examination 

according to International Knee Documentation Committee, Tegner and Lysholm scores. Endobutton-

continuous loop method was used in all of our cases. 5 (16.13%) of the paients were women and 26 

(83.87%) of the paients were male. Mean age was 25.67 (range 19-36). 24 (77.42%) patients were 

operated on the right knee and 7 (22.58%) patients were operated on the left knee. Patients were 

observed about 21.6 (range 6-32) months . The clinical evaluation of patients before and after surgery, 

according to Lysholm score, were 54.16 (range: 44-64) 89 (range: 55-99), respectively. The average 

Tegner activity scores of the patients, preoperatively was 5.22 and postoperatively was 4.70. 

According to the International Knee Documentation Committee (knee ligaments standard evaluation 

form) system, 21 patients (67.74%) were D class , 10 cases (32.26%) were C class, respectively before 

surgery. In postoperative evaluation, 14 (45.16%) cases were included into Class A, 14 (45.16%) cases 
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were included into Class B, 2 (6.45%) cases were included into Class C, 1 case (3.22%) was included 

into Class D groups. As a result, single bundle anterior cruciate ligament reconstruction results using 

autogenous hamstring tendons were found to be satisfactory. 

Keywords: Hamstrnig Tendons, Endobutton, Arthroscopic Repair, Anterior Cruciate Ligament 
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OUR CLINICAL APPROACH TO AORTIC PATHOLOGIES 
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ABSTRACT 
Introduction: Endovascular methods are becoming more common in aortic pathologies and they are 

associated with lower mortality and morbidity rates and shorter hospital stays compared to classical 

surgical methods. Matherial-Methods: The records of 26 patients whom underwent open surgery and 

endovascular interventions in our clinic between 2012 and 2018 were evaluated retrospectively. 

Results: Nineteen of patients were male (73.1%) ,7 were female (26.9%). The average age was 

61.32±14. Ten patients (38.4%) had coronary artery disease, 11 (42%) had chronic obstructive 

pulmonary disease, 15 (57.6%) had smoking habit and 7 (26.9%) had diabetes mellitus. Two patients 

had previous abdominal, 1 patient aortic dissection, 1 patient ruptured abdominal aortic aneurysm ,1 

patient had ascending and arcus aorta operation history. Eighteen patients had abdominal aortic 

aneurysms, 2 had traumatic transection, 1 had abdominal aortic dissection, 1 had descending aortic 

dissection, 3 had descending aortic aneurysm, and 1 had intimal ulcer in the descending aorta. 

Endovascular Aortic reconstruction (EVAR) was performed in 10 patients and aorta-bifemoral bypass 

operation was performed in 9 patients, thoracic endovascular aortic reconstruction ( TEVAR) was 

performed in 5 patients and graft interposition to descending aorta was performed in 2 patients. The 

mortality in EVAR was 1, in classical surgery was 2. There was no morbidity among the patients 

underwent EVAR. One patient had cerebrovascular accident, 1 patient had ileus, 1 patient had acute 

renal failure and 1 patient had decubitus ulcer whom underwent classical surgery. The average lenghth 

of hospital stay was 4.86±3.2 days in patients with EVAR and 13.5±4.3 days in patients with classical 

surgery. Conclusion: Recent advances in stent graft technology increase the possibility of 

endovascular access to more complex aortic pathologies. Endovascular aortic interventions; should be 

preferred in patients with additional disease due to its better early and mid-term results compared to 

classical surgical techniques 

Keywords: Aneurysm, Dissection, Evar, Tevar 
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OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK VE ETYOLOJİK FAKTÖRLER 

ICAM, VCAM VE APOPTOZİ̇Sİ̇N METASTAZ İ̇LE İ̇Lİ̇ŞKİ̇Sİ̇ 
 

Asst. Prof. Ph.D. Mehmet Saı̇t İ̇çen - Assoc. Prof. MD. Metı̇n Çapar - Assoc. Prof. Ph.D. Hacı 

Hasan Esen 
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ÖZ 
Amaç: Over kanserlerini retrospektif olarak inceleyip epidemiyolojik ve prognostik faktörleri 

araştırmak, ICAM, VCAM ve apoptozisin metastaz ile ilişkisini belirlemektir. Materyal ve Metod: 

Çalışmaya 01.01.2006-31.12.2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda primer cerrahisi yapılan malign over tümörlü 146 vaka dahil 

edildi. Metaztatik over tümörleri dahil edilmedi. Epitelyal kökenli tümörlerden 64 hastanın 

spesmenleri her evreden 16 hasta olacak şekilde ICAM, VCAM ve Apoptotik immünohistokimyasal 

boyanma paternleri evre ile karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Çalıma SÜBAP Koordinatörlüğü 

fonunca 10102009 kodlu proje olarak desteklenmiştir. Bulgular: Ortalama tanı yaşı 51.8 ± 14.4 yıl 

olup, 45-54 yaş arası grup en sık görüldüğü yaş aralığı olarak tespit edilmiştir. 45 yaşından büyük 

olanlar %71.2 ile hastaların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 79 hastanın (%54.1) postmenapozal 

dönemde olduğu tespit edildi. Karın şişliği ve karın ağrısı %67.2 ile en sık başvuru nedeni tespit 

edilmiştir. En sık %79.7 epitelial over tümörü izlendi. En sık 90 olgu (%61.6) ile seröz tip görülmüş 

olup cerrahi sonrası en sık evre 64 hasta (%43.8) ile evre III olarak saptanmıştır. Trombositozun 

önemli bir prognostik belirteç olduğu tespit edildi. İleri evre olgularda preoperatif Ca-125 değerleri 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Premenapozal dönemde olan hastalarda erken evrede tanı 

konduğu gözlemlendi. Erken evre kanserlerde assit daha az görülür iken ileri evrelerde assit mayiinin 

arrtığı tespit edildi. Evre arttıkça assit mayiinin arttığı, optimal rezeksiyon şansının azaldığı 

görülmüştür. İleri evre epitelyal kanserler ele alındığında; 1 cm.’nin üzerinde tümörü kalan 51 (%63.0) 

olgu gözlenmiştir. Artmış ICAM, VCAM ve Apoptozis ekspresyonunun evre ile ilişkili olduğu, evre 

arttıkça ekspresyonun arttığı tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma; over kanserli hastalarda cerrahi evre, 

maksimum rezidü tümör çapı, Ca-125, assit varlığı ve preoperatif trombositozisin önemli prognostik 

faktör olduğunu, artmış ICAM, VCAM ve apoptozisin metastaz ile ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir. Adezyon moleküllerinde meydana gelen artışa paralel olarak hastalarda metastaz 

riskinin arttığı, bununda evrenin ilerlemesinde katkısı olduğu sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Over Kanseri, Icam, Vcam, Apoptozis 
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PARATİROİD CERRAHİSİ SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR VE 

TEDAVİLERİ 
 

Asst. Prof. MD. Emin Daldal 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı paratiroid cerrahisi geçiren hastaların postoperatif takiplerinde 

gelişebilecek komplikasyonları araştırmak ve bu komplikasyonların tedavi yönetimini belirlemektir. 

Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2012 – 1 Ocak 2019 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde paratiroid cerrahisi uygulanan ve takipleri yapılan 54 

hasta dahil edildi. Retrospektif olarak hastaların demografik bilgileri, primer hastalıkları ve 

postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlar elektronik veri tabanından çıkartıldı. Cerrahi girişime 

bağlı komplikasyonlar ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: 45 kadın, 9 erkek 

toplam 54 hastanın yaş ortalaması 56 idi. Paratiroidektomi endikasyonu 51 hastada adenom, 2 hastada 

hiperplazi ve 1 hastada karsinom idi. Paratiroid cerrahisi uygulanan hastaların preop dönemde 

ortalama kalsiyum değeri 12.24 (10.5-13.8), ortalama parathormon (PTH) düzeyi 361 (90-1600) idi. 

Preop dönemde lezyon tespiti için ultrasonografi, sintigrafi, boyun BT veya MR kullanıldı. Ayrıca 24 

(%46) hastada da perop gama prob kullanıldı. 11 hastaya paratiroidektomi ile birlikte tiroidektomi de 

uygulandı (3 total tiroidektomi, 8 tek taraflı lobektomi). Postop dönemde mortalite görülmedi. Postop 

takiplerde en sık görülen komplikasyon %16 olarak geçici hipokalsemi, uzun dönem takiplede ise %2 

kalıcı hipokalsemi ve %6 kalsiyum ve PTH değerlerinde yüksekliğin devam etmesi olarak izlendi. 1 

hastada geçici ses kısıklığı gelişti gelişti. Hematom, yara yeri enfeksiyonu, kalıcı reküren veya 

superior laringeal sinir yaralanması görülmedi. Paratiroidektomi ile birlikte tiroidektomi de uygulanan 

hastalarda geçici ve kalıcı hipokalsemi oranlarının daha yüksek olduğu gözlendi. Sonuç: Günümüzde 

görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere ek olarak ameliyat esnasında gama prob kullanımı ile 

minimal invazif cerrahi prosedürleri, paratiroid cerrahisinde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

çalışmada literatürle de uyumlu olarak paratiroid cerrahisi sonrası komplikasyon oranlarının son 

yıllarda belirgin olarak azalma gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Paratiroidektomi, Komplikasyon, Geçici Hipokalsemi, Hiperkalsemi 
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PEDİATRİK AKNE ROZESEA TANILI OLGULARDA KLİNİK BULGULAR VE 

UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI 
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ÖZ 
AMAÇ:Pediatrik akne rozesea tanılı 14 olgunun klinik özelliklerini ve uzun dönem tedavi sonuçlarını 

değerlendirmek. GEREÇ:Mart 2012- Ocak 2019 tarihleri arasında pediatrik akne rozesea tanılı olgular 

dosyaları retrospektif olarak tarandı. Blefarit, meibomit, şalazyon, konjonktival hiperemi, limbal 

tutulum, punktat keratit, periferik korneal infiltrasyon ve steril korneal ülser bulguları açısından 

değerlendirildi, cilt bulguları not edildi. Meibografi, ön segment fotoğraf çekimi, ozmolarite ölçümü 

ve noninvazif göz yaşı kırılma zamanı tetkiki yapıldı. BULGULAR:Dört erkek, 10 kadın olmak üzere 

toplam 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Tutulum tüm hastalarda bilateral ve asimetrikti. Hastaların 

ortalama yaşı 7.7±4.8 (2-16) yıl, başvuru öncesi tanıda gecikme süresi 25.2±5.1 ay ve ortalama takip 

süreleri 49.5±47 (5-147) aydı. Altı (42%) olguda cilt tutulumu vardı. Meibomit, blefarit, kapakta 

telanjiektazi ve konjonktival hiperemi tüm hastalarda mevcutken, limbal tutulum 13 (92.9%), punktat 

keratit 11 (78.6%), tekrarlayan şalazyon 10 (71.4%), periferik korneal infiltrat beş ve steril korneal 

ülser iki olguda izlendi. Meibografi tetkiki yapılan 7 olgunun hepsinde meibomian bezlerde kısalma ve 

kıvrımlanma artışı saptandı. Sıcak pansuman, kirpik dibi temizliği,topikal antibiyotik ve prezervansız 

gözyaşı tüm olgulara önerildi. En sık kullanılan topikal antibiyotik moksifloksasin (11 hasta) ve 

azitromisin (11 hasta) ve en sık kullanılan topikal steroid loteprednol etabonat (12 hasta) idi. Topikal 

siklosporin tedavisi 5 olguda 6 ay-1 yıl sure ile kullanıldı. Sistemik antibiyotik tedavisi 8 olguya (6 

olguya azitromisin şurup, 1 olguya eritromisin şurup ve 1 olguya doksisiklin) verildi ve olgularda 

2.2±1.1 ayda belirgin iyileşme gözlendi. SONUÇ:Tekrarlayan kızarıklık, ışık hassasiyeti, çapaklanma, 

şalazyon ve korneal inflamasyonu olan çocuklarda pediatrik akne rozesea tanısı mutlaka 

düşünülmelidir.Erken tanı ve topikal tedavi ve gereken olgularda sistemik tedavi ile klinik bulgularda 

iyileşme sağlanır. 

Anahtar Kelimeler: Blefarit, Meibomit, Pediatrik Akne Rozesea, Sistemik Tedavi, Şalazyon 

 

PEDIATRIC ACNE ROSACEA: CLINICAL MANIFESTATIONS AND LONG TERM 

OUTCOMES 
 

 

ABSTRACT 
Purposes: To report the clinical characteristics and long term follow-up of fourteen patients with 

pediatric ocular acne rosacea.Methods: The medical records of patients diagnosed with pediatric 

ocular acne rosacea were reviewed. Diagnostic criteria included blepharitis, meibomian gland disease, 

conjunctival hyperemia, limbal involvement, punctate keratopathy, and peripheral corneal infiltrates. 

Meibography,anterior segment photography, tear osmolarity and noninvasive break-up time were 

performed for diagnosis and follow-up when appropiate. Results: There were 4 (28.6%) male and 10 

(71.4%) female patients with a mean age of 7.7±4.8 (2-16) years at the time of diagnosis were 

included. The latency to diagnosis was 25.2±5.1 months. The mean follow-up time was 49.5±47 (5-

147) months. Six patients had skin involvement. Meibomitis, blepharitis, lid telangiectasia and 

conjunctival hyperemia was present in each case (100%). Limbal involvement was present in 13 

(92.9%), punctate epitheliopathy in 11 (78.6%), recurrent chalazia in ten (71.4%), peripheral infiltrates 

in five and sterile corneal ulcers in two patients. Meibography showed extensive involvement of 

meibomian glands and consecutive evaluations demonstrated response to therapy. Topical antibiotic 

drops and daily warm compresses were given in each case. The most commonly used topical antibiotic 

drops were moxifloxacin or azithromycin and the most used topical steroid was loteprednol etobonate 

(12 cases). Topical 0.05% cyclosporine were given in five (35.7%) cases. Systemic antibiotics were 
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prescribed in 57.1% of patients (azythromycin in 6 (42.9%), doxycycline in 1 (7.1%) and 

erythromycin in 1 (7.1%) and showed favorable improvement following 2.2±1.1 months. Conclusion: 

Children presenting with long history of ocular irritation, meibomian gland disease, recurrent chalazia 

and peripheral corneal infiltrates should alert ophthalmologists to consider ocular acne rosacea 

diagnosis even in the absence of skin changes. Early recognition and prompt therapy is crucial to 

prevent potentially blinding complications. 

Keywords: Chalazia, Meibomitis, Pediatric Acne Rosecea, Systemic Treatment 
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PEDİKÜLLÜ SPLİT GLUTEUS MAKSİMUS KAS-DERİ FLEBİNİN BÜYÜK 

BOYUTLU DEFEKTLERDE KULLANIMI. 
 

Asst. Prof. MD. Aydın Turan 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı; bası yarası, dermoid kist ve nekrotizan fasiit sonucu sakral ve gluteal bölgede 

oluşan büyük boyutlu defektlerin kapatılmasında, split gluteus maksimus kas-deri flebinin 

güvenilirliğini araştırmaktır. Çalışmada yaş ortalaması 56 (30-82) olan 2 kadın, 5 erkek, toplam 7 

hasta ameliyat edildi. Hastaların 3’ünde dermoid kist, 3’ünde bası yarası ve 1’inde nekrotizan fasiit 

mevcuttu ve hastalarda defekt onarımı için superior gluteal arter pediküllü split gluteus maksimus kas-

deri flebi kullanıldı. Hastalar genel anestezi veya spinal anestezi altında ameliyat edildi. Defekt alanlar 

karşı taraf gluteal bölgeden kaldırılan flepler ile kapatıldı. Flep boyutları; 11X15-20X30 cm 

büyüklüğündeydi. Hastalar ortalama 11 ay (2-20) izlendi. Fleplerin birinde kısmi nekroz gelişti, diğer 

fleplerde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Kısmi nekroz gelişen flepteki nekroz alanı inferior 

gluteal foldtan daha aşağıdaki cilt alanıydı. Sakral ve gluteal defektlerin kapatılmasında fasia-deri ve 

kas-deri flepleri beslenme, doku içeriği ve hareket biçimlerine bağlı olarak değişik kombinasyonlarda 

kullanılmıştır. Kas-deri flepleri kanlanma açısından fasia-deri fleplerinden daha güvenilir olmakla 

birlikte, hareket alanı fasia-deri fleplerinden daha dardır. Ayrıca mobil hastalarda kas sakrifikasyonu 

istenmeyen bir durumdur. Split kas-deri flepleri, hem fasia-deri flepleri kadar geniş hareket alanına 

sahip hem de kas-deri flepleri kadar da güvenli bir kan akımına sahip olabilir. Pedikül çevresinde 

fleple birlikte kaldırılan minimal düzeyde bir kas şeridi, flebi besleyen esas damarların korunmasını 

sağlamasının yanında bu damarların çevresindeki damarlar ile bağlantılarını da koruyarak flebin kan 

akımını artırır. Bu nedenle siplit kas-deri flepleri, genellikle fasia- deri fleplerinden daha büyük 

boyutlarda kaldırılabilir. Bu çalışmada split gluteus maksimus kas-deri flebi 20X30 cm boyutlarında 

kaldırıldı. Siplit kas-deri fleplerinde önemli olan nokta, fonksiyonel yetersizlik yaratmadan flebi 

besleyen esas damarları koruyacak kadar kas içermesidir. Sonuç olarak; split gluteus maksimus kas- 

deri flebi büyük boyutlu sakral ve gluteal defektlerin kapatılmasında morbiditesi az olan güvenli bir 

flep seçeneğidir. 

Anahtar Kelimeler: Gluteal Defekt, Kas Deri Flebi, Sakral Defekt, Split Gluteus Maksimus 
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PELVİK FİKSASYON UYGULANAN 70 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA 

RADYOGRAFİK SONUÇLARIN YAŞAM KALİTE ENDEKSLERİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
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ÖZ 
Amaç: Erişkin Spinal Deformite insanoğlunun yaşam süresi uzadıkça daha sık karşılaşacağı bir sağlık 

sorunudur. 65 yaş üstü hastalarda sık görülen bu durum alternatif konservatif tedavilerin başarısız 

kaldığı durumlarda geleneksel posterior enstrümantasyon teknikleri ile tedavi edilmektedir. Uzun 

segment cerrahi gerektiren bu klinik tabloda pelvisi füzyon içine dahil etmek birçok omurga cerrahının 

tercihleri arasındadır. Ancak bu bölgenin anatomik özellikleri gereği beraberinde de istenmeyen 

sonuçlar görülebilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kliniğimizde posterior enstrümantasyon ve 

pelvik fiksasyon uygulanan ve minimum 24 aylık klinik takip sonuçları olan 70 yaş üstü hastaları 

retrospektif olarak inceledik ve yaşam kalite skorlarını değerlendirdik. Materyal-metod: 2011-2017 

arasında kliniğimizde opere edilen 70 yaş üstü, 6 seviye ve üstü posterior enstrümantasyon +pelvik 

fiksasyon yapılan hastalar incelendi. Düzenli klinik takipleri olan 13 hasta çalışma içerisine alındı. 

Demografik verileri ile birlikte ayakta anteroposterior ve lateral skolyoz grafisi üzerinde sagital 

vertical axis(SVA), pelvik tilt(PT), Sakral slop(SS), pelvik insidans(PI), Lomber lordoz(LL), ve 

Torakal kifoz(TK) değerleri, yaşam kalite endeks skoru Oswestry Özürlülük skalası(ODI) preoperatif 

ve postoperatif değerleri kaydedildi ve yorumlandı. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 72.5 idi. 

Ortalama takip süresi 30.5 aydı. Hasta grubunda ameliyat öncesi ortalama ODI 80.75 iken postoperatif 

minimum 2 yıllık takip sonrası 48’e düştü. Preoperatif SVA 106mm iken postoperastif en son 

ortalaması 79mm olarak bulundu. Komplikasyonlar olarak 3 hastada Proksimal bileşke kifozu(PJK) , 1 

hastada yara yeri akıntısı ve 1 hastada rod kırığı saptandı. PJK gelişen iki hasta revizyona alınarak 

enstrümantasyon uzatılması uygulandı. Yara yeri enfeksiyonu olan hastaya debritman uygulandı. Rod 

kırığı olan hasta ise revizyona alınıp rod değişimi yapıldı. SONUÇ: Pelvik fiksasyon uygulanan 

hastalarda radyografik değerlerde ve yaşam kalite skorlarında belirgin iyileşme saptanmıştır. Ancak 

yüksek komplikasyon oranları ve tekrarlayan cerrahi gereksinimler dikkat çekmektedir. Bu yaş grubu 

hastalarda eşlik eden komorbid hastalıklarda göz önüne alınırsa pelvik fiksasyonun seçilmiş hasta 

grubunda ileri merkezlerde uygulanabileceği kanaatindeyiz 

Anahtar Kelimeler: Pelvik Fiksasyon, Radyografik Parametreler 
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PATIENTS AGED ABOVE 90 
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ABSTRACT 
Aim: Old patients face vital physiological changes in respiratory, cardiovascular, neurological and 

other organ systems. In this work, we study perioperative morbidity and mortality in orthopedic 

surgery patients who are aged above 90. Material and Methods: This study is a research on the 

retrospective data which is obtained from the database of a tertiary referral hospital during the time 

interval between Dec 1, 2013 and Nov 30, 2018. Patients aged above 90 going under an orthopedic 

surgery are the main focus of this study. Results: 11 of the patients who went under an orthopedic 

surgery during the given five years long time window are above 90 years old. The median age is 94 

(minimum 91, maximum 97) and 6 of them are female. They come with comorbid diseases such as 

diabetes mellitus, hypertension, coronary artery disease, congestive heart failure, chronic obstructive 

pulmonary disease, dementia or Alzheimer. The main hospital admissions diagnoses were femoral 

fracture, tibial fracture, and humerus fracture . The surgical procedures that these patients went under 

vary among intra-medullar nailing, proximal femur nailing and endoprosthesis. The performed 

anesthetic techniques are spinal anesthesia, combined spinal-epidural anesthesia, nerve blocks and 

general anesthesia. Perioperative complications are dyspnea, hypertension, hypotension, 

thromboembolism, infection and cardiac arrest. The length of ICU stay has median at 10 days 

(minimum 3 day, maximum 24 days), and the median length of hospital stay is 14 days (minimum 7 

days, maximum 34 days). 3 out of 11 patients died in 30 days after surgery. Conclusion: For patients 

aged above 90, orthopedic surgeries on extremity fractures pose important risks including death. 

Moreover, in the case of emergency surgery, there might not be enough time for preoperative 

preparations. Therefore, these patients must be supported at the ICU during the perioperative period in 

order to sustain continuous monitoring and provide early response when necessary. 

Keywords: Elderly, Morbidity, Mortality, Orthopedics 

  



 695 

PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG) UYGULAMALARININ 

ERKEN DÖNEM CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİLERİ 
 

Asst. Prof. MD. Fatih Daşıran 
 

573- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Uygulamalarının Erken Dönem Cerrahi Komplikasyonları 

ve Tedavileri Fatih Daşıran Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği, Tokat, 

Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı PEG uygulaması yapılan hastaların postoperatif takiplerinde 

erken dönemde gelişebilecek cerrahi komplikasyonları araştırmak ve bu komplikasyonların tedavi 

yönetimini belirlemektir. Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2015 – 1 Kasım 2018 tarihleri arasında Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde PEG uygulanan ve 

takipleri yapılan 81 hasta dahil edildi. Retrospektif olarak hastaların demografik bilgileri, primer 

hastalıkları ve postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlar elektronik veri tabanından çıkartıldı. 

Cerrahi girişime bağlı komplikasyonlar ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: 41 

erkek, 40 kadın toplam 81 hastanın yaş ortalaması 66 idi. PEG endikasyonu 22 hastada tümör, 59 

hastada tümör dışı nedenler idi. PEG uygulanan hastalarda tümör dışı en sık endikasyon 20 hasta ile 

Serebrovasküler olay (%24), tümör için 13 hasta ile boyun bölgesi tümörleri idi. Erken dönemde en 

sık görülen komplikasyon 11 hastada oluşan (% 13) yara yeri enfeksiyonu idi. Bu hastaların 8’i 1. 

kuşak sefalosporin ve yara pansumanları ile tedavi edilirken 3 hastada kontrol altına alınamayan 

enfeksiyon nedeni ile PEG kateteri çıkartılmıştır. Bu 3 hastadan birinde, nekrotizan faysa enfeksiyonu 

gelişmesi üzerine, kateter çıkarıldıktan sonra geniş karın ön duvar debridmanı ve geniş spektrumlu 

antibiyotik tedavisi uygulanarak enfeksiyon kontrol altına alınmıştır. Peristomal sızıntı, PEG 

kateterinin yanlışlıkla yerinden çıkması, kanama ve kateterin tıkanması erken dönemde görülen diğer 

komplikasyonlardır. Sonuç: Ek hastalıkların üzerine beslenme bozukluğu ve malnütrisyonun 

eklenmesi yara iyileşmesini bozan önemli bir faktördür. PEG uygulamaları, cerrahi gastrostomiye göre 

daha düşük morbidite ve mortalite oranları ile uzun süre beslenme desteği alacak hastalarda ilk tercih 

edilecek yöntem olmalıdır. Anahtar Sözcükler: Perkütan Endoskopik Gastrostomi, Komplikasyon, 

Yara Yeri Enfeksiyonu, Serebrovasküler Olay 

Anahtar Kelimeler: Perkütan Endoskopik Gastrostomi, Komplikasyon, Yara Yeri Enfeksiyonu, 

Serebrovasküler Olay 
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PERKÜTAN TETİK PARMAK GEVŞETMESİ : GÜVENLİ VE MALİYET 

AZALTAN BİR TEKNİK 
Asst. Prof. MD. Bertan Cengiz 

574- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ  

Amaç: Tetik parmak ağrı ve fonksiyonel kayıp ile seyreden, elin sık görülen rahatsızlıklarından 

birisidir. Perkütan gevşetme tekniğinin tetik parmak rahatsızlığında hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve 

hasta memnuniyeti yüksek olan bir tedavi seçeneği olduğunu göstermeyi amaçladık. Metod: Tetik 

parmak şikayetiyle başvuran 16 hastanın (10 kadın, 6 erkek) 19 tetik parmağına (9 başparmak, 3 işaret 

parmağı, 3 orta parmak, 4 yüzük parmağı) 16 G enjektör iğnesi ile poliklinik şartlarında perkütan 

gevşetme uygulanarak ortalama ay (3-14 ay) takip edildi. Hastaların gevşetme öncesinde demografik 

verileri, semptomları, Quinnel tetik parmak sınıflaması ve eklem hareket açıklıkları kaydedildi. Takip 

süresi sonunda hasta memnuniyeti, şikayetleri, eklem hareket açıklıkları ve komplikasyonlar 

kaydedildi. Bulgular: Perkütan gevşetme sonrasında hastaların tamamında kilitlenme şikayeti ortadan 

kalktı. Ağrı hissi 7. Günün sonunda hastaların tamamında ortadan kalktı. 1. Ay kontrolünde hastaların 

tamamında tam eklem hareket açıklığına ulaşıldı. 2 hastada görülen müdahale bölgesinde sertlik 

dışında başka komplikasyon gözlenmedi. Takip süresi sonunda hiçbir hastada yeniden takılma, ağrı 

veya eklem hareketlerinin kısıtlanması şikayetlerine rastlanılmadı. Sonuç: Perkütan tetik parmak 

gevşetmesi kolay uygulanabilen, maliyeti azaltan, güvenli ve hasta memnuniyeti yüksek olan bir 

tedavi yöntemidir.  

Anahtar Kelimeler: Perkütan Gevşetme, Tetik Parmak, Düşük Maliyet, Günübirlik Cerrahi 
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PFAPA SENDROMU OLAN ÇOCUKLARDA TONSİLLEKTOMİ ETKİNLİĞİNİN 

UZUN DÖNEM SONUÇLARI 
 

Inst. MD. Serkan Çayır 
 

575- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit ile seyreden PFAPA sendromunda 

tonsillektominin rolü tartışmalıdır. Yapılan az sayıda çalışmada tonsillektomi ile yüksek başarılar 

bildirilmesine rağmen, daha fazla hasta sayısı içeren ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

çalışmadaki amacımız PFAPA sendromunda tonsillektominin uzun dönem sonuçlarını incelemek ve 

literatür eşliğinde gözden geçirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 2013-2017 tarihleri 

arasında, Pediatri ve Kulak Burun Boğaz polikliniklerine başvuran ve PFAPA sendromu tanısı alan, 

ayrıca tonsillektomi operasyonu geçiren 28 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 

Hastalarımızın yaş ortalaması 29 ay (12 – 48) ve ortalama takip süresi 30.6 ay olarak saptandı. Bir 

hasta, ameliyattan 36 saat sonra atak geçirdi, ancak takiplerinde başka atak olmadı. Bir hasta da çeşitli 

aralıklarla 4 atak geçirdi ve 4 ay sonra tam remisyon sağlandığı gözlendi. 26 (%92.8) hastada 

ameliyattan hemen sonra tam bir remisyon sağlandığı izlendi. Sonuç: Tonsillektomi, PFAPA 

sendromunun tedavisinde iyi bir seçenektir. 

Anahtar Kelimeler: Pfapa, Tonsillektomi, Remisyon 
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POST MENOPOZAL KADINLARDA HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN 

(ESTRADİ̇OL VALERAT+Sİ̇PROTERON ASETAT) PLAZMA Lİ̇POPROTEİ̇N (A) 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
 

MD. Hasan Sarp Özcan 
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ÖZ 
GİRİŞ: Menopozal dönemdeki semptomların giderilmesinde Hormon Replasman Tedavisi sık 

kullanılan medikasyonlar arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar ile kar-zarar değerlendirilmesi 

Lipoprotein (a) kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. 

