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KLİNİK VANKOMİSİNE DUYARLI ENTEROKOK SUŞLARINDA CRISPR-CAS 

İMMUN SİSTEMİ İLE VİRULANS FAKTÖRLERİ VARLIĞININ 

İLİŞKİLENDİRİLMESİ 
 

Researcher Derya Albayrak - Assoc. Prof. Ph.D. Melahat Kurtuluş -  Prof. Ph.D. Kayhan Çağlar 
 

 

1-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

 

ÖZ 
Klinik vankomisine duyarlı enterokok suşlarında CRISPR-cas immun sistemi ile virulans faktörleri 

varlığının ilişkilendirilmesi Günümüzde klinik olarak önemli patojen bakterilerin kontrol altına 

alınması ve önlenmesi için bakterilerin patojenezi ve stratejileri ile ilgili araştırmaların yapılması çok 

önemlidir. Enterokok enfeksiyonlarına sıklıkla neden olan E. faecalis ve E. faecium türlerinin 

patojenezinde virulans faktörlerinin rol oynadıkları bilinmektedir. Enterokokların virulansında, 

genomda bulunan patojenite adaları ve plazmidlerce kodlanan virulans genleri rol oynar. Son 

çalışmalar, enterokok virülansını, enterokok yüzey proteini (esp geni), agregasyon maddesi (AS), 

hyaluronidaz (hyl geni), cob, jelatinaz üretimi ve biyofilm oluşumu gibi virulans faktörleriyle 

ilişkilendirmiştir. Düzenli aralıklı kümelenmiş kısa palindromik tekrarlar (CRISPR) ve CRISPR ile 

ilişkili cas genlerinden oluşan CRISPR sistemi, çeşitli prokaryotik türlerde yaygın olarak bulunur ve 

faj genomları, transpozon ve plazmid gibi yabancı DNA'nın tanınmasını ve yok edilmesini sağlayan 

bakteriyel bir savunma sistemidir. CRISPR lokuslarının insanda kazanılmış bağışıklığa benzer bir 

tarzda plazmid ve fajların bakteri hücresine girişini engellediği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; 

vankomisine duyarlı klinik enterokok suşlarındaki virulans faktörleri ile CRISPR sistemleri 

(CRISPR1-cas ve CRISPR2) varlığı/yokluğu arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Tür 

düzeyinde tanımlanan enterokok izolatlarının DNA’ları kaynatma yöntemiyle elde edilmiştir. E. 

faecalis ve E. faecium izolatlarında esp ve hyl virulans genleri ile CRISPR1-cas, CRISPR2’nin varlığı 

PZR yöntemi ile belirlenmiştir. Vankomisine duyarlı izolatlarda % 60 esp, % 33,3 hyl ve % 20’sinde 

iki adet virulans faktörü belirlenmiş ve % 27’sinin herhangi bir virulans faktörü içermediği izlenmiştir. 

Tüm izolatlarda CRISPR1-cas ve CRISPR 2’nin varlığı/yokluğu tespit edilmiştir. E. faecalis ve E. 

faecium izolatlarında, % 44.4 CRISPR1-cas ve % 50 CRISPR2 varlığı belirlenmiştir. E. faecalis ve E. 

faecium türlerinin patojenezinde, virulans faktörleri ile CRISPR1-cas ve CRISPR2 varlığı arasındaki 

ilişki araştırılmış ve aralarında bir bağlantı gözlenmemiştir. CRISPR sistemi sıklıkla E. faecalis’te 

görülürken, virulans faktörü esp hem E. faecium hem de E. faecalis’te yaygın olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmamız halen devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enterokok,virülans Faktörleri,crıspr-Cas 
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HİPERTİROİDİLİ VE HİPOTİROİDİLİ HASTALARDA PLAZMA GAS6 VE AXL 

DÜZEYLERİ 
 

Prof. Ph.MD. Aymelek Gönenç - Prof. MD. Reyhan Ersoy - Researcher Ali Eraydın 
 

 

2-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

 

ÖZ 
Amaç: Growth arrest specific-6 (Gas6), K vitaminine bağımlı protein ailesinin en son keşfedilen 

proteinlerinden olup reseptör tirozin kinaz ailesinden TAM reseptörlerinin (Axl, Tyro3, and Mer) 

ligandıdır. TAM reseptörleri homeostaz ve inflamasyonun yanı sıra hücre proliferasyonu, hayatta 

kalma, adezyon ve migrasyonda önemli etkilere sahiptir. Bu çalışmada hipertiroidili ve hipotiroidili 

hastalarda Gas6 ve Axl düzeylerinde farklılık olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Gereç ve 

Yöntem: Çalışmamızda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Polikliniklerine başvuran, hipotiroidi teşhisi konulmuş ve henüz tedaviye başlamamış 28 

hasta, hipertiroidi teşhisi konulmuş ve henüz tedaviye başlamamış 21 hasta ile kontrol grubu olarak 

sağlıklı 25 kişi yer almıştır. Plazma Gas6, Axl ve TAC düzeyleri ticari kitler kullanılarak Gazi 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında ölçülmüştür. 

Bulgular: Yapılan ölçümler sonucunda, hipertiroidili hastaların plazma Axl düzeyleri sağlıklı kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0.05). Plazma Gas6 düzeyleri bakımından gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Hipotiroidili hastaların TAC düzeyleri kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede düşüktü ( p<0.05). Benzer şekilde, hipotiroidili hastaların TAC düzeyleri 

hipertiroidili hastalara göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Gas6 ve Axl düzeyleri arasında 

arasında pozitif bir korelasyon bulundu (p<0.01). Sonuç: Çalışmamızda plazma Axl düzeyleri 

hipertiroidide anlamlı düzeyde artış gösterdi. Hipertiroidide Axl artışının, muhtemelen Gas6 aracılı 

Axl sinyal yolu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca hipotiroidide azalan plazma total antioksidan 

kapasite bulunmuştur. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 02 / 2018-

05 kodu ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gas6, Axl, Tac, Hipertiroidi, Hipotiroidi 

 

PLASMA GAS6 AND AXL LEVELS IN PATIENTS WITH HYPERTHYROIDISM 

AND HYPOTHYROIDISM 
 

 

ABSTRACT 
Aim: Growth arrest specific-6 (Gas6) is one of the most recently discovered proteins in the vitamin K-

dependent protein family and is the ligand of TAM receptors (Axl, Tyro3, and Mer) from the receptor 

tyrosine kinase family. The TAM receptors have significant effects on homeostasis and inflammation 

as well as cell proliferation, survival, adhesion and migration. In this study, we aimed to investigate 

whether there are differences in the levels of Gas6 and Axl in patients with hyperthyroidism and 

hypothyroidism. Materials and methods: In our study, 28 patients who admitted to the Department of 

Endocrinology and Metabolic diseases, who were diagnosed with hypothyroidism and who have not 

yet begun treatment, have been diagnosed with hyperthyroidism and have not yet There were 21 

patients who had not started treatment with 25 healthy people as control groups. Plasma Gas6, Axl and 

TAC levels were measured in the research Laboratory of the Department of Biochemistry at Gazi 

University Faculty of Pharmacy using commercial kits. Results: Plasma Axl levels of patients with 

hyperthyroidism were found to be significantly higher than healthy control group (p <0.05). There was 

no significant difference in plasma Gas6 levels between the groups (p> 0.05). TAC levels of patients 

with hypothyroidism were significantly lower than the control group (p <0.05). Similarly, TAC levels 

of patients with hypothyroidism were significantly lower than patients with hyperthyroidism (p 
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<0.05). A positive correlation was found between Gas6 and Axl levels in the study group (p <0.01). 

