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Abstract
Introduced for the first time by Charles Hull in the early 1980s, 3-dimensional (3D) printing
technology is actively used in the field of health. This technology is frequently preferred for model
production in undergraduate and graduate anatomy education. The positive effectiveness of 3D printing
models in anatomy education has an important place in the international literature. The ability to create
fast and low-cost 3D anatomical models is among the main strengths of this method. Fusion Deposition
Modeling (FDM) printing technology was used in this research to produce 3D printed bone models. 3D
digital bone models in ‘’stl’’ file format were transferred to the printer and 3D printed bone models were
produced. The average cost was calculated for the 3D printed bone models. Manufactured bone models
will be used in undergraduate anatomy practice education given at Çankırı Karatekin University Faculty
of Dentistry and Faculty of Health Sciences. In addition to reducing the expenses spent on educational
materials thanks to 3D printed bone models, it is planned to increase the number of realistic educational
materials per student with serial and rapid production. This research was supported by Çankırı Karatekin
University Scientific Research Projects Unit (Project no: DHF210621B13).
Keywords: Anatomy, Bone Model, Education, 3d Printing
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Özet
Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Kansere bağlı ölümlerde prostat kanseri
ikinci sırayı almaktadır. Prostat kanserinin en agresif bir türü olan kastrasyona dirençli prostat kanseri
tedavisinde dosetaksel ve abirateron asetat yaygın olarak kullanılır. Ancak bu tedavilere rağmen
hastaların mortalite oranları artmaktadır. Bu kemoterapötiklerin etkinliğini artırmak ve hastalardaki
mortalite oranlarını düşürmek için bu ajanların etkilediği moleküler mekanizmaların aydınlatılması
elzemdir. Prostat kanserinde, oksidatif stres ve ardından gelen Nrf2 aktivasyonu, kanser hücrelerinin
hayatta kalmasını desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı, abirateron asetat ve dosetaksel'in prostat
kanseri hücre hatlarında, antioksitatif bir protein olan NRF2 ekspresyonuna etkilerini araştırmaktı. İn
vitro koşullarda, androjen reseptörü pozitif LNCaP ve androjen reseptörü negatif PC3 hücre hatları
kullanıldı. Daha önceki çalışmalarımızda dozu belirlenmiş olan abirateron asetat ve dosetaksel ile 72
saat kültüre edildikten sonra, NRF2 ekspresyonu üzerindeki etkileri immünofloresan ve western blot ile
değerlendirildi. LNCaP hücrelerinde abirateron asetat grubunun NRF2 ekspresyonu, kontrol grubuyla
aynıydı. Ancak dosetaksel ve abirateron asetat+dosetaksel grubunun NRF2 ekspresyonu kontrole ve
abirateron asetat grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı belirlendi. PC3 hücrelerinin
NRF2 ekspresyonu abirateron asetat, dosetaksel ve kontrol grublarında aynıydı. Ancak PC3 hücreleri
abirateron asetat+dosetaksel grubunun NRF2 ekspresyonu diğer tüm gruplara göre istatistiksel olarak
anlamlı şekilde arttı. In vitro, androjen reseptörü pozitif LNCaP hücrelerinde dosetakselin NRF2
ekspresyonunu baskıladığı ve androjen reseptörü negatif PC3 hücrelerinde ajanların birlikte
uygulanmasının NRF2 ekspresyonunu indüklediği belirlendi. Prostat kanseri gelişiminde tümör süpresif
rol oynayan ancak gelişmiş olan prostat kanserinde onkojenik rol oynayan antioksidatif NRF2
proteininin ekspresyon değişimleri her iki hücre hattında da gözlenmiştir. Androjen reseptörü pozitif
olan prostat kanseri hücrelerinde dosetaksel NRF2 ekspresyonunu baskılayarak kemoterapötik
etkinliğini artırarak mortalite oranlarını düşürebileceği öngörülebilir. Androjen reseptörü negatif
hücrelerde ise iki ajanın birlikte uygulanması NRF2 ekspresyonunu artıracağından tedavinin etkinliğini
düşürebileceği öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Prostat, Kanser, NRF2, Abirateron Asetat, Dosetaksel
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Abiraterone Acetate and Docetaxel Affect the Expression of Antioxidant NRF2 in Metastatic
Prostate Cancer Cell Lines

Abstract
Prostate cancer is one of the most common cancers in men. Prostate cancer ranks second in cancerrelated deaths. Docetaxel and abiraterone acetate are commonly used in the treatment of castrationresistant prostate cancer, which is the most aggressive type of prostate cancer. However, despite these
treatments, the mortality rates of patients are increasing. In order to increase the efficacy of these
chemotherapeutics and to reduce the mortality rates in patients, it is essential to elucidate the molecular
mechanisms that these agents affect. In prostate cancer, oxidative stress and subsequent Nrf2 activation
promote cancer cell survival. The aim of this study was to investigate the effects of abiraterone acetate
and docetaxel on the expression of NRF2, an antioxidative protein, in prostate cancer cell lines. In vitro,
androgen receptor positive LNCaP and androgen receptor negative PC3 cell lines were used. After 72
hours of culture with abiraterone acetate and docetaxel, the doses of which were determined in our
previous studies, their effects on NRF2 expression were evaluated by immunofluorescence and western
blot. NRF2 expression of the abiraterone acetate group in LNCaP cells was the same as in the control
group. However, NRF2 expression of the docetaxel and abiraterone acetate+docetaxel groups was found
to be statistically significantly decreased compared to the control and abiraterone acetate groups. NRF2
expression of PC3 cells was the same in abiraterone acetate, docetaxel and control groups. However,
NRF2 expression of the abiraterone acetate+docetaxel group in PC3 cells increased statistically
significantly compared to all other groups. In vitro, it was determined that docetaxel suppressed NRF2
expression in androgen receptor positive LNCaP cells, and co-administration of agents in androgen
receptor negative PC3 cells induced NRF2 expression. Expression changes of the antioxidative NRF2
protein, which plays a tumor suppressive role in the development of prostate cancer but plays an
oncogenic role in advanced prostate cancer, were observed in both cell lines. It may be predicted that
by suppressing NRF2 expression of docetaxel in androgen receptor positive prostate cancer cells, it may
increase its chemotherapeutic efficacy and decrease mortality rates. Since the co-administration of the
two agents in androgen receptor negative cells may decrease NRF2 expression, it may be predicted that
this application may decrease the effectiveness of the treatments.
Keywords: Prostate, Cancer, NRF2, Abiraterone Acetate, Docetaxel
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Özet
Giriş ve amaç: Gastrik kanser, dünya çapında yüksek morbidite ve mortalitesi olan cerrahi rezeksiyona
rağmen nüksü yaygın olan bir kanser türüdür. Adipoz dokudan salınan, pro-apoptotik ve anti-proliferatif
etkileri olduğu düşünülen adiponektin tümör baskılayıcı bir proteindir. Bu çalışmanın amacı, N87
gastrik kanser hücre hattında adiponektin uygulamasının, adiponektin reseptörleri (AdipoR1, AdipoR2)
ile hücre içi apoptotik yolaklarda merkezi rol oynayan kaspaz-3 ve p53 ekspresyonlarına etkisini
göstermektir. Materyal ve Metod: N87 gastrik kanser hücrelerine 48 saatlik adiponektin
uygulamasından sonra hücre canlılığını belirlemek için XTT sitotoksisite testi yapıldı. AdipoR1 ve
AdipoR2 ile kaspaz-3 gen ekspresyonları Real-time PCR, p53 proteini ise Western blot tekniği ile
ölçüldü. İstatiksel analiz için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapıldı. p<0,05 olan değerler anlamlı
kabul edildi. Bulgular: 2,5, 5, 10, 20, 40 ve 80 µM/L’lik adiponektin dozları ile gerçekleştirilen 48
saatlik kültürden sonra, gastrik kanser hücrelerinin canlılık yüzdeleri sırasıyla %106,23, %108,99,
%107,67, %100,51, %93,75 ve %40,16 idi. 20 µM/L adiponektin uygulamasının gastrik kanser
hücrelerinde her iki adiponektin reseptörü (AdipoR1 ve AdipoR2) ile kaspaz-3’ün mRNA
ekspresyonunu ayrıca p53 protein ekpresyonunu artırmada etkili olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç:
Bulgularımız N87 gastrik kanser hücre hattında adiponektin uygulamasının, AdipoR1 ve AdipoR2’nin
yukarı regülasyonu ile kaspaz-3 ve p53 ekspresyonunu artırarak hücre içi apoptotik sinyal yolağını
aktive edebildiğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gastrik Kanser, Adiponektin, Apoptoz, Kaspaz-3, p53

Apoptotic Effects of Adiponectin in Human Gastric Cancer N87 Cells

Abstract
Introduction and purpose: Gastric cancer is a common recurrence type of cancer with high morbidity
and mortality worldwide despite surgical resection. Adiponectin, which is released from adipose tissue
and thought to have pro-apoptotic and anti-proliferative effects, is a tumor suppressor protein. The aim
of this study is to show the effects of adiponectin administration on the expression of adiponectin
receptors (AdipoR1, AdipoR2) and caspase-3 and p53, which play a central role in intracellular
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apoptotic pathways in N87 gastric cancer cell line. Materials and Methods: XTT cytotoxicity test was
performed to determine cell viability after 48 hours of adiponectin administration to N87 gastric cancer
cells. AdipoR1 and AdipoR2 and caspase-3 gene expressions were measured by Real-time PCR, and
p53 protein was measured by Western blot technique. One-way analysis of variance (ANOVA) was
performed for statistical analysis. p values <0.05 were considered significant. Results: After 48 hours of
culture with 2.5, 5, 10, 20, 40 and 80 µM/L adiponectin doses, the survival percentages of gastric cancer
cells were 106.23%, 108.99%, 107.67%, 100.51%, 93.75% and 40.16% respectively. It was found that
20 µM/L adiponectin application was effective in increasing the mRNA expression of both adiponectin
receptors (AdipoR1 and AdipoR2) and caspase-3 as well as p53 protein expression in gastric cancer
cells (p<0.05). Conclusion: Our findings indicate that administration of adiponectin in the N87 gastric
cancer cell line can activate intracellular apoptotic signaling pathways by upregulating AdipoR1 and
AdipoR2 and increasing caspase-3 and p53 expression.
Keywords: Gastric Cancer, Adiponectin, Apoptosis, Caspase-3, p53
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Abstract
Lavandula dentata (LD) is a medicinal plant with anti-inflammatory, antioxidant, antifungal
properties. There are limited studies investigating the anticancer properties of LD. The aim of this study
was to examine the cytotoxic effects of LD leaf extracts in T98G (glioblastoma), RT4 (bladder cancer)
and MDA (triple negative breast cancer) cells and normal Human Gingival Fibroblasts (hGF) cells. LD
leaves were dissolved in ethanol (LDYapE) and methanol (LDYapM), then lyophilized and dissolved
in DMSO (50 mg/ml). Cells were incubated with LD leaf extracts (0.5% final concentration) for 24 and
48h. MTS assay was performed to assess cell viability. Cells were stained with Hoechst dye and
examined using fluorescence microscope. LDYapE decreased the viability of T98G, RT4, MDA and
hGF cells by 39% (p<0.001), 80% (p<0.001), 46% (p<0.001) and 19% (p<0.05) at 24h, respectively.
LDYapM reduced the viability of T98G, RT4, MDA and hGF cells by 24% (p<0.05), 63% (p<0.001),
54% (p<0.001) and 11% (p<0.05) at 24h, respectively. LDYapE decreased the viability of T98G, RT4
and MDA cells by 26% (p<0.001), 95% (p<0.001) and 71% (p<0.001) at 48h, respectively. LDYapM
decreased the viability of T98G, RT4 and MDA cells by 6% (p>0.05), 81% (p<0.001) and 76%
(p<0.001) at 48h, respectively. The extracts had no cytotoxic effects on hGF cells at 48h. In conclusion,
at 24 and 48h, LDYapE significantly reduced the viability of T98G, RT4, MDA cells. At 48h, LDYapM
significantly decreased the viability of RT4 and MDA cells, but the decrease in T98G cell viability was
insignificant. LDYapE and LDYapM reduced cell viability in hGF cells ~15% at 24h compared to
DMSO control, but no cytotoxic effect of the extracts was observed at 48h. LD leaf extracts may contain
a potent anti-cancer agent. Surprisingly, the cytotoxicity against normal fibroblast cells was minor.
Further studies are warranted to support these findings.
Keywords: Cancer, Lavandula Dentata, Cell Viability, Cytotoxicity
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Abstract
Objectives: Schizophrenia is a severe complex-multifactorial psychotic disease. NRG1 is one of the
earliest genes found to act in the development of schizophrenia. A number of variations in the NRG1
gene including SNPs (single nucleotide polymorphisms) are known to be associated with schizophrenia.
In the present study, we have investigated the association of two SNPs: rs74942016 and rs80127039
located in the NRG1 gene. The minor alleles of these SNPs cause amino acid changes and they have
been reported to be present in SZ patients after a case-only study carried out by a next-generation
sequencing method. We carried out a case-control study to approve the associations of these SNPs with
schizophrenia in a Turkish sample. Methods: We genotyped 2 NRG1 SNPs in 302 patients and 333
controls from Malatya-Turkey. We tested the disease associations of these variants at single SNP,
haplotype, and diplotype levels in a case-control design. We tested the statistical significance of
associations with Pearson’s Chi-Squared method. Results: At the single SNP level, rs74942016
genotypes and alleles did not exhibit a significant difference between the case and control groups.
Surprisingly the frequencies of the T allele and the CT genotype at the rs80127039 locus were higher in
the group of controls (P:0.015). Conclusion: The results of our study indicated that rs74942016 was not
associated with schizophrenia and the rare T allele of rs80127039 had the potential to be a protective
allele that is negatively associated with schizophrenia in our sample. The geographic area we collected
our sample was limited. Hence, the associations we found require to be supported by further studies
done on different populations.
Keywords: Neuregulin-1, NRG1, Association, Schizophrenia.
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Bir Türk Hasta-Kontrol Örnekleminde Şizofreni ile bir Neuregulin-1 Gen Varyantı arasında
Negatif İlinti

Özet
Konu: Şizofreni, ağır, kompleks, multifaktöriyel bir hastalıktır. NRG1 geni, şizofreni gelişiminde
etkili olduğu bulunan ilk genlerdendir. Aralarında SNP’lerin (tek nükleotid polimorfizmleri) bulunduğu
çok sayıda NRG1 gen varyantının şizofreni ile ilintisi bilinmektedir. Bu çalışmada, NRG1 geninde yer
alan iki SNP’in (rs74942016 and rs80127039) şizofreni ile olan ilintisini inceledik. Bu SNP’lerin nadir
allelleri amino asit değişikliğine neden olmaktadır ve yeni nesil dizileme ile yapılan bir çalışmada
şizofreni hastalarında saptandıkları rapor edilmiştir. Biz, bu SNP’lerin şizofreni ile olan ilintilerini
doğrulamak için bir Türk örneklemi kullanarak bir hasta-kontrol çalışması yaptık. Yöntemler: Malatya
ilinden toplanan302 hasta ve 333kontrolde iki NRG1 SPN’inin genotiplerini belirledik. Bu varyantların
hastalık ilintilerini tek SNP, haplotip ve diplotip düzeylerinde hasta-kontrol tasarımı altında inceledik.
İlintilerin istatistiksel önemleri ki-kare testi ile belirlendi. Sonuçlar: Tek SNP düzeyinde rs74942016
genotip ve allelleri hasta ve kontrol grupları arasında önemli bir fark göstermedi. İlginç bir şekilde,
rs80127039 lokusunda T alleli ve CT genotipi kontrol grubunda daha yüksek frekans gösterdi (P:0.015).
Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları rs74942016’nın şizofreni ile ilintili olmadığını ve rs80127039’un
nadir T allelinin koruyucu allel olma potansiyelinin olduğunu, böylece bizim örneklemimizde şizofreni
ile negatif ilintisinin olduğunu göstermiştir. Örnekler kısıtlı bir coğrafi alandan toplandığı için bu
ilintinin daha başka populasyonlarda yapılacak çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir
Anahtar Kelimeler: Neuregulin-1, NRG1, İlinti, Şizofreni
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Özet
Polifenol grubu bitkiler içerisinde yer alan resveratrol, kanser hücresi proliferasyonu, tümör
büyümesi, anjiyogenez, metastaz ve inflamasyon üzerindeki inhibitör etkilerinin yanı sıra apoptozu da
indükleyerek antikanserojenik özellik gösterir. Bununla birlikte, birçok çalışma, kansere karşı bu
etkililiğin kimyasal olarak benzer veya farklı bileşiklerle sinerjik olarak birleştirilmesiyle daha da
geliştirilebileceğini göstermiştir. Bu amaçla yüksek antioksidan özellik gösteren resveratrolün C ve B12
vitaminleri (vit) ile etkileşiminin karaciğer ve kolon kanseri üzerine etkilerinin farklı zaman
dilimlerindeki sitotoksik aktivitesini değerlendirilecektir. HT-29 kolon kanseri ve HepG2 karaciğer
kanseri hücre hattında resveratrol (Sigma-USA), resveratrol+C vit (100 mikrolitre, Sigma-USA),
resveratrol+B12 vit’nin (100 mikrolitre, Sigma-usa) antiproliferatif etkisini göstermek için hücre
viabilitesi 24, 48 ve 72. saatlerde 8 farklı dozda (1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 mikrogram/ml) MTT
yöntemi ile sitotoksisite değerlendirildi. Absorbans değerleri 570 nanometre dalga boyunda
spektrofotometrede (Biotek, USA) ölçüldü. Değerlendirme sonucuna göre resveratrolün tek başına HT29 hücrelerine ilk 24 saat için 5 µg/ml’nin (p=0,004), 48 ve 72. saatler için ise 1 µg/ml’nin(p=0,00,
p=0,001) etkin doz olduğu, HepG2 için ise ilk 24 saat 50 (p=0,002) ve 200 µg/ml (p=0,001), 72. saatler
için ise 200 µg/ml (0,021) dozun sitotoksik olduğu görüldü. HT-29 hücrelerinde C ve B12 vitaminleri
ayrı ayrı resveratrole eklendiğinde hem C hem de B12 vitaminlerinin kolon kanser hücre proliferasyonu
üzerinde etkili olduğu ancak bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. (C vit
p=0,227, B12 vit p=0,981). HepG2 hücrelerinde ise C ve B12 vitaminleri ayrı ayrı resveratrole
eklendiğinde hem C hem de B12 vitaminlerinin karaciğer kanser hücre proliferasyonunu azalttığı ve bu
etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (C vit p=0,000, B12 vit
p=0,000).Sitotoksik etkisi ile resveratrol hem karaciğer hem de kolon kanser hücreleri üzerine gösterdiği
apoptotik etkilerin C ve B12 gibi antioksidan özelliklere sahip vitaminlerle güçlendirildiği ancak bu
etkinin zaman bağımlı olarak karaciğer kanserinde daha belirgin ve C vitaminin daha apoptotik olduğu
ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Resveratrol, MTT, Hücre Canlılığı, HT-29, HepG2
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The Synergytic and Antiproliferative Effects of Resveratrol Supplemented C and B12 Vitamins
Ln the HT-29 and HepG2 Cell Lines At Different Time Intervals

Abstract
Resveratrol, which is included in polyphenol group plants, shows anticarcinogenic properties by
inducing apoptosis as well as its inhibitory effects on cancer cell proliferation, tumor growth,
angiogenesis, metastasis and inflammation.However,many studies have shown that this efficacy against
cancer can be further enhanced by synergistically combining them with chemically similar or different
compounds.For this purpose, the effects of the interaction of resveratrol, which has high antioxidant
properties, with vitamins C and B12(vit) on liver and colon cancer will be evaluated in different time
periods.To demonstrate the antiproliferative effect of resveratrol(Sigma-USA),resveratrol+C vit(100
microliters,Sigma-USA), resveratrol+B12 vit(100 microliters, Sigma-USA) in HT-29 colon cancer and
HepG2 liver cancer cell line,Cell viability was evaluated by MTT method at 8 different doses
(1,5,10,20,50,100,200,400 microgram/ml) at 24,48 and 72 hours.Absorbance values were measured in
a spectrophotometer(Biotek,USA) at a wavelength of 570 nanometers. The effective dose of resveratrol
alone to HT-29 cells is 5 µg/ml(p=0,004) for the first 24-hour interval and 1 µg/ml(p=0,00,p=0,001) for
48 and 72 hours.For HepG2,50(p=0,002) and 200 µg/ml(p=0,001) in the first 24 hours,and 200
µg/ml(p=0,021) doses for 72 hours were cytotoxic.When vitamins C and B12 were added to resveratrol
separately in HT-29 cells,it was concluded that both vitamins C and B12 were effective on colon cancer
cell proliferation,but this effect was not statistically significant (C vit p=0,227, B12 vit p=0,981).In
HepG2 cells,when vitamins C and B12 were added to resveratrol separately,it was concluded that both
vitamins C and B12 reduced liver cancer cell proliferation and this effect was statistically significant (C
vit p=0,000, B12 vit p=0,000).It has been shown that the apoptotic effects of resveratrol,with its
cytotoxic effect,on both liver and colon cancer cells are strengthened by vitamins with antioxidant
properties such as C and B12,but this effect is more pronounced in liver cancer in a time-dependent
manner and vitamin C is more apoptotic.
Keywords: Resveratrol, MTT, Cell Viability, HT-29, HepG2
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COVID-19 Aşılı Olan ve Olmayan Bireylerin Klinik Özelliklerinin
Karşılaştırılması

Dr. Fadime Duran Yücesoy1, Dr.Öğr.Üye Fatih Okan2, Dr. Arzu Ceren Yiğit3, Researcher
Tuğba Nur Karaca4
Özel Medikalpark Hastanesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sağlık bilimleri fakültesi, halk sağlığı hemşireliği anabilim dalı, tokat
3
Tokat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği,Tokat
4
Tokat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,Tokat
1

2

Özet
Amaç: Çalışmada COVID-19 aşılı olan ve olmayan hastaların klinik parametrelerinin ve bazı
demogrofik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yönteml Kesitsel tipteki çalışma 112
hasta ile gerçekleştirildi (COVID-19 aşısı yaptıran 49 hasta - COVID-19 aşısı yaptırmayan 63 hasta).
Çalışmada kişisel özellikler bilgi formu ile veriler elde edildi. PCR test sonuçları, C-Reaktif Protein
(CRP), D-dimer, lenfosit ve nötrofil değerleri incelendi. Bulgular: COVID- 19 aşısı yaptıranların ölüm
oranı (%28.6), COVID- 19 aşısı yaptırmayanlara göre (%57.1) anlamlı şekilde daha düşük bulundu
(p=0,002). COVID-19 aşısı yaptıran ve yaptırmayan hastaların; hastanede kalma süresi, yoğun bakımda
kalma süresi, CRP, nötrofil ve lenfosit değerleri benzerdi (p>0,05). COVID-19 aşı türü ve yaptırılan aşı
sayısına göre hastanede kalma süresi, yoğun bakımda kalma süresi, CRP, nötrofil ve lenfosit
değerlerinin benzer olduğu bulundu (p>0,05). Sonuç: COVID-19 enfeksiyonu tanısı alan bireylerden aşı
yaptıranların aşı yaptırmayanlara göre daha yaşlı ve daha fazla komorbiditeleri olmasına rağmen ölüm
oranları daha düşüktür. Bu bulgu COVID-19 aşısı yaptırmanın ek hastalık ve ileri yaşa rağmen
mortaliteyi azaltabileceğini ve böylece pandemiyi kontrol etmeye yardımcı olabileceğini
düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sars-Cov-2, Aşı, Mortalite

Comparison of Clinical Features of Individuals With and Without COVID-19 Vaccination

Abstract
Purpose: The aim of the study was to compare the clinical parameters and some demographic
characteristics of patients with and without COVID-19 vaccine. Material and Method: The crosssectional study was conducted with 112 patients (49 patients vaccinated with COVID-19 vs 63 patients
not vaccinated with COVID-19). In this study, data were obtained with the personal characteristics
information form. PCR test results, C-Reactive Protein (CRP), D-dimer, lymphocyte and neutrophil
values were analyzed. Results: The mortality rate (28.6%) of those who were vaccinated with COVID-

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
19 was significantly lower than those who were not vaccinated with COVID-19 (57.1%) (p=0.002).
Results: The mortality rate (28.6%) of those who were vaccinated with COVID-19 was significantly
lower than those who were not vaccinated with COVID-19 (57.1%) (p=0.002). Conclusion: Although
vaccinated COVID-19 patients are older and have more comorbidities than non-vaccinated patients,
mortality rates are lower. This finding suggests that COVID-19 vaccination may reduce mortality
despite additional disease and advanced age, and that the pandemic can be controlled with vaccination
Keywords: COVID-19, Sars-Cov-2, Vaccine, Mortality
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COVID-19 Pandemı̇sı̇ Sonrası Güvenlı̇ Kan Bağışçısı Seçı̇mı̇nde COVID-19
Yönünden Taranması ve Güvenlı̇ Transfüzyona Katkısı

Uzm. Dr. Nesrin Gareayaghı̇1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
Covid-19’un transfüzyonla geçişinin kan güvenliği bakımından düşük riskli olduğu belirtilmiş, ancak
T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu, AABB, CDC, FDA gibi kuruluşların güncel önerileri
ışığında, kan merkezleri tarafından bu sürecin ve işleyişin dikkatli bir şekilde uygulanması sağlanmıştır.
42 sorulu bağışçı sorgulama formuna ek olarak, Son 28 gün içerisinde COVID-19 tanısı aldınız mı? Son
28 gün içerisinde klinik bir belirtiniz (Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı vb.) oldu mu? Son
28 gün içinde COVID-19 tanısı almış (kesin vaka) veya COVID-19 şüphesi olan (olası vaka) biriyle
temasınız oldu mu ya da bir dakika veya daha fazla süre ile aynı ortamda (ev/ ofis/ oda vb) bulundunuz
mu? Son 28 gün içerisinde yurt dışı seyahatiniz oldu mu? Son 28 gün içerisinde yurt dışından dönen
biriyle temasınız oldu mu ya da kısa bir süre aynı ortamda ( ev/ ofis/oda vb.) bulundunuz mu? gibi 5
soru içeren ek bir sorgulama formu düzenlenmiştir. Bu çalışmada Nisan - Aralık 2020 tarihleri arasında
merkezimize başvuran kan bağışına uygun ve fizik muayene sırasında COVID-19 geçirmediğini beyan
eden 1000 bağışçının serum örnekleri toplanmış ve uygu koşullarda muhafaza edilmiş, test amaçlı
kemilüminesans yöntem ile çalışılan Abbott SARS-CoV-2 IgG Test Kiti ve cihazı (Architect
i1000SR,Abbott,ABD) kullanılmıştır. Bağışçıların %8.4(n=84)’ünün SARS-CoV-2 IgG antikoru
yüksek düzeyda bulunmuştur. SARS-CoV-2 akut enfeksiyonda saptanabilir düzeyde antikor
oluşturamayacağından, COVID-19 hastalarının tespiti için serolojik testler ile asemptomatik veya
presemptomatik donörlerin taranması yetersizdir. Eğer donörler SARS-CoV-2 için taranacaksa, daha
yüksek maliyetli nükleik asit testleri (NAT) kullanılmalıdır. SARS-CoV-2’nin transfüzyonla geçişi
gösterilirse, Coronavirus’ların inaktivasyonu için etkinliği bilinen patojen inaktivasyon yönteminin kan
komponentleri hazırlığında kullanılması bir seçenek olabilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2 IgG, NAT, Patojen inaktivasyon
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Doğal Öldürü (NK) ve NKT Hücrelerinde Aktivör Reseptör
Ekspresyonlarının Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda
Değerlendirilmesi

Asst. Prof. Dr. Metin Yusuf Gelmez1, Prof.Dr. Melih Aktan1, Prof.Dr. Günnur Deniz1
İstanbul Üniversitesi

1

Özet
AMAÇ: Doğal öldürücü (NK) hücreleri sitotoksisite ve sitokin üretimi olmak üzere iki temel
fonksiyona sahiptir. NK hücreleri, MHC-sınıf I eksprese etmeyen hücre içi patojenle enfekte hücreleri
ve tümörleri lizis eder. NK hücreleri yüzeylerinde taşıdıkları aktivatör ve inhibitör reseptörlerden gelen
sinyaller doğrultusunda hedef hücreye karşı yanıt oluşturur. Yüzeyinde CD3 ve NK reseptörlerin çoğunu
eksprese eden hücreler 'NKT hücreleri' olarak adlandırılmıştır. NKT hücreleri çeşitli otoimmün ve
enfeksiyöz hastalıklarda, tümör rejeksiyonunun kontrolünde rol oynarlar. Erişkinlerde en sık gözlenen
lösemi tipi olan kronik lenfositik lösemi (KLL), malign CD5+CD19+ hücrelerin birikimi ile
karakterizedir. Çalışmamızda KLL’li olgularda NK ve NKT hücre oranları ve bu hücrelerdeki aktivatör
reseptörlerin ekspresyon düzeyleri analiz edilerek hastalığın patogenezinde NK ve NKT hücrelerin rolü
incelenmiştir. YÖNTEM: KLL tanılı 11 hasta ve 10 sağlıklı kontrolün heparinli kan örneklerinden ficoll
yöntemi ile elde edilen periferik kan mononükleer hücreleri, anti-CD3 Pacific Blue, -CD16 APC.CY7,
-CD56 AlexaF700, -NKG2D FITC, -NKp30 APC, -NKp44 PE, -NKp46 PECY7 monoklonal antikorları
ile boyandı. Örnekler, akan hücre ölçer yöntemi ile analiz edildi. BULGULAR: KLL’li hastaların total
NK hücre oranlarının sağlıklı kontrollere göre azaldığı (p=0.0005), buna karşın NKT hücre oranlarının
değişmediği saptanmıştır. NK aktivatör reseptör ekspresyonları incelendiğinde; NKG2D, NKp30 ve
NKp44 ekspresyonlarının KLL’li hastalarda azaldığı gözlenirken (sırasıyla; p=0.02, p=0.03 ve p=0.01),
NKp46 ekspresyonu açısından fark saptanmamıştır. İlaveten hastalarda NKp30 ekspresyonu ile NKG2D
ve NKp46 ekspresyonları arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir (sırasıyla; p=0.01 R=0.248 ve p=0.05
R=0.565). Hastaların NKT hücrelerinde NKp30 ekspresyonunun arttığı (p=0.02), buna karşın NKG2D,
NKp44 ve NKp46 ekspresyonlarında sağlıklı kontrollere kıyasla bir fark olmadığı bulunmuştur.
SONUÇ: Aktivatör ve inhibitör reseptörlerinden gelen sinyallerin dengesi NK-hedef hücre etkileşiminin
yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Bulgularımız, KLL’li hastalarda NK hücrelerinin ve
aynı zamanda bu hücrelerde aktivatör reseptör ekspresyonlarının azaldığını ortaya koymaktadır. Bu
sonuçlar hastalarda NK hücre fonksiyonunun azalmış olabileceğini ve bu durumun hastalığın
patogenezinde rol oynayabileceği izlenimini vermektedir
Anahtar Kelimeler: KLL, Kronik Lenfosittik Lösemi, Nk, Nkt
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Gaita Kültüründen İzole Edilen Salmonella Türleri ve Antimikrobik
Direncinin Araştırılması

Exp. Dr. Kerem Yılmaz1
1

Soma Devlet Hastanesi

Özet
Amaç: Bu çalışmada, Soma Devlet Hastanesi’nde gaita kültürlerinden izole edilen Salmonella
suşlarının tür dağılımlarının ve antimikrobik direnç paternlerinin belirlenmesi amaçlandı. Materyal ve
Metod: Soma Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Ocak-Aralık 2021 tarihleri arasında
çeşitli servis ve polikliniklerden gönderilen toplam 554 gaita örneğinden izole edilen 7 Salmonella suşu
çalışmaya dahil edilmiştir. Dışkı örnekleri selenit-F besiyerinde sekiz saat inkübasyondan sonra EMB
agara ve SS agara ekilmiş ve 37°C’de 18-24 saat inkübe edilmiştir. Selenit F besiyerinden yapılan
pasajlarda (EMB ve SS agar) üreyen laktoz negatif bakteri kolonilerini tanımlamak için; konvansiyonel
yöntemler (Triple Sugar Iron Agar, Üre Agar; Oxoid, Hampshire, UK) ve tam otomatik bakteri
tanımlama sistemi VITEK2® (BioMérieux, Fransa) beraber kullanılmıştır. Bakterilerin
identifikasyonunun yanı sıra antibiyotik duyarlılık testleri de VITEK2® sistemi kullanılarak yapılmıştır.
Tanımlama sonucunda Salmonella olduğu belirlenen mikroorganizmalar doğrulama ve
serotiplendirilme işlemleri için Ulusal Enterik Patojenler Referans Labrotuvarı'na gönderilmiştir.
Örneklerin serotip tayinleri aglütinasyon veya otomatize doğrulama/serotiplendirme paneli ile
yapılmıştır. Bulgular: Tiplendrilen 7 suştan 6'sı (%85,7) Salmonella serotip Enteritidis, 1'i(%14,3)
Salmonella serotip Muenchen olarak raporlanmıştır. Antibiyotik direnç oranları, European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterleri doğrultusunda Salmonella serotip
Enteritidis için direnç oranları; ampisilin %33,3, siprofloksasin %33,3 ve trimetoprim sülfametoksazol
%16,6 şeklinde bulunmuştur. Sonuç: Salmonella enfeksiyonları, tüm dünyada önemini koruyan halk
sağlığı sorunlarındandır. Salmonella serotiplerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi, ulusal
sürveyansın izlenmesi, suşların epidemiyolojik olarak sınıflandırılması ve salgınların incelenmesi
açısından önem taşır.
Anahtar Kelimeler: Salmonella, Antibiyotik Direnci, Gaita Kültürü

Investigation of Salmonella Species and Antimicrobial Resistance Isolated From Stool Culture
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Abstract
Objective: In this study, it was aimed to determine the species distribution and antimicrobial
resistance patterns of Salmonella strains isolated from stool cultures in Soma State Hospital. Materials
and Methods: Seven Salmonella strains isolated from a total of 554 stool samples sent to Soma State
Hospital Microbiology Laboratory from various services and outpatient clinics between January and
December 2021 were included in the study. Stool samples were inoculated on EMB agar and SS agar
after eight hours of incubation in selenite-F medium and incubated at 37°C for 18-24 hours. To identify
lactose negative bacterial colonies grown in passages (EMB and SS agar) made from Selenite F medium;
conventional methods (Triple Sugar Iron Agar, Urea Agar; Oxoid, Hampshire, UK) and the automatic
bacterial identification system VITEK2® (BioMérieux, France) were used together. Antibiotic
susceptibility tests were also performed using the VITEK2® system. Microorganisms determined to be
Salmonella as a result of identification were sent to the National Enteric Pathogens Reference
Laboratory for verification and serotyping. Samples were serotyped by agglutination or automated
verification/serotyping panel. Results: Of the 7 strains serotyped, 6 (85.7%) were reported as Salmonella
serotype Enteritidis, and 1 (14.3%) as Salmonella serotype Muenchen. Antibiotic resistance rates for
Salmonella serotype Enteritidis in accordance with the European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing (EUCAST) criteria; ampicillin 33.3%, ciprofloxacin 33.3% and trimethoprim
sulfamethoxazole 16.6% were detected. Conclusion: Salmonella infections are public health problems
that maintain their importance all over the world. Determination of Salmonella serotypes and resistance
profiles is important for monitoring national surveillance, epidemiological classification of strains, and
investigation of outbreaks.
Keywords: Salmonella, Stool Culture
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İmplant Biyosensörler

Asst. Prof. Dr. Yusuf Karakuş1
1
Sakarya Üniversitesi
*Corresponding author: Yusuf Karakuş

Özet
Bu derleme makalede bir biyosensörün tanımı ve çalışma ilkesinden ve türlerinden kısaca bahsedilmiş
ve seçiciliği ve hassaslığı çok yüksek olan optik biyosensörler hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.
Optik biyosensörler Covid-19 gibi virüs ve bakteriye dayalı bulaşıcı hastalıkların teşhisinde
kullanılmıştır [1-3]. Birkaç saat sürede sonuç veren PCR testi ile karşılaştırıldığında optik
biyosensörlerin çok daha kısa sürede sonuç verdiği rapor edilmiştir [4-7]. Son zamanlarda kalp
hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların takibinde kullanılan
implant biyosensörler üzerinde hem Türkiye’de ve hem de dünyada yapılan çalışmalar hakkında özet
bir bilgi verilmiştir. Derleme, ülkemizde genç araştırmacılar ve müteşebbisler arasında hem bir
farkındalık oluşturmak hem de büyük bir pazar potansiyeline sahip biyosensörler alanında çalışmalara
ivme kazandırmak dilek ve temennisiyle son bulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Biyosensörler, Optik Biyosensörler, İmplant, Optogenetik, Fotostimülasyon,
Hassaslık

Implant Optical Biosensors

Abstract
This review article defines biosensors, and describes their types and working principles. Also detailed
information is given about optical biosensors which have high selectivity and sensitivity. Optical
biosensors have been used to diagnose viral and bacterial infectious diseases such as Covid-19 [ 1-3]. It
has been reported that optical biosensors give results in a much shorter time compared to the PCR test,
which gives results in few hours [4-7]. A brief information is given about recent studies conducted both
in Turkey and in the world on implant biosensors, which are used in the follow-up of some chronic
diseases such as heart diseases, neurodegenerative diseases and diabetes.
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This review ends with the wish to both raise awareness among young researchers and entrepreneurs in
our country and to accelerate the studies in the field of biosensors, which has a great market potential.
Keywords: Biosensors, Optic Biosensors, Implant, Optogenetic, Fotostimulation, Sensitivity
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K562 Lösemi Hücrelerinde Borik Asidin Antiproliferatif Etkisinin
Belirlenmesi
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Özet
Lösemi, kan hücrelerinin anormal hücre büyümesi ile karakterizedir ve kemik iliği ve lenfatik sistem
dahil olmak üzere vücudun kan yapan dokularının kanseridir. Tedavide karşılaşılan yüksek toksisite ve
ilaçlara direnç gibi zorluklar, bilim insanlarını yeni antikanser aktivitesi olan bileşiklerin keşfine ve
araştırılmasına yöneltmiştir. Bor (B), periyodik tablodaki 13. grup elementler içinde metalik olmayan
tek elementtir. Bor doğada elementel halde bulunmaz, ancak borik asit (BA), kernit, boraks, boratlar,
üleksit ve kolemanitin bir bileşeni olarak bulunur. Daha önce yapılan çalışmalarda borun antimikrobiyal,
antikanser ve antiparaziter aktiviteler gösterdiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, borik asidin K562
lösemi hücrelerinde hücre proliferasyonu üzerine etkilerini in vitro koşullarda zamana ve doza bağlı
olarak araştırmaktır. Borik asidin K562 hücrelerinde 24, 48 ve 72. saatlerde hücre proliferasyonu
üzerindeki etkileri, 25uM ve 1 mM dozlar arasında çeşitli konsantrasyonlar kullanılarak XTT
kolorimetrik test ile belirlendi. K562 hücrelerinde borik asidin IC50 değeri 48. saatte 176.3 µM ve 72.
saatte 127.7 µM olarak belirlendi. XTT sonuçlarına göre borik asit in vitro koşullarda K652 hücrelerinin
proliferasyonunu zamana ve doza bağlı olarak inhibe etti. Sonuç olarak, bu temel çalışma, borik asit ve
lösemi için terapötik ve antikanser potansiyeli hakkında, diğer mekanik ve moleküler biyolojik
araştırmalara katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: Borik Asit, K562 Hücreleri, Lösemi, XTT Testi

Determination of the Anti-Proliferative Effect of Boric Acid in K562 Leukemia Cells

Abstract
Leukemia is characterized by abnormal cell growth of blood cells and is a cancer of the body's bloodforming tissues, including the bone marrow and lymphatic system. Difficulties encountered in treatment,
such as high toxicity and resistance to drugs, have led scientists to the discovery and research of
compounds with new anticancer activity. Boron (B) is the only non-metallic element in the group 13
elements in the periodic table. Boron is not found in elemental form in nature, but exists as a component
of boric acid (BA), kernite, borax, borates, ulexite and colemanite. It has been reported that boron
exhibits antimicrobial, anticancer and antiparasitic activities in previous studies. The aim of the study is
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investigating the effects of boric acid on cell proliferation in K562 leukemia cells under in vitro
conditions according to time and dose dependent manner. The effects of boric acid on cell proliferation
in K562 cells at 24, 48 and 72 hours were determined by XTT colorimetric assay using various
concentrations between 25µM and 1 mM doses. IC50 value of boric acid in K562 cells was determined
as 176.3 µM at 48th hour and 127.7 µM at 72nd hour. According to XTT results, boric acid inhibits the
proliferation of K652 cells via time and dose-dependent manner under in vitro conditions. In conclusion,
this basic study may contribute other mechanistic and molecular biological researches about boric acid
and its therapeutic and anticancer potential for leukemia.
Keywords: Boric Acid, K562 Cells, Leukemia, XTT Assay
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Lhermitte Duclos Hastalığının Radyolojı̇k Özellı̇klerı̇: Nadı̇r Bı̇r Olgu
Sunumu

Assoc.Prof.Dr. Sema Polat1, Exp. Dr. Mahmut Öksüzler2
Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Adana, Turkey
2
İzmir Bozyaka Education and Research Hospital

1

Özet
İlk kez Lhermitte ve Duclos tarafından 1920 yılında tanımlanan ve oldukça nadir görülen bening bir
hamartomatöz lezyon olan Lhermitte Duclos hastalığı serebellum’un displastik gangliositoması olarakta
bilinir. Bu çalışmada, bulantı ve kusma şikayeti ile beyin ve sinir cerrahisi bölümüne müracaat eden 43
yaşındaki erkek hastanın beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bulguları sunulmuştur.
Olgumuzda elde edilen sagital, koronal ve aksiyel planda, T2 ağırlıklı beyin MRG kesitlerinde sol
serebellar hemisferde hiperintens, düzgün konturlu, kortikal striasyonların (çizgilerin) korunduğu
lezyon saptandı. Lezyonda kontrastlı serilerde patolojik kontrast tutulumu izlenmedi. Lezyon çevresinde
ödem saptanmadı. Hidrosefali bulunmadı. Ayrıca, hastada tiroid bezine ait multiple herediter hamartom
ve neoplazisi ile karakterize otozomal dominant bir hastalık olan Cowden Sendromu ile birliktelik
bulundu. Bu çalışmada, Cowden sendromunun eşlik ettiği Lhermitte Duclos’lu hastaya ait
bilgilendirmeyi sunmayı amaçladık. Hastalığa, Cowden Sendromuna ait bulguların da eşlik etmesi ve
hastalığa ait başka bulguların da varlığının detaylı olarak incelenmesi Lhermitte Duclos hastalığını daha
önemli hale getirmiştir. Ayrıca, hastalığın MRG veya Bilgisayarlı Tomografi gibi yöntemlerle detaylı
olarak incelenmesi semptomatik veya asemptomatik seyreden hastalarda tedavi yaklaşımına karar
vermek açısından oldukça önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lhermitte Duclos Hastalığı, Cowden Sendromu; Displastik Serebellar
Gangliositoma, Tiroid Tümörleri

Radiologic Features of Lhermitte Duclos Disease: A Rare Case Report

Abstract
Lhermite Duclos disease, which is a very rare bening hamartatous lesion and firstly described by
Lhermite and Duclos in 1920, is also known as dysplastic gangliostoma of the cerebellum. In this study,
sagital, coronal and axial planes T2 weighed contrast enhanced magnetic resonance imaging (MRI)
findings of a 43 year old male patient who applied to the neurosurgery outpatient service with the
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complaint of nausea and vomiting are present. In this case, a hyperintense, regular contoured lesion with
preserved cortical striations (lines) are detected in the left cerebellar hemisphere on T2-weighted brain
MRI sections obtained in sagital, coronal and axial planes. No pathological contrast enhancement was
observed in the contrast enhanced series in the lesion. No edema was detected around the lesion. Also,
hyrocephalus was no found. In addition, Cowden syndrome, which was an autosomal dominant disease
and characterized by multiple hereditary hamartomas and neoplasia of the thyroid gland, was found in
the patient. In this study, we aimed to provide detailed information about a patient with Lhermite Duclos
accompanied by Cowden Syndrome. Cowden syndrome’s findings can be accompanied to the disease
and the other signs of disease can be seen that these have made the Lhermite Duclos disease more
important. Detailed examination of the disease with the imaging methods like MRI or CT is very
important in terms of deciding on the treatment approach in symptomatic or asymptomatic patients.
Keywords: Cowden’s Syndrome, Dysplastic Cerebellar Gangliocytoma, Lhermite Duclos Disease;
Thyroid Tumours
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Metastatik ve Non-Metastatik Kolon Adenokarsinomlu Hastalarda WNT-1
Dağılımının Karşılaştırılması

Dr. Caner Özbey1, Researcher Emre Çetı̇ndağ1
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

1

Özet
Kolon kanseri, günümüzde gittikçe artan morbidite ve mortaliteye sahip kanser türlerinden biridir.
Kolon kanserinin oluşumunda birçok sinyal molekülü rol oynamaktadır. Çalışmamızda metastatik ve
non-metastatik kolon kanseri tanısı almış hasta örneklerinde WNT-1 molekülünün dağılımının
karşılaştırılması amaçlandı. Bu amaçla, NÖHÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolon
adenokarsinomu nedeniyle kolon rezeksiyonu ve lenf nodülü diseksiyonu yapılmış hastalardan parafine
gömülmüş doku örnekleri alınarak 3 gruba ayrıldı: adenokarsinom içermeyen kolon, kolon
adenokarsinomu ve lenf noduna metastaz yapmış kolon adenokarsinomu grubu. Parafin bloklardan 4
μm kalınlığında kesitler alındı ve histokimyasal olarak hematoksilen-eozin boyama yapıldı. İndirekt
immunohistokimyasal yöntemle WNT-1 varlığı ve dağılımı belirlendi. WNT-1 immunoreaktivitesi Hskor ile değerlendirilerek istatistiksel analiz yapıldı. Bulgulara göre adenokarsinom içermeyen normal
kolon ile birlikte kolon adenokarsinomu ve lenf noduna metastaz yapmış kolon adenokarsinomlu
örneklerde WNT-1 varlığı tespit edildi. Ancak lenf noduna metastaz yapmış kolon adenokarsinomlu
grupta WNT-1 immunoreaktivitesinde diğer iki gruba göre anlamlı bir artış saptandı. Sağlıklı dokularda
hücre yenilenmesi ve çoğalmasında rol oynayan moleküllerden biri olan WNT-1 seviyesinin metastatik
adenokarsinomlu dokularda artışı ile WNT-1' in kolon karsinom metastazında da görev alan bir molekül
olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Colon Adenocarcinoma, Metastasis, Wnt-1, İmmunohistochemistry

Comparison of WNT-1 Distribution in Patients With Metastatic and Non-Metastatic Colon
Adenocarcinoma

Abstract
Colon cancer is one of the cancer types with increasing morbidity and mortality recently. Many
signaling molecules play a role in the formation of colon cancer. Our study, it was aimed to compare
the distribution of WNT-1 molecule in the samples of patients diagnosed with metastatic and nonmetastatic colon cancer. For this purpose, paraffin-embedded tissue samples were taken from patients
who underwent colon resection and lymph node dissection due to colon adenocarcinoma in NÖHU
Training and Research Hospital, and they were divided into 3 groups: a group of the colon without
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adenocarcinoma, colon adenocarcinoma, and colon adenocarcinoma metastasized to the lymph node.
Sections of 4 μm thickness were taken from paraffin blocks and histochemically stained with
hematoxylin-eosin. The presence and distribution of WNT-1 were determined by indirect
immunohistochemical method. Statistical analysis was performed by evaluating WNT-1
immunoreactivity with H-score. According to the findings, the presence of WNT-1 was detected in the
samples with normal colon and colon adenocarcinoma without adenocarcinoma, and in samples with
colon adenocarcinoma metastasized to the lymph node. However, there was a significant increase in
WNT-1 immunoreactivity in the group with colon adenocarcinoma that has metastasized to the lymph
node. compared to other groups. It was concluded that WNT-1, which is one of the molecules involved
in cell renewal and proliferation in healthy tissues, increased in tissues with metastatic adenocarcinoma,
and that WNT-1 is also a molecule involved in colon carcinoma metastasis.
Keywords: Colon Adenocarcinoma, Metastasis, WNT-1, Immunohistochemistry
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Metotreksat İle Oluşturulmuş Karaciğer Hasarına Karşı Pirolidin
Ditiyokarbamatın Koruyucu Etkisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Delen1 , PhD Duygu UZUN GÖREN, Doç. Dr. Yeşim Hülya UZ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
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2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, duyguuzungoren@gmail.com
3
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,
yesimhulyauz@gmail.com
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Özet
Çalışmanın amacı, sıçanlarda metotreksat (MTX) ile indüklenen karaciğer hasarına karşı pirolidin
ditiyokarbamatın (PDTC) koruyucu etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmamızda, 40 adet Wistar albino
erkek sıçan dört eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna serum fizyolojik, PDTC ve MTX+PDTC grubuna,
serum fizyolojikte çözülerek 100 mg/kg PDTC intraperitoneal (ip.) yol ile 10 gün boyunca verildi. MTX
ve MTX+PDTC grubuna, 6. gün tek doz 20 mg/kg MTX ip. olarak verildi. Sıçanlar, PDTC’nin son
dozundan 24 saat sonra sakrifiye edildi. İntrakardiak ponksiyon ile kan alınarak serum alanin
aminotrafsferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri belirlendi. Deney sonunda
histolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler için karaciğer dokuları eksize edildi. Karaciğer
doku hasarı hematoksilen ve eozin (H+E) ve periyodik asit Schiff (PAS) boyaları uygulanarak histolojik
olarak değerlendirildi. İmmunohistokimyasal olarak caspase-3 ve proliferating cell nuclear antigen
(PCNA) antikorları uygulanarak immunopozitif hücre sayımı ile değerlendirildi. MTX grubunda, serum
ALT, AST düzeyleri kontrol ve PDTC grubuna kıyasla anlamlı derecede artmıştı. MTX+PDTC
grubunda ALT düzeylerinde anlamlı derecede azalma olmasına rağmen AST düzeylerindeki azalma
anlamlı değildi. Karaciğer histolojik yapısı değerlendirildiğinde vasküler konjesyon, inflamasyon,
vakuolizasyon bulgularının ve glikojen birikim kaybının MTX grubunda anlamlı derecede arttığı
gözlendi. MTX+PDTC grubunda ise histolojik bulguların tamamında anlamlı derecede iyileşme
gözlendi. Ek olarak, caspase-3 immünopozitif hücre sayısında MTX grubunda anlamlı bir artış
gözlenirken, MTX+PDTC grubunda MTX grubuna kıyasla anlamlı derecede azalma tespit edildi. PCNA
immünopozitif hücre sayısı değerlendirildiğinde ise, MTX grubunda anlamlı derecede azalma
gözlenirken MTX+PDTC grubunda MTX grubuna kıyasla anlamlı bir artış görüldü. PDTC, MTX’in
neden olduğu karaciğer hasarında histolojik, biyokimyasal ve immünohistokimyasal bulguları önemli
ölçüde iyileştirdi. Sonuç olarak, PDTC'nin MTX kaynaklı karaciğer hasarını azaltabileceği
kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Metotreksat, Karaciğer Hasarı, Pirolidin Ditiyokarbamat, Apoptoz, İnflamasyon
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Investigation of the Protective Effect of Pyrrolidine Dithiocarbamate Against Methotrexate
Induced Liver Injury

Abstract
The aim of the study was to investigate the protective effect of pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC)
against methotrexate (MTX)-induced liver injury in rats. In our study, forty Wistar albino male rats were
divided into four equal groups. Physiological saline was given to the control group, PDTC and
MTX+PDTC were given 100 mg/kg PDTC intraperitoneally (ip.) for 10 days after being dissolved in
physiological saline. MTX and MTX+PDTC groups were given a single dose of 20 mg/kg MTX ip on
the 6th day. Rats were sacrificed 24 hours after the last dose of PDTC. Serum alanine aminotransferase
(ALT) and aspartate aminotransferase (AST) levels were determined by taking blood by intracardiac
puncture. At the end of the experiment, liver tissues were excised for histological and
immunohistochemical evaluations. Liver damage was evaluated histologically by applying hematoxylin
and eosin (H+E) and periodic acid Schiff (PAS) stains. Immunohistochemically, caspase-3 and
proliferating cell nuclear antigen (PCNA) antibodies were applied and evaluated by immunopositive
cell count. Serum ALT and AST levels were significantly increased in the MTX group compared to the
control and PDTC groups. Although there was a significant decrease in ALT levels in the MTX+PDTC
group, the decrease in AST levels was not significant. When the histological structure of the liver tissues
were evaluated, it was observed that vascular congestion, inflammation, vacuolization and loss of
glycogen deposition were significantly increased in the MTX group. Significant improvement was
observed in all histological findings in the MTX+PDTC group. In addition, a significant increase was
observed in the number of caspase-3 immunopositive cells in the MTX group, while a significant
decrease was detected in the MTX+PDTC group compared to the MTX group. When the number of
PCNA immunopositive cells was evaluated, a significant decrease was observed in the MTX group,
while a significant increase was observed in the MTX+PDTC group compared to the MTX group. PDTC
significantly improved histological, biochemical, and immunohistochemical findings in MTX-induced
liver injury. In conclusion, PDTC may reduce MTX-induced liver injury.
Keywords: Methotrexate, Liver Injury, Pyrrolidine Dithiocarbamate, Apoptosis, Inflammation
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MR Görüntüleri Kullanılarak Patellanın Antropometrik Özelliklerinin
Cinsiyet Tahmini Bakımından Değerlendirilmesi

Ra. Fatih Çı̇çek1, Asst. Prof. Dr. Selim Çınaroğlu1, Asst. Prof. Dr. Hacı Keleş1, Ra. Faruk Gazi
Ceranoğlu1, Ra. Mustafa Tekelı̇1
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Özet
Cesetlerin yakıldığı, parçalandığı gibi durumlarda cesedin kimliğinin belirlenmesi imkânsız hale
gelmektedir. Cesedin kimliğinin belirlenmesinde cinsiyetin doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayacak
metotların geliştirilmesi önemlidir. Patella kemiği ölüm sonrasında meydana gelen değişikliklere en
dirençli olan kemiklerden biridir ve son zamanlarda cinsiyet tahmini çalışmalarında kullanımı
arttırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, patellanın MRI görüntülerinden faydalanılarak yapılan çeşitli
ölçümler ile cinsiyetin belirlenip belirlenemeyeceğini değerlendirmek ve patellanın morfometrik
özellikleri ile m. quadriceps femoris tendonunun morfometrik özellikleri arasında bir ilişkinin olup
olmadığını incelemektir. Çalışmanın evrenini 18 ile 74 (Ortalama yaş: 49,25) yaş aralığında bulunan 98
hasta (60 erkek, 38 kadın) bireylerin (98 sağ diz, 98 sol diz) MR taramaları oluşturmaktadır. MR
görüntülerinde patella, lig. patella ve m. quadriceps femoris’in morfometrik ölçümleri yapıldı. Elde
edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 21.0 paket programında independent t-test ve pearson
correlation testleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına bakıldığında patella’nın ortalama
uzunluğunun ve eninin (çap) erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğu istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p˂0,05). Ayrıca m. quadriceps femoris tendonu kalınlığı ile patella kalınlığı, patella
uzunluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir korelasyon olduğu görülmüştür (p˂0,05,
r: 0,222, r: 0,239). Sonuç olarak elde edilen bulgular cinsiyet belirlemede patella’nın morfometrik
özelliklerinin kullanımını destekler niteliktedir. Ayrıca m. quadriceps femoris’in kuvveti ile patella
kalınlığı ve patella uzunluğu arasında pozitif yönlü bir korelasyonun olduğunu görülmektedir. Bu
korelasyonun cerrahi uygulamalarda kullanılacak olan protez seçiminde dikkate alınmasının önemli
olacağı kanaatindetiz.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Tahmini, Morfometrik Ölçümler, MR, Patella
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Evaluation of Anthropometric Characteristics of the Patella in Terms of Gender Prediction
Using MR Images

Abstract
In cases where corpses are burned or dismembered, it becomes impossible to identify the corpse. It is
important to develop methods that will enable the correct determination of gender in determining the
identity of the corpse. The patella bone is one of the bones most resistant to post-mortem changes, and
its use in gender estimation studies has been increased recently. The aim of this study is to evaluate
whether gender can be determined with various measurements made by using MRI images of the patella
and to examine whether there is a relationship between morphometric features of patella and
morphometric features of the quadriceps femoris muscle tendon. The population of the study consists
of MRI scans of 98 patients (60 males, 38 females) (98 right knee, 98 left knee) aged between 18 and
74 years (mean age: 49.25 years). Morphometric measurements of the patella, patellar ligament and
quadriceps femoris muscle were performed on MR images. Statistical analysis of the obtained data was
performed using SPSS 21.0 package program using independent t-test and Pearson correlation tests.
Considering the findings of the study, it was found statistically significant that the mean length and
width (diameter) of the patella were higher in men than in women (p˂0.05). In addition, a statistically
significant positive correlation was observed between the tendon thickness of the quadriceps femoris
muscle and the patella thickness and patella length (p˂0.05, r: 0.222, r: 0.239). As a result, the obtained
findings support the use of morphometric features of the patella in sex determination. In addition, it is
seen that there is a positive correlation between the strength of the quadriceps femoris muscle and the
thickness and length of the patella. We believe that it will be important to consider this correlation in
the selection of prosthesis to be used in surgical applications.
Keywords: Gender Estimation, Morphometric Measurements, MRI, Patella
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Novel Heterometallic Type Cis-Pt(II)-L-Zn(Terpy-X) Complexes With
Potential Anti-Tumor Activity

Dr. Vildana Eminović1, Dr. Dženita Papić1, Dr. Majda Kolenović-Serezlić,1, Dr. Rušid Hasić1,
Dr. Tanja Soldatović1
1

State University of Novi Pazar
*Corresponding author: Vildana Eminović

Abstract
The effectiveness of the wide used anti-tumor complex cisplatin cis-diamminedichloridoplatinum(II),
cis-[PtCl2(NH3)2], CDDP is followed by negative-side effects. Design of heterometallic complexes
with some metal ions present in our body in some metalloenzymes could be more effective. The novel
synthesized
[{cis-PtCl(NH3)(μ-pyrazine)ZnCl(terpy)}](ClO4)2
and
[{cis-PtCl(NH3)(μ-4,4′bipyridyl)ZnCl(terpy)}](ClO4)2 complexes have shown better cytotoxic effect on human colorectal
cancer cell line (HCT-116) cells than cisplatin. In order to extension our work we have synthesized and
characterized four novel complexes with substituated terpy-X ligand (X = 4'-chloro and 4,4',4''-tri-tertbutyl)
[{cis-PtCl(NH3)(μ-pyrazine)ZnCl(terpy-X}](ClO4)2
and
[{cis-PtCl(NH3)(μ-4,4′bipyridyl)ZnCl(terpy-X)}](ClO4)2. The presence of substituent with different inductive effect affect the
kinetic stability of the zinc(II) center and also will have influence on cytotoxic effect on the cancer cell
lines. According hard-soft acid base principle we assume that dissimilar reactivity of metal centers will
result in different coordination modes of biomolecules and in increment of cytotoxicity.
Keywords: Zinc(II); Platinum(II); Structure-Reactivity Correlation, Cytotoxic Activity
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Periton Diyalizi Hastalarında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Brusella
Melitensis

Exp. Dr. Begüm Nalça Erdin1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
Bilinen romatoid artrit, diabetes mellitus, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği olan 72 yaşında
kadın hasta 1.5 yıldır periton diyalizi almakta iken, 10-15 gündür periton boşaltım evresinde olan şiddetli
karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş ve titreme şikayetleri ile hastanemize başvurmuş;
muayesinde batında yaygın hassasiyet olup katater giriş yeri doğal görünümde olan hasta peritonit ön
tanısı ile ileri tetkik ve tedavi için yatırılmıştır. Hastanın tetkiklerinde CRP: 218 mg\L,
Procalcitonin:0.87 ng/mL, WBC: 11.45 10^3/uL, NEU: 8.92 11.45 10^3/uL iken periton sıvısında 5580
lökosit (%88 PMNL ) saptanmıştır. Aynı gün hastadan iki set kan kültürü ve kan kültür şişesine periton
sıvısı örneği alınarak mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Periton sıvısı örneği laboratuvara
ayrıca gönderilmediğinden Gram boyama yapılamamıştır. Hastaya seftazidim ve vankomisin başlanmış,
3. günde belirti ve bulgularında düzelme olmayan hastanın tedavisine flukanazol eklenmiştir. Periton
sıvısı kültürünün kabulünden yaklaşık 36 saat sonra üreme sinyali veren örneğin kültüründe üreyen
mikroorganizma Brusella melitensis olarak tanımlanmıştır. Yatışının 7.günde Brusella peritoniti tanısı
kesinleşen hastaya seftriakson, doksisiklin, rifampisin tedavisi başlanmış, kan kültürlerinde ise üreme
saptanmamıştır. Hastadan Brusella serolojisi ile ilgili ek bir test istenmediği için bu testlerle ilgili
herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hastanın son 1 ay içerinde köy peyniri tükettiği, ayakta duramama
ve şiddetli bel ağrısı şikayeti ile başka bir hastanede 14 gün tedavi edildikten bir hafta sonra hastanemize
yatışı yapıldığı öğrenilmiştir. Hasta tedavisinin 33. günde kardiyak arrest nedeniyle kaybedilmiştir.
Periton diyalizi hastalarında a peritonit gelişme riski yüksektir fakat Brusella peritoniti oldukça nadirdir.
Literatürde bugüne kadar bildirilen az sayıda vakaların çoğunun da Türkiye’den olması ve bizim
vakamız da göstermektedir ki nadir bile olsa periton diyalizi ilişkili tedaviye dirençli vakalarda Brusella
akıldan çıkarılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Periton Diyalizi, Peritonit, Brusella
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Özet
Klinik vakalarda hemşirelik/ ebelik girişimlerinin doğru bir şekilde uygulanması iyi bir anatomi
bilgisiyle mümkündür. Hemşire ve ebelerin anatomi bilgisini unutması, girişimlerini doğru bir şekilde
uygulayamamaları hastalar için istenmeyen durumlar oluşturabilmektedir. Her derste olduğu gibi
anatomide de başarılı olmak için öğrencilerin derse karşı duygu, düşünce, ilgi ve istekleriyle ilgili bilgi
sahibi olunmalıdır. Dünyada ve ülkemizde tıp fakülteleriyle beraber diğer sağlık bölümlerinde de
anatomi eğitiminin uygulama biçimi veya bilgileri daha kalıcı hale nasıl getirilebileceği hala güncel bir
sorudur. Bu çalışmada sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin anket soruları yoluyla
anatomi dersi hakkındaki görüşleri alınarak anatomi eğitiminde olumlu ve olumsuz yönlerin ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çalışma Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde öğrenim gören ve gönüllü olarak katılan 203 öğrenciyle
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere literatürden derlenerek hazırlanan 45 soruluk anket
formu uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistiği yapıldı ve p<0.05 anlamlı
olarak kabul edildi. Bu çalışma, yaş ortalaması 19.491.10 olan 131’i hemşirelik 72’si ebelik bölümü
öğrencisi 203 gönüllü ile yapılmıştır. Ankete katılan hemşirelik bölümü öğrencilerinin 63’ü 1. sınıf, 68’i
2. sınıf iken ebelik bölümü öğrencilerinin 32’si 1. sınıf 40’ı ise 2. sınıftır. Hemşirelik bölümü
öğrencilerinin 65’i yüz yüze 66’sı çevrim içi, ebelik bölümü öğrencilerinin ise 33’ü yüz yüze 39’u
çevrim içi olarak anatomi dersi almışlardır. Ankete katılanlar içinde 133 öğrenci (%66.2) mutlaka derse
katılımın gerekli olduğunu belirtmiştir ve 158 öğrenci (%80.2) görselliğin önemli olduğunu bildirmiştir.
Çalışmaya katılan 166 (%83.4) öğrenci anatomi dersini mesleği için gerekli olduğunu belirtmiştir.
Öğrenciler anatomi dersinin çevrim içi olarak işlenmesinin çok etkili olmayacağını ifade etseler de
(n=112, %55.2) teorik derslerin çevrim içi, uygulama derslerinin yüz yüze yapılmasını daha çok tercih
ettikleri (n=113, %55.7) görülmektedir. Öğrenciler anatomi eğitimi ile ilgili sorulan sorulara cevaben
verilen eğitimden memnun kaldıklarını, laboratuvar derslerinin mutlaka olması gerektiğini ve kadavra
üzerinde de gösterilmesinin faydalı olacağını ifade etseler de anatomiyi tam olarak anlamakta
zorlandıklarını da belirtmişlerdir.
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Tüm bu elde edilen olumlu ve olumsuz sonuçların anatomi dersinin etkili öğretimi konusuna ışık
tutacağı düşünülmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar anatomi öğrenimindeki sıkıntıyı net şekilde ortaya
koymaktadır. Bu sonuçlara göre, eğitimcilerin daha verimli anatomi eğitimi sağlamak için eğitim
metotlarının gözden geçirilmesi ve görselliğin daha ön plana çıkması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Anatomi Eğitimi, Hemşirelik, Ebelik.
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Özet
Amaç: Koronavirüs enfeksiyon hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanları,
SARS-CoV-2’den en fazla etkilenen meslek grubudur. Sağlık çalışanlarının SARS-CoV-2 ile enfekte
olması diğer sağlık çalışanları, hastalar ve aileleri için enfeksiyon riski oluşturmaktadır. Bu çalışmada
SARS-CoV-2 RT-qPCR testi pozitif bulunan sağlık çalışanlarında sosyo-demografik faktörler, COVID19 semptomları ve Ct değeri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya
SARS-CoV-2 RT-qPCR testi pozitif bulunan 300 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. SARS-CoV-2 RTqPCR testi, nazofarengeal ve orofaregeal sürüntü örneklerinden Bio-speedy SARS-CoV-2 RT-qPCR
(Bioeksen, Türkiye) kiti ile yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının RT-qPCR Ct değeri sonuçları düşük, orta
ve yüksek olarak sınıflandırılarak viral yayılım riski ve sosyo-demografik özellikleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 300 sağlık çalışanında en az bir semptom gösterenlerin oranı %88,3
(n=265)’tür ve en sık görülen semptomlar kas-eklem ağrısı %39,7, halsizlik %33 ve boğaz ağrısı %30,7
olarak saptanmıştır. RT-qPCR Ct değeri medyanı 23.17(19.3-29.4) olarak tespit edilmiştir ve sağlık
çalışanlarının %59’unda Ct değeri düşük (<24.0) bulunmuştur. Ayrıca idari birimlerde çalışan
personelin Ct değeri COVID-19 poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitesinde çalışanlardan daha düşük
bulunmuştur (p=0.020). Ateşi olanlar ve COVID-19 semptom (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı)
grubundan en az birine sahip olanların olmayanlara göre Ct değeri daha düşük saptanmıştır (sırasıyla
p=0.008, p=0.019). Olası bulaş kaynağı değerlendirildiğinde; sağlık çalışanlarının %22’sine hasta
bakımı sırasında, %21’ine diğer sağlık çalışanlarından ve %23,3’üne hastane dışı bir kaynaktan bulaştığı
belirlenmiştir. Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular sağlık çalışanlarında görülen SARS-CoV-2 bulaşının
büyük bir bölümünün hastane içerisinde gerçekleştiğini ancak hastane dışı temaslarda daha fazla viral
yüke maruz kalındığını göstermiştir. Ayrıca hastalar ile fazla teması olmayan idari ve teknik
personellerin de potansiyel bulaş kaynağı olabileceği görülmüştür. Bu durum, sağlık personellerinde
bulaş riskini azaltmak için KKE kullanım kurallarına uyulması gerektiğini ve klinik dışında çalışan
personellerin de iş arkadaşlarıyla temasları sırasında maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiğini
yeniden ortaya koymuştur
Anahtar Kelimeler: Sars-CoV-2, COVID-19, Sağlık Çalışanları, Viral Yük, Cycle Threshold (Ct).
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Özet
Over kanserleri, günümüzde en sık görülen jinekolojik kanser tipidir. Hastalığın standart tedavisi
cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir1. SKOV-3, over seröz kist adenokarsinomundan elde edilmiş bir
kanser hücre hattıdır. Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), yüksek basınç altında oksijen solunması ile
dokulardaki çözünmüş oksijen miktarının artmasını sağlayan bir uygulamadır. Kanser ve HBOT üzerine
yapılan çalışmalar, yakın zamana kadar, arttırılmış oksijenin bir kanser destekleyicisi olarak hareket
edip etmediğine odaklanmıştır. HBOT, diğer terapötik uygulamalarla birlikte adjuvan tedavi olarak
kullanılmaktadır. Artan oksijen miktarı hipoksiyi kırarak radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte kanser
hücrelerinin öldürülmesini kolaylaştırabilmektedir2. Bu çalışmada amacımız, SKOV-3 over kanseri
hücre hattında farklı basınç değerlerindeki HBOT uygulamasının hücre morfolojisi ve canlılığı
üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Deney gruplarını oluşturmak için SKOV-3 over kanseri hücrelerine
2 saat süreyle 1.5, 2 ve 2.5 atmosfer basınç altında %100 oksijen uygulanmıştır. Kontrol grubuna hiçbir
uygulama yapılmamıştır. Deney sonunda hücre canlılığı CCK-8 analizi ile, hücre şekilleri crystal violet
boyaması ile, hücre yüzey morfolojileri taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Hücre canlılığı,
kontrol grubuna kıyasla 1.5, 2 ve 2.5 atmosfer basınç gruplarında istatistiksel anlamlı artış gösterdi
(p<0.000). Işık mikroskobik ve taramalı elektron mikroskobik incelemelerde basınç artışı ile birlikte
hücrelerin iğsi forma geçerek yüzey alanlarını azalttığı gözlendi. HBOT, SKOV-3 hücre hattında hücre
şekli ve yüzey morfolojilerinde değişikliklere sebep olmakta ve hücre proliferasyonunu arttırmaktadır.
Bu çalışma TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri tarafından desteklenmektedir
(2021-2.Dönem). Referanslar 1-Reid BM, et al. Epidemiology of ovarian cancer: a review.