Bu çalışmamızda Hormon Replasman Tedavisinin kardiovasküler risk faktörü olan lipoprotein (a) 

üzerindeetkisini saptamayı amaçlamaktauız MATERYAL ve METOD: menopoz tanısı almış, daha 

önce HRT tedavisi almamış ve lipid profili üzerinde ietkisi olabilecek herhangi bir ilaç kullanmayan 

50 kadın çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen kadınlar kontrol ve çalışma olarak iki gruba 

ayrıldı. Çalışma grubuna 3 ay süre ile 21 günlük sikluslar şeklinde HRT tedavisi (11 gün 2 mg./gün E 

valerat, son 10 gün 2 mg/gün E valerat+ 1mg. /gün Siproteron asetat) uygulandı. 3 ayın sonunda her 

iki gruptaki hastalardan venöz kan örnekleri tekrar alındı ve iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak 

değerlendirildi. BULGULAR: Kontrol grubu ve çalışma grubundaki hastaların yaş, menopoz süreleri, 

BMI arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Lipoprotein(a) başlangıç değerleri kontrol 

grubu için 255,7 ± 54,5 mg/l, çalışma grubu için 265,5 ± 68,4 mg/dl idi (p: 0,996) Tedavi sonrası 

Lipoprotein(a) değerleri ise kontrol grubu için 250,8 ± 45,3 mg/l, çalışma grubu için 155,0 ± 54,0 

mg/dl idi (p < 0,001) TARTIŞMA: Literatür incelendiğinde lipoprotein(a) seviyeleri ile koroner 

arterlerdeki daralma miktarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde körele olduğu saptanmıştır. 1992 

Framingham çalışmasında göre post menopozal dönemfe lipoprotein (a) seviyesinde premenopozal 

döneme göre %19 artış saptanmıştır. Postmenopozal dönemde kullanılan hormon replasman 

tedavisinin kardiovasküler sağlık üzerine etkisi belki de literatürdeki en tartışmalı konulardan birisidir. 

Ancak kardiovaskuler sağlığın etkisinin değerlendirilmesi ırasında HRT’nin temel faktörle üzerine 

fizyolojik etkisinin bilinmesi hasta üzerindeki bireysel riskin hesaplanmasında temeli oluşturacağı 

görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Hormon Replasman Tedavisi, Lipoprotein (A) 
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POSTERİOR FOSSA CERRAHİSİNİN BİR KOMPLİKASYONU: VENÖZ HAVA 

EMBOLİ̇Sİ̇ 
 

Asst. Prof. MD. Onur Karaca - Prof. MD. Ayşegül Ertaşkın 
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ÖZ 
Giriş: Venöz hava embolisi, posterior fossa cerrahisi gibi oturur ve yarı oturur pozisyonda yapılan 

cerrahi işlemlerde nadir görülen, hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur. Anestezi uzmanı, bu hastaları 

değerlendirme, konumlandırma, izleme, venöz hava embolizminin önlenmesi ve nörolojik durumun 

korunmasından sorumludur. Bu olgu sunumunun amacı; santral venöz kateterizasyon ile yarı 

oturur,tam oturur veya sırtüstü pozisyonlarında nöroşirürji ameliyatı geçiren hastaların merkezi venöz 

kateterizasyon ve arteriyel monitörizasyonla yakın takibinin standart izlemeye ek olarak, erken tanı ve 

olası tedavinin önemini hatırlatmaktır. Materyal ve Metod: 64 yaşında serebellumda posterior fossa 

tumoru bulunan erkek hasta tumorun 4. Ventrikule bası yapması ve ani gelişen hidrosefaliye yol 

açması sebebiyle acil olarak operasyona alındı. Hastaya pentotal induksyonu (5mg/kg) ve fentanil (1 

mcgr/kg) yapıldıktan sonra hastaya sağ subklavian santral venöz katater takıldı, sağ radial arterden kan 

basıcı monitorizasyonu yapıldı. Hastaya yarı oturur pozisyon verildikten sonra cerrahi ekibe teslim 

edildi.Cerrahinin 90. dakikasında hastada ani gelişen endtidal CO2, So2 ve kan basıncı düşüşü 

gözlendi. Sol akciğerin havalanması kısıtlandı ve pansistolik kardiyak üfürüm saptandı. Venöz hava 

embolisi geliştiği düşünülen hastanın santral venöz kataterinde yaklaşık 120 cc hava aspire edildi. 

Hastanın pozisyonu düzeltikten sonra cerrahi alan serum fizyolojik ile hava almayacak şekilde 

dolduruldu. Hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra cerrahi tamamlandı ve hasta ekstube olarak 

yoğun bakım ünitesine teslim edildi. Tartışma: Bizim vakamızda da olduğu gibi posterior fossa 

cerrahisi yarı oturur pozisyonda yapılmaktadır. Bu nedenle venöz hava embolisi riski diğer kranial 

cerrahilere göre yüksektir. Gelişebilecek hava embolisi komplikasyonu öngörülerek vakamızda gerekli 

önlemler alındı. Santral venöz kataterizasyon ve gerekli monitorizasyon yapıldı. Ani gelişen ve hızlı 

müdahale gerektiren bu komplikasyona, alınan önlemler sayesinde hızlı müdahale edilmiş ve hastada 

sekel kalmamıştır. Sonuç: Anesteziyoloji ve beyin cerrahisi doktorları intrakranial ameliyatlarda hava 

embolisi komplikasyonunu herzaman akılda tutmalı ve cerrahi başlamadan önce gerekli önlemleri 

almalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Venöz Hava Embolisi 
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  PREMATÜR RETİNOPATİSİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM 
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ÖZ 

 Giriş ve Amaç: Prematür Retinopatisi (ROP); immatür retinada vazo obliterasyon, lokal iskemi ve 

anormal gelişen damarların sebep olduğu komplikasyonlar ve sonuçta tedavi edilmez ise körlükle 

sonuçlanabilen bir hastalıktır. Bu sunumda kliniğimizin verileri ile birlikte güncel ROP tedavilerinin 

bildirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Üniversitemiz Göz Hastalıkları Kliniğine Nisan 

2013- Ocak 2019 yılları arasında dış merkezlerden refere edilen veya Yenidoğan Kliniğimizde yatarak 

tedavi gören 36 hafta altı prematüre bebekler değerlendirildi. Literatür taraması ile en son ROP 

tedavileri araştırıldı. Sonuçlar: Belirtilen zaman diliminde 3152 adet prematüreye ROP takibi 

yapılmıştır. Bebeklerin ortalama doğum haftaları 30.38±3.31 (24-36) iken, ortalama doğum kiloları 

1476±515.52 g (570-2670 g) olarak hesaplandı. Herhangi bir evrede ROP gelişen hasta yüzdesi %29 

iken, tedavi gerektiren Tip I ROP oranı %6 olarak saptandı. Tip I ROP gelişen tüm hastalara 

kliniğimizde 532nm Argon lazer ile avasküler retinal alanlara fotokoagülasyon uygulandı. Literatürde 

lazer uygulamaları altın standart kabul edilmiş olmakla birlikte en çok anti-anjiojenik tedavilerle ilgili 

makaleler yer almaktadır. İnsülin benzeri büyüme hormonu (IGF-1) replasmanı, sistemik propranolol, 

Omega-3 çoklu doymamış yağ asidi, granülosit koloni uyarıcı faktör, Jun kinaz inhibitörleri, kök hücre 

ve gen tedavileri ile ilgili yeni tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Tartışma: Son yıllarda diyabetik 

retinopati ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu tedavisinde olduğu gibi, ROP gelişen bebeklerde de 

anti-VEGF (vaskülerendotelyal büyüme faktörü) enjeksiyonunun tedavide yardımcı olabileceğini 

bildiren çalışmalar mevcuttur. Kliniğimizde nörogelişimsel süreci tamamlanmamış olan bu prematür 

bebeklere anti-anjiojenik tedavi uygulaması yerine altın standart lazer uygulamaları tercih 

edilmektedir. Konuyla ilgili verilerimiz literatürde gelişmekte olan ülke verileri ile uyumlu 

bulunmuştur. En az komplikasyonla, hızlı ve etkili bir tedavi ile normal anatomik ve duyusal görme 

gelişimini kazandıracak tedavilere ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Anti-VEGF, Lazer fotokoagulasyon, ROP 

CURRENT APPROACH ON THERAPY OF RETINOPATHY OF PREMATURITY 

ABSTRACT 

Background& Aim: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease that consist of complications of 

vaso-obliteration, local ischemia and abnormal developed vessel on immature retina and if it is not 

treated, ends in blindness. Here, the aim is to present our clinical data together with current ROP 

treatments. Material and Method: Under 36-weeks of gestational age premature babies have been 

evaluated between April-201-January 2019, referred to our university ophthalmology clinic from the 

other centers or from our neonatal unit. The latest ROP treatments have been search via literatures. 

Results: In this given period, 3152 premature babies were followed for ROP development. While the 

average gestational age of babies was calculated as 30.38±3.31 (24-36), average birth weight was 

1476±515.52 g (570-2670 g). While, the percentage of ROP developed patient was 29% at any stage, 

Tip I ROP which needs treatment was 6%. All Tip I developed patients were treated with 

photocoagulation on avascular retinal area with 532 nm Argon laser. Although, application of laser is 

accepted as a gold standard treatment in the literature, vast majority of them are related to anti-

angiogenic treatments. The new treatment options related to the replacement of insulin like growth 

factor-1, systemic propranolol, omega3 free fatty acid, granulocyte colony stimulating factor, 

Inhibitors of Jun kinase, stem cell and gene treatments are present. Conclusion: There are some studies 

about the benefit of anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) injection on ROP developed 

babies like in diabetic retinopathy and senile macular degeneration treatment. Gold standard laser 
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therapy intervention is preferred in our clinic instead of anti- angiogenic treatments for the premature 

babies whose neurodevelopment is incomplete. 

 

 Our data is in consistent with the data of developing countries in the literature. There are requirements 

of treatments which is fast and effective with less complication to gain normal anatomical and visual 

development.   

Keywords: Anti-VEGF, Laser photocoagulation, ROP 
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PREMATÜRE RETİNOPATİSİYLE İLGİLİ SON 10 YILDAKİ BİLİMSEL YAYIN 

EĞİLİMİ 
 

Assoc. Prof. MD. Gökhan Pekel - MD. Evre Pekel 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, son 10 yılda premature retinopatisi (ROP) ile ilgili bilimsel yayın 

eğilimini değerlendirmektir. Yöntemler: Ocak 2009 ve Aralık 2018 tarihleri arasında ‘Web of Science 

Core Collection’ veri tabanında yer alan ROP ile ilgili araştırma makaleleri, mektuplar, vaka 

sunumları, derlemeler ve toplantı özetleri değerlendirildi. Prematüre retinopatisi anahtar kelimesi 

‘başlık’ seçimi modunda bibliyometrik olarak filtrelendi. Bulunan bilimsel dokümanlar yayın yılı, tipi, 

yazarları, dili, ülkesi, dergi adı ve aldığı atıflar bazında bibliyometrik olarak analiz edildi. Bulgular: 

Bu çalışmada toplam 1897 bilimsel yayın değerlendirildi. 2009 yılından (99 doküman) 2018 yılına 

(271 doküman) doğru ROP ile ilgili basılan yayın sayısında artış mevcuttu. Yayınlarda en çok 

kullanılan dil İngilizce idi (1849 doküman, %97.4). ROP ile ilgili en çok yayın yapan ülkeler sırasıyla 

ABD (752 doküman, 39.6%), Hindistan (159 doküman, %8.4) ve Türkiye (139 doküman, %7.3) idi. 

En çok basılan yayın tipleri, araştırma makalesi ve vaka sunumları (1090 doküman, %57.4), toplantı 

özetleri (426 doküman, %22.4) ve mektuplardı (156 doküman, %8.2). Konuyla ilgili en üretken yazar 

Chiang MF idi (93 doküman, %4.9). ROP ile ilgili en çok yayın basan dergi ise ‘Investigative 

Ophthalmology Visual Science’ idi (352 doküman, %18.5). Her bir ROP makalesi başına ortalama atıf 

sayısı 7.47 olarak saptanmıştı. Sonuçlar: ROP ile ilgili basılan bilimsel yayın sayısının her geçen yıl 

arttığı görünmektedir. Bu durumun sebebi, konuya ilginin artmış olması olabileceği gibi konuyla ilgili 

yayın basan dergi sayısının artmış olması da olabilir. ROP yayın sayısı açısından Türkiye ülkeler 

arasında üçüncü sıradaydı. 

Anahtar Kelimeler: Prematüre Retinopatisi, Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Yayın Eğilimi 

 

PUBLICATION TRENDS IN RETINOPATHY OF PREMATURITY IN THE LAST 

DECADE 

ABSTRACT 
Purpose: The aim of this study was to demonstrate the publication trends in the area of retinopathy of 

prematurity (ROP) in the last ten years. Methods: All of the ROP related research articles, letters, case 

reports, reviews and meeting abstracts published between January 2009 and December 2018 indexed 

on the Web of Science Core Collection were evaluated. A bibliometric filter was used to capture 

publications about ROP by using the key word ‘prematurity of retinopathy’ in the ‘title’ selection 

mode. Publication years, document types, authors, languages, country origins, citations and journals of 

the published documents were evaluated as bibliometric analysis. Results: A total of 1897 publications 

were evaluated in this study. The total publication counts about ROP had been increased from the year 

2009 (99 documents) to 2018 (271 documents). The most used language was English (1849 

documents, 97.4%). The top three countries that publish documents related to ROP were as follows; 

USA (752 documents, 39.6%), India (159 documents, 8.4%) and Turkey (139 documents, 7.3%). The 

most published document types were as follows; research articles and case reports (1090 documents, 

57.4%), meeting abstracts (426 documents, 22.4%) and letters (156 documents, 8.2%). Chiang MF 

was the most productive author (93 documents, 4.9%). The journal that publish the most about ROP 

was ‘Investigative Ophthalmology Visual Science’ (352 documents, 18.5%). The average citation 

count per ROP document was 7.47. Conclusions: The number of publications related to ROP seems 

increasing year by year. This situation may be due to the increased interest to the topic or due to the 

increased number of scientific journals that publish the related documents. Turkey was the third 

leading country in the number of publications about ROP. 

Keywords: Retinopathy of Prematurity, Bibliometric Analysis, Publication Trends 
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PREOPERATİF BİLİYER DRENAJIN WHİPPLE SONRASI CERRAHİ 

KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ 
 

MD. Hikmet Erhan Güven - MD. Bülent Aksel 
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ÖZ 

 

Giriş: Bu çalışmada Whipple ameliyatı öncesi sarılık nedeniyle ERCP ile biliyer drenaj yapılmış 

periampüller bölge adenokarsinom tanısı almış hastalarla preoperatif biliyer drenaj yapılmamış 

hastaları postoperatif komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı amaçladık. Materyal Metot: 2010-

2018 yılları arasında aynı cerrahi ekip tarafından periampüller bölge tümörü nedeniyle Whipple 

yapılmış (pankreatoduodenektomi, Roux-en-Y gastrojejunostomi) 89 hasta dosya bilgileri üzerinden 

retrospektif olarak değerlendirildi. Sonuçlar: Hastaların 22’sine (Grup 1) operasyon öncesinde biliyer 

drenaj için endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP) ile koledok stenti yerleştirilmişken, 

hastada (Grup 2) drenaj yapılmamıştı. Gruplar arasında ortalama hasta yaşı ve cinsiyet açısından fark 

yoktu. Gruplar, postoperatif komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde preoperatif biliyer drenaj 

yapılmış ve yapılmamış hastalarda gastrik atoni, intraabdominal abse, kanama ve pankreatik fistül 

oranları arasında istatistiki anlam taşıyan bir fark tespit edilmedi. Yüzeyel cerrahi alan (yara yeri) 

infeksiyonu, preoperatif biliyer drenaj yapılmış hastalarda anlamlı derecede daha sık görüldü. 

Tartışma: Pankreas başı tümörlerinde tıkanma sarılığı sık görülen bir belirtidir. Ameliyat öncesi 

yüksek olan bilirubin değerlerini düşürmek için ERCP ile koledok stenti yerleştirilerek safra drenajının 

devamı sağlanabilir. Hastalarımızda, preoperatif safra drenajı yapılmasının postoperatif 

komplikasyonlar üzerinde olumlu bir etkisi görülmediği gibi yüzeyel cerrahi alan infeksiyonu oranları 

drenaj yapılan hastalarda daha fazla olarak gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ercp, Whipple, Komplikasyon  
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PREOPERATİF GEBE HASTALARDA BİLGİ KAYNAĞI OLARAK YAŞ VE 

EĞİTİM DÜZEYİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ETKİSİ 
 

MD. Bülent Say - MD. Yasin Tire - MD. Sema Peker Kızılöz - MD. Melehat Keçeçioğlu - MD. 

Ümmügülsüm Esenkaya 
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ÖZ 
Amaç: Çoğu hasta tıbbi bilgi bulmak için internete güvenir. Gebelerin sezaryen ameliyatı ve anestezi 

ile ilgili bilgi için interneti ve sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Bu araştırma, İnternet ve sosyal 

medya kullanımının hamilelerde bilgi almak için kullanımını ve bu duruma yaş ve eğitimin etkisi ele 

alınmıştır. Yöntem: 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında hamile kliniğimizi ziyaret eden her 

hastadan bir anket doldurması istendi. Bu anket İnternet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili sorular 

içermektedir. Bulgular: Yanıt veren 98 kişiden% 55'i bir bilgisayara sahipti, İnternet erişimine sahipti 

ve bir sosyal medya adresine sahipti. Hastaların% 22'si sezaryen ameliyatı için interneti araştırdı ve bu 

hastaların% 98'i bilgiyi yararlı buldu. İnternete erişimi olan hastaların% 86'sı cerrahi için aşırı 

endişeliydi. Sonuç: Kliniğe gelen hastaların çoğu İnternet kullanıcısıydı. Anestezist ve cerrahların 

internette kendileri hakkında bilgi göndermesi ve sosyal medya aracılığıyla erişilebilir olması 

anlamında faydalı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hamilelik, İ̇nternet, Sosyal Medya, Eğitim, Yaş. 

 

THE EFFECT OF AGE AND EDUCATION LEVEL IN SOCIAL MEDIA USE AS 

INFORMATION SOURCE FOR PREOPERATIVE PREGNANT PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Background: Common patients rely on the Internet for finding medical information. Pregnant patients 

appear to explore the Internet and social media for information regarding cesarean surgery and 

anesthesia. This investigation studied the hypothesis that the Internet and social media use is shared 

among the pregnant population. And the effect of age and education. Methods: From Oct 1 to Dec 31, 

2018, every patient who visited our pregnant clinic was asked to fill out a questionnaire. This survey 

contained questions concerning the use of the Internet and social media. Results: Of the 98 

respondents, 55% owned a computer, had Internet access, and had a social media address. 22% of the 

patients had searched the Internet for cesarean surgery information, and 98% of these patients obtained 

the information beneficial. Of the patients who had access to the Internet, 86% were over-anxious for 

the surgeon. Conclusions: Most patients who come to a clinic are Internet savvy. It is helpful for 

anesthesiologist and surgeons to post information about themselves on the Internet and to be available 

via social media. 

Keywords: Pregnancy, Internet, Social Media, Education, Age. 
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PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM VE PSÖDOEKSFOLİASYON SENDROMLU 

OLGULARDA SANTRAL KORNEAL KALINLIK VE ÖN KAMARA 

PARAMETRELERİNİN PENTACAM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Çiğdem Coşkun - Prof. MD. Özlem Evren Kemer 
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ÖZ 
Amaç: Primer açık açılı glokom (PAAG) ve psödoeksfoliasyon sendromlu (PES) olgularda santral 

korneal kalınlık (SKK), ön kamara derinliği (ÖKD), ön kamara hacmi (ÖKH), ön kamara açısı (ÖKA) 

ve pupil çapının Pentacam Scheimpflug görüntüleme sistemi ile değerlendirilmesi Materyal-Metod: 

Çalışmaya glokom polikliniğimizde takip edilen 20 PAAG hastasının 33 gözü, 29 PES hastasının 50 

gözü ve bu hastalarla yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 19 kontrol hastasının 38 gözü dahil edildi. Tüm 

olguların SKK, ÖKD, ÖKH, ÖKA ve pupil çapı ölçümleri yüksek çözünürlüklü Scheimpflug 

görüntüleme sistemi (Pentacam HR, Oculus, Germany) kullanılarak yapıldı. Bulgular: Olguların yaş 

ortalaması PAAG grubunda 63,58 ± 6,48 yıl, PES grubunda 66,5 ± 6,29 yıl, kontrol grubunda 64,58 ± 

2,81 yıl idi. Olgular arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı istatistiksel farklılık saptanmadı 

(p>0,05). PAAG grubunun ortalama SKK, ÖKH, ÖKD, ÖKA ve pupil çapı değerleri sırasıyla; 565,3 ± 

31,1 µ, 133,2 ± 28 mm3, 2,56 ± 0,26 mm, 33,3 ± 6,45 derece ve 2,94 ± 0,61 mm idi. PES grubunun 

ortalama SKK, ÖKH, ÖKD, ÖKA ve pupil çapı değerleri sırasıyla; 541,2 ± 46,9 µ, 132,6 ± 4,3 mm3, 

2,66 ± 0,44 mm, 31,4 ± 8,2 derece ve 3,09 ± 0,76 mm idi. Kontrol grubunun ortalama SKK, ÖKH, 

ÖKD, ÖKA ve pupil çapı değerleri sırasıyla; 545,7 ± 27,7 µ, 135,9 ± 42,8 mm3, 2,65 ± 0,45 mm, 32,7 

± 7,59 derece ve 2,99 ± 0,69 mm idi. PAAG ile kontrol grubu ve PAAG ile PES grubu arasında SKK 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,019; p=0,017). Gruplar arasında ÖKH, 

ÖKD, ÖKA ve pupil çapı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Sonuç: 

Çalışmamızda PAAG grubunda SKK, PES ve kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Primer Açık Açılı Glokom, Psödoeksfoliasyon Sendromu, Pentacam 
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PRİMER HİPERPARATROİDİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ 

DENEYİMLERİMİZ 
 

Asst. Prof. MD. Önder Özcan 
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ÖZ 
Primer hiperparatroidi(PHPT) hiperkalseminin en sık görülen sebeplerinden biridir. PHPTD’de %80-

85 oranında soliter adenomlar sorumludur ve soliter adenomların büyük bir kısmı minimal invaziv 

paratroidektomi için uygun vakalar olduğu rapor edilmiştir. Kliniğimizde 2013-2018 yılları arasında 

lokal anestezi altında soliter adenom tanısı alan 15 kadın 7 erkekten oluşan toplam 22 PHPT hastasına 

ait sonuçlarımızı irdeledik. Tüm hastalara preopratif dönemde serum parathormon(PTH), albümin, 

total kalsiyum (Ca) değerlerine bakıldı. Hastaların tümüne boyun ulrasonografisi ve Tc99 MIBI 

sintigrafisi ile lokalizasyon yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ultrasonografi ve sintigrafinin uyumlu 

olduğu soliter lezyon olduğu kabule edilen hastalara minimal invaziv cerrahi girişim önerildi. 

Yapılacak olan cerrahi girişim ile ilgili olarak tüm hastalara ayrıntılı bilgi verildi, alternatif tedavi 

seçenekleri anlatıldıktan sonra, sedasyon+lokal anestezi altın yapılması planlanan cerrahi işlem 

anlatılarak onamları alındı. Tedavi sonrası nüks, cerrahi işlem esnasında lokalizasyonun tespit 

edilememesi durumunda 2. hatta 3. bir cerrahi girişim gerekebileceği, hastanın işlemi tolere 

edememesi durumunda genel anesteziye dönülebileceği anlatılarak genel anestezi altında müdahale 

için ve rekürren cerrahiler için aydınlatılmış onamları alındı. Hastaların tümüne preoperatif ve 

postopretif dönemde vokal kord muayenesi yapıldı. Propofol ve fentanyl destekli sedasyon anestezisi 

altında10-30 mg bupivacain ile derin ve yüzeyel servikal blok anestezisi şeklinde lokal anestezisi 

uygulandı. Ameliyat öncesi ölçülen parathormon değerleri ortalaması 343,217pg/ml, postoperatif 

dönemde ölçülen parathormon değerleri ortalaması 37 pg/ml olarak bulundu. Preopratif ortalama 

Cadeğerleri10,56, albümin değerleri 3,9, postoperatif ortalma Ca değerleri 9,76, albümin değerleri 3,7 

olarak bulundu. Lokalizasyona göre servikal cilt katlantılarına uygun , sternumun 2cm üstünden 

ortalama 2 cm cilt insizyonu ile cilt-ciltaltı geçildi, troid önü fascia ve kaslar açılarak loklizasyona 

uygun olarak troid lojuna girildi, bipolar koter, monopolar koter, ultrasonik disektör gibi enerji 

cihazları eşliğinde, patolojik görünümlü paratroid bezi eksize edildi. Kanama kontrolünü takiben 

tabakalar katlarına uygun kapatıldı. Hiçbir hastada dren kullanılmadı. Postoperatif değerlendirmede 

hastaların tümünde vokal kordların normal olduğu rapor edildi. Yirmi hastaya postoperatif 2. saatte 

oral sıvı gıda başlandı, 2 hastaya postoperatif 6. saatte oral sıvı gıda başlandı. Patolojik incelemeye 

gönderilen materyallerin tümü paratroid adenomu olarak rapor edildi. Adenomların çapı 5 mm ile 4 

cm arasında(ortalama 2,7 cm) arasındaydı. Lokalizasyonlarına göre; 12 sol alt , 3 sol üst, 5 sağ alt , 2 

sağ üst tiroid bezi lokalizasyonundaydı. Üç aylık takipte nüks gözlenmedi, 2 hastada işlemi tolere 

edemediği için genel anesteziye geçildi. Sonuç olarak lokalizasyonu belli olan, seçilmiş hasta 

grubunda lokal anestezi altında mini insizyon ile yapılan paratroidektomi, pirimer hiperparatroidi 

cerrahi tedavisinde güvenle uygulanabilecek bir tedavi seçeneği olarak hastalara önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pirimer, Hiperparatiroidizm, Minimal, İnvaziv, Cerrahi 

 

OUR MINIMALLY INVASIVE SURGICAL EXPERIENCE IN PRIMARY 

HYPERPARATHYROIDISM 
 

 

ABSTRACT 
Primary hyperparathyroidism (PHPT) is one of the most common causes of hypercalcemia. In PHPT, 

solitary adenomas are responsible for 80-85% and most of the solitary adenomas are reported to be 

suitable for minimally invasive parathyroidectomy. In our clinic, we analyzed the results of 22 PHPT 

patients consisting of 15 women and 7 men diagnosed with solitary adenoma under local anesthesia 

between 2013-2018 years. Plasma parathormone (PTH), albumin and total calcium (Ca) values were 



 707 

measured in all patients. All patients underwent neck ultrasonography and Tc99 MIBI scintigraphy for 

localization. Minimally invasive surgical intervention was recommended for patients who were 

accepted to have a solitary lesion in which ultrasonography and scintigraphy were compatible. All the 

patients were informed about the surgical intervention, and after the alternative treatment options were 

explained, the patients were informed about the surgical procedure planned for sedation + local 

anesthesia gold. After the treatment, if the localization was not detected during the surgical procedure, 

a second or even 3rd surgery could be necessary, and if the patient could not tolerate the procedure, 

general anesthesia could be returned and the informed consent was obtained for intervention under 

general anesthesia and for recurrent surgery. All patients underwent a vocal cord examination at the 

preoperative and postoperative period. Deep and superficial cervical block anesthesia with 10-30 mg 

bupivacaine was administered under sedation anesthesia with propofol and fentanyl. The mean 

parathyroid hormone values measured before surgery were 343,217 pg/ml and the mean parathormone 

values measured as 37 pg/ml in the postoperative period. The mean preoperative values were 10,56, 

albumin values 3,9, postoperative mean Ca values 9,76 and albumin values 3,7. According to the 

localization of the cervical skin fold, 2 cm above the sternum with an average 2 cm skin incision was 

passed, the front fascia and muscles of the thyroid gland was opened in accordance with the locus of 

the thyroid entered, bipolar cautery, monopolar cautery, ultrasonic dissecters with energy devices such 

as pathological looking parathyroid The gland was excised. Following bleeding control, the layers 

were closed according to their layers. No drain was used in any patient. Postoperatively, vocal cords 

were reported to be normal in all patients. Twenty patients received oral liquid food at the second 

postoperative hour, and 2 patients received oral liquid food at the postoperative 6th hour. All of the 

materials sent for pathological examination were reported as parathyroid adenoma. The diameter of 

the adenomas was between 5 mm and 4 cm (mean 2.7 cm). According to localization; 12 left lower, 3 

upper left, 5 lower right, 2 right upper thyroid gland localization. No relapse was observed at the 3-

month follow-up, and general anesthesia was switched to 2 patients because they could not tolerate the 

procedure. As a result, parathyroidectomy performed with a mini-incision under local anesthesia in the 

selected group of patients, whose localization is evident, may be recommended to patients as a 

treatment option that can be safely applied in the surgical treatment of primer hyperparathyroidism. 