Conclusion: In our study, Axl levels increased significantly in hyperthyroidism. In hyperthyroidism, 

increased Axl level is probably related to the Gas6 mediated Axl signaling pathway. Decreased plasma 

total antioxidant capacity was also found in hypothyroidism. This study was supported by Gazi 

University Scientific Research Projects with code 02 / 2018-05. 

Keywords: Gas6, Axl, Tac, Hyperthyroidism, Hypothyroidism 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİ BEYİN CERRAHİSİ 

SERVİ̇Sİ̇NDE YATAN HASTALARIN VE Aİ̇LELERİ̇Nİ̇N YAŞADIKLARI 

DUYGULARIN İNCELENMESİ 
 

Ms. Bircan Akdağ - Lec. Emine Öner Karaveli 
 

 

3-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Beyin Cerrahisi servisinde 2015-2016 yılları 

arasında yatan hastaların ve ailelerinin yaşadıkları duyguları belirlemek, duygularını etkileyen 

etmenleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Beyin 

Cerrahisi servisinde 2015-2016 yılları arasında yatan ve çalışmaya gönüllü katılan beyin tümörlü 30 

hasta ve yakını katılmıştır. Hastaların %46.7’si kadın, %53.3’ü erkek olup çoğunluğunun 36 yaş ve 

üstünde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada hastaya ait genel bilgileri içeren “Genel Bilgi Formu” ile 

hastaların ve yakınlarının duygularını belirlemek amacıyla “Duygu Gereksinimi Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler “t testi” ve tek yönlü varyans analizi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda beyin tümörlü hastaların duygu gereksinimi, 

cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, medeni hali, kronik hastalıkları, sigara kullanıp kullanmadıkları, aktif 

çalışıp çalışmadıkları değişkenlerinin anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Beyin Tümörü, Duygu Gereksinimi, Hastalar 

 

THE PATIENTS WHO WERE TREATED IN HACETTEPE UNIVERSITY BRAIN 

SURGERY SERVICE AND THEIR FAMILIES FEELING THEY HAVE 

EXPERIENCED. 
 

 

ABSTRACT 
That research was created for determining to the patients who lie in Hacettepe University Adult 

Hospital Brain Surgery Service at between 2015-2016 and their families feelings they have 

experienced , identify the factors affecting their emotions 30 patients and their families who stay at 

Hacettepe University Adult Hospital Brain Surgery Service at between 2015-2016 have joined to that 

research.%46.7 of patients were female, %53.3 were male and was determine that most of them 36 

years old and over. In the research were used general ınformation form which is covering general 

information form which is covering general information of the patient and feelings need scale for 

determining patients and their relatıves emotions. Data obtained as a result of research were evaluated 

with using t test and one way variance analysis. At the end of research were determined emotional 

need of patients with brain tumors sex, age, level of education, marital status, chronic diseases, 

smoking use, whether or not they are actively working, variables do not cause a meaningful change. 

Keywords: Family, Brain Tumor, Feeling Need, Patients 
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ANEMİLERDE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Researcher Derya Aşçı - Prof. MD. Nuran Ekerbiçer - Asst. Prof. MD. Yeşim Güvenç Demirağcı 

Lec. MD. Raziye Yıldız 
 

 

4-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Eritrositlerde artan membran rijiditesi, azalan deformabilite ve hemoliz oksidatif hasarın bir 

sonucudur.Çalışmamızda anemi tanısı konmuş hasta grupları ile sağlıklı bireylerden oluşturulan 

kontrol grubunda oksidatif hasar belirteci olan Nitrik/Nitrat düzeyleri ölçümü ve antioksidan sistemin 

en önemli bileşenleri olan süperoksit dismutaz enzim aktivitesi nin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç 

ve Yöntem: Çalışma için gerekli Etik Kurul onayı alınmış olup, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Dahiliye Hematoloji polikliniğinde demir eksikliği anemisi, B12 

vitamin eksikliği anemisi, Talassemi minör tanısı alan hastalardan yararlanıldı. Nitrit/nitrat düzeyleri 

spektrofotometrik olarak, SOD enzim aktivitesi ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Bulgular: Çalışma 

grupları arasında SOD değerleri açısından farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. 

Nitrik oksit sonuçları karşılaştırıldığında; Talasemi minör grubunun değerleri kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuçlar: Özellikle talassemi hasta grubunda artan NO 

düzeyinin; bu hasta grubunda ortaya çıkan oksidatif stres ve lipid peroksidasyonunun bir sonucu 

olarak hemolitik anemi nedeni olduğu düşünülmektedir. Destekleyen Kurumlar: Celal Bayar Ü. 

Bilimsel Araştırmalar Birimi ( 2015-092) 

Anahtar Kelimeler: Anemiler, Antioksidan Sistem, Nitrik Oksit, Superoksit Dismutaz. 

 

OXIDATIVE STRESS INVESTIGATION IN ANEMIA 
 

 

ABSTRACT 
 Anemia diagnosed patients and the control group formed healthy individuals were included in our 

study. Nitric oxide which is indicative of oxidative damage is attempting in plasma. The most 

important components of the antioxidant system superoxide dismutase (SOD) enzyme is measured in 

erythrocytes and the relationship between them has been researched. Material and Method: Ethics 

Committee approval was obtained for the study and patients who were diagnosed with iron deficiency 

anemia , B12 deficiency anemia, Talassemia minor at the hematology polyclinic of the Celal Bayar 

University Medical Faculty Hafsa Sultan Hospital were included in the study. Nitrite / nitrate levels 

were measured spectrophotometrically, SOD enzyme activity was measured by ELISA method. 

Results: The difference between the study groups in terms of SOD values was not statistically 

significant. When nitric oxide results are compared; Thalassemia minor group values were 

significantly higher than control group (p <0.05). Conclusions:. Increased levels of NO, especially in 

the thalassemia patient group, it is thought to be the cause of hemolytic anemia as a result of oxidative 

stress and lipid peroxidation in this patient group. Supporting Institutions: Celal Bayar University 

Scientific Researches Unit (2015-092). 

Keywords: Anemia, Antioxidant System, Nitric Oxide, Superoxide Dismutase. 
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TİROİD PAPİLLER KANSERİNDE LOKOREGİONEL LENF NODU 

METASTAZININ İ̇NTRAOPERATİF GAMA PROBE YARDIMI İ̇LE ÇIKARILMASI 
 

Assoc. Prof. MD. Kezban Berberoglu 
 

 

 

5-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
AMAÇ: Diferensiye tiroid kanseri tanısı almış total veya totale yakın tiroidektomi uygulanmış olan 

hastalarda radyoaktif iyot tedavisi uygulanması en etkin tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte bu hastaların %5-20'sinde lokoregional rekürrens gerçekleşmektedir. Geçirilmiş 

operasyonlar ve radyoaktif iyot tedavisine bağlı yaygın skar ve fibrotik değişiklikler nedeni ile bu lenf 

nodlarının çıkarılması başarısı yetersizdir. Bu olguda radyoaktif madde ile lenf nodunun işaretlenmesi 

ve intraoperatif gama probe kullanılarak başarılı biçimde eksize edilmesi sunulmuştur. OLGU: 

Diferensiye papiller tiroid karsinomu tanısı almış 40 yaşında erkek hastaya total tiroidektomi+ sol 

santral+ sol lateral ve ön mediastinal lenf nodu diseksiyonu sonrasında 200 mCi radyoaktif iyot 131 

tedavisi uygulandı. L tiroksin supresyon tedavisine alındı. Tedavinin 7. ayında Thyrogen enjeksiyonu 

sonrası yapılan tüm vücut tarama sintigrafisinde patolojik bulgu izlenmedi. Tg değerinde artış tespit 

edilen hastaya FDG-PET/CT ile görüntüleme yapıldı. Bu tetkikte sol inferior juguler bölgede bir lenf 

nodunda artmış metabolik aktivite tutulumu izlendi. FDG-PET/CT'de metabolik aktif olan bu lenf 

nodulü US ile değerlendirildi ve boyutu 6x10 mm olarak ölçüldü. Radyoaktif iyot tedavisine dirençli 

olarak değerlendirilen bu hastada bu lenf nodulü US eşliğinde Tc-99 m-MAA ile işaretlendi. 