Cancer Biol Med. 2017 Feb;14(1):9-32. 2-Peng HS, et al. Synergistic inhibitory effect of hyperbaric
oxygen combined with sorafenib on hepatoma cells. PLoS One. 2014;9(6):e100814. Published 2014 Jun
23.
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Investigation of the Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy On Cell Morphology and Viability in
the Skov-3 Ovarian Cancer Cell Line

Abstract
Ovarian cancer is the most common type of gynecological cancer. Standard treatment for ovarian
cancer is surgery, radiotherapy, and chemotherapy (1). SKOV-3 is a cancer cell line derived from serous
cyst adenocarcinoma. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is an application that increases the amount
of dissolved oxygen in tissues by breathing oxygen under high pressure. Studies on cancer and HBOT
have up to recently focused on whether enhanced oxygen acts as a cancer promoter or not. HBOT is
used as an adjuvant treatment along with other therapeutic applications. An increased amount of oxygen
can break hypoxia and facilitate the killing of cancer cells with radiotherapy and chemotherapy (2). This
study aims to investigate the effects of HBOT treatment at different pressure values on cell morphology
and viability in SKOV-3 ovarian cancer cell line. The experimental groups were formed by applying
100% oxygen to SKOV-3 ovarian cancer cells in 1.5, 2, and 2.5 atmospheres for 2 hours. The control
group received no treatment. Cell viability was determined by CCK-8 analysis, cell shapes by crystal
violet staining, and cell surface morphologies by scanning electron microscope. Cell viability was
significantly increased in the 1.5, 2, and 2.5 atmosphere pressure groups compared to the control group
(p <0.000). On light microscopic and scanning electron microscopic examination, it was observed that
with the increase in pressure, the cells changed to spindle form and reduced their surface area. HBOT
causes changes in cell shape and surface morphology in the SKOV-3 cell line and increases cell
proliferation. This study is supported by the TUBITAK 2209-A University Students Research Project
(2021-2.Period). References 1- Reid BM, et al. Epidemiology of ovarian cancer: a review. Cancer Biol
Med. 2017 Feb;14(1):9-32. 2- Peng HS, et al. Synergistic inhibitory effect of hyperbaric oxygen
combined with sorafenib on hepatoma cells. PLoS One. 2014;9(6):e100814. Published 2014 Jun 23.
Keywords: Ovarian Cancer, Skov-3, Hyperbaric Oxygen Therapy, Scanning Electron Microscope,
Cck-8
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Özet
Stafilokoklar, hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonlara neden olan önemli bir patojendir. Metisilin
Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşları, beta laktam antibiyotiklere düşük afinite gösteren,
Penisilin Bağlayan Protein 2a (PBP2a) olarak adlandırılan bir protein üretirler. Bu protein, kromozomal
bir gen olan mecA geni tarafından kodlanır. mecA genine sahip MRSA suşları, tüm beta laktam
antibiyotiklere direnç gösterirler. mecA genine bağlı olarak gelişen metisilin direnci, homojen veya
heterojen direnç olarak ortaya çıkabilir. Homojen dirençte tüm hücreler metisiline direnç fenotipini
gösterirken heterojen dirençte metisilin direncinin fenotipik ekspresyonu hücrelerin 102–108’de birinde
görülmektedir. Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin fenotipik yöntemlerle doğru
olarak belirlenmesi, bu direncin heterojen olması nedeniyle her zaman mümkün olmamakta ve de ciddi
klinik sonuçlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, Haziran 2006 ve Aralık 2007 tarihleri arasında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çeşitli klinik örneklerden izole edilen 66 MRSA suşu
incelenmiştir. İncelenen bakterilerde, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yöntemiyle mecA geni varlığı
referans alınarak oksasilin-sefoksitin disk difüzyon, oksasilin agar tarama, oksasilin-sefoksitin E test ve
PBP2a lateks aglutinasyon yöntemlerinin metisilin direncini belirlemedeki duyarlılıkları
karşılaştırılmıştır. Kullanılan tüm yöntemlerin MRSA suşlarını tespit etmedeki duyarlılıkları birbirlerine
eşit (%98,48) bulunmuştur. Çalışılan 66 suş genotipik olarak mecA geni taşıdığı halde, bir suşta test
edilen tüm yöntemlerle fenotipik olarak metisilin direnci gösterilememiştir. Moleküler tekniklerin
uygulanamaması durumunda oksasilin/sefoksitin disk difüzyon, oksasilin/sefoksitin E-test, oksasilin
agar tarama ve PBP2a lateks aglutinasyon yöntemlerinin aynı duyarlılıkla kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır. Bu çalışma sonucunda, kullanılan fenotipik yöntemlerin %100 duyarlılığa sahip olmadığı
bulunmuştur. Bununla birlikte eğer mecA genini tespit eden PZR yapılamıyorsa uygulama kolaylığı ve
iyi performans gösterdiği bildirilen sefoksitin disk difüzyon tekniğinin MRSA tanısında kullanılmasının
daha uygun olacağı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: MRSA, Metisilin Direnci, PBP2a, mecA
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Volatile Compounds From Nigella Sativa Seed Oil Can Evaporate and
Diffuse Through the Air and İnhibit Growth of Cancer Cells
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Abstract
The Nigella sativa plant has been used as a source of medicine since ancient times across Africa, Asia
and Europe [1]. Specifically, the seeds from this plant are used as a remedy for diverse medical
conditions. It has been part of Hippocratic medicine in Europe and was called melanthion by the ancient
Greeks [1]. Recent archaeological research from Turkey found a Hittite pilgrim flask containing Nigella
sativa seeds mixed with bee products [2]. This was taken to suggest that Hittites in Anatolia used Nigella
sativa seeds as a medicine about 3,600 years ago [2]. A recent clinical trial combined Nigella sativa
extracts with honey for treatment of COVID-19 [3]. The COVID-19 pandemic has renewed interest in
this ancient remedy and research on its antiviral activities are being performed in industrial and academic
laboratories. Research on the anti-cancer potential of Nigella sativa seed extracts have been ongoing for
much longer, spanning several decades. Most of these studies focused on Nigella sativa seed oil and
some of the compounds present in the oil, especially thymoquinone [1]. Studies have been conducted
with cancer cell-lines and some animal models. To the best of the authors knowledge, there are no
studies reported in the literature that investigated if volatile compounds can evaporate from Nigella
sativa oil samples and diffuse through the air to inhibit cancer cells without having the need for the cells
to be in direct contact with the oil. For the first time, results presented here demonstrates that volatiles
released from Nigella sativa oil can evaporate from a specific well and is able to diffuse through the air
and inhibit the growth of cancer cells in surrounding wells containing cells that are not mixed with the
oil. The Nigella sativa oil was added in a single well in the middle of a 96 well- plate and proliferation
of cells in the remaining wells were determined. A reduction in the proliferation of T47D (breast cancer),
HeLA (cervical cancer) and Caki-2 (renal cancer) cells was observed in wells that were close to the well
containing Nigella sativa oil. Inhibition was seen in wells that were up to four wells apart. The inhibition
varied between cell lines, T47D having the most effect, followed by HeLa and finally Caki-2. These
findings suggest inhalers, containing Nigella sativa volatile compound(s), could be produced for
treatment of certain types of cancer such as nasopharyngeal cancer and lung cancer. Since the number
of compounds present in the volatile fraction of Nigella sativa oil is fewer, compared to intact liquid oil
(containing a mixture of volatile and non-volatile compounds), identification of anti-cancer compounds
in this fraction will be easier. This can speed up the understanding of the mechanism of action and pave
the way for faster development of anti-cancer drugs.
Although there are many reports on the medicinal properties of Nigella sativa, more translational
research is needed.
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, aktivatör tedavisiyle masseter, anterior temporal ve orbicular kaslarda
oluşan kas aktivitesi değişimlerini incelemektir. Material ve Metod: Bu retrospektif çalışma için, normal
vertikal gelişim paternli ve retrognatik mandibulalı 25 class II vakası seçildi ( Aktivatör grubu için15,
Kontrol grubu için 10 vaka seçildi). Tedavi ve kontrol gruplarının ortalama yaşları sırasıyla 11.5±1.1 ve
11.8±0.8 idi. Tedavi grubuna aktivatör uygulandı. Tedavi ve kontrol gruplarından 1 yıl ara ile
sefalometrik ve elektromyografik kayıtlar alındı (anterior temporal, masseter ve orbicular kaslardan
maksimum sıkma, fındık yeme, yutma ve ıslık çalma fazında ).Bu süre zarfında ağız hijyeni iyi olmayan
kontrol gruplarına tedavi uygulanmadı. Elektromyografik ve sefalometrik grup içi farklılıklar (tedavi
öncesi (T1), tedavi sonrası (T2), kontrol öncesi (C1) ve kontrol sonrası (C2)) eşleştirilmiş t testi ile
değerlendirildi.Tedavinin etkinliğini değerlendirmek için ∆T(T2-T1) ve ∆C(C2-C1) değerlerine
bağımsız t testi uygulandı. Sefalometrik değerler ile elektromyografik kayıtlar arasında korelasyon
analizi yapıldı. Bulgular: Gruplar arasında, maksimum sıkma ve fındık yeme sırasında masseter ve
temporal kaslarda (p<0.001, p<0.001)anlamlı farklılıklar tespit edildi. Ayrıca ıslık çalma sırasında
orbicular kasta da anlamlı farklılık (p<0.01) bulundu. Tedavi grubunda SNA ile masseter, temporal
kaslar (maksimum sıkma ve fındık yeme) arasında pozitif korelasyon (r:0.524, r:0.521, r:0.586, r:0.675)
bulundu. 1-SN ile orbiküler kas arasında negatif korelasyon gözlemlendi (r:-0.511). Sonuç: Retrüziv
profilde iskeletsel iyileşme ile kas aktivitesinde artış tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Mandibular Retrognaty, Elektromyografy, Maseter Kas, Temparal Kas, Orbiküler
Kas
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Changes in The Skeletal Structures and Electromyographic Activity After Functional Therapy
40
Abstract
Objective: To detect muscle activity changes in masseter, anterior temporal and orbicular muscles
treated with activator. Methods: For this retrospective study, 25 class II cases with retrognathic mandible
and normal vertical growth were selected (15 subjects for activator group,10 subjects for control group
were chosen). The mean age of the activator and control groups were 11.5±1.1 and 11.8±0.8 years
respectively. Activator appliance was performed to treatment group. Cephalometric and
eletromyographic records (anterior temporal, masseter, orbicularis muscles during maximum valuntary
clenching (MVC), eating nut (EN), swallowing and whistling) were taken from treatment and control
groups with one year interval. Control groups, who have insufficient oral hygen, were not treated during
this period. Paired-t test was used to assess electromyographic and cephalometric within-group
differances ((pre-treatment (T1), post-treatment (T2), precontrol (C1) and postcontrol
(C2)).Independent t test was applied to detect treatment efficiancy to ∆T(T2-T1) and ∆C(C2-C1) values.
Correlation analysis were performed between cephalometric values; and electromyographic records.
Results: All between group there were statistically significant differance in masseter and temporal
muscles during MVC and NE (p<0.001,p<0.001)) except in masseter and temporal muscle during
swallowing. And also significant differance was found (p<0.01) in orbicular muscle during whistling.
In treatment group positive correlation (r:0.524, r:0.521, r:0.586, r:0.675) was found between SNA and
masseter, temporal muscles (MVC, NE). And negative correlation observed between 1-SN and orbicular
muscle (r:-0.511). Conclusion: Increased muscle activity were detected with skeletal improvement in
retrusive profile.
Keywords: Mandibular Retrognathia, Electromyography, Masseter Muscle, Temporal Muscle,
Orbicular Muscle
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3D Yazıcı Sı̇stemı̇yle Hazırlanan Farklı Kalınlıklardakı̇ Rezı̇n İçerı̇klı̇
Restoratı̇f Materyalı̇n Farklı Renklendı̇rı̇cı̇ Solüsyonlardakı̇ Renk ve
Translüsens Değı̇şı̇mı̇: Pı̇lot Çalışma

Asst. Prof. Dr. Hasibe Sevilay Bahadır1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ABD
*Corresponding author: Hasibe Sevilay Bahadır
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı 3D yazıcı sistemiyle hazırlanan farklı kalınlıklardaki rezin içerikli
restoratif materyalin farklı solüsyonlardaki renk ve translüsens değişimini değerlendirmektir. Yöntem:
Bu çalışmada 30 adet (15 adet 2 mm’lik ve 15 adet 4 mm’lik) rezin içerikli restoratif materyalden elde
edilen farklı kalınlıkta (2 ve 4 mm) ve en-boy oranı 10 mm boyutlarında diskler (Rezin MACK, 4D,
Almanya) kullanıldı. Rezin içerikli diskler EXOCAD yazılımı (Exocad Dental CAD2.2, Darmstadt,
Almanya) kullanılarak tasarlandı ve 3D yazıcı (Phrozen sonic mini 4K SLA cihazı, Hsinchu, Tayvan)
kullanılarak üretildi. Daha sonra 2 ve 4 mm’lik örnekler rastgele renklendirici solüsyona göre (distile
su, çay, kahve) 3 alt gruba ayrıldı (n:5). CIELab renk ve yarı saydamlık değerleri, başlangıçta ve 1., 3.
ve 5. günde bir spektrofotometre (Easyshade V, VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Almanya) ile
ölçüldü. Veriler SPSS 22.0 programında gruplar arasında Kruskal Wallis ve Pairwise-Comparisons
testleri, gruplar kendi içinde Friedman ve Wilcoxon tetsleri kullanılarak analiz edildi (p<0,05). Bulgular:
Kahvede bekletilen 2 ve 4 mm’lik örnekler en fazla renk değişimi olurken; en az distile suda olmuştur
(p<0,05). Kahve ve çayda bekletilen 2 ve 4 mm’lik örneklerden 5. Gündeki renk değişimi 1. Gündeki
renk değişiminden daha yüksek bulundu (p<0,05). Kahve, çay ve suda bekletilen 2 mm’lik örneklerin
başlangıç, 1., 3. Ve 5. Günlerdeki translüsens değerleri 4 mm’lik örneklerden daha fazladır (p<0,05).
Ayrıca kahvede bekletilen 2 mm’lik örneklerin başlangıç ve 1. Gündeki translüsens değerleri 5. Günden
daha fazladır (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonucu incelendiğinde; 3D yazıcı ile üretilen rezin içerik
materyalin kalınlığı translüsens değerleri etkilemektedir. Aynı zamanda kahve çaydan daha çok renk
değişimine neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: 3D Yazıcı, Rezin, Renk Değişimi, Translüsens
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Change of the Color and Translucency of Different Thickness Restoratı̇ve Material Containing
Resı̇n Prepared With a 3d Printer System in Different Staning Solutions: Pilot Study

Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the color and translucency change of different thickness
restorative material containing resin prepared with a 3D-printer system in different staning solutions.
Material and Method: In this study, different thickness (2 and 4mm) and 10mm in width and length discs
(Rezin MACK,4D,Germany) obtained from a total of 30 resin-containing were used. The resincontaining discs were designed using EXOCAD-software (Exocad-DentalCAD2.2,Darmstadt,
Germany) and resin-containing (Resin MACK,4D,Germany) discs were produced using a 3D-printer
(Phrozen-sonic-mini-4KSLA,Hsinchu,Taiwan). Then, specimens were then randomly divided into the
following three subgroups for discoloration procedures:coffee,tea and distilled water(n=5). CIELab
color and translucency values were determined at baseline and on the 1st,3rdand 5th day with a
spectrophotometer (Easyshade V,Bad Sackingen,Germany). The data were analyzed using the
KruskalWallis, Pairwise-Comparisons, Friedman and Wilcoxon tests in the SPSS 22.0 program
(p<0.05). Results: The greatest color change was observed in 2and 4mm specimens, which were
immersed in coffee solutions(p<0.05). The color change on the 5th day of the in 2and 4mm specimens,
which were immersed in coffee and tea were found to be higher than the color change on the 1st day.
The translucency values on the 1st,3rd and 5th day of the in 2mm specimens, which were immersed in
coffee,distilled water and tea were found to be higher than 4mm specimens(p<0.05). Also, the
translucency values on the baseline and 1st day of the in 2mm specimens, which were immersed in
coffee were higher than on the 5th day(p<0.05). Conclusion: The study is showed that translucency
values affected the thickness of the restorative material produced by the 3D printer.
Keywords: 3D printer, Colorchange, Resin, Translucency
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Alternatif Posterior Restoratif Materyallerin Yüzey Sertliklerinin
Karşılaştırılması

Dr. Merve Öztürk Keleş1, Asst. Prof. Dr. Merve Ağaccıoğlu2
1
Serbest Diş Hekimi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2

Özet
Amaç: Posterior dişlerde restorasyon materyali olarak kullanılan Fuji II LC capsule (Rezin Modifiye
Cam İyonomer Siman), Equia Forte HT (Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Siman) ve Cention N
(Alkasit) materyallerinin yüzey mikrosertliklerinin (Vickers) incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Fuji II
LC capsule, Equia Forte HT, Cention N ışıkla sertleştirme ve Cention N kendiliğinden sertleşme olmak
üzere 4 grup belirlenip, n=10 olmak üzere 5 mm çapında, 2 mm yüksekliğinde 40 örnek hazırlandı.
Örneklerin 10.000 döngülük termal yaşlandırma öncesi ve sonrasında Vickers mikrosertlik ölçümleri
yapıldı ve SEM görüntüleri elde edildi. Normal dağılıma sahip olan değişkenlerin bağımlı ikili grupların
incelenmesinde Bağımlı Örneklem T (Paired T) testi, varsayımın karşılanmadığı durumlarda Wilcoxon
Signed Rank testi kullanıldı. Bağımsız ikiden çok gruba ve normal dağılıma sahip değişkenlerin
incelenmesi için ANOVA, normal dağılım varsayımı karşılanmadığı durumlarda Kruskal Wallis testi
uygulandı ve Post Hoc Bonferroni analizi yapıldı. p<0.05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi. Bulgular: Termal yaşlandırma öncesi mikrosertlik değerlerinde Fuji II LC capsule ve Equia Forte
HT gruplarının, Cention N ışıkla sertleştirme ve Cention N kendiliğinden sertleşme gruplarından yüksek
olduğu görüldü. (p<0.05) Termal yaşlandırma sonrası en yüksek mikrosertlik değerini Equia Forte HT
sergiledi. Termal yaşlandırma sonrası tüm grupların mikrosertlik değerlerinde düşüş görülürken en fazla
düşüş Fuji II LC capsule grubunda gözlendi. Sonuç: Çalışmaya dahil edilen gruplardan başlangıç
mikrosertliği en yüksek grup Fuji II LC capsule olmasına rağmen, termal yaşlandırma uygulamasından
sonra en yüksek mikrosertlik değerlerleri elde edilen ve yaşlandırma öncesi ile sonrası değerleri arasında
en düşük farkı gösteren grup ise Equia Forte HT olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rezin Modifiye Cam İ̇yonomer, Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer, Alkasit,
Yüzey Mikrosertliği.
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Amelogenezis İmperfektalı Çocuk Hastanın Genç Daimi Alt Molar
Dişlerinin Paslanmaz Çelik Kuron İle Tedavisi: Olgu Raporu

Dr. Gülüzar Aksu Çalık1
Dentagross Ordu Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
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Özet
Amaç: Amelogenezis imperfekta(Aİ) süt ve daimi dişleri etkileyen herediter bir mine gelişim
anomalisidir. Aİ çocuklarda diş hassasiyeti ve estetik olmak üzere birçok soruna yol açmaktadır. Bu
olgu raporunda kliniğimize başvuran Aİ’li çocuk hastanın daimi molar dişlerinin paslanmaz çelik
kuron(PÇK) ile tedavisi sunulmaktadır. Olgu Sunumu: 7 yaşında erkek hasta dişlerindeki renklenme ve
hassasiyet şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan ağız içi muayenesinde süt ve daimi dişlerinde
Aİ olduğu görülmüştür. Hastanın daimi alt molar dişleri PÇK ile restore edilmiştir. Sonuç: Aİ
hastalarının tedavi planlamasında hastanın yaşı, sosyo-ekonomik durumu, hastalığın tipi, şiddeti ve
hastanın ağız içi durumu gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Bu tür hastalarda zaman içerisinde doku
yıkımının artması ve erken diş kayıplarının önlenmesi açısından tedaviye mümkün olduğunca erken
yaşlarda başlamak önemlidir. Erken karışık dişlenme dönemindeki Aİ hastalarında cam iyonomer
restorasyonlar, kompozit restorasyonlar ve PÇK’ler ile tedavi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Amelogenezis İmperfekta, Paslanmaz Çelik Kuron, Molar Diş
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Anterior Dişlerdeki Mine Hipoplazilerinin Direkt Kompozit Restorasyonla
Estetik Rehabilitasyonu

Ra. İ̇klima Gündoğdu1
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

1

Özet
Amaç: Diş hekimliğinin en önemli konularından biri, fonksiyon ve fonasyonun sağlanmasının yanı
sıra gülümseme estetiğinin de sağlanmasıdır. Ön dişlerin yapı, konum, renk ve şekil anomalileri gibi
dental anomaliler estetik problemlere yol açabilir. Gülümseme ve estetiği olumsuz etkileyebilecek
dental patolojilerden biri de mine hipoplazisidir. Mine hipoplazisinin, mine matriks oluşumu aşamasında
meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığı düşünülür. Uygulanabilecek tedavi protokolleri mine
hipoplazisinin tutulum düzeyine ve lezyonların şiddetine göre değişiklik gösterir. Bunlar, minenin
mikroabrazyonu, diş beyazlatma, tam kuronlar, laminate veneer restorasyonlar olarak sayılabilir. Direkt
kompozit laminate veneer tekniği de uygulanabilecek konservatif tedavi seçeneklerinden biridir ve
günümüz diş hekimliğinde giderek popüler hale gelmektedir. Bu olgu sunumunda alt ve üst anterior
dişlerinde mine hipoplazisi bulunan hastanın direkt kompozit laminate veneer ile tedavisi
anlatılmaktadır. Olgu Sunumu: Kliniğimize başvuran hastanın alt ve üst ön gurup dişlerinde mine
hipoplazisi saptandı. Tedavi seçenekleri anlatıldıktan sonra, hastanın tercihi üzerine direkt kompozit
laminate veneer restorasyonu uygulanmasına karar verildi. Hipoplaziden etkilenmiş mine dikkatlice
kaldırıldı. Dişlere polisaj işlemi uygulandıktan sonra renk seçimi yapıldı. Daha sonra mineye asit
uygulamasının ardından adeziv rezin uygulandı ve uygun renkte seçilen kompozit rezin materyal
tabakalama tekniği ile yerleştirildi ve polimerizasyonu gerçekleştirildi. Polisaj işlemlerinin uygulanması
ile restorasyon tamamlandı. Sonuç: Direkt kompozit laminate veneer uygulaması sonucunda kabul
edilebilir estetiğe ulaşıldı. Hastaya oral hijyen eğitimi verildikten sonra düzenli kontrollerini
aksatmaması söylendi.
Anahtar Kelimeler: Mine Hipoplazisi, Kompozit Rezin, Laminate Veneer
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Assessment of the Relationship Between Teeth With Periapical Lesions and
Maxillary Sinus Inflammatory Mucosal Thickening

Asst. Prof. Dr. Muhammed Enes Naralan1
1

Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Dentistry, Oral and Dentomaxillofacial Radiology
*Corresponding author: Muhammed Enes NARALAN

Abstract
Aim: Retrospective investigation of the effects of tooth roots with periapical lesions not related to the
sinus, sinus distances and lesion sizes, on the amount of inflammatory mucosal thickening (IMT) that
has occurred in the sinus. Material and method: The records of patients who underwent cone-beam
computed tomography (CBCT) for various reasons between 2019 and 2022 were retrospectively
analysed, and teeth with inflammatory periapical lesions, with an IMT of more than 3 mm in the adjacent
maxillary sinus floor, were detected in the CBCT images. Periapical lesions in 117 roots were examined
in 0.5 mm parasagittal and axial sections. In the cases examined, the correlation between the root-sinus
distance of the lesioned tooth, the diameter of the lesion in 3 planes, the distance of the lesion to the
sinus and the amount of IMT were analysed using the Pearson correlation test as p<0.05. Results: The
region where IMT is most frequently observed in the sinus was found to be the first molar region.
According to Pearson correlation results, the correlation significance level between IMT, root-sinus
distance, lesion-sinus distance, vertical, horizontal, and axial diameter of the lesion was found as
p:0.544, p:0.510, p:0.258, p:0.941, p:0.957, respectively According to the results obtained, no
correlation was observed between the values. However, moderate positive correlation was found
between root-sinus distance and lesion vertical, horizontal and axial dimensions (p: 0.001 r:0.324, p:
0.001 r:0.321, p:0.002 p: 0.318, respectively). Conclusion: In lesions not related to the sinus, no
significant correlation was found between the amount of IMT and root-sinus, lesion-sinus distances, and
lesion size. However, it has been found that the lesions may grow more in the bone in roots distant from
the sinus. For this reason, it was thought that the sinus membrane/floor may have a limiting effect on
the lesion dimensions.
Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Maxillary Sinus, Inflammatory Mucosal Thickening,
Periapical Lesion
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Biyoaktif Endodontik Materyallerin Konak İ̇le Etkileşim Mekanizmaları
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Özet
Biyoaktif endodontik materyaller birçok klinik uygulamada kullanılmaktadır. Bu uygulamalar; pulpa
kuafajı, parsiyel pulpotomi, servikal pulpotomi, kök ve furkasyon perforasyon tamiri, retrograt dolgu,
kök kanal tedavisi, rezorptif defektlerin tamiri, apeksifikasyon olarak sıralanabilmektedir. Belirtilen
klinik uygulamalarda materyaller; pulpa, sement, kemik ve periodontal ligament gibi dokularla temas
etmektedir. Makrofajlar, osteoblastlar, osteoklastlar, fibroblastlar, sementoblastlar, sementoklastlar ve
odontoblastlar gibi hücreler ile biyolojik bir uyum sağlayarak; dentin, kemik, periodontal ligament
(PDL) ve sement dokularında iyileşme sağladıkları bildirilmektedir. Biyoaktif materyaller, biyolojik
dokulara implante edildiğinde materyal-dentin ara yüzeyinde bir dizi biyokimyasal ve biyofiziksel
reaksiyon meydana gelmektedir. Bu reaksiyonlar, enflamasyon ve biyomineralizasyon süreçlerinde
hücre ve doku olaylarının aktive olmasını sağlayarak apatit tabakasının oluşumunu sağlamaktadır.
Apatit oluşumunu indükleme yeteneği, biyomateryalin çevre ile bütünleşmesini sağlamaktadır. Bununla
birlikte biyomateryallere karşı oluşan konak cevapları; materyali çevreleyen dokularda ortaya çıkan ve
doğuştan gelen bağışıklık yanıtlarına bağlı olarak oluşmaktadır. Biyomateryaller; biyolojik dokularda
nötrofil ve makrofaj üretimi ve adezyonunu, yabancı cisim reaksiyonunu ve fibröz enkapsülasyonu
içeren bir enflamatuar kaskadı ortaya çıkarabilmektedirler. Enflamatuar hücreler tarafından salgılanan
sitokinler ve büyüme faktörlerinin, enflamatuar olayları ve yara iyileşmesini destekleyen moleküler
haberciler oldukları belirtilmektedir. Enflamatuar reaksiyonun iyileşme süreci ile yakından ilişkili
olduğu ve vücudun savunma reaksiyonlarının çeşitli düzenleyici fonksiyonları içerdiği bildirilmiştir.
Doku onarımı, enflamasyon sürecinin başlamasıyla gözlenebilmektedir. Biyomineralizasyon sürecinin
akut enflamatuar yanıtla eşzamanlı gerçekleştiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda; MTA’nın,
temasta olduğu dokuda mineralizasyonu, kemik hücreleri ve sementoblastların mRNA ekspresyonunu
arttırdığı bildirilmektedir. Bu durumun; sement ve kemiğin onarımında ve rejenerasyonunda önemli
etkileri olduğu belirtilmiştir. Sonuç: Biyoaktif endodontik materyaller; biyoaktif özellikleri sayesinde,
belirtilen çeşitli biyolojik mekanizmalarla mineralize doku oluşumunu indükleme ve doku onarımını
destekleme yeteneğine sahiptir. Tüm bu biyolojik olaylar sonucunda yüzeyinde apatit oluşturarak çevre
dokularla entegrasyon sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyoaktivite, Apatit Oluşumu, Biyoaktif Materyaller
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COVID-19 Dönemı̇nde Çocuk Dı̇ş Hekı̇mlı̇ğı̇nde Acı̇l Durumların Yönetı̇mı̇

Asst. Prof. Dr. Nagehan Aktaş1
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı
*Corresponding author: Nagehan Aktaş
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Özet
Giriş: COVID-19 pandemisinde acil ve zorunlu olmayan dental tedavilerin ertelenmesi nedeniyle
çocukların diş tedavileri ile ilgili hizmetin aksamasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, pandemi
döneminde çocuk diş hekimliği kliniğine başvuran hastaların acil ve acil olmayan durumların ve
bunların yönetimiyle ilgili retrospektif bilgi sağlanmasıdır. Materyal ve Metot: 23 Mart 2020- 19 Ocak
2021 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim
Dalı’na acil ya da acil olmayan durum nedeniyle başvuran hastaların yaş, cinsiyet, başvuru nedeni,
semptomu ve tedavileri ile ilgili bilgileri toplanmıştır. Sonuç: Acil ya da acil olmayan durum nedeniyle
ilk muayene kliniğine başvuran hasta sayısı 1584 (832 erkek, 752 kız)’dür ve pandemi nedeniyle hasta
sayısı bir önceki seneye göre %83 azalma göstermiştir. Başvuran hastaların %30.3 acil kategorisinde
yer alırken; acil hastalar arasında en sık görülen başvuru nedeni sırasıyla derin dentin çürüğü ve/veya
pulpitis nedeniyle diş ağrısı (%80.4), yumuşak doku enfeksiyonu (%9.7) ve travmadır (%9.7). Ağrı ile
başvuran hastaların %62.8’ ine diş çekimi yapılmış, %20.8’ ine antibiyotik reçete edilmiş, %7.7’sine ise
kanal tedavisi yapılmıştır. Tartışma: COVID-19 küresel salgın sürecinde ve gelişebilecek yeni küresel
salgınlarda diş hekimliğinde bilinmesi ve yönetilmesi gereken çocuk diş hekimliğindeki acil ve acil
olmayan sorunlar net bir şekilde ayırt edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Acil Durum Yönetimi, Çocuk Diş Hekimliği, COVID-19
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Damakta Şüphe Uyandıran Bir Periferal Dev Hücreli Granülom Vakası

Asst. Prof. Dr. Özgün Yıldırım1
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Özet
Amaç: Bu vaka sunumunun amacı, ağız içinde tespit edilen mavi mor renkli lezyonların malignite
şüphesi dahilinde değerlendirilerek, en kısa sürede teşhisinin konulup, minimal invaziv cerrahi ile tedavi
edilmesi gerektiğini okuyucuya anlatmaktır. Olgu Sunumu: Sol üst premolar bölgenin palatinalindeki
renk değişimi ve ağrı sebebi ile kliniğe başvuran hasta radyografik ve klinik olarak muayene edilmiştir.
Basit cerrahi eksizyon ile alınan lezyona, patolojik değerlendirme sonucu “Periferal Dev Hücreli
Granülom” tanısı konmuştur. Hastanın yapılan kontrollerinde nüks gözlenmemiş ve sağlıklı iyileşme
tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak periferal dev hücreli granülom vakalarında en kısa sürede minimal
invaziv tedavilerinin yapılması prognoz için daha az bir risk oluşturacaktır. Bu tip lezyonlar, görünüm
ve renk itibari ile maligniteleri andırabildiği için seri bir şekilde patolojik inceleme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Eksizyon, Malignite, Nüks, Periferal Dev Hücreli
Granülom

A Suspected Case of Peripheral Giant Cell Granuloma On the Palate

Abstract
Aim: The purpose of this case report is to explain to the reader that the blue-purple colored lesions
detected in the mouth should be evaluated within the suspicion of malignancy, diagnosed as soon as
possible and treated with minimally invasive surgery. Case Report: The patient, who applied to the clinic
because of pain and discoloration in the palatal region of the left upper premolar region, was examined
radiographically and clinically. The lesion, which was removed by simple surgical excision, was
diagnosed as "Peripheral Giant Cell Granuloma" as a result of pathological evaluation. No recurrence
was observed in the patient's controls and a healthy recovery was detected. Conclusion: In conclusion,
performing minimally invasive treatments as soon as possible in peripheral giant cell granuloma cases
will pose a less risk for prognosis.
Since this type of lesions may resemble malignancies in appearance and color, pathological examination
should be performed in a serial manner.
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Dental Kompozitlerde Kontaminasyon Sonrası Bağlanma Dayanımı

Ra. İ̇klima Gündoğdu1, Prof.Dr. Nurcan İ̇lday1
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

1

Özet
Amaç: Çalışmamızın amacı kompozit tabakalama işlemi sırasında polimerize edilmiş kompozit
yüzeyinin kan ve tükürük ile kontaminasyonu sonrasında uygulanacak farklı yüzey temizleme
işlemlerinin oksijen kompozit tabakaları arasındaki bağlanma gücüne olan etkisini incelemektir.
Materyal – Metod: Bu çalışmada tek çeşit mikrohibrit kompozit rezin kullanılmıştır. Çalışma grupları
yüzey kontaminasyonu açısından 3 gruptan; kontaminasyon yok (kontrol grubu) grubu, kan ile
kontaminasyon grubu ve tükürük ile kontaminasyon grubu olmak üzere oluşmaktadır. Her
kontaminasyon grubu kendi içinde dekontaminasyon prosedürüne göre 3 alt gruba ayrılmaktadır (n=10),
bunlar; temizlik yok (kontrol) grubu, su spreyi ile temizlemenin ardından adezivin uygulandığı “su
spreyi + adeziv” grubu ve fosforik asit uygulanmasının ardından adezivin uygulandığı “fosforik asit +
su spreyi + adeziv” grubudur. Gruplara göre hazırlanan örneklerde tabakalar arası bağlantı kuvveti
makaslama bağlanma dayanımı olarak ölçülmüştür. Bulgular: İstatistiksel analiz sonuçlarına göre
“kontaminasyon türü” ve “dekontaminasyon prosedürü” faktörleri arasında bir etkileşim mevcut
değildir. Yani kontaminasyon türünün bağlantı dayanımı üzerindeki etkisi yüzey temizleme işleminin
çeşidinden bağımsız olarak aynıdır ve hiçbir kontaminasyonun olmadığı kontrol grubuna göre daha
düşüktür. En yüksek bağlantı dayanımı kontaminasyonun olmadığı kontrol grubunda hiçbir
dekontaminasyon prosedürünün yapılmadığı durumda (Grup 1= 29,2230 (3,5)) elde edilmiştir. En düşük
bağlantı dayanımı ise kan ile kontaminasyonun olduğu ve asitle yüzey temizleme işleminin uygulandığı
grupta (Grup 9= 7,9458 (4,9)) elde edilmiştir. Sonuç: Klinik prosedürler sırasında tükürük veya kanla
kontaminasyon bağlanma gücünü olumsuz etkiler. Optimum bir rezin-rezin bağlantısını sağlamak için
en önemli faktörün, uygun izolasyon ile herhangi bir tükürük veya kan kontaminasyonunu önlemek
olduğunu belirtmekte fayda vardır. Klinisyenler kontaminasyondan kaçınmalı ve bu gerçekleşirse, kabul
edilebilir bağ mukavemeti elde etmek için en optimum dekontaminasyon önlemlerini uygulamalıdır. En
uygun Dekontaminasyon yönteminin belirlenebilmesi için bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kompozit Rezin, Kontaminasyon, Dekontaminasyon
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Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Estetik Gülüşün Sağlanması: 2 Olgu
Sunumu

Ra. İpek Çubukcu1
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1

Özet
Amaç: Sosyal görünüş kaygısı son dönemde özellikle genç popülasyonda son derece yaygınlaşmıştır.
Yüzde, ağız bölgesinin dikkat çekici olması sebebiyle kişiler estetik beklentiler ile diş hekimine sıkça
başvurmaktadır. Doğal dişte minimal preparasyonlar ile yapılan tedavilere artan talep ile kompozit
restorasyonlar ön plana çıkmıştır. Bu olgu sunumunda, estetik kaygılar ile kliniğimize başvuran genç iki
hastanın kompozit restorasyonlar ile gülüş estetiğinin sağlanması hedeflenmiştir. Olgu Sunumu: 24
yaşındaki erkek hasta, geçmişte travma sebebiyle kırık oluşan 11-21 numaralı dişlerinin tedavisi için
kliniğimize başvurmuştur. Ağız içi ve radyolojik muayenelerinin ardından ilgili dişlerin uzun zamandır
restorasyonunun bulunmaması sebebiyle bir miktar sürdüğü dolayısıyla bu durumun yapılacak
restorasyonun kron boyunu sınırlayacağı tespit edilmiştir. Minimal invaziv oluşu ve maliyeti sebebiyle
hasta-hekim ortak kararı ile kompozit restorasyon yapılmasına karar verilmiştir. İlgili bölgenin
izolasyonu sağlandıktan sonra yüzey hazırlıkları yapılan dişler, kompozit rezin ile restore edilmiştir.
Polisaj ve bitim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hasta 1 hafta sonra kontrole çağırılmıştır.
Kontrol muayenesinde restorasyonda olumsuz br duruma rastlanmamıştır, hasta ise memnuniyetini
belirtmiştir. 25 yaşındaki kadın hasta, kliniğimize eski restorasyonundan memnun olmadığından ve
rahatça gülümseyemediğinden yakındığı için başvurmuştur. Yapılan ağız içi muayenesinde 11 numaralı
dişin kanal tedavisi görmüş olduğu, 12 numaralı dişin ise malformasyonu bulunduğu tespit edilmiştir.
Pamuk rulolar ile izolasyon sağlandıktan sonra 12-11-21 numaralı dişler kompozit rezin ile restore
edilmiştir. 1 haftalık kontrol randevusunda santral dişlerin insizal mesafesi kısaltılmıştır. Sonuç: Bu olgu
sunumunda da kompozit restorasyonlar ile hastaların estetik beklentileri karşılanmıştır.Zamanla
renklenme ve seramik restorasyonlara kıyasla daha zayıf estetik ve mekanik özelliklere sahip olması
gibi dezavantajlarına rağmen kompozit restorasyonlar tek seansta uygulanabilirliği, anında estetik sonuç
alınması nispeten düşük maliyeti ve minimal preparasyon ile tedaviye izin vermesi gibi özellikleri ile
iyi bir tedavi alternatifidir.
Anahtar Kelimeler: Estetik Gülüş, Kompozit Lamine, Kompozit Rezin
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Abstract
Objective: Social appearance anxiety has recently become extremely common, especially in the young
population. Due to the attractiveness of the mouth area on the face, people frequently apply to the dentist
with aesthetic expectations. With the increasing demand for treatments with minimal preparations in
natural teeth, composite restorations have come to the fore. This case report aimed to provide smile
aesthetics with composite restorations in two young patients who applied to our clinic with aesthetic
concerns. Case Report: A 24-year-old male patient applied to our clinic for the treatment of teeth 11-21,
which had fractured due to trauma in the past.Due to its minimal invasiveness and cost, it was decided
to perform a composite restoration with the joint decision of the patient and the physician. After the
isolation of the relevant area, the surface preparations were made and the teeth were restored with
composite resin. After the polishing and finishing processes were completed, the patient was called for
control one week later. In the control examination, there was no negative situation in the restoration,
and the patient stated his satisfaction. A 25-year-old female patient applied to our clinic because she
could not smile comfortably. In the intraoral examination, it was determined that tooth number 11 had
root canal treatment and tooth number 12 had malformation. After isolation, teeth 12-11-21 were
restored with composite resin. The incisal distance of the central teeth was shortened at the 1-week
control appointment. Conclusion: In this case report, the aesthetic expectations of the patients were met
with composite restorations. Despite the disadvantages such as color change over time and weaker
aesthetic and mechanical properties compared to ceramic restorations, composite restorations are a good
treatment alternative because they can be applied in a single session, give immediate aesthetic results
and are relatively low cost.
Keywords: Aesthetic Smile, Composite Laminate, Composite Resins
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Dı̇ş Hekı̇mlı̇ğı̇nde Yumuşak Doku Değerlendı̇rme Yöntemlerı̇nı̇n
Karşılaştırılması

Asst. Prof. Dr. Gülden Karabiber1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı
*Corresponding author: Gülden Karabiber

1

Özet
Diş hekimliğinde teşhis ve tedavi planlamaları geçmişte çoğunlukla dental ve iskeletsel verilere
dayandırılsa da, tedavinin yumuşak doku üzerindeki etkisi de mutlaka değerlendirilerek bu planlamalar
yapılmalıdır. Yumuşak doku değerlendirilmesi klinikte direk antropometri ile yapılabileceği gibi,
fotoğraf analizi ve sefalometriler ile 2 boyutlu ya da Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT),
Bilgisayarlı Tomografi (BT), lazer ile yüzey tarama yöntemleri, ışık projektörü ve stereofotogrametri
ile 3 boyutlu olarak da yapılabilmektedir. Bu metodların birbirine göre avantaj ve dezavatajları
bulunmaktadır. KIBT ve BT diğerlerine göre hem invasiv hem de pahalı yöntemlerdir. Lazer ile yüzey
tarama yöntemlerinde ise görüntüleme süresi uzunluğundan dolayı hareket artefaktı meydana
gelmektedir. Stereofotogrametri ise non-invasiv olması, yüksek renk çözünürlüğü ve kısa görüntüleme
süreleri ile avantaj sağlamaktadır. 6 farklı yüzey görüntüleme cihazının karşılaştırılmasında; düşük
kompleksiteye sahip yüzeylerde stereofotogrametri ve ışık projektörü efektif bulunurken, yüksek
kompleksiteye sahip alanda laser ile yüzey tarama cihazı iyi bulunmuştur. Diş hekimliğinde ise
stereofotogrametri kullanımı daha yeterli ve uygundur. Ancak bu cihazların temini yüksek yatırım
gerektirdiğinden kolay erişilebilir bir akıllı telefon uygulaması geliştirilmiştir. Bu yeni görüntüleme
yöntemini değerlendiren gelecekteki çalışmalar bu alana faydalı katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: KIBT, BT, Lazer ile Yüzey Tarama, Stereofotogrametri

Comparison of Soft Tissue Evaluation Methods in Dentistry

Abstract
Although diagnosis and treatment planning in dentistry was mostly based on dental and skeletal
evaluation in the past, this should be based on the soft tissue evaluation. Soft tissue evaluation can be
done with direct anthropometry clinicaly, photo analysis and cephalometry in 2D, or Cone beam
computer tomography (CBCT), Computed tomography (CT), laser surface scanning methods, light
projector and stereophotogrammetry in 3D. These methods have advantages and disadvantages over
each other. CBCT and CT are both invasive and expensive methods compared to others. However, in
laser surface scanning methods, motion artifact occurs due to the long imaging time,
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stereophogrammetry provides advantages with its non-invasiveness, high color resolution and short
imaging time. In the comparing 6 different surface imaging devices; while stereophotogrammetry and
light projector were found to be effective on low complexity surfaces, laser surface scanning device was
found to be good in high complexity areas. In dentistry, the use of stereophotogrametry is more adequate
and appropriate. However, since the supply of these device requires high investment, an easily accessible
smart phone application has been developed. The future studies that evaluate this new application will
be useful contribution to this field.
Keywords: CBCT, CT, Laser Surface Scanning, Stereophotogrammetry
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Diş Korkusu ile İlgili İnternet Bilgi Kaynaklarının Kalitesinin, İçeriğinin ve
Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi

Ra. Şehnaz Vona1, Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Şimşek1, Assoc. Prof. Dr. Süleyman Kutalmış
Büyük2
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

1

2

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de internet ortamında ‘diş korkusu’ ile ilgili bilgileri kalite,
içerik ve okunabilirlik açısından değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: ‘Diş korkusu’ arama terimi
olarak belirlenmiştir. Google arama motoru kullanılarak arama terimine göre ilk 150 internet sitesi
taranmıştır.
Yinelenen
internet
siteleri,bilimsel
makaleler,sosyal
medya
bağlantıları,videolar,reklamlar,sözlük,bozuk bağlantılar ve diğer alakasız internet siteleri hariç
tutulmuştur. Kalan internet sitelerinin kalitesi DISCERN anketi ve JAMA kriterlerine göre,
okunabilirliği ise Ateşman okunabilirlik formülüne göre değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak
ANOVA, Kruskal Wallis, Pearson-Ki kare testleri uygulanmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05
düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Değerlendirilen 95 internet sitesi arasında çoğu klinik,hastane
ve psikolojik danışmanlık merkezlerine (n=71, %74,7) aittir. Ardından diş hekimleri (n=15, %15,7) ve
gazeteler (n=9, %9,4) gelmektedir. Klinik, hastane ve psikolojik danışmanlık merkezleri DISCERN 1,
DISCERN 2 ve toplam DISCERN puanlarında diş hekimleri ve gazetelere göre daha yüksek puan
almıştır. JAMA kriterlerinden en az atıf kriteri (n=1) sağlanırken, en fazla patent hakkı kriteri (n=74)
sağlanmıştır. Ateşman puanına göre internet siteleri orta okunabilirlik seviyesindedir. Sonuçlar:
Türkiye’de diş korkusu ile ilgili internet bilgi kaynaklarının kalitesi düşük seviyededir. Verilerin
okunabilirliği orta seviyededir. Diş korkusu ile ilgili daha kaliteli ve yüksek okunabilirlik sunan internet
sitelerine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Diş Korkusu, Bilgi Kalitesi, İ̇nternet, Okunabilirlik
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Effects Photobiomodulation Therapy On the Recovery of Iatrogenic
Inferior Alveolar Nerve Paresthesia

Asst. Prof. Dr. Burak Cezairli1
Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

1

Özet
IAS yaralanmalarında iyileşmesi süresi travmadan sonra 6 ila 8 hafta kadar sürebileceği gibi 24 aya
kadar da uzayabilir. Bu çalışmanın amacı, oral cerrahi prosedürleri takiben inferior alveolar sinir
parestezisinin düzelmesinde GaAlAs (galyum-alüminyum arsenit) lazer fotobiyomodülasyon (FBM)
tedavisinin etkinliğini belirlemekti. FBM, nokta başına 90 saniye sürekli dalga ile 30 mm çapında spot
boyutu ile uygulandı. Her hastaya nokta başına 3.5 J/cm2 ile 10 FBM terapi seansı uygulandı ve
toplamda her hastaya 70 J/cm2 doz uygulanmış oldu. Hastalar iki gün ara ile haftada üç kez tedavi
edildi.Yaşları 18 ile 66 arasında değişen (ortalama yaş 38.13) 29 hastanın 13'ü erkek, 16'sı kadındı.
Ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay için ortalama ve standart sapma VAS değerleri (mm)
sırasıyla 68.34 ± 3.39, 40.72 ± 4.59, 24.00 ± 4.32 ve 16.86 ± 4.34 idi. Ameliyat sonrası 1 hafta, 1 ay, 3
ay ve 6 ay için 2-nokta ayrım testi ölçümleri (mm) sırasıyla 15.90 ± 3.23, 11.24 ± 4.70, 8.49 ± 4.62 ve
7. 13 ± 4.81 olarak ölçüldü. VAS ve 2-nokta ayrım testi ölçüm sonuçları tüm zaman periyotları arasında
anlamlı iyileşme göstermiştir (p<0,001). Sonuçlarımıza bakıldığında GaAlAs lazer PBM kullanımı IAN
yaralanmalarının iyileşmesi üzerinde faydalı bir etki göstermiştir. Mevcut çalışmanın sonuçları, PBM
tedavisinin IAS parestezisinde bir iyileşme ile sonuçlandığı sonucuna varan bulguları desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Mandibular Sinir; Düşük Seviye Işık Terapisi; Üçüncü Molar; Parestezi; Periferik
Sinir Yaralanmaları.

Effects Photobiomodulation Therapy On the Recovery of Iatrogenic Inferior Alveolar Nerve
Paresthesia

Abstract
Full recovery of IAN ınjuries takes 6 to 8 weeks after trauma and it may take up to 24 months. The
purpose of this study was to determine the efficacy of GaAlAs (gallium-aluminum arsenide) laser
photobiomodulation (PBM) therapy in the recovery of inferior alveolar nerve paresthesia following oral
surgery procedures. PBM was applied 90 seconds with a spot size of 30 mm diameter with continuous
wave per point. Each patient received a total of 70 J/cm2 in 10 PBM therapy sessions with 3.5 J/cm2
per point. The patients were treated at two day intervals, three times a week. Among the 29 patients 13
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were males and 16 were females, with ages ranging from 18 to 66 (mean age 38.13). The mean and
standard deviation VAS values (mm) for post-operative 1 week, 1 month, 3 months and 6 months were
68.34 ± 3.39, 40.72 ± 4.59, 24.00 ± 4.32 and 16.86 ± 4.34 respectively. 2-point discrimination test
measurements (mm) for post-operative 1 week, 1 month, 3 months and 6 months were 15.90 ± 3.23,
11.24 ± 4.70, 8.49 ± 4.62 and 7. 13 ± 4.81 respectively. VAS and 2-point discrimination test
measurements results showed significant recovery between all-time periods (p<0.001). Our results
showed a beneficial effect on the recovery of IAN injuries using GaAlAs laser PBM. The results of the
current study support the findings which concluded that PBM treatment results in an improvement in
IAN paresthesia.
Keywords: Mandibular Nerve; Low-Level Light Therapy; Third Molar; Paresthesia; Peripheral Nerve
Injuries.
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Enfekte Pulpalı Açık Apeksli Küçük Azı Dişinin Rejeneratif Endodontik
Tedavisi: Olgu Sunumu

Dr. Gülüzar Aksu Çalık1
Dentagross Ordu Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

1

Özet
Amaç: Enfekte pulpalı immatür daimi dişlerde geleneksel tek/çok seanslı apeksifikasyon
prosedürlerine alternatif olarak, günümüzde rejeneratif endodontik tedaviler önerilmektedir. Bu olgu
sunumunda açık apeksli küçük azı dişinin rejeneratif endodontik tedavi prosedürü ve takibi
sunulmaktadır. Olgu Sunumu: 10 yaşında sağlıklı erkek hasta sol üst ikinci küçük azı dişinde şiddetli
gece ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Klinik muayenede dişte geniş bir çürük kavitesi ve
perküsyon hassasiyeti tespit edilmiştir. Radyolojik muayenede ise dişin kök gelişimini tamamlamadığı
gözlenmiştir. İlk seans pulpa ekstirpasyonunu takiben % 2,5’luk 20 ml sodyum hipoklorit (NaOCl) ile
irrigasyon yapıldı. Sonrasında kanal distile su ile yıkanarak NaOCl ortamdan uzaklaştırılmış olup 20 ml
% 17’lik EDTA solüsyonu ile final irrigasyonu yapılmıştır. Kanal içi paper pointler ile kurutulup
kalsiyum hidroksit uygulanmış ve diş geçici dolgu materyali ile kapatılmıştır. İki hafta sonra ikinci
seansta vazokonstriktörsüz lokal anestezi (% 3 Mepivakain) uygulamasını takiben kanal 20 ml % 17’lik
EDTA solüsyon ile irrige edilmiştir. 25 no’lu K-file eğe ile apeksten 2 mm taşılarak kanalda minesement sınırına kadar kanama oluşması sağlanmıştır. Pıhtı oluşumundan sonra üzerine 3-4 mm MTA
(MTA Angelus White, Londrina, Brezilya) yerleştirilmiştir. MTA’nın üzeri cam iyonomer siman ile
örtüldükten sonra kompozit rezin ile üst restorasyonu yapılmıştır. 6 ve 12 aylık kontrol radyografilerinde
dentin kalınlığının arttığı ve kök ucunun kapanmakta olduğu ve dişin asemptomatik olduğu
gözlenmiştir. Hastanın takibi devam etmektedir. Sonuç: Rejeneratif endodontik tedavi nekrotik ve kök
gelişimini tamamlamamış dişlerde apeksin kapanmasında ve kanal duvarlarının kalınlaşmasında
apeksifikasyona iyi bir alternatif olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Açık Apeks, Rejeneratif Endodonti, Küçük Azı Diş, Mta
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Farklı Tipte Kök Rezorpsiyonları ve Tedavi Alternatifleri

Asst. Prof. Dr. Hatice Sağlam1
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
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Özet
Kök rezorpsiyonları, diş sert dokularında odontoklastik aktivite sonucunda meydana gelen doku kaybı
olarak tanımlanabilir. Lokalizasyonuna göre internal ve eksternal olarak sınıflandırılan kök
rezorpsiyonlarının etyolojik faktörüne, ilerleme seyrine göre tedavi planlaması ve prognozu
değişebilmektedir. Amaç: Bu olgu serisinin amacı farklı tipteki kök rezorpsiyonlarında uygulanabilecek
tedavi alternatifleri ile ilgili bilgi vermektir. Olgu 1: 30 yaşında kadın hasta 34 numaralı dişinde derin
çürük şikayeti ile kliniğimize başvurdu.Yapılan klinik ve radyolojik muyanede pulpa nekrozu ile birlikte
internal kök rezorpsiyonu tespit edildi.Kemiğe perforasyonu olmayan rezorpsiyonun tek seansta kök
kanal dolumu tamamlandı.4 aylık kontrol filminde hasta asemptomatik, diş fonksiyondaydı. Olgu 2:32
yaşında erkek hasta 21 numaralı dişindeki renklenme şikayeti ile kliniğimize başvurdu.Asemptomatik
olan dişin radyolojik ve klinik muayenesi sonucu apikalde geniş lezyonla seyreden eksternal apikal kök
rezorpsiyonu doğrulandı.Kök boyu azalmış dişin apikal tıkamasında sorun olmaması açısından tüm kök
MTA ile dolduruldu, hasta takibe alındı. Olgu 3:14 yaşında kadın hasta 31 numaralı dişinde mobilite ve
hafif ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan klinik ve radyolojik muayenede apikal bölgede
lezyonu bulunan dişin serviko-lingual bölgesinde kök rezorpsiyonu bulunduğundan şüphelenildi, alınan
tomografide bu durum doğrulandı. İki kanalı bulunan dişin kök kanal tedavisi sonrası kanalla ilişkisi
bulunmayan rezorpsiyon alanı flep açılarak temizlenip MTA ile dolduruldu. Daha sonra splintlenip
okluzal teması kesilen dişin cerrahi sonrası 5.ayda asemptomatik ve fonksiyonda olduğu görüldü.
Sonuç: Kök rezorpsiyonları etyolojilerine göre değerlendirililmelidir. Bu anlamda rezorpsiyon
vakalarında doğru ayırıcı tanı yapılarak, etkene yönelik tedaviler planlanmalıdır. Doğru teşhis ve tedavi
planlaması ile tedaviler diş çekimi gerektirmeden daha konservatif yöntemlerle tamamlanabilirler.
Anahtar Kelimeler: Eksternal Rezorpsiyon, İnternal Rezorpsiyon, Kök Kanal Tedavisi, Mta

Different Types of Root Resorptions and Treatment Alternatives

Abstract
Root resorption can be defined as tissue loss that occurs as a result of odontoclastic activity in the
tooth hard tissues.Treatment planning and prognosis may vary according to the etiological factor and
progression course of resorptions,which are classified as internal/external according to their
localization.Aim:The aim of this case series is to give information about treatment alternatives in
different root resorptions.Case-1:A 30-year-old female patient applied to us with the complaint of deep
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caries in tooth 34.In the clinical and radiological examination,internal root resorption with pulp necrosis
was detected.Root canal filling of the resorption without bone perforation was completed in a single
session.In the 4-month follow-up film,the patient was asymptomatic and the tooth was in function.Case2:A 32-year-old male patient applied to us with the complaint of discoloration in tooth 21.As a result of
radiological and clinical examination of the tooth,external apical root resorption with a large apical
lesion was confirmed.The entire root was filled with MTA to avoid any problem in the apical occlusion
of the tooth with reduced root length,and the patient was followed up.Case-3:A 14-year-old female
patient was admitted to us with complaint of mobility and mild pain in tooth 31.In the clinical and
radiological examination,it was suspected that there was root resorption in the cervico-lingual region of
the tooth with a lesion in the apical,and this was confirmed in the tomography.After the root canal
treatment of the tooth with two canals,the resorption area was cleaned by opening a flap and filled with
MTA.The tooth was splinted and occlusal contact was removed,and tooth was asymptomatic and
functional in the 5th postoperative month.Conclusion:Root resorptions should be evaluated according
to their etiology.Differential diagnosis should be made and treatments for the etiology should be
planned.With the correct diagnosis and treatment planning,treatments can be completed with more
conservative methods without the need for extraction.
Keywords: External Resorption, Internal Resorption, Root Canal Treatment, Mta
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Flor İçerikli Kavite Dezenfektanı ile Self Etch Adeziv Sistemlerin Birlikte
Kullanımının Mikrosızıntı Üzerine Etkisi

Asst. Prof. Dr. Sema Yazıcı Akbıyık1, Exp. Dr. Samican Ünal2, Assoc. Prof. Dr. Şeyhmus Bakır3,
Assoc. Prof. Dr. Elif Pınar Bakır3
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Flor içerikli (Tubulicid Red) kavite dezenfektanının self etch adeziv
sistemlerle (Gluma Bond Self Etch, Clearfil SE Bond, Clearfil SE Protect) birlikte kullanımının, Class
V kompozit restorasyonlarda mikrosızıntı üzerine etkilerini karşılaştırarak değerlendirmektir. Gereç ve
Yöntem: Çalışmamızda, çürük ve restorasyon içermeyen 21 daimi üçüncü büyük azı dişi kullanıldı. Her
dişin bukkal yüzeylerine 4mm x 3mm x 3mm'lik Class V kaviteler hazırlandı. Dişler rastgele her grupta
7 diş olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. 1. grup dişlere Tubulicid Red Label (Dental Therapeutics AB, İsveç)
+ Gluma Self Etch (Heraeus Kulzer, Almanya). 2. grup dişlere Tubulicid Red Label + Clearfil SE Bond
(Kuraray Noritake Dental Inc. Japonya). 3. grup dişlere Tubulicid Red Label + Clearfil SE Protect Bond
(Kuraray Noritake Dental Inc. Japonya) uygulandı. Gruplardaki tüm örneklere üretici firmanın önerileri
doğrultusunda nano hibrit dolgulu kompozit rezin uygulandı, bitirme ve cila işlemleri gerçekleştirildi.
Daha sonra termal siklus (NOVA, Konya, Türkiye) işlemi uygulandı. Restorasyonlar tırnak cilası ile
kaplandıktan sonra % 0.5 bazik fuksin solüsyonunda bekletildi. Dişler bukkolingual yönde vertikal
olarak kesildi ve x40 büyütmede stereomikroskop ile incelendi. Sonuçlar Kruskal-Wallis ve MannWhitney U testleri ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Gruplar arasında mikrosızıntı skorları
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç: Flor içerikli
(Tubulicid Red Label) kavite dezenfektanı ile self etch adeziv sistemlerin birlikte kullanımı
mikrosızıntıyı tamamen ortadan kaldırmamakla birlikte, kullanılan self etch adeziv sistemler ile
mikrosızıntı arasında benzer bulgular elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dental Adezivler, Dental Dezenfektanlar, Mikrosızıntı
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The Effect of Combining Fluoride Containing Cavity Disinfectant and Self Etch Adhesive
Systems On Microleakage

Abstract
Aim: To compare the effects of fluorine-containing (Tubulicid Red Label) cavity disinfectant with
self-etch adhesive systems on microleakage in Class V composite restorations. Materials and Methods:
21 permanent third molars without caries and restoration were used. Class V cavities of
4mmx3mmx3mm were prepared on the buccal surfaces of each tooth. The teeth were randomly divided
into 3 groups with 7 teeth in each group. Group 1: Tubulicid Red Label (Dental Therapeutics
AB,Sweden) + Gluma Self Etch (Heraeus Kulzer,Germany). Group 2: Tubulicid Red Label + Clearfil
SE Bond (Kuraray,Japan). Group 3: Tubulicid Red Label + Clearfil SE Protect Bond (Kuraray,Japan).
Nano hybrid filled composite resin was applied to all samples, finishing and polishing processes were
performed. The thermal cycle procedure was applied. After the restorations were covered with nail
polish, they were kept in 0.5% basic fuchsin solution. The teeth were cut vertically in the buccolingual
direction and examined with a stereomicroscope at x40 magnification. The results were statistically
evaluated with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests. Results: When the microleakage scores were
compared between the groups, it was determined that there was no statistically significant difference
(p>0.05). Conclusion: Although the use of Tubulicid Red Label cavity disinfectant and SE adhesive
systems together did not completely eliminate microleakage, similar results were obtained between the
SE adhesive systems used and microleakage
Keywords: Dental Adhesives, Dental Disinfectants, Microleakage
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Gebelik ve Temporomandibular Bozukluklar: Güncel Literatür
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Özet
Temporomandibular Bozukluk (TMD) ilgili eklem ve çevre dokularda ağrı, çene hareketlerinde
kısıtlılık ve eklem sesi gibi çeşitli semptomlar gösteren patolojilerdir. Eldeki kanıtlara göre TMD' nin
kadınlarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Bu durum cinsiyetler arasındaki hormonal ve psikolojik
farklılıklar gibi bazı durumlarla açıklanmıştır. Kadınlar için özel bir dönem olan gebelik oldukça zorlu
ve kadın vücudunda birçok fizyolojik değişikliğe neden olan bir dönemdir. Kadın için zorlayıcı olan bu
dönemde özellikle eklem ağrılarında artış ve TMD’ nin ortaya çıkma riski olduğu bildirir. Gebelikte
gebelik stresi, bağışıklığın baskılanması gibi faktörlerin TMD’ yi proveke eder. Ek olarak m evcut

çalışmalarda temporomandibular eklemde (TME) çok sayıda östrojen reseptörü bulunduğu ve
eklem kıkırdağının bu reseptörlere yüksek afinitesi olduğu ve östrojenin TME’ de bir dizi spesifik
inflamatuar yanıtı güçlendirdiğini iddaa edilir. Dahası gebelik sırasında vücut eklemlerinin artan
hareketliliğinden sorumlu olan relaksin hormonu artışının TMD 'in gelişimine katkıda bulunabileceği
bildirilir. Bu derlemede gebelikte TMD görülme sıklığı, olası nedenleri ve tedavi yöntemlerini güncel
literatürü analiz ettik.
Anahtar Kelimeler: Temporomandibular bozukluk, gebelik, östrojeni relaksin

Pregnancy and Temporomandibular Disorder: A Review of Current Literature

Abstract
Temporomandibular Disorder (TMD) are pathologies that show various symptoms such as pain in the
related joint and surrounding tissues, limitation of jaw movements and joint sound. According to the
available evidence, it is reported that TMD are more common in women. This situation has been
explained by some situations such as hormonal and psychology differences between genders.
Pregnancy, which is a special period for women, is a very difficult period that causes many physiological
changes in the female body. It is reported that there is an increase in joint pain and the risk of TMD
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during this challenging period for women. TMD is provoked by factors such as pregnancy stress and
immunosuppression during pregnancy. In addition, current studies claim that there are many estrogen
receptors in the temporomandibular joint (TMJ) and articular cartilage has a high affinity for these
receptors, and that estrogen potentiates a series of specific inflammatory responses in the TMJ. It is also
reported that the increase in the hormone relaxin, which is responsible for the increased mobility of the
body joints during pregnancy, may contribute to the development of TMD. In this review, we analyzed
the current literature on the incidence of TMD in pregnancy, possible causes and treatment methods.
Keywords: Temporomandibular disorder, pregnancy, estrogen, relaxin
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Hareketli Protez Temizleme Yöntemleri (Literatür Taraması)
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Özet
65 yaş üstü yetişkin popülasyonunda dünya çapında bir artış olmaktadır. Artan yaşla birlikte
protezlerde biriken plağı kaldırma becerilerinde büyük bir azalma görülmektedir. Protez kaidesinin
tesviye ve polisajının iyi yapılmaması ya da dişeti modelajı için oluşturulan kısımlar plak tutulumunu
artırmaktadır. Yeterli olmayan hijyen alışkanlıkları oral ve sistemik hastalıklara sebep olmaktadır.
Dezenfeksiyon ve antiseptik yöntemler protez stomatiti ile baş etmede oldukça etkindir. Protez
temizliğinde kullanılan yöntemler mekanik ve kimyasal yöntemlerdir. Mekanik yöntemler fırçalama,
ultrasonik cihazlar, mikrodalga fırındır. Kimyasal protez temizleyicileri içeriklerine göre; alkalen
peroksitler, alkalen hipokloritler, asitler, dezenfektanlar ve enzimlerdir. Günümüzde protez temizleme
yöntemlerinin etkinlikleri ve protez üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu derlemede
protez temizleme yöntemleri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stomatit, Protez, Alkalen Hipoklorit, Alkalen Peroksit

Removable Prosthesis Cleaning Methods (Literature Review)

Abstract
There is a worldwide increase in the population of adults over 65 years of age. With increasing age,
there is a great decrease in the ability to remove the plaque accumulated in prostheses. Parts created for
gingival modeling or not smoothing and polishing the prosthesis base increase plaque retention.
Inadequate hygiene habits cause oral and systemic diseases. Disinfection and antiseptic methods are
very effective in coping with prosthetic stomatitis. The methods used in prosthesis cleaning are
mechanical and chemical. Mechanical methods are brushing, ultrasonic devices and microwave ovens.
According to the contents of chemical prosthesis cleaners; alkaline peroxides, alkaline hypochlorites,
acids, disinfectants, and enzymes. Today, studies are carried out on the effectiveness of prosthesis
cleaning methods and their effects on the prosthesis. In this review, prosthesis cleaning methods are
evaluated
Keywords: Stomatitis, Prosthesis, Alkaline Hypochlorite, Alkaline Peroxide
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İleri Derecede Atrofik Dişsiz Maksillanın Le Fort I Osteotomisi ve
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Özet
Tamamen veya kısmen dişsiz ileri düzeyde atrofik maksillanın dental implant destekli sabit protetik
rehabilitasyonu oldukça zordur. Bu tür vakalarda augmentasyon prosedürlerinin uygulanması
kaçınılmazdır. Bu vaka raporunda ileri derecede atrofik maksillaya sahip 22 yaşında bir erkek hastada
implant destekli sabit protetik rehabilitasyon için uygulanan cerrahi prosedürler anlatılmaktadır. İki
aşamalı prosedür uygulandı. İlk olarak Le Fort I osteotomisi ve interpozisyonel iliak kemik grefti ile
maksilla rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 ay sonra altı adet dental implant maksillaya
yerleştirildi. Üç aylık osseointegrasyon süresinin ardından sabit protetik rehabilitasyon tamamlandı. Üç
yıllık takip periyodunun ardından implant kaybı gözlenmedi ve klinik inflamasyon veya kemik kaybı
bulguları saptanmadı. Le Fort I osteotomisi ve interpozisyonel iliak kemik grefti uygulamasının, ileri
derecede atrofik maksillaya sahip hastaların rehabilitasyonu için öngörülebilir ve güvenilir bir yöntem
olduğu gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Maksilla, Dental İmplant, Osteotomi

Reconstruction of Severely Atrophic Edentulous Maxilla With Le Fort I Osteotomy and
Interpositional Bone Graft: A Case Report

Abstract
Dental implant-supported fixed prosthetic rehabilitation of fully or partially edentulous severely
atrophic maxilla is very difficult. In such cases, augmentation procedures are inevitable. This case report
describes the surgical procedures performed for implant-supported fixed prosthetic rehabilitation in a
22-year-old male patient with severely atrophic maxilla. Two-stage procedure was performed. First,
maxillary reconstruction was performed with Le Fort I osteotomy and interpositional iliac bone graft.
Approximately six months later, five dental implants were placed in the maxilla. Fixed prosthetic
rehabilitation was completed after a three-month osseointegration period.
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After three years of follow-up, no implant failures was recorded and no clinical signs of inflammation
or bone loss were detected. Le Fort I osteotomy and interpositional iliac bone grafting have been shown
to be a predictable and reliable method for rehabilitation of patients with severely atrophic maxilla.
Keywords: Maxilla; Dental Implant; Osteotomy
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İleri Periodontal Hastalığı Olan Bireylerde Ortodontik Tedavi: Vaka Serisi
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Özet
İleri düzeyde periodontitis hastalığında ataşman ve kemik kaybı daha fazla görülür. Azalmış
periodontal desteğe sahip dişlerde uzama, diastema, rotasyon, devrilme ve buna bağlı oklüzyonda
kayıplar oluşabilir. Ön keser dişlerin yanak, dudak ve dil kaslarından doğan kuvvetler ile periodontal
membranda üretilen metabolik kuvvetler arasında dengede olduğu düşünülmektedir. Periodontal
dokularda kayıp meydana geldiğinde bu denge bozulduğundan dişlerde yer değiştirme görülür. Aynı
zamanda cerrahi olmayan ya da cerrahi periodontal tedavi sonrasında da papil kaybı ve klinik kuron
boyunun uzamasına bağlı estetik problemler ortaya çıkmaktadır. Ataşman ve kemik kaybı olan ancak
sağlıklı periodontal desteğe sahip dişlere, dokuların karşılayabileceği oranda fasılalı kuvvetler altında
uygulanan ortodontik tedavi ile yeterli estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde edilebilir. Ortodontik tedavi
süresince ağız hijyeni eğitimi verilmeli, diş ve kök yüzeyi temizliği düzenli aralıklarla uygulanmalıdır.
Bu vaka serisinde başlangıç ve ileri periodontal tedavileri tamamlandıktan ve periodontal stabilite
sağlandıktan sonra estetik ve fonksiyonel sebeplerle ortodontik tedavi uygulanan 5 hastanın 12-46 ay
aralığında takibi sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Periodontitis, Periodontal Tedavi, Ortodontik Tedavi
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Özet
Giriş ve Amaç: Dental implant uygulamaları, yüksek başarı ve sağ kalım oranları ile diş eksikliği
nedeniyle kaybedilen fonksiyon ve estetiği geri kazandırmak için sıklıkla tercih edilen bir tedavi
seçeneğidir. Son yıllarda, hasta ve hekimlerin artan estetik beklentileri, oral implantolojinin protetik
aşamasını çok daha önemli bir hale getirmiştir. Çeşitli dental tedavilerin geliştirilmesi ile birlikte hasta
memnuniyeti ve tedavi sonrası ağızla ilgili kalite de dahil olmak üzere tedavi sonuçlarını
nicelleştirilmesinin önemi giderek artmıştır. Hastalardan subjektif yanıtlar ortaya çıkarmak için
tasarlanmış anketler kullanılarak tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi için Geriatrik Ağız Sağlığı
Değerlendirme Endeksi, Ağız Sağlığı Etki Profili (OHIP-49,14 OHIP 14,15 ve OHIP-EDENT16) ve
Dental Etki Profili gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı ; implant destekli tam
protezlere alışma döneminde implant destekli konvansiyonel tam protez ve all on four konsepti
uygulanmış hastalarda hasta deneyimleri ve yaşam kalitesinin OHIP – 14 anketi sonuçlarına göre
değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu pilot çalışma 2021 yılında Kırıkkale Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi kliniğinde implant destekli tam protez yaptıran 40 hasta
üzerinde gerçekleştirilmiştir. İmplant destekli konvansiyonel tam protez ve all-on-four konsepti
uygulanmış hastalar olarak iki farklı gruba ayrılarak hastalara OHIP -14 anket soruları tedavi öncesi ve
tedavi sonrasında sorulmuştur. Bulgular: OHIP anketi sonucu implant destekli konvansiyonel tam protez
hastaları ve all on four konsepti uygulanmış hastalarda tedavi öncesine kıyasla tedavi sonrası hasta
deneyimleri değerlendirildiğinde her iki grupta da memnuniyet artışı gözlenmektedir. All-on-four tedavi
konsepti uygulanmış hastalarda anket sonucu fonksiyonel açıdan problem yaşayan hastaların oranı
%18.3, psikolojik açıdan problem yaşayanların oranı ise % 10.6’dır. İmplant destekli konvansiyonel tam
protez hastalarında ise fonksiyonel açıdan problem yaşayan hastaların oranı %32.3, psikolojik açıdan
problem yaşayan hastaların oranı ise %38.1’dir.Sonuç : All-on-four tedavisi uygulanan hastalarda
implant destekli fonksiyonel tam protez hastalarına kıyasla psikolojik ve fonksiyonel parametreler
değerlendirildiğinde memnuniyet oranı daha yüksek olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: All-On-Four, Anket, Dental Protez, Hasta Memnuniyeti, OHIP – 14
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Measurement of Patient Experiences Using the Ohıp-14 Questionnaire in Patients With Implant
Supported Conventional Full Dentures and All-On-Four Concept

Abstract
Background and Objectives: Dental implant treatments are frequently preferred treatment option due
to high success and survival rates. In recent years, the increasing aesthetic expectations of patients have
made the prosthetic stage of oral implantology much more important. Assessment of treatment outcomes
using questionnaire designed to elicit subjective responses from patients appears to be an appropriate
method of evaluation. Approaches to doing so include the Geriatric Oral Health Assessment Index,13
the Oral Health Impact Profiles (OHIP-49,14 OHIP 14,15 and OHIP-EDENT16), and the Dental Impact
Profile. The aim of this study; to evaluate the patients’ experience and quality of life according to the
results of OHIP - 14 questionnaire in patients who have been treated with conventional implantsupported full dentures and all on four concepts. Materials and Methods: This pilot study was carried
out on 40 patients who had total implant supported prosthesis at the clinic of prosthodontics in 2021.
OHIP -14 questionnaire questions were asked by dividing into two different groups as implant supported
conventional full denture and all on four concept. Results :As a result of the OHIP questionnaire, when
the experience of post-treatment patients is evaluated compared to the pre-treatment patients in
conventional full prosthetic patients with implant support and all on four concept applied, satisfaction
increase is observed in both groups. The proportion of patients who had functional problems as a result
of the questionnaire was 18.3%, and the rate of those who experienced psychological problems was
10.6%. In implant supportted conventional full denture patients, the rate of patients with functional
problems is 32.3%, and the rate of patients with psychological problems is 38.1%. Conclusion: When
the psychological and functional parameters were evaluated in patients the satisfaction rate was higher
in patients were treated with all on four concept compared to implant-supported conventional full
denture patients.
Keywords: All-On-Four, Questionnaire, Denture, Patient Prediction, OHIP – 14
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Özet
Geleneksel ölçü tekniklerinin istenmeyen özelliklerini ortadan kaldıran dijital sistemlerde geliştirilen
yenilikler, hem hekim hem de hasta için pratik olarak ölçü alınmasını sağlar. Diş hekimliğinde bu
sistemlerdeki ağız içi veya ağzı dışı tarayıcılar kullanılarak laboratuvar ve klinik ortamda oluşabilecek
sorunların minimalize edilmesi hedeflemektedir. Adeziv simanın gelişimine paralel olarak son yıllarda
geleneksel tedavi yöntemlerine alternatif olarak endokron restorasyonlar uygulanmaktadır. Endokronlar
intraradiküler post, kor ve kronu tek bileşende birleştirerek monoblok restorasyonlara benzer.
İntraradiküler postları kullanan geleneksel yaklaşımların aksine, endokron restorasyonlar pulpa odasının
iç kısmına ve kavite kenarlarına sabitlenir, böylece sırasıyla pulpa duvarları ve adeziv simantasyon
tarafından sağlanan hem makro hem de mikro mekanik retansiyon ile sonuçlanır. Geleneksel
yöntemlerle karşılaştırıldığında, endokronların iyi estetik, daha iyi mekanik performans, daha az maliyet
ve daha kısa klinik süre gibi avantajları vardır. Endokronlar, özellikle aşırı hasar görmüş endodontik
tedaviler için geleneksel post-kor restorasyonlara ve sabit bölümlü protezlere alternatif olarak
kullanılmıştır. Özellikle kalsifiye, kavisli veya kısa kök kanallarına sahip dişler ve metal veya seramik
alt yapılar üzerinde yeterli seramik kalınlığının elde edilmesinin mümkün olmadığı sınırlı interokluzal
alana sahip dişler için endikedir. Kliniğimize gelen 14 yaşındaki genç hastamızın interoklüzal mesafesi
dar olduğu için endokron planlaması yapıldı. Preparasyonu yapıldıktan sonra 3Shape (Trios 4,
Kopenhag, Danimarka) ile ölçüsü alındı. Restorasyonun tasarımı ve üretimi laboratuvarda yapıldı.
Endokron, Variolink N (Ivoclar Vivident, Schaan, Lihtenştayn) ile simante edildi.
Anahtar Kelimeler: 3shape, Adeziv, Endokron, Monoblok, Variolink N

Endocrown Restoration With 3 Shapes in a Tooth With a Narrow Interocclusal Distance

Abstract
The innovations developed in digital systems, which eliminates the undesirable features of
conventional impression techniques, enable practically to take impression for both the physician and the
patient. In dentistry, it is aimed to minimize the problems that may occur in the laboratory and clinical
environment by using intraoral or extraoral scanners in these systems. In parallel with the development
of adhesive cement, endocrown restorations have been applied as an alternative to traditional treatment
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methods in recent years. Endocrowns assemble the intraradicular post, the core, and the crown in one
component, thus resembling monoblock restorations. Unlike conventional approaches which use
intraradicular posts, endocrown restorations are anchored to the internal portion of the pulp chamber
and on the cavity margins, thereby resulting in both macro and micro-mechanical retention, provided by
the pulpal walls and adhesive cementation, respectively. Compared to conventional methods,
endocrowns have advantages like good aesthetics, better mechanical performance, less cost, and reduced
clinical time. Endocrowns have been used as an alternative to conventional post-core restorations and
fixed partial dentures, especially for excessively damaged endodontically treated. They are specifically
indicated for teeth with calcified, curved, or short root canals and for teeth with limited interocclusal
space, in which it is not possible to attain an adequate thickness of the ceramic covering on the metal or
ceramic substructures. Endocrown was planned for our 14-year-old young patient who came to our clinic
because the interocclusal distance was narrow. After the preparation, the impression was taken with
3Shape (Trios 4, Copenhagen, Denmark). The design and production of the restoration was done in the
laboratory. Endocrown was cemented with Variolink N ( Ivoclar Vivident, Schaan, Liechtenstein).
Keywords: 3shape, Adhesive, Endocrown, Monoblock, Variolink N
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Is the Plant-Based Diet Bad for the Teeth' Reviewing the Effect of the
Plant-Based Diet On the Oral Health of Children

Asst. Prof. Dr. Merve Aksoy1
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Abstract
Introduction: Plant-based (vegan) diet has been an increasing worldwide trend in recent years among
individuals. This type of nutrition excludes all kinds of animal products from daily dietary routine and
includes whole grains, vegetables, legumes and soy, nuts, seeds, and fruits. Literature Review: The
existing literature knowledge supports the idea of getting all essential amino acids, calcium, and other
minerals along with vitamins by consuming animal products. However, recent studies ongoing for nearly
30 years have revealed that the one on a whole plant based-diet can provide all the essential nutritional
elements. Recently, it has been evident that a plant-based diet positively correlates with decreased health
problems and a better cardiovascular health situation. A plant-based diet also benefits the decreased risk
for diabetes and cholesterol problems. Although the effect of vegan nutrition habits on an individual's
general health is well studied, there have been limited studies regarding the effect of a whole plant-based
diet on individuals' oral and dental health status. No study has detected the relationship between a vegan
diet and the dental-oral health of the vegan weaning pediatric population. The results of present studies
regarding oral health and a vegan diet are not as pleasant as those on the general health of individuals.
The previous oral health-related studies declared that plant-based dietary habits are related to increased
enamel hypomineralisation, high risk for acid erosion, and caries development. However, some authors
detected the positive effect of a plant-based diet on gingival health and oral hygiene habits. Conclusion:
Since the studies assessing the effect of dental-oral health of a plant-based nutrition habit are limited,
there has been no consensus among dental professionals regarding the relation between a plant-based
diet and oral health status. Future studies are needed on this aspect to find an answer to the question, "Is
plant-based nutrition bad for teeth or not?"
Keywords: Vegan, Dental Health, Children's Oral Health, Plant-Based Diet
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IZC (Infra-Zigomatik Kret) ve MBS (Mandibuler Bukkal Raf) Vidalarının
Ortodontide Kullanımı

Asst. Prof. Dr. Hakan Gurcan Gurel1
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Özet
Geçici iskeletsel ankraj için kullanılan mini vidalar ve mini plaklar son zamanlarda ortodontistler
arasında oldukça popülerdir. Mini vidalar, mini plakalara göre daha ucuzdur ve teknik olarak
yerleştirilmesi ve çıkarılması daha kolaydır. Genellikle herhangi bir ciddi komplikasyona neden
olmadan bir ortodontist tarafından yerleştirilebilirler. Bununla birlikte, diş kökleri, ana kan damarları ve
maksiller sinüsler gibi belirli anatomik yapılara olan mesafeleri ve primer stabiliteleri, başarılı Şekilde
yerleştirilmelerini etkiler. Ortodontistler, vidalarda daha iyi biyomekanik uygulama vektörleri elde
etmek ve vidaların hayatta kalma oranlarını artırmak amacıyla interradikuler vidaların alveolün hem
bukkal hem de lingual taraflarında, retromolar bölgedeki ekstra alveolar konumlarda, sert damak sütüru
üzerinde veya onun lateralinde ve ayrıca infrazigomatik kret (IZC) ve mandibular bukkal raf (MBS)'ta
etkilerini araştırmışlardır. İnterradiküler mini vidaların aksine, infrazigomatik kret (IZC) ve mandibular
bukkal raf (MBS) vidaları, dişlerin mini vidalara doğru hareket etme riski olmadan dental arklara
uygulanan doğrudan bir kuvvetle dişlerin hareketine imkan tanır. Bu derlemenin amacı, istenmeyen
etkileri en aza indirmek için infrazigomatik kret (IZC) ve mandibular bukkal raf (MBS) vidalarının
doğru yerleştirilmesi hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: IZC (Infra-Zigomatik Kret) Vidalar, MBS (Mandibular Bukkal Raf) Vidalar

The Use of IZC (Intra-Zygomatic) and MBS (Mandibular Buccal Shelf) Screws in Orthodontics

Abstract
Miniscrews and miniplates, which are temporary skeletal anchorage devices, are recently quite popular
among orthodontists. Miniscrews are less expensive and technically simpler to place and remove than
miniplates. They can often be placed by an orthodontist without causing any serious complication.
However, primary stability and distances from certain anatomical structures, such as dental roots, major
blood vessels, and maxillary sinuses, influence successful miniscrew placement. Orthodontists have
investigated the effects of placing interradicular screws both on the buccal and lingual sides of the
alveolus and in extra-alveolar locations at the retromolar area, at the hard palate either on the suture or
lateral to it, as well as in the infrazygomatic crest (IZC) and mandibular buccal shelf (MBS), with the
goal of obtaining better biomechanical application vectors and increasing survival rates. In contrast to
interradicular miniscrews, infrazygomatic crest (IZC) and mandibular buccal shelf (MBS) screws enable
the movement of the dentition with an immediate and direct force applied to the dental arches without
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the risk of teeth moving against the miniscrews. The aim of this review is to give information about the
correct placement of infrazygomatic crest (IZC) and mandibular buccal shelf (MBS) screws to minimize
the undesired effects
Keywords: IZC (Infra-Zygomatic Crest) Screws, MBS (Mandibular Buccal Shelf) Screws
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Karışık Dişlenme Döneminde Görülen Dentigeröz Kistin Konservatif
Tedavisi: İki Olgu Sunumu

Dr. Nilge Sarımehmetoğlu1, Dr. Ceren Karaoğlu1, Asst. Prof. Dr. Didem Odabaşı1
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
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Özet
Dentigeröz kistler, genellikle gömülü bir dişin kuronu ile ilişkili olan iyi huylu gelişimsel kistlerdir.
Tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte çocuklarda seyrek gözlenmektedir. Dentigeröz kistlerin karışık
dişlenme dönemindeki tedavisinde marsupializasyon; daimi dişlerin sürmesine olanak sağlamak ve
çevre dokuların korunması amacıyla ilk seçenek olarak düşünülmelidir. Bu vaka raporunun amacı;
karışık dişlenme dönemindeki iki çocuk hastada dentigeröz kistin marsupializyon tedavisini
sunmaktadır. Cerrahi olarak kiste komşu süt dişleri çekildi. Her iki hastadan ölçü alınarak obturatör
hareketli aparey planlandı ve çekim soketine uyumlandı. Hasta velilerinden soketi ve kist boşluğunu
günde 3 kez serum fizyolojik ile yıkamaları söylendi. Hastalar düzenli olarak kontrollere çağırıldı. 6.
ayın sonunda radyolusent alan kaybolmuştur ve dişlerin sürme aktiviteleri takip edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dentigeröz Kist, Karışık Dişlenme, Marsupializasyon, Pedodonti

Conservative Treatment of Dentigerous Cyst in Mixed Dentition: Two Case Reports

Abstract
Dentigerous cysts are benign developmental cysts that are usually associated with the crown of an
impacted tooth. Although it is seen in all age groups, it is rarely observed in children. Marsupialization
in the treatment of dentigerous cysts in mixed dentition; It should be considered as the first option in
order to allow permanent teeth to erupt and to protect the surrounding tissues. The purpose of this case
report is; presents the marsupialization treatment of dentigerous cyst in two pediatric patients with mixed
dentition. Surgically, the primary teeth adjacent to the cyst were extracted.