Keywords: Primary, Hyperparatroidism, Minimal, İnvasive, Surgery 
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PSÖDOEKSFOLİASYON SENDROMLU KATARAKTLI OLGULARDA 

FAKOEMÜLSİ̇Fİ̇KASYON CERRAHİ̇Sİ̇Nİ̇N POSTOPERATİ̇F SONUÇLARI 
 

MD. Salih Çevik 
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ÖZ 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Psödoeksfoliasyon Sendromu kataraktlı olgular ile psödoeksfoliasyon 

sendromu içermeyen kataraktlı olgulara uygulanan fakoemülsifikasyon cerrahisinin postoperatif 

bulgularını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katarakt tanılı 36 hastanın 40 gözü dahil 

edildi. Hastalar PEKS olan ve olmayan olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası 

görme keskinlikleri, göz içi basınçları (GİB), pupil dilatasyonu, zonül zayıflığı olup olmadığı ve 

postoperatif komplikasyonlar ayrı ayrı not edildi. Her iki grubunda preoperatif olarak dilate olmadan 

önce snellen eşelinde tahsihli ve tahsihsiz vizyonları alındı. Biyomikroskobik olarak incelemesi 

yapıldı. Ön kamara derinliği ve iristeki atrofi alanları değerlendirildi. Oküler tansiyon ölçümleri 

gerçekleştirildi. Maksimum pupilla çapı kaydedildi. Fundus muayenesi yapıldı. Daha önce PEKS 

glokomu tespit edilen, intraoküler cerrahi geçiren ve göz içi basıncı yüksek olan (22 mm Hg ↑) olan 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. Her iki gruptaki hastalar 3 ay sonunda elde edilen en iyi görme 

keskinlikleri (BCVA) açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki 18 hasta (9 erkek/9 

kadın) ve kontrol grubundaki 18 hasta (11 erkek/7 kadın) oluşmaktadır. Çalışma grubunun yaş 

ortalaması kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.001). Postoperatif çalışma grubundaki hastaların 

ön kamara reaksiyonu pozitifliği kontrol grubuna göre daha fazladır (p<0.001). Çalışma grubunun 3. 

ay sonunda BCVA değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (p<0.05). 

BCVA değerlerinin 0.7’nin altında ve üstünde olması bakımından 2 grup karşılaştırıldığında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç ve Öneriler: PEKS olan grupta ön kamara reaksiyonunun 

postoperatif dönemde önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. PEKS’li grupta 

3 ay sonra elde edilen BCVA değerleri düşük olduğundan bu süreçte hastaların sık takip edilmesi 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Katarakt, Psödoeksfoliasyon Sendrom, Fakoemülsifikasyon Cerrahisi, Post 

Operatif Bulgular. 

 

POSTOPERATIVE RESULTS OF PHACOEMULSIFICATION SURGERY IN 

CATARACT PATIENTS WITH PSEUDOEXFOLIATION SYNDROME 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to compare the postoperative findings of cataract cases with 

pseudoexfoliation (PEX) syndrome and without any PEX syndrome in phacoemulsification surgery 

Materials and Methods: 40 eyes of 36 patients with cataract were included in the study. Patients who 

were divided into 2 groups PEX and will not. Preoperative and postoperative visual acuity, intraocular 

pressure (IOP), pupil dilatation, zonul weakness and postoperative complications were noted 

separately. In both groups, pre-operative dilated and unambiguous visions were obtained on the 

snellen chart before being dilated. Biomicroscopic examination was performed. The anterior chamber 

depth and the atrophy areas of the iris were evaluated. Ocular blood pressure measurements were 

performed. Maximum pupil diameter was recorded. Fundus examination was performed. Patients with 

PEX glaucoma, intraocular surgery and high intraocular pressure (22 mm Hg ↑) were excluded from 

the study. The patients in both groups were compared for best visual acuity (BCVA) at the end of 3 

months. Results: The study group consisted of 18 patients (9 male / 9 female) and 18 patients (11 male 

/ 7 female) in the control group. The mean age of the study group was higher than the control group (p 

<0.001). In the postoperative study group, the anterior chamber reaction positivity was higher than the 

control group (p <0.001). BCVA values of the study group were significantly lower at the end of the 
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third month than the control group (p <0.05). No significant difference was found between the two 

groups in terms of BCVA values below 0.7 and above (p> 0.05). Conclusions and Recommendations: 

In the group with PEX, anterior chamber reaction should be considered as an important risk factor in 

the postoperative period. Since the BCVA values obtained after 3 months in the PEX group are low, it 

is recommended to follow the patients frequently. 

Keywords: Cataract, Pseudoexfoliation Syndrome, Phacoemulsification Surgery, Postoperative 

Findings. 
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PULMONER VENÖZ TROMBÜS, ACİL SERVİSTE BİR DİSPNE NEDENİ. 
 

Asst. Prof. MD. Beliz Öztok Tekten 
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ÖZ 
Pulmoner venöz trombüs, acil serviste bir dispne nedeni. Pulmoner ven trombozu (PVT), nadir 

görülen bir pulmoner vasküler patolojidir. Sıklıkla atrial fibrilasyon tedavisi için kullanılan kateter 

ablasyonunun bir komplikasyonu olarak görülmektedir. Daha nadir olarak da; akciğer 

transplantasyonunu takiben erken komplikasyon, fibröz mediastinit ve metastatik karsinomlarla 

beraber görülmektedir. PVT'nda klinik prezentasyon spesifik değildir; nefes darlığı, göğüs ağrısı, 

hemoptizi ve öksürük şikayetlerine yol açabilir. Tanıda bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans 

görüntüleme, pulmoner anjiografi ve ekokardiyografi kullanılmaktadır. 57 yaşında erkek hasta 

yakınları tarafından birkaç gündür devam eden göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile acil servise 

getirildi. 40 yıldır günde bir paket sigara içen hastada diyabet, hipertansiyon ve metastatik transizyonel 

hücreli mesane kanseri tanıları mevcut. Radikal sistektomi ve ileal diversiyon ameliyatı geçiren 

hastada, ameliyatı takiben kemoterapi uygulanmış. Kür sağlanan hastada tanı aldıktan 2 yıl sonra 

karaciğer, kemik, akciğer ve beyin metastazları saptanmış. Fizik muayene; genel durum orta, tansiyon 

arteryel: 100/70 mmHg, kalp hızı: 130/dk, solunum sayısı: 32/dk, ateş: 36,4 ve pulse oksimetre ile 02 

saturasyonu: %85. Sağ akciğerde solunum sesleri azalmış. EKG: atrial fibrilasyon mevcut. 

Transtorasik ekokardiyografi: konsantrik sol ventrikül hipertrofisi ve grade 1 diyastolik disfonksiyon 

saptanmış. PAAC grafisi: sağ hiler dolgunluk ve Thoraks anjio bilgisayarlı tomografi’de sağ superior 

pulmoner venden sol atriuma uzanım gösteren trombüs saptanan hastaya acil serviste unfraksiyone 

heparin tedavisi başlanmıştır. Kardiyovasküler cerrahi kliniği tarafından operasyon önerilen hasta, 

yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Pulmoner venöz trombüs nadir görülen ve klinik 

prezentasyonunun nonspesifik olması nedeniyle tanı konulmayan bir vasküler patolojidir. Acil serviste 

dispne nedenleri arasında ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Ven Trombüsü 
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RADYOTERAPİYE BAĞLI MEME ANJİOSARKOMU:OLGU SUNUMU 
Dr.Berrin Inanç1 

1istanbul Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü 

 

586- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

Giriş:Meme koruyucu cerrahi sonrasında  adjuvan radyoterapi uygulaması artık standarttır(1).Meme 

kanseri  kür olabilen ve  uzun süre takipi  gerektiren bir hastalık haline gelmiştir.Bu yüzden 

radyoterapiye bağlı ikincil  kanserlerde  tüm  dünyada artmaktadır. 

Biz kliniğimizde meme kanseri nedeniyle radyoterapi tedavisi sonrasında gelişen meme anjiosarkomu 

olgusunu sunmayı amaçladık 

Olgu:Hastamız 54 yaşında, kadın hasta, 2011 yılında  sağ memede şişlik tanısı ile cerrahiye 

başvurmuş.Meme koruyucu cerrahi ve aksiller kürataj yapılmış .Patoloji sonucu,  T2N1M0 (evre 2b), 

östrojen ve progesteron reseptörü pozitif, HER-2 negatif, invaziv duktal karsiom tanısı 

konmuştur.Cerrahi tedavi sonrasında  8 kür adjuvant kemoterapi, daha sonra tüm meme radyoterapisi 

(50Gy)+ meme boost tedavisi (10 Gy)  almıştır.5 yıl hormonoterapi (anastrazole) kullanmıştır.Klinik 

takipleri  düzenli olan ve herhangi bir sorunu olmayan hasta,Kasım 2018’de, sağ memede  üst- iç 

kadranda , yaklaşık 5cm’lik pembe-mor renkli bir cilt lezyonu olduğunu tarif etti.Radyoterapiye bağlı 

Anjiosarkom tanısı punch biyopsi ile konuldu. 

Patolojide  derin dermisin tümör ile dolu olduğu, tümörün vaskuler kanallardan oluştuğu ve irreguler 

olduğu gözlendi.İmmunohistokimyasal değerlendirme sonucunda, tümör hücrelerinde CD-31 ve c-

myc pozitif olduğu, HHV-8’in negatif olduğu gözlendi.Kİ-67 proliferasyon indeksi 

yüksekti(%40).Tüm bu bulgular radyoterapiye bağlı anjiosarkom tanısını destekler nitelikteydi. 

Hastanın tedavisi hastanemizdeki meme konseyinde değerlendirildi.Radikal mastektomi yapılmasına 

ve plastik cerrahi tarafından  pedikullü fleb uygulamasında karar verildi.Ocak 2019 yılında hasta 

ameliyat edildi.Tümör çapı 9.5x5cm, histolojik grade 3, lenfovasküler invazyon negatifti.Cerrahi 

sınırları temiz olan hastaya adjuvan kemoterapi verilmesine karar verildi. Hastaya yumuşak doku 

kanseri gibi doksorobusin bazlı bir  kemoterapi uygulanmasına kararı verilip,  Tıbbı Onkoloji 

Bölümüne sevk edildi. 

Sonuç: Radyoterapiye bağlı Anjiosarkom,meme kanseri nedeniyle radyoterapi uygulamalarının  geç 

yan etkisidir(2,3).Radyoterapiye bağlı Anjiosarkom genelde radyoterapi uygulamalarından 7-8 yıl 

sonra ortaya çıkar ve  non-spesifik bulgular olan deride renk değişikliği, fibrosiz ve telenjektaziler ile 

kendini gösterir. 

Akselere parsiyel meme radyoterapisi, tüm meme yerine  sadece memedeki kitlenin olduğu  bölgenin 

ışınlandığı bir radyoterapi uygulamasıdır.Bu radyoterapi tekniği sayesinde   radyoterapiye bağlı ikincil 

kanserlerde  azalabilir.Fakat bu tekniğin meme kanserinde  kullanımı  henüz daha sınırlıdır.Hastanın 

kendi kendini muayenesi, düzenli rutin kontrolleri, hastanın eğitimi ve ileri görüntüleme teknikleri 

sayesinde bu hastalığın tanısı  erken konup, tedavisi başlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Radyoterapi, Radyasyona Bağlı Anjiyosarkom, Sekonder 

Malignite. 

 

RADIATION INDUCED ANGIOSARCOMA OF THE BREAST : A CASE REPORT 
 

ABSTRACT 
Introduction Breast conservation surgery, followed by adjuvan irradiation of breast has been used as a 

standart treatment for breast cancer(1).Breast cancer has become a survivable disease with a large 

population of long-term survivors.Therefore, the incidence of radiation induced secondary cancer in 
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world rises. In our study, here we report a case of radiotherapy induced secondary anjiosarcoma after 

treatment of breast cancer patient at our instituion. Case:Our patient is a 54-year-old female with a past 

medical history of T2N1M0(2011, stage IIb, grade 3), infiltrating ductal carcioma of right breast 

cancer patient.Following surgical therapy( lumpectomy and axillary dissection ), she received 

chemotherapy.In addition, she received whole breast+supra+axilla level 1-2-3 radiotherapy(50Gy) + 

boost treatment(10Gy) and hormonal treatment (anastrozole) for 5 years. She remained well and under 

clinical regular follow-up.In October 2018, a big, purple skin lesion of 5cm cm in diameter was noted 

in the inner -upper quadrant of the right breast(Figure-1). RIAS was diagnosed by punch biopsyThe 

patient’s case was discussed at the local MDT.The patient proceeded to having a radical mastectomy 

with plastic reconstruction She was taken adjuvant chemotherapy.She treated with doxorubicin based 

chemotherapy. The patient remained well and her treatment continous and no evidence local or distant 

recurrence. Conclusion RIAS are rare, aggressive soft-tissue lesions with limited treatment options and 

high- rates of both local and systemic relapse.APBI (Accelerete partial breast irradiation) may have 

role in downsizing radiation induced secondary cancer. But APBI use is very limited in breast.Pateint 

educatian is the very important.In additional, routine physical examination and imaging studies may 

be beneficial in earlier detection and treatment of this tumor. 

Keywords: Breast Cancer, Radiotherapy, Radiation-Induced Angiosarcoma, Seconder Malignancy. 
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RAHİM İÇİNE YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA 12 YIL BOYUNCA ALT ÜRİNER 

SİSTEM SEMPTOMLARINA NEDEN OLAN VE MESANEYE MİGRATE OLAN 

TAŞLAŞMIŞ RAHİM İÇİ ARAÇ OLGUSU. 
 

MD. Mustafa Suat Bolat 
 

587- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Rahim içine yerleştirildikten sonra 12 yıl boyunca alt üriner sistem semptomlarına neden olan 

mesaneye migrate olan taşlaşmış rahim içi araç olgusu. Giriş ve amaç: İntrauterin yerleştirilen 

kontraseptif amaçlı rahim içi aracın (RIA) rahim dışına göç ederek ciddi komplikasyonlara neden 

olması nadiren karşılaşılan bir durumdur. İntrauterin yerleştirildikten sonra mesaneye migrasyon 

yapan ve 12 yıl süreyle alt üriner sistem semptomlarına (AÜSS) ve kronik üriner enfeksiyona neden 

olan üzeri taşlaşmış bir RIA olgusunu bildirdik. Olgu sunumu: 38 yaşında bir kadın, üroloji kliniğine 

11 yıl boyunca aralıklı devam eden AÜSS ile başvurdu. Tıbbi öyküsünde, ilk hamileliğinden sonra bir 

RİA yerleştirildiği, doğumdan 40 gün sonra yapılan bu işlemin 1 saate yakın sürdüğü ve oldukça ağrılı 

bir işlem olduğu öğrenildi. RİA yerleştirilmesinden 10 ay sonra hastanın tekrar hamile kaldığı ve 

ikinci hamilelik sırasında RİA'nın çıkarılması için tekrar başvurduğunda RİA'nın uterusta olmadığı ve 

muhtemelen kendiliğinden düşmüş olabileceği söylenmiş. Dokuz yıl boyunca aralıklı kronik sistit ve 

kronik servisit atakları nedeniyle hastaya tıbbi tedavi uygulanmış. Fizik muayenede suprapubik 

hassasiyeti vardı. İdrar incelemesinde mikroskopik hematüri ve piyüri saptandı. Çekilen direkt üriner 

sistem grafisinde merkezinde RIA gölgesi bulunan mesane içinde yerleşmiş taş görünümü mevcuttu. 

Sistoskopide mesane içinde 60x70 mm mesanede serbest taş oluşumu tespit edildi. Spinal anestezi 

altında, taşlaşmış olan RİA açık sistolitotomi ile başarıyla çıkarıldı. Sonuç: RİA'nın intrauterin 

yerleştirilmesinden sonra tekrarlayan AÜSS varlığı ve kontrasepsiyonda başarısızlık, cihazın 

migrasyonunu ya da yanlış yerleşimini düşündürmelidir. RİA'nın normal yerleşimde olmadığı 

durumlarda ciddi komplikasyonları önlemek bakımından radyolojik görüntüleme tekniklerine 

başvurmak ve ektopik yerleşimli RİA'yı çıkarmak gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Rahim İçi Araç, Alt Üriner Sistem Semptomlar, Migrasyon 

 

BLADDER STONE ON AN INTRAVESICAL INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE 

DEVICE DETECTED 12 YEARS AFTER INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE 

DEVICE INSERTION. 

 

 

ABSTRACT 
Introduction: An intrauterine contraceptive device can rarely migrate outside the uterus, resulting in 

serious complications. We reported a case of stone formation on an intravesical IUD causing lower 

urinary tract symptoms (LUTS) and recurrent urinary tract infections in a woman for 12 years. Case 

presentation: A 38-year-old woman admitted to the urology clinic with LUTS for eleven years. Her 

medical history revealed that despite the placement of an IUD after her first pregnancy, she was 

pregnant again after 10 months, after a complicated IUD placement 40 days after birth. When she re-

admitted for removal of IUD during the second pregnancy, she had been told that the IUD was not in 

the uterus and possibly dropped spontaneously. The patient was received medical treatment with the 

diagnosis of chronic cystitis and chronic cervicitis for nine years. Physical examination showed 

suprapubic tenderness. Urinalysis revealed microscopic hematuria and pyuria. Intravesical stone 

formation with an imprint of an IUD has been confirmed using a Kidney-Ureter-Bladder X-ray. In 

cystoscopy, an intravesical 60x70 mm free stone formation was detected. Under spinal anesthesia, 

calcified IUD was successfully removed with open cystolithotomy. Conclusion: This study 

demonstrated all IUD should be carefully followed up. Because it may migrate, radiologic imaging 

may be needed. 

Keywords: Intrauterine Device, Migration, Lower Urinary Tract Symptoms 
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RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGULARINDA OPERASYON ÖNCESİ ÇEKİLEN 

KONTRASTLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEVRE DOKU İNVAZYONUNU 

GÖSTERİR Mİ' 
 

Asst. Prof. MD. Engin Kaya - MD. Turgay Ebiloglu - Asst. Prof. MD. Sinan Akay 
 

588- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Renal hücreli karsinom operasyonu öncesinde çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) 

tetkikinin çevre doku invazyonu konusunda yeterli bilgi verip vermediğini araştırmak. Materyal ve 

Metod: Ocak 2015 ve Mart 2018 tarihleri arasında renal hücreli karsinom nedeniyle radikal veya 

parsiyel nefrektomi operasyonu yapılan 50 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalara ait 

kontrastlı abdominopelvik BT görüntülerinde; radyolog komşu yağ planlarını, karaciğer, vena kava 

inferior, aorta, dalak, pancreas, iliopsoas kası ve batın arka duvar ile renal kitle arasındaki inavton 

varlığını ve ara planın durumunu (düzenli/düzensiz) ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Operasyonlarda 

görev alan ürolog tarafından aynı parametreler peroperatif olarak veya operasyon notlarından 

çıkarılarak değerlendirildi. Operasyon sırasında komşu organ invazyon durumuna adı geçen komşu 

organın diseksiyonu sırasında karar verildi. Sonuçlar: Total olarak 16 kadın (%32) ve 34 erkek (%68) 

hasta bulunmaktaydı. Ortalama yaş 60.14±13.89 yaş (26-88 yaş) idi. Etkilenen böbrek 22 hastada 

(%44) sağ, 28 hastada sol böbrek (%56) idi. Nefrektomilerin 37 tanesi (%74) radikal, 13 tanesi (%26) 

parsiyel idi. BT tetkiki ile operasyon arası ortalama süre 34.48±12.07 gün (1-60 gün) idi. Karaciğer, 

iliopsoas kası ve batın arka duvarı için operasyon öncesi kontrastlı BT görüntüleri cerrahi ve patoloji 

sonuçlarına göre invazyon ve ara plan düzensizlikleri konusunda yalancı pozitif sonuçlara neden oldu. 

Vena kava inferior ve aorta için BT görüntüleri cerrahide konfirme edilen invazyon veya ara plan 

düzensizliklerini saptamada başarısız oldu. Tartışma: Karaciğer, dalak, pancreas, iliopsoas kası ve 

batın arka duvar invazyonu için operasyon öncesi çekilen kontrastlı abdominopelvik BT’ ler yanlış 

pozitifliklere neden oldu. Vena kava inferior ve aorta için ise BT tetkiki cerrahi sırasında konfirme 

edilmiş olan invazyon ve ara plan düzensizliklerini saptayamadı. 

Anahtar Kelimeler: Renal Hücreli Karsinom, Bilgisayarlı Tomografi, İ̇nvazyon, Nefrektomi 

 

DOES PREOPERATIVE ENHANCED CONTRASTED COMPUTED 

TOMOGRAPHY SHOW THE INVASION TO SURROUNDING STRUCTURES IN 

RENAL CELL CARCINOMA' 
 

 

 

ABSTRACT 
Objectives: To determine if preoperative enhanced computed tomography (PECT) yields enough 

information or not about the invasion to adherent structures before operations for renal cell carcinoma. 

Materials and Methods: A total of 50 patient who had open radical or partial nephrectomy due to renal 

mass between January 2015 and March 2018 enrolled in this retrospective study. The radiologist 

elaborately examined the fat planes, and regularity/irregularity of the border at liver, vena cava, aorta, 

spleen, pancreas, ileopsoas muscle, and abdominal posterior wall. The urologist took part in the 

operations noted the same parameters while operations or extracted them from operational notes. The 

diagnosis of invasion in intraoperative setting was based on findings while dissection of mentioned 

organ. Results: There were 16(32%) female and 34(68%) males. The mean patient age was 

60.14±13.89(26-88). The effected renal unit was right kidney in 22(44%) and left kidney in 28(56%) 

patients. There were 37(74%) radical, 13(26%) partial nephrectomies. The mean time lag from PECT 

and operations was 34.48±12.07(1-60) days. For liver, spleen, pancreas, ileopsoas muscle, and 

abdominal posterior wall, PECT yielded some false positive results of adherence or irregularity than 

detected in surgery and pathology. For vena cava and aorta, PECT couldn’t detect the adherence or 
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irregularity that was seen in surgery. Conclusions: For liver, spleen, pancreas, ileopsoas muscle, and 

abdominal posterior wall, PECT yielded some false positive results of adherence or irregularity than 

detected in surgery. For vena cava and aorta, PECT couldn’t detect the adherence or irregularity that 

was seen in surgery. 

Keywords: Renal Cell Carcinoma, Computed Tomography, Invasion, Nephrectomy 
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RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ VEYA ŞOK DALGASI LİTOTRİPSİ' 

GLOMERÜLER FİLTRASYON HIZI İLE BÖBREK FONKSİYONLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

MD. Selçuk Sarıkaya - Asst. Prof. MD. Engin Kaya 
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ÖZ 

 

Giriş Üriner sistem taş hastalığı, görülme sıklığı artan yaygın bir sağlık sorunudur. Çapı 20 mm'den az 

olan taşlar esas olarak şok dalgası litotripsi (SWL), retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) ve perkütan 

nefrolitotomi (PNL) ile tedavi edilir. Bu çalışmada, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) değerlerini 

değerlendirerek RIRC ve SWL girişimlerinin böbrek fonksiyonlarına etkilerini değerlendirmeyi ve 

karşılaştırmayı amaçladık. Gereç- Yöntem Bu retrospektif çalışmaya Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nde 2017 yılında RIRC veya SWL yapılan toplam 95 hasta dahil edildi. Preoperatif, erken 

postoperatif ve geç postoperatif GFR değerleri, renal hastalıkta kısaltılmış diyet modifikasyonuyla 

hesaplandı. RIRC ve SWL tedavisi sonrası GFR seviyelerindeki değişiklikler istatistiksel olarak 

karşılaştırıldı. Sonuçlar Erken postoperatif - preoperatif ve geç postoperatif - preoperatif GFR 

değerleri arasındaki fark analiz edilirken gruplar arasında istatistiksel olarak fark tespit edildi (her ikisi 

için de p <0.05). RIRC grubunda postoperatif erken dönemde GFR değerlerinde 0.37 ml / dak / 1.73 

m², SWL grubu için 5.65 ml / dak / 1.73 m² artış olduğu saptandı. Ameliyat sonrası geç dönemde 

RIRC grubunda 2.4 ml / dak / 1.73 m², SWL grubunda 7.75 ml / dak / 1.73 m² artış oldu. Genel 

doğrusal modelde, GFR değişikliklerinde RIRC ve SWL grupları arasındaki zamana göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark vardı (p <0.05). Gruplar arasında taş lokalizasyonlarına göre GFR düzeylerinde 

fark tespit edilmedi (p> 0.05). Tartışma SWL, özellikle 20 mm'den küçük çaplı taşlar için RIRC ile 

karşılaştırıldığında GFR değerlerinde meydana gelen değişiklikler göz önüne alınarak, böbrek ve 

üreter taşları için ilk tedavi olarak düşünülmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taş, Swl, Rırc, Glomeruler Filtrasyon 

 

 

RETROGRADE INTRARENAL SURGERY OR SHOCK WAVE LITHOTRIPSY' 

COMPARISON OF THE EFFECTS ON RENAL FUNCTIONS BY GLOMERULAR 

FILTRATION RATE 
 

ABSTRACT 

 

Introduction Urolithiasis is a common health problem with increasing incidence. Stones with a 

diameter of less than 20 mm are mainly treated with shock wave lithotripsy (SWL), retrograde 

intrarenal surgery (RIRS) and percutaneous nephrolithotomy (PCNL). In this study, we aimed to 

evaluate and compare the effects of RIRS and SWL interventions on renal functions by evaluating 

glomerular filtration rate (GFR) values. Materials and Methods A total of 95 patients who underwent 

RIRS or SWL in 2017 at Gulhane Research and Training Hospital were included in this retrospective 

study. Preoperative, early postoperative and late postoperative GFR values were calculated with 

abbreviated Modification of Diet in Renal Disease (aMDRD) method. Changes in GFR levels after 

RIRS and SWL treatments were compared statistically. Results While analyzing the difference 

between early postoperative - preoperative and late postoperative - preoperative GFR values there 

were statistically difference between groups (p<0.05, for both). For RIRS group there was 0.37 

ml/min/1.73 m² increase and for SWL group there was 5.65 ml/min/1.73 m² increase in GFR values in 

early postoperative period. There was 2.4 ml/min/1.73 m² decrease for RIRS group and 7.75 

ml/min/1.73 m² increase for SWL group in values in late postoperative period. In general linear model, 

there were statistically significant difference in GFR changes by the time between RIRS and SWL 

groups (p<0.05). There were not difference in GFR levels according to stone localizations between 
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groups (p>0.05). Conclusion SWL must be considered as first line treatment for kidney and ureteral 

stones when considering the changes in GFR values comparing to RIRS for especially the stones with 

a diameter of less than 20 mm. 

Keywords: Stone, Swl, Rırs, Glomeruler Filtration 
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RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ 

SONUÇLARI 
 

MD. Coskun Kaya 
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ÖZ 
Amaç: Kliniğimizde Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi yapılan 234 hastanın sonuçları retrospektif 

olarak değerlendirildi. Materyal-Metot: Hastanemizde tek bir ürolog tarafından RİRC operasyonu 1 

Ocak - 1 Eylül 2018 tarihleri arasında 102 hastaya uygulanmıştır. Bütün hastalara genel anestezi 

altında flexibl URS ve holmiyum lazer kullanılmıştır. Hastaların kontrolleri 1 ay sonra direk grafiler 

ve üriner sistem ultrasonografisi ile yapılmıştır. Operasyonun başarı oranı tamamen taşsız ve 2 

mm'den küçük rezidüel taşların varlığı olarak tanımlanmıştır. Bulgular: 60 hasta erkek, 42 hasta kadın 

idi. Hastaların ortalama yaşı 42.84±12.38 yıldır. Ortalama taş boyutu 15.4±0.67 mm dir. 47 (%46) 

hastaya ilk seansta üreteral darlıktan dolayı için double J stent takıldı ve daha sonra yeniden 

operasyona alındı. Hiçbir hastaya akses kılıf kullanılmadı. Operasyon sonrası 59 (%57.8) hastaya 

Double j stent takılmıştır. Taşsızlık oranı %82.4'dir. Tüm hastalarda herhangi bir komplikasyon 

gelişmemiştir. Sonuç: Üst üriner sistem taşları laser teknolojisi ve fleksibl üreterorenoskopideki 

gelişmeler sayesinde düşük morbidite yüksek başarı oranları ile tedavi edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fleksibl Üreterorenoskopi, Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi, Ürolitiyazis 

 

RETROGRAD INTRARENAL SURGERY: THE RESULTS OF ESKİSEHİR STATE 

HOSPİTAL 
 

 

ABSTRACT 
Objective: The outcomes of 234 cases performed retrograde intrarenal surgery (RIRS) by the same 

senior urologist in our clinic were evaluated retrospectively. Material and methods: RIRS was 

performed on 102 cases 1 January and 1 October 2018. All patients were operated in the standard 

lithotomy position and underwent flexible URS with holmium laser under general anesthesia. Controls 

of the patients were assessed by plain films (KUB), urinary tract ultrasonography (US) 1 month after 

the operation. Success rate of the procedure was defined as the stone-free status or presence of residual 

fragments less than 2mm. Results: 60 of the patients were male and 42 were female. The median ages 

of patients were 42.84±12.38 years. The median stone size was 15.4±0.67 mm. Double-J stents were 

inserted to 14 patients because of ureteral stricture and they underwent operation later. Access sheath 

was not used for all patients. Double J stents were placed to 59 (57.8 %) patients for more stone 

burden and ureteral edema. The stone free rate was 82.4 %. Any complication was not observed for all 

cases. Conclusion: With advances in laser technology and flexible ureterorenoscopy, upper urinary 

tract stones can be treated with lower morbidity and high success rates. 