Operasyonda bu işaretlenen lenf nodulü gama probe ile tespit edilerek eksize edildi. İntraoperatif 

frozen ile malign lenf nodunun eksize edildiği doğrulandı. L tiroksin supresyon tedavisine alındı. Bir 

yıl sonra Thyrogen ile yapılan Tg ölçümünde tg değerinin <0.04 olduğu bulundu, eş zamanlı yapılan 

FDG PET/CT çalışmasında patolojik bulgu izlenmedi. SONUÇ: Gama probe kullanılarak yapılan lenf 

nodu eksizyonu özellikle boyutu küçük olan lenf nodu metastazlarının eksize edilmesinde başarılı ile 

uygulanabilir. Böylece büyük diseksiyon, başarısız operasyon veya gereksiz radyoaktif iyot -131 

tedavilerinden hasta korunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tiroid Papiller Ca, Lokoregional Nüks,intraoperatif Gama Probe 
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GENÇ HASTALARDA UROTELYAL MESANE KANSERLERİNİN 

KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
 

Asst. Prof. MD. Ebru Şener 
 

 

6-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 

Amaç: Ürotelyal Mesane Kanseri (ÜMK) genç hastalarda nadirdir, bu nedenle tümör tipi ve klinik 

seyri hakkında literatürde nispeten az bilgi mevcuttur. 

Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 2002-2018 tarihleri 

arasında ÜMK tanısı almış 40 yaş ve altındaki hastalara ait klinikopatolojik verileri derlemeyi 

amaçladık. 

Gereç ve yöntem: Bu retrosepktif çalışmada ÜMK tanısı alan 40 yaş ve altı hastaların cinsiyet, tümör 

çapı, tümör evresi, tümör derecesi, multifokalite varlığı, rekürrens durumu gibi klinikopatolojik 

bulgularına hastane arşivinden erişilerek, hastalara ait bu veriler değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamızda, toplam 782 hastaya ÜMK tanısı konulduğu, bunlardan 19’unun (%2,42) 40 

yaş ve altında olduğu belirlendi. 40 yaş ve altı ÜMK tanısı alan hastaların 1’i  (%5,3) kadın, 18’ i 

(%94,7) erkek ve ortalama yaş: 34,2 (sd: 4,9; min: 21, maks:40) idi. Bu 19 olgudan 1’i ( %5,3) düşük 

malignite potansiyeli olan papiller ürotelyal neoplazi (PUNLMP), 14’ü (%73,7) düşük dereceli 

papiller ürotelyal karsinom, 4’ü (%21,1) ise yüksek dereceli papiller ürotelyal karsinom tanısı almıştı. 

Olguların 15’inde (%78,9) invazyon izlenmezken, 4’ünde (%21,1) invazyon mevcuttu. Olguların 

12’sinde (%63,2) tümör çapı <3 cm, 7’sinde (%36,8) ise ≥3 cm olarak tespit edildi. Takipleri boyunca 

3 hastada (%15,8) rekürrens izlenirken, 16 hastada (%84,2) ise rekürrens tespit edilmedi.  

Sonuç: ÜMK genellikle yaşlı populasyonda görülür. Genç hastalarda nadir görülmesine karşın iyi 

prognozludur.  

Anahtar kelimeler: Mesane kanseri, yaş, genç, prognoz 

 

 

CLINICOLOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF UROTELIAL BLADDER 

CANCER IN YOUNG PATIENTS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE 

ABSTRACT 

Objective: Urothelial bladder cancer (UBC) is rare in young patients, so there is relatively little 

information in the literature on tumor type and clinical course. 

In this study, we aimed to review the clinicopathological data of the patients aged 40 years or younger 

who were diagnosed as UBC between years 2002-2018.  

Materials and methods: In this retrospective study, the clinicopathologic characteristics of patients 

such as age, gender, tumor diameter, tumor stage, tumor grade, presence of multifocality, recurrence 

status were obtained from the hospital archive and these data were evaluated. 

Results: In our study, a total of 782 patients were diagnosed as UBC, 19 of them (2.42%) were 40 

years of age or younger. 1 (5.3%) of the patient  diagnosed as UBC was female and 18 (94.7%) were 

male and the average age was 34.2 (SD: 4.9; min: 21, max: 40 ). 1 of these 19 cases (5.3%) diagnosed 

as low malignant potential papillary urothelial neoplasia (PUNLMP), 14 (73.7%) of the 19 cases 

diagnosed as low grade papillary urothelial carcinoma, and 4 (21.1%) of the 19 cases diagnosed as 

high grade papillary urothelial carcinoma. Invasion was not observed in 15 (78.9%) of 19 cases and 

invasion was observed in 4 (21.1%) of 19 cases. In 12 cases (63.2%), the tumor diameter was <3 cm 
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and in 7 (36.8%) of the cases, it was determined as ≥3 cm. Recurrence was observed in 3 cases 

(15.8%) during the follow-up period and no recurrence was detected in 16 cases (84.2%). 

Conclusion: ICD is usually seen in the elderly population. Although it is rare in young patients, it has 

a good prognosis. 

Keywords: Bladder cancer, age, young, prognosis 
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KOLON KANSERİNDE SİRKUMFERANSİYEL REZEKSİYON MARJİNİNİN 

PROGNOSTİK ÖNEMİ 
 

Asst. Prof. MD. Mücahit Özbilgin - Prof. MD. Selman Sökmen - Prof. MD. Sülen Sarıoğlu - 

Prof. MD. Aras Emre Canda 
 

 

7-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Kolon kanseri nedeniyle potansiyel küratif rezeksiyon uygulanan hastalarda sirkumferansiyel 

rezeksiyon marjininin (CRM) prognoz üzerine etkisini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız; 

Ocak 2005 –Aralık 2009 da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 

Kolorektal Cerrahi biriminde kolon kanseri nedeniyle onkolojik rezeksiyon yapılan hastaların 

klinikopatolojik kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapıldı. İnoperabilite nedeniyle palyatif 

cerrahi yapılan olgular ile lokal rekürrens ve genel sağkalım üzerine bir etkisi olmadığı kabul edilen 

(patoloji sonucu pT1-pT2) hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmamızda CRM; tümörün en derin 

invazyon gösterdiği yere yakın yumuşak doku adventisyal sınırı olarak tanımlandı ve peritonla tam 

örtülü olmayan(çıkan kolon, inen kolon ve sigmoid kolon) kalın barsak segmentlerinde retroperitoneal 

ya da subperitoneal alandan keskin diseksiyonlarla oluşturuldu. Histopatolojik olarak tümör sınırı ≤1 

mm olanlarda CRM pozitif kabul edildi. Bulgular: Çalışmamızda 339 kolon kanserli (patoloji pT3-

pT4) hastanın 117(%34.5)’sinde CRM pozitifliği mevcuttu. Tek değişkenli analizde; CRM tutulumu 

ile tümör invazyon derinliği, lenf nodu tutulumu, venöz invazyon, lenfatik invazyon, perinöral 

invazyon, cerrahi anındaki klinik tanı, lokal nüks ve uzak metastaz gelişimi arasında anlamlı ilişki 

saptandı (p<0.001). Çok değişkenli analizde; tümör invazyon derinliği (p<0.001), perinöral invazyon 

(p=0.002) ve venöz invazyon (p=0.004) varlığı anlamlı bulundu. Hastalıksız sağkalım; CRM(+) 

hastalarda 40.68±2.8 ay ve CRM(-) hastalarda 65.2±1.48 aydı. CRM pozitifliği ile hastalıksız 

sağkalım arasındaki ilişki Cox regresyon analiz yöntemi ile değerlendirildiğinde anlamlı bulundu 

(Long Reng; p <0.001; CI=1.463-3.857). Çalışmamızda ortalama izlem süresi; 57.45±1.52 aydı. 1, 3 

ve 5 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %88.5±0.018, %80±0.25 ve %74.5±0.38 ay olarak bulundu. 