An obturator removable appliance was planned by taking measurements from both patients and it was
adjusted to the extraction socket. The parents of the patients were told to wash the socket and the cyst
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cavity with saline 3 times a day. The patients were controlled regularly. At the end of the 6th month, the
radiolucent area has disappeared and the eruption activities of the teeth are followed.
Keywords: Dentigerous Cyst, Mixed Dentition, Marsupialization, Pedodontics
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Karışık Dişlenme Döneminde Hareketli Apareyler ile Önleyici Ortodontik
Tedavi: Olgu Serisi
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Özet
Basit hareketli apareyler, karışık dişlenme döneminde önleyici ortodontik tedavi amacıyla
kullanılabilmekte ve kısa süreli, efektif tedavi imkanı sağlamaktadır. Önleyici ortodontik tedaviler,
gelişen maloklüzyonun şiddetini ortadan kaldıran veya azaltan tedavi yöntemleridir. Hareketli apareyler
ile karışık dişlenme döneminde görülen ön ve arka çapraz kapanış bozukluklarının düzeltilebilmesi
mümkündür. Bu olgu serisinde; ön ve/veya arka çapraz kapanış sorunu bulunan 9-11 yaş aralığındaki
üç hastanın hareketli aparey ile tedavisinin sunulması amaçlanmıştır. Tek taraflı arka çapraz kapanış
tespit edilen ilk hastada çift yönlü vida bulunan hareketli aparey ile üst çene genişletilmesi planlandı.
Haftada iki kez vida 0,25 mm aktive edilerek yaklaşık 6 ay sonunda çapraz kapanışın düzeldiği saptandı.
Kliniğimize başvuran ikinci hastada ön lateral dişin çapraz kapanışta olduğu görüldü. Z zemberekli
ısırma platformu bulunan vidalı hareketli aparey ile tedavisi planlandı. Haftada 1 kez vida 0,25 mm
açıldı, laterale yeterli yer elde edildikten sonra zemberek aktive edildi. Yaklaşık 4 ay sonunda lateralin
çapraz kapanışının düzeldiği saptandı. Son hastada, hem ön hem arka çapraz kapanış tespit edildi. Z
zemberekli ısırma platformu bulunan vidalı hareketli aparey ile tedavisi planlandı. Haftada iki kez 0,25
mm genişletme yapıldı, çapraz kapanışta bulunan diş için için yeterli yer elde edildiğinde zemberek
aktive edildi. Hastanın çapraz kapanışlarının 5 ayın sonunda düzeldiği gözlendi. Sonuç olarak bu basit
hareketli apareyler ile kısa süreli ve oldukça etkili tedavi sonuçları elde edilmiştir. Hastalarda ön ve arka
çapraz kapanış sorunlarının düzeldiği gözlenmiş ve ileride oluşabilecek maloklüzyonların şiddeti
azaltılmıştır. Bu tedavi yöntemleri ile hastalar ve ebeveynler açısından kabul edilebilir sonuçlar almak
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Çapraz Kapanış, Hareketli Aparey, Pedodonti, Ortodonti.
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Komplike Kron-Kök Kırığı Bulunan Anterior Dişin Tedavisi: Bir Olgu
Sunumu

Dr. Nilge Sarımehmetoğlu1, Asst. Prof. Dr. Didem Odabaşı1
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1

Özet
Amaç: Travmatik diş yaralanmaları sonucu ön dişlerde oluşan kron-kök kırıkları kompleks
yaralanmalardır. Tedavi seçenekleri kırık hattının seviyesi ve pulpa ile ilişkisi, kalan diş dokusu, estetik
beklenti gibi durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu olgu sunumunda komplike kron-kök
kırığı olan ön sol santral dişin tedavisi anlatılmaktadır. On yaşındaki kız hasta ön sol dişinde iki hafta
önce oluştuğunu belirttiği kırık şikayeti ile Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti
kliniğine başvurdu. Klinik ve radyolojik muayenede dişte komplike kron-kök kırığı olduğu, kronun
dikey yönde iki parçaya ayrıldığı ve kırığın oblik şekilde kökün apikal üçlüsüne yakın sonlandığı tespit
edildi. Aynı seans pulpa ekstirpe edildi ve kalsiyum hidroksit içerikli kanal içi medikaman konuldu ve
diş kompozit ile restore edildi. Diş komşu dişlere splintlendi. Hasta randevularına gelmedi ve on ay
sonra geçici dolgunun düşmesi şikayeti kliniğimize tekrar başvurdu ve tedavisine devam edildi. Yeniden
başvurusunda alınan radyografında fragmanlar arası ayrılma ve rezorpsiyon görüldü. Dişin tedavisi
MTA ile kanal tedavisi yapılarak sonlandırıldı. Bu olguda, mevcut rezorpsiyonun durduğu, dişin klinik
ve radyolojik olarak stabil olduğu görülmüştür. Diş asemptomatik olarak başarılı şekilde fonksiyon
görmekte ve takibi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Komplike Kron-Kök Kırığı, Mta, Pedodonti, Travmatik Dental Yaralanma

Treatment of Anterior Tooth With Complicated Crown-Root Fracture: A Case Report

Abstract
Crown-root fractures of anterior teeth as a result of traumatic dental injuries are complex injuries.
Treatment options may vary depending on the level of the fracture line and its relationship with the pulp,
remaining tooth tissue, and aesthetic expectations. In this case report, the treatment of an anterior left
central tooth with a complicated crown-root fracture is described. A ten-year-old female patient applied
to Ordu University Faculty of Dentistry Pedodontics clinic with the complaint of a fracture in her left
anterior tooth, which was occured two weeks ago. In the clinical and radiological examination, it was
determined that the tooth had a complicated crown-root fracture, the crown was divided into two parts
in the vertical direction, and the fracture ended obliquely close to the apical third of the root. The pulp
was extirpated and intracanal medicament containing calcium hydroxide was placed and then the tooth
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was restored with composite. The tooth was splinted to the near teeths. The patient did not come to her
appointments, and ten months later, she was admitted to our clinic again with the complaint of the loss
of the temporary filling and her treatment was continued. On the radiograph taken in her reapplication,
separation and resorption between fragments were observed. The treatment of the tooth was finished by
root canal treatment with MTA. In this case, it was observed that the existing resorption stopped and the
tooth was clinically and radiologically stable. The tooth functions successfully asymptomatically and its
follow-up continues.
Keywords: Complicated Crown-Root Fracture, Mta, Pedodontics, Traumatic Dental Injury
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Konjenital 3. Molar Eksikliği Olan Bireylerde Sella Turcica Morfolojisinin
ve Ponticulus Posticus Kalsifikasyonunun Değerlendirilmesi
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Özet
Amaç: Konjenital 3. molar eksikliği olan bireylerde sella turcica morfolojisini ve ponticulus posticus
kalsifikasyonunu değerlendirmek ve elde edilen bulguları diş eksikliği olmayan bireylerin bulguları ile
kıyaslamak. Materyal ve Metod: Konjenital 3. molar eksikliği olan 38 bireyin (ortalama yaş, 16,45±2,11
yıl) tedavi öncesi sefalometrik radyografları analiz edildi ve sonuçlar iskeletsel Sınıf I malokluzyona
sahip ve diş eksikliği olmayan 38 bireyden (ortalama yaş, 16,57±1,13 yıl) oluşan kontrol grubu ile
kıyaslandı. Her birey için sella turcica’nın uzunluğu, çapı ve derinliği hesaplandı. Sella turcica
köprüleşmesi tip I, II ve III olarak skorlanırken ponticulus posticus kalsifikasyonu sınıf I, II ve III olarak
sınıflandı. Veriler, gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t ve ki kare testleri ve grup içi
kategorik parametreler arası ilişki için ki kare testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Konjenital 3.
molar eksikliği olan ve diş eksikliği olmayan gruplar arasında sella turcica uzunluğu, çapı ve derinliği
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Sella turcica köprüleşmesi
skorlarının dağılımı gruplar arasında anlamlı farklılık göstermezken (p>0,05) konjenital 3. molar
eksikliği olan bireylerde sınıf II ponticulus posticus kalsifikasyon sıklığının arttığı gözlendi (p<0,05).
Her iki grupta da sella turcica köprüleşmesi ile ponticulus posticus kalsifikasyonu arasında bir ilişki
olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma, konjenital 3. molar eksikliği olan ve diş eksikliği
olmayan bireyler arasında sella turcica morfolojisi açısından herhangi bir farklılık olmadığını ve sınıf II
ponticulus posticus kalsifikasyon sıklığının konjenital 3. molar eksikliği olan bireylerde arttığını
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Eksik Diş, Konjenital, Ponticulus Posticus, Sella Turcica, Üçüncü Molar
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Evaluation of Sella Turcica Morphology and Ponticulus Posticus Calcification in Subjects With
Congenitally Missing Third Molar

Abstract
Aim: To evaluate the morphology of the sella turcica and calcification of the ponticulus posticus in
subjects with congenitally missing third molar, and to compare the findings with those of subjects
without missing tooth. Material and Method: Pretreatment cephalometric radiographs (mean age,
16.45±2.11 years) of 38 subjects with congenitally missing third molar were analyzed and compared
with the control group consisting of 38 subjects (mean age, 16.57±1.13 years) with skeletal Class I
malocclusion and without missing tooth. The length, diameter and depth of the sella turcica were
calculated for each subject. Sella turcica bridging was scored as types I, II, and III, whereas ponticulus
posticus calcification was classified as class I, II, and III. Data were analyzed using independent sample
t and chi-square tests for intergroup comparisons, and chi-square test for the relation of categorical
parameters within the each group. Results: There were no statistically significant differences in the
length, diameter and depth of the sella turcica between the groups (p>.05). Although the distribution of
sella turcica bridging scores did not significantly differ between the groups (p>.05), it was observed that
the frequency of Class II ponticulus posticus calcification increased in subjects with congenitally
missing third molar (p<.05). No relationship was found between sella turcica bridging and ponticulus
posticus calcification in either group (p>.05). Conclusion: This study showed that there was no
difference in terms of sella turcica morphology between subjects with congenitally missing third molar
and without missing tooth, and the frequency of class II ponticulus posticus calcification increased in
subjects with congenitaly missing third molar.
Keywords: Congenital, Missing Tooth, Ponticulus Posticus, Sella Turcica, Third Molar
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı mandibular anterior dişlerdeki köklerin simetrisini ve kanal
morfolojisini KIBT görüntüleri ile araştırmaktır. Materyal ve Metot: 200 hastaya ait CBCT görüntüleri
üzerinde mandibular santral, lateral ve kanin dişlerinin kök kanal morfolojisi Vertucci sınıflamasına
göre bilateral olarak değerlendirildi. Kök kanal tiplerinin diş grupları ve cinsiyetler arasındaki dağılımı
ve sağ-sol simetrisi sırasıyla Pearson ki-kare ve kappa testi ile analiz edildi. Bulgular: Santral ve lateral
dişlerde en yaygın ve en az görülen konfigürasyonlar tip I ve tip II idi. Tip VI, VII ve VIII görülmedi.
Kaninlerde tip I ve tip IV sırasıyla en fazla ve en az tipti. Tip II, VI, VII ve VIII bu grupta görülmedi.
Sonuç: Başarılı bir kanal tedavisi için iki boyutlu görüntüleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda
kanal morfolojisi KIBT ile değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kök Kanal Morfolojisi; Vertucci Sınıflandırması; Kıbt; Simetri

Evaluation of the Root Canal Morphology of Mandibular Anterior Teeth Using Cone-Beam
Computed Tomography.

Abstract
Purpose: The aim of this study is to investigate to symmetry and canal morphology of the roots in
mandibular anterior teeth via CBCT images. Materials and Methods: Root canal morphology of
mandibular central, lateral and canine teeth on CBCT images of 200 patients was evaluated bilaterally
according to the Vertucci classification. The distribution of root canal types between tooth groups and
genders and right-left symmetry were analyzed by Pearson chi-square and kappa test, respectively.
Results: The most common and least common configurations in central and lateral teeth were type I and
type II. Types VI,VII and VIII were not seen. In canines type I and type IV were the most and least types
respectively.
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Type II, VI,VII and VIII were not seen in this group. Conclusion: For a succesful root canal treatment,
canal morphology can be evaluated with CBCT in cases where two-dimensional imaging techniques are
insufficient.
Keywords: Root Canal Morphology; Vertucci Clasification; Cbct; Symmetry
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Molar-İnsizor Hipomineralizasyonu Olan Bir Hastanın Protetik
Rehabilitasyonu

Asst. Prof. Dr. Tuğçe Kavaz1
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
*Corresponding author: Tuğçe Kavaz

1

Özet
Molar-İnsizor Hipomineralizasyonu Olan Bir Hastanın Protetik Rehabilitasyonu Giriş: Büyük azı ve
kesici diş hipomineralizasyonu (MIH), ağızda hipomineralize dişlerin olduğu, etiyolojisi bilinmeyen,
genel bir dağılımın gözlenmediği minenin gelişimsel bozukluğudur. Bu vaka raporunda kliniğimize
MIH sendromuyla ve estetik ve fonksiyonel şikayetlerle başvuran hastanın protetik rehabilitasyonu
anlatılmaktadır. Vaka Raporu: 25 yaşında herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan ve mine
dokusundaki kahverengi- sarı defektlere kliniğimize başvuran kadın hastanın dental muayenesi sonucu
kendisine üst çenede 16-26 alt çenede 46-26 arası dişlere büyük azı ve kesici diş hipomineralizasyonu
(MIH) tanısı kondu. Dental fotoğraflar alındıktan sonra hastaya tedavi seçeneklerinden bahsedildi.
Hastanın yaşı da dikkate alınarak ve mine defektlerinin maskelenmesi amacıyla dayanıklı bir materyal
olan monolitik zirkonya materyali tercih edildi. Gülümseme hattında bulunan 16-26 ve 44-34 arasında
bulunan toplamda yirmi adet diş prepare edildi ve geleneksel yöntemle ölçü alındı. Kapanış kaydı Lucia
jig yöntemiyle alındı. Hastaya özel bir tasarım programında gülüş dizaynı yapıldı ve bu taslaktan geçici
restorasyonlar üretildi. Geçici restorasyonlarda okluzal ve estetik düzenlemeler dikkate alınarak daimi
restorasyonlar üretildi ve son seansta geleneksel cam iyonomer simanla restorasyonlar simante edildi ve
tedavi hasta memnuniyetiyle tamamlanmış oldu. Hasta 3 aylık kontrol randevusuna çağrıldı. Sonuç:
Protetik tedaviyle hastada defektli mine dokusu kaldırılmış; anterior ve posterior restorasyonlar ile
estetik ve oklüzyon iyileştirilirken bunun yanında hastadan psikolojik olarak anlamlı derecede pozitif
geri bildirim alınmıştır. Monolitik zirkonya gibi modern seramik sistemler maskeleme özellikleriyle ve
dayanıklıklarıyla MIH’lı hastalarda estetik birer seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: MIH, Monolitik Zirkonya, Gülüş Tasarımı

Prosthetic Rehabilitation of a Patient With Molar-Incisor Hypomineralization

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences

Abstract
Prosthetic Rehabilitation of a Patient with Molar-Incisor Hypomineralization Introduction:
Hypomineralization of molars and incisors (MIH) is a developmental disorder of enamel with
hypomineralized teeth in the mouth, of unknown etiology, and in which a general distribution is not
observed. In this case report, the prosthetic rehabilitation of the patient who applied to our clinic with
MIH syndrome and aesthetic and functional complaints is explained. Case Report: A 25-year-old female
patient who did not have any systemic disease and applied to our clinic with brown-yellow defects in
the enamel tissue, was diagnosed with hypomineralization of premolars and incisors (MIH) between 1626 teeth in the upper jaw and 46-26 teeth in the lower jaw. After the dental photos were taken, the patient
was told about the treatment options. Monolithic zirconia material, which is a durable material, was
preferred in order to mask the enamel defects, taking into account the age of the patient. Twenty teeth
in total, located between 16-26 and 44-34 in the smile line, were prepared and taken impression using
the traditional method. The bite registration was taken with the Lucia jig method. Smile design was
made in a patient-specific design program and temporary restorations were produced from this design.
In temporary restorations, permanent restorations were produced taking into account the occlusal and
aesthetic arrangements, and in the last session, the restorations were cemented with traditional glass
ionomer cement and the treatment was completed with patient satisfaction. The patient was called for a
3-month control appointment. Conclusion: Defected enamel tissue was removed with prosthetic
treatment; Aesthetics and occlusion were improved with anterior and posterior restorations, while
psychologically significant positive feedback was received from the patient. Modern ceramic systems
such as monolithic zirconia appear as aesthetic options in patients with MIH with their masking
properties and durability.
Keywords: MIH, Monolithic Zirconia, Smile Design
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Multiloküler Ameloblastomun Dredging Method Yöntemi ile Tedavisi: Bir
Vaka Çalışması

Asst. Prof. Dr. Efe Can Sivrikaya1
1

Karadeniz Technical University

Özet
Ameloblastoma genellikle mandibular posterior bölgede diferansiye olmamış mine dokusundan
gelişen ve genellikle 3. dekadda bir tümördür. Çoğunlukla yavaş büyüyen asemptomatik bir lezyon
olduğu için farklı sebepler ile alınan ortopantogram radyografierinde tespit edilir. Radyografik olarak
genelikle düzgün sınırlı sklerotik kemik ile çevril multiloküler veya uniloküler radyolusent alanlar
görülür. Tedavisi tümörün tipine ve boyutuna göre enükleasyondan blok rezeksiyona kadar değişebilir.
1973 te ameloblastomun tedavisi için Dredging method denilen yeni bir konservatif teknik tanıtıldı. Bu
teknikte tümöre ulaşılıp marsüpyalizasyona benzer şekilde ağız ortamına açılır. 2 veya 3 ayda bir bu
işlem tekrarlanarak tümörün küçülmesi sağlanır ve ardından enükle edilerek çıkarılır. Bu esnada loküler
odaklarda radyografik olarak küçülme görülmezse o bölge rezeke edilir veya enükle edilir. Bu vaka
raporunda 14 yaşındaki hastada sol mandibular bölgede korpus, ramus ve kodili içine alan multilokuler
ameloblastomun modifiye dredging metod ile tedavisi belirtilmektedir. Hastada 5. ayda alınan filmde
kondil bölgesinde iyileşmenin daha az olduğu görüldü. Ancak bu bölge kondil hizası olduğu ve bu
bölgenin rezeksiyonundan kaçınmak amacı dredging method tekniği modifiye edilerek, kondil bölgesi
ağız bölgesine açılmış ve ekstra olarak kürete edilerek 2 seans (5 ay) daha beklenmiştir. Sonuç olarak
korpusta kalan kitle enükle edilerek hastanın tedavisi tamalanmıştır. 1 sene içinde relaps görülmemiştir.
Bu hasta gibi geniş ameloblastom vakalarında öncesinde modifiye dredging methodunun uygulanmasını
önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Ameloblastoma, Dredging Metod, Koruyucu Tedavi, Mandibula

Treatment of Multilocular Ameloblastoma by Modified Dredging Method: A Case Study

Abstract
Ameloblastoma is a tumor that usually develops from un-differentiated enamel tissue in the
mandibular posterior region, usually in the 3rd decade. Since it is usually a slow-growing and
asymptomatic lesion, it is detected on orthopantogram radiographs taken for different reasons.
Radiographically, multilocular or unilocular radiolucent areas surrounded by smoothly circumscribed
sclerotic bone are usually seen. Treatment can range from enucleation to block resection depending on
the type and size of the tumor. In 1973, a new conservative technique called the Dredging method was
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introduced for the treatment of ameloblastoma. In this technique, the tumor is accessed and opened to
the oral environment in a manner similar to marsupialization. Every 2 or 3 months this process is
repeated to shrink the tumor and then it is enucleated and removed. In the meantime, if no radiographic
shrinkage is seen in the local foci, that area is resected or enucleated. In this case report, we describe the
treatment of a 14-year-old patient with multilocular ameloblastoma involving the corpus, ramus and
codyle in the left mandibular region using a modified dredging method. In the film taken at the 5th
month, it was seen that the healing was less in the condyle region. However, since this region was at the
condyle level and in order to avoid resection of this region, the dredging method technique was modified
and the condyle region was opened to the mouth area and curetted extra and waited for 2 more sessions
(5 months). As a result, the remaining mass in the corpus was enucleated and the patient's treatment was
completed. There was no relapse within 1 year. In large ameloblastoma cases such as this patient, we
recommend a modified dredging method to be performed first.
Keywords: Ameloblastoma, Conservative Treatment, Dredging Method, Mandible
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Nörodejeneratif Bozukluklar ve Periodontal Hastalık Arasındaki İlişki
Mekanizmaları

Assoc. Prof. Dr. Aysan Lektemür Alpan1
Pamukkale Üniversitesi
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Özet
Nörodejenerasyon, nöronların yapısal veya fonksiyonel kaybı ve hücre ölümü ile sonuçlanan
ilerleyici süreç olarak tanımlanır. Santral sinir sisteminin belirli bölgelerindeki nöron ve sinapsların geri
dönüşümsüz disfonksiyonu ve kaybı ile karakterize nörodejeneratif hastalıkların temelindeki moleküler
mekanizmalar net olarak açıklanamamış olsa da enflamatuvar süreçlerin önemli rol oynadığı
düşünülmektedir. Enflamatuvar cevap ve artmış sitokin formasyonu ile nörodejeneratif süreçler
arasındaki güçlü bağlantı birçok nörodejeneratif hastalıktaki geri dönüşümsüz hücre kaybının temelini
oluşturmaktadır. Dengeli ve sağlıklı bir mikrobiyota insan sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır.
Mikrobiyotanın içeriği ve dengesinin bozulması durumunda ise vücutta enflamatuvar süreçler
tetiklenebilmekte ve dolayısıyla hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Mikrobiyotadaki değişiklikler
sistemik inflamasyona, kan-beyin bariyerinin bozulmasına, nöroinflamasyona ve ardından da
nörodejenerasyona neden olabilmektedir. Periodontal hastalık spesifik mikroorganizmalar veya spesifik
mikroorganizma gruplarının neden olduğu dişetinde bağ dokusu ve kolajen kaybı ile birlikte alveolar
kemik rezorpsiyonunun meydana geldiği, diş destek dokularının kaybı ile karakterize enflamatuvar bir
hastalıktır. Periodontal hastalık sadece meydana geldiği yerle sınırlı kalmayıp sistemik olarak da düşük
dereceli enflamasyonu indükler. Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı ile periodontal hastalık
arasında enflamatuvar ve mikrobiyal yolaklar açısından çift yönlü ilişki olabileceğini destekleyen
çalışmalar mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Nörodejenerasyon, Parkison Hastalığı, Periodontitis

Association Mechanisms Between Neurodegenerative Disorders and Periodontal Disease

Abstract
Neurodegeneration is defined as the progressive process that results in the structural or functional loss
of neurons and cell death. Although the molecular mechanisms underlying neurodegenerative diseases
characterized by irreversible dysfunction and loss of neurons and synapses in certain regions of the
central nervous system have not been clearly explained, inflammatory processes are thought to play an
important role. The strong link between the inflammatory response and increased cytokine formation
and neurodegenerative processes underlies irreversible cell loss in many neurodegenerative diseases. A
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balanced and healthy microbiota is very important for human health. In case of deterioration of the
content and balance of the microbiota, inflammatory processes in the body can be triggered and therefore
diseases may occur. Changes in the microbiota can cause systemic inflammation, disruption of the
blood-brain barrier, neuroinflammation, and subsequently neurodegeneration. Periodontal disease is an
inflammatory disease characterized by loss of tooth support tissues, in which alveolar bone resorption
occurs with loss of connective tissue and collagen in the gingiva caused by specific microorganisms or
specific groups of microorganisms. Periodontal disease is not only confined to the site of occurrence but
also induces low-grade inflammation systemically. There are studies supporting that there may be a
bidirectional relationship between Alzheimer's disease and Parkinson's disease and periodontal disease
in terms of inflammatory and microbial pathways.
Keywords: Alzheimer's Disease, Neurodegeneration, Parkinson's Disease, Periodontitis
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Özet
Amaç: Bu çalışmada ağız ve diş sağlığı öğrencilerinin beslenme alışkanlığı ve ağız-diş sağlığı
ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Öğrencilerin ağız hijyeni davranışlarını
ve beslenme alışkanlığını belirlemek için kendi kendine uygulanan bir anket kullanıldı. Akdeniz diyetine
uyum Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi (KIDMED indeksi) ile değerlendirildi. Öğrencilerin boy uzunluğu,
vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplandı. Öğrenciler çürük, eksik ve dolgulu diş (DMFT)
skorlarının belirlenmesi için muayene edildi. Ayrıca tükürük örnekleri alınarak diş çürüğü bakteri
(Mutans streptokok ve laktobasil) seviyeleri ölçüldü. Bulgular: Bu çalışmaya toplam 213 öğrenci (Yaş
ortalaması: 20) katıldı. Öğrencilerde günde iki kez diş fırçalama, en az 1 defa diş ipi ve gargara kullanımı
alışkanlığı oranları sırasıyla %66,7, %10,3 ve %16,9 olarak hesaplandı. 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin
ortalama DMFT puanları sırasıyla 4,17 ± 3,54 ve 3,91 ± 2,94 olarak hesaplandı ve aralarında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Çoklu doğrusal regresyon analizine göre sınıf, yaş, cinsiyet, diş
fırçalama, diş ipi ve gargara kullanımı sıklığı gibi değişkenler DMFT indeksi üzerinde anlamlı bir etkiye
sahip değildir (p>0,05). Laktobasil seviyesi ve diş hekimi ziyareti sıklığının DMFT indeksi üzerinde
anlamlı etkiye sahip olduğu belirlendi (sırasıyla p=0,005 ve p=0,039). Çoğu öğrencinin KIDMED
indeksi puanları düşük (<3) veya orta düzeyde (4-7) olduğu belirlendi (sırasıyla %41,8 ve %46,5). Yaş,
cinsiyet ve sınıf değişkenleri ile KIDMED indeksi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
tespit edilmedi (p>0,05). Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu olumlu ağız sağlığı davranışları/uygulamaları
ve az sayıda diş çürüğüne sahip olsalar da ağız hijyeni talimatları, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı
alışkanlıklarına bağlılıkları geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ağız ve Diş Sağlığı, Akdeniz Diyeti Kalite İndeksi, Beslenme, Diş Çürüğü

The Evaluation of Students’ Dietary Habits and Oral Health Relationship

Abstract
Objective: The study was aimed to evaluate the relationship between dietary habits and oral health of
dental hygiene students. Materials and methods: A self-administered questionnaire was used to
determine the students’ oral hygiene practices and dietary habits. Adherence to the Mediterranean diet
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was evaluated with the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED index). The students' height, body
weight and body mass index (BMI) were calculated. Students were examined to determine carious,
missing and filled tooth (DMFT) scores. Also, saliva samples were collected to measure dental caries
bacteria (Mutans streptococci and lactobacilli) levels. Results: Totally, 213 students (mean age: 20)
participated in this study. The frequency of toothbrushing twice a day, flossing at least once and using
mouthwash habits were 66.7%, 10.3% and 16.9%, respectively. The mean DMFT scores of 1st- and
2nd- grade students were calculated as 4.17 ± 3.54 and 3.91 ± 2.94, respectively, and no statistically
significant difference was found between them (p>0.05). According to multiple linear regression
analysis, variables such as grade, age, gender, brushing frequency, flossing and using mouthwash habits
did not have a significant effect on the DMFT index (p>0.05). Lactobacillus level and dental visit
frequency were found to have a significant effect on the DMFT index (p=0.005 and p=0.039,
respectively). Most students' KIDMED index scores were found to be low (<3) or moderate (4-7) (41.8%
and 46.5%, respectively). There was no statistically significant difference between age, gender and grade
variables and KIDMED index scores (p>0.05). Conclusion: Although most of students have positive
oral health behaviors/practices and low carious teeth number, their adherence to oral hygiene
instructions, healthy dietary and lifestyle habits should be improved.
Keywords: Oral Health, Mediterranean Diet Quality Index, Nutrition, Dental Caries
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Öğrencilerin Çocuk Diş Hekimliğinde Uygulanan Davranış Yönlendirme
Tekniklerine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
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Özet
Amaç: Dental tedaviler sırasında çocukların davranışlarının yönetimi başarılı ve etkili bir tedavi
deneyimi için esastır. Bu amaçla dental tedavilerde klinikteki tüm personelin aktif bir rol üstlenmesi
gerekir. Diş hekimi ile birlikte ağız ve diş sağlığı teknikerinin davranışları, çocuk hastanın davranışlarına
rehberlik edilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı ağız ve diş sağlığı teknikerliği öğrencilerinin
çocuk diş hekimliğinde uygulanan davranış yönlendirme tekniklerine yönelik algılarını
değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi, Ağız ve Diş Sağlığı 1. ve 2. Sınıf
öğrencileri Google Formlar ile oluşturulmuş çevrimiçi bir anketi doldurmaya davet edildi (Etik Kurul
Karar Sayı-No: 2021/13-2021.09.15). Anket; katılımcıların demografik özelliklerini ve çocuklarda
davranış yönlendirme tekniklerine yönelik tutum ve algılarını değerlendiren sorular içermekteydi. 1.
Sınıf öğrencilerine yaklaşık 1 aylık yaz stajı eğitimini, 2. Sınıflara ise yaklaşık 8 aylık dönem içi stajını
takiben anket uygulandı. Teknikler katılımcılar tarafından “kesinlikle kabul edilebilir, kabul edilebilir,
nötr, kabul edilemez, kesinlikle kabul edilemez” olarak puanlandı. Veriler istatistiksel olarak analiz
edildi. Bulgular: Ankete toplam 175 öğrenci katıldı. Öğrencilerin %78,9’u herhangi bir çocuk hastanın
tedavisinde bulunduğunu, %56’sı diş tedavisi için çocuk hastalarla çalışmayı sevdiğini, %68,6’sı ise
dental anksiyetesi olan bir çocuğun tedavi sürecine eşlik ettiğini bildirdi. En kabul edilebilir davranış
yönlendirme teknikleri sözlü iletişim kurma (%83,5) ve olumlu pekiştirme (%82,9) yöntemleriydi. En
az kabul edilebilir teknikler uyumsuz çocuklarda elle ağzın kapatılması (%8,5) ve iğnenin çocuğa
gösterilmesi (%10,2) idi. Dental tedavilerde çocuklarda ses kontrolü ile otorite sağlanması (%46,3) ya
da modelleme (%37,2) düşük kabul edilebilir olarak nitelendirildi. 1. ve 2. Sınıf öğrencileri arasında
pozitif algı açısından istatistiksel olarak önemli fark saptanmadı (p>0,05). Sonuçlar: Katılımcıların çoğu
çocuk diş hekimliğinde uygulanan davranış yönlendirme teknikleri hakkında iyi tutum ve algı
bildirmesine rağmen konu ile ilgili farkındalıklarında eksiklik tespit edildi. Klinikte çocuk hastanın
davranışlarına rehberlik edebilmesi ve güveninin kazanılması amacıyla teknikerlerin tutum, beden dili
ve iletişim becerileri önlisans dönemindeki eğitimlerle geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Algı, Çocuk Diş Hekimliği, Davranış Kontrolü, Dental Eğitim
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Evaluation of Students' Perceptions of Behavior Guidance Techniques Applied in Paediatric
Dentistry

Abstract
Objective: The management of children's behavior during dental treatments is essential for an
accomplished and effective treatment experience. For this purpose, all staff in the clinic should take an
active role in dental treatments. Dental hygienist’ behaviors together with the dentist are important for
guiding the behavior of the child patient. The aim of this study is to evaluate the perceptions of Dental
Hygiene students towards behavior guidance techniques applied in paediatric dentistry. Method:
Kirikkale University Oral and Dental Health 1st- and 2nd- year students were invited to participate an
online questionnaire created with Google Forms in this study (Ethics Committee Decision Number:
2021/13-2021.09.15). The questionnaire included questions evaluating the demographic characteristics
of the participants and their attitudes/perceptions regarding the behavior guidance techniques in
children. The questionnaire was applied to the 1st- year students after about 1 month of summer
internship training, and to 2nd- grade students after about 8 months of semester internship. The
techniques were rated as “absolutely acceptable, acceptable, neutral, unacceptable, absolutely
unacceptable” by the participants. All data were analyzed statistically. Results: Totally, 175 students
participated in this study. Of the students 78.9% of all reported that they they had observed a child
patient’ treatment, 56% of them had pleasant working with paediatric patients, and 68.6% of them
observed a child with to dental anxiety. The most acceptable behavior management techniques were
verbal communication (83.5%) and positive reinforcement (82.9%). The least acceptable technique was
hand-over-mouth (8.5%) and showing the needle to the child (10.2%). Voice control to providing
authority (46.3%) or modelling other children (37.2%) during dental treatments was considered low
acceptable. There was no statistically significant difference between 1st- and 2nd- grade students grade
positive perception (p>0.05). Conclusions: Although most of the participants reported good attitudes
and perceptions about the behavior guidance techniques applied in paediatric dentistry, a lack of
awareness about the subject was detected. Attitudes, body language and communication skills of
students should be developed with the educations during the associate degree period to guide the
behavior of the child patient and to gain his/her confidence.
Keywords: Behavior Control, Dental Eğitim, Peadiatric Dentistry, Perception
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Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
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Özet
Amaç: Oral kanserler tüm kanser vakaları arasında % 2-4 sıklık oranı ile görülmektedir. Oral
Skuamoz Hücreli Karsinoma (SHK) ağız boşluğunu etkileyen, farklı klinik belirtilerle tanımlanan ve en
sık görülen malign epitelyal neoplazmdır. Oral SHK’nın ilk belirtileri genellikle semptom vermeyen
ülser ya da ağrısız şişlik görünümüdür. Parestezi, anestezi, ağrı, kötü koku, trismus, aşırı mobil dişler,
hemoraji gibi semptomlara rastlanabilir. 40 yaş üzeri erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. Oral
SHK ; sigara, alkol, kronik travma ve onkojen genlere sahip olma gibi multifaktöriyel etiyolojiye
sahiptir. Erken evre SHK hastalarının çoğu ilk olarak diş hekimleri tarafından görülmektedir. Bu
nedenle, diş hekimleri oral muayene yaparken, ülseratif / eroziv lezyonlara premalign lezyonlar
açısından daha fazla dikkat etmelidir. Bu çalışmanın amacı SHK’nın klinik belirtilerini değerlendirmek
ve rutin klinik muayenede rastladığımız hastayı aktarmaktır. Olgu Tanımlaması: Bu çalışmada klinikte
rastladığımız bir vaka tanımlanacaktır.Sigara ve alkol tüketimi bulunmayan, herhangi bir sistemik
hastalığı olmayan 44 yaşında kadın hasta kliniğimize 2 yıldır ağız içinde bulunan yaralar nedeniyle
müracaat etti.Bunların sürekli oluşup kaybolan ;kullandığı ilaçlara rağmen iyileşmeyen beyaz-kırmızı
renkli yaralar olduğunu anlatıyordu.En son oluşan yaranın 2 haftadır bulunduğundan ve ağrı hissinin
varlığından bahsetti.Hastanın anlattığı ağız içi yaraların premalign lezyonlar olduğu ve bize karsinoma
şüphesi açısından yol gösterdiği açıktır. Yapılan klinik muayenede dilin sol tarafında posterolateral
yerleşimli karnabahar görünümünde kabarık ekzofitik lezyon saptandı.Buna ek olarak boyun lenf
nodlarında lenfadenopatiye rastlandı.Radyolojik incelemede panoramik radyografide bir patoloji
görülmedi,MR görüntülemede lezyona yakın boyun lenf nodlarında metastaz saptandı.Tüm tetkikler
neticesinde malignite şüphesi duyulan lezyona eksizyonel biyopsi yapıldı ve histopatolojik inceleme
sonucu skuamöz hücreli karsinom tanısı konuldu. Sonuç: SHK başlangıçta ağrısız şişlik olarak ortaya
çıkabilen ağız boşluğunu etkileyen en yaygın malign neoplazmdır.Hasta öncelikle Ağız Diş Çene
Cerrahına yönlendirildi,sonrasında ise Kulak Burun ve Boğaz bölümüne sevk edildi ve ilgili bölüm
tarafından opere edildi.Hastanın takipleri tarafımızca devam etmektedir,4 aylık prognozu iyi
görünümdedir.
Anahtar Kelimeler: Oral Kanser, Skuamöz Hücreli Karsinom, Premalign
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Abstract
Objective:Oral cancers are seen with a frequency of 2-4% among all cancer cases.Oral Squamous Cell
Carcinoma (SCC) is the most common malignant epithelial neoplasm affecting the oral cavity, defined
by different clinical manifestations.The first signs of oral SCC are usually asymptomatic ulcers
.Symptoms such as paresthesia,anesthesia,pain,bad breath,trismus,excessively mobile teeth may be
encountered.It is more likely to occur in men over the age of 40.Oral SCC; It has multifactorial etiology
such as smoking,alcohol, chronic trauma and having oncogene genes.Most early stage SCC patients are
first seen by dentists.Therefore, dentists should pay more attention to ulcerative/erosive lesions in terms
of premalignant lesions when performing oral examinations. Case Report:In this study,a case we
encountered in the clinic will be described.A 44-year-old female patient who does not smoke,does not
consume alcohol,and does not have any systemic disease,applied to our clinic due to oral ulcers for 2
years.She was telling that there were wounds and the last wound had been found for 2 weeks.It is clear
that the intraoral wounds described by the patient are premalignant lesions and guide us in terms of
suspicion of carcinoma.In the clinical examination,a cauliflower-like, raised exophytic lesion located
posterolaterally on the left side of the tongue was detected.In addition, lymphadenopathy was found in
the neck lymph nodes.No pathology was observed in the panoramic radiograph in the radiological
examination, metastasis was found in the neck lymph nodes close to the lesion in the MR imaging.A
biopsy was performed and a diagnosis of squamous cell carcinoma was made as a result of
histopathological examination. Conclusion:SCC is the most common malignant neoplasm affecting the
oral cavity.The patient was first referred to the Oral and Maxillofacial Surgeon,then referred to the Ear
Nose and Throat department and operated by the relevant department.The patient's follow-up
continues,with a 4 month prognosis is in good view.
Keywords: Oral Cancer, Squamous Cell Carcinoma, Premalignant
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Ortodontide Distraksiyon Osteogenezis Uygulamaları: Klinik Yaklaşımlar

Asst. Prof. Dr. Can Arslan1
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

1

Özet
Ortodontik tedavilerin amacı, dental problemlerin düzetilmesinin yanı sıra iskeletsel
maloklüzyonların düzeltilmesi ve büyüme gelişimin yönlendirilmesi olarak sıralanabilmektedir.
Distraksiyon osteogenezis (DO) yöntemi özellikle ileri kraniyofasiyal anomalilerin tedavisinde altın
standart olarak tanımlanabilir. Distraksiyon osteogenezi; kademeli kuvvetler ile ayrılan kemik
segmentlerinin birbirine bakan yüzeyleri arasında yeni kemik formasyonunun oluştuğu biyolojik bir
olaydır. Kemik segmentlerinin bağlı olduğu dokularda oluşan gerilim, distraksiyon vektörüne paralel
yeni kemik oluşumunu stimüle eder. Spesifik olarak DO, kemik segmentlerine germe kuvveti
uygulandığı zaman başlar. Germe kuvveti, distraksiyon vektörüne paralel yeni kemik oluşumunu uyarır
ve kemik segmentleri ile bağlantılı olan dokularda da gerilme oluşturur. Günümüzde; distraksiyon
osteogenesis, ortodonti alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı; distraksiyon
osteogenezisi tanımlamak ve bu prosedürün ortodontik uygulamalarını açıklamaktır. Anahtar Kelimeler:
Distraksiyon Osteogenezis, Ortodonti, Kraniyofasiyal Anomali
Anahtar Kelimeler: Distraksiyon Osteogenezis, Ortodonti, Kraniyofasiyal Anomali

Distraction Osteogenesis Applications in Orthodontics: Clinical Approaches

Abstract
The aim of orthodontic treatments can be listed as correcting dental problems, correcting skeletal
malocclusions and directing growth and development. The distraction osteogenesis (DO) method can
be defined as the gold standard especially in the treatment of advanced craniofacial anomalies. It is a
biological event in which new bone formation occurs between the facing surfaces of bone segments
separated by gradual forces. The tension in the tissues to which the bone segments are attached
stimulates the formation of new bone parallel to the distraction vector. Specifically, DO begins when a
tensile force is applied to bone segments. The tensile force stimulates the formation of new bone parallel
to the distraction vector and also creates tension in the tissues associated with the bone segments. Today;
DO is also widely used in the field of orthodontics.
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The purpose of this review is to describe distraction osteogenesis and explain the orthodontic
applications of this procedure.
Keywords: Distraction Osteogenesis, Orthodontics, Craniofacial Anomaly
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Özet
Ortodontik tedavilerde, dişler üzerine yapıştırılan braketlerin doğru pozisyonlandırılması, tedavi
sonunda dişlerin ideal olarak konumlanmasında ve dolayısıyla tedavi başarısında büyük önem
taşımaktadır. ‘İndirekt Yapıştırma = İndirekt bonding’ tekniğinde, braketler ya hastadan alınan
ölçülerden elde edilen alçı modeller üzerine labarotuar ortamında ya da hastadan alınan ölçülerden
oluşturulan digital modeller üzerine bilgisayar ortamında yerleştirildiği için braketin yerleştirildiği dişin
üç boyutlu olarak daha iyi görselleştirilmesi mümkündür. Braketlerin bu şekilde ağız dışı ortamda
konumlandırılması daha fazla pozisyon doğruluğu sağlayarak önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Bu
tekniğin, hasta başında geçirilen süreyi kısaltması ve hasta konforunu arttırması gibi diğer önemli
avantajlarının bulunması popülaritesini günden güne arttırmıştır. Bu avantajlarının yanı sıra uzun süreli
laboratuvar prosedürleri ve ek malzeme maliyetleri gerektirmesi gibi dezavantajları mevcuttur. ‘İndirekt
bonding’ tekniğinin günden güne artan popülaritesinin bir sonucu olarak tekniğin uygulanmasında
dezavantajlarını en aza indirmeye yönelik olarak yeni uygulama metodları geliştirilmiştir. Bu çalışmanın
amacı, ‘indirekt bonding’ tekniğinin uygulamasının genel prensipleri ve farklı uygulama metodlarını ele
almak ve bu tekniğin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Bonding Sistemleri, İndirek Bonding, Ortodontik Braket

Indirect Bonding Technique in Orthodontics

Abstract
In orthodontic treatments, the correct positioning of the brackets adhered to the teeth is of great
importance in the ideal positioning of the teeth at the end of the treatment and therefore in the success
of the treatment. In the 'indirect bonding' technique, the brackets are placed either in the laboratory
environment on plaster models obtained from the impression taken from the patient, or in the computer
environment on the digital models created from the impression taken from the patient, thus making it
possible to better visualize the tooth in which the bracket is placed in three dimensions. Positioning the
brackets in the extraoral environment in this way provides a significant advantage by providing greater
positional accuracy. The popularity of this technique has increased day by day as it has other important
advantages such as shortening the chair time and increasing patient comfort. In addition to these
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advantages, there are disadvantages such as requiring long-term laboratory procedures and additional
material costs. As a result of the increasing popularity of the 'indirect bonding' technique, new methods
have been developed to minimize the disadvantages in the application of the technique. This study aims
to discuss the general principles and different application methods of 'indirect bonding' and to give
information about the advantages and disadvantages of this technique.
Keywords: Bonding Systems, Indirect Bonding, Orthodontic Bracket
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Özet
Ortodontik tedaviler, dental ve iskeletsel maloklüzyonların düzeltilmesini, büyüme gelişimin
yönlendirilmesini ve kraniyofasiyal deformitelerin düzeltilmesini hedeflemektedir. Bu tedaviler
sırasında, apikal kök rezorpsiyonu ve periodontal defektler gibi istenmeyen yan etkilerle, alveol kemik
içerisinde dişlerin ortodontik olarak sınırlı olarak hareket ettirilmesi ve tedavinin uzaması gibi sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. Genetik çalışmaların gelişimiyle, son yıllarda oldukça ön plana çıkan kök hücre
uygulamaları ile hasarlı dokuların yenilenmesi veya eksik dokuların rejenere dokularla tamamlanması
ihtimali bu handikapların önüne geçilmesi ve tedavi başarısının arttırılması konusunda ümit
vermektedir. Ortodontide, günümüzde dudak damak yarıklı hastalarda sert doku rejenerasyonu ve kemik
onarımlarında, hasarlı temporomandibular eklem onarımlarında, maksiller ekspansiyon ve distraksiyon
osteogenezi sonrasında kemik rejenerasyonunda, ortodontik tedavi sırasında oluşan periodontal
hasarların onarılmasında kök hücreler kullanılabilmektedir. Güncel kanıtlara göre, gelecekte ise kemik
içi defektlerin onarılabileceği ve bu sayede yeni kemik dokuda dişlerin hareketlerindeki limitasyonların
azaltılarak diş hareketlerinin arttırılabileceği, ortodontik tedavi sonrası oluşan kök rezorpsiyonlarının
rejenerasyonunun sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu derleme çalışmasıyla, kök hücrelerin
ortodontideki güncel kullanımları ve gelecekteki potansiyel gelişmelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ortodonti, Kök Hücre, Rejenerasyon

Stem Cell Use in Orthodontics: Past, Present and Future

Abstract
Orthodontic treatments aim to correct dental and skeletal malocclusions, direct to the growth and
development, and correct craniofacial deformities. During these treatments, undesirable side effects
such as apical root resorption and periodontal defects, and problems such as limited orthodontical
movement of the teeth in the alveolar bone and prolongation of the treatment may be encountered. With
the development of genetic studies, the possibility of renewing damaged tissues or completing missing
tissues with regenerated tissues with stem cell applications gives hope to prevent these handicaps and
increase the success of treatment. In orthodontics, stem cells can be used in hard tissue regeneration and
bone repairs in patients with cleft lip and palate, repair of damaged temporomandibular joint, bone
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regeneration after maxillary expansion and distraction osteogenesis, and repair of periodontal damage
during orthodontic treatment. According to current evidence, it is thought that in the future, intraosseous
defects can be repaired and thus tooth movements can be increased by reducing the limitations in the
movement of the teeth in the new bone tissue, and the regeneration of root resorptions that occur after
orthodontic treatment can be achieved. In this review, it is aimed to examine the current uses of stem
cells in orthodontics and potential future developments in this field.
Keywords: Orthodontics, Stem Cell, Regeneration
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Ortodontide Lazer Uygulamaları
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Özet
Lazer sistemleri; diş hekimliği uygulamalarında 50 yıldan fazladır kendine yer bulmaktadır.
Günümüzde yaygın biçimde ortodontik tedavilerin kapsamında da bu sistemler kullanılmaktadır.
Lazerlerin; ortodontik tedavi süresini kısaltması ve etkinliğinin arttırılması, hastanın ağrılarının
azaltılması ile yumuşak dokuda kanama kontrolü, yara iyileşmesinin hızlanması gibi birçok avantajı
vardır. Ama yüksek maliyet, ekstra yer ihtiyacı, öğrenme eğrisi ve lazerin doğru şekilde kullanılmaması
durumunda hasta ve hekime zarar verme ihtimali gibi dezavantajları da mevcuttur. Lazer kullanımı
klinik pratiğine alınmadan önce, cihaz tiplerine ve dalga boylarına hakim olunan uygun bir eğitim
alınması son derece önemlidir. Lazerin ortodontide kullanım alanlarına bakıldığında; ağrı azaltımı,
bonding ve debonding uygulamaları, görüntü tarama ve rekonstrüksiyon, yumuşak doku uygulamaları
(gingival biçimlendirme ve şekillendirme, gömülü dişlerin üzerinin açılması, fiberotomi, frenektomi),
diş hareketinin hızlandırılması ve apareylerin lehimi görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, lazerin
ortodontide kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi
vermektir.
Anahtar Kelimeler: Lazer, Ortodonti, Diş Hekimliği

Laser Applications in Orthodontics

Abstract
Laser systems have been taking place in dentistry practices for more than 50 years. Today, these
systems are widely used within the scope of orthodontic treatments. Laser has many advantages such as
shortening the duration of orthodontic treatment and increasing its effectiveness, reducing the patient's
pain, controlling bleeding in the soft tissue, and accelerating wound healing. However, there are also
disadvantages such as high cost, need for extra space, learning curve and the possibility of harming the
patient and physician if the laser is not used correctly. It is essential to receive an appropriate education,
which is familiar with device types and wavelengths before the use of laser is introduced into clinical
practice. Considering the usage areas of laser in orthodontics; pain reduction, bonding and debonding
applications, image scanning and reconstruction, soft tissue applications (gingival shaping and
reshaping, exposure of impacted teeth, fiberotomy, frenectomy), acceleration of tooth movement and
soldering of appliances.

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
The purpose of this study is to give information about the usage areas, advantages and disadvantages of
laser in orthodontics and the things to be considered.
Keywords: Laser, Orthodontics, Dentistry
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Özet
Amaç: Çalışmamızın amacı bir internet bilgi kaynağı olan YouTube™ video platformunda yer alan
ortognatik cerrahi ile ilgili videoların hastaları için sağladığı bilginin doğruluğu ve güvenilirliğinin
değerlendirilmesidir. Materyal Metod: YouTube™ video platformunda ortognatik cerrahi anahtar
kelimesi kullanılılarak video araması gerçekleştirilmiştir. Toplam 107 video incelenmiş olup, çalismaya
dahil edilmeme kriterleri (tekrarlayan içerik olması, İngilizceden farklı bir dilde olması, ses içeriğinin
ya da başlık bilgisinin olmaması, konu ile ilgisiz olması, sadece reklam içeriği olması, 20 dakikadan
daha uzun sürmesi, 4 dakikadan daha kısa sürmesi ve diğer ortodontik tedaviler ile ilgili olması)
gözetilerek, toplam 37 video değerlendirmeye alınmıştır. Videolar ile ilgili olarak videonun yüklendiği
tarihten beri geçen gün, izlenme sayısı, beğenilme sayısı, yorum sayısı ve video süresi parametreleri
kaydedilmiştir. Video içerik kalitesini sınıflandırmak için 7 parametreden oluşan bir puanlama sistemi
ve videoların kalitesini evrensel olarak değerlendirmek için video bilgileri ve kalite indeksi (VBKİ)
uygulanmistir. Vıdeolar 3 ana grup altında incelenmiştir bunlar; dişhekimleri, sağlık kuruluşlaır ve diğer
kaynaklar. İstatistiksel analizler için NCSS programı ile Shapiro-Wilk, Kruskall-Wallis, Mann-Whitney
U Testleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
Spearman’s korelasyon analizi kullanıldı.İstatiksel anlamlılık değeri p<0.01 ve p<0.05 olarak kabul
edilmiştir. Bulgular: Videolar yükleme kaynağına göre değerlendirildiğinde 13 videonun sağlık
kuruluşlari, 13 videonun dişhekimleri ve 11 videonun da diğer kaynaklardan yüklendiği ve bu
kaynakların abone sayılarının birbirinden anlamlı derecede farklı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Video
gruplarına göre görüntülenme sayısı değeri, beğenme sayısı değeri, yorum sayısı değeri, yüklenme tarihi
(hafta) ve VİK değeri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). VBKİ değeri 2
ile 5 arasında değişmekte olup ortalama 3,54±0,69 bulunmuştur. Diş hekimi grubunun VBKI değerinin,
diğer gruplara oranla yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p=0,001;p<0,05). Sonuç:
YouTube™ videoları, ortognatik cerrahi için bilgi kaynağı olarak yetersiz bulunmuştur. Sağlık
profesyonelleri hastaların doğru bilgiye ulaşması için çevrimiçi platformların farkında olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Youtube™, Ortodonti, Ortognatik Cerrahi

An Examination of Videos Published On Youtube™ About Orthognathic Surgery Treatment.
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Abstract
Aim : Orthognathic surgical treatment is a subject that patients with severe malocclusion are very
curious about. It is known that patients or parents frequently use social media platforms to have
information about dental treatments. In this study, it is aimed to evaluate the quality of the information
in the content prepared for patients who want to get information about orthognathic surgical treatment
through the YouTube® platform. Material and Methods : Videos were searched on YouTube® using
the keyword "orthognathic surgery". After removing insufficient videos from 107 videos, 37 videos
were selected for analysis and general characteristics such as information content, audiovisual quality
were analyzed for the primary purpose. In addition, viewer interaction index and viewership rate
formulas were calculated for each video. The video content and quality index (VBMI) was applied to
evaluate the quality of the videos universally. Spearman's correlation analysis, Shapiro-Wilk Test,
Kruskall Wallis test, Mann-Whitney U Test analysis were used for statistical evaluation. Results : The
VBKI value ranged from 2 to 5, with a mean of 3.54±0.69. The VIK value ranged from 1 to 5, with a
mean of 3.65±1.01. The vik value does not show a statistically significant difference according to the
video groups (p>0.05). While 35.1% (n=13) of the videos were shot in the video health institution,
35.1% (n=13) were shot at the dentist and 29.8% (n=11) in the other. Conclusion : The videos about
orthognathic surgical treatment on YouTube® are insufficient as a source of information. The quality
content expected from the videos uploaded by experts/dentists could not be provided compared to other
groups. Clinicians should appreciate the informative nature of social media and YouTube™ and produce
videos with higher content.
Keywords: Orthodontics, Orthognathic Surgery, Youtube
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Özet
Gingival hiperplazi bakteriyel plağın neden olduğu kronik inflamatuar bir lezyondur. Klinik bulguları
diş eti boyutlarında aşırı büyüme, diş etinde şişlik, sondlamada kanama ile karakterizedir. Lokalize ya
da generalize olarak görülebilir. Yavaş ve ağrısız bir şekilde ilerler ancak fonksiyonel ve estetik
problemlere yol açabilir. Birçok etiyolojik faktör olmakla birlikte, kötü ağız hijyeni en yaygın sebebi
olarak bilinmektedir. 72 yaşındaki kadın hasta üst çenede aşırı diş eti büyümesi şikayeti ile kliniğimize
başvurdu. Yapılan ağız içi muayenede hastanın full-mouth sabit protez kullandığı ve ağız hijyeninin
kötü olduğu tespit edildi ve yoğun plak akümülasyonu olduğu görüldü. Maksillada, vestibül bölgede
eritemli, ödemli, lobüler gingival büyüme gözlendi. İnterdental diş etinin kanamaya eğilimli olduğu
bulgulandı. İyi bir estetik sonuç elde etmek için lezyon eksize edildi. İşlemi takiben oral hijyeni eğitim
verildi ve 1 aylık takipte prognozu kötü olan 11, 21, 24 ve 27 numaralı dişlerin çekimi sonrası
periodontal başlangıç tedavisi yapıldı. Hasta yeni protetik restorasyon için hazırlandı. Restorasyonlar
üçüncü ayda tamamlandı. Hasta 9 ay süreyle takip edildi ve nüks görülmediği kaydedildi. Diş eti
dokusunda yeterli iyileşme sağlandı. Bu vakada diş eti hiperplazisinin hem kötü ağız hijyeninden hem
de uygun olmayan subgingival restorasyon kenarlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Olgumuz diş
eti büyümesinin lokal faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla kontrol altına alınabileceğini göstermiştir. Plak
birikimini en aza indirmek için subgingival restorasyon kenarları dikkatli bir şekilde planlanmalı ve iyi
ağız hijyeninin önemi vurgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Diş Eti Büyümesi, Lokal Faktörler, Cerrahi Tedavi

Surgical Treatment of Excessive Gingival Tissue Caused by Dental Plaque: A Case Report

Abstract
Gingival overgrowth is defined as a chronic inflammatory lesion caused by bacterial plaque. It is
characterized by an extreme increase in gingiva size, gingival swelling, and bleeding on probing. Both
localized and generalized lesions are possible. It progresses slowly and painless, but it could lead to
functional and aesthetic problems. Gingival overgrowth is caused by a variety of factors. Inadequate
oral hygiene is the most common cause of gingival hyperplasia. In the present case a 72 -year-old female
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with maxillary inflammatory gingival hyperplasia is reported. Intraoral examination revealed that the
patient had a full-mouth fixed restoration and a very poor oral hygiene, excessive dental plaque and
erythematous, oedematous, lobular gingival overgrowth in the vestibule area of the maxilla. The
interdental gingiva was prone to bleeding. It is hypothesized that gingival hyperplasia was caused by
both poor oral hygiene and subgingival restoration margins. The lesion was surgically removed to
provide a good aesthetic outcome. Following the procedure, oral hygiene instructions were given, and
at the 1-month follow-up, periodontal initial therapy (scaling and root planing) was carried out in
addition to the extraction of teeth 11, 21, 24, and 27 that had hopeless prognosis. The patient was ready
to receive the novel prosthetic therapy. Final restorations were prepared after three months. The patient
was followed up for a period of 9 months no recurrence was reported. Adequate improvement in the
gingival tissue was achieved. Our case showed that gingival overgrowth can be controlled by eliminating
local factors. To minimize plaque accumulation To reduce subgingival restoration margins must be
carefully planned, and the importance of good oral hygiene must be emphasized.
Keywords: Gingival Overgrowth, Local Factors, Surgical Treatment
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Süt ve Daimi Diş Avülsiyon Olgularının Retrospektif Değerlendirmesi:
Ordu İli Örneği

Researcher Selin Acar1, Prof.Dr. Çiğdem Güler1, Prof.Dr. Nihal Beldüz Kara1, Prof.Dr. Hüseyin
Şı̇mşek1, Prof.Dr. Didem Odabaşı1
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

1

Özet
Amaç: Dental avülsiyon, en ciddi travmatik dental yaralanmalardan biridir. Bu çalışmanın amacı
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na dental avülsiyon nedeniyle
2012-2022 yılları arasında başvuran çocuk hastaların verilerinin restrospektif olarak
değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti
Anabilim Dalı’na avülsiyon nedeniyle başvuran hastaların dijital ortamda oluşturulan kayıtları
retrospektif olarak incelenerek; yaş, cinsiyet, avülsiyondan etkilenen dişler, etiyolojik faktörler,
dentisyon türü, travmatik yaralanma sonrası diş hekimine başvurma süresi, uygulanan tedaviler
açısından değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular: Toplam 43 adet [15 kız (%34.8), 28 erkek (%65.2),
ortalama yaş 7.8 yıl] avülsiyon olgusunun verileri incelenmiştir. Toplam 69 diş travmadan etkilenmiştir;
bunların %75.3’ü orta keser, %18.8’i yan keser, %4.3’ü kanin ve % 1,6’sı premolardır. Etiyolojik
faktörler incelendiğinde olguların en çok düşme (%36) nedeniyle oluştuğu tespit edilmiştir. Bunu %25
ile bisikletten düşme, %18 ile arkadaşı ile çarpışma, %11 ile bir cisime çarpma, %7 ile trafik kazası ve
%3 ile kavga takip etmektedir. Hastaların %21’inin süt dentisyonda, %65’inin karma dentisyonda ve
%14’ünün ise daimi dentisyonda olduğu gözlenmiştir. Hastaların %14’ü travmadan sonra 2 saat içinde;
%21’i 24 saat içinde; %44’ü 36 saat içinde; %21’i ise 72 saat ve daha uzun sürede diş hekimine
başvurmuştur. Avülsiyon olgularının %35’inde avülse diş reimplante edilebilirken %65’inde dişler
bulunamadığı için reimplante edilememiştir. Hastaların %32.7’sine reimplantasyon sonrası splint ve
kanal tedavisi, %11.6’sına dişli yer tutucu aparey, %11.6’sına ortodontik tedavi planlanmış; %34.8’i
sadece takip edilmiş, %9.3’üne herhangi bir tedavi ve takip yapılamamıştır. Sonuç: Avülsiyon
hastalarının travma sonrası en kısa zamanda bir pedodontiste başvurması; dişin tedavi seçeneği ve
prognozu, çocuğun yaşam kalitesi, gelişimi, psikolojisi ve sosyalliği açısından önem taşımaktadır.
Çocuk hastalarda avülsiyon sonrası acil tedavi prosedürünün zaman kaybetmeden yapılabilmesi için
ebeveynlerin, öğretmenlerin ve bakıcıların bilgilendirilmesi açısından da pedodontistlere büyük
sorumluluklar düşmektedir. Anahtar Kelimeler: Avülsiyon, travma, splint, kanal tedavisi, pedodonti
Anahtar Kelimeler: Avülsiyon, Travma, Splint,kanal Tedavisi,pedodonti
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Temporomandibular Eklem Ankilozu: İki Vaka Sunumu

Researcher Gülsüm Akkaya1, Prof.Dr. Muhammed Akif Sümbüllü1
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1

Özet
Temporomandibular eklem (TME) ankilozu, eklemin intrakapsüler yüzeylerinde, eklem veya
kapsüler ligaman kaynaklı fibrotik yapışıklıklar gelişmesi durumudur. Sıklıkla çocukluk çağında
geçirilmiş travmaya sekonder olarak gelişir. Ankiloza bağlı mandibular hareketlerde kısıtlanma ve ağrı,
fasiyal asimetri, malokluzyon görülebilir. TME ankiloz tanısı, klinik muayene ile birlikte
ortopantomografilar, bilgisayarlı ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografiler, manyetik rezonans
görüntüleme teknikleri ile konur. Bu makalede temporomandibular eklem ankilozu görülen iki adet vaka
sunulacaktır. Olgu Sunumu: Ağız açmada kısıtlılık ve fasiyal asimetri şikayeti ile kliniğimize başvuran
25 ve 35 yaşlarında iki hastaya klinik muayene yapıldıktan sonra radyolojik değerlendirme için
ortopantomografi ve TME radyografileri alındı. Alınan anamnezde hastalarda artrit hikayesi
bulunmadığı, hastalara daha önce TME travması nedeniyle herhangi bir tetkik ya da tedavi yapılmadığı
görüldü. Hastalardan biri, 9-10 yaşlarında kaza geçirdiğini, bir süre çenesinin ağrıdığını ve daha sonra
geçtiğini bildirirken, diğer hasta küçükken bisikletten düştüğünü ancak yılı tam olarak hatırlayamadığını
bildirdi. Her iki vakada da unilateral TME bölgesinde radyoopasitede artış, TME grafilerinde ağız
açıklığında kısıtlılık olduğu izlendi. Üç boyutlu görüntüleme için alınan konik ışınlı bilgisayarlı
tomografide (KIBT), unilateral malforme kondil ve fossa içeren füzyon alanı içinde radyolüsent bir çizgi
bulunan Sahwney Tip 3 osseoz ankiloz formasyonu izlendi. Hastalar Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
kliniğine sevk edildi. Sonuç: Temporomandibular eklem ankilozları sıklıkla çocukluk çağında geçirilen
travmalar sonrası eklem yüzeylerinde meydana gelen yapışıklıklar ve hematomlara bağlı gelişebilir.
TME ankilozu tedavilerinde çok farklı yöntemleri geliştirilmiş ve uygulanmış olsa da bu tedaviler
reankiloz riski barındırmaktadır. Gözden kaçırılabilen TME fraktürleri, müdahale edilmeyen
hematomlar ilerde kompleks problemlere neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Eklem, Temporomandibular Eklem Ankilozu
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Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları ve Miyofasiyal Ağrı da
Melatonin Etkilerinin Değerlendirilmesi

Asst. Prof. Dr. Muazzez Süzen1, Prof.Dr. Çağrı Delı̇lbaşı1
1

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Istanbul Medipol University, Istanbul,
Turkey
*Corresponding author: Muazzez SÜZEN

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Temporomandibular eklem rahatsızlıkları ve miyofasiyal ağrıda
melatonin ile nonsteroidal antienflamatuar ilaçların (NSAİİ) ve davranışsal tedavinin ağrı ve
inflamasyon üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya
toplam 45 hasta dahil edilerek melatonin (6mg) grubu, NSAİİ grubu ve davranışsal tedavi grubu olarak
3 gruba ayrılmıştır. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası birinci ve üçüncü ay postoperatif parametreler
RDC/TMD formu kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca uyku kalitesi preoperatif, postoperatif birinci ve
üçüncü ay Visual Analog Uyku Kalite Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Birinci ayda
melatonin grubunda yüz ağrısı diğer iki gruba göre önemli ölçüde azalmıştır (p1:0.011; p2:0.044). Ağız
açıklığı NSAİİ ve melatonin grubu arasında farklılık göstermemiş (p>0.05), ancak davranışsal tedavi
grubunda anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p1:0.000; p2:0.004). Kas ve eklem ağrısı göz önüne
alındığında melatonin grubu en az ağrı düzeyini göstermiş, ancak NSAİİ grubuna göre anlamlı bir fark
yoktur (p>0.05). Birinci ve üçüncü aylarda melatonin, diğer gruplara kıyasla uyku kalitesi puanlarını
anlamlı dercede artırdı (p˂0.001). Sonuç: Tüm tedavi gruplarında şikayetler azalmıştır. Melatonin, TME
düzensizlikleri ve Myofasial ağrıda analjezik ve antienflamatuar etkileri olan bir ajan olarak
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: TME Rahatsızlıkları, Miyofasial Ağrı, Melatonin, Analjezi, Nonsteroid
Antienflamatuar Ajan
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Evaluation of Effects of Melatonin On Temporomandibular Joint Disorders (TMDs) and
Myofacial Pain

Abstract
Objective: The aim of this study is to compare effects of melatonin with that of nonsteroidal anti
inflammatory drugs (NSAIDs) and behavioral therapy on temporomandibular joint disorders (TMDs)
and myofascial pain, as well as to compare their effects on pain and inflammation. Materials &Methods:
In this retrospective study, a total of 45 patients were included and assigned into 3 groups; a melatonin
(6mg) group, a NSAID group and a behavioral treatment group. Preoperative, first and third month
postoperative parameters were evaluated using RDC/TMD form. Besides, sleep quality was evaluated
preoperatively, first and third month postoperatively using Visual Analog Sleep Quality Scale. Results:
In the first month, facial pain decreased significantly in the melatonin group compared to other two
groups (p1:0.011; p2:0.044). Mouth opening did not differ between the NSAID and the melatonin
groups (p>0.05), but was significantly lower in the behavioral treatment group (p˂0.001; p2:0.004).
Considering muscle and joint pain, the melatonin group showed the least pain level, but there was not a
significant difference compared to the NSAID group (p>0.05). In the first and third months melatonin
significantly increased sleep quality scores compared to other groups (p˂0.001). Conclusion:
Complaints subsided in all the treatment groups. Melatonin can be considered as an agent that has
analgesic and anti-inflammatory effects in TMDs and myofascial pain.
Keywords: TMDs, Myofascial Pain, Melatonin, Analgesia, Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal
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Üçüncü Molar Dı̇şlerı̇n Gömülülük Paternı̇nı̇n ve Lokalı̇zasyonunun Konı̇k
Işınlı Bı̇lgı̇sayarlı Tomagrafı̇ İle İncelenmesı̇

Assoc. Prof. Dr. Gözde Serı̇ndere 1, Assoc. Prof. Dr. Ceren Aktuna Belgı̇n 1, Ra. Zarif Ece Ray1
1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Özet
Amaç: Gömülü üçüncü molar dişlerinin cerrahi müdahalesi öncesi üç boyutlu değerlendirme
yapılması operasyon sırasında veya sonrasında yaşanabilecek komplikasyonların önüne geçilmesi
açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı üçüncü molar dişlerin gömülülük paternini ve
lokalizasyonunu retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Materyal- Metot: Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi kliniğine gömülü üçüncü molar dişteki ağrı şikayeti ile başvuran hastaların klinik muayenesi
sonucunda, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) çekimi endikasyonu konulan 45 hastada (23
Kadın, 22 Erkek) 120 gömülü üçüncü molar diş tespit edilmiştir. Bulgular: 120 adet gömülü üçüncü
molar dişlerden 33 adeti(%27,5) sol mandibulada, 36 adeti(%30) sağ mandibulada tespit edilirken, 31
adeti (%25,8) sağ maksillada, 20 adeti(%16,7) ise sol maksillada görüntülenmiştir. Maksilladaki üçüncü
molarların en sık vertikal pozisyonda gömülü kaldığı, en az ise distoangular pozisyonda gömülü kaldığı
görülmüştür. Mandibuladaki üçüncü molarların en sık mesioangular pozisyonda gömülü kaldığı tespit
edilirken en az distoangular pozisyonda gömülü kaldığı görülmüştür. Sonuç: Gömülü üçüncü molar
dişlerin cerrahi müdahalesinde konumları ve çevre anatomik yapılarla olan ilişkisi operasyonun şeklini
belirleyebilir. Olası komplikasyonların önüne geçebilmek için üç boyutlu değerlendirme yapılması
tavsiye edilir.
Anahtar Kelimeler: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Gömülü Diş, Ağrı

Investigation Of The Impaction Pattern And Localization Of The Third Molar Teeth With Cone
Beam Computed Tomography

Abstract
Objective: Three-dimensional evaluation of impacted third molars before surgical intervention is
important to prevent complications that may occur during or after the operation. The aim of this study
is to retrospectively evaluate the impaction pattern and localization of third molars. Material-Method:
As a result of the clinical examination of the patients who applied to the Dentomaxillofacial Radiology
department with the complaint of pain in the impacted third molar tooth, 120 impacted molars were
detected in 45 patients (23 Female, 22 Male) who were indicated for cone beam computed tomography
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(CBCT). Results: Out of 120 impacted third molar teeth, 33(27.5%) were detected in the left mandible,
36(30%) in the right mandible, 31(25.8%) in the right maxilla and 20(16.7%) in the left maxilla. It was
observed that the third molars in the maxilla were most frequently impacted in the vertical position and
the least in the distoangular position. It was observed that the third molars in the mandible were most
frequently impacted in the mesioangular position, while they were the least buried in the distoangular
position. Conclusion: In the surgical intervention of impacted third molars, their position and their
relationship with the surrounding anatomical structures can determine the shape of the operation. In
order to prevent possible complications, a three-dimensional evaluation may recommended. Keywords:
Cone-beam computed tomography, impacted tooth, pain
Keywords: Cone-Beam Computed Tomography, Impacted Tooth, Pain
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Üst Santral Kesici Diş Apikal Kök Rezeksiyonu Uzunluğunun Biyomekanik
Etkisinin Sonlu Eleman Analizi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

Asst. Prof. Dr. Mustan Barış Sivri1
Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1

Özet
Amaç: Apikal rezeksiyon, dişin kök ucunun ve çevresindeki patolojinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.
Bununla birlikte, toplam kök uzunluğunu ve desteklenen kök yüzeyini azalttığı için stres dağılımı ve
biyomekanik özelliklerde değişikliğe neden olur. Bu çalışmanın amacı; apikal rezeksiyon uzunluğu
artan üst santral kesici dişin stres dağılımını ve diş yer değiştirmesini sonlu eleman analiz yöntemi
kullanılarak incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Üst santral kesici diş modeli bilgisayarlı tomografi
verileri kullanılarak Ansys SpaceClaim programında yeniden oluşturuldu. Alveolar kemik, periodontal
ligament, dentin, mine, pulpa ve kök içeren ana model oluşturulduktan sonra dişin apikalinden 3, 4, 5,
ve 6mm kesiler yapılarak 4 farklı apikal rezeksiyon modeli oluşturuldu. Ansys Mechanical programı
kullanılarak sonlu elemanlar stres analizi yapıldı. Oluşturulan her modelde; hem dikey hem de eğik
yönlerde 100 N'luk oklüzal kuvvetler uygulanarak kökte, alveolar kemikte ve periodontal ligamentte
stres yoğunluğu ve diş hareketi hesaplandı. Bulgular: Alveolar kemik Von Mises stres değerleri ve
kökteki diş hareketi apikal kök rezeksiyonu uzunluğu arttıkça artmıştır. Apikal rezeksiyon miktarındaki
artış daha olumsuz bir stres dağılımına neden olmuştur. Apikal rezeksiyonu 6mm olan diş modelinde,
alveolar kemikteki Von Mises stres değeri %40’dan fazla artmış ve maksimum diş yer değiştirmesi
%10’dan fazla artmıştır. Sonuç: Fonksiyonel oklüzal kuvvetler altında diş kökü 6’mm rezeke
edildiğinde alveol kemiğin Von Mises stres değerleri ve dişin yer değiştirmesi belirgin şekilde artmıştır.
Klinik açıdan bakıldığında; 6mm ve daha fazla apikal kök rezeksiyonu alveolar kemik üzerinde
yoğunlaşan sürekli stres ve dişin yer değiştirmesi ile alveolar kemikte rezorpsiyona neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: Apikal Rezeksiyon, Sonlu Eleman Analizi
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Investigation of the Biomechanical Effect of Apical Root Resection Length of Upper Central
Incisor Using Finite Element Analysis Method