Keywords: Flexible Ureterorenoscopy; Retrograde İntrarenal Surgery; Urolithiasis 
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ROTAVİRUS AŞISININ KLİNİK ETKİNLİĞİNİN VE YAN ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZ 
Giriş: Rotavirus, dünyada hastane yatışlarına ve bebek ölümlerine neden olan ağır ishal tablosunun en 

önemli nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlam 

Çocuk Polikliniğine başvuran bebeklerde 3 doz uygulanan pentavalan rotavirus aşısının klinik 

etkinliğinin, yan etkilerinin ve izlemde belirlenen rotavirus tiplerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve 

Yöntemler: Aşının etkinliğinin saptanması için, poliklinik başvurusunda ailelere rotavirus aşısı 

hakkında bilgi verilmiş ve kabul eden ailelerin bebeklerine rotavirus aşısı uygulanmıştır. Bebekler 

ishal olduklarında ELİSA (Rotaclone Meridien, USA) yöntemi ile ishal etkeninin rotavirus olup 

olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS Version 11.5 istatistik paket programı ile analiz 

edilmiştir. Sonuç: Rotavirus aşısının etkinliğini araştırmak, G ve P genotiplerini belirlemek amacıyla 

Mayıs 2008- Haziran 2009 tarihleri arasındaki rotavirus sezonu döneminde; rotavirus aşısı olan 299 

bebek ve olmayan 251 bebek çalışma kapsamına alınmıştır. İzlemdeki 543 bebekten 108’inin (% 19,9) 

ishal olduğu bildirilmiştir. Rotavirus aşısı olan ve olmayan grup arasında ciddi ishal görülme açısından 

istatistiksel fark saptanmazken (p=1.000); rotavirus aşısı olmuş grupta orta şiddette ishal görülme 

oranı, aşı olmamış gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p=0,22). Elde 

edilen 63 dışkı örneğinden 6’sı (% 9,5) ELİSA ile rotavirus (+) tespit edilmiştir. Üç örnek (% 50) 

rotavirus aşısı yaptırmış gruba, 3 örnek ise ( % 50) rotavirus aşısı yaptırmamış olan gruba aittir. PAGE 

elektroforetiplendirme ile 6 örnekten 3ü PCR (+) saptanmıştır. Bir örnek G1P[8], bir örnek G4P[8] , 

bir örnekse G9 (+) tespit edilmiştir. G1P[8] ve G4P[8]ün rotavirus aşısı yaptırmamış olan gruba ait 

olduğu, G9 (+)örneğin ise aşı yapılmış olan grupta olduğu görülmüştür. Tartışma: Bu çalışma ile 

Pentavalan Rotavirus aşısının etkinliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmaya dahil edilen grupta, 

ciddi ishalden koruma açısından aşılı ve aşısız gruplar arasında fark bulunmamış, bu durum her iki 

grupta da ciddi ishal olan çocukların sayısının az olmasına bağlanmış, ancak aşılı grubun, istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha az orta şiddetli ishal olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rotavirus, İ̇shal, Türkiye, Suş 
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ÖZ 
Safra kesesi adenomyomatozisi nadir görülen benign tümöral bir lezyondur .Tüm kolesistektomi 

piyeslerinin patolojik incelenmesinde %2-5 oranında rastlanır. Görüntüleme yöntemlerinde safra 

kesesi duvar kalınlık artışı olarak saptandığı için safra kesesi maligniteleri ile karışabilir .Kesin tanı 

kolesistektomi piyesinin incelenmesi ile konulur .Sunumumuzda 2 olgu üzerinden safra kesesi 

adenomyomatozis teşhis ve tedavi yöntemini tartışmayı planladık 1.olgu : 63 yaşında erkek hasta 

yaklaşık 3 aydır özellikle yemeklerden sonra olan sırta vuran karın ağrıları sebebiyle dış merkeze 

başvurmuş .Hastaya yapılan tetkikler sonucunda üst batın MRda safra kesesinde kistik kitlesel lezyon 

saptanması üzerine hastanemize yönlendirilmiş. Hastaya hastanemizde kontrol amaçlı tüm batın USG 

yapıldı .USG sonucunda da MR ile uyumlu olarak ön tanının safra kesesi adenomyomatozisi olması 

üzerine hasta için operasyon kararı alındı . Hastaya laparoskopik kolesistektomi uygulandı .Patoloji 

sonucu da safra kesesi adenomyomatozis ile uyumlu olarak geldi 2.olgu :69 yaşında kadın hasta son 6 

aydır devam eden ara ara sırta vuran karın ağrıları sebebiyle gastronteroloji polikliniğine başvurmuş. 

Endoskopilerde patolojik bulgu saptanmamış .Yapılan tüm abdomen USGde safra kesesinde fokal 

adenomoid hiperplazi ile uyumlu olabilecek bir alan saptanması üzerine tarafımıza konsulte edildi. 

Hastaya safra kesesi adenomyomatozis ön tanısı ile operasyon kararı alındı .Hastaya laparoskopik 

kolesistektomi uygulandı . Hastanın patoloji sonucu da safra kesesinde fokal adenomatöz hiperplazi 

olarak raporlandı Safra kesesi adenomyomatozis genellikle patolojik incelemenin ardından kesin 

tanının konulabildiği ,safra kesesinin nadir görülen benign bir lezyonudur . Klinik olarak safra kesesi 

taşı veya taşlı kolesistit ile benzer bulgulara sahiptir .Tanıda görüntüleme yöntemleri yol göstericidir. 

Tedavi kolesistektomidir.Literatürde malignite riski nedeniyle konvansiyonel kolesistektomi önerilen 

çalışmalara olsa da daha çok laparoskopik kolesistektomi uygulanmaktadır .Sırta vuran karın ağrısı 

şikayeti ile başvuran hastalarda safra kesesi taşı haricinde safra kesesi adenomyomatozisinin de benzer 

semptomlara sebep olabileceği ve laporoskopik kolesistektominin öncelikli tedavi yöntemi olacağı 

unutulmamalıdır . 
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SAĞ SUPCLAVİEN VENDEN GÖNDERİLEN SANTTAL VENÖZ KATETERİN SAĞ 

SÜPERİOR İNTERKOSTAL VENE İLERLEMESİ NADİR GÖRÜLEN 

MALFORMASYON 
 

Asst. Prof. MD. Ufuk Turan Kürşat Korkmaz 
 

593- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Santral venöz kateterizasyon modern tıp uygulamalarında rutin bir işlemdir, basit bir işlem olmasına 

rağmen işlem sırasında birçok komplikasyon bildirilmiştir. Santral venöz kateterin kılavuz telin 

ardından sağ supcalvien vene girdiği buradan ilerleyerek sağ üst interkostal vene girdiği ve bu veni 

penetre ederek hemo-hidrotoraksa neden olduğu olağandışı bir olgu sunuyoruz. Bu şekilde, kateter 

komplikasyonunu ve tedavi yönetimini tartışmayı amaçladık.Olgu sunumu :30 yaşındaki bir erkek 

hasta, transvers kolon yaralanmasına neden olan batına ateşli silah yaralanması nedeniyle acile geldi . 

Aşırı dehidrate olmuş , Pulse-110 bpm, BP-90 / 50mmHg, ve periferi soğuk hasta acil operasyona 

alındı. Periferik venlere ulaşılabilir olmasına ve iki tane intravenöz katetere girmesine rağmen, yeterli 

hidrasyon ve kan transfüzyonu sağlanamadığı için santral venöz kateterizasyongereği düşünüldü ve , 

sağ subklavyen venden görüntüleme kılavuzluğu olmadan 7 F santral ven kateteri seldinger tekniği ile 

başarıyla yerleştirildi .işlem zorlanmadan ve venöz ponksiyonda kan görülerek yapıldı. Batın 

yatalanması operasyonu başarı ile tamamlandıktan sonra hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Çekilen 

akciğer grafisinde sağ toraksta hemo hidro toraksla uyumlu görünüm ve santral kateterin sağm 

süperior interkostal ven doğru geriye dönmüş olduğu görüldü. Kateter çekildi . ve hastaya 5. İka dan 

toraks tüpü takıldı ve 2000 cc hemorajik karekterli mai 24 saate direne edildi. Hasta servise alındı 

takibinde komplikasyon olmayan hastanı toraks tüpü 3. Gün çekildi . hasta batın operasyonu sonrası 

10 günde şifa ile taburcu edildi Sonuç:Bu şekilde litaratüde nadir görülen komplikasyonu ve tedavi 

yönetimi ile ilgili bilgiler vererek tıp litaratürüne katkı bulnamayı amaçladık. Bütün girişimsel işlemler 

özellikle santaral ven kateterizasyonu USG eşliğinde yapıldığında ve işlem sonrası Xray ile 

değerlendirildiğinde daha az komplikasyon görülecek ve komlikasuyon ve malpozisyonlar erken 

dönemde fark edilecektir 

Anahtar Kelimeler: Santral Ven Kateteri, Kateter Malpozisyonu, Hemo-Hidrotoraks, Toraks Tüpü 

 

THE PROGRESSION OF THE CENTRAL VENOUS CATHETER TO THE RIGHT 

SUPERIOR INTERCOSTAL VEIN FROM THE RIGHT SUPCLAVIAN VEIN IS A 

RARE MALFORMATION 
 

 

ABSTRACT 

Central venous catheterization is a routine procedure in modern medical practice, although it is a 

simple procedure and many complications have been reported during the procedure. We present an 

unusual case where the central venous catheter enters the right supcalvien vein following the 

guidewire and enters the right upper intercostal vein and causes hemo-hydrotorax by penetrating this 

vein. In this way, we aimed to discuss catheter complication and treatment management. Case Report: 

A 30-year-old male presented to the emergency department with a gunshot wound to the abdomen, 

which caused transverse colon injury. Extremely dehydrated, Pulse-110 bpm, BP-90 / 50mmHg, and 

peripheral cold patient were taken into emergency operation. Although peripheral veins were 

accessible and two intravenous catheters were used, central venous catheterization was considered 

because of insufficient hydration and blood transfusion. . The patient was taken to the intensive care 

unit after the inpatient operation was completed successfully. The chest radiography showed a 

hemorrhage in the right thorax, and the central catheter showed a right reversal of the right intercostal 

vein. The catheter was pulled. and a 5 cm thoracic tube was inserted into the patient and a 2000 cc 

hemorrhagic character was resisted for 24 hours. The patient was followed-up on the third day of 
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thorax tube. The patient was discharged with healing in 10 days after abdominal operation. 

Conclusıon: In this way, we aimed to contribute to the literature of medicine by giving information 

about the rare complication and treatment management. When all interventional procedures are 

performed with USG-guided catheterization and with Xray after the procedure, less complications will 

be seen and com- plexion and malpositions will be noticed early. 

Keywords: Central Venous Catheter, Catheter Malposition, Hemo-Hydrothorax, Thorax Tube 
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ÖZ 
Giriş: Myokardial performans indeksi kalbin fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla ultrasonografi 

yardımıyla elde edilen bir indekstir. Sağ ve sol kalpten yapılabilir. Ölçüm izovolumetrik kontraksiyon 

zamanı (Isovolumetric contraction time, ICT) ile isovolumetrik relaksasyon zamanının (Isovolumetric 

relaxation time, IRT) toplamının ejeksiyon zamanına (Ejection time, ET) bölünmesiyle yapılmaktadır. 

Ölçüm kişiden kişiye ve kişinin kendi içinde değişiklik gösterebildiğinden ölçüm yönteminin optimal 

olmasını sağlamak amacıyla modifikasyon yapılmış ve kapak klikleri işaret noktaları olarak 

belirlenmiştir. Fetal kardiyak fonksiyonları etkileyebilecek potansiyel durumlarda MPI’de değişiklik 

beklenmektedir. Fetal büyüme geriliği, ikiz-ikiz transfüzyon sendromu, maternal diyabet, preeklampsi, 

fetal hidrops, fetal anem kolestaz bu durumlara örnek olarak gösterilebilir. Kardiyak fonksiyonları 

etkileyen durumlarda MPI ölçümü fetal girişim ve doğum zamanlaması için yol gösterici 

olabilmektedir. Ancak MPI doğru ve tutarlı ölçümü önem arzetmektedir. Optimal MPI ölçüm 

metadolojisi ve normal değerlerle ilgili evrensel bir referans aralığı mevcut değildir. Bu nedenle 

patolojik durumlarda MPI ölçümü ile ilgili araştırma yapmadan önce sağlıklı fetuslarda MPI ölçümü 

yapıp kendi referans değerlerimizi ve ölçüm yöntemimizi standardize etmeyi amaçladık. Materyal-

Metod: Sistemik hastalığı olmayan, fetusta anomali saptanmamış, 29-39 hafta arası tekil gebeliği olan 

hastalardan rastgele seçilen 20 kişi çalışmaya alındı. Tüm ultrasonografik ölçümler iki kadın doğum 

uzmanı tarafından gerçekleştirildi. Kişiler arası varyasyonun önüne geçmek için her hasta iki uzman 

tarafından da birbirlerinin ölçümünden habersiz olarak değerlendirildi. Birbiriyle uyumlu ölçümler 

kaydedildi. Obstetrik ya da sistemik patolojisi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Fetal sol 

ventrikül MPI ölçümü için Hernandez-Andrade ve arkadaşlarının anlattığı şekilde modifiye yöntem 

kullanıldı. Elde edilen sonuçlar ve hastaların yaşı, gravidası, paritesi, yaşayan çocuk sayısı ve gebelik 

haftası gibi demogrofik özellikler kaydedildi. Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 26 (19-42) olarak 

saptandı. Gebelik haftası 36 (29-39) idi. Ortalama Mod-MPI değeri 0.42 (0.2-0.6) bulundu. Tartışma: 

Bu çalışma ile bizim kliniğimizdeki sağlıklı gebelerde sol Mod-MPI için normal aralık 0.2-0.6 olarak 

saptanmıştır. Ölçüm için cihaz ayarları 0-30 derece insonasyon açısı, 15 cm/s sweep hızı ve kapak 

klikleri net olarak görülünceye kadar düşük gain ayarları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mpı, Normal Gebelik 
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ÖZ 
Amaç: Çalışmanın amacı sağlıklı populasyonda keratometri ve astigmat değerlerini farklı cihazlarla 

ölçmek ve cihazların birbirleriyle olan uyum ve korelasyonunu değerlendirmektir. Materyal ve Metot: 

Çalışmaya, ortalama yaşı 29,6± 7,23 yıl (range:20-47) olan 42 hastanın (19 erkek ve 23 kadın) 82 gözü 

dahil edildi. Hastaların TOPCON. KR-8800 otokeratometre (TOK), Nidek AL-Scan (NAS) ve Galilei 

Dual Scheimpflug Analyzer (GDSA) ile keratometri ve astigmat değerleri analiz edildi ve cihazlar 

arası farklılık, uyum ve korelasyon istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: TOK, NAS ve GDSA 

için sırasıyla, keratometri değerleri 43,54±1,32 D (40,56-45,94 D), 43,58±1,30 D (40,47-46,01 D), 

43,58±1,30 D (40,47-46,01 D) ve astigmat değerleri 0,71±0,44 D (0,06-1,88 D), 0,70± 0,41 D (0,16-

1,90 D), 0,70±0,41 D (0,16-1,90 D) idi. Ortalama sferik eşdeğer −0,53±0,59 D (+0,25-2,00) idi. Üç 

cihazla ölçülen keratometri ve astigmat değerleri birbirleriyle iyi bir uyum, korelasyon ve 

tekrarlanabilirlik göstermekteydi, sınıf içi korelasyon katsayıları bütün değerler için 0.90 ve 

üzerindeydi. Sonuçlar: Sağlıklı populasyonda üç cihazla ölçülen keratometri ve astigmat değerleri iyi 

bir uyum, korelasyon ve tekrarlanabilirlik göstermektedir. Bu cihazlarla ölçülen keratometri ve 

astigmat değerleri birbirinin yerine kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Keratometri; Otokeratometre; Nidek Al-Scan; Galilei Dual Scheimpflug 
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ANALYSIS OF KERATOMETRY AND ASTIGMATISM VALUES IN HEALTHY 

SUBJECTS WITH DIFFERENT INSTRUMENTS 
 

 

ABSTRACT 
Background: To compare keratometry and astigmatism and with different instruments in healthy 

population to assess the agreement and correlation between these devices. Materials and Methods: 84 

eyes of 42 healthy patients (19 men, 23 women) with a mean age of 29.6±7.23 years (range:20-47) 

were included in the study. Keratometry and astigmatism values of the patients were analysed with 

Topcon KR-8800 autokeratometer (TAK), Nidek AL-Scan (NAS) and Galilei Dual Scheimpflug 

Analyzer (GDSA). The difference, agreement and correlation between the devices were compared 

statistically. Results: Keratometry values were 43.41±1.58 D (39.75-47.25D), 43.54±1.56 D (39.8-

47.44 D), and 43.25±1.61 D (39.10-47.10 D) and astigmatism values were 0.93±0.93 D (0-4.50 D), 

1,10 ±1.08 D (0.23-5.57 D), 0.96±1.00D (0.10-4.40 D) for AK, NAS and GDSA respectively. Mean 

spherical equivalent was −0.53±0.59 D (+0.25-2.00). Keratometry and astigmatism values showed 

good agreement, correlation and repeatability (interclass correlation coefficients for all the values 

above 0.90) between devices. Conclusions: Keratometry and astigmatism measured with these three 

devices show good agreement, correlation and repeatability. Therefore, the keratometry and 

astigmatism values measured with these devices should be used interchangably. 

Keywords: Keratometry; Autokeratometer; Nidek Alscan; Galilei Dual Scheimpflug Analyzer 
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ÖZ 
Sekonder hiperparatiroidizm son dönem böbrek yetmezliği hastalarında oluşan metabolik 

değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve mortaliteye kadar var ciddi komplikasyonlarla 

birliktedir. Son dönem böbrek yetmezliğinde gelişen hipokalsemik ve hiperfosfatemik durum 

parathormon salınımında artmaya ve kronik uyarılma sonucunda paratirorid bezlerinde soliter veya 

diffüz hiperplaziye neden olur. Bu hastaların tedavisinde cerrahi önemli bir seçenek olarak yerini 

korumaktadır. Bu çalışmada sekonder paratiroidi nedeniyle cerrahi uygulanmış hastalardaki klinik 

deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. Çalışmaya 2013-2018 yılları arasında kliniğimize ameliyat 

önerilerek refere edilen ve ameliyat yapılan tüm sekonder hiperparatiroidi hastalarının verileri dahil 

edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası parathormon ve kalsiyum değerleri, ameliyat öncesi 

görüntülemeleri, ameliyat sonrası patoloji raporları incelendi. Toplam 22 hasta (9 kadın/13 erkek) 

çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 2’si (%9,09) lokal anestezi altında ameliyat edilirken, 20 hasta 

(%90,1) genel anestezi altında ameliyat edilmiştir. Hastaların dördünde (%18.18) adenomatöz 

değişiklikler saptanırken, on sekiz hastada (%81,82) hiperplastik değişiklikler nedeniyle üç buçuk 

paratiroidektomi tercih edilmiştir. Üç buçuk paratiroidektomi tercih edilen 3 hastada (%16,67) 

dördüncü paratiroid bezi sternokloid kas içine implante edilmiştir. Hastaların ortanca (en az, en çok) 

preoperatif parathormon düzeyi, ektomi sonrası parathormon düzeyi ve postoperatif geç parathormon 

düzeyi sırasıyla 571,45 (69,38; 3058,00), 402,00 (5,96; 2251,00), 146,44 (3,02; 949,40) olarak izlendi. 

Hastaların tamamında ektomi sonrası parathormon ve kalsiyum düzeyinin düştüğü gözlenmiştir. 22 

hastadan 2’sinde (%9,09) parathormon düzeyindeki düşüş yüzde ellinin altında kalmıştır. Hastaların 

tamamında kalsiyum düzeyleri 10 mg/dl’nin altına düşmüş olup, ortalama kalsiyum düzeyi 8,18±1,27 

olarak bulunmuştur. Sekonder hiperparatiroidi hastalarının tedavisinde seçkin tedavi, sebebin ortadan 

kaldırılmasına yönelik olarak böbrek transplantasyonu yapılmasıdır. Ancak böbrek transplantasyonu 

yapılamamış vakalarda morbiditeyi önlemek amacıyla paratiroidektomi halen geçerli bir tercihtir. 

Serimizde de görüldüğü gibi uygun hastalarda paratiroidektomi yapılması kalsiyum düzeylerinde tama 

yakın bir düzelme sağlayabilmektedir. Ameliyat sırasında hemen ektomi sonrası alınan kanda bakılan 

parathormon düzeyi değerinin cerrahi başarının sağlanmasındaki rolü büyüktür. 

Anahtar Kelimeler: Sekonder Hiperparatiroidi, Cerrahi, Paratiroidektomi 

 

ROLE OF SURGERY IN SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM: OUR 

CLINICAL EXPERIENCE 
 

 

ABSTRACT 
Secondary hyperparathyroidism is a result of metabolic changes in end stage kidney failure patients 

and carries the risk for serious complications, even death. Hypocalcemia and hypophosphatemia in 

end stage kidney failure patients stimulates parathormone release from parathyroid glands, therefore, 

chronic repeated stimulation may lead to solitary or diffuse hyperplasia. Surgery is still a valid option 

in treatment of these cases. In this study we aimed to evaluate and share our clinical experience about 

this topic. Data of all patients who were referred to our clinic and underwent surgery because of 

secondary hyperparathyroidism were included in this study. Parathormone levels prior and after 

surgery, calcium levels prior and after surgery, preoperative ultrasound and scintigraphy reports, 

postoperative histopathology reports were examined. Total of twenty-two patients (9 female/13 male) 

were included. Two of the patients (9.09%) were operated with local anesthesia, whereas 20 patients 

(90.1%) underwent general anesthesia. In 4 patients (18.18%) preoperative findings were compatible 



 726 

with adenomatous changes in one or two suspected glands, on the other hand, 18 patients (81.82%) 

were diagnosed as parathyroid hyperplasia and underwent three-and-a-half parathyroidectomy. The 

fourth gland was implanted in sternocleid muscle in three (16.67%) of these three-and-a-half 

parathyroidectomy patients. Median (maximum, minimum) preoperative parathormone level, post-

ectomy parathormone level and postopereative late parathormone levels were 571.45 (69.38, 3058.00), 

402.00 (5.96, 2251.00), 146.44 (3.02, 949.40), respectively. Post-ectomy parathormone and calcium 

levels were lower than preoperative levels in all of the patients. In 2 out of 22 patients (9.09%) the 

decrease ratio of parathormone level were lower than 0.5. Late calcium levels were below 10mg/dL in 

all of the patients and mean calcium level was found 8,18±1,27. The selected treatment option for 

secondary hyperparathyroidism is kidney transplantation. However, as a preventive measure in these 

patients who can’t get a kidney transplant, parathyroidectomy stays as a valid option. As our results 

present, parathyroidectomy can provide safe calcium levels for these patients. Blood sampling for 

parathormone in the operating room right after parathyroidectomy is very important for surgical 

success in this procedures. 

Keywords: Secondary Hyperparathyroidism, Surgery, Parathyroidectomy 
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SERULEİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL AKUT PANKREATİT MODELİNDE; 

LOKSİGLUMİD VE OKREOTİD’İN AKUT PANKREATİT ŞİDDETİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
 

MD. Mustafa Fevzi Celayir 
 

597- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Bütün pankreatit modellerinde (diyet, duktus bağlanması ve sekretuar ilaçlar ile indüklenme) 

mekanizma pankreasın dokusu içinde asiner enzim aktivasyonu gibi benzer olaylarla tetiklenir. 

Kolesistokinin (CCK) analoğu serulein ile oluşturulan akut pankreatitin şiddetinin CCK reseptör 

antagonisti ile değiştirilebileceği tartışmalıdır. Bu çalışmada, bir CCK reseptör antagonisti olan 

loksiglumidi serulein ile oluşturulmuş akut pankreatit modelinde, serulein indüksiyonu öncesi 

kullanarak, tek başına ve oktreotid ile birlikteki etkisini karşılaştırmalı olarak araştırdık. Materyal ve 

Metod: Çalışmamızda her biri 30 sıçan içeren 3 deney ve 10 sıçan içeren 1 kontrol grubu oluşturuldu. 

Grup 1’de deneklere serulein 4 doz subkutanöz olarak verildi. Grup 2’de serulein enjeksiyonlarından 

30 dakika önce loksiglumid, grup 3’te ise loksiglumide ek olarak okrerotid deneklere uiygulanmıştır. 

En son serulein enjeksiyonundan 6,12 ve 24 saat sonra her gruptan 10 sıçan ameliyat edilip 

biyokimyasal analiz için kanları alınıp, histolojik değerlendirme için de pankreas dokusu rezeke 

edilmiş ve değişiklikler değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Serum amilaz ve laktat dehidrojenaz (LDH) 

değerleri ve histolojik akut pankreatit kriterlerine göre grup 2 ve 3’te akut pankreatitin şiddeti düşüktü. 

Pankreatit şiddeti açısından grup 2 ve 3 arasında fark yoktu. Tartışma: Pankreatit oluşumundan 30 

dakika önce kullanılan loksiglumid oluşturulan pankreatitin şiddetini azaltmıştır. Loksiglumide ek 

olarak kullanılan oktreotidin bir katkısı gösterilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Loksiglumid, Octreotid, Serulein, Akut Pankreatit. 

 

THE ROLE OF LOXIGLUMIDE OR LOXIGLUMIDE PLUS OCIREOTIDE IN THE 

PREVENTION OF CERULEIN INDUCED ACUTE PANCREATITIS 
 

 

ABSTRACT 
Background: In all acute pancreatisis models (diet induced, duct ligation and secretogogue induced) 

similar starting events triggered: acinar enzyme activation within pancreas, it is controversial that 

severity of acute pancreatitis induced by cholecystokinin (CCK) analogue, cerulein, might be altered 

by CCK receptor antagonists. In this study we assessed the affect of loxyglumide, a CCK receptor 

analogue given before induction of acute pancreatisis by cerulein and compared the result when 

ocreotide plus loxyglumide given. Methods: Three groups of rat consisting of 30 rats, and 10 control 

rats included in the study. Group 1 rats were given cerulein subcutaneously, Group 2 rats were given 

loxyglumide 30 minutes before cerulein injection, and Group 3 rats were given loxyglumide plus 

octreotide 30 minutes before cerulein injection. After 6,12 and 24 hours of the last cerulein injection 

10 rats in each group operated and blood taken for biochemical analysis and pancreas resected for 

hystologic examination and changes observed were evaluated. Results: Severity of acute pancreatisis 

was lower in Group 2 and 3 rats as demonstrated by amylase, lactate dehydrogenase (LDH) levels and 

histologic acute pancreatisis criteria. No difference in severity found between Group 2 and 3. 

Conclusion: Loxyglumide shown to decrease severity of acute pancreatitis when given 30 minutes 

before induction of pancreatitis. Octreotide pretreated with loxyglumide has no supplemental affect. 

Keywords: Loxyglumide, Octreotide, Cerulein, Acute Pancreatitis. 
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SPOR İ̇LİŞKİLİ KONKÜZYON: BİBLİYOMETRİK BİR ÇALIŞMA 
 

Asst. Prof. MD. Selim Ayhan 
 

597- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Dünyada ve ülkemizde spor ilişkili konküzyonu konu alan akademik yayınları ortaya çıkarmak 

ve ülkemizde spor ilişkili konküzyon farkındalığının arttırılmasına katkı sağlamak. Yöntem: 

"Concussion", "brain concussion", "athletic injuries", "sports" anahtar kelimeleri kullanılarak; PubMed 

veri tabanının gelişmiş arama özellikleri ve National Library of Medicine e-direct komutları ile, 1988-

2018 yılları arasında yayımlanmış olan makalelere erişim sağlandı. Bunlar içerisinde, en az bir 

yazarının bağlı bulunduğu kurumu nöroşirürji olan makaleler tespit edildi. Bulgular: Anahtar kelimeler 

ile toplam 2599 makaleye ulaşıldı. Bunların 214 (%8,2)’ünde en az bir yazarın bağlı bulunduğu kurum 

nöroşirürji idi. Kanıta dayalı tıp uygulamaları çerçevesinde yayınlar değerlendirildiğinde, bir tane 

meta-analiz, on tane sistematik derleme, üç tane randomize kontrollü çalışma ve bir tane çok merkezli 

çalışma tespit edildi. En çok kullanılan anahtar kelime “brain concussion” idi. Sonuç: Bu çalışma, 

Dünya üzerinde yapılan araştırmalar ve yayımlanmış akademik çalışmaların aksine ülkemizde spor 

ilişkili konküzyon araştırmalarının sayıca az ve dünya tıp literatürüne katkılarının yetersiz olduğunu 

göstermiştir. Sözkonusu patoloji ülkemizdeki araştırmacıların ilgi alanı dışında gibi gözükse de; 

sahada ve sağlık kuruluşlarındaki tanı problemleri ile dünya üzerinde popüler olan ve spor ilişkili 

konküzyon sıklığının yüksek olduğu bazı spor faaliyetlerinin ülkemizde daha az rağbet görmesi altta 

yatan diğer sebepler olabilir. Ülkemiz bazında yapılacak ileri çalışmalar, spor ilişkili konküzyonun 

tanınması ve farkındalığının arttırılması için anahtar rol oynayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Kafa Yaralanmaları, Konküzyon, Spor Yaralanmaları 
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STRESLİYİM, DEPRESİFİM, O ZAMAN KALP HASTASIYIM! 
 

MD. Engin Akgül 
 

598- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş-Amaç: ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ demiş Atatürk. Bu cümlenin devamına 

baktığımızda ise sağlam vücudun da sağlam psikolojik durumla mümkün olduğunu görürüz. Asrın, 

belki de insanlığın en yaygın görülen ve en çok görmezden gelinen hastalığı olan psikolojik 

rahatsızlıklar pek çok hastalığa davetiye çıkardığı gibi kalp hastalıklarının da can yoldaşıdır. Gereç-

Yöntem: Literatürde psikiyatrik durumun hangi hastalıklara sebep olduğuyla ilgili pek çok araştırma 

ve olumsuz gelişmelere karşı öneriler bulunmaktadır. Biz özellikle kardiyovasküler sistem üzerine 

yoğunlaştık. Bulgular: 17. YY da Thomas Willis isimli araştırmacı kalbin kontrolünün sinir sistemi ve 

hormonlar aracılığıyla olduğunu göstermiştir. Buradan yola çıkılarak sempatik ve parasempatik sinir 

sisteminin kalp fonksiyonlarını ve sağlığını ne şekilde etkilediği pek çok araştırmaya konu olmuştur. 