Sonuç: Kolon kanserlerinde CRM tutulumunun; ilerlemiş tümör yayılımı, lokal nükste artma ve 

hastalıksız sağkalımda azalma ile birlikte olduğu bulundu. Kolon kanserli hastaların standart 

histopatolojik raporlarında önemli bir prognostik faktör olan CRM’nin yorumlanması rutin olarak yer 

almalıdır çünkü; CRM pozitif olan hastalar, lokal ve sistemik hastalık riskinin artması nedeniyle 

postoperatif adjuvan kemoterapi ve radyoterapiden yarar görebilirler 

Anahtar Kelimeler: Sirkumferansiyel Rezeksiyon Marjini, Kolon Kanseri 
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TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ MİDE KANSERİNDE D1 VE D2 LENF NODU 

DİSEKSİYONUN MORTALİTE VE MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
 

MD. Şevket Barış Morkavuk - Prof. MD. Ali Ekrem Ünal 
 

 

 

8-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Mide kanseri dünya genelinde 4.sırada görülen,tüm maligniteler arasında 2.sırada mortalite 

oranına sahip malignite türüdür.5 yıllık sağ kalım Japonya’da %90’ları bulmuş iken,Avrupa 

ülkelerinde bu oran %10-30 aralığında seyretmektedir.WHO sınıflamasında adenokarsinom,taşlı 

yüzük hücreli ve sınıflandırılamayan karsinom olarak tanımlanmıştır.Taşlı yüzük hücreli mide kanseri 

müsinden zengin sitoplazması ve hilal şekilli çekirdek yapısına sahip kötü prognozlu bir türüdür. 

Yöntem: Ankara Üniversitesi tıp fakültesi cerrahi onkoloji kliniğinde 2014-2018 yılları arasında 

gastrektomi operasyonu yapılan 280 hasta retrospektif olarak tarandı.Patoloji sonucu taşlı yüzük 

hücreli kanser gelen ve uzak organ metastazı bulunmayan 70 hasta çalışmaya dahil edildi.Hastalar D2 

ve D1 diseksiyon yapılanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı.Yaş,cinsiyet,evre,çıkarılan lenf nodu ve 

metastatik lenf nodu sayısı,yapılan operasyon,sağkalım ve takip süreleri açısından değerlendirildi. 

Bulgular: D2 grubuna toplam 37 hasta,D1 grubunda 33 hasta mevcut.37 hastanın 16’sı kadın 

cinsiyet,21’i erkek. D1 grubunda ise 21 erkek ve 12 kadın hasta bulundu. D2 grubunun yaş ortalaması 

54,86 (22-80),D1 grubunda ise ortalama yaş 64,54 (31-88) olarak bulundu. D2 grubunda ortalama 

34,05 lenf nodu((23-70) çıkarılmış olup,metastaz ortalama 10,7 (0-42) olarak izlendi. D1 grubunda ise 

ortalama 17,69(7-27) lenf bezinden ortalama 6’sı (0-20) metastatik olarak tespit edildi. D2 grubunda 

19 hasta ex olup ortalama sağkalım 11,63 ay(0-32), D1 grubunda ise 17 hasta ex olup ortalama 

sağkalım 10,76 ay(1-29) olup aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. D2 grubunda 18 hasta sağ 

olup ortalama takip süresi 29,1 ay(6-59),D1 grubunda 16 hasta sağ olup ortalama takip süresi 27,9 

ay’dır(2-57).Takiplerine devam edilmektedir. Sonuç:Taşlı yüzük hücreli mide kanseri lokoregional ve 

sistemik nüks oranları ile mortalite oranı yüksek mide kanseri türüdür.Tedavide gastrektomi ile 

beraber D1 veya D2 diseksiyonu yapılması açısından bir fikir birliği yoktur.Asya çalışmasında 

diseksiyon grupları arasında anlamlı bir sağkalım farkı bulunmamış olup Dutch çalışmasında D2 

grubunda daha düşük lokaregional nüks ve mortalite oranları bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da D2 

ve D1 lenfadenektomi grupları arasında anlamı bir sağ kalım farkı bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Genişletilmiş Lenfadenektomi,taşlı Yüzük Hücre 
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MCF-7, MDA MB–231 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜR VE HÜCRE 

BLOKLARINDA SİTOLOJİK VE İ̇MMÜNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE 

CHELİDONİUM MAJUS ALKALOİDİ UKRAİN’İN ETKİLERİNİN İ̇NCELENMESİ 
 

Asst. Prof. MD. Cengiz Koçak 
 

 

9-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Giriş: Ukrain (NSC-631570), Chelidonium majus’un, chelidonine alkaloidinin semi-sentetik türevidir. 

Pre-klinik çalışmalarda, Ukrain’in, normal hücreler üzerinde yan etkiler göstermeksizin, tümör 

hücreleri üzerinde selektif sitotoksik etkiler gösterdiği öne sürülmüştür. Bununla birlikte, Ukrain’in 

anti-neoplastik etkilerinin moleküler mekanizmaları henüz tam olarak açığa çıkarılamamıştır. Amaç: 

Bu çalışmada, MCF–7 [östrojen reseptör (ER)+, progesteron reseptör (PR)+, human epidermal growth 

faktör reseptör 2 (HER-2)-] ve MDA MB-231 (ER-, PR-, HER-2-) hücre kültür ortamlarında ve bu 

hücrelerden hazırlanan hücre bloklarında, Ukrain’in anti-neoplastik etkilerinin sitolojik ve 

immünohistokimyasal (IHC) yöntemlerle incelenmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Farklı dozlarda 

Ukrain’in (12,5-100µM) sitotoksik etkileri, Tamoxifen (12,5-100µM) ve Docetaxel (12,5-100nM)’in 

etkileriyle eş zamanlı karşılaştırılarak, MCF-7 ve MDA MB-231 meme kanseri hücre hatlarında, real-

time hücre analizörü ile (xCELLigence, Roche Diagnostics) incelendi ve IC50 değerleri elde edildi. 

Kültür ortamından elde edilen hücrelerden parafine gömülü hücre blokları hazırlandı. Hücre 

bloklarından yapılan kesitler, Haematoxylin&Eosin (H&E) ile boyanarak incelendi. Ayrıca, 

kesitlerden yapılan spesifik İHC boyamalarla Ki-67, Bcl-2, BAX, ve cyclin-D1 ekspresyonları 

incelendi. Bulgular: Ukrain, her iki hücre hattında da sitotoksik etki gösterdi. Histopatolojik ve IHC 

incelemelerde, Ukrain’in Ki-67 ve cyclin-D1 ekspresyonlarını azaltarak kanser hücrelerinin 

proliferasyonunu ve hücre siklusunu inhibe ettiği, BAX/Bcl-2 oranını artırarak apoptotik etki 

gösterdiği gözlendi. Bu etkilerin, MCF-7 kanser hücrelerine göre, MDA MB-231 hücreleri üzerinde 

daha güçlü olduğu gözlendi. Sonuç: Ukrain, özellikle reseptör (-) MDA MB-231 hücreleri üzerinde 

daha güçlü olmak üzere, meme kanser hücrelerinin büyümesini ve proliferasyonunu inhibe ederek, 

aynı zamanda apoptozisi indükleyerek, meme kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etki göstermiştir. 