Abstract
Objectives: Apical resection is the surgical removal of the root tip of the tooth and the surrounding
pathology. However, it causes changes in stress dispersion and biomechanical properties as it reduces
the total root length and supported root surface. The aim of this study is investigation of the stress
dispersion and tooth movement of upper central incisor with increased length of apical root resection
using finite element analysis. Methods: The upper central incisor model was reconstructed in Ansys
SpaceClaim program using computed tomography data. After creating the master model including
alveolar bone, periodontal ligament, dentin, enamel, pulp and root, 4 different apical resection models
were created by making 3, 4, 5, and 6mm incisions from the apical part of the tooth. Finite element stress
analysis was performed using Ansys Mechanical program. In each model, stress concentration and tooth
movement were calculated at the root, alveolar bone and periodontal ligament by applying occlusal
forces of 100 N in both vertical and oblique directions. Results: Alveolar bone Von Mises stress values
and tooth movement in the root increased as the length of apical root resection increased. The increase
in the amount of apical resection caused a more unfavorable stress distribution. In the tooth model with
6 mm apical resection, the Von Mises stress value in the alveolar bone increased by more than 40% and
the maximum tooth displacement increased by more than 10%. Conclusions: Under functional occlusal
forces, Von Mises stress values of the alveolar bone and tooth displacement increased significantly when
the tooth root was resected 6'mm. From a clinical perspective, apical root resection of 6 mm or more
may cause resorption of the alveolar bone with concentrated continuous stress on the alveolar bone and
movement of the tooth.
Keywords: Apical Resection, Finite Element Analysis
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X Işınlarının Zararlı Etkileri ve Korunma Yolları

Dr. Elif Şeyda Ürkmez1
Özel Diş Kliniği

1

Özet
Diş hekimliğinde hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takip edilmesi amacıyla radyografik görüntüleme
yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Radyografik görüntülemeler, çalışma prensipleri iyonize edici
radyasyona dayanan tanı araçlarıdır. Diş hekimliğinde kullanılan radyografik yöntemler nedeniyle
hastaların aldığı radyasyon miktarı; kullanılan cihaza, kullanılan tekniğe, film hızına, uygulanan
kolimasyona ve konak faktörlerine göre değişmektedir. Bu yöntemlerin modern hayatta maruz kalınan
doza göre ihmal edilebilir bir radyasyon dozuna sahip olduğu kabul edilmekle birlikte; günümüzde
iyonize radyasyona maruziyetin, eşik bir doz olmaksızın kanser gelişimini kolaylaştırdığı bilinmektedir.
Özellikle çocuk ve hamile hastalarda yüksek mitotik aktivite, hücrelerin farklılaşma süreçlerinin çok
aktif olması ile organ oluşumu ve gelişimlerinin etkilenme riskinin bulunması radyasyon duyarlılığını
arttırmaktadır. Çocuklarda radyasyon maruziyeti sonrası en çok etkilenen doku ve organların kemik
iliği, meme, cilt, tiroid ve beyin olduğu belirtilmektedir. Diş hekimliğinde kullanılan radyografik
teknikler, özellikle baş-boyun bölgesinde radyasyon oluşturduğundan radyasyonun dozunun azaltılması
önem taşımaktadır. Hamilelik döneminde ise iyonize radyasyona maruz kalınması durumunda fetüs
üzerinde en sık görülen etkiler; kanserler, zeka geriliği, mikrosefali, büyüme geriliği, konjenital
malformasyonlar, intrauterin ölüm gibi ciddi durumlardır. Tüm bunların yanında hekimler ve
teknisyenler de tıbbi uygulamalar sırasında primer, sekonder ve saçılmış radyasyona maruz
kalmaktadırlar. Sonuç: Hastalar, hekimler ve teknisyenler radyasyon konusunda bilinçlendirilmelidir.
Hekimler radyografik tetkik istemeden önce bu tetkikin tanıya ek bir bilgi sağlayacağına kanaat
getirmedikçe istekte bulunmamalı ve farklı tekniklerle radyasyon dozunun azaltılması, koruyucu
uygulamalarla hastanın ve hekim/teknisyenin korunması sağlanmalıdır. Ek diagnostik bilgi sağlamayan
radyografik tetkiklerin azaltılması hekim, teknisyen ve hastaların korunması için en temel korunma
yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, X Işınları, Radyografik Tetkikler
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Lemon Verbena Polifenolünün 3T3-L1 Adiposit Hücrelerinde Gliserol
Kanalı Aquaporin 7 Ekspresyonlarına Etkisi

Asst. Prof. Dr. Orkide Palabıyık1, Assoc. Prof. Dr. Emine Kılıc Toprak2
1

Trakya üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
*Corresponding author: Orkide Palabıyık

Özet
Arka plan: Bitki türevli polifenollerin insanlarda besinler ve sağlık arasındaki ilişkide önemli etkileri
olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. Bu etkiler, çeşitli vücut fonksiyonlarında yer alan bir membran
kanalı proteinleri ailesi olan Aquaporinlerin (AQP'ler) ekspresyonunu ve işlevini de içerebilir. Amaç:
Bu çalışmada 3T3-L1 hipertrofik adiposit hücrelerinde Lemon verbena (LV) polifenolünün lipit ve
enerji dengesinin sağlanmasında önemli göreve sahip gliserol kanalı aquaporin 7 (AQP7)
ekspresyonlarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmada 3T3-L1 hipertrofik
adiposit hücreleri kullanıldı. Gruplar; Kontrol (mature adiposit hücre) (M-K), 200 µg//ml ve 400 µg/ml
LV polifenolü ile 24 saat inkübe edilmiş mature adiposit hücreler (M-LV200) ve (M-LV400), yüksek
glukoz ile indüklenmiş hipertrofik hücreler (H-H), 200 µg/ml ve 400 µg/ml LV polifoeolü ile 48 saat
indüklenmiş hipertrofik adiposit hücreler (H-H-LV200) ve (H-H-LV400) olarak planlanmıştır. Hücreler
tedaviden 24 ve 48 saat sonra trizol ile toplandı. Hücrelerin morfolojik değişimlerini incelemek amacıyla
Oil Red O ile boyandı. Daha sonra AQP7 gen ekspresyonları real-time PCR ile incelendi. Gliserol
düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Sonuç ve tartılma: AQP7 gen ekspresyonu 200 µg/ml LV
uygulanan mature hücrelerde anlamlı derecede artarken aynı doz hipertrofik hücrede anlamlı derecede
azalmaya neden oldu. Gliserol miktarlarıda 200 µg/ml LV uygulanan hipertrofik hücrelerde azaldığı
görüldü. LV polifenolü, hipertrofik hücrede AQP7 ekspresyonlarını azaltarak obezitenin
patofizyolojisinde önemli role sahip gliserol metabolizmasında etkili olabileceği düşülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Polifenoller, Adiposit, Aquaporin-7, Gliserol, Obezite
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Effect of Lemon Verbena Polyphenol On Glycerol Channel Aquaporin 7 Expressions in 3T3-L1
Adipocyte Cells

Abstract
Background: There is increasing evidence that plant-derived polyphenols have important effects on
the relationship between nutrients and health in humans. These effects may also include the expression
and function of Aquaporins (AQPs), a family of membrane channel proteins involved in a variety of
bodily functions. Objective: The study, it was aimed to investigate the effects of Lemon verbena (LV)
polyphenol on the expression of glycerol channel aquaporin 7 (AQP7), which has an important role in
maintaining lipid and energy balance in 3T3-L1 hypertrophic adipocyte cells. Methods: 3T3-L1
hypertrophic adipocyte cells were used in the study. Groups; Control (mature adipocyte cell) (M-K),
mature adipocyte cells (M-LV200), and (M-LV400) incubated with 200 µg//ml and 400 µg/ml LV
polyphenol for 24 hours. Hypertrophic cells (H-H) were induced by high glucose. Hypertrophic
adipocyte cells (H-H-LV200) and (H-H-LV400) were induced with 200 µg/ml and 400 µg/ml LV
polyphenol for 48 hours. Conclusion: While AQP7 gene expression increased significantly in mature
cells treated with 200 µg/ml LV, the same dose caused a significant decrease in hypertrophic cells.
Glycerol amounts were also decreased in hypertrophic cells treated with 200 µg/ml LV. It is thought
that LV polyphenol may be effective in glycerol metabolism, which has an important role in the
pathophysiology of obesity by reducing AQP7 expressions in hypertrophic cells.
Keywords: Polyphenols, Adipocyte, Aquaporin-7, Glycerol, Obesity
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Marketlerde Satılan Çam Ballarının Hidroksimetilfurfural (HMF) İçeriği
Açısından İ̇ncelenmesi ve İn Vitro Sindirimin Hmf Oluşumuna Etkisinin
Saptanması

Ma. St. Ayşe Sena Coşkun1, Researcher Kübra Demir1, Assoc. Prof. Dr. Jale Çatak1, Researcher
Esra Yıldırım Servi1, Researcher Ömer Faruk mizrak1
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

1

Özet
Bu çalışmada, piyasada satışa sunulan çam ballarındaki hidroksimetilfurfural (HMF) düzeyinin
saptanması ve in vitro sindirimin HMF oluşumuna etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle
şekerli gıdaların uygun olmayan sıcaklıklarda depolanması ve üretimleri esnasında uygulanan ısıl
işlemden dolayı meydana gelen kimyasal tepkimelerle HMF oluşumu gerçekleşmektedir. HMF asitli
ortamda hegsozun parçalanması ile veya maillard reaksiyonu esnasında bir ara ürün olarak ortaya
çıkmaktadır. HMF oluşumu, ballarda depolama süresinin tayini ve uygun ısıl işlem yapılıp
yapılmadığını anlayabilmek için kullanılan kimyasal bir indekstir. Çalışmada 5 farklı çam balı örneği,
İstanbul’daki marketlerden satın alınmıştır. Çam balı örneklerindeki HMF miktarları HPLC yöntemi ile
belirlenmiştir. Laboratuvar ortamında bir in vitro insan sindirim modeli kullanılarak, sindirim sonrası
çam ballarındaki biyoerişilebilir HMF değerleri elde edilmiştir. Analiz sonucunda, başlangıçta çam
ballarındaki HMF değerleri 289 – 1873 µg/100 g aralığında bulunurken, sindirim sonrasındaki HMF
değerleri 1205 – 4795 µg/100 g aralığında saptanmıştır. Sindirim sonrasında tüm çam ballarındaki HMF
düzeyleri dikkate değer ölçüde artış göstermiştir. Çam ballarında HMF biyoerişilebilirliği, %226 ile
%403 aralığındaki oldukça yüksek değerler ile tespit edilmiştir. HMF oluşumunun engellenmesi için,
üretim sırasında balda uygulanan ısıl işlem sıcaklığı ve süresi kontrol altında tutulmalıdır. Ayrıca HMF
oluşumunun önüne geçmek için depolama koşullarının sıcaklığına da dikkat edilmelidir. Fazla miktarda
HMF oluşumu, aşırı ısıtmanın bir sonucu olabilir. Ek olarak, baldaki şeker oranı arttıkça (özellikle
fruktoz) HMF oluşumu da artmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre, balda HMF 40 mg/kg’a
kadar izin verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çam Balı, HMF, İ̇n Vitro Sindirim, Biyoerişilebilirlik
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Temmuz 2022’de Bolu İline Bağlı Bir Köyde Meydana Gelen Kanlı İshal
Salgınının Değerlendirilmesi

Dr. Elif Nur Yıldırım Öztürk1, Prof.Dr. Meltem Çöl1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Özet
Bu değerlendirmede Temmuz 2022’de Bolu ili merkez ilçeye bağlı Yuva Köyü’nde meydana gelen
salgına dikkat çekmek ve durumun olası sebeplerini literatür eşliğinde incelemek amaçlanmıştır. Bolu
ili merkez ilçeye bağlı Yuva Köyü sakinlerinden bazı çocukların ve erişkinlerin karın ağrısı, bulantı,
kanlı ishal ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle 12 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak hastaneye
başvurduklarına ilişkin haberler basında yer bulmuştur. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan resmi bir
açıklama yapılmamış ancak sağlık bakanı sosyal medya hesabı üzerinden bazı bilgilendirmelerde
bulunmuştur. Salgından etkilenen kişi sayısı 148 olup, ön planda çocuk yaş grubu etkilenmiştir. Hastalık
nedeniyle yoğun bakıma alınan kişiler de olmuştur. Salgında 1 erişkin hasta (49 yaş, erkek) hayatını
kaybetmiştir. Salgının köyde kullanılan su deposuyla ilişki olduğu ve salgın etkeninin Hemolitik Üremik
Sendroma (HÜS) yol açan entero hemorajik E. Coli (EHEC) olduğu bildirilmiştir. EHEC için majör
kaynak sığır, koyun, keçi, kedi ve köpektir. İnsana bulaş bu hayvanların etiyle ve/veya dışkısıyla
kontamine olmuş suyun/gıdaların oral yoldan alınmasıyla ve/veya enfekte sularda yüzmekle
gerçekleşebilir. HÜS tablosundan enfeksiyon etkenleri, ilaçlar ve sistemik hastalıklar sorumlu
tutulmakla birlikte, EHEC’in yol açtığı ishal vakaları en sık sebep olarak gösterilmektedir. Mevcut
salgında kurbanlık hayvanlara ait atıkların uygunsuz bertaraf nedeniyle içme suyunu ve köyden geçen
dereyi kontamine ettiği düşünülmektedir. Toplum sağlığını önemli ölçüde tehdit eden su ilişkili salgınlar
halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ehec, Gastroenterit, Hemolitik Üremik Sendrom, Kanlı İshal, Salgın, Su İlişkili
Hastalık.

Evaluation of the Bloody Diarrhea Epidemic in a Village of Bolu Province in July 2022

Abstract
In this evaluation, it is aimed to draw attention to the epidemic that occurred and to examine the
possible causes of the situation in the light of literatüre in Yuva Village in the central district of Bolu
Province in July 2022. There were news that some children and adults from Yuva Village applied to the
hospital with complaints of abdominal pain, nausea, bloody diarrhea, and confusion, starting from July
12, 2022. No official statement has been made from the Ministry of Health on the subject, but the
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minister of health has provided some information on his social media account. The case was also covered
in the local and national press. The number of people affected by the epidemic were 148, and it was
known that the children were affected in the foreground. There were also people who were taken to
intensive care because of illness. One adult patient (49 years old, male) died in the epidemic. It has been
reported that the epidemic was related to the water tank used in the village and the cause of the epidemic
was entero hemorrhagic E. Coli (EHEC) causing Hemolytic Uremic Syndrome (HUS). The major
resources for EHEC are cattle, sheep, goats, cats, and dogs. Transmission to humans can occur by oral
ingestion of water/food contaminated with the meat and/or feces of these animals and/or by swimming
in infected waters. Although infectious agents, drugs and systemic diseases are responsible for HUS,
diarrhea cases caused by EHEC are shown as the most common cause. In the current epidemic, it is
thought that the wastes belonging to the sacrificial animals have contaminated the drinking water and
the stream passing through the village because of improper disposal. Water-related epidemics, which
threaten public health significantly, continue to exist as a public health problem.
Keywords: Ehec, Gastroenteritis, Hemolytic Uremic Syndrome, Bloody Diarrhea, Epidemic, WaterRelated Disease.
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Determining the Relationship of Cognitive Function With Job Satisfaction
and Sleep Quality in Factory Workers

Researcher Nadiye Doğan1, Asst.Prof.Dr Kadirhan Özdemir2
1

Izmir Bakircay University, Graduate Education Institute, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
2Izmir Bakircay University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
*Corresponding author: Nadiye Doğan

Abstract
OBJECTIVE: In a wind blade factory, the production usually consists of eight departments, including
small parts, 58.5 and 65.5 master molds, maintenance crew, welding, sanding, finishing, outfield, and
shipping. This study aims to determine the relationship of cognitive function with job satisfaction and
sleep quality in wind-blade factory workers aged 30 and over. MATERIALS AND METHODS: Thirty
workers who work in 3 shifts in 65.5 main mold at Tillotson Pearson Inc. Composites were included in
this study. Demographic information of the individuals was recorded. The Concentration Cognitive
Assessment (CAB-AT) from CogniFit (higher scores indicate higher cognitive function), Minnesota Job
Satisfaction Scale (MJSS, higher scores indicate higher job satisfaction), and Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI, higher scores indicate lower sleep quality) were used to evaluate cognitive functions, job
satisfaction and sleep quality, respectively. CAB-AT also determines physical, psychological, and social
health measures and cognitive profiles. RESULT: The mean age and body mass index of the workers
were 35.3±5.18 years and 26.5±3.63 kg/m2, respectively. There was no correlation of CAB-AT with
MJSS and PSQI. In addition, there was no correlation of MJSS with social health and cognitive profile.
However, it was observed that MJSS was correlated with psychological health (r=-0.370, p=0.044).
There was a correlation between PSQI and physical health (r=-0.365, p=0.047). PSQI did not correlate
with psychological health, social health, and cognitive profile. CONCLUSION: Higher psychological
health may cause worse job satisfaction for the workers who work in 65.5 main mold department of a
wind blade factory. We suggest that the reasons of this inverse relationship should be investigated in
further studies. In addition, the increase in the sleep quality of the workers may increase their physical
cognitive functions. The shifts may be re-arranged to get a better sleep quality to increase the physical
cognitive functions.
Keywords: Cognitive Functions, Job Satisfaction, Sleep Quality
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Examination of Fear of COVID-19, Physical Activity Level, Functional
Capacity and Quality of Life in Children With Asthma

Researcher Kübra Ecevit1 , Asst.Prof.Dr Melih Zeren2 , Assoc.Prof.Dr Semiha Bahçeci Erdem3
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2
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Abstract
Background and Aim: The fear of COVID-19 is reported to be higher in adult asthmatic patients
compared to healthy controls. However, this has not been studied in children with asthma. This study
aims to examine the relationship of fear of COVID-19 with physical activity level (PA), functional
capacity (FC), and quality of life (QoL) in children with asthma. Methods: Sixty children with asthma
and 30 healthy controls aged between 10-18 years were included. All participants were evaluated online
via Google Forms® using ‘Fear of COVID-19 Scale’ for fear of COVID-19, ‘Physical Activity
Questionnaire for Children’ for PA level, 30-s sit-to-stand test (30-STST) for FC and ‘Pediatric Quality
of Life Scale’ for QoL. In addition, children with asthma were assessed with asthma control test and the
most recent pulmonary function test results were obtained from hospital records. Results: No significant
difference was found between asthmatic children and healthy controls in terms of fear of COVID-19,
PA level, FC, and QoL (p>0.05). There was a significant correlation between 30-STST score and fear
of COVID-19 in children with asthma (r=-0,279; p=0,031). Children whose asthma was not under the
control had a significantly higher fear of COVID-19 compared to those with controlled asthma
(18.72±4.56 vs 14.18±5.04; p=0.044). When the relationship between pulmonary function test and
asthma control level in children with asthma was examined, no significant relationship was found
(p>0.05). Conclusion: Our results show that children with asthma are affected by the pandemic and
quarantine processes at a similar level to their peers. However, the lack of asthma control significantly
increases the fear of COVID-19 in these children. In addition, low FC in children with asthma is
associated with higher fear of COVID-19. These findings highlight the importance of asthma control
and preservation of FC in children with asthma.
Keywords: Asthma, Children, Fear of COVID-19, Physical Activity, Quality of Life.
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COVID-19 ve Mods

Exp. Dr. Adil Furkan Kılıç1
MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ

1

Özet
Çoklu Organ Yetmezliği Skoru (Multiple Organ Dysfunction Score: MODS) solunum sistemi,
kardiyo-vasküler sistem, karaciğer fonksiyonları, hematolojik sistem, glasgow koma skalası ve renal
fonksiyon olmak üzere toplam altı organ sistemini değerlendirmektedir. Çalışmamızda COVID-19 tanılı
hastalarda organ disfonksiyonunu gösteren bir skorlama sistemi olan MODS’un hastalığın seyrini ve
mortaliteyi tahmin etme potansiyelini araştırmayı amaçladık. Sonuç olarak çalışmamızda COVİD-19 da
MODS skoru yüksek olan hastaların hastalığı daha şiddetli geçirdiğini ayrıca MODS skoru yüksek olan
hastalarda hastalığın daha ölümcül seyrettiğini tespit ettik. Çalışmamız COVİD-19 da mortaliteyi ve
prognozu gösteren bir skorlama sistemi olarak MODS skorlamasının kullanılabileceğini ve
geliştirilebilecek yeni skorlama sistemleri için yol gösterici olabileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covı̇ d-19,mods
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Koroner Arter Ektazı̇sı̇ Olan Hastalarda Ekokardı̇yografı̇k Yöntemlerı̇n
Karşılaştırılması

Asst. Prof. Dr. Mahmut Özdemir1, Asst. Prof. Dr. Zeki Doğan2
2

1
Özel Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyolojı ABD

Özet
GİRİŞ: Koroner arter ektazisi (KAE), en az bir koroner arterin komşu normal koroner arter
segmentinin 1.5 katı veya daha fazlası olacak şekilde genişlemesi olarak tanımlanmıştır. Etiyolojisinde
%50 ateroskleroz, %20-30 konjenital, %10-20 kadarında da inflamatuar veya konnektif doku
hastalığının yer aldığı bilinmektedir. Koroner ektaziler büyük bir oranda koroner arter hastalığı (KAH)
ile birlikte görülmektedir. Bu çalışmamızda KAE’si olan hastalarda ekokardiyografik yöntemler olan
aortic velocity propagation (AVP), epikardial yağ kalınlığı (EFT) ve karotıs-intima media kalınlığı
(CIMT) ölçümlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEMLER: Çalışmaya 95 KAE’li hasta ve 61
kontrol hastası alındı. Kan laboratuvar parametrelerinin ölçülmesi için numuneler alındı. Transtorasik
ekokardiyografi ile AVP, EFT ve CIMT değerleri ayrı ayrı ölçüldü ve değerlendirildi. BULGULAR:
Hasta ve kontrol grupları arasında biyokimyasal parametreler açısından istatiksel anlamlı farklılıklar
izlenmedi. AVP, hasta grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (44,05±12,80, 62,07±13,82 p<0,001).
EFT ölçümlerinde hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar saptanmadı (0,68±0,23,
0,62±0,23 p:0,230). CIMT değerleri arasında hasta ve kontrol grubu açısından istatiksel anlamda anlamlı
farklıklar izlendi (0,69±0,29, 0,54±0,16 p<0,001). SONUÇ: KAE hastalarında kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında AVP'nin daha düşük ve CIMT'nin daha yüksek olduğunu bulduk. Mevcut çalışma
sonucunda günlük pratikte KAE hastalarında noninvazif yöntemler olan bu ekokardiyografik
parametlerin günlük pratikte hastaların muayenesine dahil edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Ektazisi, Aort Hız Yayılımı, Epikardiyal Yağ Kalınlığı, Karotis
İntima-Medya Kalınlığı.
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Mı̇gren Alerjı̇k Bı̇r Durum Olabı̇lı̇r Mı̇? Vakalar Eşlı̇ğı̇nde Lı̇teratür
İncelemesı̇

Exp. Dr. Hilal Taştekin Toz1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Dragos Hastanesi

1

Özet
Migren fotofobi, fonofobi, bulantı ve kusma reaksiyonlarının eşlik ettiği, sık görülen ve işlevselliği
düşüren bir baş ağrısı çeşididir. Auranın nörobiyolojisi hakkında, kortikal yayılan depresyon adı verilen
nörofizyolojik bir fenomenden ve dura ve kraniyal damarları innerve eden trigeminal liflerin
aktivasyonundan bahseden çok sayıda makale vardır. Bu ağrı mekanizmasının kabaca trigeminovasküler
sistemden kaynaklandığı düşünülse de prodromal belirtiler ve auranın patofizyolojisi henüz tam
aydınlatılamamıştır. Aminlerden özellikle Serotonin vazokonstrüktif ve ağrı azaltıcı etkileri ile uzun
zamandır tedavide kullanılmaktadır. Gastrik sekresyon, mast hücreleri ve bağışıklık sistemi ile bağlantılı
bir monoamin olan histamin ise aynı zamanda merkezi sinir sisteminde bir nörotransmitterdir ve migren
da dahil olmak üzere birçok beyin hastalığında etkisinden bahsedilmektedir. Sağlıklı kişilerde, diyet
histamini, histamin N-metil transferaz (HMT) ve di-amin oksidaz (DAO) ile hızla detoksifiye
edilebilirken, düşük amin oksidaz aktivitesi olan kişiler histamin toksisitesi riski altındadır. Bu durumda
ortaya çıkan histamin fazlalığı, alerjik reaksiyonu taklit eden çok sayıda semptoma neden olabilir. Bu
sunumda polikliniğe migren tipi baş ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların antihistaminik tedaviye
verdiği dramatik yanıt üzerinden migren ve histamin ilişkisinin literatür eşliğinde tartışılması
planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Migren, Histamin, Antihistaminik, Hidroksizin
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5 Yaş Altı Astımlı Çocuklarda Tüketı̇len Besı̇nler ve Kontrollü ve
Kontrolsüz Astımda Beslenmenı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇

Dr. Murat Çapanoğlu1
Mersin Alerji Ve Çocuk Kliniği

1

Özet
GİRİŞ : Yeme alışkanlıklarımızdaki değişimler (taze meyve, sebze veya tüketilen fast-food tarzı
yiyecekler) ve D vitaminindeki yetersizlik astım hastalığının görülme sıklığını ve kontrolünü
etkileyebilmektedir. Çalışmamızda 5 yaş altı astımlı çocuklarda tüketilen besinler ve astım kontrolü
sorgulanmıştır. Tüketilen besinler ile astım kontrolü arasında ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim
ve Araştırma Hastanesi alerji kliniğinde astım tanılı hastalar alınmıştır. Çocuk alerji hekimi tarafından
hastalara astım risk faktörleri, klinik ve demografik özelikleri anket ile sorgulanmıştır. Hastalık
kontrolünün tespiti için astım kontrol testi kullanıldı. Besin tüketim sıklığı için bakım veren kişilere
anket verilmiştir. Astım kontrol düzeyleri Global İnitiative For Asthma göre değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışma süresince 150 astımlı çalışmaya alındı. Yaş ortalamaları 4.08 ± 1.17 (2-5.9) yıl
olup %66’sı erkekti. TRACK ve GİNA kriterlerine göre sırasıyla % 46.5 (n=60) ve %59.3 (n=89)
kontrolsüz astımlı hasta bulundu. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken besin
gruplarının haftada 4 gün ve üzerinde tüketilme sıklıkları sırasıyla; ekmek grubu (%97.8), sebze–meyve
(%97.1), süt ve süt ürünleri (%94.2) ve et-balık-baklagil grubu (%93.5) olarak bulunmuştur. Hastalar;
GINA kriterleri ve TRACK astım kontrol testine göre kontrollü ve kontrolsüz olarak gruplandırıldığında
ekmek grubu, sebze–meyve, süt ve süt ürünleri ve et-balık-baklagil grubu tüketim sıklıkları her iki
grupta benzer bulunmuştur (p>0.05). Fakat taze meyve tüketimi ayrı değerlendirildiğinde ise GINA
kriterlerine göre kontrollü hastalığı olanlarda tüketim sıklığı kontrolsüz hastalığı olanlara göre anlamlı
olarak yüksek bulunmuştur (%94.3 vs %81.4, p=0.031). Ekmek grubu besinlerden en sık tüketilen
%93.6 sıklıkla ekmek, taze sebze–meyve grubudan en sık tüketilen %87.6 sıklıkla taze meyve, süt ve
süt ürünleri grubundan en sık tüketilen %90.6 sıklıkla süt-yoğurt-ayran ve et-balık-baklagil grubundan
en sık tüketin %85.5 sıklıkla yumurta saptanmıştır. SONUÇ: Astımlı hastalarda kontrollü hastalarda
antioksidanı yüksek taze meyve tüketimi daha sıktır. Et-balık-baklagil besin grubundan gerekli besin
tüketimlerinin çoğu yumurta ile karşılanmaktadır. Yeterli et ve balık tüketimi düşük sıklıkta
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Astım, Beslenme, Astım Kontrolü
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Akciğer Kanseri Hücre Hattında Ag-N-Heterosiklik Karben
Komplekslerinin Moleküler Etki Mekanizmasının Araştırılması
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Özet
Amaç: Akciğer kanseri, malign hastalıklar arasında önemli bir ölüm nedenidir ve dünya çapında en
sık görülen kanser türlerinden biridir. Metal bazlı bir ilaç olan sisplatin, akciğer kanseri tedavisinde uzun
yıllardır kullanılmaktadır ancak ciddi yan etkilere ve ilaç direncine neden olmaktadır. Bu nedenle hücre
ölümünün indüklenmesi, hücre döngüsünün durdurulması ve ilgili genlerin düzenlenmesi gibi farklı
hücresel mekanizmalar hedeflenerek alternatif çözüm yolları aranmaktadır. N-heterosiklik karbenler
(NHC), ilaç tasarımı ve optimizasyonunda kullanılan metal kompleksleriyle uyumlu taşıyıcı
ligandlardır. Ag-NHC kompleksleri ise farklı kanser türlerinde antiproliferatif etkinlik gösterdiği
bildirilen ancak moleküler etki mekanizması bilinmeyen organo-metalik komplekslerdir. Bu çalışmanın
amacı, özgün Ag-NHC komplekslerinin A549 hücre hattındaki antiproliferatif ve sitotoksik etkilerini
belirlemek, antitümoral etki mekanizmasını aydınlatmak ve hücre döngüsü kontrol noktalarındaki
rolünü belirlemektir. Yöntem: Çalışma kapsamında Schlenk yöntemi kullanılarak sentezlenen Ag-NHC
kompleksleri farklı konsantrasyon (1-120 µM) ve sürelerde (24-72 saat) A549 ve L929 hücre hatlarına
uygulandı. İnkübasyon süreleri sonunda MTS yöntemiyle sitotoksite analizi yapıldı ve sonuçlar sisplatin
uygulanan hücre hatlarıyla karşılaştırıldı. IC50 konsantrasyonları bulunarak; Annexin-V ve
mitokondriyal membran potansiyeli yöntemleriyle hücre ölümünü analizi, RT-PCR yöntemi
kullanılarak apoptotik hücre ölümü ve hücre döngüsü ilişkili gen ekspresyonlarının (Bax, Bcl-2, BclxL, BAK, BAD, BIM, BIK, FADD, TRADD, NOXA, PUMA, TRAIL-R1, TRAIL-R2, XIAP, Casp-3,
Casp-7, Casp-8, Casp-9, Casp-10, CDK2, CDK4, CDK6, CCND2, CCNB1) analizi yapıldı. Verilerin
istatistiksel analizinde anlamlılık değeri p< 0.05 olarak alındı. Bulgular: Akciğer kanserinde sisplatine
göre daha sitotoksik ve antiproliferatif etkili bulunan özgün Ag-NHC komplekslerinin, mitokondriyal
membran bütünlüğünün bozulması sonucunda kaspaz bağımlı yolak üzerinden apoptotik hücre ölümüne
neden olduğu ve hücre döngüsünü G1/S kontrol noktasında durdurduğu bulundu. Sonuç: Yeni
sentezlenen özgün Ag-NHC komplekslerinin akciğer kanseri hücre hattında kaspaz bağımlı yolak
üzerinden yüksek antitümoral etkinlik gösterdiği ve bu nedenle akciğer kanseri tedavisinde sisplatine
alternatif potansiyel bir ajan olabileceği bulundu.
Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri, Ag-Nhc Kompleksi, Sitotoksite, Apoptoz, Hücre Döngüsü
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Özet
Tüberküloza bakteriyolojik tanı konulmakla birlikte bazı olgularda histopatolojik tanı konulmaktadır.
PET-CT, malignitede görüntülemede yöntemidir.PET-CT ile tanımlanabilecek tüberküloz gibi
hastalıklar da vardır. Olgu sunumumda amaç, PET-CT nin tüberküloz hastasını malignite olarak
yorumlama şansının yüksek olduğunun akılda tutulması ve diğer ayırıcı tanı tekniklerinin kullanılması
gerektiğini vurgulamaktır. -67 yaş kadın, asemptomatik, rastlantısal çekilen akciğer grafisinde sol hiler
kitle izlendi.Özgeçmişinde hipertansiyon mevcut,fiziki muayenesi normaldi.Toraks tomografisinde sol
akciğerde santralde 5,5x7 cm pulmoner arteri saran kitle saptandı. PET-CT de sol akciğer santralde
(suv:18.8) kitle ve multipl metastatik lenf nodları(suv:15.9) saptandı.Bronkoskopide sol üst lob girişinde
submukozal infiltrasyon gözlendi.TBNA biyopsisi granülamatöz enfeksiyon geldi. - 49 yaş erkek, sağ
omuzda ağrısı mevcuttu. Özgeçmişi, fiziki muayenesi normaldi. 20 paket/yıl sigara içimi
mevcuttu..Toraks tomografisinde sağ akciğer üst lobda lobüle konturlu düzensiz 5x2 cm kitle saptandı.
PET-CT, sağ akciğer üst lobda 2,5x5 cm kitle (suv:10,6), sağ paratrakeal lenf nodu tutulumu(suv:4,8)
izlendi. Bronkoskopide endobronşial lezyon izlenmedi.Kültüründe M.Tuberculosis üredi. - 34 yaş
kadın, göğüs ağrısı nedeniyle değerlendirildi. Özgeçmişi, fiziki muayene normaldi. Toraks
tomografisinde sol apexte 2,5x1,9 cm paramediastinal nodul, sol ana pulmoner arteri saran ve daraltan
2,5x1,6 cm kitle izlendi. PET-CT; sol hilusda kitle(suv:9,6), sol supraklavıkular alanda;göğüs duvarı
dışına uzanan kitle (suv:13,9), sol supraklavıkular, mediastinal lenf nodu (suv:8,6), sağ humerus başında
metastatik odak(suv:9,2) raporlandı. Tüm vücut kemik sintigrafisinde sağ humerus başında artmış
aktivite (kemik tüberkülozu) izlendi. Bronkoskopide sol sekonder karinada nekrotik lezyon izlendi.
Biyopsi granülomatöz iltihap raporlandı. Kültüründe M.Tuberculosis üredi. - 62 yaş erkek, 2 aydır sırt
ağrısı özgeçmişinde diyabet, hipertansiyon mevcuttu. Sigara içimi 30 paket/ yıldı. Fiziki muayene
olağandı. Toraks tomografisinde sol akciğer üst lob apikalde 2,2 x 1,6 cm nodul saptandı. PET-CT de
sol akciğer üst lobda 1,9x2,3 cm spikule düzensiz nodul(suv:5,3) raporlandı. Bronkoskopik
endobronşiyal lezyon, kültürlerinde üreme saptanmayan hastaya tanısal VATS uygulandı. Patolojisi
granülomatöz iltihap raporlandı. Tüm olgulara antitbc tedavisi başlandı ve sonrasında regresyon
saptandı.
Anahtar Kelimeler: Pet-Ct,tüberküloz,biyopsi
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Aksiyel Spa'lı Hastalarda Sakroiliak Eklemin Sinovyal ve Ligamentöz
Kısmına Manyetik Rezonans Görüntüleme - Ultrason Füzyon
Kılavuzluğunda Kortikosteroid Enjeksiyonu: Ön Sonuçlar

Exp. Dr. Kemal Sarı1, Prof.Dr. İ̇lknur Aktaş1, Prof.Dr. Feyza Ünlü Özkan1, Exp. Dr. Ahmet
Nedim Kahraman1, Assoc. Prof. Dr. Ahmet Vural1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
İzole sakroiliiti olan spondiloartritli hastalarda lokal glukokortikoid tedavisi önerilmektedir.
Sakroiliak eklem enjeksiyonları intra-artiküler veya peri-artiküler olarak yapılabilir. İntra-artiküler
enjeksiyonların etkinliğini gösteren çalışmalar mevcut olmakla birlikte peri-artiküler enjeksiyonların
etkinliği konusunda çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Enjeksiyonların rehberliği için floroskopi,
bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografi kullanılır. Son zamanlarda
sakroiliak eklem enjeksiyonlarında görüntüleme füzyon yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu
yazıda aktif sakroiliiti olan 10 hastada manyetik rezonans görüntüleme-ultrason füzyonu kılavuzluğunda
sakroiliak eklem enjeksiyonları ile ilk deneyimlerimizi sunuyoruz. Enjeksiyonlar tüm hastalarda ağrı
tedavisinde başarılı olmuştur. Klinik yanıtlar, sinovyal veya ligamentöz enjeksiyon gruplarında
benzerdir. Manyetik rezonans görüntüleme-ultrason füzyon yöntemi, sakroiliak eklem enjeksiyon
rehberliği için etkili ve güvenilir bir seçenektir.
Anahtar Kelimeler: Görüntüleme Füzyon Tekniği, İntra-Artiküler Enjeksiyon, Peri-Artiküler
Enjeksiyon, Sakroiliak Eklem, Ultrasonografi

Magnetic Resonance Imaging of the Synovial and Ligamentous Portion of the Sacroiliac Joint in
Patients With Axial Spa - Ultrasound Fusion-Guided Corticosteroid Injection: Preliminary
Results

Abstract
Local glucocorticoid treatment is recommended in patients with spondyloarthritis with isolated
sacroiliitis. Sacroiliac joint injections can be done intra-articular or peri-articular. There are studies
showing the efficacy of intra-articular injections, but conflicting results have been found regarding the
efficacy of peri-articular injections. Fluoroscopy, computed tomography, magnetic resonance imaging,
and ultrasonography are used for the guidance of injections. Recently, image fusion methods have been
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used in sacroiliac joint injections. In this article, we present our first experiences with magnetic
resonance imaging- ultrasound fusion-guided sacroiliac joint injections in 10 patients with active
sacroiliitis. Injections were successful in treating pain in all patients. Clinical responses were similar
between synovial or ligamentous injection groups. The ultrasonography-MRI fusion method is an
effective and reliable option for sacroiliac joint injection guidance.
Keywords: Image Fusion Technique; Intra-Articular İnjection; Peri-Articular İnjection; Sacroiliitis;
Spondyloarthritis; Ultrasonography
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Akut Koroner Sendrom İle Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda ABO
Kan Grupları İle Koroner Lezyonlar Arasın aki İlişki
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Özet
Amaç : Koroner anjiyografi yapılan akut koroner sendrom hastalarında, koroner lezyonlar ile ABO
kan grupları arasındaki ilişkiyi göstermektir. Yöntem : Bu çalışmaya 1-Ocak 2022 ile 31-Nisan 2022
tarihleri arasında kardiyoloji kliniği koroner yoğun bakım ünitesinde koroner anjiyografi yapılan
hastalar dahil edildi. Kararsız anjina pektorisi olan hastalar, koroner angiografi yapılmayan veya kabul
etmeyen hastalar ileri evre kronik obstrüktif akciğer hastalığı eşlik eden hastalar, sepsis gelişen hastalar,
malignite anamnezi, olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların kan grupları ve koroner anjiyografide
tespit edilen kalp damar lezyonları kaydedildi. Herhangi bir koroner arterde %50 ve üzerinde darlık
yapan lezyon olması anlamlı darlık olarak kaydedildi. Bulgular: Çalışmamıza toplam 223 hasta dahil
edildi. Bu hastaların 64 (% 28.69 ) ü kadın ve 159 ( % 71.31 ) u erkekti. RH (+) kan grubu olan hasta
sayısı 191 ( % 85.65 ), RH (- ) kan grubuna sahip hasta sayısından fazlaydı. Hastaların %42,6’sı ARH
+ kan grubuna sahipti. Hastaların yaş ortalaması 63,96, minimum değer 25,00 ve maksimum değer 90,00
olarak elde edildi. Hastaların %48,2’sinde koroner arter hastalığı, %68,5’inde hipertansiyon,
%40,5’inde diyabet hastalığı vardı.Hastaların %56,8’inde sol ön inen arterde lezyon (LAD ),
%11,2’sinde LAD diagonalde lezyon, %44,8’inde sirkumfileks arter (CX) de lezyon, %47,7’sinde sağ
koroner arterde (RCA ) lezyon vardı. Sonuç: Genel itibariyle yapılan istatistikde kan gruplarına göre
koroner lezyonlarının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,050).
Sonuç olarak özellikle ABO kan gruplarının moleküler düzeyi ve çeşitli hastalıklarla ilişkisi hakkında
daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Kan grubu antijenleri ile koroner lezyonlar arasındaki
ilişkinin kan grubuna spesifik lezyon olup olmadığının belirlenmesi için daha geniş çalışma serilerinde
yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Akut Koroner Sendrom, Koroner Lezyonlar, Kan Grupları
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Alerji Polikliniğinde Saptanan Hidatik Kist Olguları

Dr. Ebru Özdemir1
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Alerji ve İmmünoloji Polikliniği
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Özet
Ürtiker ve pruritus etyolojisinde birçok faktör olmakla birlikte paraziter hastalıklar da mevcuttur.
Hidatik kist hastalığı ekinokok cinsi helmintlerin neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Hastaların
şikayetleri, kistin yerleştiği yere ve boyutuna göre değişebilmektedir. Rüptüre kist nedeniyle hafiften
ağır dereceye kadar olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Ayrıca periferik eozinofili ve total
IgE yüksekliği paraziter hastalıklarda saptanabilmektedir. Bu olgu sunumunda ürtiker ve pruritus
şikayetleri ile erişkin alerji ve immünoloji polikliniğine başvuran ve hidatik kist hastalığı tanısı koyulan
iki ayrı erişkin olgu sunulmuştur. Özellikle eozinofili ve total IgE yüksekliğinin de eşlik ettiği ürtiker
veya pruritus hastalarında, hidatik kist hastalığının da ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiği vurgulanmak
istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ürtiker, Pruritus, Hidatik Kist Hastalığı
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Alevlenme Sıklığını Artıran Neden: Trakeomalazi

Dr. Esra Yarar1
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Özet
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında sık hastaneye yatış, yılda 2 veya daha fazla
hastaneye yatış olarak tanımlanır. Ancak klinik pratiğimizde bazı hastalarda 2-3 ay aralıklarla yatışlar
gözlemliyoruz. Bu yazıda 4 yıldır kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bir trakeomalazi olgusunu
sunduk. Hastanın demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, komorbiditeleri ve solunum fonksiyon
testleri kaydedildi; transtorasik ekokardiyografi ve bronkoskopi yapıldı. 58 yaşında kadın hasta
nebulizatör ve evde oksijen kullanmasına rağmen sık hastaneye yatışı mevcuttu. Komorbiditeleri
iskemik kalp hastalığı, multinodüler tiroid hastalığı ve pulmoner hipertansiyondu. Bronkoskopik
çalışmada aşırı dinamik hava yolu kollapsı (EDAC) saptandı. Bu bronkoskopik seansta sol ana bronşa
stent takıldı. İşlem sonrası ilk hafta içinde hastanın oksijenasyonunda belirgin düzelme kaydedildi.
Sonuç olarak, EDAC varlığının daha sık hastaneye yatışlar için bağımsız faktörler olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Koah, Trakeomalazi

Cause of Exacerbation Frequency: Tracheomalacia

Abstract
Frequent hospitalizations in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patiens is defined as 2 or
more hospitalizations per year. However, in our clinical practice we observe hospitalizations with 2-3
months intervals in some patients. In this paper, we presented a tracheomalasia case which have chronic
obstructive pulmonary disease for 4 years. Patient’s demographics, laboratory findings, comorbidities
and pulmonary function tests were recorded; transthoracic echocardiography and bronchoscopy were
performed. 58 years female patient was hospitalized very frequent, using nebulisator and home-oxygen.
The comorbidities were ischemic heart disease, multinodular tyroid disease and pulmonary
hypertension. Bronchoscopic study revealed excessive dynamic airway collapse (EDAC). In this
bronchoscopic session, a stent was replaced in left main bronchus. Significant improvement in
oxygenation was noted in the first week after the procedure. In conclusion, existence of EDAC was
found to be independent factors for more frequent hospitalizations
Keywords: Copd, Tracheomalasia
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Allisin, Nerolidol ve Epigallokateşin-3-Gallatın HeLa ve MDA-MB-231
Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması
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Özet
Amaç: Kanser geçmişten günümüze insan hayatını tehdit eden en ciddi hastalıklardan biridir.
Geleneksel yöntemlerin geliştirilmesi ve hedefe yönelik tedavi stratejilerinin bulunmasına rağmen
metastaz, sitotoksisite, çoklu ilaç direnci ve oluşan yan etkilerden dolayı tedavide başarısızlıklar
görülmektedir. Özellikle antitümoral potansiyeli olan farmakolojik ajanlara olan ihtiyaç, antiproliferatif
yeteneklere sahip doğal bileşiklere yönelik girişimlerin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle yapılan
çalışmanın amacı doğal bileşikler olan allisin (ALS), nerolidol (NRL) ve epigallokateşin-3-gallatın
(EGCG), HeLa ve MDA-MB-231 kanser hücre hatları üzerindeki sitotoksik etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve yöntem: Hücreler, kuyucuk başına 5x103 hücre olacak şekilde 96 kuyucuklu plakalara ekildi.
1-100 uM konsantrasyonlarında ALS, NRL ve EGCG'nin seri dilüsyonları hücrelere uygulandı. Kanser
ve sağlıklı hücre hatlarında hücre canlılığı analizi için MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3karboksimetoksifenil)-2-(4)-sulphophenyl)-2H-tetrazolium) yöntemi kullanıldı. İnkübasyon süresi
sonunda spektrofotometrik olarak 450 nm'de ölçüm yapıldı ve sitotoksik aktiviteleri belirlendi.
Bulgular: ALS, NRL ve EGCG 1-100 μM konsantrasyonlarında sağlıklı fibroblast hücrelerine
uygulandıktan 48 saat sonra hücre canlılığında azalma göstermedi. ALS, HeLa ve MDA-MB-231 hücre
hatlarına 25 uM ve üzeri konsantrasyonlarda uygulandığında önemli oranda sitotoksik aktivite gösterdi
(%20 üzeri). EGCG, HeLa hücre hattında 10 uM ve üzeri konsantrasyonlarda %20 üzeri oranda
sitotoksik aktivite gösterirken, MDA-MB-231 hücre hattı üzerinde 100 uM konsantrasyonunda
sitotoksik aktivite gösterdi. NRL ise HeLa ve MDA-MB-231 hücre hatlarında 100 uM konsantrasyonda
%20 üzeri oranda sitotoksik aktivite gösterdi. Sonuç: Çalışmada kullanılan doğal bileşikler
karşılaştırıldığında; HeLa hücre hattı üzerinde ALS ve EGCG’nin, MDA-MB-231 hücre hattında ise
ALS’nin daha sitotoksik aktivite gösterdiği bulundu. Sağlıklı hücre hattında ise bileşikler sitotoksik
aktivite göstermedi.
Anahtar Kelimeler: Allisin, Nerolidol, Epigallokateşin-3-Gallat
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Investigation of the Cytotoxic Activities of Allicin, Nerolidol and Epigallocatechin-3-Gallate On
HeLa and MDA-MB-231 Cell Lines

Abstract
Aim: Cancer is one of the most serious diseases threatening human life from past to present. Despite
the development of traditional methods and the presence of targeted treatment strategies, treatment
failures are observed due to metastasis, cytotoxicity, multidrug resistance, and side effects. The need for
pharmacological agents, especially with antitumoral potential, has led to an increase in attempts for
natural compounds with antiproliferative abilities. Therefore, the aim of the study was to investigate the
cytotoxic effects of natural compounds allicin (ALS), nerolidol (NRL), and epigallocatechin-3-gallate
(EGCG) on HeLa and MDA-MB-231 cancer cell lines. Materials and methods: Cells were seeded in 96well plates at 5x103 cells per well. Serial dilutions of ALS, NRL, and EGCG at concentrations of 1-100
µM were applied to the cells. MTS method was used for cell viability analysis on cancer and healthy
cells. At the end of the incubation times, measurements were made spectrophotometrically at 450 nm
and their cytotoxic activities were determined. Results: ALS, NRL, and EGCG did not show any
decrease in cell viability 48 hours after application to healthy fibroblast cells at 1-100 μM
concentrations. It showed significant cytotoxic activity (over 20%) when applied to ALS, HeLa, and
MDA-MB-231 cell lines at concentrations of 25 µM and above. While EGCG showed more than 20%
cytotoxic activity at concentrations of 10 µM and above in HeLa cell line, showed cytotoxic activity at
100 µM concentration on MDA-MB-231 cell line. NRL, on the other hand, showed more than 20%
cytotoxic activity at 100 µM concentration in HeLa and MDA-MB-231 cell lines. Conclusion: When
the natural compounds used in the study were compared; found that ALS and EGCG on the HeLa cell
line and ALS on the MDA-MB-231 cell line showed more cytotoxic activity. In the healthy cell line,
however, the compounds did not show cytotoxic activity.
Keywords: Allicin, Nerolidol, Epigallocatechin-3-Gallate
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Atomoksetı̇nı̇n Genotoksı̇k Etkı̇lerı̇nı̇n İnsan Lenfosı̇t Kültürü Yöntemı̇ İle
Değerlendı̇rı̇lmesı̇
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1

Özet
Bu araştırmada, atomoksetinin insan lenfosit hücreleri üzerindeki genotoksik etkileri incelendi.
Sigara, alkol ve ilaç kullanmayan, herhangi bir sağlık problemi ve genotoksik ajanlara maruz kalma
öyküsü olmayan 20-30 yaşlarında beş kadın ve beş erkek gönüllü donör çalışmaya dahil edildi.
Gönüllerden heparinize edilmiş tüpe alınan periferal kan örnekleri 37ºC’ye getirilmiş kültür tüplerinde
72 saat boyunca kültüre edilmiştir. Kültür süresinin başlangıcından 48 saat sonra atomoksetinin 1,2- 1,86 ve 12 mg/kg dozları, negatif kontrol olarak distile su ve pozitif kontrol olarak 0,20 µg/mL Mitomisin
C uygulanmıştır. İzole edilen lenfosit hücrelerinde mikronükleus ve kromozom aberasyon gibi
anomaliler değerlendirilerek genotoksisite düzeyi belirlenmiştir. Çalışmamızda atomoksetinin in vitro
terapötik dozlarda herhangi genotoksik etkisi saptanmamıştır. Bununla birlikte 6 mg/kg ve 12 mg/kg
dozlarda anlamlı düzeyde genotoksik etkiler gözlenmiştir. Klinik pratikte atomoksetin dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar arasındadır. Sonuçlar temel olarak
atomoksetinin terapotik dozlarda güvenilir bir ilaç olduğunu destekliyor olsa da terapotik dozların
üzerine çıkıldığında negatif kontrollere göre anlamlı düzeyde genotoksik etkiler saptanmış olması
nedeniyle etken maddenin uzun süreli düzenli kullanımının insan genetik materyali üzerindeki etkisini
değerlendirmek için farklı hücre hatlarının ve farklı test yöntemlerinin kullanıldığı in vivo ve in vitro
sitogenetik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Atomoksetin, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Genotoksisite, Sitotoksisite,
Mikronukleus,
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Evaluation of Genotoxic Effects of Atomoxetine by Human Lymphocyte Culture Method
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Abstract
In this study, the genotoxic effects of the atomoxetine on human lymphocyte cells were investigated.
Five female and five male volunteer donors aged 20-30 years, who did not smoke, do not use alcohol or
drugs, and did not have any health problems and no history of exposure to genotoxic agents, were
included in the study. Peripheral blood samples taken from the volunteers into heparinized tubes were
cultured for 72 hours in culture tubes brought to 37ºC.After 48 hours from the beginning of the culture
period, 1,2-1.8-6 and 12 mg/kg doses of atomoxetine, distilled water as negative control and 0.20 µg/mL
Mitomycin C as positive control were applied. Genotoxicity level was determined by evaluating
anomalies such as micronucleus and chromosomal aberration in isolated lymphocyte cells. In our study,
no genotoxic effect of atomoxetine was detected at therapeutic doses in vitro. However, significant
genotoxic effects were observed at 6 and 12 mg/kg doses. Atomoxetine is among the most commonly
used drugs in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in clinical practice. Although the
results basically support that atomoxetine is a safe drug at therapeutic doses, significant genotoxic
effects were detected compared to negative controls when therapeutic doses were exceeded, so in vivo
using different cell lines and different test methods to evaluate the effect of long-term regular use of the
active substance on human genetic material. and in vitro cytogenetic studies are needed.
Keywords: Atomoxetine, Attention Deficit, Hyperactivity, Genotoxicity, Cytotoxicity, Micronucleus,
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Atriyal Fibrilasyonlu Akut İskemik İnme Hastalarında Ürik Asit-Kreatinin
Oranı Hastane İ̇çi Mortaliteyi Öngördürür Mü?

Dr. Emine Altuntaş1
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştrıma Hastanesi
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Özet
Giriş: İnme, küresel bir ekonomik sağlık yükü ile sonuçlanan uzun süreli sakatlığın ana nedeni
olmakla kalmayıp dünya çapında önde gelen ölüm nedenleri arasında beşinci sıradadır (1). Akut iskemik
inme (Aİİ), tüm inmelerin yaklaşık % 90' ını oluşturur (2). Aİİ, prevalansı, morbidite ve/veya mortalitesi
oldukça yüksektir. Bu nedenle risk faktörlerini ve ilgili hastalık işaretlerini belirlemek önemli hale
gelmiştir. Diyabetes mellitus, hipertansiyon, sigara, obezite, hiperkolesterolemi ve sedanter yaşamın Aİİ
riskini arttırdığı gösterilmiştir. Bu nedenlerin yanında en yaygın aritmi tiplerinden biri olan atriyal
fibrilasyonun (AF) da inme riskini arttırdığı görülmüştür (2). Bu risk faktörlerinin, inmenin bağımsız
bir öngörücüsü olarak da rapor edilen artmış serum ürik asit (SUA) düzeyi ile ilişkili olduğu
bilinmektedir (3-5). Bundan türetilen yeni bir indeks olan serum ürik asit-kreatinin (ÜAK) oranının da
yine metabolik hastalıklarda olumsuz olaylar için ön gördürücü olduğu gösterilmiştir (6-8). Bu
çalışmanın amacı AF’li Aİİ hastalarda ÜAK oranı ve bu oranın hastane içi mortalite üzerine etkisini
araştırmaktır. Yöntemler: Çalışma inme ünitesine ardışık kabul edilen akut dönemdeki 154 Aİİ’li
hastadan oluşmaktadır. ÜAK oranı hastaneye kabulde bakılan serum ürik asit ve kreatininin birbirine
oranlanması ile hesaplandı. Tüm hastalara yatışlarında 12 kanallı yüzeyel elektrokardiyografi çekildi ve
24 saatlik ritim Holter takıldı. Bulgular: Hastalar AF tespitine göre iki gruba ayrıldı: AF olan grup 1, 97
hastayı; AF tespit edilmeyen grup 2, 57 hastayı içeriyordu. Hastaların klinik ve demografik özellikleri
benzerdi (Tablo-1). Grup 1’ in ÜAK oranı daha daha yüksekti (p=0.006) (Tablo-2) ve bu grupta hastane
içi mortalite daha sıktı (p=0,021) (Tablo-1). Ayrıca AF’ si olan hasta grubunda tek ve çok değişkenli
regresyon analizinde hastane içi mortalite için ÜAK oranı bağımsız ön gördürücü olarak saptandı
(Tablo-3). Sonuçlar: Bu çalışmaya göre, daha yüksek ÜAK oranı olan AF’li Aİİ hastalarında hastane içi
mortalite ile daha sık karşılaşılabileceği sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Atriyal Fibrilasyon, Hastane İçi Mortalite, Akut İskemik İnme, Ürik Asit,
Kreatinin
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Özet
Amaç: Behçet hastalığı (BH) her boyda arter ve venleri etkileyebilen sistemik bir vaskülittir. Bu
çalışmada, asemptomatik, kardiyovasküler risk faktörü olmayan Behçet hastalarında pulmoner arter
sertliği (PAS) ile sağ ventrikül (RV) fonksiyonları arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Gereç
ve Yöntem: Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu kriterlerine göre BH tanısı olan 40 hasta ve
demografik özellikleri uyumlu 40 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Ekokardiyografik olarak sağ ve
sol ventrikül fonksiyonları ile birlikte kapak fonksiyonları değerlendirildi. Bulgular: RV Miyokardiyal
performans indeksi (MPİ) değeri Behçet hastalarında daha yüksek saptanarak, gruplar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edildi (p<0.01). Triküspit annüler plan sistolik yer değiştirmesi
(TAPSE) değerleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0.01). RV
PW Doppler ölçümlerinde, erken hızlı doluş velositesi (E dalgası) ile E/A oranı hasta grubunda kontrol
grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak düşük, deselarasyon zamanı (DZ) ise yüksek saptandı (p<0.01).
Klinik olarak pulmoner tutulumu olmayan Behçet hastalarında sistolik pulmoner arter basıncı (sPAB)
kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.01). Pulmoner arter sertliği (PAS) hasta
grubunda anlamlı yüksek saptandı (p<0.01). Sonuç: Kardiyak belirti ve bulguları olmayan Behçet
hastalarında, sağ ventrikül fonksiyonlarında azalma ve PAS’da artma tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, Pulmoner Arter Sertliği, Sağ Ventrikül, Ekokardiyografi
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Evaluation of the Relationship Between Pulmonary Artery Stiffness and Right Ventricular
Function in Patients With Behçet's Disease Using Transthoracic Echocardiography

Abstract
Background: Behçet’s disease is a systemic vasculitis that can affect all sizes of arteries and veins. In
this study, we aimed to evaluate the relationship between pulmonary artery stiffness (PAS) and the right
ventricular (RV) functions in asymptomatic Behçet’s patients with no cardiovascular risk factors.
Methods: We studied 40 patients who were diagnosed by the international diagnostic criteria of Behçet's
disease and 40 healthy individuals who were matching demographic properties with the patients. The
right and left ventricular functions as well as valvular functions were evaluated by using
echocardiography. Results: Right ventricular myocardial performance index (MPI) value was found
higher in Behçet’s patients and a statistically significant difference was detected between the groups
(p<0.01). Tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) values were found to be statistically
significantly lower in the patient group as compared to the control group (p<0.01). In PW Doppler
measurements, early passive filling (E) wave flow velocity and E/A ratio were found to be statistically
significantly lower, deceleration time (DT) was higher in the patient group (p<0.01). In Behçet’s patients
without clinical pulmonary involvement, the pulmonary artery systolic pressure (PASP) was found to
be statistically significantly higher in the patient group (p<0.01). The values of pulmonary artery
stiffness (PAS) were found to be significantly higher in the patient group (p<0.01). Conclusion: Behçet’s
patients without cardiac symptoms and signs, reduction in right ventricular functions and increase in
PAS was detected.
Keywords: Behçet’s Disease, Pulmonary Artery Stiffness, Right Ventricle, Echocardiography
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Bel Ağrısının Gözden Kaçan Bı̇r Sebebı̇- Pars İnterartı̇küları̇s Kırığı

Exp. Dr. Engin Beydoğan1
1

Van EAH

Özet
Amaç: Bel ağrısı ortopedi, fizik tedavi ve beyin cerrahisi polikliniklerine başvuruların önemli bir
kısmını oluşturmaktadır. Bu olgularda tanıya yönelik olarak sıklıkla ve doğrudan MRG tercih
edilmektedir. Hem klinik hem de radyolojik olarak farkındalığı artırmaya yönelik olarak çalışmamızda
bel ağrısı şikayeti ile lomber MR incelemesi gerçekleştirilen hastaların görüntüleri ve sonuç raporlarını
pars interartikülaris kırığı açısından değerlendirmeyi amaçladık Materyal ve Metod: 1 Ocak-30 Haziran
tarihleri arasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji kliniğinde bel ağrısı şikayeti ile
lomber MR çekimi gerçekleşen 16-45 yaş aralığındaki olgular retrospektif olarak tarandı. Olguların
lomber MR görüntüleri deneyimli bir radyolog tarafından parsi interartikülaris kırığı mevcudiyeti
açısından tekrar değerlendirildi. Bulgular: 6 aylık süreçte bel ağrısı ile lomber MR çekilen toplam 327
hasta değerlendirildi. 18 hasta daha önce operasyon geçirdiğinden, 14 hasta yakın tarihli travma öyküsü
bulunduğundan çalışma dışı bırakıldı. İstatistiksel değerlendirmeye 295 hasta dahil edildi. Lomber MR
görüntüleri doğrultusunda 37 hastada pars interartikülaris kırığı tespit edildi, bunlardan 11’i MR sonuç
raporunda da belirtilirken; 26 hastada sonuç raporlarında belirtilmemiştir. MR sonuç raporlarında da
belirtilen 11 pars interartikülaris kırığının tamamına spondilolistesiz eşlik etmekteydi ve bilateraldi. MR
raporlarında pars interarikülaris kırığının belirtilmemiş olduğu 26 olgunun 2 sinde grade 1 listezis ve
bilateral pars interarikülaris defekti mevcut iken, 24 olguda listezis yoktu. Listezis olmayan 24 olgunun
15 inde pars interarikülaris defekti tek taraflı, 9 unda bilateraldi. Tartışma ve sonuç: Çalışmamızda, bel
ağrısı ile lomber MRG incelemesi gerçekleştirilen olguların %8.5 inde pars interartikülaris defektlerinin
MR sonuç raporlarında belirtilmediği gözlenmiştir. Büyük çoğunluğu istirahat ve konservatif tedavi ile
iyleşen bu durumun cerrahi ihtiyacı çok azdır. Ancak uygun konservatif tedavi uygulanmaz ise
spondilolistezise buna ikincil nörolojik araza, psödoartroza, kaynamamaya ve kronik ağrıya sebep
olmaktadır. Defansif tıp yaklaşımı, yasta yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle ülkemizde lomber MR
tetkikleri dünya standartlarının çok üzerindedir. Mevcut iş yükü ve yoğunluğu nedeniyle radyoloji
uzamanının da raporlamaya ayırdığı zaman ve özen de maalesef ki azalmaktadır. Talep eden hekim
tarafından özel olarak belirtilmediği takdirde rutin MR incelemeleri sıklıkla intervertebral diske yönelik
olarak gerçekleştirilmekte, sıklıkla sagittal kesitler kalın olarak alınmakta ve pars interartikülaris
kırıkları gözden kaçırılmaktadır. Oysa ki, pars stres kırıkları ergen ve genç yetişkin yaş grubunda sık
görülen patolojilerdir. Micheli ve arkadaşları bel ağrısı olan adölesan yaş grubunda %47 gibi yüksek
oranda, Rossi F. asemptomatik adolesan atletlerde %8 ila %15, Jackson ise 100 kadın jimnastikçide %11
oranında pars interartikülaris kırığından söz etmiştir.
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Dolayısıyla olguların tanısının zamanında ve doğru olarak konması ve uygun görüntüleme yöntemi yanı
sıra uygun inceleme tekniğinin de seçilmesi, radyoloji uzmanının da gözden kaçabilecek bu durum
konusunda farkındalık kazanması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pars Kırığı, Bel Ağrısı, Lomber Mr
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Bening Prostat Hiperplazili Olgularda Yaşam Kalitesi ve Cinsel
Disfonksiyon

Dr. Ali İ̇naltekin1, Dr. İ̇brahim Yağcı2, Dr. Mustafa Kutluhan Erdem3
1
Oltu Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Erzurum,Türkiye
Kars Harakani Devlet Hastane Psikiyatri Kliniği, Kars, Türkiye
3
Oltu Devlet Hastanesi Üroloji kliniği,Erzurum, Türkiye

2

Özet
Giriş Benign prostat hiperplazisinin (BPH) 40 yaş altında oldukça az görüldüğü, 50-55 yaş arası
görülme oranının %30-40 olmakla birlikte 80 yaş üzeri görülme oranının ise %80-90 arasında değiştiği
bildirilmektedir (özkeceli). BPH hastaların yaşam kalitelerini olumsuz olarak etkileyen önemli bir sağlık
sorunudur (praveen). Biz de çalışmamızda BPH tanısı ile takip edilen cerrahi geçirmemiş medikal tedavi
altında olan hastaların sosoyodemografik özellikleri ile yaşam kalitelerini ve cinsel durumlarını
araştırmayı amaçladık. Materyal Metod Araştırma vaka-kontrol tipinde, klinik gözlemsel bir çalışmadır.
Bu çalışma Erzurum Oltu Devlet Hastanesinde Üroloji ve psikiyatri kliniklerinde 01.05.202001.01.2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada kullanılan değerlendirme gereçleri tarafımızda
hazırlanan sosyodemografik veri formu ile kısa form yaşam kalitesi ölçeği ve arizona cinsel yaşantılar
ölçeğidir. Bulgular Çalışmaya dahil edilen katılımcıların ortalama yaşı 62,13±7,12 yıldı.
Katılımcılardan 120 (%96,8) kişi evliydi, 62 (%50) kişi ilkokul, 20 (%16,1) kişi ortaokul, 30 (%24,2)
kişi lise, 12 (%9,7) kişi üniversite mezunuydu ve 66 (%53,2) kişi aktif olarak çalışıyordu. 34 (27,4)
kişinin kronik (diyabet, KAH, HT en az biri) bir hastalığı vardı. Arizona cinsel yaşantılar ölçeği kesme
puanı 11 olarak değerlendirildiğinde 114 (91,9) kişide cinsel işlev bozukluğu vardı. Katılımcılar eğitim
seviyesine göre ortaokul ve altı ile ortaokul üstü eğitim alanlar olarak gruplandırıldığında Arizona cinsel
yaşantılar ölçek puanı açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). SF-36 alt ölçek puanları açısından gruplar
arasında emosyonel rol güçlüğü, enerji, canlılık, ruhsal sağlık ve ağrı puanları ortaokul ve altı olan
grupta daha düşük olmak üzere anlamlı fark vardı (p<0,005). Arizona cinsel yaşantılar ölçek puanı ile
yaş ve SF-36 alt ölçek puanları arasında korelasyon analizi yapıldı. Yaşla p<0,01 anlamlılık düzeyinde
pozitif korelasyon, emosyonel rol güçlüğü ile p<0,05 anlamlılık düzeyinde, diğer SF-36 alt ölçek
puanları ile p<0,01 anlamlılık düzeyinde negatif korelasyon görüldü. Tartışma BPH tanısı ile takip
edilen olguların cinsel yaşantılarının yaşam kalitelerini azalttığı gözönünde bulundurularak takiplerinde
cinsel durumlarının sorgulanması ve düzeltmeye yönelik girişimlerin yapılması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Beningn Prostat Hiperplazisi, Cinsel Fonksiyon, Yaşam Kalitesi
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Beyin Ölümünün Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ile Değerlendirilmesi

Exp. Dr. Naciye Kış1
1

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Özet
Amaç: Beyin ölümü, beyin sapı dahil olmak üzere beynin bütün fonksiyonlarının tam ve geri
dönüşümsüz bir şekilde kaybı olarak tanımlanmaktadır. Beyin ölümü temel olarak koma, beyin sapı
reflekslerinin yokluğu ve apne testi kullanılarak belirlenir. Klinik testlerin yapılamadığı durumlarda
yardımcı testlerden olan radyolojik görüntüleme çalışmaları faydalı olabilir. Bu çalışmada bilgisayarlı
tomografi anjiyografinin (BTA) beyin ölümü tanısındaki etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç
ve yöntem: Ocak 2021- Aralık 2021 tarihleri arasında klinik olarak beyin ölümü tanısı alan 18 hastanın
BTA bulguları retrospektif olarak yeniden değerlendirilmiştir. Tüm incelemeler 128 dedektör sıralı
tarayıcı ile gerçekleştirildi. BTA bulguları 4 puanlı skala (her iki taraf orta serebral arterin distal dalları
ile internal serebral ven) üzerinden değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil olan 18 hastanın ölüm
nedenleri olarak 12 hastada intrakranyal hemoraji (5 travmatik olan ve 7 travmatik olmayan), % hastada
iskemik serebrovasküler olay ve 1 hastada kardiyak arrest olarak bildirilmiştir. Toplam 18 hastada da
her iki taraflı orta serebral arterin distal dalları ile internal serebral venler lümeninde opasifikasyon
kaybına 1 puan verilmiştir. Buna göre 18 hastanın her biri toplam 4 puan almıştır. Sonuç: 4 puan skala
üzerinden yapılan BTA bulguları beyin ölümü tanısını desteklemekte oldukça duyarlı bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Beyin Ölümü, Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi, 4 Puanlı Skala
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Bir Olgu: Bell Paralizi, Mrg Bulguları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.