Stresli insanlarda sempatik yoğunluğa bağlı olarak hipotalamik-adrenokortikal yolda hiperaktivite 

vardır ve nihayetinde kortizol oranı yüksektir. Yıkım hormonu olan kortizolün hiperlipidemi, 

hipertansiyon ve damar hastalıklarına sebep olduğu gösterilmiştir. Ayrıca stres hormonu olan 

epinefrinin de hipertansiyon ve şiddetli vazokonstrüksiyon etkisi de özellikle aterosklerotik damar 

hastalığı varlığında miyokard enfarktüsüne sebep olur. Stres altında salgılanımı artan katekolaminlerin 

lipolize sebep olup serbest yağ asitlerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu durumda da hiperkolesterolemi ve 

hipertansiyona gerek kalmadan ateroskleroz gelişebilmektedir. Sonuç: Stres kaynakları sonsuzdur. İş 

hayatı, sağlık sorunları, özel hayat ve pek çok etken stres kaynağı olabilir. Tabi ki bunları tamamen 

ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak önemli olan bu olumsuz durumun sürekli olmamasıdır. 

İnsanların ruhsal iyilik hallerine yardımcı olabilecek uğraşlar edinmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca erken tanı her hastalıkta olduğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda da önemlidir ve psikolojik 

destek almak için çekinmemek gerekir. Bize düşen ise çevremizde huzursuz olduğunu fark ettiğimiz 

bireylerin psikolojik destek alma hususunda gerekli medeni cesareti edinmelerine yardımcı olmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Stres, Depresyon, Ateroskleroz, Miyokard Enfarktüsü 
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SUBAKROMİYAL IMPİNGEMENT SENDROMU VE BURSİTİ OLAN 

HASTALARDA STEROİD ENJEKSİYONU YAPILAN HASTALAR İLE FİZİK 

TEDAVİ VE NSAİ VERİLEN HASTALAR ARASINDA Kİ KLİNİK SONUÇLARIN 

VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Ömer Bozduman - Asst. Prof. MD. Murat Köken 
 

599- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Hastanemiz de son iki yıl içinde Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine başvuran ve radyolojik 

tetkiklerinde rotator cuff yırtığı yada dejeneratif artriti olmayan subakromiyal impingement ve/veya 

subakromiyal bursit tanısı alan 25-43 yaş arası 50 kadın hasta değerlendirildi. Hastalar steroid 

enjeksiyonu yapılanlar ile fizik tedavi + Nsaii başlanan hastalar seçildi. Hastalara tedavilerinden 1. 

gün, 30.gün ve 6 ay sonra omuz eklemi ağrısı, günlük aktivite, pozisyon, rotasyon ve güç açısından 

Constant skorlaması ile değerlendirmesi soruldu ve yapıldı. Hastaların tamamı travma, enfeksiyon, 

malignitesi olmayan daha önce bu tedavileri almamış olan ve hepsi ev hanımı olan kişilerden 

seçilmiştir. Çalışmamız sonucunda steroid yapılan hastaların 1. gün sonra ki değerlendirmesinde diğer 

gruba göre hastaların kliniklerinin daha iyi olduğu ancak 30. Gün ve 6. ayda fizik tedavi egzersizleri 

verilen ve bu tedavilerine devam eden hastaların klinik açıdan daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Birçok 

çalışmada steroid lokal komplikasyonları (avn,enfeksiyon vs) bildirilmiş olsada çalışmamıza aldığımız 

hastalarda böyle bir komplikasyon ile karşılaşmadık. Nsai ilaçların mide yan etkisi için tüm hastalara 

ppi profilaksisi başladık ve tedaviyi 10 gün ile sınırladık. Herhangi bir mide ağrısı veya ilaca bağlı 

hastayı çalışma dışına alma gereği duymadık. Fizik tedavi egzersizlerine devam eden hastaların steroid 

enjeksiyonu yapılan hastalara göre uzun dönemde daha etkin bir klinik düzelme sağladığını tespit 

ettik. 

Anahtar Kelimeler: Subakromiyal İmpingement, Steroid Enjeksiyonu, Constant Skoru 

 

CLINICAL OUTCOME OF PATIENTS APPLIED STEROIDS INJECTIONS OR 

PHYSICAL THERAPHY AND NSAID WITH SUBACROMIAL IMPINGEMENT 

SYNDROME AND SUBACROMIAL BURSITIS 
 

 

ABSTRACT 
50 women between age 25-43 evaluated who administered to Orthopaedics and Traumatology clinic 

with subacromial impingement syndrome and/or subacromial bursitis and with no rotator cuff rupture 

and degenerative arthritis. Patients treated with steroid injections or NSAID and physical theraphy was 

choosen. Patientevaluated at 1st day, 30th day, 6th month with Constant score for shoulder pain, daily 

activity, range of motion, strength. Patients are choosen from housekeepers and without trauma, 

infection, malignity and all did not recieve any treatment. At the end of 1st day, patients recieved 

steroids had better clinical results than other group but 30th day and 6th month, NSAID and physical 

theraphy group had better outcomes. Despite the complications that reported in recents studies, we did 

not encounter with local complications of steroids(AVN,infection etc.) For the side effect of NSAID, 

PPI prophylaxis were administered to patients for 10 days. None of the patients excluded for the side 

effects. Long term outcomes were better in NSAID and physical theraphy group. 

Keywords: Subakromiyal İmpingement, Steroid İnjections, Constant Score 
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SUBARAKNOİD KANAMA SAPTANAN HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİNDE 

ETİYOLOJİK FAKTÖRÜ VE ERKEN DÖNEMDE PROGNOZU 

ÖNGÖREBİLMEYE YÖNELİK DEMOGRAFİK VERİLERİN VE BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELERİNİN ANALİZİ: BİR KLİNİK ÇALIŞMA. 
 

Asst. Prof. MD. Mustafa Ogden 
 

600- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
GİRİŞ: Bu çalışmada subaraknoid kanama (SAK) saptanan hastalarda demografik ve laboratuar 

bulgularını kullanarak tedavi öncesi erken dönemde bu hastaların prognozunu ve SAK’a yönelik 

etiyolojik faktörleri öngörebilecek biyobelirteçleri bulmak amaçlandı. METOT: Çalışmaya 2016- 2018 

yılları arasında beyin bilgisayarlı tomografisinde SAK görülüp tedavi edilen hastalardan izole kafa 

travmasına ikincil SAK gelişen hastalar (TRAVMA grubu, n=10) ve izole orta serebral arter 

anevrizması rüptürü sonucunda SAK gelişen hastalar (MCA grubu, n=12) alındı. Hastaların tedavi 

öncesi yaş, cinsiyet, Glasgow Koma Skalası ve Fisher derecelendirme puanları, Yoğun Bakım 

Ünitesinde (YBÜ) ve hastanede kalış süreleri, Glasgow “Outcome” Skalası (GOS) puanları 

kaydedildi. Ayrıca bu hastaların tedavi öncesi kan tetkiklerinde hemoglobin, lökosit, nötrofil, lenfosit, 

trombosit, eozinofil ve bazofil sayıları, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) 

sonuçları, serum glukoz, C-reaktif protein (CRP), sodyum ve potasyum seviyeleri incelendi. 

SONUÇLAR: MCA grubundaki hastaların hastanede yatış süreleri (t=-2.925,p=0.003), nötrofil 

sayıları (Z=-2.242,p=0.025), NLR (Z=-2.242, p=0.025) ve PLR değerleri (Z=-2.506,p=-0.012) 

TRAVMA grubundaki hastalardan daha yüksekti. Bu gruptaki hastaların bazofil sayıları (Z=-

3.10,p=0.002) ve serum CRP düzeyleri (Z=-2.968,p=0.003) daha düşüktü. Korelasyon analizinde 

MCA grubunda FİSHER derecelerinin kadın hastalarda, YBÜ’nde yatış süresi uzadığında ve glukoz 

değerlerinin yüksek olduğu koşulda artabileceği öngörüldü. Bu hastaların YBÜ’nde kalış sürelerinin 

uzadığı koşulda prognozlarının da kötü olabileceği öngörüldü. Nötrofil sayısının 3650 

(alan=0.783,p=0.025,%75 sensitif ve %80 spesifik), NLR değerinin 3.65 (alan=0.783,p=0.025,%75 

sensitif ve %80 spesifik) ve PLR değerinin 115.42 (alan=0.817,p=0.012,%83 sensitif ve %90 spesifik) 

değerlerinin üzerinde ve bazofil sayısının 27 (alan=0.888,p=0.002,%90 sensitif ve %75 spesifik) ve 

serum CRP değerinin 5.35 (alan=0.875,p=0.003,%90 sensitif ve %83 spesifik) değerleri altında olduğu 

koşullarda bu kanamanın orta serebral arter anevrizması kökenli olabileceği düşünüldü. TARTIŞMA 

Çalışmanın sonunda SAK saptanan hastalarda ölçülen nötrofil ve bazofil sayılarının, NLR, PLR ve 

serum CRP değerlerinin SAK etiyolojisini ayırt etmede birer biyobelirteç olarak kullanılabileceği 

düşünüldü. Ayrıca orta serebal arter anevrizması rüptürüne ikincil SAK gelişen hastaların erken 

dönemde prognozunu belirlemede YBÜ’nde kalış sürelerinin kullanılabileceği öngörüldü. 

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid Kanama, Orta Serebral Arter, Anevrizma, Biyokimyasal 

Parametreler 
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SÜTÇÜ İNEKLERDE KURU DÖNEMDE FOTOPERİYODUN SONRAKİ 

LAKTASYONDA SÜT ÜRETİMİNE ETKİSİ 
 

Ra. Ph.D. Serdal Kurt 

 

601- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 

Günün aydınlık ve karanlık zaman diliminin inekler üzerindeki etkisine fotoperiyod etkisi 

denilmektedir. Aynı zamanda hayvanların sezon değişimine kendilerini adapte ettikleri varsayılan 

çevresel bir etki olarak düşünülmektedir. Kuru dönem ise prepartum dönemde sağımın ve süt üretimin 

durması ile doğuma kadar sağılmadan geçen zaman dilimi olarak tanımlanmış olup ideal süresinin 

yaklaşık 2 ay olduğu bildirilmiştir. İnekler üzerine yapılan çalışmalarda fotoperiyodun endokrin 

değişimler üzerine etkisinin olduğu ve bazı hormonların (Prolaktin (PRL), melatonin ve IGF-1 gibi) 

salınımının fotoperiyod ile koordineli çalıştığı saptanmıştır. Kuru dönemde kısa aydınlık uzun karanlık 

uygulamalarının izleyen erken laktasyonda süt üretimini artırırken uzun aydınlık kısa karanlık 

uygulamalarının süt üretimini azalttığı bildirilmiştir. Bu amaçla, inekler üzerinde yürütülmüş deneysel 

çalışmalarda kuru dönemde kısa aydınlık ve uzun karanlık zaman uygulamalarının (8 saat aydınlık:16 

saat karanlık) erken laktasyonda süt üretimini artırdığı doğrulanmıştır. Ancak bu durumun aksine 

laktasyon döneminde uzun günlerde süt üretimin arttığı rapor edilmiştir. Çünkü süt üretimi üzerine 

doğrudan etkisi olan PRL hormonunun uzun günlerde salınımının artığı bilinmektedir. Ancak kuru 

dönem boyunca PRL’in yüksek seyretmesi gelecek laktasyonda süt üretimi açısından performansı 

baskıladığı anlaşılmıştır. Dolayısı ile kuru dönemde görülen fotoperiyodik etkinin PRL sinyalleri ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, sütçü ineklerde kuru dönemde fotoperiyodun sonraki 

laktasyonda süt üretimine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, kuru dönemde 

fotoperiyodun izleyen laktasyonda süt üretimi üzerine etkisinin olduğu ortaya konmuştur.  

Anahtar kelimeler: Fotoperiyod, inek, kuru dönem, süt üretimi. 

 

The Effect of Photoperiod on Milk Production in Next Lactation in Dairy Cows 

ABSTRACT 

The effect of the light and dark time of the day on the cows is called the photoperiod effect. It is also 

considered to be an assumed as environmental impact that animals adapt themselves to season change. 

The dry period is defined as the time period between halting of milk removal and the parturition in 

dairy cows. And the ideal length of dry period has been reported to be about 2 months. Studies on 

cows showed that photoperiod had an effect on endocrine changes and some hormones (such as 

prolactin (PRL), melatonin and IGF-1) were coordinated with photoperiod. In the dry period, short day 

(short the light long dark) applications increased milk production in the following early lactation 

whereas long day (long the light short dark) applications decreased milk production. For this purpose, 

in experimental studies conducted on cows, it was confirmed that short light and long dark time 

applications in dry period (8 h light: 16 h darkness) increased milk production in early lactation. 

However, it was reported that milk production increases in long days in lactation period. It is known 

that the release of PRL hormone, which has a direct effect on milk production, is increase in long 

days. However, the high PRL activity during the dry period has been found to suppress the 

performance in terms of milk production in the next lactation. Therefore, photoperiodic effect in the 

dry period is thought to be related to PRL. The aim of this review was to investigate the effect of 

photoperiod during dry period on milk production in next lactation in dairy cows. In conclusion, it was 

determined that photoperiod in dry period had an effect on milk production in the next lactation. 

Key words: cow, dry period, milk production, photoperiod. 
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TAŞRA DEVLET HASTANESİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN 70 YAŞ ÜSTÜ 

AĞRI HASTALARININ RETROSPEKTİF İNCELEMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Alpay Ateş 
 

602- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Taşra devlet hastanesinde yatarak tedavi gören 70 yaş üstü ağrı hastalarının retrospektif incelemesi 

ALPAY ATEŞ,Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve ReanimasyonA.B.D. GİRİŞ: 

Yaşlılıkta ağrı biyolojik,psikolojik,ruhsal sağlığı ve sosyal yaşantıyı etkileyen önemli bir sağlık 

durumudur. Ağrı poliklinikleri kurulduktan sonra bu polikliniklere başvuran yaşlı hasta sayısı da 

artmaktadır.Biz de bu çalışmada tarımla geçimini sağlayan, az nüfuslu bir ilçe devlet hastanesinde ağrı 

polikliniğine başvurup ağrı servisine yatışları yapılan 70 yaş üstü hastaları retrospektif olaraktan 

incelemeyi amaçladık. Kastamonu Devlet Hastanesi’nde ki ilgili branş doktorları ile yapılan 

konsültasyonlar ve görüntüleme yöntemleri ile hastaların ağrı nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır. 

YÖNTEMLER:Bu çalışmada ekim 2010 – şubat 2013 tarihleri arasında, Kastamonu Taşköprü Devlet 

Hastanesi ağrı polikliniğine başvurup ağrı servisine yatışı yapılan 70 yaşüstü hastaların retrospektif 

olaraktan dosyaları incelendi.Hastaların cinsiyetleri,hastanede yatış süreleri,tanıları ve tedavileri 

araştırıldı. BULGULAR: Çalışmamızda 70 yaş üstü 43 erkek(%36,1), 76 kadın(%63,8) toplam 119 

hasta yer almıştır.3 günden az yatan hasta sayısı 40 (%33,6), 3-7 gün arasında yatan hasta sayısı 62 

(%52,1), 7 günden fazla yatan hasta sayısı 17(%14,2) olmuştur.Çalışmamızda yer alan hastalar 48 

miyalji, 11 eklem ağrısı, 6 radikülopati,11 bel ağrısı,30 gonartroz, 11 siyatalji,2 artroz tanıları 

almıştır.Tüm hastalara analjezik ajan tedavisi verilmiştir. Epidural steroid uygulaması 6 

hastaya,paravertebral somatik sinir blokajı 2 hastaya, tetik nokta 24 hastaya,eklem içi enjeksiyonu 30 

hastaya uygulanmıştır. SONUÇ: Yapılan tedaviler sonrasında hasta memnuniyetinin fazla olmasıyla 

ağrı polikliniğine başvuran yaşlı hasta sayısı artış göstermiştir.Girişimsel işlemler neticesinde 

hastaların ilaç kullanmasında azalma sağlanmıştır.Analjezik ajanları kullanırken yaşlılarda 

görülebilecek farmakolojik değişikliklere dikkat edilmelidir.Ağrı polikliniklerinin 

yaygınlaşması,multidisipliner ağrı tedavisi ve aile eğitimleri ile yaşlıların ağrı tedavisinde hasta 

memnuniyetinin artacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Taşra Hastanesi,70 Yaş Üstü Hastalar,ağrı 
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TC-99M MİBI-NEGATİF PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA 

PARATİROİD ASPİRASYONU İ̇LE PARATİROİD LEZYONLARIN TAYİNİ 
 

MD. Mustafa Çalışkan - Prof. MD. Selvihan Beysel 
 

603- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Çalışmanın amacı Tc-99m MIBI-negatif primer hiperparatiroidili hastalarda, preoperatif 

ultrason-rehberliğinde aspirasyon sıvısından paratiroid hormon düzeyi tayini ile şüpheli paratiroid 

lezyonların lokalizasyonu belirlemektir. Materyal-metod: Boyun ultrasonda şüpheli servikal nodül 

saptanan ve Tc-99m MIBI-negatif primer hiperparatiroidili hastaların şüpheli servikal nodüllerinden, 

ultrason-rehberliğinde ince-iğne (US-İİAB) paratiroid aspirasyon örneği alındı. Hiperkalsemisi olan 

hastalara, klinik ve biyokimyasal olarak primer hiperparatiroidi (7 kadın ve 2 erkek) tanısı kondu. 

Hastaların boyun ultrasonografisinde görüntülenen servikal nodüllerin hepsi hipoekoik solid 

nodüllerdi (9-20 mm boyutunda). Bu nodüllerin 5’i sağ altta, 3’ü sol altta ve 1’i sol ortada 

görüntülendi. Ancak bu nodüller, Tc-99m MIBI sintigrafisinde görüntülenemedi. Dokuz şüpheli 

servikal nodülden, tanısal amaçlı US-İİAB eşliğinde alınan paratiroid aspirat örneğinde, biyokimyasal 

intak paratiroid hormon (iPTH) düzeyi ölçüldü. Bu örneklerde, iPTH hormon düzeyi belirgin yüksek 

ölçüldü (274 - >3000 pg/mL). Paratiroid aspirattan alınan iPTH hormon düzeyi, serumdan alınan iPTH 

hormon düzeyine göre anlamlı yüksek bulundu. US’da şüpheli nodüller paratiroid lokalizasyonları ile 

uyumlu idi. Paratiroid aspirasyon ile servikal nodüller lokalize edildikten sonra, paratiroidektomi 

yapıldı (5 sağ alt, 3 sol alt, 1 sol orta). Operasyondan sonra, histopatolojik incelemede paratiroid 

adenom doğrulandı. Hastaların takibinde biyokimyasal kür sağlandı. Sonuç: US-İİAB eşliğinde 

paratiroid aspirat sıvısından paratiroid hormon düzeyinin tayini, ultrasonda şüpheli paratiroid nodülü 

olan ancak Tc-99m MIBI-negatif primer hiperparatiroidili hastalarda, preoperatif paratiroid 

adenomların lokalizasyonuna yardımcı olabilir. Paratirodektomi ameliyatlarının başarısını artırabilir. 

Paratiroid aspirat örneğinden iPTH hormon tayini, sintigrafi gibi görüntüleme yöntemlerin yetersiz 

olduğu hastalarda tanısal amaçlı kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Primer Hiperparatiroid, Paratiroid Adenomu, Paratiroid Aspirasyon 
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TEK FLEKSİBLE URETEROSKOP CİHAZININ UYGUN KULLANIMI İLE 397 

VAKALIK RIRC SERİMİZ 
 

Asst. Prof. MD. Ünal Öztekin - Asst. Prof. MD. Mehmet Caniklioğlu - Asst. Prof. MD. Sercan 

Sarı 
 

604- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş Retrograd intrarenal cerrahisine (RIRC) getirilen eleştirilerin başında ise cihazların alım ve 

tamirindeki yüksek maliyetleri gelmektedir. Bu bildiride bazı prensipler uygulandığında fleksible 

üreterorenoskopun (FUR) ne kadar uzun ömürlü ve verimli olabileceğini sunduk. Materyal – Metot 

Bozok Üniversitesi Üroloji kliniğince Aralık 2016 – Ocak 2019 tarihleri arasında RIRC 

gerçekleştirilen 397 ameliyat kaydı incelendi. Vakalarda sistoskopi ile üretere çift kılavuz tel 

gönderildi. 10F ya da 6.5 F rijit üreterorenoskop ile girilerek dilatasyon ve üreterorenoskopi yapılmış 

oldu. Sonrasında tellerden biri üzerinden üreteral giriş kılıfı (UAS) skopi eşliğinde taşa yakın ya da 

böbrek taşlarında üreteropelvik bileşkenin (UPJ) yaklaşık olarak 5 cm altına yerleştirildi. FUR (Karl 

Storz, Flex-X2S) ile taş görüldükten sonra 270 nm lazer probu defleksiyon düzeltildikten sonra 

ilerletildi. Lazerin ucu 5 mm civarında soyulmuş görülecek şekilde kilit mekanizmalı tips ile 

sabitlendi. Joule düşük tutulurken (0,5-1 J) frekans yüksek tutuldu (8 Hz ve üzeri). Ara sıra 

defleksiyon mekanizması ve lazer dinlendirilerek litotripsiye devam edildi. Fragmente taşlar 

çıkarılmaya çalışılmadı. İşlem sonunda FUR, taşıma ve temizleme noktasında eğitimli ameliyathane 

hemşirelerine teslim edildi. Tartışma Cerrahi öncesi yapılan rijit üreterorenoskopi ile bir yandan 

dilatasyon sağlanırken diğer yandan da UAS’nin tahrip edip tanıyı güçleştireceği bir üreteral 

patolojinin atlanmaması da sağlanmış oldu. UAS kullanılması FUR’un dış yüzeyini hasarlardan 

korurken diğer yandan da ani bükülme ve kırılmalardan koruyucudur. O nedenle biz kliniğimizde bir 

standart olarak UAS kullanmaktayız. UAS’nin üreterdeki yerleşimi defleksiyon mekanizmasının 

korunması açısından ciddi önem arz etmektedir. UPJ’nin altına defleksiyon mekanizmasına 

ulaşmayacak düzeyde bırakılan bir UAS defleksiyon anında kırılmaların önüne geçecektir. Lazer 

probunun daima fleksible üreterorenoskopun ucu düzeltildikten sonra girilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde probun ucu hiç farkedilmeden defleksiyon hattının ortasını boydan boya delip dışarı 

çıkabilmektedir. Lazer probunun ucunun da görünür halde bırakılması ve ateşlemenin bu halde iken 

yapılması optik sistemin ucunun yanması açısından koruyucudur. Basketler ve bazı metal aletlerin 

cihazın iç mekanizmasına hasar verdiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle kliniğimizde RIRC esnasında 

taş çıkarmıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Feksible Üretroskop, Retrograd İntrarenal Cerrahi, Taş 
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TEKRARLAYAN ÜRETRA DARLIKLARINDA BUKKAL MUKOZA GREFT 

ONARIMININ ERKEN VE UZUN DÖNEM SONUÇLARI. 
 

MD. Ünsal Özkuvancı 
 

605- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç:Uzun bulber ve penil ürethra darlık olgularında dorsal onlay (Barbagli) greft üretroplasti 

tekniğinin erken ve geç dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 

Tekrarlayan anterior üretral striktür hastalığı nedeniyle 2010-2018 yılları arasında 28 hastaya bukkal 

mukozal greft üretroplastisi uygulandı. Eksik veriler nedeniyle beş hasta çalışma dışı bırakıldı. Kalan 

23 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Ortalama takip süresi 26,4 ay (dağılım 4,2-89,4 ay) idi. Hastalar 

üriner ve ağız içi komplikasyonları açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42,7 

yıl (18-72 yıl) idi. Üretral striktür olguların yarısından fazlasında iatrojenik nedene bağlı idi. Darlık 

olguların % 78.1'inde bulbomembranöz üretrada , %8.6'sında panüretral olarak saptandı. Ortalama 

striktür uzunluğu 3,8 cm (2.0-12.0 cm) Vakaların % 21.7'sinde darlık tekrar gelişti. Görülen en yaygın 

oral komplikasyon alt dudağın hafif uyuşuk olarak hissedilmesi idi. Bu komplikasyonun yedi hastada 

(% 30.4) iki yıldan fazla süre devam ettiği görüldü. Sonuç: Bizim çalışmamızda genel başarı oranı % 

78.3 olarak bulundu. Darlık gelişen bir olguya iki kez, dört olguya ise bir kez internal üretrotomi 

yapılarak tedavileri sağlandı. Tekrarlayan anterior üretral darlık tedavisinde bukkal mukozal dorsal 

onlay greft yerleştirilmesi düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranı ile uygulanabilir bir tekniktir. 

Anahtar Kelimeler: Üretra Darlığı; Ağız Mukozası.; Üretroplasti. 

 

EARLY AND LONG TERM RESULTS OF BUCCAL MUCOSA GRAFT REPAIR IN 

RECCURENT URETHRAL STRICTURES. 
 

 

ABSTRACT 
Objective: We evaluated the early and late period efficacy of the dorsal onlay (Barbagli) graft 

placement technique in long bulbar and penile urethral stricture cases. Material-Method: We 

retrospectively revieved 28 patients’ records between 2010 and 2018 who underwent buccal mucosal 

graft urethroplasty for recurrent anterior urethral stricture disease. Five patients were excluded from 

the study for the missing data. The remaining 23 patients comprised the study group. The mean 

follow-up time was 26,4 months (range 4,2-89,4 months). All patients had prior urological 

interventions at operative management. All patients were evaluated for urinary and oral complications. 

Results: The mean age of the patients was 42,7 years (range 18-72 years). Urethral stricture was found 

to be iatrogenic in more than half of the cases, The stenosis was panurethral detected in 8.6% of the 

cases while it was in the bulbomembranous urethra in 78.1%. The mean stricture length was 3,8 cm 

(range 2,0-12 cm). In 21.7% of cases, the stenosis developed again. Slight numbness in the lower lip 

was the most common intra-oral complication. It was observed in seven patients (30.4%) which 

continue more than two years. Conclusion: In our study, the overall success rate of dorsal onlay 

(Barbagli) graft urethroplasty was found to be 78.3%. One case required urethrotomy intern procedure 

twice while the remaining four patients recovered with a single urethrotomy intern. In the treatment of 

recurrent anterior urethral stricture buccal mucosal dorsal onlay graft is a viable technique with high 

success rate and low complication. 

Keywords: Urethra Stricture; Oral Mucosa; Urethroplasty. 
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TESPİTİ EN ZOR SAHTECİLİK ÇEŞİDİ SERBEST TAKLİT YÖNTEMİNDE 

VARYASYONUN ÖNEMİ 
 

Inst. MD. Gökçe Ünal - Asst. Prof. MD. Murat Akbaba 
 

606- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: İmza sahteciliğinde; Serbest Taklit Yöntemi, taklit edenin atacağı imzanın tüm detaylarına 

dikkat ederek, daha önceden çalışarak imzayı atmaya çalıştığı bir yöntemdir. Daha önceden çalışılması 

nedeniyle tespiti en zor imza sahteciliği türüdür. Bu çalışmada; serbest taklit yönteminde sık 

karşılaşılmayan, tespit edildiğinde ise çok önemli bir kriter olan doğal varyasyonların üzerinde 

durulacaktır. Gereç ve Yöntem: adli makamlarca imza sahteciliği açısından değerlendirilmek üzere 

gönderilen birinde 24 adet diğerinde ise 37 adet senet içeren 2 adet dosya vaka sunumu olarak 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Birinci dosyada 20 adet 29.900 dolar bedelli, 17 adet 16.910 euro bedelli 

senet ile ilgili olarak borçlu şirketin 2 yekilisi, senetlerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını ifade 

ederek dava açmışlardır. Yapılan karşılaştırmada her iki şirket yetkilisinin imzalarının da kendilerine 

ait olduğuna karar verilmiştir. İkinci dosyada birinci dosyadaki vakadaki aynı şirket yetkilileri, farklı 

bir şirketin alacaklı olduğu 24 adet 2.719 euro bedelli senetteki imzaların da kendilerine ait olmadığını 

ifade ederek davacı olmuşlardır. Yapılan karşılaştırmada; hem dosya içeriğindeki mukayese imza 

örneklerinde hem de 1. dosyadaki senetlerde aynı kişi adına atılmış imzalarla aralarında belirgin 

şekilsel farklılık olmadığı ancak şirket yetkilisinin samimi imzalarındaki doğal varyasyonların 

inceleme konusu 24 adet senetteki imzalarda bulunmadığı gözlenmiştir. Senetlerdeki imzaların kendi 

içlerinde aynı model oldukları dikkati çekmiş ve Serbest taklit yöntemi ile taklit edildikleri, şirket 

yetkilisine ait olmadıklarına karar verilmiştir. Sonuç: Serbest Taklit Yöntemi titreklik, kalem kaldırma 

gibi sahte imzalarda sık görülen öğeleri bünyesinde barındırmadığından tespiti çok güç olan bir 

sahtecilik tipidir. Ancak sık gözlenemeyen diğer bir özelliği ise aynı model imzanın tekrarlanmasıdır. 

Taklit imzayı atan kişinin beyninde yerleştirdiği model nedeniyle attığı imzalarda doğal 

değişkenlikler, küçük samimi değişkenlikler bulunmamaktadır. Bu da birden fazla serbest taklit imza 

içeren dosyalarda serbest taklidin tespiti ve ayrımında incelemeci için bazen tek bulgu olabilmektedir. 