Ukrain, özellikle hormona duyarsız reseptör (-) meme kanserlerinin tedavisinde faydalı bir 

kemoterapötik ajan olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Mcf-7, Mda Mb-231, Hücre Kültürü, Ukrain, Chelidonium 

Majus 
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MEME KANSERLİ GENÇ VE YAŞLI KADINLARIN KLİNİKOPATOLOJİK 

ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 
 

MD. Servet Kocaoz - MD. Ömer Parlak 
 

 

10-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ölüm nedeni ve en sık görülen kanser türüdür. Meme 

kanserli genç ve yaşlı hastalar arasında klinik ve biyolojik farklılık olup olmadığını araştırmayı 

amaçladık. Yöntem: 01.01.2008-31.12.2015 tarihleri arasında meme kanseri nedeniyle opere edilen 

113 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: İnvaziv lobüler karsinom (ILC), 40 yaşın 

altındaki hastalarda (Grup 1) görülmedi ve 65 yaşın üzerindeki hastalarda anlamlı olarak daha yüksek 

bulundu (Grup 2) (% 7.6, p = 0.037). Grup 1'de sentinel lenf nodu metastazı (SLNM), aksiller lenf 

nodu metastazı (ALNM) ve tümör derecesi grup 2'den anlamlı olarak daha sık olarak saptandı 

(sırasıyla, p = 0.034, p <0.001, p = 0.007). Histopatolojik olarak gruplar arasında ER, PR ve HER2 

pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0.551, p = 0.554 ve p = 

0.476). Ayrıca, 5 yıllık sağkalım açısından anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla% 81,% 85). Sonuç: 40 yaş 

altı meme kanserli hastalar, erken koltukaltı lenf nodu metastazı ve tümörün daha yüksek derecesi 

nedeniyle daha agresif bir seyir izlemektedir. Bu nedenle genç meme kanseri hastalarının 

operasyonlarında sentinel lenf nodu incelemesi yapılmalı ve operasyon patoloji sonucuna göre 

gerçekleştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi, Tümör Derecesi 

 

RETROSPECTIVE COMPARISON OF CLINICOPATHOLOGIC FEATURES OF 

YOUNG AND OLD WOMEN WITH BREAST CANCER 
 

 

ABSTRACT 
Objectives: Breast cancer is the most common cause of death and the type of cancer that is diagnosed 

most frequently in women. We aimed to investigate whether there were a clinic and biologic 

differences in between young and old patients with breast cancer. Methods: The records of 113 

patients who were operated for breast cancer between 01.01.2008-31.12.2015 were retrospectively 

analyzed. Results: Invasive lobular carcinoma (ILC) was not observed in patients under 40 years of 

age (Group 1) and significantly higher in patients older than 65 years (Group 2) (7.6% p = 0.037). In 

Group 1, sentinel lymph node metastasis (SLNM), axillary lymph node metastasis (ALNM) and tumor 

grade determined significantly more frequent than group 2 (p = 0.034, p <0.001, p = 0.007, 

respectively). Histopathologically, there was no statistically significant difference between the groups 

in terms of ER, PR and HER2 positivity (p = 0.551, p = 0.554 and p = 0.476, respectively). In 

addition, there was no significant difference in terms of 5-year survival (81%, 85%, respectively). 

Conclusion: Patients with breast cancer below 40 years of age have a more aggressive course due to 

early armpit lymph node metastasis and a higher grade of the tumor. Therefore, during the operation of 

young breast cancer patients, sentinel lymph node investigation should be performed and the operation 

should be performed according to the pathology result. 

Keywords: Breast Cancer, Sentinel Lymph Node Biopsy, Tumor Grade 
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AŞIRI EĞİMLİ KÖK KANALLARINDA ENDODONTİK TEDAVİ PROSEDÜRÜ: 

OLGU SUNUMU 
Ra. Ph.D. Zuhal Ulusoy - Ra. Ph.D. Özge Güngör Tunçbilek - Prof. Ph.D. Hasan Oruçoğlu 

 

 

11-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ  

Amaç: Endodontik tedavi aşamaları, kök kanallarının temizlenmesi, şekillendirilmesi ve sızdırmaz bir 

şekilde doldurulmasından oluşur. Eğimli kök kanallarının şekillendirilme ve doldurulması sırasında 

karşılaşılan zorluklar tedavi başarısızlığıyla sonuçlanabilir. Bu olgu sunumunun amacı aşırı eğimli kök 

kanallarına sahip maksiller sol ikinci molar dişinin endodontik tedavisini sunmaktır. Olgu sunumu: 29 

yaşında erkek hasta kliniğimize ağrı şikayetiyle başvurdu. Radyografik muayenede maksiller sol ikinci 

molar dişte derin bir çürük ve bazı kanalların aşırı eğri olduğu görüldü. Klinik muayenede ilgili dişin 

perküsyon ve elektrikli pulpa testine pozitif cevap verdiği belirlendi. Hasta tedaviyle ilgili 

bilgilendirilip onayı alındıktan sonra tedaviye başlandı. Çürük temizlenmesi sırasında pulpanın 

açılması sonucu endodontik tedaviye başlandı. C-tipi eğe ile kanallara giriş sağlandı. Elektronik apeks 

bulucu ve radyografi yardımıyla kanalların çalışma uzunlukları belirlendi. Kanalların aşırı eğri olması 

nedeniyle nikel titanyum döner eğe sisteminin (K3XF) kullanılması tercih edildi. Kanalların herhangi 

bir prosedürel hata olmaksızın genişletilmesinin ardından son irrigasyon yapıldı. Güta perka ve rezin 

esaslı bir kanal dolgu patı ile kök kanal tedavisi tamamlandı. Koronal restorasyon kompozit rezin ile 

yapıldı. Bulgular: Klinik ve radyografik olarak hastada herhangi bir negatif bulguya rastlanılmadı. Üç 

yıl sonraki takip randevusunda ilgili diş halen fonksiyonda ve hem klinik hem de radyografik olarak 

asemptomatikti. Sonuç: Aşırı eğimli kanallar alet kırığı, perforasyon, zip ve basamak oluşumu gibi 

prosedürel hataların oluşmasına neden olabilir. Detaylı klinik/radyografik muayene ve kanal 

preparasyonu sırasında eğelerin kontrollü kullanımı ile aşırı eğri kanalların endodontik tedavisinde 

başarı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Eğimli Kök Kanalları, Kök Kanal Preparasyonu, K3XF, Nikel Titanyum Döner 

Eğeler 

ENDODONTIC TREATMENT PROCEDURE OF EXTREMELY CURVED ROOT CANALS: 

CASE REPORT 

ABSTRACT 

Aim: Endodontic treatment stages consist of cleaning, shaping and filling the root canals hermetically. 

Difficulties in shaping and filling the curved root canals may result in treatment failure. The aim of 

this case report is to present the endodontic treatment of the maxillary left second molar tooth with 

extremely curved root canals. Case report: A 29-year-old male patient applied to our clinic with the 

complaint of pain. Radiographic examination revealed a deep caries on the maxillary left second molar 

tooth and some of the canals were overly curved. On clinical examination, it was determined that the 

relevant tooth had a positive response to percussion and electrical pulp test. After the patient was 

informed about the treatment and his consent was obtained, treatment application was started. 