Asst. Prof. Dr. Mehmet Sabri Erdöl1, Exp. Dr. Ozan Tanyu2, Asst. Prof. Dr. Emre Hekimoğlu3,
Ra. 4
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Açık EMAR Görüntüleme Merkezi, Nişantaşı
3
Beykent Üniversitesi
4
Özel Levent Hastanesi
1

2

Özet
Bell paralizi, alt motor nöron tipi yüz kaslarında güçsüzlük ile seyreden, önceleri nedeni belli olmadığı
belirtilen, ancak son zamanlarda virüslerin (HSV1) suçlandığı ve genelde iyileşen bir hastalıktır. Olgu;
60 yaşında erkek, bir gün önce önce kulak bölgesinde olan ağrı sonrası sol yüzünde gelişen periferik
fasiyal paralizi hastanın rutin kan tahlillerinde kan şekeri ve HBA1C yüksek idi ve temporal MRG’de
sol NVII fundus, horizontal timpanik, vertikal desending mastoid segmetlerinde tutulum rapor edildi.
Amacımız, Bell paralizi tanısında MRG bulgularının olduğu ve bu bulgular uygun teknik yöntemler
kullanılarak gösterilebileceğini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Bell Paralizi, Fasiyal Paralizi, Mrg Bulguları
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Bir Sağlık Kuruluşuna Ait Helikobakteri Pilori Seroprevelansı

Dr. Gülhan İpek Deniz1, Dr. Mehmet Mehdi Deniz2, Dr. Betül Börkü Uysal3, Dr. Mehmet Emin
Pişkinpaşa4
Özel Tansan Onkoloji Polikliniği
2
Şişli Kolan Hastanesi
3
Biruni Üniversitesi
4
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
1

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve dispeptik
şikayetler nedeniyle gastroskopi yapılan hastalarda Helikobakter pilori seroprevelensını tayin etmektir.
Materyal ve metod: Bu çalışma retrospektif olgu-kontrol çalışmasıdır. Olgular endoskopik biyopsi
sonucunda göre helikobakter pilori pozitif ve negatif olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplar arasında yaş,
cinsiyet ve Helikobakter pilori seroprevelansına bakıldı. Bulgular: Çalışmamıza 1082’si erkek (%59) ve
752’si kadın (%41) olan toplam 1834 olgu alındı. Cinsiyet ile gruplar arasında istatistiksel önemde
anlamlı fark saptanmadı (p=0.319). Helikobakter pilori negatif olgu grubunda ortalama yaş 67.5±15.1,
pozitif hasta grubunda ise 63.4±16.9 saptandı. Yaş ile gruplar arasında istatistiksel önemde anlamlı
(Helikobakter pilori pozitif olguların yaşı daha düşüktü, (p<0.001) ) fark saptandı. Helikobakter pilori
seroprevelansı %68,3 olarak saptandı. Sonuç: Bizim çalışmamızda dispeptik şikayetlerle başvurup
gastroskopi yapılan olgularda mevcut hastalıklarına bakılmaksızın Helikobakter pilori seroprevelansı
yüksek saptandı. Helikobakter pilori yüksek seroprevelans ile önemli sağlık sorunudur ve erken yaşlarda
edinilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Helikobakter Pilori, Seroprevelans,yaş
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Bı̇tlı̇s Eren Ünı̇versı̇tesı̇ Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Öğrencı̇lerı̇nde
Depresyon Sıklığı ve Etkı̇leyen Faktörler

Researcher Ömer Ekı̇n1, Researcher Semih Şengül1, Researcher Mehmet Erdemlı̇1, Asst.
Prof.Dr. Fatma Söylemez1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

1

Özet
AMAÇ: Depresyon yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı; Bitlis Eren Üniversitesi
Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerinde depresyon sıklığı ve etkileyen faktörleri saptamaktır. GEREÇ
VE YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışma olup Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 406 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Sosyo demografik özellikler
ile ilgili 23 sorudan oluşan bir veri formu ve Beck Depresyon Ölçeğindeki 21 soru olmak üzere toplam
44 soru içeren anket formu kullanılmış ve öğrencilere çevirim içi ulaştırılmıştır. Veriler SPSS 26.0
programına aktarılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Tanımlayıcı dağılımlarda sayı, yüzde
kullanılmış olup istatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Tüm değerlendirmelerde p<0.05
değeri anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %69.5’i kadın, %30.5’i
erkektir. Öğrencilerin %54.4’ü Beck Depresyon Ölçeğinden 17 puan ve üstü alarak depresyon belirtileri
göstermiştir. Öğrencilerde depresyon oranları; ailelerinin aylık geliri kötü olanlarda %65.8, sağlığını
kötü olarak değerlendirenlerde %81.8, sigarayı bırakmış olanlarda %85.7, okulda başarısız olanlarda
%78.0, aile içi ilişkilerini kötü olarak değerlendirenlerde %96.0, arkadaşlık ilişkilerini kötü olarak
değerlendirenlerde %80.0, sosyal aktivitelere yeterli zaman ayıramayanlarda %58.9, dış görünüşünden
memnun olmayanlarda %78.0, geleceğe dair hayalleri olmayanlarda %81.2, geleceğe dair kaygıları
olanlarda %56.7, üniversite imkanlarını kötü bulanlarda %64.6 oranında olup bu durumlar ile depresyon
belirtisi olma arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). SONUÇ: Sağlık
Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde depresyon yüksek bulunmuş olup neden olan faktörlere yönelik
çözümler üretilmeli, depresyon belirtisi olanlar tıbbi tedaviye yönlendirilmeli, önleme çalışmaları
yapılmalı ve bu konuda kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Depresyon, Beck Depresyon Ölçeği
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Bı̇tlı̇s Eren Ünı̇versı̇tesı̇ Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Kanser
Bı̇lgı̇ Düzeyı̇

Researcher Özlem Gezgen1, Researcher Rumeyse Ekı̇n1, Researcher Zübeyde Karaduman1,
Asst. Prof. Dr. Fatma Söylemez1
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

1

Özet
AMAÇ: Kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırmanın amacı Bitlis Eren Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kanser bilgi düzeyinin belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM:
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmaya Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik,
Beslenme Ve Diyetetik ve Sosyal Hizmet bölümlerinde aktif olarak öğrenim gören 403 öğrenci katılım
göstermiştir. Araştırmanın yapılması amacıyla Bitlis Eren Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 13.05.2022
tarih ve 22/06-3 sayılı etik kurul izni ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlığından kurum izni alınmıştır. Öğrencilerin yaş, cinsiyet, gelir durumu gibi sosyo demografik
özelliklerine yönelik sorular ve öğrencilerin kanser bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorularında
bulunduğu 64 sorudan oluşan anket formu öğrencilere çevrimiçi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS
26.0 programına aktarılıp tanımlayıcı dağılımlarda sayı ve yüzde kullanılmıştır. BULGULAR:
Araştırmaya katılan öğrencilerin %60.8’i kadın, %39.2’si erkektir. Öğrencilerin %77.9’u kanser ile ilgili
bilgileri internet ve sosyal medyadan almakta,%89.1’i kanserin erken teşhisle önlenebileceğine
inanmakta, %19.1’i kanserin bulaşıcı olduğunu düşünmekte, %14.4’ü kanserde genetik faktörlerin rol
almadığını düşünmekte, %32.5’i KETEM’in amacı hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etmekte,
%88.6’sı kansere kimyasal madde temasının, %86.1’i sigara kullanımının neden olduğunu düşünmekte,
%40’ı kanser belirtileri görüldükten sonra tarama yaptırılmasının uygun olduğunu ifade etmektedir.
Öğrencilerin kanserden korunma amacıyla katıldıkları yöntemlerin dağılımı; sigara kullanmama %78.2,
alkol tüketmeme %78.9, düzenli tarama yaptırma %82.9, stresten uzak durma %88.1, sağlıklı beslenme
89.6, düzenli spor yapma %89.1, kozmetik kullanımının azaltılması %82.9, uyku düzeni oluşturmak
%83.4 şeklindedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %59.3’ünün ailesinde veya çevresinde kanser tanısı
alan bireyler bulunmaktadır. SONUÇ: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde kanser bilgi düzeyi
düşüktür. Kanser ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına ek olarak obezite, fizik aktivite, tütünle
mücadele, sağlıklı beslenme gibi konularda sağlık hizmetleri, danışmanlık ve sosyal hizmetler
verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Kanser, Bilgi Düzeyi
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Biyoelektrik İmpedans Analiz Yöntemi ile Kadın ve Erkek Genç
Erişkinlerde İç Yağlanma ve Yağ Yüzdesi Dağılımının Belirlenmesi

Asst. Prof. Dr. Erdem Atalay1, Assoc. Prof. Dr. Ebru Turan Kızıldoğan2
1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

2

Özet
Vücuttaki yağ dokusu dağılımının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Vücut yağ
dokusunun bileşenlerinden biri olan karın içi yağlanma, genç erişkinlerde en önemli metabolik risk
faktörü olarak kabul edilmektedir. Çalışmada, genç erişkinlerde iç yağlanmanın ve yağ yüzdesi
dağılımının cinsiyete göre farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 61 katılımcı dahil
edildi. Katılımcıların yaşları 19 ile 25 arasında değişmekte olup, 33’ü kadın (ortalama yaş: 20.36 ± 1.36,
vücut kitle indeksi: 21.20±3.26), 28’i ise erkektir (ortalama yaş: 20.50 ± 1.00, vücut kitle indeksi:
22.55±4.03). Katılımcıların vücut kompozisyonları, Tanita MC 750 Black biyoelektrik impedans analiz
cihazı kullanılarak değerlendirildi. Kadın ve erkek katılımcılar arasında vücut kitle indeksi, iç yağlanma,
iç yağlanma alanı ve gövde yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı bir farklılık görülmedi (p< 0.05). Yağsız
vücut kitlesi yüzdesi ve kas yüzdesi erkek katılımcılarda daha yüksek olarak bulunurken (p<0,001), yağ
yüzdesi, sağ ve sol kol yağ yüzdesi ile sağ ve sol bacak yağ yüzdesi değerleri ise kadın katılımcılarda
daha yüksek olarak ölçüldü (p<0,001). Genç erişkinlerde, kadın ve erkek bireyler arasında iç yağlanma
değerleri açısından belirgin bir farklılık görülmezken, kadınlarda periferik yağlanmanın daha yüksek
olduğu bulundu. Genç erişkinlerde, karın içi yağlanmaya bağlı olarak gelişebilen metabolik risk
faktörleri açısından, her iki cinsiyet arasında belirgin farklılık olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Genç Erişkinler, İç Yağlanma, Yağ Yüzdesi

Determination of Intra- Abdominal Adiposity and Fat Percentage Distribution in Female and
Male Young Adults by Bioelectrical Impedance Analysis Method

Abstract
It is known that the distribution of adipose tissue in the body is related to the general health status.
Intra-abdominal adipose tissue, which is one of the components of body adipose tissue, is accepted as
the most important metabolic risk factor in young adults. In this study, it was aimed to determine the
gender differences in the distribution of intra-abdominal adiposity and fat percentage in young adults.
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61 participants were included in the study. Ages of the participants ranged from 19 to 25, of which 33
were female (mean age: 20.36 ± 1.36, body mass index: 21.20±3.26) and 28 were male (mean age: 20.50
± 1.00, body mass index: 22.55±4.03 ). The body compositions of the participants were evaluated by
using the Tanita MC 750 Black bioelectrical impedance analyzer. There was no significant difference
between male and female participants in body mass index, intra-abdominal adiposity, intra-abdominal
adiposity area and body fat percentage (p< 0.05). While lean body mass percentage and muscle
percentage were higher in male participants (p<0.001), fat percentage, right and left arm fat percentage,
and right and left leg fat percentage were higher in female participants (p<0.001). In young adults, there
was no significant difference between male and female individuals in terms of intra-abdominal adiposity
values, while peripheral adiposity was found to be higher in females. It can be said that there is no
significant difference between the two gender in terms of metabolic risk factors that may develop due
to intra-abdominal adiposity in young adults.
Keywords: Young Adults, İntra-Abdominal Adiposity, Fat Percentage
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Böbrek Transplantasyon Poliklinik Verilerinde Son On Yıl, Tek Merkez
Deneyimi

Asst. Prof. Dr. Onur Tunca1
1

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet
Giriş: Son dönem böbrek hastalığı (SDBH) glomerüler filtrasyon hızının <15 ml/dk/1.73 m2
olmasıdır ve SDBH olan bir kronik böbrek hastasında (KBH) periton diyalizi, hemodiyaliz ve böbrek
nakli gibi renal replasman tedavileri (RRT) gündeme gelmektedir. Böbrek nakli alıcılarının nakil
olduktan sonra yaşamları boyunca düzenli olarak nefroloji uzman hekim takibinde olmaları hem greft
sağkalımı hem de hasta sağkalımı açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmamızda böbrek nakil alıcısı
olan ve son 10 yıldır polikliniğimizden takipli olan hastaları değerlendirmeyi amaçladık. Gereç-yöntem:
Hasta kayıtlarına ulaşılması için Ocak 2012-Ocak 2022 tarihleri arasında hastanemizin nefroloji
polikliniğine kaydı olan tüm hastaların dosyaları retrospektif tarandı ve ‘’böbrek nakli’’ tanısı girilmiş
olan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, nakil tarihleri, donör tipleri,
primer etyolojileri, kullandıkları immünosupresif tedavi protokolleri, rejeksiyon durumları ve
komorbiditeleri kayıt altına alındı. Bulgular: Çalışma %54.8’i erkek (n= 69) ve %45.2’si kadın (n= 57)
toplam 126 hasta ile yapılmıştır. Ortanca nakil süresi 7 yıl olarak bulundu (IQR 1-3= 5-12 yıl).
Hastalarımızın %89.7’sinde (n= 113) böbrek donörü canlı verici iken %10.3’inde (n= 13) ise kadaverik
nakil yapılmıştı. Hastalarımızın %11.9’unda (n= 15) kronik rejeksiyon gelişmişken %88.1’i (n= 111)
ise stabil greft böbrek nedeniyle takip edilmekteydi. Sonuç: Çalışmamızda polikliniğimizden takipli
böbrek nakilli her 10 hastanın 9’unda naklin canlı vericiden yapıldığı göze çarpmaktadır. Hastalarımızda
diyabet ve hipertansiyon, KBH etyolojisinin yaklaşık %55’lik kısmını oluşturmaktadır. Böbrek nakilli
hasta yönetiminde KBH’ye neden olan primer hastalığın iyi kontrol altında tutulması hastalık nüksünü
önleyebilmenin temel taşını oluşturmaktadır. Diyabet ve hipertansiyon, KBH etyolojisi olarak
hastalarımızda zaten bulunması ve nakil sonrası immünosupresif tedavilere bağlı da yeni tanı diyabet ve
HT gelişme riskinde artış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Sonuç olarak böbrek nakli alıcıları düzenli
olarak nefroloji polikliniklerine takiplere gelseler de bu hastaların poliklinik koşullarındaki verilerini
içeren daha geniş kapsamlı çalışmalar, bu hastaların poliklinikte daha rahat yönetilebilmelerine katkı
sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Transplantasyonu, Diyabetes Mellitus, Hipertansiyon, Organ Donorü
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Bruselloz:148 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Assoc. Prof. Dr. Derya Korkmaz1
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
*Corresponding author: Derya KORKMAZ

1

Özet
Amaç: Bruselloz ülkemizde endemik olarak görülen zoonotik bir hastalık olup, infekte hayvanlarla
direkt temas ve pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri gibi infekte hayvan ürünlerinin tüketilmesi ile
insanlara bulaşmaktadır. Bruselloz birçok organ ve dokuyu etkileyebildiği için çok değişik klinik
tablolara neden olabilmekte ve bu nedenle de ayırıcı tanıda zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmanın
amacı brusellozlu hastaların klinik, laboratuvar bulgularını ve prognozlarını değerlendirmektir. Yöntem:
Çalışmada 1 Ocak 2016– 1 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 7 numaralı
Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’nde tanısı konulup tedavi verilen bruselloz hastaları retrospektif
olarak hastane otomatizasyon sisteminden taranarak değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirilen 148
bruselloz hastasının 96(%64.8)’sı erkek, 52(%35.1)’si kadın ve yaş ortalamaları 47.4 ± 16.8 olarak
saptandı. Özgeçmişleri sorgulandığında 104(%70.2) kişi hayvancılıkla uğraş, 43(%29.5) kişi taze peynir
yeme, 50(%33.78) kişi pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi, 25(%16.8) kişi ise hayvanlarında düşük
yapma öyküsü verdi. Başvuru anındaki en sık yakınmalar sırasıyla yaygın vücut ağrısı (%78.3), halsizlik
(%54.7), eklem ağrıları (%51.3), ateş yüksekliği (%40.5) ve aşırı terleme (%39.8) idi. Olguların
26(%17.5)’sında kas iskelet sistemi tutulumu, 12(%8.1)’sinde ise epididimoorşit mevcuttu. Laboratuvar
incelemede olguların %21.6’sında anemi, %18.9’unda serum transaminaz yüksekliği, %12.8'inde
lökopeni, %5.4’ünde trombositopeni ve %3.3'ünde pansitopeni saptandı. Tedavide; 123(%83.1) hastaya
rifampisin+doksisiklin 6 hafta, 12(%8.1) hastaya rifampisin+doksisiklin+streptomisin 10 günlük tedavi
sonrasında rifampisin+doksisiklin 6 hafta tedavi verildi, 13(%8.7) hastada komplikasyonlar nedeniyle
rifampisin+doksisiklin tedavisi üç aya uzatıldı. 9(%6.08) hastada relaps gelişti. Sonuç: Çeşitli klinik
tablolarda ortaya çıkıp tanıda pek çok hastalıkla karıştırılabilen bruselloz, özellikle endemik bölgelerde
hayvancılıkla uğraşan ve ateş, eklem ağrısı, halsizlik gibi nonspesifik yakınmalarla başvuran hastalarda
ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Tedavisiz olgularda hayat kalitesini düşürdüğü ve yüksek morbiditeye
sahip olduğu için tanısının hızlı bir şekilde konulup uygun tedavinin başlanması oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Klinik Bulgular, Laboratuvar Bulguları, Tedavi
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Buğday İlişkili Egzersizin Tetiklediği Anafilaksi: Bir Vaka

Asst. Prof. Dr. Özge Öztürk Aktaş1
1

Anakara Şehir Hastanesi, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı

Özet
Buğdaya ilişkili egzersizin tetiklediği anafilaksi yaygın değildir ancak potansiyel olarak ağır
seyredebilir. Buğday yedikten sonra egzersiz gibi tetikleyici faktörler eklendiğinde alerjik belirtiler
ortaya çıkar. Diğer kofaktörler, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, alkol ve enfeksiyonlardır. Burada 37
yaşında bir kadında özellikle omega-5 gliadin spesifik IgE sonucu pozitif olan bir egzersiz ilişkili
anafilaksi vakası sunuyoruz. Vaka raporu 37 yaşında kadın hasta, egzersize başladıktan 15 dakika sonra
jeneralize ürtiker, anjioödem ve bilinç kaybı şikayeti ile alerji servisine başvurdu. Egzersizden 30 dakika
önce buğday bazlı ekmek yeme öyküsü vardı. Ayrıca 3 kez daha bilinç kaybının eşlik ettiği anafilaksi
öyküsü vardı. Şikayeti 4 yıl önce başlamış ancak tetikleyici faktörü tam olarak bilinmiyordu. Öykü
detaylandırıldığında hastanın migren nedeniyle sıklıkla deksketoprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar
ilaçları kullandığı öğrenildi. Semptomların başlangıcı ilaç alımı ile uyumluydu. Ortak tetikleyici olan
egzersiz ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlarla ile şüpheli gıda alım öyküsü olduğundan buğday
ilişkili egzersiz ile tetiklenen anafilaksiden şüphelendik. Buğday ve omega-5 gliadin için serum spesifik
IgE, sırasıyla 2.38 kU/L ve 22.3 kU/L (< 0.10) idi. Hasta egzersiz provokasyon testini kabul etmedi.
Nimesulid, meloksikam ve parasetamol ile yapılan oral provokasyon testinde semptom izlenmedi.
Hastaya buğday içeren gıdalardan ve şüpheli ilaçlardan uzak durmasını tavsiye ettik. Buğday proteinleri
arasında ω5-gliadin ve yüksek moleküler ağırlıklı glutenin alt birimlerinin başlıca alerjenler olduğu
bildirilmiştir. Tanı, alerji cilt testi, buğdaya özgü IgE serum antikorlarının belirlenmesi, bazofil
aktivasyon testi, histamin salınım testi ve/veya egzersiz provokasyon testi ile birlikte hastanın öyküsüne
dayalı olarak yapılır. Akut tedavi, adrenalin veya antihistaminiklerin uygulanmasını içerir.
Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, Buğday, Egzersiz

Wheat-dependent Exercise-induced Anaphylaxis: A Case

Abstract
Wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis (WDEIA) is a not common but potentially severe.
Allergic symptoms are elicited when triggering factors such as exercise are added after ingestion of
wheat. Other cofactors are non-steroidal anti-inflammatory drugs, alcohol, and infections.Here we
present a cases of WDEIA especially positive to omega-5 gliadin specific IgE in a 37-year old female
Case report A 37-year-old woman admitted to allergy department with the history of generalized
urticaria and angioedema and loss of consciousness after 15 minutes starting exercise. She had a history
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of eating wheat based bread 30 minutes before exercise. Also she has a history of anaphylaxis
accompanied by loss of consciousness 3 more times. It started about 4 years ago, but she did not know
the exact triggering factor. When the history was detailed, it was learned that the patient frequently used
non steroidal anti inflammatory drugs such dexketoprofen due to migraine. The onset of symptoms was
consistent with drug intake. We suspected wheat-dependent exercise induced anaphylaxis because she
had a history of taking causative food with exercise and non steroidal anti inflammatory drugs that are
common co-trigger of WDEIA. The serum specific IgE to wheat, omega-5 gliadin were 2.38 kU/L and
22.3 kU/L (< 0.10) respectively. Patient didn’t accept the exercise challenge test. She had no symptoms
in the oral provocation test with nimesulide, meloxicam and paracetamol. We advised the patient to
avoid foods containing wheat and suspected drugs. Conclusion The precise mechanisms of WDEIA
remain unclear. Among wheat proteins, ω5-gliadin and high-molecular-weight glutenin subunits have
been reported to be the major allergens. Diagnosis is made based on the patient's history in combination
with allergy skin testing, determination of wheat-specific IgE serum antibodies, basophil activation test,
histamine release test, and/or exercise challenge test. Acute treatment includes application of adrenaline
or antihistamines.
Keywords: Anaphylaxis, Wheat, Exercise
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Causes of Hyponatremia in Hospitalized Patients in a Tertiary Hospital
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Abstract
Hyponatremia is a frequently encountered laboratory finding and is the most common electrolyte
disorder in hospitalized patients. This retrospective cross-sectional study aimed to evaluate the causes
of hyponatremia in hospitalized patients. The records of 32 patients hospitalized in the Internal Diseases
General Internal Medicine intensive care and service between June and September 2021 were reviewed.
The mean age of the patients was 75.03±8.5, and there were 27 women (84.4%) and 5 men (15.6%) in
the patient group. Nausea and vomiting were the most common complaints with a rate of 46.9% (n=15),
followed by altered consciousness with 37.5% (n=12) and dizziness with 18.7% (n=6),. The complaint
at presentation was poor general condition and oral intake in 3 patients, muscle weakness in 2, and
seizures in 2 (Some patients had more than one complaint). The mean serum sodium of patients at
admission was 116.06±5.66 mEq/L. In terms of volume status, 15 patients were hypovolemic (46.9%),
11 were euvolemic (34.3%), and 6 (18.8%) were hypervolemic. Hydrochlorothiazide (HCTZ) use was
the first among the etiological causes with 68.7% (n=22). In 5 of the patients (15.6%), the cause of
hyponatremia was found to be the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH).
Five patients (15.6%) had hyponatremia associated with endocrine causes. While 2 of them had
uncontrolled primary hypothyroidism, three patients had newly diagnosed pathologies
(panhypopituitarism, central adrenal insufficiency, and empty sella syndrome). Malignancies were
detected in four patients (12.5%). This study showed that hyponatremia requiring hospitalization was
more common in geriatric patients, and the use of HCTZ is significantly important in the patients. It was
observed that hyponatremia due to endocrine reasons was also common. Also, considering the increase
in malignancies in this age group, it is obvious that patients with hyponatremia need a detailed medical
evaluation, not just correction of the electrolyte disorder.
Keywords: Hyponatremia, Hydrochlorothiazide, Syndrome of İnappropriate Antidiuretic Hormone
Secretion, Geriatric Patients
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Özet
Giriş: Pediatrik populasyonda intoksikasyon nedeniyle acil servislere birçok başvuru olmaktadır.
Çalışmamızın amacı, çocuk acil polikliniğine zehirlenme nedeniyle başvuran hastaların demografik ve
epidemiyolojik özelliklerinin, klinik seyir, laboratuvar sonuçları ve prognozlarının geriye dönük olarak
analiz edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Mart 2019- Mart 2020 tarihleri arasında hastanemiz çocuk acil
servisine zehirlenme nedeniyle başvuran hastaların retrospektif olarak klinik ve laboratuvar özellikleri
değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics for Windows 22.0 yazılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Bir yıl içinde çocuk acil servise zehirlenme nedeniyle başvuran 624
olgunun ortalama yaşı 7,9±6,2 (1,0-18,0) yıl, %49,8’i kız (n=311) cinsiyette idi. Olguların %14,6’sının
(n=91) intoksikasyon nedeninin özkıyım girişimi olduğu saptandı. İlaç intoksikasyonu tüm olguların
%54,3’ünü (n=339) oluşturmaktaydı ve bunların %77’sinde (n=261) tek ilaç, %23’ünde (n=78) çoklu
ilaç alımı söz konusuydu. Hastaneye başvuru süresi 1,3 ±0,6 (1,0-4,0) saat olan hastaların %79,3’ü
(n=495) başvuruda asemptomatik olup, %71,5‘i (n=446) yatırılarak, %28,5’i (n=178) ayaktan tedavi
edildi. Yatırılarak tedavi edilen olguların %35,3’ünün (n=157) yoğun bakım ünitesinde izlenmesi
gerekmişti. Ortalama yatış süresi 2,4±1,1 (1,0-11,0) gün olarak bulundu. Sonuç: Zehirlenmelerin tanı ve
tedavisinde yaşanılan gelişmeler yüz güldürücü olmakla birlikte halen mortalite ve morbitidesi
yüksektir. İlaçlar en sık intoksikasyon nedenidir. Bu konuda en doğru yaklaşım koruyucu önlemlerin
alınması ve toplumun bilinçlendirilmesi, zehirlenmelerde tanı ve tedavinin hızlı ve etkin biçimde
uygulanmasını sağlamak olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Çocuk, Acil Servis
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Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğine Yönlendirilen Trombus
Olgularının İncelenmesi
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Özet
Giriş ve Amaç: Tromboembolizm; mortalite ve morbiditesi yüksek, önemli komplikasyonlar ile
seyredebilen bir hastalıktır. Erişkin olgularda sıklıkla arteriyel tromboembolizm görülürken çocuklarda
venöz tromboembolizm daha sıktır. Çocuklarda etyoloji ve tedavi erişkinlerden farklıdır, sıklıkla santral
venöz katetere ikincil görülmektedir. Çalışmamızda; hastanemiz çocuk hematoloji onkoloji
polikliniğine başvuran çocukların klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında çocuk hematoloji onkoloji polikliniğine
başvuran ve tromboemboli ön tanısı bulunan 0-18 yaş arası olgulara ait veriler hasta dosyalarından
retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya venöz tromboembolizm ön tanısı ile
yönlendirilen 18 olgu dahil edildi. Ortalama yaş 13,5 yıl olup olguların %55’i erkek ve %44’ü kızdı.
Yedi olguda ailede tromboz öyküsü mevcuttu. Sekiz olguda (%44) ekstremitede ısı artışı, kızarıklık ve
şişlik, 2 hastada (%11) solunum sıkıntısı semptomu vardı. Ekstremitede trombüs 8 (%44) olguda,
subklaviyan ve juguler venöz trombüs 2 olguda (%11),dural venöz sinüs trombozu 2 olguda (%11),
pulmoner emboli 2 olguda (%11) saptanmıştı. Tromboz ön tanısı ile yönlendirilen 6 olguda klinik ve
görüntüleme bulguları ile trombüs saptanmadı. Trombofili tetkikleri ve mutasyon analizleri ile tedavi
süreçleri yönlendirildi. Tartışma ve sonuç: Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve yoğun bakım
hizmetlerinin yaygınlaşması ile kateterizasyon işlemi ve buna bağlı komplikasyonlar artan sıklıkta
karşımıza çıkmaktadır. Erişkinlerin aksine çocuklarda nadir bir durum olan venöz tromboembolizm
mortalite ve morbiditesi yüksek bir durumdur. Erken tanı ve tedavi hayati öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Tromboembolizm, Venöz, Arteriel, Kateterizasyon
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Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Vı̇ral Ensefalı̇t Olgularının
Değerlendı̇rı̇lmesı̇

Dr. Serhan Özcan1
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Özet
AMAÇ: Çocuk yoğun bakımda viral ensefalit tanısıyla takip edilen vakaların demografik ve klinik
özellikleri, uygulanan tedavileri ve hasta sonuçlarını belirlemek amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmamız
Ankara Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde geriye dönük-gözlemsel olarak planlanmıştır.
Çalışma Temmuz-2019/Temmuz-2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Çocuk yoğun bakıma viral
ensefalit tanısıyla kabul edilen tüm hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. Tüm hastaların demografik
verileri incelendi. Çocuk yoğun bakım yatışı öncesi ve yatış süresince yapılan tedaviler, girişimler ve
etkenlerin saptanmasına yönelik yapılan mikrobiyolojik incelemeler (Beyin omurilik sıvısının
biyokimyasal, kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu testleri) kayıt edildi. Sonuçlar yoğun bakım yatış
süresi, toplam hastane yatış süresi ve yaşama oranı olarak değerlendirildi. BULGULAR: 3 yıllık süreçte
ünitemizde 28 hasta viral ensefalit tanısıyla takip edilmiştir. Hastaların yaş ortanca değeri 40,5 ay idi.
Hastaların 21’i erkek (75%) idi. Hastaların büyük çoğunluğu (64,3%) acil servisten kabul edildi.
Hastalarda görülen en sık semptomlar nöbet (67,8%) ve ateş (64,2%) idi. Seftriakson (50,0%) ve
asiklovir (71,4%) yoğun bakımda en sık uygulanan tedavilerdi. 4 hastanın inotrop ihtiyacı oldu. 8 hasta
mekanik ventilatör desteği aldı. 3 hastaya plazmaferez uygulandı. Beyin omurlik sıvısı incelemelerinde
3 hastada PCR testinde HSV-1 saptandı. 4 hastada eş zamanlı alınan solunum yolu viral testlerinde
İnfluenza-A/B saptandı. Hastaların tamamı yaşadı. SONUÇ: Viral ensefalit önemli bir yoğun bakım
yatış nedenidir. Ateş ve nöbet ile acile başvuran hastalarda viral ensefalit ayırıcı tanıda akılda
tutulmalıdır. Herpes simpleks virüs tip 1 ve influenza virüsleri önemli ensefalit etkenlerindendir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Viral Ensefalit, Yoğun Bakım

Evaluation of Viral Encephalitis Cases Followed-Up in Pediatric Intensive Care

Abstract
Aim: It was aimed to determine the demographic and clinical characteristics, treatments and patient
outcomes of the cases followed up with the diagnosis of viral encephalitis in the pediatric intensive care
unit. Material and methods: Our study was planned retrospectively-observationally in the pediatric
intensive care unit of Ankara City Hospital. The study was carried out between July-2019/July-2022.
All patients admitted to the pediatric intensive care unit with the diagnosis of viral encephalitis were
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included in the study. Demographic data of all patients were analyzed. Treatments, interventions and
microbiological examinations (biochemical, culture and polymerase chain reaction tests of cerebrospinal
fluid) performed before and during the hospitalization in the pediatric intensive care unit were recorded.
The results were evaluated as length of stay in intensive care unit, total length of hospital stay and
survival rate. Results: During a 3-year period, 28 patients were followed up in our unit with the diagnosis
of viral encephalitis. The median age of the patients was 40.5 months. 21 of the patients were male
(75%). The majority (64.3%) of the patients were admitted from the emergency department. The most
common symptoms seen in the patients were seizure (67.8%) and fever (64.2%). Ceftriaxone (50.0%)
and acyclovir (71.4%) were the most common treatments in the intensive care unit. 4 patients needed
inotropes. Eight patients received mechanical ventilator support. Plasmapheresis was applied to 3
patients. In cerebrospinal fluid examinations, HSV-1 was detected in PCR test in 3 patients. InfluenzaA/B was detected in the simultaneous respiratory viral tests in 4 patients. All patients survived.
Conclusion: Viral encephalitis is an important cause of intensive care hospitalization. Viral encephalitis
should be kept in mind in the differential diagnosis of patients presenting to the emergency department
with fever and seizures. Herpes simplex virus type 1 and influenza viruses are important encephalitis
agents.
Keywords: Children, Intensive Care, Viral Encephalitis
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Özet
Giriş:Tüberküloz çocuklarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedeni olup, gelişmekte olan
ülkelerin önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle çocukluk çağında extrapulmoner tüberkülozlar içinde
iskelet tüberkülozu oldukça nadir görülmekle birlikte tanısal birtakım zorluklar olması nedeniyle tanı
yıllarca gecikebilmektedir. Bu çalışmada Çocukluk çağında kemik eklem TB tanısı alan hastaların,klinik
özelliklerinin, tanıda kullanılan yöntemlerin, tedavi özellikleri ve hastaların prognozunun
değerlendirilmesi planlanmıştır. Methot:Ocak.2010- aralık 2020 tarihleri arasında Çocuk Enfeksiyon
bilim dalında iskelet sistemi tüberkülozu tanısı konulan 18 yaş altındaki hastalar çalışmaya dahil edildi.
Hastaların dosyaları retrospestif olarak incelendi. Sonuçlar: Çalışmaya iskelet sistemi tüberkülozu olan
20 hasta dahil edildi. Yaş aralığı 7 ay-16 yaş arasındaydı. Hastaların %30 ağrı, %15 aksama, %15 şişlik
şikayeti ile başvurdu.Şikayetlerin şüresi(1 gün-5 yıl ) 0rtalama 3.82±4.ay idi.Hastaların13’ü(%65) izole
iskelet TB, 6’sı(%30) pulmoner TB ile birlikte, 1’i(%5) TB lenfadenit ile birlikte idi. TDTtesti 13 (%55)
hastada
pozitif
idi.Hastaların
18’sin
histopatolojik
olarak
granulomatöz
iltihap
saptandı.Hastaların7’si(%35) kanıtlanmış, 13’ü(%65) olası TB iskelet TB tanısı konuldu.En sık diz
kemikleri %25, daha sonra sırası ile vertebra %15, ayak kemikleri %15, el bileği %15,5,kalça
%10,göğüs ön duvar %10 tutulumu görüldü.5(%25)hastada MR’da kitle ve eşlik eden kasifikasyon,
skleroz,litik lezyon bulguları, 10(%50) hastada kemik bulgularına ek olarak yumşak dokuda abse
mevcut idi. Hastalar takibinde 8 (%40) hastanın sekelsiz iyileştiği, 4 (%20) hastanın extremite kısalığı
nedeniyle yürümede aksama yaşadığı, 1 (%5) hastanın el bileğinde incelik tespit edildi. Sonuç:Çocukluk
çağında iskelet tüberkülozu yavaş sinsi seyirli olması, nonspesifik semptom ve kemik bulguları olması
nedeniyle kolaylıkla atlanabilir ve tanı gecikmesi ile sonuçlanır, ömür boyu yaşam kalitesini etkileyecek
sekellere yol açabilir.Aksama, ağrı, şişlik smptomu ile başvuran, kemikte kist, kitle litik, sklerotik,
kalsifik lezyon, yumsak doku şişliği, soğuk abse olan hastalarda isklet tüberkülozu akılda tutulmalı,doku
yada abseden tüberküloz tetkikleri ve mutlaka histopatolojk inceleme planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Tüberkuloz, Osteomyelit, Tedavi, Prognoz
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Abstract
Introduction:Tuberculosis is an important cause of morbidity and mortality in children and is a critical
health problem in developing countries. Although skeletal tuberculosis is rarely seen among
extrapulmonary tuberculosis especially in childhood, diagnosis may be delayed for years due to
diagnostic difficulties. In this study, it was planned to evaluate the clinical characteristics, methods used
in diagnosis, treatment specifics and prognosis of patients diagnosed with bone joint TB in childhood.
Method:Patients under the age of 18 who were diagnosed with skeletal system tuberculosis in the
Pediatric Infection department between January 2010 and December 2020 were included in the study.
The files of the patients were analyzed retrospectively. Results: 20 patients with skeletal tuberculosis
were included in the study. The age range was between 7 months and 16 years old. 30% of the patients
presented with complaints of pain, 15% limping, and 15% swelling. The duration of the complaints (1
day – 5 years) was 3.82± 4 months on average. 13 (65%) of the patientswere with isolated skeletal TB,
6 (30%) with pulmonary TB, and 1 (5%) with TB lymphadenitis. TST test was positive in 13 (55%)
patients. Granulomatous inflammation was detected histopathologically in 18 patients. 7 (35%) of the
patients were diagnosed with proven TB, 13 (65%) of them were diagnosed with possible TB skeletal
TB.[bucümleninTürkçesinde TB yanlışlıklatekraredilmişolabilir mi? Eğeröyleyseİngilizcesini de
onagöredüzeltmeliyim – Özgür].The most frequent involvement was 25% in the knee bones, then
respectively 15% in the vertebra, 15% in the foot bones, 15.5% in the wrist, 10% in the hip and 10% in
the anterior chest wall. In 5 (25%) patients, the MRI indicated mass and accompanying calcification,
sclerosis, lytic lesion findings, 10 (50%) patients had, in addition to bone findings, soft tissue abscess.In
the follow-up of the patients, 8 (40%) patients recovered without sequelae, 4 (20%) patients had a limp
when walking due to short extremity, and 1 (5%) patient had wrist thinness. Conclusion:Skeletal
tuberculosis can easily be missed in childhood due to its slow insidious course, nonspecific symptoms
and bone findings, resulting in delayed diagnosis andmay lead to sequelae which affect lifelong the
quality of life. Scalle tuberculosis should be kept in mind in patients who apply with limp, pain, swelling
symptom, bone cyst, mass lytic, sclerotic, calcific lesion, soft tissue swelling, and cold abscess. Tissue
or abscess tuberculosis examinations and histopathological examination should definitely be planned.
Keywords: Child, Tuberculosis, Osteomyelitis, Treatment, Prognosis
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COVID-19 Enfeksiyonunun Eşlik Ettiği Bir Akut Hepatit B Vakası
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Özet
Amaç: COVID-19 viral bir enfeksiyondur ve aminotransferazların yükseldiği karaciğer hastalığına
neden olabilir. Bu yükselmeler hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının %14 ila %58'inde rapor
edilmiştir. Aminotransferaz yüksekliği genellikle hafif olmakla beraber şiddetli akut hepatit gelişen
olgular da bildirilmiştir. Karaciğer hasarına sekonder gelişen aspartat aminotransferaz (AST) yüksekliği
sıklıkla alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliğinden daha fazladır. Literatürde bugüne kadar eş
zamanlı COVID-19 ve akut hepatit B enfeksiyonu olan iki hasta bildirilmiştir. Her iki hastanın da klinik
seyri kötü sonuçlanmıştır. Burada, COVID-19 enfeksiyonunun eşlik ettiği akut hepatit B vakasını
sunuyoruz. Olgu: 48 yaşında kadın hasta 3 gündür halsizlik, sarılık ve idrarda koyulaşma şikâyetleri ile
başvurdu. Fizik muayenede gözlerde ve deride sararma ve idrar renginin koyulaşmış olduğu görüldü.
Özgeçmişinde, dört ay önce villöz adenom nedeniyle cerrahi girişim yapılmış ve ameliyat öncesi
tetkiklerde HBsAg negatif saptanmıştır. Başvuruda, yapılan tetkiklerinde lökosit sayısı 10500/mm3,
trombosit sayısı 270000/mm3 idi. Biyokimyasal tetkiklerinde ALT 1192 U/L, AST 1050 U/L, gama
glutamil transferaz 251 U/L (0-38), alkalen fosfataz 522 IU/L (normal 30–120), total bilirubin:13 mg/dl
ve direkt bilirubin: 11 mg/dl idi. Kan tahlilinde HBsAg, HBeAg ve anti-HBc IgM pozitif bulundu.
Hastanın Epstein-Barr Virüsü, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HİV), hepatit A, C, D ve E serolojilerin
tümü negatifti. Ultrasonda hepato-splenomegali saptanmadı. Hasta yatışının 5. gününde öksürük, boğaz
ağrısı oldu ve COVID PCR pozitif saptandı. Aynı zamanda diğer aile bireylerin SARS-CoV 2 PCR test
sonuçları pozitif olduğu öğrenildi. COVID-19’a yönelik herhangi bir tedavi verilmeyen hastada takipte
klinik kötüleşme görülmedi. Hasta klinik düzelmenin ardından hastaneden taburcu edildi. Bir ayın
sonunda serum HBV-DNA 65 IU/L olarak rapor edildi. Karaciğer fonksiyon testleri 2 ay içinde normal
değerlere indi. Hastanın takiplerinde HbsAg negatifleşti ve Anti-Hbs pozitifleşti. Altı aylık takipte nüks
görülmedi. Sonuç: Akut hepatit B diğer virüslerle ko-enfekte olduğunda daha şiddetli olabilir.
Bulgumuz, COVID-19'un hastalığın ilerlemesini kötüleştirmeyebileceği yönündedir. Ancak, bu konuyu
netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hepatit, Karaciğer
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COVID-19 Pandemi Döneminde Romatizmal Hastalığı Olan Hastaların
Algılanan Stres Düzeyi ve Sağlık Anksiyetesiyle İlaç Tedavisine Uyumunun
Değerlendirilmesi
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Özet
Giriş: Romatizmal hastalığı olan hastalar kullandığı ilaçlar ve romatizmal hastalığı nedeniyle daha
kolay COVID-19 enfeksiyonuna yakalanabileceği ve daha ağır enfeksiyon geçirebileceklerini
düşündüklerinden dolayı endişe duyabilmektedir. Bu çalışmada romatizmal hastalığı olan hastaların
algılanan stres düzeyi, sağlık kaygısı, anksiyete ve depresyonla ilaç kullanım alışkanlıklarını
değerlendirmesi amaçlandı. Yöntem: Kasım 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında iç
Hastalıkları/romatoloji polikliniğine gelen daha önceden romatizmal hastalık tanısı konulmuş 18 yaş
üstü çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 120 hasta çalışmaya dahil edildi. COVID-19
pandemisinin romatizmal hastalığı olan hastaların algılanan stres düzeyi, sağlık anksiyetesi, genel
anskiyete ve depresyon durumlarıyla ilaç kullanımına yönelik tutum ve davranışları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 120 hasta dahil edildi. Hastaların 74’ü kadın (%61,7), 46’sı (%38,3) erkekti.
Hastaların medyan yaşı 41’di (IQR25-75= 17-90). Hastaların 44’ü (%36.7) romatoid artrit (RA), 26’sı
(%21,7) ailevi akdeniz ateşi (AAA), 14’ü ankilozan spondilit (AS) tanısı vardı (Şekil 1). Hastaların
14’ünün (%11,7 ) özgeçmişinde psikiyatrik hastalık öyküsü vardı. Hastaların 41’de (%34,2) romatizmal
hastalık dışında komorbid hastalık öyküsü vardı. Hastaların medikal tedavilerini düzenli kullanıp
kullanmama açısından cinsiyet, hastalık süresi, hastalık aktivitesi (VAS), algılanan stres ölçeği (ASÖ),
beck anksiyete ölçeği (BAÖ) açısından anlamli bir fark yoktu. Daha yaşlılarda, beck depresyon ölçeği
(BDÖ) ve sağlık anksiyetesi Ölçeği (SAÖ) yüksek olan hastalarda tedavilerini aksatma oranları anlamlı
olarak daha yüksekti (Tablo 1). Sonuçlar: COVID-19 pandemisi sırasında tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de sağlık sisteminde birtakım değişiklikler yaşanırken, hastaların tedaviye uyumunda
sorublar yaşanmıştır. Pandemi ortamında hastalar ilaçlarını kullanma konusunda farklı nedenlerle endişe
duymuşlardır. Yaşlı hastalarda, depresyonu ve sağlık anksiyetesi olan hastalarda tedavilerini düzenli
kullanmaları açısından yüksek motivasyon gerekebilmektedir. Anksiyete, depresyonu veya sağlık
anksiyetesi olan romatizmal hastalığı olan hastalarda psikiyatrik değerlendirme tedaviye uyumu
artırılabilir
Anahtar Kelimeler: Romatizmal Hastalıklar, COVID-19 Pandemisi, Tedaviye Uyum
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Özet
COVID-19 tanısı alan hastalarda; hastalığın seyri değişkenlik göstermektedir. Hastalık gribal
enfeksiyon belirtileri ile başlayabilir ve enfeksiyon seyrinde ciddi viral pnömoni, akut solunum sıkıntısı
sendromu, çoklu organ yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Hastalar genellikle halsizlik, ateş ve öksürük
şikayetleri ile başvurmasına rağmen hıçkırık gibi atipik semptomlarda bu şikayetlere eşlik edebilir.
Hıçkırık, diyaframın tekrarlayan istemsiz kasılmalarıdır. Diyafram ve inspiratuar kaslar, diyaframı aşağı
kaydırmak için kontrolsüz güçlü bir kasılma yaparak ani bir şekilde havanın inspirasyonuna neden olur.
Sonuç olarak glottisin kapanmasıyla dengelenen ani bir basınç artışı hıçkırık sesine neden olur.
Sunumumuzda COVID-19 tanılı yoğun bakım yatışı verdiğimiz persistan hıçkırık gelişen iki vakamızın
oksijen ihtiyacının azalması ve inflamatuvar parametrelerin düşmeye başlaması sonrasında hıçkırığın
düzeldiğinden bahsedilmektedir. Sunumumuz mevcut literatüre katkıda bulunacak ve COVID-19'un
hıçkırık ile potansiyel ilişkisini vurgulayacaktır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hıçkırık, Hipoksi
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Özet
Giriş ve Amaç: COVID-19’un birçok sistemik ve pulmoner etkileri bilinmektedir. Çalışmamızda
COVID-19’a maruz kalan ve maruz kalmayan bireyler arasında radyolojik değerlendirmede COVİD19’un ana vasküler yapılar üzerindeki etkisi sunulmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimize
başvuran COVİD-19 semptomları olan 74 COVID pozitif hasta ve başka bir nedenle rutin toraks
BT(Bilgisayarlı Tomografi)’si çekilen, 135 COVID negatif kontrol grubu olmak üzere toplam 209 hasta
alındı. BU hastaların aksiyel toraks BT görüntüleri incelendi. P değeri,(p<0,005) istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi. Bulgular: COVID-19 hasta grubunda 41kadın(%55), 34erkek(%45), kontrol
grubunda ise 76 kadın(%57), 59 erkek(%43) mevcuttu. COVID pozitif hastaların ortalama yaşı 60,2±15,
kontrol grubunun ortalama yaşı 49,0±14 idi. Asendan aorta, desenden aorta, pulmoner arter, pulmoner
arter/asendan aorta oranı ve pulmoner arter /desenden aorta oranları arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0.05)(Tablo 1). Tartışma ve sonuç: COVID-19’un, kardiyovasküler sistemde olmak üzere
pulmoner ve çeşitli ekstrapulmoner organlar ve ana vasküler yapılar üzerinde etkileri
mevcuttur.COVID-19'un akut fazında kardiyovasküler komplikasyonlar, yapılan çalışmalarda
tanımlanmıştır. Çalışmamız bunu desteklemektedir. Kardiyopulmoner vasküler hastalık riskinin,
COVID-19'un akut fazının çok ötesine geçtiğini göstermektedir. Çalışmamızda hastalığın ana vasküler
yapılar üzerinde olan etkilerini kontrol grubuyla karşılaştırdığımızda hasta grubunda asendan aorta,
desenden aorta, pulmoner arter çaplarının ortalama değerleri kontrol grubuna göre yüksek bulunurken,
Pulmoner arter/asenden aorta ve Pulmoner arter/desenden aorta çapları kontrol grubuna göre düşük
bulundu. COVID-19’a bağlı akciğerde oluşan rezistan etki sonucu ana vasküler yapılarda genişleme
olduğu soylenebilir. Bu nedenle, altta yatan mekanizmaları netleştirmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Vasküler, Aorta, Pulmoner
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Abstract
Introduction : Many systemic and pulmonary effects of COVID-19 are known. In our study, the
effect of COVID-19 on major vascular structures in radiological evaluation between individuals exposed
and unexposed to COVID-19 is presented. Methods: A total of 209 patients, including 74 COVIDpositive patients with COVID-19 symptoms who applied to our clinic and 135 COVID-negative control
group, who had routine thoracic CT (computerized tomography) for another reason, were included in
the study. Axial thorax CT images of these patients were examined. P value (p<0.005) was considered
statistically significant. Results: There were 41 women (55%), 34 men (45%) in the COVID-19 patient
group, and 76 women (57%) and 59 men (43%) in the control group. The mean age of COVID positive
patients was 60.2±15, and the mean age of the control group was 49.0±14. The difference between
ascending aorta, descending aorta, pulmonary artery, pulmonary artery/ascending aorta ratio and
pulmonary artery/descending aorta ratios was statistically significant. (p<0.05). Discussion and
conclusion: COVID-19 has effects on the cardiovascular system, pulmonary and various
extrapulmonary organs and major vascular structures. Cardiovascular complications in the acute phase
of COVID-19 have been described in studies.Our study supports this. In our study, when we compared
the effects of the disease on the main vascular structures with the control group, the average values of
the ascending aorta, descending aorta, and pulmonary artery diameters were found to be higher in the
patient group compared to the control group, while the diameters of the pulmonary artery/ascending
aorta and pulmonary artery/patterning aorta were found to be lower than the control group. It can be said
that there is enlargement in the main vascular structures as a result of the resistant effect in the lung due
to COVID-19. Therefore, more work is needed to clarify the underlying mechanisms.
Keywords: COVID-19, Vascular, Aorta, Pulmonary

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 96
170
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0001-8380-4140

Demir Zehirlenmesi ile Getirilen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
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Özet
Demir Zehirlenmesi ile Getirilen Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi Amaç: Demir preparatları hem
proflaksi hem de tedavi nedeniyle her yaş grubunda sık olarak kullanılan ilaçlardır. Bu nedenle birçok
evde yaygın olarak bulunmaktadır. Bu durum hem kaza ile hem de öz kıyım amacı ile acile getirilen
zehirlenmelerde sık bir etken olarak karşımıza çıkmasına neden olur. Çalışmamızda demir ilacı alarak
çocuk acile getirilen hastaların demografik, epidemiyolojik, klinik özelliklerinin değerlendirilmesi,
yapılan tetkik, uygulanan tedavileri ile ilgili tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık. Yöntem: Mersin
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine 15.07.2021-21.08.2022 tarihleri arasında
demir ilacı içerek getirilen 0-18 yaş aralığındaki hastaların dosya kayıtları geriye dönük incelenmiştir.
Hastalara ait demografik bilgiler, laboratuar, tedavi ve takip verileri gözden geçirilmiştir. Bulgular:
Çalışma süresi boyunca çocuk acil servisine demir alımı nedeniyle 109 hasta getirilmiştir. Bu hastalar
içinde 11 (%10,1) hasta öz kıyım amacıyla demir ilacı içtiği belirlenmiştir. Demir ilacı içenlerin 42’si
(%38,5) kadındır. Yaş ortalaması kadınlarda 9,2 yıl, erkeklerde ise 8,7 yıl idi. Olguların 5’inde (%4,6)
çoğul ilaç alımı mevcuttur. Olguların 2’sine (%1,8) polietilen glikol ile tüm barsak yıkama yapılmış ve
1 (%0,9) hastamıza deferoksamin verilmiştir. Sonuç: İlaç alımı (kaza veya öz kıyım amacıyla) ile
zehirlenme çocuk acil servisine sık başvuru nedenlerinden biridir. Demir eksikliğinin yaygın olması,
profilaksi amacıyla süt çocuklarında ve gebelerde demir ilacı kullanımı nedeniyle evlerde sık bulunan
ilaçlardan olan demir preparatlarının alınması çocuklarda zehirlenmenin sık görülen nedenlerinden
biridir. Demir ilaçları yüksek dozlarda alındığında ölüme kadar gidebilen gastrointestinal ve hematolojik
sistem ve karaciğeri etkileyerek ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Oral alımlara bağlı demir
zehirlenmesinde kan demir düzeyi bağlama kapasitesini aştığında serbest radikaller ortaya çıkar. Buna
bağlı lipid peroksidasyonu oluşarak hücre yıkımına sebep olur. Uygun dönemde başlanan doğru tedavi
ile bu komplikasyonların önüne geçilebilmektedir. Bu nedenle çocuk acil servislerinde çalışan
hekimlerin demir preparatları ile zehirlenmeler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olması erken tanı ve
tedavinin önceliklerinin belirlenmesi için hayati öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Demir Zehirlenmesi, Çocuk Acil
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Abstract
Evaluation of Pediatric Patients Presented with Iron Intoxication Purpose: They are used in all yearyears within the scope of iron preparations. This increment is common in many homes. This situation is
often both self and cause in a school, both by accident and in people who go to the emergency room
with the aim of slaughter. In our study, we aimed to share information about the demographic,
epidemiological, clinical evaluation, and experiences related to iron therapy in daily patients to the
emergency room. Method: Method: To the pediatric service of Mersin Emergency and Research
Hospital between 15.07.2021-21.08.2022, patients aged 0-18 are sent with their records together with
the treatment. Demographic information, laboratory, information and request data of the patients were
reviewed. Nursing 109 patients after iron intake in the pediatric emergency department during the study
period. Of this person, 11 (10.1%) patients committed suicide when they drank his iron medication. 42
(38.5%) of those who take iron pills are women. The age nation is 9.2 years, while 8.7 years. There was
multiple drug intake in 5 (4.6%) of the cases. In 2 of the cases (1.8%), the entire intestine was washed
with polyethylene glycol and 1 (0.9%) of our deferoxamine was given. Conclusion: It is one of the
frequent referrals to the pediatric emergency service regarding drug intake (during accident or
suicide).In iron poisoning due to oral intake, radicals that exceed the binding capacity of blood iron
occur. Consisting of lipid related to this causes it to pass to the cell head. These paths can be avoided
with the right starting line in the appropriate situation.For this reason, it is vital for physicians working
in pediatric emergency services to have detailed information about poisoning with iron preparations for
early diagnosis and determining the priorities of treatment.
Keywords: Iron Intoxication, Pediatric Emergency
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Özet
GİRİŞ: Prolaktinomalı hastalar hipogonadizm ve prolaktin (PRL) fazlalığının kemik metabolizması
üzerine etkisi nedeniyle osteoporoza yatkındırlar. Çalışmamızda prolaktinomalı premenopozal
kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu (KMY) ölçmeyi, hastalığın ve tedavilerin KMY üzerindeki
etkilerini incelemeyi amaçladık. YÖNTEM: Çalışmaya 40-55 yaş arasında ve menopoza girmemiş en
az 6 aydır dopamin agonist tedavisi alan prolaktinomalı hastalar alındı. Kontrol grubuna yaş uyumlu,
menstrüel düzensizliği olmayan ve serum PRL seviyeleri normal sağlıklı olgular alındı. Hastaların
bilgileri hasta dosyalarından kaydedildi. Tüm olguların çalışma anındaki kalsiyum, fosfor, PRL, folikül
stimule edici hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH), östrodiol (E2), tiroid stimule edici hormon
(TSH), serbest tiroksin (sT4), kortizol, insulin benzeri büyüme hormonu-1 (IGF-1),
dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-SO4), paratiroid hormon (PTH), 25-OH-Vit D düzeyleri çalışıldı.
Tüm olguların KMY ölçümleri çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi yöntemi ile ölçüldü. BULGULAR:
Çalışmaya 21 prolaktinomalı hasta (ortalama 44.4 ± 3.4 yaş) ve 22 sağlıklı olgu (ortalama 43.1 ± 2.5
yaş) dahil edildi. Hastaların izlem süresi 118.1±88 ay idi. Hastaların beden kitle indeksi ve kalça çevresi
ölçümü kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu (27.0±2.4 vs. 24.7±2.8 kg/m2, P=0.009;
106.6±7.9 vs. 100.4±5 cm, P=0.003). Her iki grup arasında kalsiyum, FSH, LH, E2, TSH, sT4, kortizol,
IGF-1, DHEA-SO4, PTH, 25-OH-Vit D düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hasta
ve kontrol grubu arasında KMY değerleri ve Z skorları bakımından anlamlı farklılık saptanmadı.
Hastaların amenore/oligomenore ile başvurmasına dayalı olarak iki gruba ayrılarak yapılan
karşılaştırmalarında da KMY değerleri ve Z skorları bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. SONUÇ:
Prolaktinomalı hastaların uzun bir süre menstrüel düzensizlik yaşamasına rağmen sağlıklı kişilerle
benzer KMY ölçümlerine sahip olması dopamin agonist tedavilerinin kemik koruyucu etkisini
düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hipogonadizm, Prolaktinoma, Osteoporoz
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Agonist Therapy

Abstract
INTRODUCTION: Patients with prolactinoma are prone to develop osteoporosis due to
hypogonadism and prolactin (PRL) excess on bone metabolism. In our study we aimed to evaluate bone
mineral density (BMD) of premenopausal patients with prolactinoma and to determine the effects of the
disease and treatments on BMD. METHODS: Patients with prolactinoma, aged 40-55 years, receiving
dopamine agonist therapy for at least 6 months were included. Age-matched healthy subjects without
menstrual irregularity and normal serum PRL levels were included as controls. Data were collected from
patient files. Calcium, phosphorus, PRL, follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH),
estradiol (E2), thyroid stimulating hormone (TSH), free T4 (fT4), cortisol, insulin-like growth factor 1
(IGF-1), dehydroepiandrosterone sulphate (DHEA-SO4), parathyroid hormone (PTH), 25-OH-Vit D
levels were studied and BMD measurements were performed by using dual-energy X-ray
absorptiometry for all participants. Results: Twenty-one prolactinoma patients (mean age of 44.4 ± 3.4
years) and 22 healthy controls (mean age of 43.1 ± 2.5 years) were included. Mean follow-up time of
patients was 118.1 ± 88 months. Body mass index and the measurement of hip circumference were
higher in patients than controls (27.0±2.4 vs. 24.7±2.8 kg/m2, P=0.009; 106.6±7.9 vs. 100.4±5 cm,
P=0.003). There were no significant differences in calcium, FSH, LH, E2, TSH, fT4, cortisol, IGF-1,
DHEA-SO4, PTH, 25-OH-Vit D levels between patients and controls. There were no significant
differences in BMD values and Z scores between patients and controls. There were also no significant
differences in BMD values and Z scores between patients grouped as admitting with and without
amenorrhea/oligomenorrhea. Conclusion: Although most of the prolactinoma patients had
oligoamenorrhea for a long time, they had similar BMD values compared to controls suggesting that
treatment with dopamine agonists may confer a protective effect on bone.
Keywords: Hypogonadism, Prolactinoma, Osteoporosis
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Egzofitik Nodüllerde Tiroid Oto-Antikorlarının Malignite Üzerine Olan
Etkileri

Dr. İ̇smail Emre Arslan1
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
*Corresponding Author: İsmail Emre Arslan
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Özet
Giriş: Tiroid nodüllerinde malignite sıklığında artış gözlenmektedir. Genel kabul gören nodüllerde
malignite riskini arttıran kriterlere ek olarak son yıllarda egzofitik nodüllerin malignite riskini
arttırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, egzofitik özelliklere sahip tiroid nodüllerinde
tiroid oto-antikorlarının malignite üzerine olan etkisini incelemek amaçlandı. Materyal ve Metod:
Çalışmaya egzofitik nodülü bulunan 175 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda tiroid nodüllerinin
ultrasonografik özellikleri incelenerek ekojenite, kalsifikasyon ve kenar düzenlilikleri kaydedildi. Tiroid
fonksiyon testleri ve tiroid anti-tiroglobulin (Anti-TG) ve anti-tiroid peroksidaz (Anti-TPO) testleri
yapılarak karşılaştırıldı. Egzofitik nodüllerden yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsi ve cerrahi
uygulanan hastalarda patoloji raporları değerlendirildi. Bulgular: Tiroid oto-antikorları pozitif ve negatif
olan gruplar arasında hipoekojenite, kenar düzensizliği ve mikrokalsifikasyon oranları arasında fark
saptanmadı. Antikor pozitif grupta malignite riskinde istatistiksel olarak anlamlı oranda artış saptandı
(p=0,01). Hipoekojenite, kenar düzensizliği ve mikrokalsifikasyon özelliklerinin de egzofitik özellik
göstermeyen nodüllerde olduğu gibi egzofitik nodüllerde de malignite riskini arttırdığını saptadık.
Sonuç: Egzofitik nodüllerde tiroid oto-antikor pozitifliği malignite riskini arttırmaktadır. Tiroid otoantikor pozitifliği hipoekojenite, mikrokalsifikasyon ve kenar düzensizliği gibi özelliklerden bağımsız
olarak bu etkiyi göstermektedir. Egzofitik nodül gözlenen hastalarda tiroid oto-antikorlarının
incelenmesi nodül ile ilgili verilecek kararlarda fayda sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Egzofitik Nodül, Tiroid Oto-Antikor, Tiroid Kanseri

Effects of Thyroid Auto-Antibodies On Malignancy in Exophytic Nodules

Abstract
Introduction: An increase in the incidence of malignancy is observed in thyroid nodules. In addition
to the generally accepted criteria that increase the risk of malignancy in nodules, there have been studies
in recent years that exophytic nodules also increase the risk of malignancy. In this study, we aimed to
investigate the effect of thyroid auto-antibodies on malignancy in exophytic thyroid nodules. Materials
and Methods: The study included 175 patients with exophytic nodules. Ultrasonographic features of
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thyroid nodules were examined in all patients and echogenicity, calcification and edge regularities were
recorded. Thyroid anti-thyroglobulin (Anti-TG) and anti-thyroid peroxidase (Anti-TPO) tests were
performed. Cyto-pathology and histo-pathology reports were evaluated in patients with thyroid fine
needle aspiration biopsy results and who underwent surgery. Results: There was no difference between
hypoechogenicity, edge irregularity and microcalcification rates between the groups with positive and
negative thyroid auto-antibodies. There was a statistically significant increase in the risk of malignancy
in the antibody positive group (p=0.01). We found that hypoechogenicity, edge irregularity and
microcalcification properties increase the risk of malignancy in exophytic nodules as well as in nodules
that do not show exophytic features. Conclusion: Thyroid auto-antibody positivity in exophytic nodules
increases the risk of malignancy. Thyroid auto-antibody positivity shows this effect regardless of
features such as hypoechogenicity, microcalcification and edge irregularity. In patients with exophytic
nodules, examination of thyroid auto-antibodies may be useful in the decisions to be made about the
nodule.
Keywords: Exophytic Nodule, Thyroid Auto-Antibodies, Thyroid Cancer
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Özet
DKA, DM’nin hayatı tehdit edici bir komplikasyonudur. Hiperglisemi, ketonemi ve asidoz DKA’nın
triadıdır. Öglisemik DKA’da ise ketoasidoz mevcuttur; fakat kan şekeri 200 mg/dl’nin altındadır.
Hastalar en sık bulantı, kusma ve halsizlik semptomlarıyla hastaneye başvururlar. Daha çok Tip-1 DM
hastalarında görülmekle beraber nadiren Tip-2 DM hastalarında da görülebilir. Yeni nesil antidiabetik
ilaçlardan olan SGLT-2 inhibitörlerinin kullanımı ile beraber öglisemik DKA görülme sıklığı
artmaktadır. Uzamış açlık, gebelik, düşük karbonhidrat diyeti öglisemik DKA’nın diğer sebepleridir.
Biz de SGLT-2 inhibitörü olan empagliflozin kullanan bir hastada gelişmiş öglisemik diyabetik
ketoasidoz olgusunu sunduk. Hastamızda idrarda keton pozitifliği ve akut anyon açıklı metabolik asidoz
saptanması ve kan şekerinin normal sınırlarda saptanması üzerine ketoasidoz ayırıcı tanısı yapılarak
SGLT-2 inhibitörü kullanımına bağlı öglisemik DKA tanısı konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öglisemik Diyabetik Ketoasidoz, Empagliflozin

Euglycemı̇c Di̇abetı̇c Ketoaci̇dosı̇s Caused by Empaglı̇flozı̇n: A Case Report

Abstract
DKA is a life-threatening complication of DM. Hyperglycemia, ketonemia, and acidosis are the
triad of DKA. Ketoacidosis is present in euglycemic DKA; but blood sugar is below 200 mg/dl. Patients
mostly have nausea, vomiting and fatigue. Although it is mostly seen in Type-1 DM patients, it can
rarely be seen in Type-2 DM. The incidence of euglycemic DKA is increasing with the use of SGLT-2
inhibitors, which are new generation antidiabetic drugs. Prolonged fasting, pregnancy and low
carbohydrate diet are other causes of euglycemic DKA. We reported that a case of euglycemic diabetic
ketoacidosis in a patient using empagliflozin, an SGLT-2 inhibitor.
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In our patient, the diagnosis of euglycemic DKA due to SGLT-2 inhibitor use was made by making the
differential diagnosis of ketoacidosis, upon detection of ketone positivity in the urine, acute metabolic
acidosis with high anion gap, and normal blood glucose.
Keywords: Euglycemic Diabetic Ketoacidosis, Empagliflozin
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Epilepside Serum Vitamin B12 ve Folat Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Exp. Dr. Pınar Bengi Boz1
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Özet
Amaç: Epilepsi hastalarında antiepileptik ilaçların, nöbet tipi ve sıklığının serum vitamin B12 ve folat
seviyeleriyle ilişkisini belirlemektir. Materyal ve Metod: Çalışmaya SBU Adana Şehir eğitim ve
Araştırma Hastanesi epilepsi polikliniğinde bir yıl ve üzerinde bir süredir epilepsi tanısıyla takip edilen,
tedaviye uyumu ve nöbet kontrolü sağlanmış 18 yaş üstü hastalar dahil edildi.Serum Vitamin B12 ve
folat düzeylerini etkileyen dışlama kriterlerine sahip olanlar çalışma dışı bırakıldı.Hastalar yaş, cins,
nöbet tipi, nöbet sıklığı ve kullandıkları nöbet ilaçlarına göre gruplandırıldı. Nöbet tipi fokal, kompleks
parsiyel ve jeneralize olamak üzere 3 grupta incelendi. Nöbet sıklığı ise son 0- 3 ay içinde nöbeti olanlar,
4- 12. aylar arasında nöbeti olanlar ve bir yıl ve üzeri bir süredir nöbeti olmayanlar olarak üç grupta
incelendi. Antiepileptik ilaçlar hepatik sitokrom P450 enzimlerini indükleme yeteneklerine göre
sınıflandırıldı. Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, serum antiepileptik ilaç düzeyleri,
vitamin B12 ve folat düzeyleri kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 143 hastanın yaş ortalaması
32,97±13,78 (Min:18 Max:82) di. Hastaların %55,9’unda (n=80) B12 vitamini, %12,6’sında (n=18) ise
folat düzeyleri referans değerlerin altında bulundu. B12 vitamini düzeyi düşük saptananların %43,8 i
enzim indüklemeyen bir ilaç ve %23,8 i biri enzim indükleyen diğeri indüklemeyen ikili antiepileptik
kullanıyordu, %53,8’i son 3 ay içinde ve %72,5’i jeneralize tipte nöbet geçirmişti. Benzer şekilde serum
folat düzeyinde düşük saptananların %94,4'ü jeneralize epilepsi tipte ve %66,7’si son 3 ay içinde nöbeti
olanlardı. Sonuç: Uzun süre (en az bir yıl) antiepileptik ilaç tedavisi alan, jeneralize tipte ve sık nöbetleri
olan hastaların serum vitamin B12 ve folat seviyesi düzenli takip edilmeli ve bilişsel fonksiyon
bozuklukları, sekonder tromboz ve nöropati gibi bulgular gelişmemesi ve daha iyi nöbet kontrolü
sağlanabilmesi için serum vitamin B12 ve folat eksik saptananlarda uygun replasman tedavisi
yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Folat, Epilepsi, Antiepileptik İlaç

Factors Affecting Serum Vitamin B12 and Folate Levels in Epilepsy

Abstract
Objective: To determine the relationship of antiepileptic drugs, seizure type and frequency with
serum vitamin B12 and folate levels in patients with epilepsy. Materials and Methods: Patients over the
age of 18, who were followed up with a diagnosis of epilepsy for one year or more in the epilepsy
outpatient clinic of SBU Adana City Training and Research Hospital, and whose treatment adherence
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and seizure control were achieved, were included in the study. Patients were grouped according to age,
gender, seizure type, seizure frequency, and seizure medications they used. Complete blood count, liver
and kidney functions, serum antiepileptic drug levels, vitamin B12 and folate levels were recorded.
Results: The mean age of 143 patients included in the study was 32.97±13.78 (Min:18, Max:82).
Vitamin B12 levels were found below the reference values in 55.9% (n=80) and folate levels in 12.6%
(n=18) of the patients. Of those who were found to have low vitamin B12 levels, 43.8% were using an
enzyme-inducing drug and 23.8% were using dual antiepileptics, one of which was enzyme-inducing
and the other non-inducing, 53.8% had had a seizure in the last 3 months and 72.5% had had a
generalized type of seizure.Similarly, 94.4% of those who were found to have low serum folate levels
were in the generalized epilepsy type and 66.7% of them had seizures in the last 3 months. Conclusion:
The serum vitamin B12 and folate levels of patients who have been on antiepileptic drug therapy for a
long time (at least one year) and who have frequent seizures should be monitored regularly, and in order
to prevent the development of symptoms such as cognitive dysfunction, secondary thrombosis and
neuropathy, and to provide better seizure control. Appropriate replacement therapy should be applied in
those who are found to be deficient in serum vitamin B12 and folate.
Keywords: Vitamin B12, Folate, Epilepsy, Antiepileptic Drug
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Erişkin Yaşta Tanı Alan TNFRSF13B/TACI Mutasyonu ve Klinik
Özellikleri

Exp. Dr. Esra Karabiber1
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Özet
Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID) enfeksiyonlara yatkınlık, otoimmün hastalıklar,
granülomatoz hastalıklar, poliklonal lenfoproliferasyon ve artmış malignite riski gibi heterojen bir
tabloyla karşımıza gelebilir. Erişkin dönemde tanı koyduğumuz TACI mutasyonu olan üç CVID
hastamızın klinik özelliklerini özetledik.Vaka1: 62 kadın, 12 yıldır Sistemik Lupus Eritematozis, Ailevi
akdeniz ateşi ve amiloidoz tanısı ile takip edilirken hipogamaglobulinemisi saptanması üzerine
yönlendirilmişti. Öyküsünde sık enfeksiyon ve ailede immün yetmezlik yoktu.Lenfosit alt gruplarında,
CD19+ hücre oranı %1.7 düşük, T ve B hücre alt grupları normal ölçüldü.IgG:396, IgA:71, IgM:27
düşük saptandı. ANA 1/320 pozitif, ENA panelinde CenpB pozitifliği vardı.İzohemaglutinin 1/8 pozitif,
kabakulak negatifdi.İmmün yetmezlik genetik panelinde TNFRSF13B geninde heterozigot mutasyon
saptandı.Vaka 2: 31 yaşında kadın, çocukluktan beri sık akciğer enfeksiyonu, ishal ve bronşiektazi
öyküsü ile polikliniğimizde değerlendirildi.IgG:200, IgM:11 ve IgA:6 düşük saptandı. Lenfosit alt
gruplarında: CD19+ hücreleri oranı normal fakat sınıf çevrimi yapmış hafıza B hücreleri oranı düşük,
CD4/CD8 oranı ters dönmüş saptandı.İzohemaglutinin anti-B-IgM negatif saptandı. ANA negatfi ve
ENA panelinde Anti-Ro-52 zayıf pozitif saptandı. Dalak 154mm boyutunda ve normalde
büyüktü.Toraks CT’de sol akciğer alt lob ve lingulada bronşiektazik alanları vardı.Antikor eksikliği
genetik panelinde TACI mutasyonu saptandı.Vaka3:38 yaşında kadın, oğlunda immün yetmezlik
araştırılırken tetkik için yönlendirilmişti. 1 yaşındaki oğlunda kronik granülomatöz hastalık tanısı
konulması üzerine, gönderilen genetik test sonucunda CYBB ve TACI geninde heterozigot mutasyon
saptanmış. Öyküsünde kasıktaki lenf nodlarından tüberküloz tanısı aldığı, genital gölgede tekrarlayan
apselerinin olduğu öğrenildi.IgG, IgM, IgA ve lenfosit sayısı normal aralıkta, izohemaglutinin
antikorları ve aşı yanıtı pozitif olarak saptandı.Lenfosit alt gruplarında: CD4/CD8 oranı ters dönmüş,
sınıf çevrimi yapmamış hafıza B hücreleri düşük olarak saptandı.TNFRSF13B/TACI mutasyonu CVID
hastalarının %10’unda görülür.T hücre bağımsız immün yanıttta rolü olan bir proteindir. TACI
lenfoproliferasyon ve otoimmünitenin kontrolünde de rol almaktadır. Hastalarımızda otoimmünite ve
enfeksiyon fenotipi ile seyreden TACI mutasyonu saptanmıştır. İmmün yetmezliklerin klinik
spektrumunun geniş olması erişkin dönemde tanı almalarını zorlaştırmaktadır.Tanıda genetik testlerden
destek alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik, Cvıd, Tnfrsf13b,
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Evreleme Amacıyla PET/BT Çekı̇mı̇ Yapılan Rektum Kanserı̇ Hastada
Kemı̇k Metastazlarını Taklı̇t Eden Polı̇ostotı̇k Fı̇bröz Dı̇splazı̇: Olgu
Sunumu

Asst. Prof. Dr. Alı̇ Ozan Öner1
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Özet
Fibröz displazi, kemikte fibröz doku gelişmesi ile karakterize kemiğin benign tümörüdür. Daha çok
femur, tibia, pelvis kemikleri, kaburgalar, kafatası ve humerusu tutar. Hastalık, asemptomatik
lezyonlardan ciddi sakatlıklara kadar uzanan geniş bir klinik spektrumda ortaya çıkar. Hastalık bir
kemiği (monostotik) veya birden çok kemiği (poliostotik) etkileyebilir. Monostotik tip olguların
yaklaşık 2/3’ünü, poliostotik tip yaklaşık 1/3’ünü oluşturur. Poliostotik formun bazıları McCuneAlbright sendromu olarak adlandırılan hiperfonksiyonel endokrinopatilerle kombinasyon halinde ortaya
çıkabilir. Tanı koymak için genellikle, direk radyografi, Bilgisayarlı Tomografi ( BT ), Manyetik
Rezonans (MR) ve bunlarla birlikte kemik sintigrafisi uygulanır. Tanı için biyopsi yapılmalıdır. Bizim
olgumuz 50 yaşında erkek hasta olup rektum kanseri tanısı almıştır. Evreleme amaçlı yapılan PET/BT
de rektumda primer malignite ile uyumlu, lümeni tıkayan hipermetabolik kitlesel lezyon izlendi. Sağ
perirektal alanda metastaz ile uyumlu olduğu düşünülen hipermetabolik lenf nodu gözlendi. Ayrıca
iskelet sisteminde kraniumda, bilateral kostalarda, vertebral kolonda, pelvis kemiklerinde, bilateral
femurda multipl litik lezyon alanları izlenmiş olup tanımlanan bu lezyonlarda artmış FDG tutulumları
gözlendi (SUVmax:8.1). Alt batın bölgesinden çekilen MR tetkikinde sağ iliak kanatta ve asetabular
çatıda, her iki femurda periferal kontrast tutulumu olan, medüller yerleşimli, hafif ekspansiyona neden
olan lezyonlar gözlendi. PET/BT ve MR tetkikinde izlenen bu kemik lezyonlarının metastaz ile uyumlu
olabileceği düşünüldü. Hastanın evrelemesini tamamen değiştireceği için, kemiklerdeki lezyonların
metastaz olup olmadığını belirlemek amacıyla biyopsi yapıldı ve biyopsi patolojisi “fibröz displazi”
olarak geldi. Literatüre baktığımızda, çeşitli çalışmalarda fibröz displazinin kemik metastazını taklit
ettiği ve FDG tutulumu gösterdiği bildirilmiştir. Bizim hastamızda da benzer şekilde poliostotik fibröz
displazi alanlarında artmış FDG tutulumları izlenmiş ve kemik metastazı şüphesi uyandırmıştır. Ancak
histopatolojik olarak ayırıcı tanı yapıldıktan sonra doğru evreleme ve uygun tedaviye başlanabilmiştir.
Sonuç olarak, monostotik veya poliostotik fibröz displazi, PET/BT kemik tutulumlarını değerlendirirken
göz önünde bulundurulması gereken benign bir kemik tümörüdür.
Anahtar Kelimeler: Fibröz Displazi, PET/BT, Kemik Metastazı, Rektum Kanseri
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Özet
Giriş: Postertior kortikal atrofi (PKA), genellikle kortikal vizüel disfonksiyon bulguları ile başlayan
ve bellek bozukluğunun daha geri planda olduğu, nadir görülen bir dejeneratif demans sendromudur.
Simultanagnozi,
oküler
apraksi,agrafi,parmak
agnozisi,akalkuli,giyinme
apraksisi,aleksi,
propsopagnozi hastalığın ana klinik bulgularındandır. PKA’lı hastalarda beyin PET (positron emission
tomography) bulguları ile yapılmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada PKA klinik tanılı
hastaların klinik özellikleri,ayrıntılı kognitif bulguları ve beyin PET özellikleri sunulmuştur. Materyal
ve metot: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı demans polikliniğine 2013-2022
yılları arasında başvuran 754 olgu retrospektif olarak incelendi ve klinik olarak PKA düşünülen 5 olgu
çalışmaya dahil edildi. Kognitif fonksiyonları etkileyebilecek ilaç kullananlar,Serebral MR
incelemelerinde vasküler lezyon (fazekas 1 ve üzeri olan), kitle gibi bulguları olanlar,biyokimyasal
tetkiklerde kognitif bozukluğa yol açabilecek belirgin elektrolit anormalliği, vitamin B12 eksikliği,tiroit
fonksiyon bozukluğu gibi patolojileri olanlar çalışmaya alınmadı. Olgulardan beyin PET incelemesi,
klinik bulguların Alzheimer hastalığından farklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle istenmişti.
Olguların nöropsikolojik değerlendirilmesinde Minimental durum testi(MMSE),saat çizme testi
(SÇT),,kurabiye hırsızı, arcimboldo nesneleri,ve navon harfleri simülasyonu uygulandı. Bulgular:
Olguların yaş ortalaması 60.6±5.07 yıl, hastalık süresi 1.75±0.75 yıldı ve hastaların 3 ü erkek 2 si
kadındı.Olguların hiçbirinde aile öyküsü yoktu. Olguların tamamında sözel belleklerindeki bozulmadan
daha belirgin olan ağır görsel bellek bozukluğu vardı. Tüm olgularda görsel mekansal işlevler ileri
derecede bozulmuştu. Saat çizimi olguların tümünde ileri derecede bozuktu. Üç hastanın oküler
apraksisi,2 hastanın ideomotor apraksisi mevcuttu.Konuşma tüm olgularda akıcıydı. Kadın olgularda
yakınmaların başlangıcı ile eş zamanlı olarak depresyon saptandı. Beyin PET incelemesinde parietal ya
da oksipital loblarda hipoperfüzyon izlendi. Sonuç: Sonuç olarak kognitif ya da davranışsal profilin
belirlenmesi sadece tanı için değil, aynı zamanda hasta ve ailesine hastalığın doğasını açıklamak ve
çözüme yönelik girişimler üretmek için de gereklidir. Klinik ve görüntüleme bulgularıyla kendine özgü
olan bu sendrom nadir görülmesi nedeniyle literatür eşliğinde değerlendirilerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Demans, Posterior Kortikal Atrofi, Beyin Pet
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Farklı Klinik Fenotipler ile Başvuran İki Zap70 Olgusu
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Özet
Giriş:Zeta Zinciri İlişkili Protein Kinaz 70 kDa (ZAP-70) eksikliği, ZAP-70 genindeki resesif
homozigot/bileşik heterozigot fonksiyon kaybı mutasyonlarının neden olduğu nadir bir kombine immün
yetmezliktir(KİY).ZAP-70 eksikliği olan hastalar, özellikle tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ve
kutanöz tutulumlar olmak üzere çeşitli klinik belirtilerle başvururlar.Bu sunuda farklı klinik bulgular ile
başvuran ve ZAP 70 eksikliği tanısı alan 2 olgu bildiriyoruz. Olgu 1:17 aylık kız hasta, 6 aylıkken
başlayan tekrarlayan enfeksiyonlar ile başvurdu.Yedinci ayda ishal ve 8 aylıkken solunum sıkıntısı
nedeniyle 28 gün çocuk yoğun bakım ünitesinde yattığı öğrenildi.Yatışı sırasında trakeostomi
açılmıştı.Çocuk göğüs hastalıkları bölümünden immün yetmezlik araştırması için konsülte edilen
hastanın aile öyküsünde, anne babanın birinci derecede kuzen evliliği olduğu ve annenin iki kardeşinin
4 ve 8 aylıkken bilinmeyen nedenlerle öldüğü öğrenildi.Fizik muayenede; solunum seslerinde
kabalaşma ve yaygın sekretuar raller mevcuttu.Laboratuar bulgularında;IgG, IgA ve IgM düşük,
izohemaglütinin antikor titresi düşük, lenfosit alt grupları analizinde naif CD4, CD8 ve RTE (recent
timic emigrant) düşük, CMV pcr pozitif saptandı.Toraks BT incelemesinde; atelektazi ve yaygın
konsolide alanlar tespit edildi.Bronkoskopik incelemede normal bronkoalveolar lavaj ve ARB negatif
saptandı. Genetik analizde ZAP-70 geninde c.1569G>C, p.Trp523Cys homozigot mutasyonu bulundu.
Olgu 2:7 aylık kız hasta, 2.5 ay önce başlayan büllöz deri lezyonları ile başvurdu, ebeveynleri arasında
birinci derece akrabalık olduğu ve erkek kardeşinin bir yaşında immün yetmezlik şüphesiyle öldüğü
öğrenildi.Hemogramda, normal lenfosit sayısı ancak lenfosit alt gruplarında CD8+T hücre mutlak
sayılarında azalma tespit edildi.Hastada ayrıca büllöz cilt lezyonları vardı.Deri biyopsisi lineer IgA
eksikliği ile uyumlu saptandı.Genetik analizde ZAP-70 geninde homozigot(c.1193T> G (p.1398Ser)
mutasyonu saptandı.IVIG, antibiotik profilaksisi ve büllöz deri lezyonları açısından metilprednizolon
tedavisi başlanan hastanın izlemde deri lezyonları geriledi, ağır enfeksiyon ile hastaneye yatışı olmadı.
Sonuç:ZAP-70 eksikliği, geniş bir klinik prezentasyon yelpazesi ile karakterizedir, silik klinik bulguları
olan hastalarda bile CD8+T hücre sayılarındaki ilerleyici azalma, ZAP-70 eksikliği olasılığı akla gelmeli
ve erken tanı ve daha iyi bir sağkalım sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, İmmün Yetmezlik, ZAP-70
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Gastroenterit Tanılı Clostridioides Difficile Pozitif Saptanan Çocuk
Hastaların Klinik Özelliklerinin ve Tedavi Sonuçlarının Retrospektif
İncelenmesi
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Özet
Giriş: Clostridioides difficile (C.difficile), antibiyotik ilişkili ishalin önemli bir nedenidir. C.difficile
enfeksiyonunun tanımı, ishale neden olan başka bir etkenin olmadığının gösterilmesine ve bakterinin
kendisinin veya toksininin diyare ile birlikte olduğunun gösterilmesine dayanmaktadır. C.difficile
enfeksiyonunun klinik spektrumu değişebilir; asemptomatik kolonizasyondan fulminan kolite kadar
değişir. Bu çalışmada C.difficile saptanan çocuk hastaların klinik özelliklerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Materyal Metod: 01.Mayıs.2015 - 31.Aralık.2021 tarihleri arasında gastroenterit tanısı
alan C.difficile saptanan 1 ay- 18 yaş arası çocuk hastalar çalışmaya alındı. Bulgular: Gastroenterit tanısı
alan C.difficile saptanan 168 hasta saptandı. Hastaların 73’i(% 43.5) kız, 95’i (%56.5) erkek
idi.Hastaların median yaşları 25 ay saptandı. Hastaların %46.4 ‘ü yatan, %53.6’sı ayaktandı.Hastaların
% 42.9’ı ateş, %45.2’i kusma, %33.3’i karın aağrısı, %12.5 kanlı ishal şikayeti vardı. Hastaların
%19.6’sında daha önceden antibiyotik kullanma öyküsü mevcuttu.Hastaların % 7.1’inde altta yatan
hastalık mevcuttu. Hastaların %48.2’sinde C.difficile toxin A, % 32.7’sinde C.difficile toxin B,
%77.4’ünde C.difficile antijeni saptandı.Tüm hastalar metronidazol tedavisi aldı. Hastanede yatan
hastaların median yatış süresi 8 gündü. Sonuç: Gastroenterit tanısıyla izlenen çocuk hastalarda klinik
gidişatın kötü de seyredebilmesi nedeniyle C.difficile akılda tutulmalı, gerekli izolasyon önlemleri alınıp
uygun tedavi başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pediatri, Gastroenterit, Clostridioides Difficile
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Özet
Giriş Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servislere en sık başvuru nedenlerinden birisidir.
Mortalite oranları %10 a kadar çıkmaktadır. Hastalar genellikle melena, hematokezya, hematemez gibi
nedenler ile başvurduğu gibi bazen abondan kanama ve senkop ile de başvurabilmektedirler. Yapılen
endoskobi ile kanama odağı belirlenir ve nedene yönelik tedavi uygulanır. Materyal ve Metot Bu
çalışmada 01/07/2021-01/07/2022 tarihleri arasında gastrointestinal sistem kanaması ile iç hastalıkları
kliniğinde takip edilen hastalar; hastahane elektronik dosya sisteminden retropektif olarak tarandı.
Hastaların sosyodemografik özellikleri, başvuru şikayetleri, prognozları, endoskopik bulguların
değerlendirilmesi amaçlandı. Bulgular Toplamda 38 hasta GİS kanama nedenli takip edildi. Hastaların
28’i (%73.7) erkek, 10’u (%26.3)kadındı. Hastaların yaş aralığı 50-88 aralığında ve ortalama yaş 68 idi.
28 hasta(%73.7) da GİS kanamaya neden olabilecek ilaç kullanım öyküsü vardı.2 hasta(%5.3) NSAİİ
kullanırken; 24 hastada(%68.4) da antikoagulan-antiagregan kullanım öyküsü mevcut idi. Takip edilen
hastaların 34’üne (%89.5)endoskobi yapıldı. Endoskobide en sık neden peptik ülser(10 kişide
duedonum, 8 kişide mide) olarak görüldü. Hastalardan 24 kişi (% 63.2) melena ile 10 kişi(%26.3)
hematemez ile başvurdu. 4 kişi(%10.5) hematokezya ile başvurdu. Hastaların acil servise
başvurduğundaki hemoglobin değerleri 4.2 (g / dL) ile 14.1 g / dL arasında değişiyordu.Ortalama HGB
değeri 8,5 g / dL olarak ölçüldü. Hastaların 26 sı ( % 68.4) taburcu olurken 12 si (%31.6) tedavi ret,
uzun süreli yoğun bakım yatışı ile takip edildi. Tartişma-Sonuç GİS kanamalı hastalarda oral
antikuagulan-antiagregan kullanım sıklığı oldukça yaygındır. Özellikle ileri yaşdaki hastalarda oral
antikuagulanlar kontrollü ve doğru endikasyonda verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal Kanama, Endoskobi, İ̇laç
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Gençlerde Covı̇d-19 Sonrası Tromboembolik Olaylar
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Özet
Amaç: COVID-19, hem venöz hem de arteriyel tromboembolik olay riskini artırabilir. COVID-19
enfeksiyonu sırasında tromboembolik komplikasyonların ortaya çıktığı bilinmesine rağmen, uzun vadeli
komplikasyonlar hakkında literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır. COVID-19 enfeksiyonlarından
sonra genç hastalarda ortaya çıkan tromboembolik olayları bildirmeyi amaçladık. Yöntemler: COVID19 enfeksiyonu sonrası tromboembolik olay gelişen 7 hasta hematoloji polikliniğinde değerlendirildi.
Bu amaçla tıbbi öykü, yaş, cinsiyet, komorbidite, SARS-CoV PCR test sonucu, vasküler olay, pozitif
seroloji ile tromboz arasında geçen gün sayısı, görüntüleme bulguları ve trombofili testleri retrospektif
olarak değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirilen 7 hastanın 4’ünde tromboemboli paneli negatif olarak
tespit edildi. Dört vakada (7/4) trombofili testleri negatifti ve bu hastalarda trombotik olayların gelişimi
COVID-19 enfeksiyonuna bağlandı. Emboli tanısı alan hastaların 3’ünde kalıtsal trombofili tespit edildi.
Bu olgularda ise COVID-19 enfeksiyonundan önce tromboz öyküsü yoktu. Sonuç: Hastalar ayrıca
COVID-19 enfeksiyonunun iyileşmesinden haftalar sonra öngörülemeyen bir şekilde trombotik olaylar
yaşayabilir. COVID-19 enfeksiyonu sonrası hastalarda genişletilmiş tromboprofilaksi uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Post COVID-19, Tromboembolik Olay, Tromboproflaksi