Bizim vakamızda da aynı kişi adına atılmış çok sayıda imza bir araya getirildiğinde bu özellik belirgin 

şekilde göze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Taklit Yöntemi, İmza Sahteciliği, Doğal Varyasyonlar 
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THE USE OF DUCTUS DEFERENS FLAP FOR RECONSTRUCTION OF 

CIRCUMFERENTIAL DEFECT IN RABBIT URETER: A PRELIMINARY STUDY 
 

Asst. Prof. MD. Aydın Turan - Researcher Özgür Akgül - Asst. Prof. MD. Hürriyet Turgut 
 

607- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ABSTRACT 
The aim of the present study is to investigate an alternative technique using a ductus (vas) deferens 

flap to reconstruct an ureteral defect.This experimental study was performed in ten male New Zealand 

white rabbits, weighing between 2.5 and 3.0 kg. After the anesthesia a midline laparatomy was 

performed and 2.0 to 2.5 cm ureteral segment, which was located in 1/2 distal part of the right ureter 

was excised. The created gap was then reconstructed with Ductus Deferens Flap. The corresponded 

area of the left ureter was served as our control. All animals survived after surgery except one, which 

died because of a malpositioned stent and urınary ascites five days postoperatively. There was not any 

postoperative clinical complication during the presence of the ureteral stent or after it was removed. 

Anterograd pyelography demonstrated mild degree hydroureteronephrosis above the levels of 

reconstructed segments in four animals, in remain five animals there was no evidence 

hydroureteronephrosis.The flaps were intact and viable in all animals. Contracture and shrinkage were 

not observed in any flaps. At ten weeks histological examination revealed that urethelium had 

resurfaced over the flaps. Ductus deferens flap is an easy and reliable option providing the conditions 

for leakproof anastomoses. The ductus deferens flap is a novel and effective alternative for 

reconstruction of ureter's 1/2 distal segment defect in the rabbit model. 

Keywords:  Ductus Deferens Flap, Rabbit, Reconstruction, Ureter 
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TIKAYICI UYKU APNESİ OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE LİNGUAL 

TONSİL HİPERTROFİSİ 
 

Asst. Prof. MD. Fatih Gül 
 

608- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum 

 

 

ÖZ 
Amaç. Lingual tonsil hipertrofisi (LTH) ile tıkayıcı uyku apnesi (TUA) arasında ilişki olup olmadığını 

saptamak ve TUA olan ve olmayan hastalarda LTH sıklığını araştırmak. Gereç ve Yöntem. Mart 2015 

ve Ocak 2019 yılları arasında uyku apnesi tanısıyla boyun MR’ı istenen ve başka hastalıklar nedeniyle 

boyun MR çekilen hastalar retrospektif olarak toplandı. Apne-hipopne skoru (AHI) 5 ve üzeri olan 

hastalar TUA grubuna dahil edildi ve polisomnografik verileri not edildi. LTH ölçümünde, dil 

kökündeki lenfoid doku hacmi aksiyel, koronal ve sagittal kesitlerdeki en uzun akslar alınarak cm3 

birimi üzerinden hesaplandı. Bu ölçümler, TUA olan ve olmayan iki grupta değerlendirildi ve 

istatiksel olarak anlamlılık düzeyi araştırıldı. Bulgular. Toplamda 173 hasta toplandı. TUA tanısı alan 

64 hasta ile başka sebeplerle boyun MRI’ı çekilmiş 109 hasta karşılaştırıldığında yaş, vücut kitle 

indeksi ve cinsiyet bakımından istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Her iki grup LTH 

bakımından karşılaştırıldığında TUA’sı olan grup, kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek saptandı (p=0.021). TUA grubu içerisinde, AHI skorlarıyla dil kökü lenfoid doku 

hacimleri arasında korelasyon saptandı (p=0.002). Sonuç.Dil kökündeki lenfoid doku artışı uyku 

apnesi ve seviyesi ile ilişkili bulunmuştur. LTH, TUA olma olasılığı olan hastalarda klinik bir gösterge 

olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı Uyku Apnesi, Lingual Tonsil Hipertrofisi 
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TİROİDEKTOMİ SONRASI GÖRÜLEN İNSİDENTAL PARATİROİDEKTOMİNİN 

HİPOKALSEMİ VE UYGULANAN CERRAHİ TEKNİKLER İLE İLİŞKİSİ 
 

MD. Yılmaz Ünal 

 

609- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 
ÖZ 
 

Amaç: Hipokalsemi tiroid cerrahisinin en sık görülen komplikasyonudur. Postoperatif hipokalsemi en 

sık operasyon sırasında paratiroid bezlerinin kanlanmasının bozulması veya istenmeden çıkarılması ile 

ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada tiroidektomi sonrası görülen insidental paratiroidektominin (İP) 

hipokalsemi ve uygulanan cerrahi teknikler ile ilişkisini göstermek amaçlandı. 

 

Materyal ve metod: Çalışmaya Ocak 2017 – Mart 2018 tarihleri  arasında kliniğimizde  tiroidektomi  

yapılan 178 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, postoperatif kalsiyum düzeyleri, yapılan 

ameliyat teknikleri hastane kayıtlarından retrospektif olarak incelendi. Ayrıca patoloji raporları 

incelenerek, spesmende paratiroid bezi varlığı araştırıldı. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak 

analiz edildi. 

 

Bulgular: Çalışmadaki 178 hastanın 146'sı (%82) kadın, 32'si (%18) erkek; ortalama yaşı 48.9, yaş 

aralığı 19-79 idi. Hastaların 143’üne bilateral total tiroidektomi (BTT), 15’ine lobektomi, 12’sine BTT 

+ unilateral boyun diseksiyonu (UBD),8’ine  tamamlayıcı tiroidektomi yapıldı. Postoperatif serum 

kalsiyum düzeyinin 8 mg/dl altında olması hipokalsemi kabul edildi. Hastaların 38’inde (%21.3) İP, 

34’ünde (%19.1) hipokalsemi saptandı. İP saptanan 38 hastanın 32'sinde 1 paratiroid, 4'ünde 2 

paratiroid, 2'sinde 3 paratiroid bezi bulundu. İP saptanan 38 hastanın 18’inde ( %47.3) hipokalsemi 

bulunurken, saptanmayan 140 hastanın 16’sında (%11.4) hipokalsemi bulundu. Bu fark istatistiksel 

olarak anlamlı idi(p<0.05). BTT yapılan 143 hastanın 27’sinde (%18.8) İP görülürken BTT + UBD 

yapılan 12 hastanın 7’sinde (%58.3), tamamlayıcı tiroidektomi yapılan 8 hastanın 3’ünde (%37.5), 

lobektomi yapılan 15 hastanın ise sadece 1’inde (%0.7) İP görüldü. Lobektomi yapılan hastalarda İP 

görülme sıklığı anlamlı olarak daha düşük iken, BTT + UBD yapılan hastalarda daha yüksek idi 

(p<0.05). 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda insidental paratiroidektominin postoperatif hipokalsemi gelişiminde 

etkili bir faktör olduğu tespit edildi. Ayrıca BTT, UBD ve tamamlayıcı tiroidektomilerin İP için  

önemli risk faktörleri olduğu görüldü.Tiroid cerrahisinde dikkatli ve titiz bir diseksiyon yapılarak 

paratiroid bezlerinin ve vasküler yapılarının korunmasının bu komplikasyonu azaltabileceği 

kanaatindeyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, İnsidental Paratiroidektomi, Hipokalsemi, Cerrahi Teknikler 
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TRANSÜRETRAL GİRİŞİMLERDE UYGULANAN KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL 

ANESTEZİDE EPİDURAL VOLÜM EKLENMESİ 
 

MD. Cihangir Doğu - MD. Esra Aksoy - Assoc. Prof. MD. Derya Gökçınar - Assoc. Prof. MD. 

Deniz Erdem - Assoc. Prof. MD. Belgin Akan - MD. Demet Albayrak - Prof. MD. Nermin Göğüş 
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ÖZ 
Amaç: Transüretral prostat rezeksiyonu(TUR-P) operasyonu anestezisi için kombine spinal-epidural 

uygulaması sırasında epidural aralığa salin uygulamasının anestezik blok ve hemodinami üzerine 

etkilerini karşılaşmayı amaçladık. Metod:TUR-P cerrahisi planlanan ASA I-II risk sınıfındaki 40 hasta 

randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara kombine spinal epidural anestezi uygulandı. 

Subaraknoid lokal anestezik uygulaması sonrası Grup S’deki hastalara epidural kateterden 10 mL salin 

verildi. Grup B’deki hastalara ise epidural kateterden herhangi bir uygulama yapılmadı. Blok seviyesi, 

yeterli cerrahi blok seviyesine ulaşma süresi, en yüksek blok seviyesi ve ulaşma süresi ve 

hemodinamik değişiklikler kaydedildi. Bulgular: En yüksek bloğa ulaşama süresi Grup S’de Grup B 

ye göre anlamlı olarak daha kısa idi. Hasta gruplarının demografik özellikler, en düşük ve en yüksek 

blok seviyeleri ve T10 blok seviyesine ulaşma süreleri benzerdir. Sonuç: Transüretral prostat cerrahisi 

anestezisinde kullanılan kombine spinal-epidural anesteziye epidural volüm eklenmesi en üst blok 

seviyesine ulaşmayı hızlandırarak cerrahi anestezinin başlamasını kolaylaştırır 

Anahtar Kelimeler: Transüretral Prostat Cerrahisi, Kombine Spinal-Epidural, Epidural Volüm 

Eklenmesi, Hiperbarik Bupivacain 
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TRAVMATİK ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTESİ NEDENİYLE OPERE EDİLEN 

HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Ali Cagdas Yorukoglu 
 

611- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: İlk travmatik anterior omuz çıkığı sonrasında, tekrarlayan instabilite insidansı % 14 ile % 100 

arasında değişmektedir. Tekrarlayan çıkık riski, ilk çıkık sırasındaki yaştan etkilenir4–6 . Bu 

çalışmanın amacı travmatik anterior omuz instabilitesi nedeniyle opere edilen hastaların ilk çıkık 

anındaki yaşları ilk çıkıklarının hangi yaralanma mekanizmasıyla gerçekleştiğinin ve operasyon 

zamanına kadar kaç kez çıkık geçirdiklerinin araştırılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Materyal metod 2014-2018 yılları arasında anterior omuz instabilitesi nedeniyle artroskopik veya açık 

bankart tamiri operasyonu geçirmiş olan 32 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 

cinsiyetleri, yaşları. Hangi ekstremitelerinin opere edildiği. Operasyona gelmeden kaç kez omuz çıkığı 

geçirdikleri, ilk çıkıkla operasyona kadar geçen süreleri. İlk çıkık sonrası kaç tanesinin opere edildiği. 

Kaç hastanın profesyonel olmayan kuruluş veya kişilere operasyon öncesi başvurdukları not edildi. 

Bulgular Hastaların ortalama yaşları 31,43±11,8(17-64) idi. Hastaların 2 si kadın, 30 tanesi erkek idi. 

11 hastanın sol omuz, 21’sinin ise sağ omuz instabilitesi mevcuttu. 12 hasta sportif faaliyet esnasında, 

15 hasta düşme, 2 hasta trafik kazası sonrası,3 hasta askeri eğitimde yaralanma sonrası ilk çıkık 

gerçekleştiği görüldü. İlk çıkık oluş zamanı ile operasyona kadar geçen sürenin ortalamasının 29,21 

(0-96)±21,9 ay olduğu görüldü. Operasyona kadar omuzlarının ortalama 5.53 (0-30) kez çıktığı 

görüldü. 4 hastanın ise hastaneye başvuru öncesinde en az 1 kez profesyonel olmayan kişilere 

(çıkıkçıya) gittikleri tespit edildi. 3 hastanın açık bankart tamiri operasyonuna alındığı, 29 hastanın ise 

artroskopik bankart onarımı ile tedavi edildiği saptanmıştır. Hastaların hiçbirinde rekürren çıkık 

olgusuna rastlanmadı. Çıkarımlar Travmatik anterior omuz instabilitesi hastaları ülkemizde ilk çıkık 

oluş zamanı ile operasyona kadar geçen sürenin ortalamasının uzun olduğu (ortalama 29 ay) ve 

operasyona kadar geçen süre içerisinde hastaların omuzlarının ortalama 5 kez çıkık geçirme 

sonrasında başvurdukları gözlenmiştir. Hastaların % 12’lik kısmının ise omuzlarının en az 1 kez 

profesyonel olmayan kişilerce redükte edildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bankart, Omuz İnstabilitesi, Omuz Artroskopisi 
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TÜRKİYE’DE DİYABETİK RETİNOPATİDE ENDİKASYON DIŞI İLAÇ 

KULLANIMI 
 

MD. Cemile Üçgül Atılgan - Assoc. Prof. MD. Mehmet Çıtırık 
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ÖZ 
Amaç: Türkiye’de diyabetik retinopatisi olan hastalarda endikasyon dışı ilaç kullanımı için yapılan 

başvuruların demografik özelliklerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: 31 Aralık- 1 Ocak 2013 

tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına Türkiye genelindeki hastanelerden 

diyabetik retinopati (DRP) tanısı ile endikasyon dışı ilaç kullanımı (bevasizumab, ranibizumap, 

ozürdex, aflibercept) için yapılan başvurular geriye dönük olarak incelendi. Olguların dosyaları 

demografik veriler, önceki tedavi rejimleri, başvuru gerekçeleri, ilacın istenilen doz ve kullanımı 

açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya DRP tanısı ile endikasyon dışı ilaç başvurusu kabul 

edilen 320 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 63.05 ± 9.32 yıldı ve % 51.9’u erkek, % 48.1’i 

kadındı. Bu başvuruların % 95.31’ini ozürdex, % 4.06’sını ranibizumab, % 0.63’ünü bevasizumab, % 

0 ise aflibersept oluşturmaktaydı. Başvuruların bölgelere göre dağılımında ilk üç sırada, İç Anadolu 

(% 26.69), Ege (% 28.75), ve Marmara Bölgesi (%21.56) yer almaktaydı. Başvuru yapan hastaneler 

dağılımında ise % 55.9 oranıyla devlet üniversitesi 1. sırada, %22.2 oranıyla vakıf üniversitesi 2. 

sırada, % 21.3 oranıyla eğitim ve araştırma hastanesi ise 3. sırada bulunmaktaydı. Başvuru yapan 

hastaların 31’i (% 9.7) önceden aldığı tedavi rejimi olmayan naif hastalardan oluşmaktaydı. Sonuç: 

Ülkemizde sık görülen DRP’nin tedavisinde endikasyon dışı ilaç başvuru bilgilerinin 

değerlendirilmesi, literatüre katkısının yanısıra, tedavi seçeneklerimizi belirleme açısından yol 

gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Demografik Veriler; Diyabetik Maküla Ödemi; Diyabetik Retinopati; 

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı. 

OFF-LABEL DRUG USE IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY IN 

TURKEY 
ABSTRACT 
Purpose: To evaluate the demographic characteristics of patients who use off-label drugs for diabetic 

retinopathy in Turkey. Materials and Methods: The applications for off-label drug use in patients with 

diabetic retinopathy (bevacizumab, ranibizumab, ozurdex, aflibercept) from hospitals in Turkey to the 

Turkish Medicines and Medical Devices Agency from January to December 2013 were examined 

retrospectively. The files of the cases were evaluated in terms of demographic data, previous treatment 

regimens, reasons for application, dosage and usage of the drug. Results: This study were enrolled 320 

patients who were admitted for off-label drug use for diabetic retinopathy. The mean age of all patients 

were 63.05 ± 9.32 years and % 51.9 of patients were male, % 48.1 were female. Of these applications, 

95.31% was ozürdex, 4.06% was ranibizumab, 0.63% was bevacizumab and 0% was aflibersept. The 

first three places in the distribution of the applications were Central Anatolia (26.69%), Ege (28.75%) 

and Marmara Regions (21.56%). In the distribution of the referring hospitals, the state universities 

were seen first rank with a rate of 55.9%, the foundation universities were second rank with a rate of 

22.2%, and the education and research hospitals were third rank with a ratio of 21.3%. Of patients, 

thirty nine (9.7%) were naïve patients with no previous treatment regimen. Conclusion: In our country, 

the evaluation of off-label drug use in the treatment of DRP will guide us in determining the treatment 

options in such a challenging treatment process as well as its contribution to the literature. 

Keywords: Demographic Characteristics; Diabetic Macular Edema; Diabetic Retinopathy; Off-Label 

Drug Use. 
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SEXUAL FUNCTION INDEX IN WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE 
 

Prof. MD. Selda Songur Dağlı 
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ABSTRACT 

Aim: To compare the female sexual function index in women with urinary incontinence and without 

urinary incontinence. 

Methods: Ahi University School of Medicine, women who applied to Obstetrics and Gynecology 

Outpatient Clinic, 90 with urinary incontinence, 85 women without urinary incontinence in female 

sexual function index test. 

Results: The mean age of the group with urinary incontinence was 48.53, and the mean age of the 

group without urinary incontinence was calculated as 36.45. FSFI 27,07 in the group with urinary 

incontinence; In the group without urinary incontinence, FSFI was calculated as 29,20. A statistically 

significant difference was found between female sexual function index scores (p = 0.04). 

Discussion: Female sexual function index is significantly lower in women with urinary incontinence 

than in women without urinary incontinence. 

Keywords: Urinary incontinence, sexual function, sexual dysfunction 

 

ÜRİNER İNKONTİNANS PROBLEMİ OLAN KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON 

İNDEKSİ 

 

ÖZ 

Amaç: Üriner inkontinansı olan ve üriner inkontinansı olmayan kadınlarda kadın cinsel fonksiyon 

indeksinin karşılaştırılması amaçlandı. 

Materyal ve metod: Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine 

başvuran 90 üriner inkontinansı olan, 85 üriner inkontinansı olmayan kadına kadın cinsel fonksiyon 

indeksi testi uygulanmıştır.Elde edilen skorlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Üriner inkontinansı olan grubun yaş ortalaması 48,53; üriner inkontinansı olmayan grubun 

yaş ortalaması ise 36,45 olarak hesaplanmıştır, üriner inkontinansı olan grubun yaş ortalaması kontrol 

grubundan anlamlı derecede yüksektir (p˂0,05). Üriner inkontinansı olan grupta FSFI 27,07; Üriner 

inkontinansı olmayan grupta ise FSFI 29,20 olarak hesaplanmıştır. Kadın cinsel fonksiyon indeksi 

skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p= 0,04). 

Tartışma: Üriner inkontinansı olan kadınlarda kadın cinsel fonksiyon indeksi üriner inkontinansı 

olmayan kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. 

Anahtar kelimeler: Üriner inkontinans, cinsel fonksiyon, cinsel işlev bozukluğu. 
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USG EŞLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULER VE AKSİLLER BRAKİYAL PLEKSUS 

BLOKLARININ TEPE EKSPİRATUAR AKIŞ HIZINA ETKİSİ 
 

MD. Kahraman Miişoğlu - Asst. Prof. MD. İ̇smail Aytaç - Inst. MD. Burcu Divanlıoğlu - Asst. 

Prof. MD. Semih Başkan 
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ÖZ 
GİRİŞ (Lateral sagittal infrakalvikuler blok(LSİKB) uygulamalarına bağlı ipsilateral frenik sinir felci 

ve hemidiafragma paralizisi görülebilmektedir. Çalışmamızın primer amacı diyaframın etkilenip 

etkilenmediğini öngörmek üzere, USG yardımıyla uygulanan infraklaviküler brakiyal sinir bloğu ile 

USG yardımıyla uygulanan aksiler brakiyal pleksus bloğunu peakflowmetre ile blok öncesi ve sonrası 

ölçülen tepe ekspiratuar akış hızındaki olası değişimlere etkileri yönünden karşılaştırmaktı. Sekonder 

amaçlarımız ise iki tekniği blok uygulama süresi , motor blok başlama zamanı, duyusal blok başlama 

zamanı, blok başarı oranı , hastanın memnuniyet skoru, ek anestezi yöntemi kullanılmadan cerrahi 

başarı yüzdesi, motor blok regresyon zamanı ve duyusal blok regresyon zamanı olarak belirledik. 

GEREÇ VE YÖNTEM Prospektif randomize tek kör bir klinik çalışma olan çalışmamız Etik kurul 

onamı ve hasta onamı alındıktan sonra elektif olarak Dirsek, ön kol, el bileği veya el cerrahisi 

uygulanan 18-65 yaş arası 100 hastada gerçekleştirildi. Hastaların blok öncesi ve sonrasında PEFR 

değerleri kaydedildi.Hastalara ultrason eşliğinde LSİKB veya aksiller blok 20 ml% 0.5 Bupivakain ile 

uygulandı. Her grup için blok uygulama süresi , motor blok başlama zamanı, duyusal blok başlama 

zamanı, blok başarı oranı , hastanın memnuniyet skoru, ek anestezi yöntemi kullanılmadan cerrahi 

başarı yüzdesi, motor blok regresyon zamanı ve duyusal blok regresyon zamanı kaydedildi 

BULGULAR Gruplar arasında blok öncesi ve sonrası PEFR ve SPO2 değerleri ve değerlerindeki 

değişimler açısından fark bulunamamıştır. LSİKB grubunda aksiler bloğa göre cerrahi başlangıcında 

kompozit skorları 14 ve üzerinde olan hasta sayısının daha yüksek olduğu görülmüştür.( P=0.017) 

Bununla birlikte blok başarısı, etkinliği, süresi, hasta ve cerrah memnuniyeti açısından gruplar 

arasında fark bulunmamıştır. Hiçbir hastada nöral-vaskuler hasar ya da Horner Sendromu 

gelişmemiştir. SONUÇ LSIKB uygulamaları hemidiyafram paralizisi açısından her ne kadar daha 

güvenli olsa da eşlik eden solunum sistemi hastalıklarında dikkatle uygulanmalı ve solunum 

fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Bu hastaların ameliyathanede gözleminde ucuz ve kullanımı 

kolay bir cihaz olan Peakflowmetre faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Rejyonel Anestezi, Ultrason, İnfraklavikular Blok, Aksiller Blok, Frenik Sinir, 

Diyafram Paralizisi, Tepe Ekspiratuar Akış Hızı 

 

EFFECTS OF USG-GUIDED INFRACLAVICULAR AND AXILLARY BRACHIAL 

PLEXUS BLOCKS ON PEAK EXPİRATORY FLOW RATE 
 

 

ABSTRACT 
INTRODUCTION Ipsilateral phrenic nerve palsy and hemidiaphragm paralysis can be seen due to 

Lateral sagittal infraclavicular block (LSICB). The primary aim of our study was to compare the effect 

of USG assisted infraclavicular brachial nerve block and USG-assisted axillary brachial plexus block 

with the peak flow meter on the peak expiratory flow rate measured before and after the block. Our 

secondary aims were determined as the duration of the performing of block , motor block and sensory 

block initiation time, block success rate, patient satisfaction score, percentage of surgical success 

without additional anesthesia, motor block and sensory block regression time. MATERIAL AND 

METHODS A prospective randomized single-blind clinical study was conducted in 100 patients aged 

18-65 years who underwent elective elbow, forearm, wrist or hand surgery. Ultrasound-guided lateral 

sagittal infraclavicular brachial plexus block or axillary block was performed on patients with 20ml of 

0.5% Bupivacaine. PEFR and SPO2 values of the patients were recorded before and after the 
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block.The duration of block administration, motor block initiation time, sensory block start time, block 

success rate, patient satisfaction score, percentage of surgical success without additional anesthesia, 

motor block regression time and sensory block regression time were recorded. RESULTS There was 

no significant difference in PEFR and SPO2 values and values between the groups before and after the 

block. The number of patients who had a composite score of 14 or more at the beginning of surgery 

according to the axillary block was higher in LSIBB group (P = 0.017). None of the patients 

developed neural-vascular damage or Horner's syndrome. CONCLUSION Although performing 

LSICB is safer in terms of hemidiaphragm paralysis, it should be applied with caution in compromised 

respiratory diseases. Respiratory functions should be closely monitored in these cases. The 

inexpensive and easy-to-use instrument, Peakflowmeter, may be useful in the observation of these 

patients intraoperatively. 

Keywords: Regional Anesthesia, Ultrasound, Infraclavicular Block, Axillary Block, Phrenic Nerve, 

Diaphragm Paralysis, Peak Expiratory Flow Rate 
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ÜST HAVA YOLU SÜLÜK ENFESTASYONU: NASIL YÖNETEBİLİRİM 
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ÖZ 
Üst hava yolunda yabancı cisim Kulak Burun Boğaz pratiğinde sık görülen klinik durumlardan 

birisidir. En sık karşılaşılan yabancı cisimler çoğunlukla kağıt, plastik parçası, küçük oyuncak parçası 

veya küçük baklagil taneleridir. Bazen bu bölgede karşılaşılan yabancı cisim yaşayan bir hayvan veya 

parazit olabilmektedir. Sülük bu bölgede yabancı cisim olarak karşılaşılan burun ve ağızdan kan 

gelmesi şikayetine neden olan bir ektoparazittir. Kan emerek beslenirler ve bunu hirüdin adı veriler ve 

içinde lokal anestezik ve antikoagülan madde içeren tükürük salgısı ile yapmaktadırlar. Çoğunlukla 

kırsal bölgede yaşayanlarda ve bu bölgedeki kirli sular ile teması olan kişilerde görülmektedirler. En 

sık burun ve nazofarinkste görülürler ve nazofaringeal bölgede görüldüğünde tümöral doku ile 

karışabilmektedirler. Bu çalışma 2012-2016 yılları arasına KBB kliniğine burun kanaması, ağızdan 

kan gelmesi ve boğazda yabancı cisim hissi şikayeti ile başvuran, yapılan muayenesinde yabancı cisim 

olarak sülük tespit edilen 19 hasta ile yapıldı. 19 hastanın demografik verileri sülüklerin lokalizasyonu 

ve çıkarılma yöntemi değerlendirildi. Çalışmada 12 erkek 7 bayan hasta mevcuttu. Hastaların yaş 

aralığı 5-60 ve yaş ortalaması 15,7 bulundu. Hastadaki semptomların ortalama başlama süresi 3,9 

gündür. 12 hastada nazal pasajda, 6 hastada nazofarinkste ve 1 hastada larinkste sülük gözlendi. 

Laringeal lokalizasyon hariç bütün sülükler poliklinik şartlarında çıkarıldı. Sülük çıkarılması sırasında 

herhangi bir kanama veya komplikasyon ile karşılaşılmadı. Sonuç olarak yaşayan bir canlı üst hava 

yolunda yabancı cisim, burun kanaması ve ağızdan kan gelmesinin nedeni olabilir. Özellikle kırsal 

bölgede yaşayan ve kirli su ile teması olan kişilerde tekrar eden burun kanaması ve ağızdan kan 

gelmesi şikayetinde bir ektoparazit olarak sülük akla gelmelidir. Lokal anestezi ile rahatlıkla 

çıkarılabilmektedirler ve salgısından dolayı insana başka bir patojen bulaşmasına neden 

olmamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Sülük, Yabancı Cisim, Burun Kanaması, Üst Havayolu 

 

UPPER AIRWAY LEECH INFESTATION: HOW CAN I MANAGE 
 

 

ABSTRACT 
Purpose: Upper airway foreign body one of the most encountered clinical situations in otolaryngology 

practice. In rare condition, a living organism may be a foreign body in the upper airway. In this study 

we demonstrate 19 patients with leech infestations in nose, nasopharynx and larynx Methods: This 

study was enrolled with 19 patients between 2012-2016 in a regional state hospital. All of the patients 

were admitted to clinic with these complaints; epistaxis, hemoptysis, coughing, foreign body sensation 

and bloody stool Results: There were 12 males and 7 female patients. The leech was in the nose in 12 

patients, in nasopharynx in 6 patients and in the larynx in only one patient. All leeches are removed 

under local anesthesia ( except laryngeal presentation). No bleeding and complication were seen after 

extraction of leech. Conclusion: Leech can easily diagnosed and managed the leech in the upper aero-

digestive tract without any complication and leech associated disease. 

Keywords: Leech, Foreign Body, Epistaxis, Upper Airway 
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ÜVEİTİ OLAN VE OLMAYAN BEHÇET HASTALARINDA MEFV GEN 
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ÖZ 
Behçet hastalığı (BH); deri, mukoza, göz, eklem, damar ve santral sinir sistemi tutulumları ile 

seyredebilen sistemik bir hastalıktır. Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ve BH'nın benzer popülasyonlarda 

daha sık görülmesi, klinik olarak karışabilen vakaların olması, aynı ailede hatta aynı kişide 

görülebilmesi, her iki hastalığın son yıllarda otoinflamatuar hastalık olarak ele alınması ortak genetik 

zemini akla getirir. Bu çalışma iki hastalığın aynı genetik zeminden kaynaklanmış olabileceği tezi ile, 

BH'nda, FMF ile ilişkisi bilinen MEFV gen mutasyonu sıklıklarının araştırılması amacı ile 

planlanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Klinigi'nde Kasım 2010-Haziran 

2011 tarihleri arasında, 100 hasta ve 46 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. MEFV mutasyonları (P369S, 

R761H, E148Q, K695R, M694I, R202Q, F479L, A744S, M680I, M694V, V726A) Behçet 

hastalarında %55, kontrol grubunda %57,4 oranında gözlendi. En sık gözlenen mutasyon R202Q 

(hasta grubunda %48, kontrol grubunda %30) idi. Hasta ve kontrol grubunda oldukça sık gözlenen bir 

mutasyon olması nedeniyle R202Q mutasyonu dahil edilmeden yapılan değerlendirmede MEFV gen 

mutasyonlarının Behçet hastalarında %30, kontrol grubunda %15,2 oranında saptandı (p=0,015). 