Endodontic treatment started as a result of pulp exposing during caries removal. Access to the canals 

were performed with C files. Working lengths of the canals were determined with the help of apex 

locator and radiography. The use of nickel titanium rotary file system (K3 XF) was preferred due to 

the excessive curvature of the canals. After the preparation of the canals without any procedural 

mistake, the final irrigation was performed. The root canal treatment was completed with gutta-percha 

and a resin-based root canal sealer. Composite resin was used for coronal restoration. Results: Clinical 

and radiographic evaluation did not reveal any negative findings. Three years after the treatment, the 
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relevant tooth was still functionally asymptomatic both clinically and radiographically. Coclusion: 

Excessive inclination in root canals can result in procedural mistakes such as instrument fracture, 

perforation, zip and step formation. With the detailed clinical / radiographic examination and the 

controlled use of the files during the root canal preparation, success can be achieved in the endodontic 

treatment of the extremely curved canals.  

Keywords: Curved Root Canals, Root Canal Preparation, K3XF, Nickel Titanium Rotary Files 
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ÖZ 
GİRİŞ Hipotiroidizm ve hipertiroidizm en sık görülen tiroid fonksiyon bozuklarıdır. Bu hastalıklarda 

reaktif oksijen türleri üretiminde artış olduğu bildirilmektedir. Total oksidan seviye (TOS) ve OSİ 

(TOS/TAC) ölçümü, oksidatif durumu gösteren belirteçlerdir. Akut ve kronik inflamasyona cevap 

olarak artan C-reaktif protein (CRP) düzeyleri tiroid hastalığının teşhisinde rutin olarak 

kullanılmamakla birlikte, bazı tiroid rahatsızlıklarında inflamatuvar süreçlerde yer almaktadır. 

Çalışmamızda subklinik hipertiroidi ve subklinik hipotiroidi hastalarında TOS, OSI ve CRP 

düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. METARYAL&METOD Çalışma grubunu Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrin ve Metabolizma ABD Tiroid polikliniğine başvuran ve 

yeni tanı almış ve tedavi almamış 38 subklinik hipertiroidili ve 31 subklinik hipotiroidili hasta ile 

herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan ve tiroid hastalığı bulunmayan 44 sağlıklı bireyden 

oluşturmaktadır. Çalışma grubundan alınan kan örneklerinde ticari kitler kullanılarak serum TOS ve 

CRP düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular SPSS 17.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. SONUÇ 

Subklinik hipertiroidili hastalarda serum TOS düzeyleri ve TOS' un daha önce ölçülen TAC 

değerlerine bölünmesiyle elde edilen OSİ düzeyleri sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak düşük 

bulunmuştur (sırasıyla; p<0,01, p<0,01). Subklinik hipertiroidili hastalarda subklinik hipotiroidili 

hastalara göre TOS ve OSİ düzeyleri anlamlı derecede düşük bulunmuştur (sırasıyla; p<0,01, p<0,01). 

CRP düzeyleri subklinik hipotiroidili ve subklinik hipertiroidili hastalarda kontrol grubuna göre 

yüksek bulunmuştur (p<0,01). TARTIŞMA Çalışmamızda serum TOS ve OSİ düzeyleri subklinik 

hipertiroidi hastalarında anlamlı derecede düşük bulundu. Bu durum subklinik hipertirodide 

oksidan/antioksidan dengesinde bozukluk olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca subklinik hipertiroidi 

ve subklinik hipotiroidi hastalarında CRP düzeylerinin yüksek olması inflamatuvar sürecin her iki 

hastalıkta da aktif olduğunu desteklemektedir. *Çalışmamız; Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri tarafından 02/2017-24 kodu ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Subklinik Hipertiroidizm, Subklinik Hipotiroidizm, Tos, Osı̇, Crp 

 

EVALUATION OF TOS, OSI AND CRP LEVELS IN SUBCLINICAL 

HYPERTHYROIDISM AND SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM PATIENTS 
 

 

ABSTRACT 
Introduction Hypothyroidism and hyperthyroidism are the most common thyroid function disorders. 

There is an increase in the production of reactive oxygen species in these diseases. Total oxidant level 

(TOS) and OSI (TOS / TAC) measurement are indicators that show oxidative status. Increased levels 

of C-reactive protein (CRP) in response to acute and chronic inflammation are not routinely used in 

the diagnosis of thyroid disease, but are involved in inflammatory processes in some thyroid disorders. 

In our study, it was aimed to evaluate TOS, OSI and CRP levels in subclinical hyperthyroidism and 

subclinical hypothyroidism patients. Material&Method The study group consisted of 38 patients with 

subclinical hyperthyroidism and 31 patients with subclinical hypothyroidism who presented to Gazi 

University Faculty of Medicine Hospital Department of Endocrinology and Metabolism Thyroid 

polyclinic and who were newly diagnosed and untreated and 44 healthy individuals without any 

systemic disease and thyroid disease. Serum TOS and CRP levels were measured by using commercial 
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kits in blood samples taken from the study group. The results were evaluated with SPSS 17.0 

statistical program. Results In patients with subclinical hyperthyroidism, serum TOS levels and OSI, 

TOS / TAC (measured previously), were significantly lower than healthy group (respectively p<0.01, 

p <0.01). In patients with subclinical hyperthyroidism, the levels of TOS and OSI were significantly 

lower than the subclinical hypothyroidism patients (respectively p<0.01, p<0.01). CRP levels were 

found to be higher in subclinical hypothyroidism and subclinical hyperthyroidism patients compared 

to the control group (p<0.01). Discussion In our study, serum TOS and OSI levels were significantly 

lower in subclinical hyperthyroidism patients. This situation suggests that there is an oxidant / 

antioxidant imbalance in subclinical hyperthyroidism. In addition, high levels of CRP in subclinical 

hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism support that the inflammatory process is active in 

both diseases. * Our study; Supported by Gazi University Scientific Research Projects with code 

02/2017-24. 

Keywords: Subclınıcal Hyperthyroıdısm, Subclınıcal Hypothyroıdısm, Tos, Osı, Crp 
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ABSTRACT 
The genus Marrubium L. (Lamiaceae) is represented by about 30 species native to Europe, Asia and 

North Africa. Among them, Marrubium vulgare L. is a perennial plant which is generally known as 

“white horehound” in Europe and used as folk medicine to treat bronchitis, coughs and colds1. It is 

reported to have several biological activities such as immunomodulatory, cardioprotective, antitumor, 

antimicrobial, vasorelaxant, analgesic, and hypoglycemic activities2,3. Due to potential multipurpose 

functional use of essential oils and their components, many studies have been focused on essential oil-

containing plants. The composition of the essential oil of M. vulgare has been investigated in several 

studies. According to the literature, the composition of the essential oil of the plant has several 

chemotypes ranging from country to country2. In a previous study carried out on the essential oil 

obtained from M. vulgare leaves from Tokat, Turkey, only eleven components were detected and a-

pinene (28.85 %) was the major one3. In this study, the essential oil of the aerial parts of M. vulgare, 

collected from Çıralı-Antalya, Turkey, obtained by hydrodistillation, was analyzed by GC and GC-MS 

systems. Sixty-two components were identified, representing 75.9% of the total essential oil. The 

major constituent was b-caryophyllene (25.6%), followed by a-humulene (4.9%), (E)-nerolidol 

(4.0%), sesquisabinene (3.3%), caryophyllene oxide (2.8%), (E)-b-ionone (2.7%), hexahydrofarnesyl 

acetone (2.7%), (Z)-3-hexen-1-yl benzoate (2.5%), phytol (2.5%), 1-octen-3-ol (2.4%), and linalool 

(2.0%). This is the first detail report on the composition of the essential oil of the aerial parts of M. 

vulgare from Turkey. Our studies will continue on the antimicrobial and antibiofilm activities of the 

essential oil to evaluate its potential uses as raw material for therapeutic products. 