Thromboembolic Events in Young Patients After COVID-19 Infection

Abstract
Background: Few data are available on the occurrence of thromboembolic complications after
Coronavirus disease (COVID-19) infection. Objectives: COVID-19 may increase the risk of both
venous and arterial thromboembolic events . Although it is known that thrombotic complications occur
during COVID-19 infection, little is known about long-term complications. We aim to report various
thrombotic events that occur in young patients after COVID-19 infections. Methods: Seven patients
suffering from thromboembolic events after COVID-19 infection were admitted to the hematology
outpatient clinic and related etiology was investigated in the patients. For this purpose, medical history,
age, gender, comorbidity, SARS-CoV PCR test result, vascular event, number of days between positive
serology and thrombosis, imaging of vascular event were evaluated retrospectively and thrombophilia
tests were requested. Results: In four cases, thrombophilia tests were negative, and the development of
thrombotic events in these patients was attributed to the COVID-19 infection. In other cases, hereditary
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thrombophilia was found, but these cases did not have a history of thrombosis before COVID-19
infection. Hence, it was thought that COVID-19 played a triggering role in the development of
thrombosis in these patients. Conclusions: Patients may also unpredictably experience thrombotic events
weeks after recovery of COVID-19 infection. Extended thromboprophylaxis should be administered in
patients after COVID-19 infection.
Keywords: Post COVID-19, Thromboembolic Events, Thromboprophylaxis
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Özet
Amaç: Çalışmamızda, SARC-F anketinin sarkopenide tanısal doğruluğuna bakmayı ve 1. basamak
sağlık hizmetinde SARC-F kullanılabilirliğini göstermeyi amaçladık. Method: Çalışmaya Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi geriatri polikliniğine 1 Haziran 2022- 1 Ağustos 2022 arasında ilk kez başvuran hastalar
alındı. Sarkopeni tanısı için EWGSOP2 kriterleri kullanıldı. Hastalara 5 soruluk SARC-F anketi
uygulandı. Sarkopeninin tanısal doğruluğunda SARC-F anketinin gücünü görmek için ROC eğrisi
çizildi. Result: Çalışmaya alınan 130 hastanın (82 erkek) yaş ortalaması 69.6±4.8 dır. Otuzaltı hastanın
(%28) sarkopenisi mevcuttu. Sarkopeni grubunda yaş istatistiksel anlamlı yüksekti (p=0.003). Baldır
çevresi, üst kol çevresi, kas gücü, kas kütlesi, yürüme hızı sarkopeni grubunda istatistiksel olarak anlamlı
düşük saptandı (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.038, p<0.001). SARC-F≥1 için sensitivite %83,
spesifite %58’dir. SARC-F≥4 sensitivite %28, spesifite %89’dur. Discussion: SARC-F sarkopeni için
uygun bir tarama testidir. Birinci basamakta rahatlıkla uygulanabilecek 5 soruluk bir ankettir. SARC-F
skoru 1 ve üstünde olanları geriatriye yönlendirmek sarkopeni tanısının atlanmaması için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Sarkopeni, Sarc-F, Kas

Screening for Sarcopenia in Geriatric Patients: Sarc-F Questionnaire

Abstract
Objective: In our study, we aimed to examine the diagnostic accuracy of the SARC-F questionnaire
in sarcopenia and to show the usability of SARC-F in primary care. Method: Patients who applied to the
geriatrics outpatient clinic of Cerrahpaşa Medical Faculty for the first time between 1 June 2022 and 1
August 2022 were included in the study. EWGSOP2 criteria were used for the diagnosis of sarcopenia.
A 5-question SARC-F questionnaire was applied to the patients. The ROC curve was plotted to see the
power of the SARC-F questionnaire in the diagnostic accuracy of sarcopenia. Result: The mean age of
130 patients (82 males) included in the study was 69.6±4.8. 36 patients (28%) had sarcopenia. Age was
statistically significantly higher in the sarcopenia group (p=0.003). Calf circumference, upper arm
circumference, muscle strength, muscle mass, and walking speed were statistically significantly lower
in the sarcopenia group (p<0.001, p<0.001, p<0.001, p=0.038, p<0.001). For SARC-F≥1, the sensitivity
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was 83% and the specificity was 58%. SARC-F≥4 the sensitivity was 28% and the specificity was 89%.
Discussion: SARC-F is a suitable screening test for sarcopenia. It is a 5-question survey that can be
easily applied in primary care. It is important to refer those with a SARC-F score of 1 and above to the
geriatrics departments so that the diagnosis of sarcopenia is not missed.
Keywords: Sarcopenia, Sarc-F, Muscle
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Ground Glass Nodules Associated With COVID-19 Infection
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Özet
COVID-19 (koronavirüs hastalığı 2019), SARS-CoV-2'nin (Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2) neden olduğu viral bir bulaşıcı hastalıktır. Konsolidasyonların eşlik ettiği veya etmediği
bilateral buzlu cam opasiteler bu BT bulgularının en yaygın ve en erken olanı olduğu iyi bilinmektedir.
Bununla birlikte, COVID-19 enfeksiyonu, bazen ayırt edilmesi zor ve biyopsi ile teşhis edilmesi gereken
diğer patolojileri taklit eden çeşitli göğüs BT bulgularıyla da tanındı. COVID-19 enfeksiyonunun bu
taklitçi yüzleri arasında, nodüler-yuvarlak opasiteler, özellikle soliter olduklarında, preinvaziv veya
kanseroz akciğer lezyonları için şüphe uyandırabilir. COVID-19 enfeksiyonun buzlu cam nodüller
(GGN) ile presentasyonlarını ve ayırıcı tanının önemini paylaşmak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Buzlu Cam Nodul, COVID-19, Toraks Bt

Abstract
COVID-19 (coronavirus disease 2019) is a viral infectious disease caused by SARS-CoV-2 (Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). It is well known that bilateral ground glass opacities
(GGOs) with or without accompanying consolidations are the most common and the earliest of these
CT findings. However, COVID-19 infection has also been recognized by various chest CT findings
sometimes mimicking other disorders that are difficult to be differentiated and needed to be diagnosed
by biopsy. Among these mimicker faces of COVID-19 infection, nodular- rounded opacities may give
rise to suspicion for preinvasive or cancerous lung lesions, particularly when they are solitary in nature.
We would like to share the presentations of COVID-19 infection with ground glass nodules (GGN) and
importance of differential diagnosis.
Keywords: Ground Glass Nodule, COVID-19, Chest Ct
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Özet
Günlük alerji pratiğinde farklı etyolojik alerjenlere duyarlı olan hastaların tanı ve takibinde zorluk
yaşanmaktadır. Komponente dayalı alerjen testlerinin kullanılması daha kesin tanı ve daha etkili tedavi
olanağı sağlamaktadır. Çoklu besin alerjisi, arı alerjisi, polen ve ev tozu akarı, lateks ile daha önce
duyarlılık saptanmış olan 48 yaşında, kadın hastamız pruritus, anjioödem, yemeklerden sonra reflü,
bulantı, kusma, bahar aylarında rinit ve arı venomu alerjisi tarifliyordu. Ürtiker nedeniyle anti IgE tedavi
de almaktaydı. Adrenalin otoenjektör taşıyordu. Yemeklerden sonra karın ağrısı kusma, reflü, kaşınma
semptomu oluyormuş. İki yıl önce yaban arısı sokması sonrasında anjioödem ve ürtikeri olmuş. Bahar
aylarında rinit konjonktivit semptomları, latex teması ile ürtiker tarifliyordu. Spesifik IgE'lerden ceviz,
yer fıstığı, fındık, yumurta ve buğday, mercimek, soya fasulyesi, kuruyemiş sepsifik IgE pozitif
saptanmış. Çayır ve ev tozu akarı spesifik IgE pozitif saptanmıştı. Arı alerjisine yönelik bal arısı ve
yaban arısı spesifik IgE birlikte pozitif saptanmıştı. Deri prick testinde besin grubundan, ceviz, badem,
yer fıstığı, fındık, şeftali, domates, patates, elma; inhalan gruptan ev tozu akarları, alternaria, çayır ve
tahıl polenleri, zeytin poleni, yabani otlar pozitif saptanmıştı. Bazal triptaz değeri 2.13 ng/ml, Histamin:
58.8 ng/ml, Diamin oksidaz: 17.2 IU/ml, eozinofil %3,7 mutlak sayısı 250, Total IgE 626 KU/L
ölçülmüştü. Komponente dayalı alerjen spesifik IgE değerlendirilmesi sonrasında konvansiyonel
spesfilk IgE ölçümündeki çok yüksek çıkan kuruyemiş spesifik IgE'lerin daha düşük olduğu saptandı.
Konvansiyonel spesifik IgE ölçümünde bal arısı ve yaban arısı pozitifken, komponente dayalı alerji
tanısında özellikle yaban arısına karşı duyarlılık olduğu saptandı. Besin alerji semptomlarının bir
kısmının polen duyarlığlığına bağlı çapraz reaksiyonlar olduğu düşünüldü. Ev tozu akarları pozitif
saptandı. Yumurtai inek sütü, tavuk eti, badem, fındık ve yer fıstığı tüketmeye başladı. Çapraz reaksiyon
düşünülen besinler sırayla diyetisyen kontrolünde açılmaya devam ediyor. Ürtiker tedavisinde basamak
düşüldü. Alerjik rinit, ürtiker semptomları kontrol altına alındı. Komponente dayalı alerji tanısıyla, daha
etkin klinik yönetim sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Alerjen Duyarlılığı, Komponent, Alerji Testi, Spesifik Ige
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Özet
Giriş-Amaç:Hemofili hastalarında cerrahi girişimlerin yönetimi önemli bir sorundur. Hemostaz
sağlamak için uygun faktör seviyesine ulaşılmadan yapılan cerrahiler ciddi morbidite ve mortalite
nedenidir. Çalışmamızın amacı hemofilik hastalarda ürolojik majör cerrahi girişim (MCG) sonuçlarının
irdelenmesidir. Yöntem: Polikliniğimizden takipli hemofili hastalarının 2004-2017 yılları arasındaki
ürolojik MCG’leri geriye dönük olarak incelendi. MCG öncesi bazal faktör düzeyi ölçümü, inhibitör
tarama ve gerektiğinde titre ölçümü, aPTZ, tam kan sayımı, kan grubu, karaciğer fonksiyon testleri,
yapılan hemostaz planı kaydedildi. Hastalar, ayrıca hemofili dışındaki kronik hastalıkları, geçirdikleri
cerrahi girişimlerin cinsi, operasyon sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar ve tedavi
değişiklikleri açısından irdelendi. Bulgular: Çalışmaya 10 hasta (6 izole üroloji, 3 üroloji ve genel
cerrahi birlikteliği, 1ortopedi ve üroloji birlikteliği) dahil edildi. Bu hastaların tümü Hemofili A idi. 8’,
ağır, 2’si hafif hemofili şiddetindeydi. Bir hastada yüksek titreli inhibitör bulunmaktaydı ve
komplikasyon görülmedi.2 hastada komplikasyon görüldü. Biri Hafif hemofili A tanılı 31 yaşında bir
hastada, perkütan nefrolitotomi (unilateral) sonrası birinci günde drenden kanama, hemoglobin düşüşü
ve aPTZ uzaması görülmüştü. Üç ES, iki TDP ve ek faktör replasmanı yapılarak kanama kontrol altına
alınmıştı. Diğeri 61 yaşında sağ perkütan nefrolitotomi ve sol inguinal herni operasyonu olmuştu. Bu
hastada post-operatif 1. ve 7. günlerde drenden kanama ve aPTZ uzaması görülmüş, iki Ü ES, 2 Ü TDP
ve ek faktör replasmanı yapılarak kanama kontrol altına alınmıştı. Sonuç: Günümüzde güvenli faktör
konsantrelerine ulaşımın kolaylaşması ve hemofili tedavi merkezlerindeki multidisipliner çalışmayla
MCG daha güvenli hale gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemofili, Hemofili A, Majör Cerrahi, İ̇nhibitör
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Abstract
Introduction-Aim: Management of surgical interventions in patients with hemophilia is an important
problem. Surgery performed before reaching the appropriate factor level to provide hemostasis is a cause
of serious morbidity and mortality. The aim of our study is to examine the results of urological major
surgical interventions (MSI) in hemophilic patients.. Methods: The MSIs, performed by urological, of
hemophilia patients followed in our outpatient clinic between 2004 and 2017 were retrospectively
analyzed. Basal factor level measurement before MSI, inhibitor screening and titer measurement when
necessary, aPTT, complete blood count, blood group, liver function tests and hemostasis plan were
recorded. The patients were also examined in terms of chronic diseases other than hemophilia, the type
of surgical interventions they had, complications that developed during and after the operation, and
treatment changes. Results: Ten patients (6 isolated urology, 3 urology and general surgery association,
1 orthopedics and urology association) were included in the study. All of these patients had Hemophilia
A. 8 of them were severe and 2 of them were mild hemophilia. One patient had a high titer inhibitor and
no complications were seen. Complications were seen in 2 patients. A 31-year-old patient with mild
hemophilia A had drain bleeding, decreased hemoglobin, and aPTZ prolongation on the first day after
percutaneous nephrolithotomy (unilateral). Bleeding was controlled by 3 units of erythrocyte suspension
(ES), 2 units of fresh frozen plasma (FFP) and additional factor replacement. The other patient who
developed complications was a 61-year-old patient who underwent right percutaneous nephrolithotomy
and left inguinal hernia operation. In this patient, bleeding from the drain and prolongation of aPTZ
were observed on the 1st and 7th postoperative days, and the bleeding was controlled by performing 2
units of ES, 2 units of FFP and additional factor replacements. Conclusion: Today, MSI has become
safer with easier access to safe factor concentrates and multidisciplinary work in hemophilia treatment
centers.
Keywords: Hemophilia, Hemophilia A, Major Surgery, Inhibitor
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Hemoglobin-RDW Oranının Stent Restenozu ile İlişkisi

Assoc. Prof. Dr. Fatma Özpamuk Karadeniz1
1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kardiyoloji bölümü

Özet
Hemoglobin-RDW Oranının Stent Restenozu ile İlişkisi Giriş: Koroner arter hastalığı ve akut
miyokart enfarktüsü tüm dünyadaki en sık ölüm nedenidir. Stent restenozu, stent implantasyonundan
sonra stent çapındaki %50’den fazla daralma olarak tanımlanır. Perkütan koroner girişim ve stent
teknolojisindeki gelişmelere rağmen stent restenozu hala girişimsel kardiyolojide sorun oluşturmaya
devam etmektedir ve oluşumuna neden olan birçok faktör tanımlanmıştır. Çalışmamızda
hemoglobin(Hb)/eritrosit dağılım genişliği(RDW) oranının stent restenozuna olan etkisini araştırmayı
planladık. Materyal-metot: Çalışmamıza stent implantasyonu yapılmış ve sonrasında çeşitli nedenlerle
kontrol koroner anjiyografisi yapılan 143 hasta dahil edildi. Hastalar restenoz olan ve olmayanlar olarak
iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, Hb ve RDW değerleri ile birlikte diğer tam kan sayımı
ve biyokimyasal parametreleri kaydedildi. Sonuçlar: Grup 1 restenoz grubunda 98 hasta, grup 2 restenoz
olmayan grupta 54 hasta yer aldı. Grup 1 ortalama yaş 60.03±9.05 iken grup 2’de 59.03±7.72 olarak
saptandı. Grup 1 de hemoglobin 13.69±0.98 iken grup 2’de 14.14±1.22 olarak saptanmış olup grup 2 de
istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı (p=0.016). Hemoglobin tek başına
değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmaz iken grup 2 de RDW değeri anlamlı
olarak yüksek saptandı (0.016). Hb /RDW oranı ise grup 1 de 0.90±0.22 olup istatiksel olarak anlamlı
olarak yüksek saptandı(0.010).Yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabetes mellitus, sigara, kalp yetmezliği
gibi demografik özellikler açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Ayrıca restenoza etki edebilecek
stent uzunluğu ve çapı gibi faktörler açısından da fark saptanmadı. Tartışma: Çalışmamız sonucunda
Hb/RDW oranı stent restenozu olan hastalarda belirgin olarak düşük saptandı. Hb/RDW oranının akut
miyokart enfarktüsü sonrası kontrasta bağlı nefropatiyi tahmin etmede etkili olduğu saptanmış. Düşük
hemoglobin ve yüksek RDW düzeyleri ayrı ayrı tek başına değerlendirildiğinde kötü kardiyovasküler
sonlanımlarla ilişkili saptanmış. Bilgilerimize göre Hb/RDW oranı ile stent restenozu arasındaki ilişkiyi
saptayan çalışmaya rastlamadık. Hb/RDW oranı restenoz oluşumunun tahmininde diğer parametrelerle
birlikte kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemoglobin, Rdw, Stent Restenozu
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İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Yapılan Tiroid Nodüllerinin Ultrasonografi
Özellikleriyle Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
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Özet
Amaç: Tiroid nodülü ayırıcı tanısı için ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılan hastaların patoloji
sonuçları ile ultrasonografi (US) bulgularını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Materyal ve Metot:
Retrospektif olarak planlanan çalışmada tiroid İİAB yapılan 20-86 yaşları arasında toplam 561 hasta yer
aldı. Raporlamada İİAB yapılan nodülün lokalizasyonu, nodülün yapısı (solid /kistik/heterojen),
maximum çapı, volümü (anteroposterior çap×transvers çap×kraniokaudal çap×0.52), anteroposterior
(ap) / transvers (trv) çap, multinodülarite, halo varlığı (kısmi/tam), konturu (düzgün/düzensiz veya
lobule), kasa ve tiroide göre ekojenitesi, nodülün vaskülaritesi (yok-periferik-santral), kalsifikasyon
varlığı (makro-mikro), US sınıflaması için British Thyroid Association (BTA U) sınıflandırması not
edildi, patoloji sonuçları için ise Bethesda sınıflaması kullanıldı. Bulgular: 503 tiroid nodülü
değerlendirilen bu çalışmanın patolojik tanıda U2’de 212 nodülde 46 (%21.6), U3’te 171 nodülde 88
(%51.4), U4’te 84 nodülde 54 (%64.2), U5’te 36 nodülde 28 (%77.7)’i equivocal-malign nodül
raporlandı. Sitopatolojiye göre 503 nodülden %57.05’si (287) benign, %42.95’i (216) equivocalmalign’dir. Benign nodüllerde heterojen karakter, kanlanmanın periferde bulunması, mulitpl nodul, kasa
göre ekojenitesinin hiperekoik, tiroide göre ise izoekoik özellikte olması anlamlı olduğu görüldü
(p<0.05). Equivocal malign nodüllerde ise solid karakter, santralde kanlanma, soliter nodül,
mikrokalsifikasyon varlığı, kasa göre ekojenitesi hipoekoik, tiroide göre ise hipoekoik özellikte olması
anlamlı bulundu (p<0.05). Equivocal-malignite ile anlamlı veya marjinal ilişki gösteren ultrasonografik
değişkenler girilerek 92.6 % doğruluk oranı elde edildi. Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada
ultrasonografik değerlendirmede solid nodul, santral kanlanma, soliter nodül, kasa göre hipoekojenite,
tiroide göre hipoekojenite, mikrokalsifikasyon varlığı malignite göstergesi açısından önemli belirteçler
olarak belirlendi. Ancak en net tanı cerrahi biyopsi sonrasında ortaya çıkmaktadır. US verilerine göre
nodülün benign-malign ayırımı büyük oranda yapılmakla birlikte U3 nodüller düşük riskli görülmesine
rağmen şüpheli görüldüğü takdirde İİAB mutlaka yapılmalıdır. Dolayısıyla arada kalınan durumlarda
multidisipliner yaklaşımın önemi ortaya çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tiroid Nodül, İİAB, Ultrasonografi, Patoloji
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Comparison of Ultrasonography Characteristics and Pathology Results of Thyroid Nodules
Performed Fine Needle Aspiration Biopsy

Abstract
Aim: It was aimed to compare the pathology results and ultrasonography (US) findings of patients
who underwent fine needle aspiration biopsy (FNAB) for the differential diagnosis of thyroid nodules.
Materials and Methods: A total of 561 patients aged 20-86 years who underwent thyroid FNAB were
included in the retrospective study. Localization of the nodule in which FNAB was performed, the
structure of the nodule (solid / cystic / heterogeneous), maximum diameter, volume (anteroposterior
diameter × transverse diameter × craniocaudal diameter × 0.52), anteroposterior (ap) / transverse (trv)
diameter, multinodularity, presence of halo (partial /full), contour (smooth/irregular or lobulated),
echogenicity relative to muscle and thyroid, vascularity of the nodule (absent-peripheral-central),
presence of calcification (macro-micro), British Thyroid Association (BTA U) classification was noted
for US classification Bethesda classification was used for pathology results. Results: In the pathological
diagnosis of this study, 503 thyroid nodules were evaluated, 46 (21.6%) in 212 nodules in U2, 88
(51.4%) in 171 nodules in U3, 54 (64.2%) in 84 nodules in U4, 28 (77.7%) in U5. equivocal-malignant
nodules were reported. According to cytopathology, 57.05% (287) of 503 nodules were benign and
42.95% (216) equivocal-malignant. It was observed that heterogeneous character in benign nodules,
presence of blood supply in the periphery, multiple nodules, hyperechoic echogenicity according to
muscle and isoechoic characteristic compared to thyroid were found to be significant (p<0.05). In
equivocal malignant nodules, on the other hand, solid character, central blood supply, solitary nodule,
presence of microcalcification, hypoechoic echogenicity compared to muscle and hypoechoic compared
to thyroid were found to be significant (p<0.05). An accuracy rate of 92.6% was obtained by entering
ultrasonographic variables showing a significant or marginal relationship with equivocal-malignancy.
Conclusion: In conclusion, in this study, the presence of solid nodule, central blood supply, solitary
nodule, hypoechogenicity relative to muscle, hypoechogenicity relative to thyroid, and
microcalcification were determined as important markers for malignancy in the ultrasonographic
evaluation. However, the clearest diagnosis occurs after surgical biopsy. Although the distinction
between benign and malignant nodules is largely made according to US data, although U3 nodules are
seen as low risk, if suspicious, FNAB should be performed. Therefore, the importance of a
multidisciplinary approach emerges in cases where there is an in-between situation.
Keywords: Thyroid Nodule, FNAB, Ultrasonography, Pathology
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İyatrojenı̇k Venöz Pulmoner Hava Embolı̇sı̇
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
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Özet
Venöz pulmoner hava embolisi; Nontrombotik pulmoner emboli nedenlerinden biridir. Havanın
sistemik venöz dolaşıma girdikten sonra, pulmoner dolaşıma ve sağ ventriküle gitmesiyle oluşan nadir
bir durumdur. Sıklıkla cerrahı prosedürler, iv kateterizasyon, radyolojık prosedürler, travma, pozitif
basınçlı ventilasyon ve dekompresyon hastalığında gözlenmektedir. Olgumuz, intravenöz kontrast
madde enjeksiyonundan sonra nadir olarak gelişen ve hızlı bir şekilde regrese olan pulmoner venöz hava
embolisidir. 79 yaşında kadın hasta, öksürük, nefes darlığı, hırıltı şikayeti ile başvurdu. Kontrastlı toraks
tomografisi sonrası; çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayeti gelişti. Özgeçmişinde Opere akciğer karsinomu,
hipertansiyon, kalp yetmezliği mevcuttu. Fiziki Muayenede bilateral yaygın ronkus ve alt zonda ralleri
ve pretıbıal ödem saptandı.Çekilen torask tomografisinde brakioseflik ven, pulmoner arter kökünde ve
perikardta serbest hava gözlendi. EKG de sinüzal taşikardi gözlendi. Hemodinamik olarak stabil,
minimal semptomları olan olgumuza sol lateral dekubit pozisyonunda (durant manevrası) 10 lt/dk
oksijen, enoksaparin, furosemid, Ipratropıum bromid+salbutamol nebul, budesonid nebul, diltiazem
amp uygulandı. Tedavini 5. saatinde çeklien toraks tomografisinde hava embolisinin tamamen regrese
olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Nontrombotik Emboli, Venöz Pulmoner Hava Embolisi,
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Kalsiyum Pirofosfat Dihidrat Hastalığı Olan Nadir Bir Vaka
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Özet
Kalsiyum pirofosfat dihidrat hastalığı (CPPD), aynı zamanda pirofosfat artropatisi veya psödogout
olarak da bilinir, artritin eklem kıkırdağında CPPD birikimi kanıtı ile birlikte ortaya çıkması ile
tanımlanır. CPPD hastalığına ilişkin terminoloji, kondrokalsinoz, CPPD ve psödogout sıklıkla eş
anlamlı olarak kullanıldığından kafa karıştırıcı olmuştur. Erkekler ve kadınlar eşit olarak etkilenir.
CPPD görüntüleme bulguları olan hastaların çoğu klinik olarak asemptomatiktir. Akut CPPD kristal
artriti (psödogut), bir veya daha fazla eklemde şiddetli akut veya subakut ağrı, şişlik, eritem ve sıcaklık
ile kendini gösterir ve genellikle kendi kendini sınırlar. Sunum klasik olarak akut gut atağını andırır.
Guttan farklı olarak, en sık diz ve üst eklemleri (omuz, dirsek, bilek) tutar. Diğer bir yaygın eklem, kasık
simfizidir. Kronik CPPD kristal inflamatuar artriti, üst ve alt ekstremitelerin periferik eklemlerinde
kronik, aralıklı ağrılı şişlik ile kendini gösterir. Radyografik özellikler patellofemoral eklem, omuz
eklemi, dirsek eklemi kondrokalsinoz birçok yerde ortaya çıkabilir. Ekojenik monosodyum ürat
kristallerinin eklem kıkırdağının yüzeyini kapladığı, buna karşın ekojenik CPPD kalsifikasyonlarının
kıkırdağın kendisinde yer alır. Dizdeki CPPD, patella seviyesinde anterior femoral korteksin
taraklanması ile ilişkilidir. Ayırıcı tanı olası görüntüleme farklılıklarıyla ilgili hususlar şunları içerir:
osteoartrit genellikle tipik ağırlık taşıma dağılımına sahiptir, dev hücreli tümör (GCT): CPPD'nin
subkondral kistleri büyük olabilir ve subkondral GCT'yi simüle edebilir. Bizim vakamızda da radyografi
de dizde kalsinozis ile uyumlu bir görünüm mevcuttu. Laboratuvar değerleri normaldi. Özellikle yaşlı
hastalarda cppd tanısı unutulmamalıdır. Hastaya tedavi olarak non steroid antiinflamatuvar ilaçlar ve
fizik tedavi verildi. Bu yazıda, nadir bir vaka olan CPPD tanılı olgu güncel literatür eşliğinde
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kalsiyum Pirofosfat Dihidrat Hastalığı, Kondrokalsinozis,diz Ağrısı
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Karacı̇ğer Patolojı̇lerı̇nde Elastografı̇ Değerlerı̇nı̇n Nı̇celleştı̇rı̇lmesı̇nde
Shear Wave Ultrasonografı̇nı̇n Değerı̇
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Özet
Giriş ve Amaç: Karaciğer patolojileri bening ve malign çok sayıda hastalıktan oluşmakta olup; shear
wave elastografi değerleri lezyonlara göre değişkenlik göstermektedir. Biz çalışmamızda karaciğerin
farklı lezyonlarında kantitatif olarak ortalama shear-wave elastografi değerlerini belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimize 2016 yılında başvuran herhangi bir nedenle batın incelemesi istenen (US,
BT, MRG) ve karaciğerlerinde patoloji saptadığımız 112 hastada 17 FNH, 41 hemanjiom, 25 kist ve 45
malign lezyon değerlendirildi. Hastaların 20'sinde hepatosteatoz ve 26’ sında ise fibrozis mevcuttu.
Tanımlanan patolojilere Toshiba Aplio 500 PREMIUM cihazında B- mod ve shear wave ultrasonografi
incelemesi yapıldı. Malign olan lezyonların histopatolojik olarak tanısı konmuş olup bening lezyonlar
kesitsel inceleme (BT, MR) yöntemlerine göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda ortalama
elastografi değerleri FNH lezyonlarında 50,38 kPa ve 3,69 m/s; hemanjiomlarda 12,54 kPa ve 1,97 m/s;
malign lezyonlarda 116,47 kPa ve 6,34 m/s; kistlerde 8,97 kPa ve 1,57 m/s; hepatosteatozu olan
olgularda 16,54 kPa ve 2,30 m/s; karaciğer fibrozisi bulunan olgularda 90,98 kPa ve 5,44 m/s olarak
belirlendi. Kistlerde, hepatosteatozda ve hemanjiomlarda ortalama değerlerin normale yakın; malign
lezyonlarda karaciğer fibrozisinde ve FNH lezyonlarında ise normale oranla yüksek olduğunu saptadık.
Sonuç: Shear wave elastografinin kantitatif değerler hesaplayarak, karaciğer lezyonlarında biyopsisiz
tanının ön planda tercih edildiği günümüzde benign- malign lezyonların ayrımında umut verici bir
yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Diffüz Karaciğer Hastalıkları, FNH, Hemanjiom, Shear Wave Ultrason

The Value of Shear Wave Ultrasonography in Calculating Elastographic Values in Liver
Pathologies

Abstract
Background: Liver pathologies consist of multiple benign and malignant diseases; shear-wave
elastography values vary according to the lesions. In our study, we tried to figure out how to measure
the mean shear-wave elastography values in different liver lesions. Materials and methods: 17 focal
nodular hyperplasia (FNH), 41 hemangiomas, 25 cysts, and 45 malignant lesions were evaluated in 112

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
patients who had liver pathology. Twenty patients had hepatosteatosis, and fibrosis was present in 26
patients. B-mode and shear wave ultrasonography examinations were performed on defined pathologies.
Malignant lesions were histopathologically diagnosed and benign lesions were evaluated according to
cross-sectional examination (Computerized Tomography and Magnetic Resonance Imaging) methods.
Results: In our study, the average elastography values were determined as 50.38 kilopascals (kPa) and
3.69 meters per second (m/s) in FNH; 12.54 kPa and 1.97 m/s in hemangiomas; 116.47 kPa and 6.34
m/s in malignant lesions; 8.97 kPa and 1.57 m/s in cysts; 16.54 kPa and 2.30 m/s in cases with
hepatosteatosis; and 90.98 kPa and 5.44 m/s in cases with liver fibrosis. Mean values in cysts,
hepatosteatosis, and hemangiomas were close to normal; in liver fibrosis, malignant lesions, and FNH,
they were higher than normal. Conclusion: We think that shear wave elastography is a promising method
for distinguishing benign from malign liver lesions by calculating quantitative values where a biopsyfree diagnosis is preferred in the present day.
Keywords: Diffuse Liver Diseases, FNH, Hemangioma, Shear Wave Ultrasound
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Klinik İzole Sendrom ve Multipl Skleroz Hastalarında Kognitif
Değerlendirme
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Özet
Giriş ve Amaç: Multiple skleroz (MS) özellikle genç erişkinleri etkileyen, santral sinir sisteminin
beyaz ve gri cevherini etkileyen nörodejeneratif hastalıklarından biridir. Hastalığın erken dönemlerinden
itibaren kognitif fonksiyonlarda etkilenme bildirilmiştir. Montreal kognitif değerlendirme ölçeği (Moca)
dikkat ve konsantrasyon, yürütücü işlevler, bellek, dil, görsel-mekansal beceriler, soyut düşünme,
hesaplama ve yönelimden oluşan farklı bilişsel boyutları değerlendirir ve bilişsel etkilenmenin erken
döneminden itibaren ayırt ediciliği yüksektir. Bu çalışmada klinik izole sendrom (CIS) ve ataklarla
seyreden tekrarlayıcı MS (RRMS) tanılı hastalarda (MoCA) ile kognitif fonksiyonları ve bu
fonksiyonların klinikle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz
Demiyelinizan Hastalıklar polikliniğinde takip edilen McDonald 2017 kriterlerine göre MS tanısı
konmuş, relapsing remitting MS seyir tipinde toplam 15, CIS tanısı alan toplam 18 hasta dahil edildi.
Hastaların demografik bilgileri, hastalık süreleri, tedavi aldıkları süreler, tedavi alıp almadıkları
kaydedildi. Nörolojik özürlülükleri Expanded Disability Status Scale (EDSS) ile değerlendirildi.
Hastalarımıza Türkçe’ye çevrilmiş MoCA ölçeği uygulandı. Beck Depresyon testi uygulanarak
depresyon tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Sonuçlar: Çalışmaya 10’u kadın 18 CIS ve 11’i
kadın 15 RRMS tanılı hasta dahil edildi. Ortalama yaş, CIS’de 24±2.1 yıl; MS’de 30±4.5 yıldı (p>0.05).
Ortalama hastalık süresi her iki grupta benzerdi (CIS vs MS :4±1.3 yıl vs 5±3.0 yıl). Ortalama EDSS
CIS’de 2±1, MS’de 3±2 idi (P>0.05). Ortalama MoCA skoru CIS grubunda 16±3.7, RRMS grubunda
ise 19±1.4’di(p>0.05). Her iki grubun Beck depresyon skorları benzerdi p>0.05). Ortalama Moca değeri,
EDSS skoru ve hastalık süresi ile anlamlı yönde pozitif ilişkili idi. Sonuç: CIS grubunda RRMS’e benzer
Moca test skorları, MS hastalığında erken dönemden itibaren kognitif tutulumun göstergesi
olabileceğini, Moca testinin EDSS ile birlikte erken dönem hastalarda da uygulanması gerekliliğini
düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Multipl Skeroz, Kognisyon, Moca,
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Abstract
troduction and Aim: Multiple sclerosis (MS) is one of the neurodegenerative diseases affecting the
white and gray matter of the central nervous system, especially affecting young adults. It has been
reported that cognitive functions are affected from the early stages of the disease. The Montreal
cognitive assessment scale (Moca) evaluates different cognitive dimensions consisting of attention and
concentration, executive functions, memory, language, visuospatial skills, abstract thinking, calculation
and orientation, and it has a high distinctiveness from the early stages of cognitive involvement. In this
study, we aimed to evaluate the cognitive functions of patients with clinically isolated syndrome (CIS)
and relapsing relapsing MS (RRMS) (MoCA) and the relationship of these functions to the clinic.
Materials and Methods: A total of 15 patients with relapsing remitting MS course type and a total of 18
patients diagnosed with CIS, who were diagnosed with MS according to the McDonald 2017 criteria,
followed in the Demyelinating Diseases outpatient clinic of our hospital were included. Demographic
information of the patients, duration of illness, duration of treatment, whether they received treatment
or not were recorded. Neurological disability was evaluated with the Expanded Disability Status Scale
(EDSS). The MoCA scale translated into Turkish was applied to our patients. Patients diagnosed with
depression using the Beck Depression test were not included in the study. Results: The study included
18 patients with RRMS, 10 of whom were women, and 15 of whom were women. Mean age, 24±2.1
years in CIS; It was 30±4.5 years in MS (p>0.05). Mean disease duration was similar in both groups
(CIS vs MS: 4±1.3 years vs. 5±3.0 years). The mean EDSS was 2±1 in CIS and 3±2 in MS (P>0.05).
The mean MoCA score was 16±3.7 in the CIS group and 19±1.4 in the RRMS group (p>0.05). Beck
depression scores of both groups were similar, p>0.05). Mean Moca value was significantly positively
correlated with EDSS score and disease duration. Conclusion: Moca test scores similar to RRMS in the
CIS group may be an indicator of cognitive involvement from the early stage in MS disease, suggesting
that the Moca test should be applied in early stage patients together with EDSS.
Keywords: Multipl Sklerosis, Cognition, Moca
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Klinik ve Radyolojik Bulgularıyla Os Trigonum Sendromu

Asst. Prof. Dr. Demet Doğan1
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi

1

Özet
Klinik ve Radyolojik Bulgularıyla Os Trigonum Sendromu Os trigonum; os talusun posteriorunda
bulunan, nadiren görülen aksesuar kemiktir. Bu kemik doku, 7-13 yaşlarında talusun posteriorunda
sekonder ossifikasyon merkezi olarak gelişir, sonraki bir yıl içinde talusla sinkondroz yoluyla birleşir.
Bu birleşme gerçekleşmezse os trigonum adlı aksesuar kemik dokusu oluşmaktadır. Genellikle
asemptomatiktir. Os trigonum ayak bileğinin zorlu plantar fleksiyonu sırasında, tibianın posterior
malleosu ve tuber kalkaneus arasında sıkışarak, Os Trigonum Sendromu (OTS) adı verilen ayağın
arkasında hissedilen ağrı ile karakterize klinik tablodur. Toplumda %7-25 oranında görülür. Hastanın
anamnezi, muayenesi ve radyolojik bulguları ile tanı konulur. Bu çalışmada zorlu spor sonrası ayak
bileği burkulması öyküsü olan ve Magnetik Rezonans (MR) incelemede OTS tanısı alan olgunun klinik
ve radyolojik bulgular eşliğinde sunulması amaçlanmıştır. 18 yaşındaki erkek hasta; spor yaparken
zorlanma sonrası gelişen ayak bileğindeki burkulmaya bağlı sağ ayak bileğinde ağrı ve şişlik
şikayetleriyle ortopedi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede; ayak arkasında ağrı, ödem ve ekimoz
görüldü. MR incelemede; T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda, talus posteriorunda os trigonum ile uyumlu
aksesuar kemik dokusu ve medüller ödem, komşuluğunda sıvı artışı görüldü. Feksör hallusis longus
kasında T2 ağırlıklı sekanslarda tenosinovit ile uyumlu sinyal artışı ve ayak bileği posteriorunda cilt altı
dokuda ödem ve hiperintensite görüldü. OTS’ nun tedavisi öncelikle konservatiftir. İmmobilizasyon ve
fizik tedavi uygulamalarını öneren yayınlar mevcuttur. Konservatif tedavi yöntemlerinden fayda
görmeyen olgulara ultrason veya floroskopi eşliğinde lokal anestetik ve steroid enjeksiyonu tedavisi de
uygulanabilmektedir. Konservatif tedaviden fayda görmeyen, balerin, futbolcu gibi tekrarlayan ayak
bileği plantar fleksiyonu yapan olgularda cerrahi tedavi düşünülebileceği literatürde bildirilmiştir.
Sunulan vakaya 3 hafta spora ara verilmesi önerilmiş ve medikal konservatif tedavi düzenlenmiştir.
Sonuç olarak; özellikle zorlu plantar fleksiyon hareketi ile artan ayak ağrısı kliniği bildirilen olgularda
OTS olabileceği hatırlanmalı ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Os Trigonum Sendromu, Os Trigonum, Magnetik Rezonans
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Abstract
Os trigonum is a rare accessory bone located posterior to os talus. This bone tissue develops as a
secondary ossification center in posterior of talus at 7-13 years, fuses with talus via synchondrosis. If
synchondrosis doesn’t occur, an accessory bone; os trigonum is formed. It’s usually asymptomatic. Os
trigonum is compressed between posterior malleois of tibia and tuber calcaneus during forced plantar
flexion of ankle and causes pain. It’s a clinical picture characterized by pain felt at back of foot called
Os Trigonum Syndrome (OTS). It occurs at a rate of 7-25% in general population. Diagnosis is made
with patient's anamnesis, examination and radiological findings. It was aimed to present a 18-year-old
male patient with a history of ankle sprain after strenuous sports and diagnosed OTS in Magnetic
Resonance (MR), accompanied by clinical and radiological findings. Physical examination revealed
pain, edema and ecchymosis on back of foot. In MR examination T1 and T2-weighted sequences,
accessory bone tissue compatible with os trigonum and medullary edema in posterior talus and increased
fluid in adjacent tissue were observed. Signal increase consistent with tenosynovitis and edema and
hyperintensity in subcutaneous tissue of the posterior ankle were observed on T2-weighted sequences
in fexor hallucis longus. Treatment of OTS is primarily conservative. There are publications
recommending immobilization and physical therapy. Local anesthetic and steroid injection treatment
with ultrasound or fluoroscopy can be applied to patients who don’t benefit from conservative treatment.
It has been reported in literature that surgical treatment can be considered in cases with recurrent ankle
plantar flexion such as ballerinas and football players who don’t benefit from conservative treatment. In
our case, a 3-week break from sports was recommended and medical treatment was given. OTS should
be remembered and considered in diagnosis, especially in cases with increased foot pain with forced
plantar flexion.
Keywords: Os Trigonum Syndrome, Os Trigonum, Magnetic Resonance
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Konjenı̇tal Bı̇küspı̇t Aort Kapak Yapısına Sahı̇p Çocuk Hastaların
Retrospektı̇f Olarak Değerlendı̇rı̇lmesı̇

Exp. Dr. Onur Taşcı1
1

Sivas Numune Hastanesi

Özet
Giriş: Konjenital biküspit aortik kapak (BAV) farklı fenotipik özellikler gösteren, sınıflaması,
komplikasyonları, eşlik ettiği hastalıklar ve prognozu açısından üzerinde güncel araştırmaların devam
ettiği bir valvüloaortopati durumudur. Materyal ve Metot: Çalışmaya, 01.01.2019-01.09.2022 tarihleri
arasında çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran BAV’a sahip 66’sı erkek 30’u kız toplam 96 hasta
dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 10,30±4,96 yıldı (Tablo 1). Bir hastada Down sendromu, 1
hastada da Frajil X sendromu tanısı mevcuttu. Ekokardiyografide BAV’a eşlik eden diğer
kardiyovasküler bulgular arasında; 8 hastada patent foramen ovale, 6 hastada aort koarktasyonu öyküsü,
3 hastada mitral kapak prolapsusu, 2 hastada ventriküler septal defekt vardı. 15 hastada mitral kapak
yetmezliği, 5 hastada triküspit kapak yetmezliği, 1 hastada pulmoner kapak stenozu saptandı. Hastalar
Sievers BAV sınıflamasına göre değerlendirildi (Tablo 2). Kırk yedi hasta Tip 0 (%49), 47 hasta Tip 1
(%49) ve 2 hasta Tip 2 (%2,1) olarak değerlendirildi. Tip 1 hastalar içinde en sık sağ koroner ve sol
koroner kusp arası raphesi olanlar (n=36, %37,5) bulunmaktaydı. Tüm hastalar içinde 60 hastada
(%62,5) aort kapak yetersizliği, 37 hastada (%38,5) aort kapak stenozu saptandı. Hastaların aort kapak
anulusu, sinüs valsalva ve çıkan aorta çapları ekokardiyografik değerlendirmede ölçülerek z skorları
hesaplandı. Aort kapak annulusu z skoru ortalaması 0,52±1,06, sinüs valsalva z skoru ortalaması
0,01±1,24, çıkan aorta z skoru ortalaması 0,65±1,28 idi. Bu sonuçlara göre z skoru 2’nin üzerinde olan
6 (%6,3) hastada aort kökü dilatasyonu, 18 hastada (%18,8) çıkan aorta dilatasyonu saptandı. Tartışma
ve sonuç: Verilerimiz literatür ile benzerlik göstermektedir. BAV, morbidite ve mortaliteye neden
olabilen ve düzenli takip gerektiren önemli bir konjenital kapak hastalığıdır.
Anahtar Kelimeler: Aort Kapak Stenozu, Aort Kapak Yetersizliği, Biküspit Aort Kapağı, Çocuk,
Konjenital

Retrospective Evaluation of Children With Congenital Bicuspid Aortic Valve Structure

Abstract
Introduction: Congenital bicuspid aortic valve (BAV) is a valvuloaortopathy condition that shows
different phenotypic features, and on which current research continues in terms of classification,
complications, accompanying diseases and prognosis. Materials and Methods: A total of 96 (66 boys,
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30 girls) patients with BAV were included (01.01.2019-01.09.2022). The mean age was 10.30±4.96
years (Table-1). Down syndrome was diagnosed in one patient and Fragile X syndrome was diagnosed
in one patient. Other cardiovascular findings accompanying BAV on echocardiography include; 8
patients had patent foramen ovale, 6 patients had a history of aortic coarctation, 3 patients had mitral
valve prolapse, 2 patients had ventricular septal defect. Mitral valve regurgitation was found in 15
patients, tricuspid valve regurgitation in 5 patients, and pulmonary valve stenosis in 1 patient. The
patients were evaluated according to the Sievers BAV classification (Table-2). 47 patients were
evaluated as Type 0 (49%), 47 patients as Type 1 (49%) and 2 patients as Type 2 (2.1%). Among the
type 1 patients, those with raphe between the right and left coronary cusps were the most common
(n=36,37.5%). Among all patients, aortic valve regurgitation was detected in 60 patients (62.5%), and
aortic valve stenosis in 37 patients (38.5%). Aortic valve annulus, sinus valsalva and ascending aorta
diameters of the patients were measured in echocardiographic evaluation and z scores were calculated.
The mean aortic valve annulus z score was 0.52±1.06, the mean sinus valsalva z score was 0.01±1.24,
and the mean ascending aorta z score was 0.65±1.28. According to these results, dilatation of the aortic
root was found in 6 (6.3%) patients, and dilatation of the ascending aorta in 18 patients (18.8%) with a
z-score>2. Discussion and conclusion: Our data are similar to the literature. BAV is an important
congenital valve disease that can cause morbidity and mortality and requires regular follow-up.
Keywords: Aortic Valve Regurgitation, Aortic Valve Stenosis, Bicuspid Aortic Valve, Child,
Congenital
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Koronavirüs Hastalık Şiddeti ile D-Dimer/kreatinin Oranı Arasındaki İlişki

Dr. Ferıt Böyük1, Dr. Serhat Çalışkan2
1

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2
Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Özet
AMAÇ: Coronavirüs 19 hastalığı (COVID-19) hala dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaya
devam etmektedir. COVİD 19 UN şiddetini saptamak ve mortalitenin öngördürücüsü olabilecek birçok
hematolojik ve biyokimyasal belirteç çalışılmaktadır. Çalışmalarda hem d-dimer hem de creatinine
yüksekliği klinik kötü sonlanımlar ile ilşkili bulunmuştur. Yeni bir indek olan d-dimer/creatinin oranının
mortalitenin öngördürücüsü olup olamayacağını araştırmayı amaçladık Materyal ve metod: Çalışma
retrospektif olarak dizayn edildi. Çalışma için sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesinden etik onay
alındı. Çalışmaya hastane kayıtlarından verilerine tam olarak ulaşılan toplam 100 COVID-19 hastası
dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların 50 si taburcu olan ve 50 si ex olan 100 hasta dahil edildi.
Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri, laboratuvar verileri ve d-dimer creatinin oranları
kıyaslandı. D-dimer/creatinin oranının ex olan grup ile iyileşen grup arasında anlamlı farklı olup
olmadığı karşılaştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 50 si kadın 50 si erkekti. İki grup
karşılaştırıldığında gruplara göre D-Dimer, Troponin, Ferritin, CRP, WBC ve D-Dimer/Creatinin
ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p=0,001; p<0,01). Ex grubunda daha
yüksek bulunmuştur. Her iki grup kıyaslandığında gruplara göre kreatin, AST, ALT, Hemoglobin ve
Platelet ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koronavirüs, D-Dimer/kreatinin Oranı

Relationship Between D-Dimer/creatinine Ratio and Coronavirüs Disease Severity

Abstract
Objective: Coronavirus 2019 disease (COVID-19) still remains a major health problem worldwide.
pulmonary embolism and vascular damage are an important cause of mortality in COVID 19 infection.
Many hematological and biochemical markers are being studied to determine the severity of COVID19 and predict mortality. In research, both D-Dimer and Creatinine elevations were associated with poor
clinical outcomes. We aimed to investigate whether the D-Dimer/Creatinine ratio, which is a new index,
can be a predictor of mortality. Material and Methods: The study was designed retrospectively. A total
of 100 COVID-19 patients, whose data were fully accessed from hospital records, were included in the
study. A total of 100 patients, 50 of whom were discharged and 50 of whom died, were included in the
study. Demographic data, laboratory data and D-Dimer/Creatinine ratio of the patients included in the
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study were compared. It was compared whether the D-dimer/creatinine ratio was significantly different
between the ex group and the recovered group. Results: 50 of the patients included in the study were
female and 50 were male. When the two groups were compared, the D-Dimer, Troponin, Ferritin, CRP,
WBC and D-Dimer/Creatinine measurements showed statistically significant differences (p=0.001;
p<0.01). It was found to be higher in the Ex group. When both groups were compared, creatinine, AST,
ALT, Hemoglobin and Platelet measurements did not show a statistically significant difference
(p>0.05). The demographic characteristics and laboratory values of the patients are summarized in Table
1. Conclusion: In our study, we found that D-dimer/Creatinine ratio, which is a new index, is a good
predictor of mortality in COVID-19.
Keywords: COVID-19, D-Dimer Creatinin Ratio, Mortality, COVID-19 Severity
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Kronı̇k Pulmoner Tüberkülozun Komplı̇kasyonu Olarak Tüberküloz
Perı̇kardı̇t

Dr. Gökhan Aydın1
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

1

Özet
Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde ve endemik bölgelerde konstriktif perikarditin en sık nedenidir.
Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu sonrası gelişen tüberküloz perikardit (TP) klinik olarak farklı
şekillerde ortaya çıkar. Klinik olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konjesyona bağlı sağ üst
kadran ağrısı, karın ağrısı, bilateral alt ekstremitelerde ödem görülebilir. Tüberküloz prevelansının
yüksek olduğu bölgelerde, perikardiya sıvı etyolojisi saptanana kadar tüberküloz düşünülmeli ve
bakteriyolojik kesin tanı konana kadar anti-tüberküloz tedavi başlanmalıdır. Bu olguda kronik atriyal
fibrilasyon (KAF) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeni ile takip edilen 85 yaşındaki
hastada tüberküloz perikardit kliniği sunuldu. Başvuru itibariyle bilinen 7 yıldır KAF ve KOAH öyküsü
85 yaşında erkek hasta nefes darlığı yakınması ile acile başvurdu. Acil serviste genel durumu kötü TA:
200/100 mmHg – Nb: 80/dk – Ateş: 37.1ºC – Solunum: 12/dk S1-S2 taşiaritmik S3-S4 yok eksesüfürüm yok, solunum sesleri kaba, bilateral bazallerde azalmış her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor
ve batın rahat, defans, rebaund –hassasiyet yok PTÖ +/+ olarak saptandı. Elektrokardiyografide atriyal
fibrilasyon, komplet sağ dal bloğu hız: 103/dk izlendi. Ekokardiyografide sol atriyum çapı 43 mm, aort
kapak senil kalsifik yapıda, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %60 1. Derecede aort kapak yetersizliği,
1.derecede mitral kapak yetersizliği, sağ kalp boşlukları hafif dilate, 2. Derecede triküspit kapak
yeteresizliği ve Pulmoner arter sistolik basıncı: 48 mmHg, perikard ekojenitesi artmış olarak izlendi.
Hastanın torakal bilgisayarlı tomografisinde bilateral plevral effüzyon ve batında serbest sıvı izlendi.
Perikard kalsifiye idi. Takiplerinde desatüre olan ve hemodinamik olarakinstabilite gelişen hasta 2.
Basmak yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. 1. gün kardiyak arrest gelişen hasta
Kardiyopumoner serüsütasyona cevap vermeyerek exitus kabul edildi. Hasta klinik ve radyolojik olarak
tüberküloz perikardit olarak geç dönemde tanı almış vaka olarak düşünüldü. Anahtar kelimeler:
Tüberküloz, Perikardit, Atriyal fibrilasyon
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Perikardit, Atriyal Fibrilasyon
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Metamfetamin Bağımlılığında Bupropion Tedavisi

Asst. Prof. Dr. Okan İ̇mre1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesii
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Özet
Metamfetamin bağımlılığı, birçok tıbbi, ruhsal ve adli sonuçları olan önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Sentetik bir madde olup uyarıcı özelliği vardır. Bazı kişilerde psikoza ve şizofreni benzeri
belirtilere yol açabilmektedir. Metamfetamin kötüye kullanımı tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de
de giderek artmaya devam etmektedir. Metamfetamin beyinde nöradrenalin ve dopamin maddelerinin
geri alımını inhibe eder. Bu maddelerin sinaptik aralıktaki miktarını arttırarak öfori sağlar. Kokain
maddesine benzer etkilere yol açar. Bağımlı kişi metamfetamin kullanmadığında depresyon ve
konsantrasyon sorunları görülebilir. Bupropion, norepinefrin-dopamin geri alımını inhibe ederek etki
gösteren bir antidepresandır. Literatürde amfetamin yoksunluğunda ortaya çıkan depresyon ve
konsantrasyon sorunları için çeşitli antidepresanlar kullanılmış hiçbirinde de anlamlı sonuç
alınamamıştır. Bupropion tedavisi ile daha az tutarlı fayda gösterilmiştir. Kliniğimizde metamfetamin
bağımlısı üç hastanın depresif bulgularına yönelik bupropion tedavisi başlandı. Depresyon bulgularında
düzelme olmakla birlikte hastaların altıncı aydaki kontrollerinde herhangi bir metamfetamin
kullanımına rastlanmadı. Bupropion’un etkisinin daha geniş ölçekli ve kontrolü çalışmalarla
kanıtlanması metamfetamin bağımlılığının tedavisinde yol gösterecektir
Anahtar Kelimeler: Metamfetamin, Bupropion, Bağımlılık
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Metastatik Kolorektal Kanserli Hatalarda Tedavi Seçenekleri (15 Yıl Önce
Neredeydik?)

Dr. Rıza Umar Gürsu1
Acıbadem Bakırköy Hastanesi
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Özet
Kolorektal kanser (KRK) dünyada üçüncü, kansere bağlı ölümlerde ise dördüncü sıradadır.
Günümüzde KRK hakkında ilerlemeler kaydedilmiştir. Hedefe yönelik ilaçlar, ve immünoterapi gibi
yeni tedavi seçenekleriyle yaklaşım değişmiştir. Bundan onbeş yıl önce ise tedavi seçeneği olarak
standart kemoterapi ve yeni kullanıma giren Vasküler endotelyal büyüme faktörüne yönelik bir antikor
olan Bevacizumab dışında seçenek bulunmamaktaydı. KRK tanısı alanların yaklaşık %19’u tanı
anında metastatik hastalık durumundadır. Hastaların yarısı hayatlarının bir döneminde uzak organa
metastaz gelişme riski altındadır. Karaciğer en sık metastaz gelişen organdır. Diğer bölgeler akciğerler,
lenf bezleri ve peritondur. Karaciğer ve akciğer metastazlı hastaların yaşam süreleri uzadığı için beyin
ve kemik metastazları daha sıklıkla görülmektedir.
Çalışmamızda
İstanbul
ÜniversitesiCerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalında 1998-2007 yılları arasında takip
edilen ve tam dosya bilgilerine ulaşılan 172 mKRK’li hastanın demografik özellikleri, kullanılan tedavi
seçeneklerinin genel sağkalıma etkileri karşılaştırılmıştır. Hastaların 110’unda tanı anında metastaz
saptanırken(%64); 62’sinde(%36) daha sonra metastaz gelişmiştir. Metastaz lokalizasyonu
incelendiğinde karaciğer ilk sıradadır(107(%62,2)). Hastaların 16’sına(%9,3) metastazektomi
uygulanmıştır. 104’ü bir(%59,3); 49’u iki(%28,5) ve 21’i(%12,2) üç seri kemoterapi almıştır.
Metastazektomili olguların 2 ve 4 yıllık genel sağkalım oranları %52,77 14,35 ve %37,69 16,35’dir.
Metastazektomi durumuna göre genel sağ kalım süreleri arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır.
Hastaların aldıkları kür sayısı arttıkça sağkalım süresi uzamaktadır. Uygulanan rejimler incelendiğinde;
44’üne(% 25,6) oksaliplatinli tedavi rejimleri (FOLFOX), 52’sine irinotekanlı rejim (IFL)(%30,2),
39’una bevacizumab ve FOLFİRİ kombinasyonu(% 22,7) ve 37’sine(%21,5) kapesitabinli rejimler
(XELOX) uygulanmıştır. Tedavi şekline göre genel sağ kalım süreleri arasında anlamlı farklılık
görülmemektedir (Log rank: 6,668; p: 0,083; p>0,05). Sonuç olarak günümüzde mKRK tedavisinde
birçok seçenek mevcuttur. Seçenekler ne olursa olsun hastaların sağkalım süreleri artmıştır. Oysa on beş
yıl önce seçenekler çok sınırlı idi. Bununla birlikte tedavi seçiminde en önemli faktör hastanın tedaviyi
kaldırabilecek performans düzeyinde olması idi. Çalışmamızda da performansı iyi olanlarda ikinci,
üçüncü seri rejimlerin verilmesiyle sağkalımlarda anlamlı artış görülmesi bunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Metastatik Korektal Kanser, Kemoterapi
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Mı̇tral Annüler Kalsı̇fı̇kasyona Etkı̇ Eden Faktörler

Dr. Oğuz Kılıç1
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
GİRİŞ: Mitral Anüler Kalsifikasyon (MAK), mitral kapak aparatında kalsiyum depolanması ile
ilerleyen dejeneratif bir süreçtir. Mitral kapak fonksiyonlarının etkilenmesine neden olur. Bu
çalışmamızda mitral annüler kalsifikasyona katkıda bulunan hem demografik hem de labarotuvar
verilerini araştırmayı amaçladık. YÖNTEM: Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
Polikliniği’ne başvuran ve ekokardiyografi ile görüntüleme sonrası 135 MAK saptanan ve 98 MAK
saptanmayan ardışık 233 hasta çalışmaya dahil edildi. Diabetes mellitus, hipertansiyon, orta-şiddetli
mitral darlığı, aort darlığı ve aort yetersizliği, malignite, sistemik veya pulmoner emboli, kronik
hematolojik hastalıklar, akut veya kronik inflamatuar hastalık, otoimmün hastalık, protez kapak varlığı,
kalıcı ve paroksismal atriyal fibrilasyon, konjestif kalp yetmezliği immün supresif hastalığı olanlar
çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik ve labarotuvar verilerine hastane veritabanından
ulaşıldı. SONUÇ: Hastaların demografik özellikleri incelendiğinde; MAK saptanan hastalar daha ileri
yaştaydı ( 70,48; 58,68, p<0,001). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (58,60; 59,55 p=0,031) ve sol
atriyum genişliği (39,09; 36,31 p<0,001), interventriküler septum (11,30;10,63 p=0,001) ve arka duvar
kalınlığı (10,74;10,18 p<0,001) açısından karşılaştırıldığında istatiksl açıdan anlamlı fark vardı.
Labarotuvar verileri incelendiğinde MAK saptanan grupta gukoz (136,75 mg/dl; 126,29 mg/dl,
p=0,025), kreatinin (1.73 mg/dl; 1,05 mg/dl, p=0,031), HDL kolesterol (70,49 mg/dl; 45,68 mg/dl,
p<0,001) istatiksel açıdan anlamlı yüksek iken; LDL Kolesterol (85,17 mg/dl; 104,99 mg/dl, p<0,001)
ve hematocrit (%37,61;%40,97 p<0,001) istatiksel açıdan anlamlı düşük saptandı. Logistik regresyon
analizinde; HDL Kolesterol [OR: 1,045, GA %95 (1,002-1,089), p=0.039], Hematokrit [OR: 0,560, GA
%95 (0,365-0,860), p=0.008] ve Hemoglobin [OR: 4,472, GA %95 (1,346-14,853), p=0.014] düşüklüğü
ile artmış Sol atriyum Genişliği [OR: 1,156, GA %95 (1,035-1,292), p=0.011] MAK ile ilişkili
saptanmıştır. TARTIŞMA: Çalışmamızın sonucuna göre; MAK saptanan bireyler genelikle ileri yaş
hastalardır. Artmış sol atriyum genişliği ile düşük HDL kolesterol, hemoglobin ve hematokrit değerleri
MAK gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mitral Kapak, Kalsifikasyon
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Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygualan Rektum Kanserli Hastalarda
Prognostik Faktör Olarak Glasgow Prognostik Skor

Dr. Hazan Özyurt1, Assoc. Prof. Dr. Ayşe Sevgi Özden1
Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü
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Özet
Giriş ve amaç: Neoadjuvan kemoradyoterapi (KRT) ile tedavi edilen rektum kanseri hastalarında,
tedavi stratejilerini belirlemek, özellikle cerrahi öncesi tedavilere yön verebilecek -mevcut olanların
yetersizliği nedeniyle- daha fazla prognostik faktöre ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Modifiye Glasgow
Prognostik Skor (GPS) belirlenerek, bu amaca hizmet edip edemeyeceğine ilişkin prognostik değerini
belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 2014-2016 yılları arasında, lokal ileri rektum kanseri
tanısıyla KRT uygulanan 71 hasta dahil edildi. KRT öncesi (preKRT) ve sonrası (postKRT) GPS’ler;
GPS0 (albümin≥3,5 g/dL ve CRP≤10 mg/L) veya GPS≥ 1 (CRP>10 mg/L veya albümin>3,5 g/dL)
olarak kategorize edildi. GPS ile cerrahi sonrası histopatolojik veriler -tümör regresyon derecesi (TRD,
Ryan≤2 veya 3), tümör (ypT≤3 veya T4) ve lenf nodu (ypN≤1 veya ypN2) evreleri- arasındaki ilişki Kikare testi ile araştırıldı. Genel sağkalım (GS) süresi Kaplan-Meier yöntemi ile hesaplandı. GS süresi ile
patolojik parametreler ve GPS arasındaki ilişki Log-rank ve Cox-regresyon analizleriyle incelendi.
Bulgular: Ortanca yaş 63 (±SD:11; min-maks: 34-77), K/E oranı 24/47, GS süresi 79±4 ay
(ortalama±SEM, %95CI: 70-88) saptandı. PreKRT (n=50) ve postKRT (n=51) dönemde hastaların
GPS0 oranları sırasıyla %17 ve %35 olarak bulundu. Histopatolojik parametreler ile preKRT veya
postKRT GPS’ler arasında anlamlı ilişki saptanmadı. GPS0 olan hastaların, GPS≥1 olan hastalara göre
PreKRT (ortalama±SEM:81±8 ay, %95CI:63-98 vs 68±6 ay, %95CI:57-79) ve postKRT GS süreleri
(ortalama±SEM:86±5 ay, %95CI:85-96 vs 73±8 ay, %95CI:57-88) daha uzun bulundu. Tek değişkenli
analizlerde, postKRT GPS (p=0.042, HR:2.6, %95CI:1.03-6.4), TRD (p=0.039, HR:2.6, %95CI:1-6.6),
ypT (p=0.038, HR:1, %95CI:1-6) ve ypN (p=0.035, HR:3.2, %95CI:10) GS ile ilişkili saptandı. Çok
değişkenli analizlerde postKRT GPS, GS için bağımsız prognostik faktör olarak bulundu (p=0.047;
HR:3, %95CI:1.01-9). Sonuç: PostKRT GPS, lokal ileri evre rektum kanserli hastalarda tedavi
stratejilerini belirlemede rol oynayacak önemli prognostik faktörlerden biri olabilir. Bu konu daha fazla
sayıda hasta içeren klinik çalışmalarla araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Neoadjuvan Radyoterapi, Rektum Kanseri, Glasgow Prognostik Skor
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Glasgow Prognostic Score As a Prognostic Factor in Rectal Cancer Patients Treated With
Neoadjuvant Chemoradiotherapy

Abstract
Background and aim: Because of the insufficiency of the existing prognostic factors, more of them
are needed, especially before surgery, to guide the treatment strategies of rectal cancer patients treated
with neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT). In this study, we aimed to evaluate the prognostic value of
modified Glasgow Prognostic Score (GPS) as to whether it could serve for this purpose. Method:
Between 2014 and 2016, 71 patients with locally advanced rectal cancer treated with CRT were
included. GPSs’ were categorized as GPS0 (albumin≥3.5 g/dL and CRP≤10 mg/L) or GPS≥1 (CRP>10
mg/L or albumin>3.5 g/dL) before (preCRT) and after (postCRT) CRT. The relationship between GPS
and histopathological data -tumor (ypT≤3 or T4) and lymph node (ypN≤1 or ypN2) stages, tumor
regression grade (TRD, Ryan≤2 or 3)- were investigated by Chi-squared test. OS were calculated by
Kaplan-Meier method. Pathological parameters associated with OS were investigated by Log-rank test
and Cox regression analyzes. Results: Median age was 63 (±SD:11; min-max: 34-77), the F/M ratio was
24/47. OS was 79±4 months (mean±SEM, 95%CI: 70-88). The GPS0 rates of the patients were 17%
and 35% in preCRT (n=50) and postCRT (n=51) periods respectively. There was no association between
pathological parameters and preCRT or postCRT GPSs’. PreCRT GPS0 patients had higher OS than
than GPS≥1 patients (mean±SEM:81±8 months 95%CI:63-98 vs 68±6 months, 95%CI:57- 79%)
similiar to postRT GPS0 patients (mean±SEM:86±5 months, 95%CI:85-96 vs 73±8 months, 95%CI:5788). In univariate analysis, postCRT GPS (p=0.042, HR:2.6, %95CI:1.03-6.4), TRD (p=0.039, HR:2.6,
%95CI:1-6.6), ypT (p=0.038, HR:1, %95CI:1-6), and ypN (p=0.035, HR:3.2, %95CI:10) were
assosiciated with OS. In multivariate analysis, postCRT GPS was found the only independent prognostic
factor for OS (p=0.047; HR:3, %95CI:1.01-9). Conclusion: PostCRT GPS can be considered as one of
the prognostic factors in locally advanced rectal cancer patients and should be investigated with more
comprehensive clinical studies.
Keywords: Neoadjuvant Radiotherapy, Rectum Cancer, Glasgow Prognostic Score
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Nörolojik Hastalıklara Eşlik Eden Dermatolojik Problemler

Süleyman Dönmez1
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Özet
Deri, vücudu kaplayan en ağır organ olup yaklaşık 1.2 ila 2.3 metrekare arasında değişen yüzey alana
sahip olduğundan bütün sistemik hastalıklardan etkilenebilmektedir. Dahili bir branş olan dermatoloji,
deride meydana gelen anormal durumları yönetime görevini üstlenen tıp alanıdır. Bu alan her yaştan
hastanın kalıtsal, çevresel ve inflamasyona bağlı cilt sorunlarıyla ilgilenmektedir. Deri ve yumuşak
dokuda bakteriyal, fungal ve viral nedenlerle enfeksiyonlar görülebilmektedir. Deri hastalıkları, ölümcül
olmasa da sakatlıkla sonuçlanabileceğinden bu hastalıkların dikkate alınması gerekmektedir. Yaygın
görülen deri hastalıklarından bazıları akne, egzama, psoriasis, cilt kanseri ve vitiligodur. Örneğin
psorasis ve egzama kronik deri hastalıklarındandır. Bu hastalıklar ölüm riski yaratmasa da morbiditelere
sebep olmaktadır. Ancak malign melanom gibi malign hastalıklar, ölüm riskine sahiptir. Merkezi ve
periferik sinir sistemi deri ile ortak kaynak olan ektodermden gelişmektedir. Bu sebeple genetik ve
bulaşıcı hastalıklar sinir sistemi ile derinin her ikisini de beraber etkileyebilmektedir. Felç, beyin
tümörleri, menenjit, epilepsi, nörolojik enfeksiyonlar ve bilişsel bozukluklar gibi nörolojik hastalıkların
tanısında kutanöz belirtiler kullanılabilir. Nörolojik hastalıklarda nörolojik semptomlardan önce cilt
değişiklikleri meydana gelebilmektedir. Ciltte meydana gelen değişiklikler merkezi veya periferik sinir
sistemindeki anormallikleri yansıtabilir. Bu hastalıklara en bariz örnek tüberosklerozdur. Beyin, göz,
böbrek, akciğer, kalp, kemik ve deri gibi organ ve dokuyu ilgilendiren multisistemik durumdur.
Otozomal dominant geçişlidir. Bu hastalıkta periungual fibrom,anjiyofibrom, hipomelanotik maküller,
Shagrin patch gibi kutenoz bulgulara sıkça rastlanır. Bu nedenle nörologların, hastaların deri ve eklerini
sistemik muayene esnasında gözden geçirmeleri önemlidir. Hastanın cildinde normal dışı bir durum
gözlemlendiğinde nörologların dermatoloğa danışması tavsiye edilmektedir. Dermatolojik problemler,
nörolojik hastalıklara eşlik eden patolojiler olabilmesinin yanı sıra nörolojik hastalıkların tedavisi için
kullanılan tedavi yönetimlerinden de kaynaklanabilir. Örneğin epilepsili hastaların nöbetlerini kontrol
altına almak için kullanılan antiepileptik ilaçlar, kutanöz reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Yine
ilaçlardan Multiple Skleroz’da cladribin kullanımına bağlı akneiform, erüpsiyon, herpes simpleks
enfeksiyonu ve lokositoklastik vaskülit bulgularına rastlanabilmektedir.

Özetle nörolojik hastalıklarda veya bu hastalıklarda kullanılan ilaçlara bağlı dermatolojik problemler
meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla her iki disiplini de ilgilendiren hastalıklarda nörologların ve
dermatologların birlikte çalışması önemlidir.