İkinci sıklıkta E148Q mutasyonu hasta grubunda %14, kontrol grubunda %10,8 oranında saptandı 

(p>0,05). Üçüncü sıklıkta %8 oranında M694V mutasyonu hasta grubunda saptanırken, kontrol 

grubunda saptanmadı (p=0,027). F479L gen mutasyonu hasta grubunda %3 oranında saptanırken, 

kontrol grubunda hiçbir olguda saptanmadı (p=0,035). P369S, A744S, M680I, V726A gen 

mutasyonlarında hasta ve kontrol gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). 

Çalışmamızda M694I, R761H, K695R genlerinde olguların hiçbirinde mutasyon izlenmedi. MEFV 

gen mutasyonlarının klinik bulgular ile ilişkisi de araştırıldı. M694V gen mutasyonu olan hastaların 

%60'ında DVT saptanırken, olmayanların ise %22'sinde saptandı (p=0,01). MEFV gen 

mutasyonlarının üveitle ilişkisi saptanmadı. Bölgemizde Behçet hastalarında MEFV gen 

mutasyonlarının sıklığı, kontrol grubuna göre yüksek saptanmıştır. FMF ve BH ortak etyopatogenik 

mekanizmaya sahip olabilir. Özellikle M694V ve F479L mutasyonları hastalık oluşumunda etkili 

olabilir. M694V gen mutasyonu DVT ile ilişkili görünürken, diğer mutasyonların klinik bulgular ile 

ilişkisi yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Fmf, Mefv Geni, Üveit 
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VAJİNAL DOĞUM VE ELEKTİF SEZARYENLA DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRİLEN 

YENİDOĞAN BEBEKLERİN İYİLİK HALLERİNİN TRANSKRANİEL DOPPLER 

VE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI PARAMETRELERİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

MD. Yüksel Kurban 
 

617- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç. Sezaryen doğum ve spontan vajinal yolla doğumun yenidoğan iyilik hali üzerinde oluşturacağı 

etkiyi Transcranial Doppler (TCD) ve Nötrofil- Lenfosit oranı (NLO) ile karşılaştırmak. Materyal ve 

Metod Nisan - Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Doğumhanesine doğum için başvuran normal ve sezaryen yapılan hastalar ile yapıldı. Çalışmaya 

takiplerinde herhangi bir sistemik hastalığı ve doğum komplikasyonu olmayan 50 vajinal doğum ve 

elektif amaçlı spinal anestezi uygulanarak 50 sezaryenla doğum yapan toplam yenidoğan dahil edildi. 

Yenidoğanlara doğum sonrası ilk 6-24 saat içinde radyoloji uzmanınca TCD ve hemogram 

parametreleri bakıldı. TCD indeksleri ve laboratuvar parametreleri her iki grup için ayrı ayrı 

değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar istatiksel inceleme için SPSS proğramı kullanıldı. Bulgular Her 

iki gruba TCD ultrasonografi yapılarak anterior cerebral arter (ACA) ve midle cerebral arter MCA 

doppler parametreleri açısından karşılaştırdıklarında TCD ölçümü sezaryen ile doğumlarda ACA Pİ, 

Rİ, SD ortalama oranı sırasıyla 1.34±0.26, 0.71±0.12, 3.87±1.04; Sağ MCA Pİ, Rİ, SD sırasıyla 

1.46±0.36, 0.75±0.07, 4.34±1.44; Sol MCA Pİ, Rİ ve SD ortalama oranları sırasıyla 1.42±0.32, 0.74± 

0.08, 4.14±1.41 idi. Vajinal doğumlarda ise ACA Pİ, Rİ, ve S/D ortalama oranı sırasıyla 1.36±0.28, 

0.72±0.08, 3.87±1.08; Sağ MCA Pİ, Rİ, SD ortalama oranları sırasıyla 1.44±0.35, 0.74± 0.08, 

4.18±1.20; Sol MCA ortalama Pİ, Rİ, SD oranı sırasıyla 1.46±0.35, 0.74± 0.08, 4.26 ±1.34 idi ve Her 

iki grup doğumdan sonraki 6-24 saat içinde kranial MCA ve ACA dopler bulguları normal sınırlarda 

olup her iki grup doppler parametreleri açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark 

saptanmadı (P˃0.05) . Her iki grup hemogram paramatrelerinden, nötrofil-lenfosit oranı (NLO) 

açısından da karşılaştırıldıklarında NLO sezaryen doğumda 2.06± 1.70 iken, vajinal doğumlarda 

1.67±0.58 olup her iki grup arasında ortalama değerler arasında anlamlı fark saptanmadı Sonuç: 

Sezaryen veya vajinal doğumun TCD ve NLO değişimlerine göre yenidoğan serebral kan akımı 

üzerine olumsuz etkileri görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Transcranial Doppler, Vajinal Doğum, Sezaryen Doğum 

 

COMPARISON OF THE STATE OF BIRTH NEWBORN WITH VAGINAL 

DELIVERY AND ELECTIVE CAESAREAN SECTION WITH TRANCRANIAL 

DOPPLER AND NEUTROPHIL- LYMPOCYTE RATIO 
 

 

ABSTRACT 
Aim of this study is to investigate the effect of cesarean delivery (C/S) and vaginal delivery on 

newborn goodness condition parameters by comparing with Transcranial Doppler (TCD) and 

Neutrophil-Lymphocyte ratio parameters.. Material and Metod This study was performed with patients 

attending Ankara Keçiören Training and Research Hospital Obstetrics and Gynecology clinic between 

April - November 2016. A total of 100 patients were enrolled in this study. The inclusion criteria were 

having no systemic disease and birth complication during vaginal delivery (50 patients) and C/S 

delivery under elective spinal anesthesia (50 patients).TCD and hemogram parameters were evaluated 

by the radiologist in the first 6-24 hours after birth. Statistical analysis were performed by using SPSS 

version 22 .00programme Results This study included 100 patients, of these, 50 patients had vaginal 

delivery, 50 patients had C/S. Transfrontal cranial doppler was applied to both groups and parameters 

of middle cerebral arter and anterior cerebral arter were compared. There were no any significant 
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difference between groups. TCD measurement parameters MCA Pİ, Rİ, SD were 1.46±0.36, 

0.75±0.07, 4.34±1.44 respectively, right value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.46±0.36, 0.75±0.07, 

4.34±1.44 respectively; left value of MCA Pİ, Rİ,SD were 1.42±0.32, 0.74± 0.08, 4.14±1.41 

respectively of C/S patients. For vaginal delivery, ACA Pİ, Rİ, SD measurements were 1.36±0.28, 

0.72±0.08, 3.87±1.08 respectively; right value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.44±0.35, 0.74± 0.08, 

4.18±1.20 respectively ; left value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.46±0.35, 0.74± 0.08, 4.26 ±1.34 

respectively. There was no significant difference in doppler parameters of two groups (p<0.05). 

Conclusion The present study showed that there is no negative effect of vaginal or C/S delivery on 

newborn cerebral blood stream according to TCD indexes and laboratory parameters. 

Keywords: Nevborn, Transcranial Doppler, Vajinal Delivery, Elective Caesarean, Neutrophil- 

Lympocyte Ratio 
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VAKA SUNUMU: PLEOMORFİK LİPOSARKOM KOMPONENTİ İÇEREN 

“BORDERLİ̇NE” Fİ̇LLOİ̇DES TÜMÖR 
 

Asst. Prof. MD. Yalçın Polat - Prof. MD. Abud Kebudı̇ - Prof. MD. Duygu Düşmez Apa - Prof. 

MD. Gözde Arslan 
 

618- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Filloides tümörlerinin (FT) stromal bileşeni, lezyonun neoplastik kısmını temsil eder. İkili hücre 

popülasyonu içeren FT'lerden, çeşitli maligniteler ortaya çıkabilir. Olgu Sunumu: % 75 liposarkom 

komponenti içeren, çok nadir bir “borderline” meme phillodes tümör olgusunu paylaşılmaktadır. 48 

yaşında kadın hasta, sol memede kitle şikayeti ile cerrahi polikliniğine başvurdu. Mamografilerde 

lezyon içinde yağ ile uyumlu olduğu düşünülen radyolusent alanlar mevcuttu. Ultrasonografide iyi 

sınırlı kitle, meme görüntüleme raporlama ve veri sistemi ile (BIRADS) 3 olarak sınıflandırıldı. İğne 

biyopsisinde leyon fibroadenom ile uyumlu olarak yorumlandı. Lezyon tamamen eksize edildi. 

Eksizyonun mikroskopik incelemesinde, yarık benzeri boşlukları kaplayan, iyi huylu meme epiteli 

gözlendi. Stroma fibröz doku ve yağ dokusundan oluşmakta idi. Fibröz kısım hücresel idi ve birkaç 

hücrede atipi bulguları mevcuttu. Stromanın büyük kısmını kaplayan adipöz doku, atipik lipoblast 

varlığı nedeni ile pleomorfik liposarkom tanısı aldı. Tartışma: FT'lerin üç aşamalı derecelendirme 

kriterine göre, olgumuz liposarkom komponenti gözardı edildiğinde, borderline kategorisine 

uymaktadır. Heterolog sarkom komponentleri, genellikle yüksek dereceli FT'lere eşlik etmektedir. 

Sarkom komponentli nadiren benign ve borderline FT vakalara eşlik etmektedir. Sonuç: Malign bir 

heterolog bileşenin varlığı, tüm diğer histolojik özelliklerden bağımsız olarak tümörümüzü malign 

kategoriye yerleştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vaka Sunumu, Meme; Hı̇stopatolojı̇, Lı̇posarkom, Fı̇lloı̇des Tümör 
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VERTİGONUN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

MD. Ayşe Seçil Kayalı Dinç 
 

619- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Vertigo bir hastalık olmamakla beraber, değişik patolojilerin sonucunda ortaya çıkan bir hareket 

halüsinasyonudur. Bu durum, hastalarda fiziksel ve psikolojik kısıtlılıklara neden olarak yaşam 

kalitesinde düşmeye neden olabilir. Vertigo şikâyeti olan hastalarda yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle bazı ölçütler ve değerlendirme skalaları kullanılmaktadır. 

Çalışmamız vertigonun yaşam kalitesine olan etkisinin değerlendirilmesi için kullanılan testler ile bu 

testlerin değerlendirilmesinden bahsedeceğiz. Materyal Method: Vertigonun yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde kullanılan testlerin araştırılması amacı ile Pubmed veritabanı üzerinden, Medical 

Subject Headings’te kayıtlı, “Vertigo, quality of life, measurement criteria for disability” anahtar 

kelimeleri ve bunların kombinasyonları ile taramalar gerçekleştirildi. Bu taramalardan elde edilen 

sonuçlarda, konumuzla ilgili makaleler bulundu. Tam metnine ulaşılan makaleler çalışmamıza dâhil 

edildi. Hangi testlerin hangi durumlarda daha etkin olduğu, birbirine olan üstünlükleri ve 

dezavantajları, araştırıldı. Bulgular: Vertigonun yaşam kalitesine etkisinin ölçülmesi amacı ile 

kullanılan testlerden yaygın olarak kullanılanların, Baş dönmesine Bağlı Engellilik Ölçeği, Vestibüler 

Hastalıklarda Günlük Yaşam Aktivitesi Skalası, Avrupa Vertigo Değerlendirme Skalası, Vertigo 

Semptom Skalası, Aktivitelere Özgü Denge Güven Ölçeği olduğu saptandı. Sonuç: Vertigoya bağlı 

olarak hastaların yaşam kalitesi düşmektedir. Yaşam standartlarının değerlendirilmesi için bazı 

ölçekler mevcuttur. Bu ölçekler kullanılarak hastanın yaşam kalitesinin etkilenme derecesi 

belirlenebilir ve bu bağlamda önlemler alınabilir. Referanslar 1. Neuhauser HK, Radtke A, von 

Brevern M, Lezius F, Feldmann M, Lempert T. Burden of Dizziness and Vertigo in the Community. 

Arch Intern Med. 2008;168(19): 2118-24. 2. Yardley L, Beech S, Weinman J. Influence of Beliefs 

About the Consequences of Dizziness on Handicap in People with Dizziness, and the Effect of 

Therapy on Beliefs. J Psychosom Res 2001;50(1):1-6. 3. Clark MR, Swartz KL. A Conceptual 

Structure and Methodology for the Systematic Approach to the Evaluation and Treatment of Patients 

with Chronic Dizziness. J Anxiety Disord 2001;15(1-2):95-106. 

Anahtar Kelimeler: Vertigo; Yaşam Kalitesi; Engellilik Ölçütleri. 

  



 753 

VESTİBULER SCHWANNOMLARDA MİKROCERRAHİ VE RADYOCERRAHİ 

TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI 
 

MD. Mehmet Alpay Çal 
 

620- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
AMAÇ: Vestibuler schwannomlarda mikrocerrahi ve radyocerrahi tedavilerinin lokal kontrol ve 

nörolojik defisitler üzerine etkileri karşılaştırılacaktır. YÖNTEM: Büyük boyutlu tümörler için 

elektrofizyolojik çalışmalar eşliğinde retrosigmoid girişimle mikrocerrahi rezeksiyon, küçük boyutlu 

tümörler veya ek morbiditesi olan hastalardaysa CyberKnife ile stereotaksik radyocerrahi 

uygulanmıştır. Tedavi sonrası tüm hastalar rutin radyolojik görüntüleme ve nörolojik muayeneyle 

takip edilmişlerdir. Toplam 31 hastanın 15’ine mikrocerrahi rezeksiyon, 16’sına CyberKnife ile 

radyocerrahi uygulanmıştır. Veriler karşılaştırmalı histografik tablolar ve t-test ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Mikrocerrahi rezeksiyon uygulanan tümörlerin ortalama çapı 32.7 ± 8.02 mm, 

CyberKnife ile radyocerrahi uygulananlarınsa 17.6 ± 6.1 mm’dir. Ortalama izlem süresi mikrocerrahi 

grubunda 33.8 ± 16.3 ay, CyberKnife grubunda 16.4 ± 7.5 aydır. Vestibuler schwannomlarda 

mikrocerrahi rezeksiyonun lokal kontrol başarısı %100, CyberKnife ile radyocerrahinin ise 

%93.75’tir. CyberKnife grubunda fasiyal sinir fonksiyonlarının tam olarak korunması oranı %100’dür. 

Mikrocerrahi rezeksiyon uygulanan hastaların %80’inde iyi ve orta derecede fasiyal sinir fonksiyonu 

korunmuştur. Mikrocerrahi grubunda işitme fonksiyonunda tam kayıp oranı %6.67 iken CyberKnife 

grubundaki hastaların hiçbirinde işitme fonksiyonunda progresif bozulma gözlenmemiştir. 

ÇIKARIMLAR: Mikrocerrahi rezeksiyon, total rezeksiyon amaçlandığında, elektrofizyolojik 

çalışmalar eşliğinde bile fonksiyonel kayıpla sonuçlanabilir. Bu nedenle beyin sapı basısı oluşturan 

büyük boyutlu tümörlerde mikrocerrahi rezeksiyon kaçınılmaz olsa bile, elektrofizyolojik çalışmalar 

eşliğinde cerrahi tedavinin acil dekompresyon yöntemi olarak uygulanması ve adjuvan bir tedavi 

olarak rezidü tümörün Radyocerrahiyle lokal kontrolünün sağlanması, en iyi fonksiyonel sonucu 

sağlayabilecek seçenek olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Vestibuler Schwannom; Cyberknife; Retrosigmoid Yaklaşım 
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SUBAKROMİYAL  KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN  DİYABETUS 

MELLİTUS HASTALARINDA KAN ŞEKERİ DÜZEYİNE ETKİSİ 
 

MD. Engin Çarkçı MD. Tahsin Gürpınar 

 

621- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Kortikosteroid enjeksiyon tedavileri ağrıyı ve inflamasyonu azaltmak amacı ile ortopedik 

hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada  omuz patolojilerinde subakromiyal 

boşluğa uygulanan lokal kortikosteroid enjeksiyon tedavisinin diyabet hastalarında kan şekeri 

düzeyine etkisini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine çeşitli omuz rahatsızlıkları nedeni ile 

başvuran ve lokal steroid enjeksiyon tedavisi planlanan; kan şekerleri regüle tip 2 diyabeti olan 18 

hasta dahil edildi. Hastalara tek doz 4 ml  %1 lidokaine ve 1 mL kortikosteroid molekülü ( 

methylprednisolone acetate ) toplam 5 ml lokal enjeksiyon uygulandı. Hastaların sabah açlık kan 

şekeri düzeyleri uygulama öncesinde ve enjeksiyon sonrası 7 gün boyunca kendileri tarafından evdeki 

ölçüm cihazları ile ölçüldü. Hastaların demografik özellikleri,kan şekeri artışları ve başlangıç 

seviyesine dönüş süreleri ile komplikasyonlar kaydedildi.Solunumsal ya da romatolojik gibi başka 

hastalıkları  nedeni ile oral yada inhaler steroid kullanan hastalar,gebelik diyabeti öyküsü olan ,glukoz 

düzeyleri kontrol altında  olmayan HA1c düzeyi >7 olan hastalar ile kan şekeri takibi yapamayacak 

hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: 10 kadın 8 erkek, ortalama yaş: 60 (45-70) idi. Tüm hastaların enjeksiyon sonrası 1.günde 

anlamlı derecede kan şekeri düzeylerinde artış görüldü. Kan şekeri düzeyleri enjeksiyon öncesi 

ortalama 122 mg/dl (102-133 mg/dl) olup en fazla artış %79 ile 1.günde gerçekleşmiştir (97 mg/dl). 1. 

Gün kan şekeri düzeyleri ortalama 219  (192-245 mg /dl ) idi. Kan şekeri düzeyi 5.günde ortalama 129 

(101-163) mg/dl olup 7.günde başlangıç seviyelerine dönmüştür. Hiç bir hastada kan glukoz 

yüksekliğine bağlı sistemik  ya da lokal komplikasyon saptanmadı. 

Çıkarım: Omuz ağrısında etkili bir tedavi şekli olan subakromiyal steroid enjeksiyonu diyabet 

hastalarında kan şekeri düzeylerinde geçici olarak artışa yol açabileceğinden bu hasta grubunda 

dikkatli olunmalıdır. Hastalara kan şekeri takipleri önerilmeli ve gelişebilecek komplikasyonlara karşı 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kortikosteroid Tedavisi,Omuz ağrısı,Kan şekeri,Omuz enjeksiyonu 
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VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İNGUİNAL HERNİORAFİLERDEKİ ÖNEMİ 
 

MD. Feray Aydın - Asst. Prof. MD. Dilek Dülger - MD. Özgür Albuz 
 

622- PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Oral Presentation / Sözlü Sunum  

 

ÖZ  

Amaç: Bu çalışmada sene boyunca toplamda 188 inguinal hernili hastaya, toplam 211 prolen mesh ile 

“tension-free “hernioplasti yapılması sonucunda seroma oluşumunda vücut kitle indeksinin etkisinin 

ortaya konması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod:  T.C . Süleyman  Demirel Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Genel cerrahi ana bilim  dalı;  ‘’   Kasık         Fıtıklarının          Onarımında        Tension  free 

(gerilimsiz)  hernioplastinin      erken sonuçları ‘’ isimli  Dr. Feray Aydın’ın  uzmanlık    tezinden  

üretilen (  ISPARTA  -1998 )  çalışmanın kayıtları   prospektif olarak tutulmuş olup. Kayıtlar bu 

çalışma için tekrar retrospektif incelemiştir. Tanımlayıcı analizler için sürekli değişkenlerde ortalama 

ve standart sapma, kesikli değişkenlerde ise % ve frekans değerleri kulanıldı. Tek değişkenli 

analizerde Ki kare veya Fisher Exact test kullanılırken, sürekli değişkenlerde dağılım durumlarına göre 

student t test veya Mann Whitney U test kullanılmıştır. Bulgular: Hiçbir yaş gurubunda operasyona 

kontrendikasyon teşkil eden yandaş bir hastalık yoktu.188 hastanın;102 ‘sinin(%54 .5 ) sağ, 65  olgu  

sol (% 33.3 ) sol, 23’ünün (%12.2) bilateral hernisi mevcuttu. Bilateral hernilerin tümü aynı seansta 

ameliyat edildi. Hastaların 1 2’si (%91.9) erkek, 1 ’sı (% 8.1) kadındı. En küçük yaş 20, en büyük yaş 

8 ’di. Ortalama yaş 52.327 (-/+16 .092)’di.Toplamda 211 inguinal herniorafi serisinde 23 (%10.9) 

vakada seroma oluşumu gözledik. Çalışmamızda seroma oluşumu ile VKI(Vücut kitle indeksi) 

arasındaki dağılıma baktığımızda ise VKI optimal değerler arasında olan 19 vakanın, 188 ‘inde ( %96 

.9 ) seroma oluşmazken, VKI‘i optimal değerlerin üzerinde olan 17 ( %8.1) vakanın hepsinde seroma 

gelişmiştir(p<0.01). Tartışma: Seroma, cerahat veya kan dışındaki diğer sıvıların kolleksiyonudur. 

Küçük yaralardaki, genellikle nekrotik yağ dokusunun likefaksiyonu sonucu oluşur. Bizim 

çalışmamızda da vücut kitle indeksi optimal koşullarda olmayan olgularda seroma durmunun istatistiki 

olarak anlamlı biçimde yüksek bulunmasını nekrotik yağ dokusu durumunun obezite sebebiyle daha 

yüksek olabileceğine bağlıyoruz.Sonuç: Vücut kitle indeksi tabii sınırlarda olmayan inguinal hernili 

olgularda seroma riskinin daha yüksek ihtimalle gelişebilme durumu vardır. Özellikle vücut kitle 

indeksi arttıkça nüks inguinal herniorafi onarımlarındaki mali yükü, başta seroma ve seromaya bağlı 

diğer sıralı olabilecek kompliasyonların artma potansiyeli taşımaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Inguinal Herni, Vücut Kitle İndeksi, Seroma 
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ÖZ 
Amaç: Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda(YBMD) yapılan intravitreal Aflibercept(İVA) 

enjeksiyonunun 3 yükleme dozu sonrası koroid kalınlığına(KK) etkisi Materyal/Metod:YBMD’u 

tanısı ile 3 yükleme dozu İVA tedavisi uygulanmış, 26 göz retrospektif olarak incelendi.Her hastanın 

her enjeksiyon öncesi ve sonrası 1. ayda; görme keskinliği(GK), Optik Kohorens Tomografi(OKT), 

EDI(Enhance Depth İmaging)-OKT bulguları değerlendirildi.Bu çalışmada hastaların enjeksiyon 

sonrası GK, Santral Foveal Kalınlık(SFK) ve KK değişimine bakıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş 

ortalaması 75 olan daha önce hiç tedavi almamış 19 hasta ile, en az altı ay önce herhangi bir anti-

VEGF ile tedavi alan 7 hasta dahil edilmiştir.Bu hastaların 16’si klasik tip koroidal neovasküler 

membran (KNVM), 10’u okült tip KNVM olarak değerlendirildi.Enjeksiyon sonrasında 22 hastanın 

makulası kurumuş olmakla birlikte, 4 hastanın devam eden subretinal veya intraretinal sıvısı 

mevcuttu.Hastaların tedavi öncesi ve sonrası aylık kontrollerinde çekilen EDI-OKT görüntülerinden 

manuel olarak KK’ları 7 bölgeden ölçüldü.Tedavi öncesi ve sonrası ortalama subfoveal KK farkı 

60,88 μm olup, bu düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı.Ayrıca hem ortalama nazal KK hem de 

ortalama temporal KK düşüşü anlamlıydı.Ortalama KK enjeksiyon öncesi dönemle kıyaslandığında 

enjeksiyon sonrası bütün ölçümlerde anlamlı düşüş gösterdi.Ortalama nazal KK değişimi ile ortalama 

temporal KK değişimleri arasında anlam bulunamadı.KK düşüşü en fazla 1. enjeksiyon sonrası olduğu 

görüldü.Diğer aylardaki değişim gittikçe azaldı, fakat bu azalma anlamlı değildi.Tekrarlayan ölçümler 

analizinde hastaların başlangıç, birinci, ikinci ve üçüncü ay ortalama subfoveal, nazal ve temporal 

KK’ları karşılaştırıldı.Her üç lokasyonda da KK’larının düşüş düzeyi anlamlı olduğu görüldü.GK 6 

hastada azalmış, 9 hastada sabit kalmış ve 11 hastada ise artmıştı. GK değişim gruplarında; ortalama 

KK’ı değişimİ anlamlı bulunamadı.Başlangıçtaki ortalama subfoveal KK, enjeksiyon sonrası makulası 

kuru kalan ve kalmayan gözler arasında farklılık göstermemiştir.SFK enjeksiyonlarla birlikte her ay 

giderek azalmıştı ve bu değişim anlamlıydı. Sonuç: YBMD’nda 3 yükleme dozu İVA enjeksiyonu 

hem SFK’ta hem de tüm makuler KK’ta önemli ölçüde azalmaya sebep olmaktadır.Sonuç olarak 

anatomik başarı elde edilmekle birlikte fonksiyonel başarı elde edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Koroidal Kalınlık, Görme Keskinliği, Optik 

Kohorens Tomografi 
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ÖZ 
Giriş ve Amaç: Perioperatif istenmeyen hipotermi cerrahi sırasında kanama diyatezleri, kardiyak ritm 

bozukluğu anestezik ilaçların etki sürelerinde değişikliğine bağlı bir çok komplikasyonla seyredebilir. 

Yüksek risk grubundaki hastalarda, vücut kitle indeksi yüksek olanlarda ve majör cerrahi geçirenlerde 

perioperatif istenmeyen hipotermi sıklığı artmaktadır. Güncel kılavuzlara göre özellikle 30 dakika 

üzerindeki operasyonlarda hastaların yakın ısı takibi yapılması gerekmektedir. Risk grubuna göre yaşlı 

hastalarda ısı kaybı daha çabuk gelişebilir. Araştırmamızın amacı; alt ekstremite cerrahisi uygulanan 

65 yaş üstü hastalarda perioperatif hipotermi sıklığının risk gruplarına göre farklı olup olmadığını 

değerlendirilmesidir. Metod: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01.01.2018- 

01.01.2019 tarihleri arasında alt ekstremite operasyonu yapılmış olan 65 yaş üstü hastaların anestezi 

takip formları incelendi. Operasyon türü, süresi, hastaların cinsiyet, ASA (Amerikan Anesteziyoloji 

Cemiyeti) risk grupları, Vücut kitle indeksi (VKİ), işlem sırasında kullanılan intravenöz sıvı miktarı, 

anestezi uygulama öncesinde ve tüm cerrahi işlem süresince ısı takipleri kaydedildi. Bulgular: Toplam 

108 hasta dosyası değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 68.02 ± 3.066 olarak saptandı. VKİ 

ortalamaları 31.727 ± 5.5057 olarak belirlendi. Kullanılan intravenöz sıvı 1487.50 ± 515.059 ve 

irrigasyon sıvısı 3391.67 ± 1897.718 olarak tespit edildi. ASA (I/II/III) risk sınıflamasına göre 21 

erkek (4/13/4), 87 kadın (7/62/18) olarak dağıldığı saptandı. ASA risk sınıflamasına göre yaş 

ortalamaları arasında fark saptanmadı (66.82 ± 0.772 , 68.13±0.362, 68.23 ±0.651). Toplam cerrahi 

işlem sırasında 66 hastada (%61.1) hipotermi gelişti ( 9 (%81.8 / 46 (%61.3) / 11(%50.0)). ASA risk 

gruplarına göre hipotermi gelişme sıklığı karşılaştırıldığında istatiksel fark tespit edilmedi (p>0.05). 

Altmışıncı, yüzyirmi ve yüzsekseninci dakikadaki hipotermi sıklığı bakımından gruplar arasında fark 

saptanmadı ( p>0.05). Sonuçlar Alt ekstremite cerrahisi uygulanan yaşlı hastaların yarısından çoğunda 

hipotermi gelişmektedir. Bu nedenle hangi risk grubunda olursa olsun bu yaş grubundaki hastalar tüm 

cerrahi işlem süresince hipotermi açısından yakın takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, Yaşlı Hasta, Asa Risk Grubu, Anestezi, Ortopedi 
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ÖZ 
Amaç: Yaşlı hastaların radius alt uç kırıklarının tedavisinde çoğunlukla yalnızca kırığa yönelik tedavi 

uygulanmakta, kırığa zemin hazırlayan nedenler dikkate alınmamaktadır. Çok ciddi morbidite ve 

mortalite sebebi olan kalça kırıklarının ise önceden öngürülebilir olması önemlidir. Çalışmamızda 

kalça kırığı olan hastalarda geçirilmiş radius alt uç kırıkları ve kırık tedavisi yanısıra osteoporoz 

farkındalığını tesbit amaçlandı.. Yöntem: Kayıtlarımızdan 2002-2017 tarihleri arasında kalça kırığı 

nedeni ile bipolar endoprotez ve internal tesbit uygulanan 65 yaş ve üstü 915’i femur boyun kırığı, 

1140’ı femur trokanterik bölge kırığı olan 2055 hasta tesbit edildi. Hastaların 1393 (% 67,8)’ü kadın, 

662 (%32.2)’sı erkek, yaş ortalaması 73.6 yıl idi. Özgeçmişinde radius alt uç kırığı geçirdiği saptanan, 

bir sağlık merkezinde tedavi edilen, fizik muayene bulguları veya radyolojik değerlendirmesi bunu 

doğrulayan 127 (% 6,2) hasta incelendi. Pelvisin ön-arka planda alınan grafilerinde sağlam kalçada 

Singh indeksi ile osteoporoz derecesi tesbit edildi. Radius alt uç kırığı öncesinde hastaların osteoporoz 

tedavisi alıp almadığı ve kırık tedavisi sırasında eşzamanlı osteoporoz yönünden incelenip 

incelenmediği araştırıldı. Geçirilmiş radius alt uç kırığı ile gelişen kalça kırığı arasındaki süre tesbit 

edildi. Bulgular: Singh indeksi evreleri; 4 (% 3.2) hastada evre 1, 31 (% 24,4) hastada evre 2, 72 (% 

56,7) hastada evre 3, 11 (% 8,7) hastada evre 4 ve 9 (%7) hastada evre 5 olarak tesbit edildi. 