Keywords:  Marrubium Vulgare, Essential Oil, B-Caryophyllene 
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ÖZ 
Glia hücrelerinden köken alan gliomlar, erişkinlerde Merkezi Sinir Sistemi (MSS)’ nin en yaygın 

primer tümörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gliomların anjiyojenik aktivitelerinin yüksek olduğu 

bilinmesine rağmen, bu aktiviteye neden olan kilit mekanizmalar henüz tam olarak 

aydınlatılamamıştır. Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) polimorfizmi, gerek kanser 

patojenezi ve gerekse anjiyojenez ile olan ilişkisi bakımından çeşitli kanser araştırmaları için odak 

noktası olmuştur. Yapılan literatür taramasında VEGF -2578C/A polimorfizminin gliom üzerindeki 

etkisinin Türk popülasyonunda incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, 

VEGF -2578C/A polimorfizminin gliom patojenezi ile olan olası ilişkinin ve serum VEGF düzeyleri 

ile anjiyojenez arasındaki olası bağlantısının araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmaya yaş ortalamaları 

sırasıyla 49.09 ± 1.33 ve 48.60 ± 1.34 olan 96 gliom hastası ve 104 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. 

VEGF -2578C/A polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi ile değerlendirilmiştir. Serum VEGF 

konsantrasyonları ise ELISA kiti ile ölçülmüştür. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket program 

17.0 sürümü ile yapılmıştır. CC, CA ve AA genotipleri sırasıyla 30, 48, 18 gliom hastasında ve 37, 45, 

22 sağlıklı kontrolde tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre VEGF -2578C/A polimorfizmi ile glioma 

riski arasında genotip ve alel dağılımı açısından herhangi bir ilişki bulunamamıştır (p> 0.05). Serum 

VEGF konsantrasyonu gliom hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla önemli derecede artış 

göstermiştir (p <0.05). Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

tarafından 216S995 Proje Nosu ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gliom, Polimorfizm, Vegf 

THE EVALUATION OF VEGF -2578C/A POLYMORPHISMS IN GLIOMA 
 

ABSTRACT 
Gliomas derived from glia cells are the most common primary tumors of CNS in adults. Although 

angiogenic activity of gliomas is known to be high, the key mechanisms involved in this activity have 

not yet been fully elucidated. Vascular endothelial growth factor (VEGF) polymorphism has been a 

focal point for a variety of cancer research in terms of its relations with both cancer pathogenesis and 

angiogenesis. There is no any study has been pursued about the effects of VEGF -2578C/A 

polymorphism on glioma in Turkish populations in the literature until now. For this reason, it was 

aimed to find out the possible connection between VEGF -2578C/A polymorphism and glioma 

pathogenesis and also the relationship between serum levels of VEGF and angiogenesis. In this study, 

96 glioma patients and 104 healthy controls, matched for age (49.09±1.33 ve 48.60±1.34, 

respectively), were enrolled. VEGF -2578C/A polymorphism were evaluated with PCR-RFLP. Serum 

VEGF concentration were measured with ELISA kit. The data were evaluated with SPSS packed 

programme version 17.0. The CC, CA and AA genotypes were determined in 30, 48, 18 glioma 

patients and 37, 45, 22 healthy controls, respectively. According to these results, it was not found any 

relationship between VEGF -2578C/A polymorphism and glioma risk in terms of genotype and allele 

distribution (p>0.05). Serum VEGF concentration were significantly increased in glioma patients as 

compared to controls (p<0.05). This study supported by the Scientific and Technological Research 

Council of Turkey (TUBITAK) (Project No : 216S995) 

Keywords: Glioma, Polymorphism, Vegf 
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ABSTRACT 
The cholesterol 7α-hydroxylase (CYP7A1, EC 1.14.13.17) is the rate-limiting enzyme for cholesterol 

catabolism and the synthesis of bile acid involved in cholesterol homeostasis, and this enzyme is 

encoded by CYP7A1 gene [1,2]. Hence, polymorphisms in CYP7A1 gene can change CYP7A1 

enzyme activity, and then influence the metabolism of cholesterol and the synthesis of bile acid [1]. A 

common Genetic polymorphism of CYP7A1 is CYP7A1 A-203C [3]. The aim of this study was to 

investigate genotype and allele frequency of CYP7A1 A-203C in a healthy Turkish population and the 

association between this polymorphism and cholesterol levels. Genotyping analyses of CYP7A1 A-

203C were conducted on 120 unrelated, healthy volunteers using a polymerase chain reaction-

restriction fragment length polymorphism technique. Measurement of serum total cholesterol levels 

were routinely carried out in hospital laboratory. The allele frequencies were found as 0.579 (A) and 

0.421 (C) for CYP7A1 A-203C. The genotype frequencies were determined as 0.375 (AA), 0.408 

(AC), and 0.217 (CC). The genotype frequencies were consistent with the Hardy-Weinberg 

equilibrium. Serum total cholesterol levels were 179±34.87 mg/dl, 186.61±34.55 mg/dl, and 

175.15±38.52 mg/dl for the AA, AC, and CC genotypes, respectively. However, no statistical 

differences among the genotypes were found for cholesterol levels. This study is the first to 

demonstrate the genotype and allele frequency of CYP7A1 A-203C in healthy Turkish population and 

the association between this polymorphism and cholesterol levels. However, these results need further 

investigation and confirmation in a larger sample size. Acknowledgement This study was supported 

by the Research Fund of Mersin University in Turkey with Project Number 2015-AP3-1367. 1. Uckun 

et al., JABS, 2015, 9 (1): 69-71. 2. Zhao et al., Neurosci Bull, 2013, 29(5): 525–530. 3. Hagiwara et 

al.,Cancer Res, 2005, 65(7):2979-2982. 
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ABSTRACT 

Alpha-Amanitin (AMA) plays a major role in Amanita phalloides poisoning. There is a relationship 

between AMA related injuries, oxidative stress and serious hepatotoxicity. Hypericum Perforatum 

(HP)  and Nigella sativa (NS)  are herbs contains flavonoids and phenolic acid which are responsible 

for their antioxidant effects.  We investigated the protective effects of Hypericum perforatum-Nigella 

sativa oil (HP-NSO) and Nigella Sativa oil (NSO) on hepatotoxicity induced by 1.4 mg / kg-AMA in 

mice.  Both in NSO and HP-NSO pretreatment groups mice randomly assigned into three groups. Both 

NSO and HP-NSO pretreatment groups were randomly divided into three groups: α-AMA+1.25 

mL/kg NSO, α-AMA+2.5 mL/kg NSO and α-AMA+5 mL/kg NSO and α-AMA+1.25 mL/kg HP-

NSO, α-AMA+2.5 mL/kg HP-NSO and α-AMA+5 mL/kg HP-NSO. At the end of the 48 hour 

observation period, mice were sacrified. Biochemical enzymes, oxidant/antioxidant parameters and 

histomorphological analyses were performed. High concentration (5 mL/kg) HP-NSO pretreatment 

ameliorated the liver damage  (decreased histomorphological damage score of liver, Aspartat 

aminotransferase (AST) and Alanin aminotransferase (ALT) levels) and antioxidant parameters 

(decreased in serum and tissue Malondialdehyde (MDA) levels and increased in serum and tissue 

Gluthathion (GSH), Gluthathion peroxidase (GPx) and Superoxide dismutase (SOD) levels) induced 

by AMA. It is a hopeful compound with the potential for use in the treatment of hepatotoxicity 

associated with Amanita phalloides type mushroom poisonings.  