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, Nörolojik Hastalıklar, Yan Etki
216

Dermatological problems accompanying neurological diseases

Abstract
The skin is the heaviest organ covering the body and can be affected by all systemic diseases, with a
surface area of approximately 1.2 to 2.3 square meters. Dermatology, which is an internal branch, is the
field of medicine that undertakes the task of managing abnormal conditions in the skin. This field deals
with hereditary, environmental and inflammatory skin problems of patients of all ages. Infections can
be seen in the skin and soft tissue due to bacterial, fungal and viral causes. Skin diseases, although not
fatal, can result in disability, so these diseases need to be taken into account. Some of the common skin
diseases are acne, eczema, psoriasis, skin cancer and vitiligo. For example, psoriasis and eczema are
chronic skin diseases. Although these diseases do not pose a risk of death, they cause morbidity.
However, malignant diseases such as malignant melanoma carry the risk of death. The central and
peripheral nervous systems develop from the ectoderm, which is a common source with the skin. For
this reason, genetic and infectious diseases can affect both the nervous system and the skin together.
Cutaneous manifestations can be used in the diagnosis of neurological diseases such as stroke, brain
tumors, meningitis, epilepsy, neurological infections and cognitive disorders. In neurological diseases,
skin changes may occur before neurological symptoms. Changes in the skin may reflect abnormalities
in the central or peripheral nervous system. The most obvious example of these diseases is tuberous
sclerosis. It is a multisystem condition involving organs and tissues such as brain, eye, kidney, lung,
heart, bone and skin known as autosomal dominant. In this disease, cutaneous findings such as
periungual fibroma, angiofibroma, hypomelanotic macules, Shagrin patch are frequently encountered.
Therefore, it is important for neurologists to review patients' skin and appendages during systemic
examination. It is recommended that neurologists consult a dermatologist when an abnormal condition
is observed on the patient's skin. Dermatological problems can be caused by pathologies accompanying
neurological diseases, as well as the treatment modalities used for the treatment of neurological diseases.
For example, antiepileptic drugs used to control seizures in patients with epilepsy may cause cutaneous
reactions. Again, in Multiple Sclerosis, findings of acneiform, eruption, herpes simplex infection and
leukocytoclastic vasculitis can be encountered due to the use of cladribine. In summary, dermatological
problems may occur in neurological diseases or due to the drugs used in these diseases. Therefore, it is
important that neurologists and dermatologists work together in diseases that concern both disciplines.
Keywords: Dermatology, Neurological Diseases, Side Effect
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Over Kanserli Hastalarda Endoglin (CD105)'in Prognostik Önemi
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Özet
Giriş-Amaç Over kanseri tüm kanserler içerisinde en sık görülen beşinci kanser türüdür.
Endoglin(CD105) aktive damar endotelyal hücrelerinden eksprese edilen bir transmembran
glikoproteinidir. Endoglinin hücre proliferasyonu ve migrasyonunda önemli bir görevi mevcuttur. Bu
çalışmamızda endoglin’in over kanserindeki prognostik önemini araştırmayı amaçladık. MateryalMetod Bu çalışmaya Aralık 2010 ve Mayıs 2012 yılları arasında, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim
Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde takip ve tedavisi yapılan, over kanseri tanısı almış,
klinik ve takip bilgileri tam olan ardışık 45 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak over kisti olan 23
hasta alındı. Tüm istatistiksel analizler SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) sürümü kullanılarak
yapıldı. Bulgular Çalışmaya 45 over kanserli hasta ve kontrol grubu olarak da 22 folikül kisti rüptürü
nedeniyle ooferektomi yapılmış olan hasta dahil edildi. Hasta grubunun median yaşı 51 (aralık 29-76),
kontrol grubunun ise 41 (aralık 21-56) idi. Hasta grubunda ortalama endoglin seviyesi kontrol grubuna
göre anlamlı olarak daha yüksekti (57.57±59.6'ya karşı 8.45±3.7 ve p<0.001). Hastalar endoglin seviyesi
ortalamanın üzerinde olan (>57,57) ve ortalamanın altında olan hastalar olmak üzere iki gruba ayrılarak
değerlendirildiğinde aralarında genel sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi
(p<0.001). CD105'i>57.57 olan hastalarda ortalama genel sağkalım 21.7 ay iken CD105'i düşük olan
grupta ise ortalama genel sağkalım 33.43 ay olarak tespit edildi. Tartışma ve Sonuç Kanser tedavisinde
her geçen gün yeni gelişmeler olmaktadır ve kansere bağlı morbidite ile mortalitenin azaltılması
amaçlanmaktadır. Yapılan birçok çalışma göstermiştir ki tümörün hem büyümesi hem de metastaz
yapabilmesi için yeni damar oluşumu (anjiogenez) zorunludur. Birçok hücre tipinde Endoglin eksprese
edilebilir ancak daha çok kan damarları için spesifiktir. Anjiogenez kanser metastazlarındaki en kritik
nokta olduğundan anjiogenez belirteçleri üzerinde yapılan çalışmalar son zamanlarda belirgin artış
göstermiştir. Anjiogenezin inhibe edilmesi ile kanser metastazlarının önlenebileceği ve böylece kansere
bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda Endoglin diğer
anjiogenez belirteçlerine göre yeni damar oluşumunu göstermede daha duyarlı bulunmuştur.
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Özet
Background: There was no study on P wave dispersion in patients with a generalized anxiety disorder
in which anxiety and worry are main characteristics of clinical presentation and may be associated with
P wave alterations. In the present study, we aimed at performing a study of P wave dispersion in patients
with a generalized anxiety disorder. Methods: In twenty five patients with a generalized anxiety disorder
and the same number of healthy control subjects, Pmax and Pmin values, and P wave dispersions were
determined in their electrocardiography. Results: We found that the Pmax values of patients with a
generalized anxiety disorder were statistically significantly higher than those of healthy control subjects.
Additionally, we determined that the Pmin values of patients with a generalized anxiety disorder were
considerably higher than those of healthy controls, with a statistically significant of P<0.05. As for to
primary variable examined, we found that the mean P wave dispersion was 50.74±6.10 ms vs.
35.32±3.79 ms, respectively in the patient and healthy control groups, with statistically significant of
P<0.01, as verified by using General Linear Model under the controls of the heart rate, and age (P<0.001
for age as a covariate, and P<0.001 for heart rate as a covariate). Conclusions: In conclusion, our present
study suggests that patients with a generalized anxiety disorder had increased Pmax, Pmin, and P wave
dispersions compared to those of healthy control subjects, warning that clinicians should be careful in
this respect while following this group of patients.
Anahtar Kelimeler: P Wave Dispersion, Generalized Anxiety Disorder, Electrocardiography
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Özet
GİRİŞ-AMAÇ:Akut apandisit çocuklarda en sık cerrahi gerektiren abdominal acillerdendir.Tanıda
radyolojik görüntülemenin etkinliği ve doğruluğu, tedavi kararlarını ve cerrahi müdahaleyi
yönlendirmek için kritik öneme sahiptir(1).Amacımız çocuklarda akut apandisit tanısında MRG’nin
rolünü ve duyarlılığını ortaya koymaktır.GEREÇ VE YÖNTEM:2019 – 2022 Nisan tarihleri arasında
akut apandisit ön tanısı ile MRG’si gerçekleştirilen 18 yaş altı hastalar retrospektif tarandı.Bu
hastalardan opere olan ve histopatolojik tanısı akut apandisit olan 54 hasta çalışmaya dahil
edildi.MRG’de şu bulgular değerlendirildi:apendiksin görülebilirliği,apendiks çapı,apendiks duvar
kalınlığı,T2-ağırlıklı görüntülemede (T2AG) sinyali,duvar kontrastlanması,periapendisiyal inflamasyon
ve sıvı varlığı, batın içi serbest sıvı varlığı,difüzyon ağırlıklı görüntüleme(DAG) bulguları (b=1000
s/mm2).MRG’sinde apendiks çapı 7 mm ve üzeri olan ve periapendisiyal inflamasyon bulguları olan
(periapendisiyal yağlı planlarda T2AG’de sinyal artışı) olgular radyolojik açıdan akut apandisit kabul
edildi. İstatistik analizler SPSS yazılımı ile gerçekleştirildi.BULGULAR:Çalışmaya 52 çocuk hasta (12
erkek, 40 kız; yaş aralığı 4-17; median: 12) dahil edildi.52 olgunun 42’sinde (% 80.8) MRG ile apendiks
izlenebildi.Görülebilen apendiks çapları en düşük 7 mm, en yüksek 16 mm ölçüldü (median 9.5
mm).MRG’nin akut apandisit tanısı koymadaki duyarlılığı % 66.7 olarak bulundu.DAG’si olan 28
olgunun 23’ünde (%82.1) duvarda kısıtlanma mevcuttu.DAG verisi olan 28 hastanın hepsinde (%100)
apendiks izlenebildi.TARTIŞMA:Çalışmamızda apendiksin MRG ile görülebilirliği % 80.8 olarak
bulundu.Thieme ve arkadaşlarının 104 çocuk hasta ile yaptıkları çalışmada,58 olgunun 57’sinde
(%98.2) MRG ile apendiks izlenebilmiş ve MRG’nin duyarlılığı %100 bulunmuştur(2). Mushtaq ve
arkadaşlarının çalışmasında apendiks % 86.8 oranında görülebilmiş ve MRG’nin duyarlılığı %97.9
olarak bulunmuştur(3).Çalışmamızda MRG’nin akut apandisit saptamadaki duyarlılığı % 66.7 olarak
bulundu.Çalışmamızda MRG duyarlılığının düşük olmasının nedeni farklı cihazlarda gerçekleştirilen ve
erişkin hastalara göre düzenlenen çekim protokolleri kullanılmış olması olabilir.Çalışmamızda DAG
verisi olan 28 olgunun hepsinde inflame apendiks ayrık bir yapı olarak seçilebilmiş ve DAG ile tanısal
duyarlılık artmıştır.SONUÇ:MRG, apandisit şüphesinin değerlendirilmesinde,USG'ye ek veya onun
yerine geçecek değerli bir araçtır.Çocuk hastalarda MRG’nin tanısal duyarlılığını arttırabilmek için
çocuklara uygun protokoller oluşturulmalı ve DAG sekansları incelemeye eklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Akut Apandisit, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Difüzyon Ağırlıklı
Görüntüleme.
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Pedı̇atrı̇k Kardı̇yak Mr Görüntüleme

Dr. Derya Bako1, Prof.Dr. Tayfun Uçar2, Prof.Dr. Ercan Tutar2, Prof.Dr. Suat Fitoz2
SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Özet
Amaç: Çalışmamızın temel amaçları çocuklarda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ölçümü ve
anomali tespitinde M-Mode ekokardiyografi ve MR’ın karşılaştırılması; tam düzeltme operasyonu
geçirmiş Fallot Tetralojisi alt grubumuzda postoperatif komplikasyonlar, biventriküler hacimler ve
pulmoner kapak dinamiklerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kardiyak MR
incelemesi yapılan 25 olgu (10 kız, 15 erkek) dahil edildi. MR incelemede tüm olguların biventriküler
hacimleri, ventrikül fonksiyonları ve Fallot Tetralojisi olgularında pulmoner kapak dinamikleri ile
postoperatif komplikasyon varlığı değerlendirildi. MR ile ölçülen sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları,
M mode sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Ekokardiyografi ve MR ile ölçülen sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonları arasında orta düzeyde (ICC 0.54) korelasyon bulundu. Fallot Tetralojisi alt grubumuzda
RVEDVI, RVESVI, RVSVI, LVEF değerleri kontrol grubundan yüksek bulunurken, LVESVI değeri
kontrol grubunda daha yüksek bulundu. Sonuç: Kardiyak MR pediatrik olgularda kompleks konjenital
kalp hastalıklarının tanı ve takibinde, postoperatif komplikasyonların değerlendirilmesi ve kapak
patolojilerinin ölçümünde ekokardiyografiye üstün bir modalitedir. Sol ventrikül ejeksiyon faksiyonu
ölçümünde MR ve ekokardiyografi arasında mevcut farklılıklar nedeniyle ekokardiyografi kardiyak
MR’ın alternatifi olarak kullanılmamalıdır. Fallot tetralojisi olgularında erken disfonksiyonu saptamak
üzere alışılanın aksine sadece sağ ya da sol ventrikül değerlendirmesi değil; biventriküler değerlendirme
yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Fallot Tetralojisi, Kardiyak Mr, Pediatrik
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Periton Diyalizi Modalitelerine Göre Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi
Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Asst. Prof. Dr. Elif Dizen Kazan1
1

Afyonkarahisar Health Sciences University

Özet
Giriş-Amaç Periton Diyalizi(PD) ile renal replasman tedavisi alan hastalar sürekli ayaktan periton
diyalizi (SAPD) yapanlar ve aletli periton diyalizi (APD) yapanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Gece
aralıklı PD’de bazen makinenin alarmları sonucunda hastaların uyku kalitesi bozulabilmekte ve bu da
yaşam kalitesinde bozulmayı beraberinde getirmektedir. Bu çalışmamızda APD ve SAPD yapan
hastalarda uyku kalitesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Materyal-Metod
Hastanemizde PD ile renal replasman tedavisi alan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalara
Hastalar APD ve SAPD hastaları olmak üzere iki gruba ayrıldı. Uyku kalitesi anketi olarak hastalara
Richard-Campell Uyku Ölçeği uygulandı. Yaşam kalitesi anketi olarak hastalığa spesifik olan Böbrek
Hastalığı Yaşam Kalitesi (KDQOL) formu kullanıldı. İstatistiksel değerlendirme SPSS 26.0 paket
programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular Çalışma toplam 23 PD hastası ile yapılmıştır. Çalışmaya
alınan hastaların %56.5’i (n= 13) APD ve %43.5’i (n= 10) ise SAPD hastasıydı. APD hastalarının
tamamı gece aralıklı PD rejimi ile tedavi almaktaydı. Grupların yaş ve cinsiyet dağılımları birbirine
benzer bulundu (p>0.05). Gruplar Richard Campell Uyku Ölçeği ve Böbrek Hastalıkları Yaşam Kalitesi
ölçeği açısından karşılaştırıldığında APD hastalarında Richard Campell Uyku Ölçeği puan ortalamaları
SAPD hastalarına göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha düşük saptandı (p<0.001). Yapılan
korelasyon analizinde uyku ölçeği ile yaşam kalitesi ölçeği arasında SAPD hastalarında bir korelasyon
saptanmazken (p= 0.265 ve r= -0.390), APD hastalarında ise orta derecede güçlü ve istatistiksel açıdan
anlamlı bir korelasyon vardı (p= 0.04 ve r= 0.575). Lineer regresyon analizi APD hastalarında uyku
ölçeğindeki her bir birim artışın yaşam kalitesinde artışın %33.1’lik kısmını açıklayabileceğini gösterdi.
Tartışma Çalışmamızda hastalar tarafından da sıklıkla tercih edilen APD rejiminin SAPD rejimine göre
uyku ölçeğinde düşüş ile birlikte olduğu tespit edilmiştir. APD hastalarında uyku ölçeğinin düşük
saptanmasında gece aralıklı PD rejiminin kullanılmasının ve bu rejimde meydana gelebilecek teknik
problemlerin rol oynadığını düşünüyoruz. Sonuçta hastalara eğitim verilirken gece aralıklı PD rejimi
için PD tercihinde bulunurlarken uyku ve yaşam kalitesinde bozulmalar yaşanabileceği hatırlatılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Periton Diyalizi, Uyku Kalitesi, Yaşam Kalitesi
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Plevral Efüzyonlu Hastalarda Transtorası̇k Ultrasonografı̇nı̇n Lı̇ght
Krı̇terlerı̇ İle Uyumluluğu

Exp. Dr. Mustafa Çalışkan1, Prof.Dr. Hakan Cinemre2
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Atatürk Devlet Hastanesi,Düzce,Türkiye
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Özet
Giriş ve Amaç: Plevral efüzyonların etiyolojik tanısı için yapılan incelemelerde ilk işlem plevra
aralığından alınan efüzyonun transüda eksüda ayrımının yapılmasıdır; bu ayırımda Light kriterlerinin
yanında toraks ultrasonografiside efüzyonun transüda eksüda ayırımında gittikçe artan biçimde
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, light kriterleri ile yapılan transüda eksüda ayırımının, efüzyonun toraks
ultrasonografisiyle belirlenen transüda eksüda niteliği arasındaki uyumun ve transüda eksüda ayırıcı
tanısında ilk basamak olarak ultrasonun kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Metod:
Plevral efüzyon saptanan 62 hastada eş zamanlı olarak torasentez ve toraks ultrasonografisi yapıldı.
Ultrasonografide efüzyonun ekojenitesi, septasyon varlığı ve plevral kalınlaşma dikkate alınarak
hastalar üç gruba ayrıldı. Torasentez mayi ve serum incelenerek Light kriterleri’ne göre transüda ve
eksüda ayrımı yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 30’u kadın, 44’ü erkek 74 hasta alındı. Light kriterlerine
göre, torasentez yapılan 62 hastanın 42’sinde eksüda ve 20’sinde transüda saptandı. Ultrasona göre
plevral efüzyon, 36 hastada eksüda, 26 hastada transüda karakterindeydi. Eksüda saptanmasında
ultrasonun duyarlılığı % 85, özgüllüğü %77, pozitif prediktif değeri %100, negatif prediktif değeri %77
olarak bulundu. Fischer exact testiyle değerlendirildiğinde, grup-1’in transüda, grup-2’nin eksüdayı
saptamada istatiksel olarak anlamlı derecede başarılı olduğu sapatandı (sırasıyla p<0,0001, p<0,0031).
Grup-3’teki hastaların tamamı Light kriteleri ile %100 uyumlu olarak eksüda saptandı. Sadece toraks
ultrasonografisi yapılan 12 hastanın, 10’unda transüda, 2’sinde eksüda karakteriyle uyumlu
ultrasonografik görünümler saptandı. Sonuç: Plevral efüzyonlu hastalarda toraks ultrasonografisinin
gereksiz invaziv girişimleri azaltması, hastalığın şiddetinin belirlenmesinde ve tedavinin
planlanmasında hızlı bir tanı yöntemi olması sebebiyle, transüda eksüda ayırıcı tanısında ilk basamak
olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Plevral Efüzyon, Toraks Ultrasonografisi, Light Kriterleri, Torosentez, EksüdaTransüda.
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Primer Baş Ağrılı Hastalarda Büyük Oksipital Sinir Blokaj Uygulaması ve
Erken Dönem Sonuçları

Dr. Hasan Hüseyin Kır1
1

Elbistan Devlet Hastanesi

Özet
Amaç: Baş ağrısı yaşam kalitesini düşüren ve sosyoekonomik yük getiren sağlık sorunlarının başında
gelmektedir. Büyük oksipital sinir [greater occipital nerve (GON)] blokajı son yıllarda baş ağrılı
hastalarda en sık tercih edilen periferik sinir blokajlarındandır. Bu çalışmada primer baş ağrılı hastalarda
GON blokajının etkinliği değerlendirilmiştir. Yöntem: Nisan 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında
nöroloji polikliniğinde primer baş ağrısı tanısı ile GON blokajı uygulanan 121 hastanın atak süresi, atak
sıklığı, ağrı şiddeti ve ilaç kullanımları tedavi öncesi ile 1 ve 3. ay takip değerleri kıyaslanmıştır.
Bulgular: 121 hastanın 86’sı migren baş ağrısı, 33’ü gerilim tipi baş ağrısı(GTB), bir tanesi küme tipi
baş ağrısı ve bir tanesi trigeminal nevralji tanılı idi. Hem migren hem GTB grubunda atak sayısı,
kullanılan analjezik sayısı, atak süresi ve ağrı şiddetinde 1 ve 3. aylarda tedavi öncesine göre anlamlı
oranda azalma gözlendi(p<0.001). Bir hastada işlem sonrası gelişen hipotansyon ve pre-senkop tablosu
dışında hastalarımızda işleme bağlı belirgin bir komplikasyon gözlenmedi. Sonuç: GON blokajı kolay
uygulanabilen, hızlı etkili, düşük yan etki profilli, ucuz ve minimal invaziv bir yöntemdir. Tüm bu
veriler tekrarlayan GON blokajının medikal tedavi alamayan ya da medikal tedaviye dirençli migren ve
GTB hastalarında etkili bir tedavi yöntemi olabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Primer Baş Ağrısı, Periferik Sinir Blokajı, Büyük Oksipital Sinir Blokajı
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Özet
Giriş: Beş yaşından büyük çocukların, tekrarlayan tarzda, istemsiz bir şekilde ve herhangi bir nedene
bağlı olmaksızın, geceleri uykuda idrar kaçırması Enürezis nokturna olarak bilinir. Bu durum doğumdan
itibaren gözleniyorsa Primer Enürezis Nokturna (PEN) adını alır. Bu çalışma, idrar kaçırma şikâyeti
olan PEN’li çocuklarda, deri prick testi (DPT) sonuçlarının değerlendirilmesi ve atopi ile bağlantısının
araştırılması amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot: Çalışmamız Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniğine PEN nedeniyle müracaat eden 50 çocuk çalışma grubu olarak
alınmıştır. Ayrıca sağlıklı 25 çocuk da kontrol grubu olarak alınmıştır. Kendilerine çeşitli alerjen
maddeleri içeren DPT uygulanmıştır. Yakın zamanda histamin salınımını engelleyen ilaç kullananlar
çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Enüretik çocukların, %42 (n:21)’i kız ve %58 (n:29)’u erkek, yaş
ortalaması 8,5±2,4 yıldı. Kontrol grubu ise %25 (n:10)’u kız, %60 (n:15)’i erkekti ve yaş ortalaması da
10±1,9 yıldı. Aile öyküsü, enüretik çocuklarda %70 olduğu ve yaş büyüdükçe bu şikâyetin azaldığı
tespit edildi. Kontrol grubunda ise aile öyküsü %16’ydı. PEN’li çocuklarda Deri Prick Testi (DPT)
yapılması sonucu 5 çocukta atopi tespit edildi. Bu çocuklarda ev tozuna (n:2), depo akarına (n:1), ağaç
polenlerine (n:1) ve her üç maddeye (n:1) karşı atopi bulundu. Atopisi bulunan PEN’li çocuklarda yeni
bir DPT ile gıda alerjisi araştırıldı ve bu grupta gıda alerjisi saptanmadı. Kontrol grubunda ise herhangi
bir maddeye karşı alerji tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmamızda, PEN’li çocuklarda, DPT uygulanması
sonucu ev tozu, depo akarı ve ağaç polenlerine karşı atopi tespit edilmiş ama gıda alerjisi tespit
edilememiştir. İstatiksel açıdan değerlendirildiğinde ise sonuçlar anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Bu
konuda daha çok sayıda katılımcının olduğu yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Primer Enürezis nokturna, etiyoloji, atopi. Deri Prick Testi.
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Abstract
Introduction: Primary Enuresis nocturna (PEN) is recurrent, involuntary, nocturnal urinary
incontinence in children older than five years of age with no congenital or acquired central nervous
system defect in its etiology. In our study, we aimed to investigate the relationship between PEN and
atopy in enuretic children admitted to the SB. Ankara Training and Research Hospital Pediatric
Nephrology Outpatient Clinic. Materials and Methods: The study group involved 50 children who
applied to the Ankara Training and Research Hospital Pediatric Nephrology Outpatient Clinic with the
complaint of night urination while the control group involved 25 children without enuresis complaint.
The fact that these children had not recently used drugs that inhibit histamine release was accepted as
an exclusion criterion. Results: The study group was comprised of 29 (58%) boys and 21 (42%) girls of
7–15 years (8.5±2.4 years) of age while the control group included 15 (60%) boys and 10 (25%) girls
of 7–14 years (10±1.9 years) of age. It was determined that the frequency of enuresis decreased with
increasing age. Family history was found higher (70%) in the study group and lower (16%) in the control
group. While no atopy was detected in 45 of 50 enuretic children who underwent Skin PRICK Test
(DPT), atopy was detected in 5 children. Atopy was detected against house dust in two, against trees in
one, against warehouse mites in one, and against all three substances in one of these children. A second
DPT revealed no food allergy in the study group. In the control group, no allergen substance was
detected. Conclusion: In our study, atopy was detected against house dust, warehouse mites and tree
pollen in children with PEN as a result of DPT, but food allergy was not detected. No statistically
significant difference was detected (p<0.05). There is a need for new studies with more participants on
this subject.
Keywords: Primary Enuresis Nocturna, Etiology, Atopy, Skin Prıck Test
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Özet
Konjenital hipotiroidi(KH); yenidoğan bebeklerde tiroid hormonlarının yetersizliği olup, önlenebilir
zeka geriliğinin en sık nedenidir. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi büyük önem taşımaktadır. KH kalıcı
ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Çalışmamızda, kliniğimizde primer KH tanısı almış olguların geçici
ve kalıcı KH sıklığının saptanması, kalıcı KH’li olgularda etiyolojinin belirlenmesi amaçlandı.
Kliniğimizde Ağustos 2015- Ağustos 2021 tarihleri arasında primer KH tanısı ile takip edilen hastaların
dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, tedavi başlangıcındaki takvim yaşı, TSH ve
sT4 düzeyleri, Na-L-tiroksin replasman doz ve süresi, tiroid US bulguları kaydedildi. Kalıcı hipotiroidi
olduğu bilinenler dışında; tedavi dozu < 1 μg/kg/gün iken klinik ve laboratuvar seyri normal olup,
tedavisi kesilerek aylık takibine devam edilen, tedavisiz sT4 ve TSH düzeyleri en az 3 kez normal olanlar
'geçici hipotiroidi' kabul edildi. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics for Windows 22.0 yazılımı
ile gerçekleştirildi. Çalışmaya ortalama takvim yaşı 72,0±37,7 (13,0-216,0) ay olan 170 hasta dahil
edildi. Olguların %58,2’i(n=99) erkek cinsiyet ve tüm olguların %48,8’i(n=61) kalıcı, %51,2’si(n=64)
geçici KH olarak değerlendirildi. Geçici ve kalıcı KH olan gruplar arasında cinsiyet dağılımı açısından
farklılık saptanmadı (p=0,450). Kalıcı KH tanılı hastaların tanı anında saptanan TSH düzeyleri, geçici
KH tanılı bebeklere göre daha yüksekti [sırasıyla; 69,24±43,81 ve 37,19±27,95 p<0.001]. İki grup
arasında Na-L-tiroksin replasmanı başlama yaşı ve başlangıç tedavi dozları açısından farklılık
saptanmadı (p>0,05). Tiroid US görüntülemeleri geçici KH tanılı tüm bebeklerin normalken; kalıcı
KH’li grubun %24,6’inde (n=15) agenezi, %4,9’nunda (n=3) hipoplazi saptandı. Geçici KH tanılı
hastaların tedavi sonlandırma yaşı ortalama 38,5±19,0 (7,0-119,0) ay olarak bulundu. Çalışmamızda
primer KH tanısı ile takipli olgularımızın yaklaşık yarısının geçici KH olduğu, kalıcı KH’li
olgularımızın başlangıç TSH düzeylerinin oldukça yüksek ve olguların yaklaşık ¼’inin tiroid agenezisi
olduğunu saptadık. Başlangıç TSH düzeyi ve tiroid US bulguları kalıcı KH’li hastaların geçici
olanlardan ayırt edilmesinde öngörücü olabilir ve böylelikle geçici hipotiroidizme sahip hastaların uzun
süre gereksiz tedavi edilmeleri önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital Hipotiroidi, Ultrason, Geçici Konjenital Hipotiroidi, Tiroid Agenezisi,
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Psödohipoparatiroidi Olgu Sunumu

Dr. Merve Korkmaz Yılmaz1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

1

Özet
Giriş: Psödohipoparatiroidizm (PHPT); hedef organın parathormona (PTH) yanıt vermediği
kalıtımsal bir bozukluktur. Biyokimyasal olarak; hipokalsemi, hiperfosfatemi ve PTH yüksekliği ile
karakterizedir . Tip 1A, biyokimyasal özelliklere ek olarak Albright herediter osteodistrofisi (AHO)
olarak bilinen karakteristik somatik bir fenotipe de sahiptir. Bu fenotipin, kısa boy, yuvarlak yüz, frontal
bombelik, brakidaktili, obezite özelikleri bulunmaktadır. Hipokalsemi, hiperfosfatemi, Albright
herediter osteodistrofisi klinik bulguları olan; kalsiyum, aktif D vitamini ile tedavi edilen
psödohipoparatiroidizm vakası sunulmuştur. Olgu Sunumu: Otizm ve epilepsi tanıları olan 25 yaşında
erkek hasta, nöbet geçirmesi üzerie acil servise başvurdu. Öyküsünde en son 1 yıl önce nöbet geçirdiği,
nöbet esnasında düşme sonucu femur fraktürü geliştiği öğrenildi. Hastanın dismorfik yüz görünümü,
boy kısalığı ve obezitesi mevcuttu. Soy geçmişinde anne-babada akraba evliliği yoktu. Kan tahlillerinde
hipokalsemi saptananan hasta ileri tetkik amacıyla servisimize yatırıldı. Hastanın başvurusunda
hipokalsemi (Ca: 5.3 mg/dl), hiperfosfatemi (P: 4.87 mg/dl), düşük 25-OH D vitamini düzeyi (4 ng/ml),
yüksek parathormon düzeyi (307 pg/ml) ile yüksek ALP düzeyi (134 U/l) saptandı (Tablo-1).
Hemogramda, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ile diğer elektrolitlerinde patolojik özellik
görülmedi.. 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi 35 mg, 1,25 OH D vitamin düzeyi: 114 pg/ml saptandı.
Hipokalsemiye bağlı kasılmaları olan hastaya parenteral kalsiyum replasmanı ile oral kalsitriol tedavisi
başlandı. Psödohipoparatiroidi düşünülen hastanın çekilen el ve ayak grafilerinde 4.metatarsal kemikte
kısalık saptandı (Şekil-1). Kontrol beyin tomografisinde (BT) bazal kalsifikasyon saptanmadı. Tıbbi
genetikle konsülte edilen hastadan Gnas mutasyonu istendi. Replasman tedavisi sonrasında düzeltilmiş
kalsiyum seviyesi 8.3 mg /dl seviyesine yükselen, klinik iyileşme sağlanan hastaya taburculukta 1000
mg kalsiyum, kalsitriol 0.25 mcg kapsül 2x1 reçetesi düzenlendi. Sonuç: Klinisyenler hipokalsemi ve
hiperfosfatemi ile gelen PTH yüksek ve karakteristik fenotipik görünümü olan hastalarda
psödohipoparatiroidi tip 1A düşünülmelidir. Gereğinde önce parenteral sonrasında oral yoldan Ca ve D
vitamini ile uygun replasman tedavisi ömür boyu verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Psödohipoparatiroidi, Hipokalsemi, Albright Herediter Osteodistrofisi
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Psörı̇azı̇slı̇ Olgularda Ası̇tretı̇n Tedavı̇sı̇nı̇n Etkı̇nlı̇ğı̇nı̇n Klı̇nı̇k
Değerlendı̇rı̇lmesı̇

Exp. Dr. Nalan Saraç1
1

Samsun Liv Hospital

Özet
Amaç. kliniğimize başvuran orta ve şiddetli psoriazisli hastalarda kullanılan oral retinoidlerin klinik
etkinliğini, karaciğer, böbrek, hematolojik ve klinik yan etkilerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem;
dermatoloji polikiliniğine başvuran topikal tedavilere cevap vermeyen 14 kadın, 16 erkek toplam 30
orta ve şiddetli psoriazisli hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara 0,5-1mg/kg/gün asitretin oral olarak
başlandı. 6 hasta çalışmayı tamamlayamadığından 24 hasta ile çalışma tamamlandı. İlacın klinik olarak
etkisi, karaciğer, böbrek, hematolojik ve klinik yan etkileri tedavi öncesi ve tedavinin 1., 4., 8., 12.
haftalarında tek bir araştırmacı tarafından değerlendirildi. Bulgular; Oral asitretin tedavisi başlamadan
önce Psoriazis Alan ve Şiddet İndeksi (Psoriazis Area Severity Index=PASI) ortalaması 13,21±1,96
olarak tespit edildi. PASI skorundaki azalmanın ortalama oranı 1. hafta sonunda %12,58±2,43, 4. hafta
sonunda %46,58±4,82, 8. hafta sonunda %68,43±3,74, 12. hafta sonunda %75,34±6,88 olarak bulundu.
Asitretin tedavisinin 4. haftasında 2 hastada karaciğer fonksiyon testlerinin yükselmesi, 1 hastada ise
serum trigliserid seviyesinin artışından dolayı ilaç tedavisi durduruldu. 3 hasta düzenli kontrole
gelmediğinden çalışma dışı bırakıldı. Sonuçlar; Oral asitretin tedavisi yatış gerektirmemesi, maliyetinin
düşük olması, tedavinin hastaların günlük aktivitelerini kısıtlamaması, hematolojik ve klinik yan
etkilerin tolere edilebilir olması sebebi ile orta ve şiddetli psöriazis tedavisinde tercih edilebilecek tedavi
seçeneklerindendir.
Anahtar Kelimeler: Asitretin, Psoriazis, Retinoid, a Vitamini

Clinical Evaluation of the Effectiveness of Acitretin Treatment in Patients With Psoriasis

Abstract
Objectıve, To evaluate the clinical efficacy, liver, kidney, hematological and clinical side effects of
oral retinoids used in patients with moderate and severe psoriasis who applied to our clinic. Methods, A
total of 30 patients with moderate and severe psoriasis, 14 women and 16 men, who applied to the
dermatology outpatient clinic and did not respond to topical treatments were included in the study. The
patients were started with 0.5-1 mg/kg/day acitretin orally. Since 6 patients could not complete the study,
the study was completed with 24 patients. The clinical effect of the drug, liver, kidney, hematological
and clinical side effects were evaluated by a single investigator before the treatment and at the 1st, 4th,
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8th and 12th weeks of the treatment. Results The mean Psoriasis Area and Severity Index (PASI) before
the start of oral acitretin treatment was 13.21±1.96. The mean rate of decrease in PASI score was
12.58±2.43 at the end of the 1st week, 46.58±4.82% at the end of the 4th week, 68.43±3.74% at the end
of the 8th week, and 75% at the end of the 12th week. It was found to be .34±6.88. In the 4th week of
acitretin treatment, drug treatment was stopped due to elevated liver function tests in 2 patients and
increased serum triglyceride levels in 1 patient. 3 patients were excluded from the study because they
did not come for regular controls. Conclusions Since oral acitretin treatment does not require
hospitalization, is cost effective, does not limit the daily activities of the patients, and has less
hematological and clinical side effects, success can be achieved in the treatment of patients with
moderate and severe psoriasis.
Keywords: Acitretin, Psoriasis, Retinoid, Vitamin A
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Pulmoner Tromboemboli Hastalarının Klinik Özellikleri ve Sağkalımı

Asst. Prof. Dr. İ̇brahim Güven Çoşğun1
1

Afyonkarahisa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Özet
Giriş:Pulmoner tromboemboli (PTE) mortalitesi ve morbiditesi yüksek önlenebilir ve tedavi edilebilir
bir hastalıktır. PTE tanısı doğru olarak konulup, uygun tedavi yapıldığında mortalite oranı %3'e kadar
düşebilmektedir. Bu çalışmada akut pulmoner emboli tanısı konulan hastaları inceleyerek klinik
özelliklerinin sağkalım üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışmada pulmoner
emboli tanı konulan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların demografik özellikleri, ek
hastalıkları, risk faktörleri uygulanan tedavi yöntemleri ve mortaliteleri kayıt edildi. Olguların
demografik ve klinik bilgilerinin istatistiksel dağılımı hesaplandı. Bulgular: Akut pulmoner embolili
tanısı alan 206 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların en sık şikayeti nefes darlığıydı. Olguların dörtte
birinin masif pulmoner embolisi vardı. Masif pulmoner emboli hastalarında kan d-dimer, laktat ve
troponin T düzeyleri non-masif pulmoner emboli hastalarına göre daha yüksek bulundu. Olguların
14(%6,8)’ünde trombolitik tedavi uygulanmıştı. Trombolitik tedavi uygulanan ve uygulanmayan
hastalar karşılaştırıldığında trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner emboli hastalarının tombolitik
tedavi sağkalıma istatiksel anlamlı olarak katkıda bulunduğu saptanmıştır. Derin vönez tromboz(DVT)
için değerlendirilen 63 hastanın 39’unda (%61,9) yapılan alt ekstremite venöz dopler
ultrasonografisinde DVT saptandı. Sonuç: Pulmoner tromboemboli tanı ve tedavideki gelişmelere
rağmen mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Erken teşhis ve uygun tedavi mortalite
oranlarının azalmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner Tromboemboli
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Respiratuvar Distres Sendrom Nedeniyle Tedavi Alan Preterm Bebeklerin
Anterior Serebral Arter Kan Akımlarının Değerlendirilmesi

Dr. Esra Beşer1, Dr. Burak Ceran2
Neonatoloji Kliniği, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağrı, Türkiye
Neonatoloji Kliniği, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara, Türkiye
*Corresponding author: Burak CERAN
1

2

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı respiratuvar distres sendromu (RDS) nedeniyle takip edilen preterm
bebeklerde hayatın ilk 48 saatindeki anterior serebral arter (ASA) kan akım hızlarının, pulsatilite
indeksinin (PI) ve rezistivite indeksinin (RI) kontrol grubu ile karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2022 Mart ile 2022 Eylül
ayları arasında, prematürite nedeniyle yatırılan sonrasında RDS tanısı ile sürfaktan tedavisi uygulanan
hastalar üzerinde yapılmıştır. İntrakraniyal patolojisi olmayan prematüre bebekler dahil edilmiştir.
Hayatın ilk 24-48 saatinde hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra kranial görüntülemede deneyimli
bir neonatolog tarafından transkranial doppler (TKD) ultrasonografik görüntüleme ile ASA minimum
(Vmin), maksimum (V max), end-diastolik (Ved) akım hızları, PI ve RI değerleri ölçüldü. Demografik
veriler hasta dosyasından kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 60 prematüre bebek (erkek 28, kız
32) dâhil edildi. Hastalar RDS tanılarına göre 2 gruba ayrıldı. RDS grubu (n=27) ve RDS olmayan grup
(n=33), grupların gebelik haftası sırasıyla 28 (26-30), 30 (29-32) hafta olarak saptandı. RDS grubunun
PI (1.79± 0.42) ve RI (0.81±0.08) ölçümleri RDS olmayan grubun PI (1.48± 0.3) ve RI (0.75±0.07)
ölçümlerine göre istatiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (sırasıyla PI; p=0.001, RI; p=0.001). Sonuç:
Literatürde preterm bebeklerde ASA doppler çalışmalarının yapıldığı az sayıda çalışma mevcuttur. ASA
normal ve anormal değerlerinin belirlenmesi, RDS’deki değişimlerin bilinmesi preterm bebeklere
yapılacak girişimler, uygulanacak tedaviler ve orta-uzun dönem morbiditeler üzerine etkilerin
anlaşılabilmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Prematüre, Anterior Serebral Arter, Doppler Ultrasonografi
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Evaluation of Anterior Cerebral Artery Blood Flows in Preterm Infants Treated for Respiratory
Distress Syndrome

Abstract
Aim: This study aims to compare anterior cerebral artery (ACA) flow rates, pulsatility index (PI) and
resistivity index (RI) in the first 48 hours of life in preterm infants followed up for respiratory distress
syndrome (RDS) with the control group. Method: This study was conducted on patients hospitalized
due to prematurity in the Neonatal Intensive Care Unit of Ağrı Training and Research Hospital between
March 2022 and September 2022, who were treated with surfactant with the diagnosis of RDS.
Premature infants without intracranial pathology were included. After providing hemodynamic stability
in the first 24-48 hours of life, ACA minimum (Vmin), maximum (Vmax), end-diastolic (Ved) flow
rates, PI and RI values were measured by the neonatolog using transcranial doppler (TCD)
ultrasonographic imaging. Demographic data were recorded from the patient file. Results A total of 60
premature infants (male 28, female 32) were included in the study. The patients were divided into two
groups according to their RDS diagnoses. The RDS group (n=27) and the non-RDS group (n=33), and
the gestational weeks of the groups were 28 (26-30), 30 (29-32) weeks, respectively. The PI (1.79± 0.42)
and RI (0.81±0.08) measurements of the RDS group were statistically significantly higher than the PI
(1.48± 0.3) and RI (0.75±0.07) measurements of the non-RDS group (PI; p=0.001, RI; p=0.001,
respectively). Conclusion There are few studies in the literature in which ACA doppler studies were
performed in preterm infants. Determining normal and abnormal ACA values and knowing the changes
in RDS are essential in understanding the effects on the interventions to be made in preterm babies, the
treatments to be applied and the mid-long term morbidities.
Keywords: Preterm, Anterior Cerebral Artery, Doppler Ultrasonography
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Sağlıklı Hayat Merkezı̇ne Beslenme Danışmanlığı Almak İçı̇n Başvuran
Yetı̇şkı̇n Bı̇reylerde Depresyon Durumu ve Obezı̇te İle İ̇lı̇şkı̇sı̇

Exp. Dr. Pınar Ersoy1
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Özet
Giriş ve Amaç: Günümüzde obezite yaygın bir sağlık sorunu olarak görülmekte ve sosyal, psikolojik
sorunlara yol açmaktadır. Obezite ile depresyon arasında çift yönlü bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle fazla kilolu/obez hastaların depresyon riski açısından taranması ve depresyonu olan hastaların
da obezite için değerlendirilmesi önemlidir. Çalışmamızda Sağlıklı Hayat Merkezine (SHM) beslenme
danışmanlığı almak için başvuran bireylerin depresyon durumlarını ve obezite ile ilişkisini belirlemek
amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tip araştırmamız, 01.07.2021-30.09.2021 tarihleri arasında
Afyonkarahisar SHM’ne beslenme danışmanlığı almak için başvuran bireylere (n=116) anket
uygulanarak yapıldı. Kişilerin sosyodemografik özellikleri ile depresyonla ilişkili olabilecek bazı
faktörler sorgulandı. Araştırmanın bağımlı değişkeni depresyon olma durumudur. Bunu belirlemek için
21 sorudan oluşan Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Değerlendirmede her madde 0 ile 3
arasında puan almakta ve her maddeden alınan puanların toplanması ile depresyon puanı elde
edilmektedir. Ölçeğin kesim noktası 17 olup 17 puan ve üzeri depresyon var olarak kabul edildi. Veriler
SPSS 22 paket programı ile değerlendirildi. Normal dağılıma uygunluk için Kolmogorov-Smirnov ve
Shapiro-Wilk testlerine bakıldı. Çalışmamız tanımlayıcı istatistik analizleri (ortalama, standart sapma),
ki-kare ve Mann-Whitney U testi kullanılarak yapıldı. Araştırma için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (2021/185) izin alındı. Bulgular: Araştırma grubunun
yaş ortalaması [±SD (standart deviasyon)] 34.2±9.7 idi. Kişilerin %87,9’u kadın, %74,1’i evli, %71,6’sı
bir işte çalışmakta ve %23,3’ünün kronik bir hastalığı bulunmaktaydı. BKİ ortalamaları (±SD) 31.3±6.0
olup %87,9’u preobez/obezdi. Bireylerin %70,7’si yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmamaktaydı.
Katılımcıların BDÖ puan ortalaması (±SD) 9,2±8,4 idi. BDÖ puanlamasına göre kişilerin %17,2’sinde
depresyon vardı. BDÖ puanı; kadınlarda, çalışmayanlarda, yeterli fiziksel aktivite yapmayanlarda,
kronik hastalığı olanlarda, bekar/dullarda yüksek olmasına rağmen anlamlı bir ilişki bulunamadı.
Bağımsız değişkenler depresyon olma durumu üzerinde etkili değildi (p>0,05). Sonuç ve Öneriler:
Araştırmamız sonucunda kişilerin %17,2’inde depresyon saptandı. Beslenme danışmanlığı almak için
başvuran bireyler psikososyal açıdan da değerlendirilmeli, gerekli olduğu durumlarda psikiyatrik
değerlendirme için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Hayat Merkezi, Depresyon, Obezite
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Siyatalji Değerlendirilirken Manyetik Rezonans Görüntüleme Öncesi
Tanısal Priformis Enjeksiyonu Uygulayarak Ne Kazanırız veya
Kaybederiz?

Dr. Damla Yürük1, Prof.Dr. Ömer Taylan Akkaya1
Health Sciences University Diskapi Yıldırım Beyazıt Research&Training Hospital Pain Clinic, Ankara
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Özet
Amaç: Piriformis kası hassasiyeti (PKH) olan siyatik hastalarında lumbosakral manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) yapmadan önce piriformis kasına tanısal enjeksiyon testi (TET) uygulama
sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Hastalar üç gruba ayrıldı: Grup I, PKH olan ve
TET'nin pozitif olduğu piriformis sendromunu (PS) hastalarını içeriyordu; Grup II, PKH olan ancak
TET'nin negatif olduğu hastaları; ve Grup III, PKH olmayan ve TET yapılmayan hastaları içeriyordu.
Yaş, cinsiyet, ağrının lokalizasyonu, ağrı süresi, lokal PKH varlığı, Freiberg testi, PACE işareti, FADIR
testi, Douleur Neuropathique 4 Soru (DN4), başvuru anında Görsel Analog Skala (VAS) skoru ve
lumbosakral omurga MRG bulguları kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya
110 hasta dahil edildi. Grup I'de 27, Grup II'de 39, Grup III'te 44 hasta vardı. Gruplar arasında yaş ve
cinsiyet açısından istatistiksel olarak fark bulunmazken, ağrı süresi (p=0,044) ve ağrının lokalizasyonu
(p=0,014) farklılık gösterdi. PKH (p < 0.001), Freiberg (p = 0.003), PACE (p < 0.001) ve FADIR (p <
0.001) bulguları Grup I'de daha yüksekti. DN4 skoru ve Lumbosakral MRG'de bulgu oranı gruplar
arasında farklılık göstermedi. Sonuç: Lumbosakral MRG siyatalji ayırıcı tanısında değerli bir yöntemdir.
Ancak siyatik hastalarında lumbosakral MRG ile tesadüfen birçok patoloji saptanabilir. PKH'li siyatik
hastalarında TET'i lumbosakral MRG öncesi hem tanı hem de tedaviyi hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde
sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyatalji, Piriformis Sendromu, Ultrason, Manyetik Rezonans Görüntüleme,
Tanısal Enjeksiyon
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What Do We Gain Or Lose by Applying a Diagnostic Priformis Injection Before Magnetic
Resonance Imaging While Evaluating Sciatica'

Abstract
Objective: We aimed to evaluate the results of applying a diagnostic injection test (DIT) to the
piriformis muscle before performing lumbosacral magnetic resonance imaging (MRI) in sciatica patients
with piriformis muscle tenderness (PMT). Methods: The patients were divided into three groups: Group
I included the patients in whom PMT was indicated upon deep palpation and for whom the DIT was
positive, indicating piriformis syndrome (PS) ; Group II included the patients in whom PMT was
indicated upon deep palpation but for whom the DIT was negative; and Group III included the patients
in whom PMT was not indicated upon deep palpation and for whom a DIT was not performed. Age,
gender, localization of pain, duration of pain, presence of local PMT, Freiberg test, PACE sign, FADIR
test, Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4), Visual Analog Scale (VAS) score at presentation, and
lumbosacral spine MRI findings were compared among the groups. Results: 110 patients were included
in the study. 27 patients were in Group I, 39 were in Group II, and 44 were in Group III. While there
was no statistically difference among the groups in terms of age and gender, the duration of pain (p =
0.044) and the localization of pain (p = 0.014) showed differences. The rates of PMT(p < 0.001),
Freiberg (p = 0.003), PACE (p < 0.001), and FADIR (p < 0.001) signs were higher in Group I. The DN4
score and the rate of any finding in lumbosacral MRI did not differ among the groups. Conclusion:
Lumbosacral MRI is a valuable method for the differential diagnosis of sciatica. However, many
pathologies can be detected incidentally by lumbosacral MRI in patients with sciatica. In sciatica
patients with PMT, DIT provides both diagnosis and treatment before lumbosacral MRI in a fast, easy
and inexpensive way.
Keywords: Sciatica, Piriformis Syndrome, Ultrasound, Magnetic Resonance Imaging, Diagnostic
İnjection
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ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Primer Perkütan Koroner Girişim
Yapılan Yaşlı Hastalarda Daibetes Mellitus’un Periprosedürel Sonuçlara
Etkisi
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1

Özet
ST yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan Yaşlı Hastalarda
Daibetes Mellitus’un Periprosedürel Sonuçlara Etkisi Amaç: Bu çalışmada ST yükselmeli akut
miyokard enfarktüsü ile başvuran yaşlı hastalarda diabetes mellitus(DM)’un periprosedürel etkisini
ortaya koymayı planladık. Metod: Bu çalışmaya akut ST yükselmeli miyokard enfarktüsü ile başvuran
191 yaşlı(≥65 yaş) hasta dahil edildi. Hastalar DM olan ve olmayan şeklinde 2 gruba ayrıldı. Hastaların
klinik, laboratuar, ekokardiyografi, elektrokardiyografi ve anjiyografi verileri değerlendirildi. Bulgular:
DM olan hasta grubunda 57, DM olmayan grupta 134 hasta içermektedir. DM olan grupta kadın cinsiyet
oranı yüksek bulundu(%40,4 vs. %23,1 p:0.01). Risk faktörlerinde de hipertansiyon(%86 vs. %55,2
p:0.00) ve hiperlipidemi(%49,1 vs. %32,8 p: 0,03) de DM grubunda yüksek saptandı. DM olan grupta
vücut kitle indeksi yüksek saptandı(29,04±4,32 vs. 26,75±3,97 p:0.00). DM olan grupta
glukoz(204,01±83,78 vs. 123,88±34,53 p:0.00) ve trigliserid(140,55±78,03 vs.105,08±51,14 p:0.00)
değerleri yüksek iken Na(136,50±3,46 vs.137,85±2,72 p:0.00) değeri düşük saptandı. Klinik
değerlendirme sonuçlarından killip(1,26±0,58 vs.137,85±2,72 p:0.01) ve killip 1(%80,7 vs. %90,3
p:0.06) DM olmayan grup lehine saptandı. ST segment gerileme yüzdesi(56,40±33,31 vs.70,62±32,19
p:0,02) ve ST segment %70 gerileme(%35,9 vs. %54,6 p:0.048) DM olmayan grup lehine saptandı. Çok
değişkenli analizde, glukoz(OR:1,0290 GA:1,018-1,040 p:0.000) ve hipertansiyon(OR:0,151
GA:0,038-0,601 p:0,007), DM ile korele olarak bulundu, ST segment gerileme yüzdesi(OR:0,986
GA:0,970-1,002 p:0,085) de koreleasyon eğiliminde olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmada DM’nin birçok
risk faktörüne eşlik ettiği literatüre paralel olarak yaşlı STEMI hasta grubunda da teğit edildi. STEMI’de
önemli prognoz göstergesi olan killip değeri DM olan grup aleyhine saptanması STEMI’li yaşlı hasta
grubunda fizik muayene ve hemodinami takibinin daha dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini
göstermektedir. ST segment gerilemesi diğer bir önemli prognoz göstergesi olması nedeniyle DM olan
yaşlı hastaların erken tanı ve yakın takip için daha dikkatli olunmalıdır. DM varlığının STEMI’li yaşlı
hastalarda klinik ve periprosedürel sonuçlarla önemli ölçüde ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Miyokard Enfarktüsü, Yaşlı, Diabetes Mellitus
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Supraventriküler Taşikardili Çocuk Hastalarla Klinik Deneyimimiz
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Özet
Amaç: Supraventriküler taşikardi (SVT) çocuk hastalarda görülen yaygın bir aritmidir. Tedavide
öncelikli olarak vagal uyarıların uygulanması, yanıt yoksa birinci basamak tedavi olarak adenosin
uygulaması yer almaktadır. Ayrıca son basamak olarak uygun hastalara ablasyon tedavisi uygulanabilir.
Çalışmada SVT li çocuk hastalarımızla olan tecrübemizi literatür ile paylaşmak istedik. Metod: Mart
2019 ile Ekim 2021 arasında 3. basamak Üniversite hastanesinde SVT tanısı alan ilk ve tekrarlayan
ataklarla başvuran 1 ay-18 yaş arası çocuk hastalar çalışmaya alındı. Konjenital kalp hastalığı olan
çocuklar çalışmadan çıkarıldı. Hastaların demografik ve klinik verileri medikal kayıtlardan araştırıldı.
Sonuçlar: On iki hasta (6 kız, 6 erkek), yedi tane ilk atak ve 16 tane tekrarlayan atak toplam 23 SVT
atağı vardı. Tekrarlayan ataklarla başvuruların ortanca yaşları 14,6 yaş (min=2 ay, max=16 yaş), ilk
atakla 12 yaş (min:1,4 yaş, max=15,3 yaş) idi (p>0,05). İlk ataklardan 2 tanesi adenozine cevap verirken
tekrarlayan ataklardan 13 tanesi adenozine cevap verdi (p=0,015). Tekrarlayan atakların 11 tanesi tek
doz adenozin ile 2 tanesi 2 doz adenozin ile kırıldı. Adenozine cevap vermeyen 3 tanesi de amiodaron
ile durduruldu. Ilk ataklardan 2 tanesi tek doz adenosin ile durdurulurken adenosin uygulamasına cevap
vermeyenler amiodaron uygulaması ile durduruldu. Tartışma: Çalışmada tekrarlayan ataklarla
başvuruların ilk atakla başvurulara göre daha yüksek olduğu görüldü. Ayrıca tekrarlayan ataklar
adenosine cevap verirken ilk atakların cevapda çoğunlukla yetersiz olduğu görülmüştür. Tekrarlayan
atakların önüne geçebilmek için bu hastalar ablasyon açısından uygun olup olmadıklarını
değerlendirmek için elektrofizyolojik çalışma yapmak üzere ileri merkeze yönlendirilmelidir. Bu konu
ile ilgili daha geniş çaplı çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Adenozin, Supraventriküler Taşikardi, Çocuk, Amiodaron, Ablasyon

Our Clinical Experience in Children With Supraventricular Tachycardia

Abstract
Aim: Supraventricular tachycardia (SVT) is a common arrhythmia seen in children. The treatment
includes primarily vagal stimulation and, if there is no response, adenosine as the first-line treatment. In
addition, ablation therapy can be applied to eligible patients as a last step. In this study, we shared our
experience in children with SVT with the literature. Method: Children aged 1 month to 18 years, who
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were diagnosed with SVT in a tertiary university hospital between March 2019 and October 2021, were
included in the study. Children with congenital heart disease were excluded. Demographic and clinical
data of the patients were searched from medical records. Results: Twelve patients (6 females, 6 males)
had a total of 23 SVT attacks, seven of which were first attacks and 16 recurrent attacks. The median
age of admissions with recurrent attacks was 14.6 years old (min 2 months, max 16 years), and 12 years
old (min 1.4 years, max 15.3 years) with first attack (p>0.05). While 2 of the first attacks responded to
adenosine, 13 of the recurrent attacks responded to adenosine (p=0.015). Eleven of the recurrent attacks
were broken with a single dose of adenosine and 2 of them with 2 doses of adenosine. Three of them
that did not respond to adenosine were stopped with amiodarone. While 2 of the first attacks were
stopped with a single dose of adenosine, those who did not respond to adenosine application were
stopped with amiodarone. Discussion: In the study, admissions with recurrent attacks were higher than
those with first attack. In addition, while recurrent attacks responded to adenosine, the first attacks were
mostly insufficient. In order to prevent recurrent attacks, these patients should be referred to an advanced
center for electrophysiological studies for ablation. There is a need for more extensive studies on this
subject.
Keywords: Adenosine, Supraventricular Tachycardia, Child, Amiodarone, Ablation
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Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesanlarda Çölyak ve
Otoimmun Tiroid Hastalıklarının Prevalansı: Retrospektif Çalışma
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1

Özet
GİRİŞ: Çölyak hastalığı (ÇH) otoimmün tiroid hastalığı (OTH) Tip 1 diabetes mellitus (T1DM)’lu
bireylerde genel popülasyona göre daha sıktır. Hipotiroidizm, hipoglisemi riskinin artması ve
büyümenin azalmasıyla; tedavi edilmemiş ÇH azalmış kemik mineral dansitesiyle seyreden iskelet
problemleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu hastalıkların erken evrede taranması, tanınması, tedavisinin
yapılabilmesi hasta için gereklidir. Çalışmamızda T1DM tanılı çocuk ve adölesanların ÇH ve OTH
açısından sıklığının taranması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde Temmuz 2015Mart 2022 yılları arasında T1DM tanısıyla takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi,
hastaların yaş, cinsiyet, tanı yaşı, anti TPO, anti TG, Adacık Sitoplazmik Antikoru (ICA), İnsülin
Otoantikorları (IAA), Glutamik Asit Dekarboksilaz (GADA) antikorlarının ve eşlik eden otoimmün
hastalık varlığı araştırıldı. İstatistiksel analizler IBM SPSS Statistics for Windows 22.0 yazılımıyla
gerçekleştirildi. BULGULAR: Çalışmaya takvim yaşı 12,5±4,4(2,5-21,3), T1DM tanı yaşı 8,5±4,3(1,017,5), diyabet süresi 4,0±3,5(0,0-18,1) yıl olan 199 T1DM’li hasta alındı. Olguların %52,3’i (n=104)
kız cinsiyetteydi. Hastaların %84,9’unda (n=169) eşlik eden hastalık yokken, %7,5’inde (n=15) ÇH,
%12,8’inde (n=25) anti-TPO antikor varlığı, %7’sinde (n=13) anti-TG antikor varlığı, %0,5’inde (n=1)
ÇH ve OTH birlikteliği saptanmıştır. ÇH tanı yaşı 6,6±3,8(2,0-14,7), Anti-TPO antikor saptama yaşı
10,9±3,2(4,9-14,0), Anti-TG antikor saptama yaşı 10,1±3,3(4,9-13,9) yıl bulundu. Diyabet tanı yaşı 5
yıldan küçüklerde ÇH sıklığı %23,2(n=10), anti-TPO ve anti-TG antikor varlığı %6,9(n=3) iken; 5 yıl
ve üzeri olanlarda ÇH sıklığı %3,3(n=5), anti-TPO antikor varlığı %15,1(n=22), anti-TG antikor varlığı
%7,1’di(n=10). Hem ÇH, hem de tiroid otoantikor varlığının kızlarda daha sık olduğu görüldü (sırasıyla
%73,3, %68). SONUÇ: T1DM’li hastalarımızda literatürle uyumlu olarak ÇH ve OTH sıklığının genel
popülasyona göre daha sık olduğunu, T1DM tanı yaşı küçük olanlarda ÇH sıklığın arttığını, ancak
özellikle anti-TPO antikor varlığının ilerleyen tanı yaşı ile ortaya çıktığını ve her iki durumun da kız
cinsiyette daha sık olduğunu saptadık. Daha uzun süreli ve daha büyük hasta grupları ile yapılacak
çalışmalar yeni tarama stratejilerinin geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diyabetes Mellitus, Çocuk, Adölesan, Çölyak Hastalığı, Otoimmun Tiroid
Hastalığı
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1

Özet
Amaç: Diyabet kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Çalışmamızda tip 1
diyabetli olguların KIMK ölçümlerinin değerlendirilmesi, HbA1c ve diyabet süresi ile ilişkisinin
araştırılması amaçlandı. Metod: Çalışmaya Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi çocuk endokrinoloji
polikliniğine başvuran tip 1 diyabet tanısı ile izlenen 106 olgu ve 100 sağlıklı kontrol dahil edildi.
Karotid arterden ölçümler aynı radyolog tarafından aynı yöntemle ve aynı cihazla noninvaziv real-time
B mod US görüntüleme ile ölçülmüş olup Mannheim karotis IMK konsensusuna göre kantifiye edildi.
Ölçümlerde ana karotis arterde anterolateral ve posterolateral longitudinal bakıda en kalın görülen
yerden içten içe en az 3 ölçüm yapılıp bunların ortalaması alınarak hata olasılığının azaltılması
amaçlandı. Sonuçlar: Tip 1 diyabet grubundaki hastaların 64’ü (%60,4) ve kontrol grubundaki hastaların
72’si (%72,0) kızdı. Grupların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı istatistiksel olarak benzerdi (sırasıyla
p=0,298, p=0,342). Grupların KIMK değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli değildi
(p=0,211). Hastaların diyabet süresi 1-13 yıl aralığındaydı ve medyan diyabet yaşı 2 yıldı. KIMK ile
diyabet süresi arasında ve KIMK ile HbA1c arasında istatistiksel olarak bir ilişki yoktu (sırasıyla rho=0,103; p=0,467, rho=-0,035; p=0,803). Tartışma: Çalışmamızda tip 1 diyabet tanılı pediyatrik olgular
ile sağlıklı yaşıtları arasında KIMK açısından anlamlı fark saptanmadı. Diyabetli grupta KIMK ile
diyabet süresi ve KIMK ile HBA1c düzeyleri arasında istatistiksel olarak ilişki saptanmadı.Tip 1
diyabetli bireylerde kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi için erişkin dönemi de içeren
uzun süreli çalışmaların faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diyabet, Karotis İntima Media Kalınlığı, Hba1c

Evaluation of Carotid Intima Media Thickness in Children and Adolescents With Type 1
Diabetes

Abstract
Objective: Diabetes is an important risk factor for cardiovascular diseases. In this study, we aimed
to evaluate the CIMT measurements of patients with type 1 diabetes and to investigate the relationship
between CIMT, HbA1c and duration of diabetes. Methods: In this study, 106 cases with type 1 diabetes
and 100 healthy controls who applied to the pediatric endocrinology outpatient clinic of Kartal Dr. Lütfi
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Kırdar City Hospital were included. Measurements from the carotid artery were quantified by the same
radiologist with the same method and with the same device using noninvasive real-time B mode US
imaging, according to the Mannheim carotid IMC consensus. In the measurements, it was planned to
reduce the probability of error by taking at least 3 measurements from the inside of the main carotid
artery at the thickest point. Results: Sixty-four (60.4%) of the patients in the diabetes group and 72
(72.0%) of the patients in the control group were female. The distribution of the groups by gender and
age was statistically similar (respectively p=0.298, p=0.342). The difference between the CIMT values
of the groups was not statistically significant (p=0.211). The duration of diabetes in the type 1 diabetes
group was in the range of 1-13 years and the median value was 2 years. There was no statistical
correlation between CIMT and duration of diabetes, and between CIMT and HbA1c (rho=-0.103;
p=0.467, rho=-0.035; p=0.803, respectively). Discussion: In our study, no significant difference was
found in terms of CIMT between pediatric patients diagnosed with type 1 diabetes and their healthy
peers. In type 1 diabetes group, no statistical correlation was found between CIMT and duration of
diabetes, and between CIMT and HBA1c levels. We believe that long-term studies, including adulthood,
will be beneficial for the evaluation of cardiovascular risk factors in individuals with type 1 diabetes.
Keywords: Type 1 Diabetes, Carotis Intima Thickness, Hba1c
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Dr. Erdal Dilekçi1, Dr. Esra Nur Ademoğlu Dilekçi2, Dr. Çağlar Keskin2
Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bolu
1

2

Özet
Giriş-Amaç: Tip 2 diabetes mellitus (DM), kronik, dejeneratif bir metabolik bir hastalık olup, kas
iskelet sisteminde istenmeyen değişikliklere neden olabilmektedir. Fibromiyalji (FMS) yaygın vücut
ağrısı, hassas noktalar ve çeşitli somatik semptomların eşlik ettiği etyopatogenezi net olarak
aydınlatılamamış kronik kas iskelet sistemi hastalığıdır. Primer olarak görülebildiği gibi kronik
hastalıkların seyrinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada, Tip 2 DM hastalarında FMS sıklığı,
FMS’nin metabolik parametreler ile ilişkisi ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin araştırılması
amaçlanmıştır. Metod: Çalışmaya, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Kliniği’nde takip edilen 275 Tip 2 DM hastası dahil edildi. Hastalar American College
Rheumotology (ACR) 2016 tanı kriterlerine göre değerlendirildi ve tüm hastalara Fibromyalji etki
anketi (FEA) uygulandı. FMS tanısı 3 kritere göre belirlendi; semptomların en az 3 aydır benzer şiddette
devam ediyor olması (1), 5 bölgeden (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt, aksiyal bölgeler) 4’ünde ağrı olması
(2), yaygın ağrı skalası (YAS) ≥7 ve semptom şiddet skoru (SŞS) ≥5; ya da YAS=4-6 aralığında ve SŞS
≥9 olması (3). Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen 275 Tip 2 DM hastasının %30’unda (n=
83) FMS tespit edildi (kadın /erkek: 65 /18). FMS saptanan grupta diyabet süresi [p=0.009] ve vücut
kitle indeksi (VKİ) değerleri (p=0.005) FMS olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksekken, açlık kan şekeri (p=0.176) ve HbA1c düzeyleri (p=0.998) açısından gruplar arasında anlamlı
farklılık saptanmadı. FEA skorları, YAS ve SŞS değerleri FMS grubunda istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksekti (p<0.001). Çok değişkenli regresyon analizinde, tip 2 DM hastalarında diyabet süresi
ve kadın cinsiyetin fibromiyalji gelişimi için bağımsız birer risk faktörü olduğu tespit edildi (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamız Tip 2 DM’de FMS tanısı için ACR’nin 2016 yılında önermiş olduğu güncel tanı
kriterlerinin kullanılması açısından önem taşımaktadır. Tip 2 DM hastalarında glisemik kontrolden
ziyade diyabet yaşının FMS gelişimi için risk oluşturduğu saptanmıştır. Klinisyenler ağrı, yorgunluk ve
bilişsel semptomlardan şikayet eden diyabet yaşı ileri tip 2 DM hastalarında, eşlik edebilecek FMS
hastalığını akılda bulundurmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Diabetes Mellitus, Semptom Şiddet Skoru, Yaygın Ağrı Skalası
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Glukoz Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişki
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı tip 2 diyabetli hastalarda ayak bileği brakial indeks (ABİ) ve kan glukoz
kontrol parametreleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, 04.102021- 01.09.2022 tarihleri arasında Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 102
tip 2 diyabet hastası ile yapıldı. Araştırmaya katılan tüm bireylere, araştırmacılar tarafından birebir
görüşme ile sosyodemografik özellikleri ve sigara içme durumunu sorgulayan bir anket uygulandı.
Tibialis posterior sistolik kan basıncı (ayak bileği), brakial arter sistolik kan basıncı ölçümleri yapılarak,
ayak bileği sistolik kan basıncının brakial sistolik kan basıncına bölünmesi ile ABİ değeri hesaplandı.
Tıbbi bilgileri, son 3 ay içerisinde yapılmış kan açlık glukoz ve HbA1c değerleri hasta kayıtlarından
elde edilerek kaydedildi. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, Windows Statistical Package for
Social Sciences (SPSS-Statistical Package for Social Sciences) 22.0 istatistiksel paket programı ile
değerlendirildi. Ölçümle elde edilen nicel değişkenler ortalama (X̅), standart sapma (±SS), alt ve üst
değerler olarak ifade edildi. İlişkinin belirlenmesinde Spearman korelasyon analizi kullanıldı.
Anlamlılık değeri p< 0.05 olarak değerlendirildi Bulgular: Araştırmaya katılan 102 tip 2 diyabet
hastasının % 66.7’si (n= 68) kadın, % 33.3’ü (n= 34) erkek olup, yaş ortalamaları 49.9 ± 3.52’ydi.
Katılımcıların %26.5’i (n= 27) sigara kullanmaktaydı. Hastaların ortalama açlık kan glukoz seviyeleri
125.58 ± 6.53 (min= 90, max=212) mg/dL, HbA1c seviyeleri % 7.65 ± 1.85 (min= 5.5, max= 9.1) iken,
ortalama ABİ değerleri ise 1.07 ± 0.56 (min= 0.7, max= 1.65) idi. ABİ ile kan açlık glukozu (r: - 0.33,
p: 0.002) ve HbA1c (r: - 0.25, p:0.041) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki saptandı. Sonuç: Tip 2
diyabetli hastalarda ABİ ile glukoz ve HbA1c arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Disglisemisi olan hastalarda periferik arter hastalıkları açısından önemli belirteç olan ABİ ölçümü klinik
değerlendirmenin bir parçası olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Glukoz, HbA1c, Abı̇
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Tip 2 Diyabetli Hastalarda Mikroalbuminüri Varlığı ile Epikardiyal Yağ
Dokusu ve Karotis İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki

Dr. Sinan Şahin1, Dr. Ahmet Özderya1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
*Corresponding author: sinan şahin

1

Özet
Mikroalbumineri ( MA) 24 saatlik idrar da 30-300 mg albumin atılımı olarak tanımlanmaktadır.
Yapılan çalışmalarda MA'nın endotel disfonksiyonu ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Bilindiği gibi
endotel disfonksiyonu ise koroner arter risk faktörleri ve ateroskleroz ile yakından ilişkilidir. Biz bu
çalışma da tip 2 diyabeti olan hastalar da endotelyal disfonksiyonun bir belirteci olan epikardiyal yağ
dokusu(EFT) ve subklinik aterosklerozun bir göstergesi olan karotis intima-media kalınlığı (CIMT) ile
mikroalbümineri arasında ilişki olup olmadığını değerlendirdik. Bu çalışmaya tıp 2 diyabet tanısı olan
69 ardışık hasta alındı. Hastalar mikroalbuminüri olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. Tüm olgularda
EFT ve CIMT ölçüldü ve sonuçlar değerlendirildi. EFT kalınlığı mikroalbuminüri grubunda anlamlı
olarak daha yüksekti (0.56±0.11'e karşı 0.38±0.08 p <0.001). Aynı zaman da CIMT, mikroalbuminüri
grubunda da anlamlı olarak daha yüksekti (0,8 (0,6-1,2) ve 0,65(0,4-1) p<0,001).Tek değişkenli analiz,
yaş (p=0,043), IVS (p = 0,008), PW (p= 0,021), EFT (p<0,001), CIMT'nin (p<0,001) mikroalbüminüri
ile bağlantılı olduğunu gösterdi. Ayrıca, çok değişkenli analiz, hem EFT'nin (p= 0.001) hem de
CIMT'nin (P=0.003) mikroalbüminüri ile ilişkili olduğunu gösterdi. Sonuç olarak CIMT ve EAT
kalınlığı mikroalbumineri ile ilişkilidir. Mikroalbumineri varlığında kardiyovasküler kardiyovasküler
olay gelişimi artabilir.
Anahtar Kelimeler: Mikroalbuminüri, Epikardiyal Yağ Dokusu, Carotis İntima Media Kallınlığı

The Relationship Between the Presence of Microalbuminuria and Epicardial Adipose Tissue and
Carotid İntima Media Thickness in Patients With Type 2 Diabetes

Abstract
Microalbuminaria (MA) is defined as 30-300 mg albumin excretion in 24-hour urine. Studies have
shown that MA is associated with endothelial dysfunction. As is known, endothelial dysfunction is
closely related to coronary artery risk factors and atherosclerosis. In this study, we aimed to evaluate
whether there is a relationship between microalbuminaria and epicardial adipose tissue (EFT), a marker
of endothelial dysfunction, and carotid intima-media thickness (CIMT), an indicator of subclinical
atherosclerosis, in patients with type 2 diabetes. Sixty nine consecutive participants with a diagnosis of
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tıp 2 diabetes were recruited for this study. Participants were divided into two groups according to
whether they had microalbuminuria or not. EAT thickness and CIMT were measured and analyzed. EFT
thickness was significantly higher in the microalbuminuria group (0.56±0.11 vs 0.38±0.08 p <0.001).
CIMT was also significantly higher in microalbuminuria group (0.8 (0.6-1.2) vs 0.65(0.4-1)
p<0.001).Univariable analysis showed that age (p=0.043), IVS ( p = 0.008), PW (p= 0,021), EFT
(p<0.001), CIMT (p<0.001) were linked with microalbuminuria . Furthermore, multivariable analysis
indicated that both EFT (p= 0.001) and CIMT (P=0.003) were associated with microalbuminuria.In
conclusion, CIMT and EAT thickness are associated with microalbuminaria. The development of
cardiovascular events may increase in the presence of microalbuminaria.
Keywords: Microalbuminaria, Epicardial Adipose Tissue,carotid Intima-Media Thickness
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Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Farmakoloji Dersine Yönelik Metaforları

Asst. Prof. Dr. Ender Tekeş1
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*Corresponding author: Ender Tekeş
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Özet
Mezuniyet öncesi eğitimde programda dersleri olan ve en önemli anabilim dallarından biri
Farmakolojidir. Ancak farmakoloji dersi genellikle teorik bilgi yükü yoğun ve öğrenilmesi zor dersler
arasında kabul edilir. Geleneksel tıp eğitiminde daha çok disiplin temelli anlatılan farmakoloji dersi
güncel tıp eğitiminde terapötik amaçlı klinik karar verme, kanıta dayalı tıp uygulamaları, yatay ve dikey
entegrasyon yaklaşımları ile öğretilmeye çalışılmaktadır. Metafor, bireylerin kendi dünyalarını
yapılandırmalarına ve anlamalarına yönelik oldukça etkili bir yöntemdir. Bu araştırmanın amacı,
farmakoloji dersini almış tıp fakültesi dönem 4, 5 ve 6 öğrencilerinin farmakoloji dersine yönelik
düşünceleri ve anlamlandırmalarının metaforlar aracılığıyla incelenmesidir. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Tıp Fakültesinde dönem 4, 5 ve 6. Sınıf öğrenci sayısı 448’dir. Araştırmaya bu öğrencilerin
80’i katılım göstermiştir. Katılımcıların 44’ü erkek, 36’sı kadındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 35’i
dönem 4, 28’i dönem 5, 12’si dönem 6 öğrencisidir. 5 öğrenci dönemini belirtmek istememiştir.
Araştırma nitel fenomenolojik araştırma türündedir. Araştırmada analiz metaforlar ve bu metaforların
gerekçeleri birlikte incelenerek tümevarımsal içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda
metaforların üç temada birleştiği belirlenmiştir. İlk tema “Olmazsa Olmaz Ders Farmakoloji”. Bu tema
altında öğrencilerin farmakoloji dersini önemseyen metaforlar kullandığı belirlenmiştir. Metafor
açıklamaları dersin önemine vurgu yapmış ve farmakolojiyi tıp eğitiminde temel olarak göstermiştir.
İkinci tema “Acı Çektiren Ders Farmakoloji”. Bu tema altında öğrencilerin farmakoloji dersinin çok güç
ve öğrencileri zorlayıcı olduğunu, öğrencilerinse ders karşısında adeta bir kurban durumunda olduğunu
belirten metaforlar kullanmıştır. Metafor açıklamaları derste öğrenilenlerin ezberden ibaret olduğunu ve
unutulacağını vurgulamıştır. Üçüncü tema “Zor Ama Oldukça Gerekli Ders Farmakoloji”. Bu tema
altında öğrenciler farmakoloji dersini zor ve oldukça fazla mesai harcanması gereken bir ders olduğunu
ama her ne kadar zorlayıcı ve acı çektiren bir ders olsa da farmakolojiyi öğrenmenin hekimi başarıya
ulaştıracağını belirten metaforlar kullanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Farmakoloji, Tıp Eğitimi, Metafor
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Abstract
Pharmacology is one of the most important courses in the undergraduate education of the Faculty of
Medicine. However, the pharmacology course is generally considered to be among the courses that have
a heavy theoretical knowledge load and are difficult to learn. The pharmacology course, which is taught
on a more discipline-based basis in traditional medical education, is tried to be taught with therapeutic
clinical decision making, evidence-based medicine practices, horizontal and vertical integration
approaches in current medical education. Metaphor is a very effective method for individuals to
construct and understand their own world. The aim of this study is to examine the thoughts and
interpretations of medical faculty students who took the pharmacology course, through metaphors.
Eighty of 448 students of Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine participated in the
study. The research is in the type of qualitative phenomenological research. In the research, inductive
content analysis was carried out by examining the analysis metaphors and the reasons for these
metaphors together. As a result of the research, it was determined that the metaphors were combined in
three themes. 1)“Must Have Course Pharmacology”: These students used metaphors that care about the
pharmacology course. Metaphor explanations emphasized the importance of the course and showed
pharmacology as the basis in medical education. 2)“Painful Course Pharmacology”: Metaphors were
used stating that the course was too difficult and challenging, and that the students were in the position
of victims of the course. Metaphor explanations emphasized that what is learned in the lesson consists
of memorization and will be forgotten. 3)“Hard But Very Necessary Course Pharmacology”: These
students used metaphors stating that the pharmacology course is a difficult course and requires a lot of
overtime, but learning pharmacology will lead the physician to success, even though it is a challenging
and painful course.
Keywords: Pharmacology, Medical Education, Metaphor
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Torg-Wınchester Sendromunda Mezenşı̇mal Kök Hücre Naklı̇nı̇n Sonuçları