Osteoporoz olarak kabul edilen evre 3 ve daha düşük evrelerdeki toplam hasta oranı 107/127 (% 84,3) 

olarak saptandı. Geçmişte geçirilen radius kırığı anında 6 (% 4,7) hastanın osteoporoz tedavisi aldığı, 

diğer hastaların (%95,3) osteoporoz farkındalığının olmadığı tesbit edildi. Radius kırığının tedavisinin 

dışında osteoporoz yönü ile ek bir incelemenin yapılmadığı saptandı. Geçirilmiş radius kırığı ile 

oluşan kalça kırığı arasında geçen süre ortalama 4.3 yıl idi. Sonuç: Yaşlıların radius alt uç kırıklarında 

osteoporozun varlığı araştırılmalı ve osteoporozlu hastalar tedaviye alınmalıdır. Bu kırıkların yüksek 

oranda mortalite ve morbiditeye yol açan kalça kırıklarının habercisi olabileceği düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Kalça Kırığı, Radius Alt Uç Kırığı 
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ÖZ 
Giriş 3.basamak yoğun bakım üniteleri (YBÜ), durumları en ağır olan 3.basamak hastaların takip ve 

tedavilerinin yapıldığı tam donanımlı yerlerdir. YBÜ’leri hastane bütçelerinin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Çalışmada, YBÜ’ne uygunsuz hasta kabullerinin hastaneye olan kar/zarar oranını 

analiz etmeyi amaçladık. Yöntem Nisan-Eylül 2018 arasında 3.basamak YBÜ’de tedavi gören 355 

hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, tanı, APACHE-II skorları, beklenen mortalite 

oranı(%), yattığı gün ve taburculuk durumlarının bilgileri, elektronik veri tabanından ve hasta 

dosyalarından toplandı. Hastaya ait kar/zarar durumları hastane bilgi işlem servisinden elektronik veri 

tabanı vasıtasıyla öğrenildi. Elde edilen değerler, hastanın yattığı gün sayısına bölünerek günlük 

kar/zarar olarak hesaplandı. 52 hastanın verileri eksik olduğu için çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 

303 hasta dahil edildi 2. ve 3.basamak olarak iki gruba ayrıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi. Bulgular 3.basamak hastalarının APACHE-II skorları, beklenen mortalite oranları ve 

YBÜ’de geçirilen gün sayılarının medyan değeri 2.basamak hastalarına göre daha yüksek bulundu 

(p<0.001). Ölüm sayıları açışından karşılaştırıldığında 3.basamak hastalarında daha fazlaydı (%45.1). 

3.basamak hastaların yaş ortalamaları daha yüksekti. Günlük kar/zarar durumlarına göre 

karşılaştırıldığında, 2.basamak hastaların medyan değerinin (-)17TL/gün, 3.basamak hastaların 

medyan değerinin (+)180TL/gün olduğu tespit edildi (p<0.001). Sonuç 3.basamak YBÜ’ne, 

2.basamak hasta yatırmanın zarar yönünde etki edebileceğini gösterdik. Yapılacak çok merkezli, 

prospektif çalışmalarla YBÜ’lerine hasta kabul ve taburculuğunda etkin, uygulanabilir kılavuzları ile 

YBÜ yataklarının daha verimli ve daha az maliyetli kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Maliyet, Hasta Kabulü 
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ABSTRACT 
Being in the middle of serial conflicts since 1975, Lebanon has witnessed a non-stop civil war for 

more than 15 years and many external attacks especially in 2006 and was greatly influenced by the 

Syrian war since 2011. During these wars, all kinds of weapon have been used, including chemical 

weapons, cluster bombs, thermobaric weapons, anti-tank missiles, and ballistic missiles as well. Many 

of the victims who managed to survive the first attacks in places near the Lebanese-Syrian borders 

were brought mostly by the international Red Cross to be treated in Lebanese medical centers. Most of 

the injuries were Multi-System and serious. This presentation makes a review for the different kinds of 

injuries encountered during war, their classification, and the priority of management as recommended 

by the International Committee of the Red Cross. Emphasis was given to rules of triage necessary to 

do the best for the most and not everything for everybody. A short and rapid review of the principles 

of management for each system has been mentioned. As members of the medical staff, and after 

offering the victims all what they need from the medical point of view, still a very important question 

keeps being asked and being interrogated: if someone gets shot, and I save their life, and they can’t go 

out and function, did I technically save their life? Probably not! 

Keywords: War; Surgery; Triage 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to draw attention to the clinical course of the disease and some laboratory 

findings in cats diagnosed with Toxoplasmosis. Toxoplasma gondii seropositive 14 cats were used in 

this study. A serological evaluation was carried out to determine the presence of Toxoplasma gondii 

specific IgG using commercial diagnostic kits, by the enzyme-linked immunosorbent assay method. 

Hematological and clinical changes of those cats were recorded. Of 14 cats, neural symptoms such as 

behavioral changes, seizures, ataxia and nystagmus were detected in 11 cats, uveitis in 5 cats and 

diarrhea in 4 cats. Serum urea, creatinine and bilirubin levels were normal in all cats. However, 

Anemia (decreased Hb, RBC, PCV) in 8 cats (57.1%), monocytosis in 6 cats (42.8%), neutrophilia in 

5 cats (35.7%), hypoalbuminemia in 5 cats (35.7%) and increased AST and ALT levels in 3 cats 

(21.4%) were detected. It was concluded that clinical Toxoplasmosis in cats is characterized by 

neurological, ocular and gastrointestinal sings and hematological sings such as anemia, monocytosis, 

neutrophilia and hypoalbuminemia that clinically patient cats should also be evaluated in terms of 

Toxoplasmosis in cats. 

Keywords: Toxoplasma Gondii, Cat, Neurological Sings, Gastrointestinal Sings, Ocular Signs, 

Anemia 
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ÖZ 
Cüce hamsterlar (Phodopus roborovskii) güney paleoratic bölgede endemiktir. Güney, orta ve 

kuzeybatı Moğolistan’da sayıları fazladır. Cüce hamsterlar (çöl hamsterları) tüm hamster türlerinin en 

küçüğüdür. Araştırmacılar tarafından rodentlerde testisin makro-anatomik yapısını tanımlayan çok 

sayıda çalışma bildirilmesine rağmen cüce hamsterlarda testisin yapısıyla ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlanılmamıştır. Bu çalışmada cüce hamsterların makro-anatomik yapısının incelenerek, bu konudaki 

bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmada, 5 dişi 5 erkek olmak üzere toplam 10 

adet erişkin cüce hamster kullanılmıştır. Hayvanlar anestezi için kapalı plastik bir kutu içine alınıp eter 

inhalasyonu ile anestezi edildikten sonra testisler dışarıya alınarak incelendi. Sonuç olarak cüce 

hamsterların testisi makro-anatomik olarak diğer rodentlerle benzerlik gösterdi. Ancak testisin 

yapısında ve bezlerindeki bir takım özellikleri ratlarla uyumluluk sağlamaktaydı. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Cüce Hamster, Testis 

 

MACRO-ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DWARF HAMSTERS (PHODOPUS 

ROBOROVSKII) 
 

 

ABSTRACT 
Dwarf hamsters (Phodopus roborovskii) are endemic in the southern paleoratic region. In South, 

Central and Northwest Mongolia the number of dwarf hamsters is too much. Dwarf hamsters are the 

smallest of all hamster species. Although there are many studies describing the macro-anatomical 

structure of the testes in the rodents, no information about the structure of the testis was found in the 

dwarf hamsters. The aim of this study was to investigate the macro-anatomical structure of dwarf 

hamsters and to contribute to the knowledge in this subject. A total of 10 adult dwarf hamsters were 

used. The animals were taken into an enclosed plastic box for anesthesia and anesthetized with ether 

inhalation. As a result, the testicles of dwarf hamsters were similar to other rodents. However, some of 

the properties of the testis and its glands were compatible with rats. 

Keywords: Anatomy, Dwarf Hamster, Testis 
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to determine the pharmacokinetic interaction between ivermectin (0.4 

mg/kg) and praziquantel (10 mg/kg) administered either alone or co-administered to dogs after oral 

treatment. Twelve healthy cross-bred dogs (weighing 18–21 kg, aged 1–3 years) were allocated 

randomly into two groups of six dogs (four females, two males) each. In the first group, the tablet 

formulation of praziquantel and ivermectin were administered using a crossover design with a 15-day 

washout period, respectively. The second group received tablet formulation of ivermectin plus 

praziquantel. Plasma concentrations of ivermectin and praziquantel were determined by high 

performance liquid chromatography using a fluorescence and ultraviolet detector respectively, and 

analyzed using non-compartmental methods. The pharmacokinetic parameters of ivermectin following 

oral alone-administration were as follows: elimination half-life (t1/2λz) 110 ± 11.06 h, area under the 

plasma concentration-time curve (AUC0–∞) 7805 ± 1768 h.ng/mL, maximum concentration (Cmax) 137 

± 48.09 ng/mL, and time to reach Cmax (tmax) 14.0 ± 4.90 h. The pharmacokinetic parameters of 

praziquantel following oral alone-administration were as follows: t1/2λz 7.39 ± 3.86 h, AUC0–∞ 4301 ± 

1253 h.ng/mL, Cmax 897 ± 245 ng/mL, and tmax 5.33 ± 0.82 h. Pharmacokinetics of ivermectin and 

praziquantel were not changed, except tmax of praziquantel in the combined group. In conclusion, the 

combined formulation of ivermectin and praziquantel can be preferred in the treatment and prevention 

of diseases caused by susceptible parasites in dogs.  

Keywords: Pharmacokinetic, Ivermectin, Praziquantel, Oral, Dog 
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ÖZ 
Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğine göre et ürünlerinin içine et ve yağ dışında herhangi bir 

iç organ, kemik, kıkırdak gibi doku ve organların katılması yasaktır. Fakat bazı firmalar tağşiş 

amacıyla sucuk, salam, sosis gibi et ürünlerinin içine bu tür iç organları katabilmektedirler. Bu hile de 

bu tür ürünlerin raf ömürlerinden önce bozulmasına neden olarak bu bozuk gıdaları tüketen insanların 

sağlıklarını tehlikeye atmaktadır. Bu ürünlerin içindeki farklı organ parçalarını histolojik analiz 

metoduyla tespit etmek mümkündür. Ancak bu ürünler üretim aşamasında ezilip kuterlendiğinden ve 

ısıl işleme maruz kaldığından normal organ yapısı bozulmuş olup bunların tespiti için en küçük 

hücresel yapıda histolojik yapısının tanınması çok önemlidir ve uzmanlık gerektirir. Bu sunum 

bütünlüğü bozulmuş olan bu organ ve dokuların mikroskobik görünümü hakkında bilgi sunmayı 

amaçlamaktadır. 
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IDENTIFICATION OF TRICKS OF THE TRADE IN MEAT PRODUCTS BY 

HISTOLOGICAL METHODS 
 

 

ABSTRACT 
According to the Communiqué On Turkish Food Codex Meat And Meat Products, it is forbidden to 

add any internal organs, bones, cartilage and other tissues and organs into the meat products. 

However, some companies can add such internal organs into the meat products such as sausages, 

salami and sausage. This tricks of the trade cause such products to deteriorate before shelf-life and 

endanger the health of people who consume these spoiled foods. It is possible to detect the different 

organs within these products by histological analysis method. However, since these products are 

crushed and dried during the production phase, normal organ structure is impaired, it is very important 

to recognize the histological structure of the cell in the smallest cellular dimension and reguires 

expertise. This presentation aims to provide information about the microscopic appearance of these 

organs and tissues with integrity. 

Keywords: Meat, Meat Products, Histological, Analysis 
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ÖZ 
Plastinasyon metodu doku sıvısının bir dehidrant (aseton) ile değişiminden sonra asetonun vakum 

altında bir polimer ile değiştirilme esasına dayanır. Sonuçlar temiz, kuru, kokusuz ve dayanıklı gerçek 

biyolojik numunelerdir. Plastinasyon, biyolojik örneklerin korunması için yararlı bir tekniktir. Bu 

çalışmadaki amacımız küçük ruminant kalbine silikon plastinasyonu uygulayarak hem kuru, kokusuz 

ve dayanıklı eğitim materyali elde etmek hem de taze materyallerle aralarındaki farkları ortaya 

koymaktır. Bu amaçla mezbahaneden temin edilen 5 adet küçük ruminant kalbi tespit edilerek oda 

sıcaklığında silikon plastinasyonu aşamaları uygulandı. Silikon plastinasyon öncesi ve sonrası kalbin 

hem ağırlıkları hem de en boy ölçümleri tamamlanıp karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak 

plastine olan grup kokusuz, dayanıklı ve anatomik situslarını koruyan materyaller halini almıştır. 

Sadece silikon plastinasyonu uygulanan grupta en ve boy ölçümlerinde ortalama %2 oranında 

küçülmeler, ağırlığında ise ortalama %55 oranında azalmalar gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Kalp, Plastinasyon 

 

SILICON PLASTINATION OF THE HEART AT ROOM TEMPERATURE IN 

SMALL RUMINANTS 
 

 

ABSTRACT 
The plastination method is based on the replacement of acetone with a polymer under vacuum after 

exchanging of tissue fluid with a dehydrant (acetone). The results are clean, dry, odorless and durable 

real biological samples. Plastination is a useful technique for the protection of biological samples. Our 

aim in this study is to apply silicone plastination to small ruminant heart and to obtain dry, odorless 

and durable training material and to reveal the differences between them with fresh materials. For this 

purpose, 5 small ruminant hearts obtained from the slaughterhouse were fixed and the silicone 

plastination stages were applied at the room temperature. Both the weights and the maximum 

measurements of the heart before and after the silicone plastination were completed and comparisons 

were made. As a result, the group with plastine odorless, durable and anatomic sites have been taken 

into preserving materials. Only, in the silicone plastination group, it was observed that the average 

width and length measurements were decreased by 2%, and the average weight was decreased by 55%. 

Keywords: Anatomy, Cor, Plastination 
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ÖZ 

Çevre ısısı ineklerin üreme performansını etkileyen parametrelerden biri olup fertilite üzerine yıkıcı 

etkileri bulunmaktadır. Sütçü ineklerin bulunduğu çevrenin sıcaklık nem indeksi 72’nin üstüne 

çıkmaya başladığı zaman metabolik, fizyolojik ve hormonal işleyişlerin bozulduğu görülür. İneklerde 

ısı stresi ile iştahın azalması, östrus belirtilerinin zayıflaması ve kuru madde tüketimindeki düşüşe 

bağlı olarak endokrin işleyişin bozulması sonucu fertilite başarısı zayıflamaktadır. Bazı durumlarda ısı 

stresindeki ineklerde %80’e varan oranlarda östrus belirtilerinin azaldığı görülmektedir. Bu durumun 

temel sebebi kandaki östradiol konsantrasyonunun azalmasına yol açan ovaryumlardaki teka ve 

granuloza hücrelerinin steroidojenik kapasitesinin düşmesi ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Isı 

stresinin foliküler aktivite ve ovulasyon mekanizmasını negatif olarak etkilenmesi sonucu oositin 

membran lipit kompozisyonunu bozulması, erken embriyonik ölüm, hücre apoptozisi ve oosit gelişim 

bozukluğu gibi sebeplerle infertiliteye neden olabildiği bilinmektedir. Ayrıca ısı stresinde uterus 

ortamındaki değişimlere bağlı olarak da embriyoların implantasyon başarılarının ve yaşama 

oranlarının da düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla konsepsiyon oranı sıcak aylarda kış aylarına göre 

%20-30 oranında daha düşük seyretmektedir. Bu araştırmada, sütçü ineklerde ısı stresinin fertilite 

üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, sütçü ineklerde ısı stresinin infertiliteye 

yol açması ile ciddi ekonomik kayıplara neden açabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Fertilite, ısı stresi, inek, infertilite. 

 

The Effect of Heat Stress on Fertility in Dairy Cows 

 

ABSTRACT 

Environmental temperature is one of the parameters affecting the reproductive performance of cows 

and it has destructive effects on fertility. When the environmental temperature humidity index rises 

above 72, metabolic, physiological and hormonal processes are disrupted in dairy cows. Heat stress 

causes a decrease in appetite, oestrus symptoms and dry matter consumption. And thus, the disruption 

of endocrine functioning leads to fertility problems. In some cases, it is observed that the symptoms of 

oestrus decreases by up to 80% in the heat stress cows. The main reason for this situation is thought to 

be related to the decrease in the concentration of estradiol in blood as a result of the decrease in the 

steroidogenic capacity of granulosa and theca cells in the ovaries. Heat stress negatively affects 

follicular activity and ovulation mechanism. And thus it is known that heat stress can cause infertility 

due to membrane lipid composition degradation of oocyte, early embryonic death, cell apoptosis and 

oocyte developmental disorders. In addition, it is observed that the implantation success and survival 

rates of embryos have also decreased due to changes in uterine environment in heat stress.  

Consequently, the conception rate is 20-30% lower in the warmer months compared to the winter 

months. The aim of this study was to investigate the effects of heat stress on fertility in dairy cows. 

Consequently, it is thought that heat stress in dairy cows may cause serious economic losses due to 

infertility. 

Keywords: Cow, fertility, heat stress, infertility. 
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ÖZ 

Sütçü ineklerde kuru dönem, doğumdan önce sağımın kesilmesi ve memede süt üretimin durması ile 

doğum arasında geçen süreyi tanımlamaktadır. Kuru dönem, meme bezinin tam olarak invole olması 

ve memedeki salgı hücrelerinin poliferasyonunun sürekliliği için gereklidir. Dolayısı ile bu evre, 

meme bezinin rejenerasyonu ile ineklerin gelecek laktasyonda ki süt üretimine hazırlanması yönünden 

önemlidir. Genetik kapasite sınırlarında süt üretimini en üst seviyede tutmak için ideal kuru dönem 

süresi 60 gün olarak tespit edilmiştir. Ancak farklı uzunluklarda uygulanabilmekte ya da tamamen 

kaldırılabilmektedir. Kuru dönem süresi meme sağlığına ve izleyen laktasyondaki süt üretimine etki 

etmektedir. Kısa kuru dönem uygulanan ineklerde epitel hücrelerinin rejenerasyonu tam olarak 

sağlanamadığından dolayı kuru dönem süresi ideal olan ineklere göre süt verimleri düşmektedir. Aynı 

zamanda kuru dönemin uzunluğuna ya da tamamen kaldırılmasına göre süt kaybı artmaktadır. Sonuç 

olarak kuru dönem süresi meme sağlığına ve süt üretimine etki edebilmektedir. Bu araştırmada amaç, 

sütçü ineklerde kuru dönem uzunluğunun meme sağlığına ve süt üretimine etkisini tespit ederek elde 

edilen bilgilerin sütçü ineklerin yönetiminde kullanılmasıdır. 

Anahtar kelimeler: İnek, kuru dönem, meme sağlığı, süt. 

ABSTRACT 

The dry period is defined as the time period between halting of milk removal and the calving in dairy 

cows. The dry period is necessary for involution of the mammary gland and the continuity of the 

proliferation of secretory cells in the udder. Therefore, this phase is important for the preparation of 

cows for milk production in next lactation by regeneration of the mammary gland. The ideal dry 

period length was reported as about 60 days for keeping the milk production at the maximum level. 

However, it can be applied in different lengths or is completely removed. The length of dry period 

affects udder health and milk production in the following lactation. Since the regeneration of udder 

epithelial cells is not fully achieved in the short dry period, milk yield is less than the cows with 

normal dry period. At the same time, milk loss increases according to the length or total removal of the 

dry period. Consequently, the length of the dry period can affects the udder health and milk yield. The 

aim of this study is to determine the effect of length of dry period on udder health and milk production 

in dairy cows. In addition, the information obtained is intended to be used in the management of dairy 

cows. 

Keywords: Cow, dry period, milk, udder health. 
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ÖZ 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dental implantlarda, yerleştirilen bölge dikkate alınmaksızın implant 

boyutlarının, primer ve sekonder stabiliteleri üzerinde ki etkisini araştırmaktır. Bu çalışma  sonuçlarına 

göre,  hemen yükleme yapılabilecek  azami implant  boyutlarının  tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Materyal ve metod: Kliniğimize baş vuran ve  herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan 19 (7 bay , 

12 bayan) hasta dahil edilmiştir. Kısmen veya tam dişsiz olan 19 hastaya 82 dental implant (Implance, 

Trabzon, Türkiye) uygulanmıştır.  

Hastaların standardizasyonunu sağlamak için, kemoterapi veya radyoterapi öyküsü olan hastalar 

çalışmaya dahil edilmemiştir. 

İmplant yerleştirilecek sahadaki diş çekiminin en son 3 ay once yapılmış olmasına dikkat edilmiştir. 

 Klinik deneyimlerimize göre, 2 aylık bir iyileşme dönemi kemik olgunlaşması için yeterli değildir. 

Tüm implantlar, üretici firmanın talimatlarına uygun prosedürle ve tek  cerrah tarafından 

yerleştirilmiştir. İmplant yerleştirilmesi sırasında primer implant stabilitesi, sonrasında ise sekonder 

implant stabilitesi  Rezonans frekans analizi yöntemi (Osstell Mentor) kullanılarak aynı araştırmacı 

tarafından ölçülmüştür.  

Sonuç: Rezonans Frekans Analizi ile elde edilen implant stabilite parametreleri ile implant boyutları 

arasında  anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara gore bulunmuş değerin üzerindeki 

implantların hemen yüklenmeye daha uygun olduğu düşünülmektedir. 

Katkı belirtme ve teşekkür 

Bu çalışmada kullanılan malzemeler ve teknik destek için implant üreticisine (AGS Medikal, 

Implance, Trabzon, Türkiye) teşekkür ederiz. 

Anahtar kelimeler:  dental implant boyutları, immediate iplantasyon, implance , rezonans frekans 

analizi 
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ÖZ 

Diş hekiminin çalışma alanında olan; dişler, dudaklar, çene ve yüz estetiğin bütünsel bölgelerindendir. 

Estetik değerlendirmeler; bu bütünlük içinde mümkün olduğunca tek elden planlama yapıldığı zaman 

doğru estetik çözümlemeleri verebilmektedir. 

Botolinum toksin, nöromüsküler aktiviteyi belirli bir süre boyunca bloke ederek, çeşitli 

endikasyonlarda tedavi ya da kozmetik amaçlarla kullanılan ve Clostridium Botulinum bakterisinden 

elde edilen bir toksindir. 

Botoks özellikle çiğneme kaslarının aşırı kasılmasına bağlı çene yüz ağrıları, çene eklemi 

bozuklukları, bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma), mimik kaslarının kozmetik olarak düzeltilmesi, 

gummy smile (gülerken diş etlerinin fazla görünmesi) görünümünün düzeltilmesi (pembe estetiğin 

sağlanması için), yüz asimetrilerinin ve kırışıklıkların düzeltilmesinde, ortodontik amaçlı cerrahiler 

sonrası kasların çekmesine bağlı nüksü önlemede ve aşırı terleme tedavisinde kullanılır. Çene 

eklemine veya diş sıkmaya (diş gıcırdatma tedavisinde) bağlı olan ağrıların giderilmesinde botoks 

yardımcı tedavidir. 

Botulinum Toksin’in terapötik olumlu etkileri konvansiyonel tedavileri destekleyici nitelikte olmanın 

yanında yeni tedavi alternatifleri de sunması ilgi çekicidir. Bu etkin tedavi metodu ile ilgili dental 

alanda yapılan araştırmalardaki artış konuya dişhekimlerinin de ilgisinin arttığının bir göstergesidir. 

Diş hekimliğinde, botulinum toksinin pek çok endikasyonu olmasının yanı sıra, kontrendikasyonları 

ve komplikasyonları da olduğu unutulmamalıdır. Btx Auygulamasını takiben semptomlardaki 

değişikliklerinobjektif bulgularla değerlendirilmesi oldukça güçtür.Botulinum toksini ile ilgili bir çok 

klinik vaka raporu olmasına rağmen, etkinliğinin değerlendirildiği çift kör, randomize, kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Botoks, diş hekimliği, estetik 
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ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of the use of melatonin on Plasma 

Indicators of Oxidative stress after a single Session of exhaustive exercise in middle-aged male 

athletes. 

Methodology: 15 middle-aged male athlete firefighters (age: 32.44 ± 2.17 cm, weight 74.77 ± 3.32, 

height 177.3 ± 23.3, body mass index: 24.18 ± 2.17 and maximum oxygen consumption: 66.97 ± 

79.18), in two stages, did a severe exhaustive exercise with placebo, and one week later, a severe 

exhaustive exercise activity with taking melatonin supplement. In these two intensive exercise 

sessions, the subjects conducted Bruce's protocol. Two hours before the first and second activity, 10 

mg of placebo and melatonin were given to the subjects, respectively. Before and after severe 

exhaustive exercise in both stages, subjects' blood sample was collected and measured for measuring 

the index of lipid peroxidation (malondialdehyde) and Antioxidant index (total antioxidant capacity) in 

subjects. To analyze changes in the measured indices, analysis of variance with repeated 

measurements and Tukey's post hoc test were used at the significant level (p≤0.05). 

Results: The findings of the study showed that there was a significant difference between the amounts 

of index of lipid peroxidation and Antioxidant index at different times (p <0.05), and the use of acute 

melatonin supplement before a severe exhaustive activity session compared with the use of the 

placebo significantly decreased the malondialdehyde and plasma antioxidant capacity  (P <0.05). 

Conclusion: It can be said that the use of melatonin supplement can improve plasma antioxidant 

capacity during severe exhaustive exercises. 

Keywords: Melatonin supplement, Extreme Exhaustive Exercise, antioxidant capacity, 

malondialdehyde 
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ABSTRACT 

Back ground: Cryptosporidium and Cyclospora are causative agents of diarrhea in humans; they are 

very common protozoan parasites in immunocompromised patients.  

Objective: To show the distribution of Cryptosporidium and Cyclospora among children aging 6-12 

years old in Tikrit City. 

Materials and Methods: A cross sectional study was carried on (1100) school children attended Tikrit 

Primary Heath Care Centers.  For each child the clinical examination was carried on by physicians in 

addition to anthropometric measurements, laboratory investigations including  haematological, 

biochemical and general stool examination.  

Results: Stool samples were collected from 1100 children from both sexes, the rate of 

Cryptosporidium was 8.1% and Cyclospora 2.9%. The overall rate of both infections was highest 

among >10-12 years (13.7%) followed by 6-7 (11.9%) and >7-10 years (9.3%) years. The distribution 

of both  infections did not vary significantly between sexes. The anthropomedtric measurements in 

infected children were lower than non-infected controls. Although haemoglobin concentration in both 

infections did not vary from non-infected children, while the white blood cells were higher among 

infected children in both infections than non-infected ones. In both infected groups, the neutrophils 

were lower while monocytes were higher than non infected ones. In Cryptosporidium the eosinophils 

were lower while the lymphocytes were higher. In both infections, the mean values of alkaline 

phosphatase, total protein and albumin did not differ between infected and non-infected ones. The 

globulin value in both infections was higher than non infected ones. The concentration of zinc in 

serum of infected children was lower than non-infected ones. In both infections , T-rosette and B 

lymphocyte were lower while the Null cells were higher  in infected children than non –infected ones.    

Conclusions: The rate of Cryptosporidium and Cyclospora in Tikrit city was high. The highest rate of 

infections was among 6-7 years. The infections did not lead to anemia, but increased total leucocytes 

count and Null cells  but decreased anthropometric measurements, T-rosette cells, B lymphocytes and 

zinc concentration     

Key words: Cryptosporidium and Cyclospora, anthropometric measurements, haematological and 

biochemical parameters 
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ABSTRACT 

 

Cardiovascular rehabilitation (CR) is a part of cardiologic treatment that is performed in specialized 

hospital or outpatient canters by a team of medical personnel using an interdisciplinary and 

transdisciplinary approach. Cardiovascular training with telemetric electrocardiogram monitoring 

under the supervision of a cardiologist, full non-invasive diagnostic testing, psychodiagnostics and 

psychological counselling, patient education, and non-pharmacological measures coupled with typical 

medication treatment are all integral components of cardiovascular rehabilitation programs. 

Cardiovascular rehabilitation is an effective, safe, cost-effective procedure that can be tailored to the 

patient and reduces mortality, increases functional capacity, restores work fitness and work capacity, 

and improves quality of life. This form of cardiologic treatment is adaptable and economical, but still 

underused because it is partly ignored by medical professionals themselves, but also due to possible 

remoteness of available rehabilitation canters.  

 

For this reason, in addition to the traditional methods of cardiovascular rehabilitation, it is necessary to 

use all the possibilities of digital health, in particular to apply telerehabilitation methods and to use 

mobile technology applications and e-Health. The experience of our Institute for Cardiovascular 

Prevention and Rehabilitation , where we have successfully implemented outpatient CR for the area of 

the capital of the Republic of Croatia, the city of Zagreb and Zagreb County for the past 37 years is 

that despite the constant improvement of traditional CR methods and the introduction of new ones in 

the domain of digital health, great progress in treating patients and their quality of life is also done by 

applying entirely new, holistic methods such as Receptive music therapy, Fractal Chromo therapy, 

Behavioural Cardiology and Biofeedback methods and recently, the possibility of rehabilitation of the 

cardio- oncology and neuro-cardiology patients. 

 

Our desire is to further perfect and apply these methods in parallel to traditional and digital health 

methods. Also, a new rehabilitation centre, the University Centre for Prevention, Treatment and 

Rehabilitation of Heart Diseases in the youngest and the smallest university town in Croatia, 

Orahovica, is being drafted, where we do hope that all methods of rehabilitation can be applied and 

further improved. 
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