Keywords: Alpha-Amanitin (α-AMA), Nigella sativa, Hypericum perforatum, hepatotoxicity, 

oxidative stress 
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ÖZ 
GİRİŞ-AMAÇ:Bu araştırma; fizik tedavi bölümüne gelen ortopedik hastaların egzersiz yararının 

farkındalığını sorgulamaktadır.Düzenli yapılan egzersizin kas kuvveti, dayanıklılık ve esnekliği 

artırma, kemik mineral yoğunluğunu artırma, kardiyovasküler hastalık riskini azaltma, kanda lipit ve 

glikoz seviyelerini düzenleme, uyku kalitesini artırma, stres ve psikolojik sıkıntıları azaltma gibi pek 

çok olumlu etkisi bulunmaktadır.Literatür incelendiğinde egzersiz alışkanlığının en az düzeyde olduğu 

görülmektedir.Bu durum engel algısı ile yarar algısı arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.Yarar algısı 

engel algısından üstün geldiği sürece sağlık davranışlarını uygulama olasılığı artar.GEREÇ-

YÖNTEM:Çalışma, Aralık 2018- Şubat 2019 tarihleri arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmıştır.Tedavinin ilk 

seansı ile son seansında olmak üzere 2 kez değerlendirme yapılmıştır. Veriler;sosyodemografik anket 

formu ve Egzersizin yararları/engelleri ölçeği ile toplanmıştır.Çalışmamızda; egzersizin hastalar 

üzerindeki yarar farkındalığını araştırdığımız için, egzersiz yarar ölçeği 

kullanılmıştır.BULGULAR:Toplamda 75 olgunun değerlendirmeleri alınmıştır.Cinsiyetin(p=0,991), 

yaşın, seans sayısının(p=0,979), egzersiz geçmişinin(p=0,162), fizik tedavi geçmişinin(p=0,506), 

çalışma durumunun(p=0,713), ekonomik düzeyin(p=0,767) ve medeni durumun(p=0,529); egzersiz 

yararının farkındalığının saptanmasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05). Hafif ve biraz 

şiddetli ağrısı olan katılımcıların egzersiz yararına olan farkındalığında anlamlı bir fark 

bulunmuştur(p=0,010,p<0.05).Olgular ağrı düzeylerine göre incelendiğinde hafif ağrısı olan olguların 

ilk değerlendirme puan ortalamaları (92,42±14,106), son değerlendirme puan ortalamaları 

(88,42±11,836) iken; biraz şiddetli ağrısı olan olguların ilk değerlendirme puan ortalamaları 

(83,34±19,132), son değerlendirme puan ortalamaları (98,45±16,675) olarak hesaplanmıştır. 

SONUÇ:Ortopedik rehabilitasyon programına dahil olan olgulardan hafif ve biraz şiddetli ağrısı 

olanların egzersiz yararlılığına olan farkındalığının anlamlı olduğu görülmüştür. Bunun dışındaki 

parametrelerin egzersiz yararının farkındalığına etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Buna sebep 

olarak; hastaların heterojen dağılımı ve yeterli olgu sayısına ulaşılamaması düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortopedik Rehabilitasyon, Egzersiz, Egzersizin Yararları/engelleri Ölçeği, 
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ÖZ 
Genel popülasyonda, mide kanserinin prevalansı yüksek ve prognozu kötü olduğundan erken teşhisi 

önemlidir. Mide kanseri için risk faktörleri ve prekanseröz lezyonlar iyi bilinmektedir. Mide kanseri 

için bilgisayarlı tomografi, tanı koyma, evreleme ve tedavi planlamada önemli yere sahiptir. Erken tanı 

rehberliği yapacak prekanseröz lezyon tanısı için literatüre baktığımızda, görüntüleme bulguları ile 

ilgili bilgiye rastlamadık. Gastrik intestinal metaplazi prekanseröz bir lezyon olup endoskopik 

incelemede bu tanıyı alan üç olgunun, bilgisayarlı tomografi kesitlerini retrospektif olarak inceledik. 

Patolojik spesimende intestinal metaplazi tanımlanan düzeylerde, mide mukozal rugaların, lazanya 

benzeri dantele tarzda birbirine paralel bir kabalaşma gösterdiği dikkatimizi çekti. Geniş serili 

prospektif çalışmalar yapılmasının prekanseröz bir lezyon olan gastrik intestinal metaplazinin tanınma 

sıklığını artıracağı, mide kanserinin erken tanısına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Gastrik İntestinal Metaplazi, Ct,mide Kanseri 

 

CASE REPORT:IS THERE COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS IN GASTRIC 

INTESTINAL METAPLASIA' 
 

 

ABSTRACT 
Because the prevalence of gastric cancer is high and its prognosis is poor in the general population, 

early diagnosis is important. For gastric cancer, risk factors and precancerous lesions are well known. 

For gastric cancer, computed tomography has an important role in diagnosis, staging and treatment 

planning. When we look at the literature for the diagnosis of precancerous lesion, which will be an 

early diagnosis guide, we did not find any information about imaging findings. Gastric intestinal 

metaplasia was a precancerous lesion and we retrospectively analyzed the computed tomography 

sections of three patients who underwent endoscopic examination. In the pathological specimen, we 

noticed that the intestinal metaplasia, gastric mucosal rachas, lasagna-like, lace-style, parallel to each 

other showed a rough coincidence. We believe that large-scale, prospective studies will increase the 

incidence of gastric intestinal metaplasia, a precancerous lesion, and contribute to the early diagnosis 

of gastric cancer. 

Keywords: Gastric İntestinal Metaplasia, Ct, Gastric Cancer 
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ANTİ TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR Α (ANTİ-TNFΑ) KULLANAN HASTALARDA 

GÖRÜLEN PULMONER ENFEKSİYONLAR 
 

MD. Sevil Alkan Çeviker - Assoc. Prof. MD. Özgür Günal - MD. Habibe Tülin Elmaslar Mert 
 

 

19-PRESENTATION TYPE /SUNUM TÜRÜ: Poster  Presentation / Poster Sunum  

 

ÖZ 
Günümüzde anti tümör nekrozis faktör α (anti-TNFα) ilaçlar gibi biyolojik maddeler, özellikle 

geleneksel tedavilere yanıt vermeyen olgularda birçok kronik enflamatuar hastalığın (Romatoid artrit, 

seronegatif spondiloartropatiler, Psöriazis ve inflamatuar bağırsak hastalıkları vb.) tedavisinde 

kullanılmaktadır. Ancak, anti-TNF tedavisi alan hastalarda bakteriyel, viral, fungal ve parazit 

enfeksiyonları gibi fırsatçı enfeksiyonlar gelişebilir ve bu ajanların kullanımında teşhis ve tedavideki 

gecikmeler mortalite artışına sebep olacağından hekimler artmış enfeksiyon riski açısından dikkatli 

olmalıdır.Bu derlememizde, anti-TNF-α kullanan hastalarda gelişen tüberküloz dışı akciğer 

enfeksiyonlarını literatür eşliğinde gözden geçirmeyi amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Anti-Tnfα Tedavisi, Pulmoner Enfeksiyonlar 

 

PULMONARY INFECTIONS IN PATIENTS RECEIVING ANTI TUMOR 

NECROSIS FACTOR (TNF)-ALPHATHERAPY 
 

 

ABSTRACT 
Nowadays, biological agents such as anti-tumor necrosis factor α (anti-TNFα) drugs are used to treat 

many chronic inflammatory diseases (rheumatoid arthritis, seronegative spondyloarthropathies, 

psoriasis and inflammatory bowel diseases, etc.), especially in those cases that do not respond to 

conventional treatments.However, physicians should be alert in terms of increased risk of infection 

with opportunistic infections such as bacterial, viral, fungal and parasitic infections may develop in 

patients receiving anti-TNF therapy and delayed diagnosis and treatment of these infection may lead to 

increased mortality. In this review, we aimed to investigate non-tuberculosis pulmonary infections that 

developed in patients using anti-TNF-α in the light of the literature. 

Keywords: Anti-Tnfα Treatment, Pulmonary İnfections 

 

 