Asst. Prof. Dr. Cengiz Zeybek1
Gülhane Eğitim ve Araştorma Hastanesi Etlik ANKARA
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Özet
Torg-Winchester sendromu (OMIM 259600) (TWS), otozomal resesif kalıtılan genetik osteolizis
sendromlarından birisidir. Multipl, ağrısız, subkutan nodüller ve hafif-orta-şiddetli derecede osteoporoz
ve osteolizis ile karakterizedir. Tutulum en çok el ve ayak eklemleri gibi küçük eklemlerde olur. Matriks
metaloproteinaz-2 jelatinazlar grubundan olup (MMP-2), bu gendeki mutasyonlara bağlı olarak hastalık
ortaya çıkar. Hastalık başlangıçta sıklıkla juvenil idiopatik artrit ile karışır. Mezenşimal kök hücreler
(MKH), esas olarak kemik iliği stromal hücreleri olup genel anlamda “destek hücresi” özelliği taşırlar.
Birçok dokudan elde edilebilirler, sayıca çoğaltılmaya elverişlidirler ve dayanıklı hücrelerdir. Bu
hücreler her üç germ yaprağından köken alan hücrelere farklılaşma yeteneğine sahiptirler. MKH’lerin
etkinliği osteogenesis imperfekta hastalarında daha önce gösterilmişir. Biz burada, TWS tanısı alan iki
erkek kardeşe uyguladığımız MKH tedavi sonuçlarını veriyoruz. Materyal-Metod : Her iki hastaya da
T.C. Sağlık Bakanlığından ve hastalardan izin alınarak plasenta kaynaklı MSC tedavisi uygulandı.
Hastalara MKH’ler intraosseoz (bilateral spina iliaka anterior süperior) yoldan üç hafta ara ile iki doz
halinde uygulandı. Her iki uygulamada da total 5x106/kg dozunda hücre verildi. Bulgular : Büyük
kardeşin ilk nakilden 6, 9 ve 11 ay sonra bakılan serum alkalen fosfataz (ALP) ve osteokalsin
düzeylerinde bir artış gözlenmedi. Kemik-dansitometri çalışmalarında ise lomber vertebra ve sağ kalça
total Z skoru değerlerinde artış görüldü. Küçük kardeşin ilk nakilden 6, 9 ve 11 ay sonra bakılan serum
ALP düzeylerinde bir artış görülmez iken osteoblastik aktiviteyi serum ALP’a göre daha iyi gösteren
serum osteokalsin düzeylerinin tedricen arttığı gözlemlendi. Kemik-dansitometri çalışmalarında lomber
vertebra total Z skorunun stabil seyrederek belirgin düzeyde artmadığı, sağ kalça total Z skorunun ise 6
ay sonra -2.9’a gerilediği, 9 ay sonra da transplantasyon öncesi değere (-4.3) göre hala daha düşük (3.4) olduğu gözlemlendi. Sonuç : MKH tedavisi uygulandığında küçük kardeş, abisine göre hastalık
progresyonu açısından klinik olarak daha iyi durumdaydı. MKH’lerin hastalığın erken dönemlerinde
multipl dozlar şeklinde verilmesinin bu sendromda fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Torg-Winchester Sendromu, Mezenşimal Kök Hücre Nakli
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Uykuda Solunum Bozuklukları

Exp. Dr. Dursun Erol Afşin1
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Özet
Uykuda solunum bozuklukları son yıllarda çoğu hastalığın etiyolojisinde sıkça görülmeye başlandı.
Bu bozuklukların arasında en sık görülen Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS)’dır. OSAS uyku
esnasında yineleyen üst solunum yolu tıkanıklığı atakları ve genellikle kanın oksijen saturasyonunda
düşüle karakterize bir uyku bozukluğu sendromudur. Obezite, yaş, erkek cinsiyet, ırk, sigara, alkol ve
sedatif kullanım öyküsü, birlikte görülen hastalıklar, yüz ve çene anormaliteleri ve kalıtımsal faktörler
OSAS’ın ortaya çıkmasındaki temel risk faktörlerini oluştururlar. OSAS’ta meydana gelen üst hava
yolunun kollaps mekanizması çok değişkenlidir ve obezite, kraniyofasiyal değişiklikler, üst hava yolu
kas fonksiyonunda değişiklik, faringeal nöropatiyi içerir. Oluşan bu kollaps sunucu olarak; aralıklı
hipoksi ve hiperkapni, tekrarlayan uyarılmalar ve solunum çabalarında artış, sekonder sempatik
aktivasyon, oksidatif stres ve sistemik inflamasyon ortaya çıkabilir. OSAS’ın major bulguları; horlama
tanıklı apne gündüz görülen uykulu olma halidir. Tanıda en önemli standart polisomnografi dir.
OSAS’da hastalığın ağırlık derecesinden bağımsız olarak, tedavide ilk adım genel tedbirlerin
(Zayıflama, yatak yatış pozisyonu, alkol kullanımı ve sedatif etkili ilaçlardan kaçınma, komorbid
hastalıkların iyileştirilmesi vb.) tatbik edilmesidir. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nda en üstün tedavi
Pozitif Havayolu Basıncı (PAP) ‘dır. Sunumumuzda OSAS’ın fizyopatolojik mekanizmasından,
kliniğinden, risk faktörlerinden güncel tanı ve tedavisinden bahsettik.
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Polisomnografi, Pozitif Havayolu Basıncı

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 23
250
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0003-3684-2421

Vı̇tamı̇n D Eksı̇klı̇ğı̇ne Bağlı Hı̇pokalsemı̇k Konvülzı̇yon
Asst. Prof. Dr. Yusuf Deniz1
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
*Corresponding author: Yusuf Deniz
1

Özet
16 yaşında erkek hasta acil servise ellerinde kollarında kasılma ve nöbet geçirme şikayeti ile acil
servise başvurmuş. Hastaya acil serviste konvülziyona yönellik ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çocuk
servisine yatırıldı. Anamnezi ayrıntılı alınınca annesinin ifadesine göre o esnada bilincinin açık olduğu,
gözlerinde kayma veya sabit bakış olmadığı, kasılmadan ziyade ellerde titremeye benzer tetanik atım
tarif ettiği anlaşıldı. Hastanın öz geçmişinde; perinatal asfiksi öyküsü mevcut, buna bağlı gelişen
serebral palsi mevcut. Çocuk nöroloji kontrollerine gitmiş ve takiplerinde konvülziyon görülmediği için
epilepsi tanısı almamış. Ancak abisinde epilepsi öyküsü var. Hastanın D vitamini ve demir profilaksisini
düzenli almadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde vital bulguları; ateş:36,9 derece, kalp tepe atımı:72
atım/dakika, tansiyon:100/60 mm/Hg. Hastanın bakılan tetkiklerinde Hgb:7 g/dL, Hct:%28,5,
MCV:65,3 fl, lökosit:5500/ mm³, albumin:3,8 g/dl, alkalen fosfataz:927 U/l (82-383), kalsiyum:7,5
mg/dl (9-11), fosfor:4 mg/dl (4,5-6,7), magnezyum:2 mg/dl (1,8-2,6), 25-hidroksi vitamin D (25OHD):8,7 ng/ml (>20, (6)), parathormon (PTH): 76,5 pg/ml (15-65) olarak saptandı. Semptomatik
hipokalsemisi olan hastaya intravenöz 2cc/kg 2 saat ara ile 3 kez yapıldı. Hasta tedavisi süresince
moniterize izlendi. 4 saat aralıklarla kan gazı ve biokimya değerleri görülerek kalsiyum düzeyi takip
edildi. İzleminde kalsiyum düzeyi yükseldiğinde semptomlarının gerilemesi üzerine oral Calcimax ve
Calcitriol tedavisine geçildi. Calcimax 75 mg/kg/gün ve Calcitriol 0.25 mg başlandı. Hastanın takibinde
tekrar nöbeti olmadı, antiepileptik tedavi başlanmayan hasta pediatrik endokrinolojiye yönlendirilerek
taburcu edildi. Demir tedavisi almayan hastaya demir tedavisi başlandı. Ailesi bilgilendirildi ve onam
alındı.
Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, Konvülziyon, Rikets, Vitamin D Eksikliği, Raşitizim
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Özet
Wernicke ensefalopatisi (WE) tiamin eksikliği nedeniyle olan ve çeşitli semptomlarla görülen
nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Genellikle kronik alkol kullanımı sonucu görülmekle birlikte, tiaminin
alım veya emilim bozukluğuna neden olan bütün vakalarda oluşabilmektedir. Hiperemezis gravidarum,
bağırsak tıkanıklığı, kanser kemoterapisi, hemodiyaliz ve malignite gibi uzun sureli parenteral beslenme
ve bu sırada multivitamin desteğinin yetersiz yapıldığı herhangi bir hastada ortaya çıkabilir. WE klinik
bir tanıdır. Ortak bulgular, vakaların sadece %10'unda bulunan mental durum değişiklikleri, oküler
disfonksiyon ve trunkal ataksiyi içerir. Konfüzyon ve diğer bilinç değişiklikleri en sık görülen
belirtiyken, ataksi, okülomotor bozukluklar, polinöropati de görülür. Kırksekiz yaşında kadın hasta,
bilinç değişikliği ve kasılma nedeniyle acil servisimize geldi. Öz geçmişinde çok önemli bir hastalık
öyküsü olmayan hastanın, sigara, kronik alkol kullanım ve son 10 gündür bunlara eklenen beslenme
bozukluğu öyküsü mevcuttu. Başvurusunda yapılan nörolojik muayenesinde, non-oryante, ileri derece
kooperasyon kısıtlıydı, göz hareketleri patolojik olarak dört yöne kısıtlı, spastik tetraparezikti. Difüzyon
MR görüntülemesinde; Her iki eksternal kapsülde akut infarkt ile uyumlu diffüzyon kısıtlanmaları
izlendi. Rutin laboratuvar incelemesinde ek bulgu saptanmadı. Tetkik ve tedavi amacıyla servise
yatırıldı. Beyin omurilik sıvı (BOS) incelemesi olağan saptandı. MR görüntülemede; her iki tarafta
insular korteks düzeyinde her iki talamus medialinde ve korpus kallozum splenium kesimlerinde T2 ve
Flair incelemelerde intensite artımlarının varlığı gözlendi. Klinik ve kraniyal MR bulguları ile WE tanısı
ile intravenöz tiamin tedavisine başlandı. Tedavinin 4. Gününde klinik bulguları düzelmeye başladı.
WE’nin en temel kinik bulgu mental durum değişiklikleridir. Bunlar; konfüzyonel durum, apati, bellek
ve konsantrasyon eksikliği, koma ve ölüme kadar değişen kognitif bozukluklardan oluşmaktadır. Bu
tablo, talamik çekirdekler ve mamiller cismin etkilenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak,
etiyolojide kronik alkol kullanımı, cerrahi operasyon öyküsü, ciddi beslenme bozukluğu olan ve
konfüzyon gelişen hastalarda WE tanısı göz önünde bulundurulmalı, tipik görüntüleme yöntemlerinin
yanında atipik bulguların da eşlik edeceği düşünülerek tanı desteklenmeli ve çok hızlı IV tiamin
tedavisine başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Wernicke Ensefalopatisi, Konfüzyon, Tiamin
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Özet
Amaç: Yenidoğan döneminde yoğun bakıma alınan bebekler, sağlıklı olarak anne yanında takip
edilen bebeklere göre hastaneye yatış açısından daha fazla risk taşımaktadır. Biz bu çalışmamızda
Yenidoğan Yoğun Bakımımızda yatan bebeklerin taburculuk sonrasında ilk 1 yılda yeniden hastaneye
yatış nedenlerinin araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmamızda 2019 Mart ve 2021 Eylül ayları
arasında SBÜ Haseki EAH’de doğan tüm bebekler hastane sisteminden retrospektif olarak tarandı.
Yenidoğan Yoğun Bakıma yatan bebeklerin taburculuk sonrası ilk bir yıl içinde olan hastane başvuruları
incelendi. Yeniden yatış yapılan bebeklerin doğum haftası, doğum tartısı, yoğun bakım yatış düzeyi,
yoğun bakım ve servis yatış nedenleri ve yatış günleri ile demografik verileri kaydedildi. Bulgular:
Çalışmamızda 1356 bebek tarandı ve tekrar yatışı olan 44 (%3.2) bebek çalışmaya alındı. Aynı dönemde
hastanemizde doğup yoğun bakım ihtiyacı olmayan 4349 bebeğin yatış oranları (%0.7) ile karşılaştırıldı
ve anlamlı fark saptandı (p<0.001). Bebeklerin üçte ikisi erkekti. Ortalama tartı 2587 ± 675 gr, ortanca
yatış süresi 41 (13-117) gündü. Servis yatış ihtiyacı olan bebeklerin yarısından fazlasının 3.düzey yoğun
bakım yatışı olduğu saptandı. Bir bebek 1000 gram altı, 9 bebek 1000-1500 gram arasında görüldü. On
iki bebek prematürite (%27), dokuz bebek (%20) solunum sıkıntısı ve dokuz bebek sarılık sebebiyle
yatmıştı. Yirmi iki hasta (%50) servislere ASYE-AGE gibi enfeksiyon sebepleriyle yatmıştı, bunların
sekizi RSV pnömonisiydi. Yedi hasta çocuk yoğun bakım, 5 hasta ise çeşitli cerrahi sebepler ile servis
yatışına gerek duymuştu. 3. düzeye yatan bebeklerin tekrar hastaneye yatış nedenleri arasında ilk sırayı
yoğun bakım ve servis takibinin devamı almaktadır. 2. düzeye yatan bebeklerin tekrar hastaneye yatış
nedenleri arasında ise ilk sırayı bronşiolit ve bronkopnömoni almaktadır. Beş hastanın birden fazla servis
yatışı olduğunu gördük. Sonuç: Yenidoğan yoğun bakımdan taburcu edilen bebeklerin, enfeksiyöz
hastalıkları ilk 1 yılda en sık yatış nedenini oluşturmaktadır. Taburculuktan sonraki ilk bir yılda özellikle
solunum yolu hastalıkları ile ilgili olası koruyucu önlemlerin alınması yeniden yatış oranlarını
azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yeniden Hastaneye Yatış, Yoğun Bakım
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Investigation of the Reasons for Re-hospitalization in the One Year after Discharge of Infants
Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit

Abstract
Aim: Infants admitted to the Intensive Care Unit during the neonatal period are at higher risk of
hospitalization than infants followed up with their mothers. These are conditions such as preterm birth,
feeding with formula, taking antibiotics, losing weight more than normal and being separated from the
mother in the early period. In this study, we aimed to investigate the reasons for re-hospitalization in the
first year after discharge of infants hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit. Material and
Method: In our study, all babies born in SBU Haseki EAH between March 2019 and September 2021
were scanned retrospectively from the hospital registry system. The hospital admissions of infants
admitted to the Neonatal Intensive Care Unit within the first year after discharge were analyzed. The
week of birth, birth weight, level of intensive care hospitalization, reasons for hospitalization in intensive
care or service, hospitalization days and demographic data of the babies who were hospitalized again
were recorded. Results: In our study, 1356 infants were screened and 44 (3.2%) infants who were
readmitted were included in the study. The hospitalization rates of 4349 babies born in our hospital
during the same period who did not need intensive care were compared (0.7%) and a significant
difference was found (p<0.001). Two-thirds of the babies were boys. Mean weight was 2587 ± 675 g,
median length of stay was 41 (13-117) days. It was determined that more than half of the babies who
needed ward hospitalization were admitted to the 3rd level intensive care unit. One baby was less than
1000 grams, 9 babies were between 1000-1500 grams. Twelve babies (27%) were hospitalized for
prematurity, nine (20%) for respiratory distress, and nine for jaundice. Twenty-two patients (50%) were
admitted to the wards due to infections such as LRTI-AGE, eight of whom were RSV pneumonia. Seven
patients required hospitalization in the pediatric intensive care unit, and five patients required
hospitalization for various surgical reasons. Continuation of intensive care and service follow-up takes
the first place among the reasons for re-hospitalization of babies admitted to level 3. Bronchiolitis and
bronchopneumonia take the first place among the reasons for re-hospitalization of infants admitted to
the 2nd level. We observed that five patients had more than one ward admission. Conclusion: Infectious
diseases are the most common reason for hospitalization in the first year of infants discharged from the
neonatal intensive care unit. In the first year after discharge, taking possible preventive measures,
especially for respiratory diseases, may reduce the rate of readmission.
Keywords: Newborn, Re-hospitalization, Intensive Care
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Yetişkinlerde Uyku Bruksizmi ve Diğer Uyku Bozuklukları ile İlişkisi

Dr. Oya Öztürk1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

1

Özet
AMAÇ: Uyku bruksizmi, dişleri kenetleme veya gıcırdatma ve/veya mandibulayı itme ile karakterize
tekrarlayan bir çene kası aktivitesidir. Artan yaşla birlikte görülme sıklığı azalmakla birlikte, uyku ve
yaşam kalitesini etkileyebilecek olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmada, yetişkinlerde uyku bruksizmi
sıklığını belirlemek ve diğer uyku bozuklukları ile ilişkisini araştırmak amaçlandı. GEREÇ ve
YÖNTEM: Çalışmaya 150 yetişkin (77 kadın ve 73 erkek) dahil edildi ve bruksizm varlığına göre
olgular iki gruba ayrıldı. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması-3 (ICSD-3) kriterlerine göre
bruksizm ve parasomniler değerlendirildi. Subjektif uyku kalitesini belirlemek için Pittsburgh uyku
kalitesi indeksi, gündüz uykululuğu değerlendirmek için Epworth uykululuk ölçeği ve obstrüktif uyku
apne riskini değerlendirmek için Berlin uyku anketi kullanıldı. Huzursuz bacaklar sendromu (HBS)
tanısı, Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma Grubu tarafından belirlenen kriterlere göre
konuldu. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalaması 36,2±10,0’du. Olguların
%11,3’ünde uyku bruksizmi saptandı. Kötü uyku kalitesi sıklığı, bruksizmi olanlarda, olmayanlara göre
daha yüksekti (%47,1’e karşılık %23,3; p=0,036). Uyku apne riski gözlenme oranı da bruksizmi olan
olgularda, olmayanlara kıyasla anlamlı olarak fazlaydı (%29,4’e karşılık %7,5) (p=0,015). Kabus
bozukluğu ve uykuda konuşma sıklıkları bruksizmi olanlarda, olmayanlara göre daha fazlaydı (p=0.043;
p=0.001). Diğer parasomniler ve HBS sıklıkları her iki grupta benzerdi. SONUÇ: Uyku bozuklukları
sıklıkla bir arada bulunur ve sıklıkla bir uyku bozukluğu başka bir uyku bozukluğunu tetikleyebilir.
Bruksizmi olan olgularda kötü uyku kalitesi, uyku apnesi riski, kabus bozukluğu ve uykuda konuşma
sık görülmektedir. Uyku bruksizmi vakalarında en iyi tedavi yaklaşımını belirlemek için diğer uyku
bozuklukları da iyi sorgulanmalı ve gerekirse polisomnografi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bruksizm; Uyku Kalitesi; Uyku Apne Riski; Parasomni
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Sleep Bruxism in Adults and Its Relationship With Other Sleep Disorders
255
Abstract
Objective: Sleep bruxism is a repetitive jaw-muscle activity characterized by clenching or grinding
of the teeth and/or by thrusting of the mandible. Although its incidence decreases with increasing age,
it has negative effects that may affect sleep and quality of life. This study aimed to assess the frequency
of sleep bruxism in adults and to analyse their association with other sleep disorders. Methods: A total
of 150 adults (77 female and 73 male) were enrolled into this study and divided into two groups based
on presence or absence of bruxism. Bruxism and parasomnias were evaluated according to the
International Classification of Sleep Disorders-3 (ICSD-3) criteria. The subjective sleep quality was
evaluated according to the Pittsburgh Sleep Quality Index, daytime sleepiness was evaluated using the
Epworth Sleepiness Scales, and the Berlin questionnaire was used to evaluate the obstructive sleep apnea
risk. Restless legs syndrome (RLS) was determined according to the criteria of the International RLS
Study Group. Results: The mean age of the study population was 36.2±10.0. Of all the participants,
11.3% had sleep bruxism. Poor sleep quality was higher in with bruxism cases than in without bruxism
(47.1% vs. 23.3%; p=0.036). Sleep apnea risk was also more frequent in with bruxism cases (29.4% vs.
7.5%; p=0.015). Nightmares and sleep talking occurred more frequently in the with bruxism cases than
in the without bruxism (p=0.043; p=0.001). Other parasomnias and RLS were similarly frequent in both
groups. Conclusion: Sleep disorders often coexist, and quite often one sleep disorder can trigger another
sleep disorder. Poor sleep quality, sleep apnea risk, nightmares and sleep talking is common in cases
with bruxism. In order to determine the best treatment approach in cases of sleep bruxism, other sleep
disorders should be well questioned and polysomnography should be performed if necessary.
Keywords: Bruxism; Sleep Quality; Sleep Apnea Risk; Parasomnia
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Abdomen Bt Radyasyon Doz Azaltımı; Gelecek

Dr. Gizem Gül Koç1
*Corresponding author: Gizem Gül Koç

Özet
Giriş: Bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımının artmasıyla hastanın aldığı radyasyon dozunun
azaltılması önemli bir konu haline gelmiştir. Hastanın maruz kaldığı mümkün olan en az radyasyon dozu
ile en kaliteli görüntüyü elde etmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı rutin abdominal BT incelemelerinde
hastaya ait özelliklerin hastanın aldığı doza ve görüntü kalitesine etkisini belirlemektir. Gereç ve
yöntem: Çalışmaya alınan ardışık 235 hastanın rutin abdomen BT incelemeleri sabit kilovolt, otomatik
değişken miliamper ve rutin çekim parametreleri kullanılarak elde olunmuştur. BT doz indeksi (BTDİ),
DLP (BT incelenmesinde belirli bir uzunlukta alınan toplam radyasyon dozu miktarı), ve alınan doz,
efektif mAs, hasta yaşı, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), karın duvar kalınlığı, kemik yoğunluğu
kaydedildi. Görüntü kalitesi parametreleri (Gürültü, sinyal gürültü oranı) kaydedilerek değerlendirildi.
Hasta kişisel özelliklerinin aldığı doz miktarına ve görüntü kalitesi parametreleri üzerine etkileri lineer
regresyon analiziyle araştırıldı. Ardından MATLAB programında yapay sinir ağı yaklaşımıyla analiz
edildi. Bulgular: Hastaların demografik/antropometrik ölçümleri, BTDİ (%92.3), DLP (%73.1) ve
alınan doz (%72) üzerinde etkili bulundu. BTDİ ile VKİ, AP karın boyutu ve karın duvar kalınlığı
arasında anlamlı korelasyonlar bulundu (P< 0.0001; P< 0.0001; P= 0.033). DLP ile cinsiyet arasında
(P= 0.009), alınan doz ile cinsiyet arasında (P= 0.011) anlamlı korelasyonlar vardı. Tüm parametreler
arasında, hasta demografisi/antropometrisi, doz azaltımının hesaplanmasında %98 etkili bulundu. 35
yeni hastada yapay sinir ağı kullanılması, çıktı parametreleri için %97'den fazla ve görüntü kalitesi için
%99'dan fazla doğruydu. Tartışma: Hasta özelliklerinin radyasyon dozu ve görüntü kalitesi üzerinde
önemli bir etkisi vardır. Doz ve görüntü kalitesi BT çekimi öncesi belirlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Abdomen, Bt, Radyasyon, Doz Azaltımı, Hasta Özellikleri

Abdomen Ct Dose Reductıon; Future

Abstract
Introduction: With the increasing use of computed tomography (CT), minimizing the radiation dose
that patients are exposed to during this procedure has become a vital issue. In this study, it was aimed
to determine the effects of patient characteristics on dose and image quality in abdominal computed
tomography (CT) examinations and to estimate dose and image quality before scanning. Material and
Methods: Consecutive 235 patients underwent routine abdomen CT examinations were included in this
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study. CT examinations were acquired using a 16-section CT, 110 kV, and automatic variable mA. CT
dose index (CTDI), dose length product (DLP), effective dose, effective mAs,
demographic/anthropometrics (age, gender, body mass index [BMI], AP and lateral abdomen
dimensions, abdomen wall thickness, bone density) were recorded for each patient. The effect of
patients’ demographics/anthropometrics on received dose and image quality was investigated by linear
regression analysis. All parameters were evaluated using an artificial neural network (ANN). Results:
Patients demographics/anthropometrics were found to be effective over CTDI (92.3%), DLP (73.1%),
and received dose (72%). Significant correlations between CTDI and BMI, AP abdomen dimension, and
abdomen wall thickness were found (P< 0.0001; P< 0.0001; P= 0.031). There were significant
correlations between DLP and gender (P= 0.009), between received dose and gender (P= 0.011). Of all
parameters, patient demographics/anthropometrics were found to be 98% effective in calculating dose
reduction. Using ANN on 35 new patients was more than 97% accurate for output parameters and 99%
for image quality. Conclusions: Patient characteristics have a significant impact on radiation dose and
image quality. Dose and image quality can be determined before CT.
Keywords: Abdomen, Ct, Radiation, Dose Reduction, Patient Features
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Bdellovibrio bacteriovorus’un Balb-c Farelerinin Böbrek Dokusunda CRP
ve TNF- α Düzeyleri Üzerine Etkisi
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Özet
Bu çalışma cerrahi alan enfeksiyonu oluşturulan Balb-c farelerinde, Bdellovibrio bacteriovorus (BB)
ve antibiyotik tedavisinin C-reaktif protein (CRP) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) düzeyleri
üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 60 adet Balb-c fare (8-10 hafta, erkek, 25–
35 gr) kullanıldı. Ön çalışma ile Klebsiella pneumoniae (KP) enfeksiyon dozu ve BB tedavi dozu
belirlenen fareler; kontrol, K. pneumoniae, B. bacteriovorus, K. pneumoniae+ B. bacteriovorus
(KP+BB), K. pneumoniae+Meropenem (antibiyotik) (KP+M) ve K. pneumoniae+ B. bacteriovorus
+Meropenem KP+BB+M olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır. Çalışmanın 3. gününde sakrifiye edilen
farelerin böbrek dokuları alınarak CRP ve TNF-α düzeyleri belirlenmiştir. Böbrek CRP düzeyleri
yönünden değerlendirildiğinde kontrol ve uygulama grupları ile BB grubu arasında anlamlı bir fark
(p<0,001) olduğu, bu farkın ise BB grubundaki düşüşten kaynaklandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte
kontrol ve KP uygulaması yapılan gruplara göre, KP+BB ve KP+BB+M tedavi uygulanan gruplarda
istatistiki bir fark olmamasına rağmen değerlerin kontrol grubuna yaklaştığı tespit edilmiştir. Böbrek
TNF-α düzeyleri yönünden gruplar arasında istatistiki bir fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, B.
bacteriovorus’un Balb-c farelerinin böbrek dokularında, CRP düzeyleri üzerine olumlu etkilerinin
olabileceği gözlemlenmiş olup, yeni araştırmalar için öncülük edebileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelime: Bdellovibrio bacteriovorus, CRP, TNF-α

Effect of Bdellovibrio bacteriovorus on CRP and TNF-α Levels in Kidney Tissue of

Abstract
This study was conducted to determine the effects of Bdellovibrio bacteriovorus (BB) and antibiotic
treatment on C-reactive protein (CRP) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) levels in Balb-c mice
with surgical site infection. Sixty Balb-c mice (8-10 weeks, male, 25-35 g) were used in the study. Mice
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whose Klebsiella pneumoniae (KP) infection dose and BB treatment dose were determined by the
preliminary study; control, K. pneumoniae, B. bacteriovorus, K. pneumoniae+ B. bacteriovorus
(KP+BB), K. pneumoniae+Meropenem (antibiotic) (KP+M) and K. pneumoniae+ B. bacteriovorus +
Meropenem KP+BB+M divided into 6 groups. The kidney tissues of the mice sacrificed on the 3rd day
of the study were taken and CRP and TNF-α levels were determined. When the kidney was evaluated
in terms of CRP levels, it was determined that there was a significant difference (p<0.001) between the
control and administration groups and the BB group, and this difference was due to the decrease in the
BB group. In addition, it was determined that the values approached the control group, although there
was no statistical difference in the KP+BB and KP+BB+M treatment groups compared to the control
and KP applied groups. It was determined that there was no statistical difference between the groups in
terms of kidney TNF-α levels. As a result, it has been observed that B. bacteriovorus may have positive
effects on CRP levels in the kidney tissues of Balb-c mice, and it is thought that it may lead to new
research.

Keywords: Bdellovibrio bacteriovorus, CRP, TNF-α
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Özet
Diz çevresinde farklı bölgelere yerleşim gösteren yağ yastıkçıkları bulunur. Dizin ön bölümünde;
anterior suprapatellar, infrapatellar (Hoffa) ve arka bölümünde posterior suprapatellar olarak üç adet
yağ yastıkçığı vardır. Diz eklemindeki yağ yastıkçıkları, intrakapsüler ve ekstra sinovyal olarak
yerleşmiştir. Kendine özgü mikroskobik ve mekanik özelliklere sahip bir fibro-adipoz doku olan
“Hoffa'nın yağ yastığı” olarakta bilinen infrapatellar yağ yastığı (İYY), diz eklemindeki ana yağ
yapısıdır. Eklem kapsülü ile arka yüzünü sınırlandıran sinovyal membran arasındadır. İYY esas olarak
adipositlerden oluşur ve bol miktarda kan damarları ve sinirler bulunur. İYY, patellar tendonu ve
menisküsün ön boynuzlarını korur ve ayrıca patellar ligamenti besler. Gonartrozlu hastaların İYY'sinin
ayırt edici mikroskobik ve morfolojik özellikleri ile ilgili literatürde sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu
nedenle çalışmamızda diz cerrahisi uygulanan gonartrozlu hastaların İYY'sinin histolojik özelliklerini
incelemeyi amaçladık. 2019-2022 yılları arasında dizinden açık veya artroskopik cerrahi uygulanan 24
hasta (Yaş; Min:51-Max:76) çalışmaya dahil edildi. İYY doku örnekleri Grup-1‘de (n:20) gonartroz
nedeniyle dizlerine açık ameliyat ile protez tatbik edilen hastalardan seçilirken, Grup-2 (n:4) ise (Kontrol
grubu) menisküs yırtığı nedeniyle artroskopik girişim uygulanan gonartrozu olmayan hastalardan
seçildi. Parafine gömülü bloklardan alınan İYY örneklerinden 3 µm'lik kesitler elde edildi ve
hematoksilen-eozin (HE) ile boyanarak histolojik olarak incelendi. Bu inceleme de 400x büyütmede 10
farklı alanda görülen vaskülarizasyon ve lenfositik infiltrasyon değerlendirildi. Verilerin
değerlendirilmesi için uygun istatistiksel yöntem kullanıldı. Gruplara ait ortalama ve standart sapma
değerleri verildi. P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Grup-1 hastaların ortalama
vaskülaritesi 2,46±0,79 (Min:1-Max:5) saptanırken, Grup-2 hastalarda 1,37±0,49 (Min:0-Max:2)
saptandı. Lenfositik infiltrasyon değerlendirilmesinde ise ortalama olarak Grup-1 hastalarda 1,28±0,71
(Min:0-Max:4) iken Grup-2 de 0,5±0,38 (Min:0-Max:1) saptandı.
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Sonuç olarak demografik özelliklerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı
(p>0,05). Ancak Grup-1 hastaların İYY'sinde vaskülarite ve lenfositik infiltrasyonda Grup-2 hastalara
kıyasla artış olduğu bu artışında istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (sırasıyla p<0,01, p<0,01).
Daha geniş vaka serili örneklemleri içeren moleküler düzeydeki çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Gonartroz, İnfrapatellar Yağ Yastığı, Vaskülarite, Lenfositik İ̇nfiltrasyon
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Exp. Dr. Gönül Erkan1, Exp. Dr. Yılmaz Apaydın2, Assoc. Prof. Dr. Buket Özyaprak2
1

Department of Anesthesiology and Reanimation, Ahi Evren Training and Research Hospital, Health Sciences
University, Trabzon
2
University of Health Sciences Turkey, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Clinic of
Anesthesiology and Reanimation, Bursa, Turkey

Özet
Giriş ve Amaç: Evde bakım hizmeti, hasta bir bireye sağlık hizmetlerinin kendi evinde
uygulanmasıdır. Ama bakım verme bakım veren birey için oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Biz de bu
çalışmada bakım veren bireyleri Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ve Zarit Bakım Verme
Yükü Ölçeği (ZBYÖ) ile değerlendirmeyi amaçladık. Materyal Metod: Çalışma alınan etik kurul
onayından (2021/64) sonra anket çalışması olarak yapıldı. Araştırma evrenini evde bakım hizmeti alan
45 hastanın bakım verenleri oluşturdu. Bireylerin demografik verileri sorgulandı ve HAD, ZBYÖ
uygulandı. HAD ölçeğinin anksiyete (HAD-A) ve depresyon (HAD-D) şeklinde alt ölçekleri mevcuttur.
HAD-A için kesme puanı 11 ve üstü, HAD-D için 8 ve üzeri risk grubudur. Bulgular: Çalışmaya
katılanlar; 33(%73.33) kadın ve 12(%26.67) erkekti. Yaş ortalaması 45.82±13.58 yıl; medeni durumu
evli 34(%75.56), bekar 11(%24.44); eğitim düzeyi okur-yazar 4(%8.89), ilkokul 13(%28.89), ortaokul
5(%11.11), lise 17(%37.78), üniversite mezunu ise 6(%13.33) olarak saptandı. HAD-A puanı sonucu
eşik altı olanlar (10 ve altı) 32 kişi (%71.11), eşik üstü olanlar (11 ve üstü) 13 kişi (%28.89); HAD-D
puanı sonucu eşik altı olanlar (7 ve altı) 28 kişi (%62.22), eşik üstü olanlar (8 ve üstü) 17 kişidir
(%37.78). ZBYÖ sonucu ise 33.38±13.98 olarak bulundu. Tartışma-Sonuç: Hasta yakınları hastalarına
bakım verirken bakım yükü ile karşılaşmaktadır. Bakım yükünün etkileri; emosyonel olarak
huzursuzluk, anksiyete ve depresyon şeklinde olabilmektedir. Çalışma evrenimizdeki sonuçlara göre
HAD anksiyete puanı eşik üstüne sahip bireylerin oranı %28.89; HAD depresyon puanı eşik üstüne
sahip bireylerin oranı ise %37.78dir. Eşik üstünde yer alan bireyler risk grubudur. ZBYÖ değerleri
ortalaması da 33.38±13.98 dir. Yapılan bu değerlendirme testleriyle hem değerlerlerin ölçümü yapılarak
kişinin anksiyete, depresyon ve bakım yükü yaşayıp yaşamadıkları öğrenilir hem de sıkıntı yaşadıkları
hususlar (ekonomik, bakım vermede eğitim yetersizliği, kendine vakit ayıramama ) saptanmış olur.
Bunların tespit edilmesi gerekli desteklerin sağlanma imkanını bize sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Evde Bakım, Bakım Veren Birey, Bakım Yükü, Hastane Anksiyete ve Depresyon
Ölçeği, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği.
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Sağlık Çalışanlarında Meslekı̇ Tükenmı̇şlı̇k Aktı̇vı̇te Öz Yeterlı̇lı̇k ve
İlı̇şkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇
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T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi
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Özet
Amaç: Türkiye’de sağlık çalışanları yüksek iş yükü ve düzensiz mesai saatleri gibi problemler
yaşayabilmektedir. Türkiye’de sağlık çalışanlarıyla yapılan çalışmalarda genellikle mesleki tükenmişlik
düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik
düzeyleri ile aktivite öz yeterlilik arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik ile aktivite öz yeterliliği ilişkisini
incelemektir. Yöntem: Çalışmaya kamu hastanelerinde çalışan 52 sağlık çalışanı dahil edilmiştir.
Çalışma kapsamında genel bilgi formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri Genel Formu (MTE-GF),
Aktivite Öz Yeterliliği Anketi (OSA) kullanıldı. Bulgular: Çalışmada; MTE-GF alt boyutları olan
mesleki tükenmişlik (MT) ve mesleki duyarsızlaşma (MD) alt boyutları ile OSA arasında pozitif yönde
yüksek düzeyde anlamlı ilişki tespit edildi (sırasıyla; r=,481; r=,511, p<0.001). Nöbet tutan sağlık
çalışanları ile nöbet tutmayan sağlık çalışanları arasında mesleki tükenmişlik, mesleki duyarsızlaşma ve
aktivite öz yeterlilik algısı açısından anlamlı fark saptandı (p<,001, d=1,509; p<,001, d=2,200; p<,001,
d=1,186). Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen veriler, sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik ve
mesleki duyarsızlaşma arttıkça ile aktivite öz yeterlilik algısının azaldığını göstermektedir. Ayrıca nöbet
tutan sağlık çalışanlarının, nöbet tutmayan sağlık çalışanlarına göre daha yüksek mesleki tükenmişlik
ve mesleki duyarsızlaşma yaşadıklarına ve daha düşük aktivite öz yeterlilik algısına sahip olduklarına
dikkat çekmektedir. Sağlık çalışanlarının mesleki tükenmişlik ve mesleki duyarsızlaşma düzeyinin
azaltılması için özellikle aktivite öz yeterlilik algılarının geliştirilmesine yönelik müdahalelerin önemli
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu konuda daha fazla çalışma yapılması ile sonuçların daha fazla
genellenebilirliği sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aktivite, Mesleki Tükenmişlik, Sağlık Çalışanları
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Investigation of the Relationship of Professional Burnout and Activity Self-Efficiency in
Healthcare Professionals

Abstract
Objective: Healthcare workers in Turkey may experience problems such as high workload and
irregular working hours. In studies conducted with health workers in Turkey, it is seen that burnout
levels are generally high. However, no study has been found that investigates the relationship between
occupational burnout levels and activity self-efficacy in healthcare workers. The aim of this study is to
investigate the relationship between occupational burnout and activity self-efficacy in health workers.
Method: 52 healthcare professionals working in public hospitals were included in the study. Within the
scope of the study, general information form, Maslach Burnout Inventory General Form (MBI-GF),
Occupational Self Assessment (OSA) were used. Results: In the study; A highly significant positive
correlation was found between the sub-dimensions of VTE-GF, occupational exhaustion (OE), and
occupational depersonalization OD), and OSA (r=.481; r=.511, p<0.001, respectively). A significant
difference was found between the healthcare workers who works with 24-hours shift and who not works
with 24-hours shift in terms of occupational burnout, occupational depersonalization and perception of
activity self-efficacy (p<.001, d=1.509; p<.001, d=2.200; p<.001, d= 1,186). Conclusion: The data
obtained from this study show that as occupational burnout and occupational depersonalization increase
in health workers, the perception of activity self-efficacy decreases. It also draws attention to the fact
that health care workers works with a 24-hours shift experience higher occupational burnout and
occupational depersonalization and have a lower perception of activity self-efficacy compared to health
workers who do not works with 24-hours shift. In order to reduce the level of occupational burnout and
occupational depersonalization of health workers, it is seen that interventions aimed at improving
activity self-efficacy perceptions are especially important. However, more generalizability of the results
will be achieved with further studies on this subject.
Keywords: Activity, Occupational Burnout, Healthcare Professionals
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Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryuma Yönelik Bakım
Uygulamaları: Nitel Bir Çalışma
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Özet
Amaç: Araştırma, cerrahi yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin deliryuma yönelik bakım
uygulamalarını daha derin bir biçimde ortaya çıkarmak amacıyla nitel bir araştırma olarak yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya bir üniversite hastanesinin cerrahi yoğun bakım kliniklerinde çalışan ve deliryumu
olan hastaya bakım vermiş 20 hemşire alınmıştır. Araştırmada veriler nitel veri toplama yöntemlerinden
görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formu olarak; literatür doğrultusunda
hazırlanan kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve görüşmelerden elde
edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın yürütülebilmesi için bir
üniversitenin etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaşları 27-55
arasında değişmekte olup 15’i kadındır. Çalışmada hemşirelerin deliryumun tanılamada kullandığı
yöntemler subjektif ve objektif olmak üzere iki ana temaya ayrılmıştır. Hemşirelerin deliryumu olan
hastaya bakım verirken uyguladığı girişimler ise güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, iletişim,
beslenme, hareket, uyku ve bağımlı girişimler/diğer olmak üzere altı temaya ayrılmıştır. Ayrıca
hemşirelerin deliryumu olan hastaya bakım verirken yaşadıkları güçlükler hastaya bağlı, sistemsel ve
bireysel güçlükler olmak üzere üç temaya ayrılmıştır. Sonuç: Çalışmada hemşirelerin deliryumu
tanılama ve deliryum olan hastaya bakım uygulamaları konusunda belirttiği girişimlerin genellikle
kanıta dayalı uygulamalar ile örtüştüğü belirlenmiştir. Ancak hemşirelerin bazı kanıta dayalı girişimleri
belirtmediği de göze çarpmaktadır. Bu kapsamda yoğun bakım ekibi içerisinde önemli bir yere sahip
olan hemşirelere deliryumu tanıma ve yönetmeye ilişkin hizmet içi eğitimler verilerek bakım kalitesinin
artırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ameliyat Sonrası Bakım, Deliryum, Hemşirelik
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Delirium Care Practices of Surgical Intensive Care Nurses: A Qualitative Study
266
Abstract
Purpose: The research was conducted as qualitative research to reveal more deeply the care practices
of nurses working in surgical intensive care units for delirium. Method: Twenty nurses working in a
university hospital's surgical intensive care clinics and caring for patients with delirium were included
in the study. In the study, data were collected using the interview method, one of the qualitative data
collection methods. As a data collection form; The personal information form and semi-structured
interview form prepared in line with the literature were used and the qualitative data obtained from the
interviews were analyzed by the content analysis method. Ethics committee approval of a university was
obtained to carry out the study. Results: Ages of the nurses participating in the study ranged from 27 to
55, and 15 of them were women. The methods used by nurses in the diagnosis of delirium were divided
into two main themes subjective and objective. Nurses' care interventions were divided into six themes:
providing and maintaining a safe environment, communication, eating and drinking, mobilization,
sleeping, and dependent interventions/others. In addition, the difficulties experienced by nurses are
divided into three themes: patient-related difficulties, systemic difficulties, and individual difficulties.
Conclusion: In the study, it was determined that the methods and nursing interventions used by nurses
to identify patients with delirium generally overlap with evidence-based practices. However, it is
noteworthy that the nurses did not specify some evidence-based interventions. In addition, it was
determined in the study that nurses had some difficulties while applying care. In this context, it is
recommended to increase the quality of care by giving in-service training to nurses, who have an
important place in the intensive care team, in the assessment and management of delirium.
Keywords: Postoperative Care, Delirium, Nursing
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COVID-19 Pandemisinde Ön Saflarda Çalışan Enfeksiyon Kontrol
Hemşirelerinin Travma Sonrası Büyüme Durumlarının Belirlenmesi

Asst. Prof. Dr. Sevecen Çelı̇k İnce1, Öğr. Gör. Arzum Çevik Bekleviç2
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2
ZBEÜ AESHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı

Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisinde sağlık hizmetleri içerisinde önemli rol
oynayan enfeksiyon kontrol hemşirelerinin travma sonrası büyüme durumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte olup, Eylül 2022 tarihinde Türkiye’deki hastanelerin
enfeksiyon kontrol komitelerinde çalışan 170 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ile yürütülmüştür.
Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hemşire Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Travma Sonrası Büyüme
Envanteri” kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın sonucunda Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin TSBE
toplam puan ortalaması 70.73±23.03 olup, ölçek alt boyutlarından en yüksek puanı benlik algısında
değişiklik alt boyutundan aldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin yaş ve medeni durumuna göre TSBE
yaşam felsefesinde değişim alt boyut puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışma yılına ve COVID-19 hastalığı nedeni
ile sağlık çalışanı yakınını kaybetme durumuna göre TSBE toplam puanları arasında anlamlı fark olduğu
saptanmıştır. Sonuç ve öneriler: Araştırma sonucuna göre enfeksiyon kontrol hemşirelerinin COVID19 pandemisi sonrası travma sonrası orta düzeyde bir büyüme yaşadığı söylenebilir. Hemşirelerin
travma sonrası büyümesini yaş, medeni durum, çalışma yılı ve pandemi dönemi sağlık çalışanı yakınını
kaybetmelerinin etkilediği görülmektedir. Pandemide ön saflarda çalışan hemşirelerin ruhsal sağlık
durumlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda enfeksiyon kontrol hemşirelerinin ruhsal
sağlığını geliştirecek girişimlerin planlanması ve uygulanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, Mental Sağlık, Hemşirelik, Posttravmatik Büyüme
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Covı̇d-19 Tanılı Hastalara Bakım Veren Hemşı̇relerı̇n Deneyı̇mlerı̇: Nı̇tel
Bı̇r Çalışma
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Özet
Amaç: Bu çalışma, COVID-19 tanılı hastalara bakım veren hemşirelerin deneyimlerini derinlemesine
incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden
fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna, 2022 Mayıs - Temmuz tarihleri
arasında, bir devlet hastanesinin COVID-19 tanılı hastalara bakım veren birimlerinde çalışan 35 hemşire
alınmıştır. Örneklem seçiminde, amaçlı örnekleme yöntemi olan yoğun ör¬nekleme tekniğinden
yararlanılmış ve örneklem büyüklüğünü 7 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulguların
değerlendirilmesinde, tümevarımcı içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde,
MAXQDA 2020 programından yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları doğrultusunda
hemşirelerin ifadelerinden temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Buna göre; COVID-19 tanılı hastalara
bakım veren hemşirelerin "yaşadıkları zorluklar", "yaşamlarına etkileri", "hissettikleri duygular" ve "baş
etme yöntemleri" olmak üzere 4 tema belirlenmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde çalışmanın
hemşirelerin yaşamlarına olan etkileri teması bağlamında, hayata bakış açılarına etkileri, mesleki
hayatlarına etkiler, aile ve sosyal yaşamlarına etkiler olarak alt temaları ortaya çıkmıştır. Sonuç: Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar, COVID-19 tanılı hastalara bakım veren hemşirelerin damgalanma ve
yöneticilerin süreci yönetmelerinden kaynaklı zorluklar yaşadıklarını göstermiştir. Bu süreç,
hemşirelerde hasta sayısındaki yoğunluk, yetersiz hemşire sayısı, tedavi ve bakıma yetişememe, sık sık
ölüm olgusu ile karşılaşma gibi zor şartlarda çalışma, hak ettikleri değeri görmeme, yalnızlık ve
tükenmişlik gibi mesleki sorunlara; sevdiklerini kaybetme korkusu, asosyal olma, bulaş korkusu, aile
içi etkileşimlerin bozulması olarak da aile ve sosyal yaşamlarında sorunlara neden olmuştur.
Hemşirelerin, yaşadıkları bu olumsuzluklarla baş etmek için ise spor yapma, ağlama ve medikal tedavi
yöntemlerini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen, hemşirelerin hayata
bakışlarında olumlu farkındalıklar da sağladığı görülmüştür.
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Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin iyi oluşlarının artması, hissettikleri
duyguların farkına varması, bakış açılarının değişmesi, etkili baş edebilmesi, problem çözme
becerilerinin gelişmesi için farkındalık temelli yaklaşımların uygulanması, maddi ve psikolojik destek
müdahalelerinin sunulması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Pandemi, COVID-19, Deneyim, Nitel Araştırma

Experiences of Nurses Caring for Patients Diagnosed Wı̇th COVID-19: A Qualitative Study

Abstract
Objective: This study was conducted in order to study in depth the experiences of nurses who care for
patients diagnosed with COVID-19. Materials and Methods: In the study, a phenomenological pattern
from qualitative research methods was used. The study group of the research included 35 nurses working
in the units of a state hospital that care for patients diagnosed with COVID-19 between May 2022 and
July. Intense sampling technique, which is a purposive sampling method, was used in the selection of
the sample and the sample size was formed by 7 nurses. A semi-structured interview form was used to
collect the data. In the evaluation of the findings obtained from the interviews, inductive content analysis
method was used. The data were analyzed using the MAXQDA 2020 program. Results: In line with the
research findings, themes and sub-themes were determined from the expressions of the nurses.
According to this; 4 themes were determined as "difficulties they experienced", "effects on their lives",
"emotions they feel" and "coping methods" of nurses who care for patients with a diagnosis of COVID19. In the context of the theme of the effects on nurses' lives who work during the COVID-19 pandemic,
sub-themes emerged as ‘effects on their perspectives on life’, ‘effects on their professional lives’, and
‘effects on their family and social lives’. Conclusion: The results obtained from this study showed that
nurses who care for patients with a diagnosis of COVID-19 experience difficulties due to stigmatize and
their superiors' management of the process. The causes of this process includes working in difficult
conditions such as the intensity of the number of patients, insufficient number of nurses, inability to
reach treatment and care, and frequently encountering death cases; professional problems such as not
being appreciated, loneliness and burnout; family and social life problems such as Fear of losing loved
ones, being asocial, fear of contagion, and disruption of family interactions. It has been revealed that
nurses use sports, crying and medical treatment methods to cope with these negativities. Despite all the
negativities, it has been observed that this process also provide positive awareness in nurses’ outlook on
life. According to the results obtained from the research, it was suggested that awareness-based
approaches should be applied, and financial and psychological support interventions should be offered
in order to increase nurses' well-being, to become aware of the emotions they feel, to change their
perspectives, to cope effectively and to develop their problem-solving skills
Keywords: Nurse, Pandemic, COVID-19, Experience, Qualitative Research
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Diyabetik Ayağı Olan Hastaların Sağlığa ve Hastalığa İlişkin Tutumları ile
Hastalığı Kabul Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
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Özet
Amaç: Araştırma, diyabetik ayağı olan bireylerin sağlığa ve hastalığa ilişkin tutumları ile hastalığı
kabul arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma
01.06.2017-30.11.2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji servisinde
takip edilen, araştırma kriterlerine uyan 115 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmada etik kurul onayı,
çalışmanın yapıldığı hastaneden gerekli izin ve bireylerden yazılı bilgilendirilmiş gönüllü olur
alınmıştır. Araştırmanın verileri, tanımlayıcı anket formu, diyabet hastalarında sağlık inanç modeli
ölçeği ve hastalığı kabul ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann-Whitney
U, Kruskal Wallis, tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplarda t testi ve Pearson korelasyon analizi
kullanılmıştır. Bulgular:. Çalışmada hastaların sağlık inanç modeli ölçeğinin sadece algılanan ciddiyet
alt boyutunda pozitif sağlık inancına, diğer alt boyutlar ve toplam sağlık inancında negatif sağlık
inancına sahip olduğu belirlenmiştir. Hastaların hastalığı kabul ölçeği toplam puan ortalaması
22.79±.6.72 olarak saptanmıştır. Diyabetik ayak yarası süresi arttıkça hastaların hastalığı kabul
düzeyinin azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Sağlık inanç modeli ölçeğinin sağlıkla ilgili önerilen
aktiviteler alt boyutu puan ortalaması ile hastalığı kabul ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönlü,
zayıf düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sağlık inanç modeli ölçeğinin
algılanan engeller alt boyutu puan ortalaması ile hastalığı kabul ölçeği puan ortalaması arasında negatif
yönlü, zayıf düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda
diyabetik ayağı olan hastaların sağlık inançlarının negatif/olumsuz, hastalığı kabul düzeylerin ise orta
düzeyde olduğu belirlenmiştir.Diyabetik ayağı olan hastaların belirli aralıklarla sağlık inançlarının ve
hastalığı kabul düzeylerinin değerlendirilmesi ve uygun girişimlerin planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, Sağlık İnancı, Hastalığı Kabul, Hemşirelik
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The Relationship Between Illness Acceptance and Attitudes Towards Health and Illness in
Patients With Diabetic Foot

Abstract
Objective: The research was conducted as a descriptive study to determine the relationship between
the attitudes towards health/illnes and acceptance of illness in patients with diabetic foot. Methods: The
research was carried out between 01.06.2017-30.11.2017 on 115 patients. Ethics committee approval,
necessary permission from the hospital, and written informed consent from the individuals were received
in the study. The data of the study were collected using Descriptive Questionnaire, Health Belief Model
Scale in Diabetes Patients, and Illness Acceptance Scale. Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, One-way
analysis of variance, T-tests on independent groups and Pearson correlation analysis were used to
evaluate the data. Results: In the study, it was determined that the patients had positive health belief
only in the perceived severity sub-dimension of the health belief model scale, and negative health belief
in the other sub-dimensions and total health belief. The mean score of the patients' illness acceptance
scale was determined as 22.79±.6.72. As the duration of diabetic foot wound increased, the level of
acceptance of the illness decreased (p<0.05). A positive, weak, statistically significant relationship was
found between the mean sore of the recommended health-related activities sub-dimension of the health
belief model scale and the mean score of the acceptance of the illness scale (p<0.05). A negative, weak,
statistically significant relationship was found between the mean score of the perceived barriers subdimension of the health belief model scale and the mean score of the acceptance of the illness scale
(p<0.05). Conclusion: In our study, it was determined that the health beliefs of the patients with diabetic
foot were negative, and the level of acceptance of the illness was moderate. Based on our results, it is
recommended to evaluate the health beliefs and illness acceptance levels of patients with diabetic foot
at regular intervals and to plan appropriate interventions.
Keywords: Diabetic Foot, Health Belief, Acceptance of İllness, Nursing
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Hemşire Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Hasta Eğitim Materyallerinin
Okunabilirlik Düzeyinin Değerlendirilmesi

Ph.d. Cand. Tuğçe Yeşı̇lyaprak1, Asst. Prof. Dr. Fadime Gök1, Asst. Prof. Dr. Ayla Yavuz
Karamanoğlu1
Pamukkale Üniversitesi
*Corresponding author: TUGCE YEŞİLYAPRAK
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Özet
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencileri tarafından hazırlanan hasta eğitim materyallerinin
okunabilirlik, doğruluk ve anlaşılabilirliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Metot: Bu çalışma
tanımlayıcı retrospektif tiptedir. Bu çalışmada Türkiye’de 2019-2020 Eğitim Öğretim bahar yarı yılı’nda
bir Üniversite’nin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde okuyan, Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği dersini alan öğrenciler tarafından hazırlanan hasta eğitim materyallerinin (n=39)
okunabilirliği incelendi. Değerlendirmede Ateşman Okunabilirlik Testi, Flesch–Kincaid Okunabilirlik
Testi ve Hasta Eğitim Materyali Kontrol Listesi kullanıldı. Bulgular: Bu materyaller, gastrointestinal,
kas iskelet, ürogenital, solunum, kardivasküler, endokrin sistem, nöroşirürji, KBB, meme, göz ve yanık
cerrahisi ile ilgiliydi. Hasta eğitim materyallerinin ortalama Flesch-Kincaid Okunabilirlik puanı
56.98±6.06 idi. PEM'lerin ortalama Ateşman Okunabilirlik puanı 66.37±6.80 idi. Puan ortalamalarına
eğitim materyallerinin %59.0’unun okunabilirliği orta güçlükteydi ve 10-12. Sınıf seviyesinde
hazırlanmıştı. Hasta eğitim materyallerinin %74,4'ü kanıta dayalı uygulamalara yer vermiş, %89,7'si
eğitimin amacını açıklamış, %87,2'si hastalık sürecini neden sonuç ilişkisi içinde tartışmıştır. Sonuç:
Hemşirelik öğrencileri tarafından hazırlanan PEM'ler zor okunabilirlik düzeyine ve düşük düzeyde
anlaşılırlığa sahiptir. Yapısal düzen ve içerik açısından incelendiğinde, PEM'ler yapısal düzen ve
içerikle ilgili tüm rehber önerilerini karşılamadı.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hasta Eğitim Materyali, Okunabilirlik

Assessing the Readability Level of Patient Education Materials Prepared by Nursing Students

Abstract
Aim: This study aimed to evaluate the readability, accuracy and comprehensibility of patient
education materials prepared by nursing students. Method: This study is of descriptive retrospective
type. In this study, the readability of patient education materials (n=39) prepared by students studying
at a University's Health School Nursing Department and taking the Surgical Diseases Nursing course in
the spring semester of 2019-2020 academic year in Turkey was examined. Ateşman Readability Test,
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Flesch–Kincaid Readability Test and Patient Educational Material Checklist were used for evaluation.
Results: These materials were related to gastrointestinal, musculoskeletal, urogenital, respiratory,
cardiovascular, endocrine system, neurosurgery, ENT, breast, eye and burn surgery. The mean FleschKincaid Readability score of the patient education materials was 56.98±6.06. The mean Ateşman
Readability score of the PEMs was 66.37±6.80. The readability of 59.0% of the training materials was
of medium difficulty, with a score of 10-12. It was prepared at grade level. Of the patient education
materials, 74.4% included evidence-based practices, 89.7% explained the purpose of education, and
87.2% discussed the disease process in a cause-effect relationship. Conclusion: PEMs prepared by
nursing students have poor readability and low intelligibility. Examined in terms of structural layout and
content, PEMs did not meet all the guidelines recommendations regarding structural layout and content.
Keywords: Nursing, Patient Education Materials,readability

273

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 264
274
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0001-7098-6838

İşe Yeni Başlayan Hemşirelerde Tıbbi Hata Eğilimi İle Algılanan Örgütsel
Destek Arasındaki İlişki

Msc. Hümeyra CEYLAN*1, Assist. Prof. Nihal ÜNALDI BAYDIN 2
2
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Özet
Amaç: Araştırma işe yeni başlayan hemşirelerde tıbbi hata eğilimi ile algılanan örgütsel destek
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve
ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığına bağlı bir şehir hastanesinde işe yeni
başlamış 303 hemşire, örneklemini ise 268 hemşire oluşturmaktadır. Araştırma verileri Şubat-Haziran
2021 tarihleri arasında Google Forms aracılığıyla Tanıtıcı Bilgi Formu, Hemşirelikte Tıbbi Hata Eğilimi
Ölçeği ve Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi IBM
SPSS 23 istatistiksel programında ortalama, standart sapma, ortanca, frekans, yüzdelik, bağımsız iki
örnek t testi, Mann Whitney U Testi, Tek yönlü varyans analizi. Kruskal Wallis testi, Sperman’s rho
korelasyon testi, Shapiro-wilk ve Kolmogorov Smirnov testleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Hemşirelerin %34.7’sinin daha önce tıbbi hata yaptığı ve tıbbi hata yapanların %61.8’inin
yöneticiye tıbbı hatayı bildirdiği belirlenmiştir. Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilim Ölçeği puan
ortalamasının 4,49±0,46; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği puan ortalamasının 2,7±0,57 olduğu
saptanmıştır. Hemşirelerin tıbbi hata eğilimleri ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki deneyim, bir
vardiyada bakım verilen hasta sayısı, çalışılan birim, tıbbi hatayı yöneticiye bildirme durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Hemşirelerin algıladıkları örgütsel destek ile
kurumdaki deneyim süresi ve çalışma şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu
belirlenmiştir. İşe yeni başlayan hemşirelerin tıbbi hata eğilimleri ile algıladıkları örgütsel destek
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir. Sonuç: Hemşirelerin algılanan örgütsel
destek düzeylerinin orta seviyede olduğu, tıbbi hata eğilimlerinin düşük olduğu saptanırken hemşirelerin
tıbbi hata yapma eğilimleri ile örgütsel destek algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. Yönetici hemşirelerin tıbbi hataların raporlanması konusunda farkındalık artırmak için
çalışanlarını cesaretlendirici yaklaşım sergilemeleri ve bilgilendirici toplantılar düzenlemeleri önerilir.
Ayrıca işe yeni başlayan hemşirelere yönelik oryantasyon programları ve periyodik toplantılar
düzenlemeleri hemşirelerin örgütsel destek algılarını artırılmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Tıbbi Hata; Algılanan Örgütsel Destek
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Kronı̇k Hastalığın Çocuklar ile Aı̇lelerı̇ Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇ ve Korunma
Yöntemlerı̇

Asst. Prof. Dr. Dilek Demir1, Asst. Prof. Dr. Çiğdem Müge Haylı1
Hakkari Üniversitesi

1

Özet
Kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesinin belirlenmesi, oluşabilecek etkileri aile ilişkileri ile
yakından ilişkilidir. Çocukluk çağında görülen kronik hastalığa sahip olan çocuk sayısı her geçen gün
artmaktadır. Çocuğun kronik hastalık tanısı almasıyla beraber, aile yapısında değişiklikler ortaya
çıkmakta, aile içi rollerde değişiklikler olmaktadır. Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı
kardeşlerinde,ebeveynlerinde ya¬şam kalitesinde genellikle tümden bir etkilenmenin olduğunu
gös¬termektedir. Sağlıklı kardeşler içe kapanma, saldırganlık, depresyon, ebeveynlerinde kaygı,
suçluluk ve izolasyon gibi farklı duygular yaşamaktadırlar. Psi¬kososyal etkilenmenin (kısa süreli ya da
tüm yaşamı etkileyen); kronik hastalığın tipi, şiddeti, tanı almasının üzerinden geçen süre, sağlıklı
kardeşin yaşı ve cinsiyeti ve sağlıklı kardeşin başa çıkma yetisi ile iliş¬kili olduğu gösterilmiştir. Bu
nedenle kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerine ve ebeveynlerinin etkisine ve çözüm
yollarına yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kronik
hastalığın çocuklar ile aileleri üzerindeki etkisi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme ve
yapılacabilecek çalışmalara yol gösterici niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Çocuklar, Kardeşler, Çözüm Yöntemleri

The Effect of Chronic Disease On Children and Their Families and Protection Methods

Abstract
Determining the quality of life in children with chronic diseases and its possible effects are closely
related to family relations. The number of children with chronic diseases in childhood is increasing day
by day. When the child is diagnosed with a chronic disease, changes occur in the family structure and
changes occur in family roles. It shows that the quality of life of healthy siblings and parents of children
with chronic diseases is generally completely affected. Healthy siblings experience different emotions
such as introversion, aggression, depression, anxiety in their parents, guilt and isolation. Psychosocial
influence (short-term or affecting the whole life); It has been shown that the type and severity of the
chronic disease, the time since diagnosis, the age and sex of the healthy sibling, and the coping ability
of the healthy sibling. For this reason, it is recommended to carry out more comprehensive studies on
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the effects and solutions of healthy siblings and parents of children with chronic diseases. The aim of
this study is to inform about the effects of chronic disease on children and their families, and to guide
the studies that can be done.
Keywords: Chronic Disease, Children, Siblings, Solution Methods
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Obez Bireylerin Kilo Yönünden Kendilerini Damgalamaları ile Depresyon
ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
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Özet
Giriş: Obezite günümüzde öne çıkan ve sıklığı giderek artan fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri
olan hastalıktır. Materyal metod: Araştırma, tanımlayıcı ilişkisel türde, bir üniversite hastanesi diyet
polikliniğinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, üniversite hastanesi diyet polikliniğine başvuran
obez bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın yapılabilmesi için Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar etik
kurul izni (09.06.2021/ 42 ) ve hastane başhekimliğinden yazılı izin alınmıştır. Araştırma verileri
Haziran 2021- Eylül 2021 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 219 obez birey ile yüz
yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplamada; Tanımlayıcı Özellikler Formu, Kilo Açısından
Kendini Damgalama Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve De Jong Gierveld Yalnızlık Ölçeği
kullanılmıştır. Tanımlayıcı veriler için sayı ve yüzde kullanılmıştır. Ölçek alt boyutlarının toplam puan
ortalamalarının karşılaştırılmasında Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Katılımcıların sözlü ve
yazılı izinleri alınmıştır. Sonuçlar: Araştırmada katılımcıların %56.2’sinin beden kitle indeksi 30-34.9
kg/m2 aralığındadır. Katılımcıların kilo yönünden kendini damgalama ölçeği toplam puan ortalaması
34.14±10.80 ile orta düzey damgalanmaya sahip oldukları söylenebilir. Katılımcıların 19.00±10.38
depresyon ölçeği puan ortalaması ile orta düzey depresyon seviyesine sahip oldukları söylenebilir. Obez
bireyler 24.17±5.11 puan ortalaması ile orta düzey yalnızlık seviyesine sahip oldukları söylenebilir.
Araştırma sonuçlarına göre, Kilo Açısından Kendini Damgalama Ölçeği alt boyutlarından; kendini
değersiz görme ile damgalanma korkusu (r=.565), depresyon (r=.441) ve duygusal yalnızlık (r=.312)
arasında istatistiksel olarak pozitif bir ilişki vardır (p˂0.001). Kendini değersiz görme ile sosyal yalnızlık
düzeyleri arasında istatistiksel olarak negatif yönde bir ilişki olduğu belirlendi ( r= -.198) (p˂0.001).
Depresyon ile sosyal yalnızlık arasında istatistiksel olarak negatif bir ilişki (r=-.230) olmasına rağmen,
depresyon ile duygusal yalnızlık arasında istatistiksel olarak pozitif bir ilişki olduğu
belirlenmiştir(r=.513) (p˂0.001). Öneriler: Obezitenin yönetiminde kilo kontrolünün sağlanması
gerekmektedir. Bu bakımdan, kilo kontrolüne etki edebilecek tüm fiziksel ve ruhsal problemlerin tespiti
ve tedavisi, birincil, ikincil ve üçüncül koruma yöntemlerinin harekete geçirilmesi ayrıca multidisipliner
bir yaklaşımla hemşirelik bakımının planlanması obezite yönetiminde önemli faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Kilo Yönünden Kendini Damgalama, Depresyon, Yalnızlık
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The Relatıonship Between Weight Self-Stigma and Depression and Loneliness in People With
Obesity

Abstract
Introduction: Obesity is a prominent disease with physiological, psychological and social aspects, and
its frequency is increasing day by day. Material method: The study was conducted in a descriptive
relational type, in a diet outpatient clinic of a university hospital. The population of the study consisted
of obese individuals who applied to the diet polyclinic of the university hospital. In order to conduct the
research, the permission of the Health Sciences Scientific Research ethics committee (09.06.2021/ 42 )
and written permission from the hospital chief physician were obtained. Research data were collected
through face-to-face interviews with 219 obese individuals who agreed to participate in the study
between June 2021 and September 2021. Descriptive Characteristics Form, Weight Self Stigma
Questionnaire, Beck Depression Inventory and De Jong Gierveld Loneliness Scale were usedfor data
collection. Number and percentage were used for descriptive data. Pearson correlation analysis was used
to compare the total mean scores of the sub-dimensions of the scale. Oral and written consent of the
participants was obtained. Results: The body mass index of 56.2% of the participants in the study was
between 30-34.9 kg/m2. It can be said that the participants have moderate stigmatization with a total
mean score of 34.14±10.80 in weight self stigma Questionnaire. It can be said that the participants have
a moderate depression level with an average of 19.00±10.38 depression scale scores. It can be said that
obese individuals have a moderate level of loneliness with an average of 24.17±5.11 points. According
to the results of the research, it was determined that there was a statistically positive correlation between
subdimension of weight self stigma Questionnaire the self-devaluation and the fear of enacted stigma
(r=.565), depression (r=.441) and emotional loneliness (r=.312) (p˂0.001). It was determined that there
was a statistically negative correlation between self-devaluation and their social loneliness levels ( r= .198) (p˂0.001). Although there is a statistically negative relationship between depression and social
loneliness (r=-.230), it was determined that there is a statistically positive relationship between
depression and emotional loneliness(r=.513) (p˂0.001) Recommendations: Weight control should be
ensured in the management of obesity. In this respect, detection and treatment of all physical and mental
problems that may affect weight control, activating primary, secondary and tertiary prevention methods,
and planning nursing care with a multidisciplinary approach are important factors in obesity
management.
Keywords: Obesity, Weight Self Stigma, Depression, Loneliness
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Özet
Amaç: Çalışma, Tip 2 diyabetli bireylerin diyabet ile ilgili problem alanlarının ve ilişkili faktörlerin
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipteki bu çalışmanın
örneklemini, Haziran-Ağustos 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin dâhiliye kliniği ve
polikliniğine başvuran, 18 yaş ve üzeri, tip 2 diyabet tanılı ve araştırmaya katılmayı kabul eden 141
birey oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Birey Tanıtım Formu’’ ve “Diyabette Problem Alanları
Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve Spearman
korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 58.87±13.62
olup, %53.9’u erkektir. Bireylerin Diyabette Problem Alanları Ölçeği toplam puan ortalaması
63.43±20.84’tür. Katılımcıların hemoglobin A1c ve açlık kan şekeri düzeyleri ile Diyabette Problem
Alanları toplam ölçek puanı arasında pozitif yönde zayıf ilişki bulundu (r=0.296, p<0.001; r=0.182,
p=0.033). Yaş, diyabet tanı süresi ve beden kitle indeksi ile Diyabette Problem Alanları toplam ölçek
puanı arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışmaya katılan bireylerin diyabette yaşadığı
problemlerin orta düzeyin üstünde olduğu belirlenmiştir. Özellikle glisemik kontrolü iyi olmayan
bireylerin diyabette yaşadığı problemlerin daha ciddi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet; Diyabette Problem Alanları; Hemşirelik

Diabetes-Related Problem Areas and Associated Factors in Individuals With Type 2 Diabetes

Abstract
Aim: The study was conducted to examine the problem areas and related factors related to diabetes in
individuals with Type 2 diabetes. Material and Methods: The sample of this descriptive and relational
study consisted of 141 individuals aged 18 years and older, diagnosed with type 2 diabetes, who applied
to the internal medicine clinic and polyclinic of a university hospital between June and August 2022 and
agreed to participate in the study. The data were collected using the "Individual Introduction Form" and
the "Problem Areas In Diabetes Scale". In the analysis of the data, number, percentage, mean, standard
deviation and Spearman correlation analysis were used. Results: The mean age of the individuals
participating in the study was 58.87±13.62, and 53.9% of them were male. Individuals' Problem Areas
in Diabetes Scale mean total score is 63.43±20.84. A weak positive association was found between the
hemoglobin A1c and fasting blood glucose levels of the participants and the total scale score of Problem
Areas in Diabetes (r=0.296, p<0.001; r=0.182, p=0.033). There was no significant association between
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age, duration of diabetes diagnosis and body mass index, and the total scale score of Problem Areas in
Diabetes (p>0.05). Conclusions: It was determined that the problems experienced by the individuals
participating in the study in diabetes were above the medium level. It was observed that the problems
experienced in diabetes were more serious, especially in individuals with poor glycemic control. For
this reason, it is important to plan individual interventions by identifying risky individuals with poor
glycemic control.
Keywords: Type 2 Diabetes, Problem Areas in Diabetes, Nursing
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Yanık Deneyı̇mı̇ Olan Bı̇reylerı̇n Tamamlayıcı Tedavı̇lerı̇ Kullanmaya
Yönelı̇k Tutumlarını Etkı̇leyen Faktörler

Asst. Prof. Dr. Yeliz Sürme1, Asst. Prof. Dr. Gökçen Aydın Akbuğa2
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
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Özet
Amaç: Yanık deneyimleyen bireylerin yanık tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tedavileri
kullanma durumları ile tamamlayıcı tedavileri kullanmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada
yanık deneyimleyen 500 birey ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve Tamamlayıcı
tedavileri kullanmaya yönelik tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde,
ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler, student t testi, tek yönlü varyans analizi, çoklu
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin %72.8’inin 18-35 yaş arasında ve yaş
ortalamasının 30.37 ± 12.09 olduğu, %75.8’inin kadın olduğu belirlenmiştir. Bireylerin % 54.8’I daha
önce yanık ile ilgilim eğitim almadığını ve % 78.6 yanıkta geleneksel tedavi kullandıklarını
belirtmiştir.Bireylerin %57.6’si Yanık sonrası ağrının azaltılması için geleneksel yöntem kullandığını
bildirmiştir. Tamamlayıcı tedaviye yönelik tutumun en etkili yordayıcısının eğitim durumu olduğu ve
değişimi %15.7 oranında yordadığı bulunmuştur (β = -0.157, p < 0.001). Tamamlayıcı tedaviye yönelik
tutumdaki değişimin %12.1’ini yanık derecesi, %11.5’ini yanıkta tamamlayıcı tedavi kullanma durumu,
%10.5’ini yaş, %9.4’ünü yanık bakımında eğitim alma durumu açıklamaktadır. Sonuç: Yanık yarası
enfeksiyonlarının önlenmesi, iyileşme sürecine katkıda bulunulması ve komplikasyonların azaltılması
için alternatif ürünlerin doğru zamanda, doğru yarada seçimi ve bilinçli kullanımı sağlanmalı ve bu
konudaki farkındalığın artırılması için gerekli uygulamaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yanık, Yara, Geleneksel Yöntemler, Tamamlayıcı Tedaviler

Factors Affecting the Attitudes of Individuals With Burn Experience to Using Complementary
Treatments

Abstract
Objective: It was aimed to determine the relationship between the use of complementary and
alternative therapies in burn treatment and their attitudes towards using complementary therapies.
Method: Snowball sampling method was used. The study was completed with 500 individuals who
experienced burns. Data were collected using an introductory information form and an attitude towards
using complementary therapies scale. Descriptive statistics such as number, percentage, mean, standard
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deviation, student t test, one-way analysis of variance, and multiple linear regression analysis were used
in the analysis of the data. Results: 72.8% of the individuals were between the ages of 18-35, the mean
age was 30.37 ± 12.09, and 75.8% were female 54.8% of the individuals stated that they had not received
training on burns before, and 78.6% reported they used traditional treatment for burns. 57.6% of the
individuals reported they used traditional methods to reduce post-burn pain. It was found that the most
effective predictor of attitude towards complementary therapy was education and it predicted change at
a rate of 15.7% (β = -0.157, p<0.001).The degree of burns accounts for 12.1% of the change in the
attitude towards complementary therapy, the use of complementary therapy in burns 11.5%, the age of
10.5%, and the training in burn care 9.4%. Conclusion: Alternative products should be chosen at the
right time, in the right wound, and used consciously, and necessary practices should be carried out to
increase awareness on this issue to prevent burn wound infections, contribute to the healing process and
reduce complications.
Keywords: Burn, Wound, Traditional Methods, Complementary Treatments

282

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 214
283
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID:

Kronik Hepatit C Hastalarında Dolaşımdaki CXCL11 ve CXCL12
Kemokinleri ile Karaciğer Fibroz Evresi Arasındaki Olası İlişki

Ma. St. Seren Oğultekin Teneke1, Dr. Zehra Öksüz1, Prof.Dr. Mehmet Sami Serı̇n1, Prof.Dr.
Orhan Sezgı̇n2
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Mersin, Türkiye
2
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
*Corresponding author: Seren OğultekinTENEKE

1

Özet
Hepatit C virüsü (HCV) Flaviviridae ailesinin Hepacivirus genusuna dâhil olan bir RNA virüsüdür.
Neden olduğu enfeksiyon ciddi bir küresel sağlık sorunu olup tüm dünyada 180 milyon kişinin bu
virüsün taşıyıcısı olduğu öngörülmektedir.Virüsle enfekte olan kişilerde yıllar içerisinde klinik tablo;
akut enfeksiyondan hepatik fibroz, siroz ve hepatosellüler karsinoma (HSK) gibi ciddi karaciğer
komplikasyonlarına neden olan kronik enfeksiyona dönüşebilmektedir. Fibrojenez, kronik hepatit C
(KHC) enfeksiyonunun en önemli komplikasyonudur ve karaciğer fibrozunun evrelenmesi, bu
enfeksiyonun tanı ve tedavisi için hayati öneme sahiptir. Günümüze kadar, KHC hastalarında karaciğer
fibrozunun tahmini, altın standart yöntem olarak kabul edilen karaciğer biyopsisi ile yapılmıştır. Ancak,
biyopsi belirli riskleri ve sınırlamaları olan invaziv bir prosedürdür. Ayrıca hemodiyaliz ve karaciğer
apsesi gibi bazı komplikasyonları bulunan hastalarda uygulanması kontrendikedir. Bu nedenle,
HCV’nin neden olduğu fibrozun evrelerinin belirlenmesi için yeni noninvaziv biyomarkerlara olan
ihtiyaç giderek artmaktadır. Son dönemde bu konuyla ilgili kemokinler üzerine odaklanılmıştır.
Yaptığımız çalışma CXCL11 ve CXCL12 kemokinlerinin KHC enfeksiyonunda fibrozun farklı
evrelerini belirleyen noninvaziv biyomarker olabilme potansiyellerini göstermeyi amaçlanmaktadır.
Çalışmaya, farklı fibroz evrelerine sahip 60 KHC [hafif/orta fibroz (n=30), şiddetli fibroz (n=30)]
hastasının serumları dahil edilmiştir. CXCL11, CXCL12 serum kemokin düzeyleri enzime bağlı
immünosorbent yöntemiyle (ELISA) incelenmiş ve serum CXCL11 ve CXCL12 kemokin seviyeleri
hafif/orta ve şiddetli fibroz evresine sahip hastalarda karşılaştırılmıştır. Serum CXCL11 kemokin
seviyesi hafif/orta fibroza kıyasla şiddetli fibroz hastalarında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur. Ancak serum CXCL12 kemokin seviyesi şiddetli fibroz hastalarında hafif/orta fibroz
grubuna göre artsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Sonuç olarak, bulgularımız
özellikle CXCL11 kemokininin bu enfeksiyonun neden olduğu fibrozun evrelerini ayırmada biyomarker
olma potansiyelini göstermektedir. Ayrıca çalışmamızın HCV enfeksiyonunda yeni non-invaziv tanı
stratejilerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaların planlanmasına öncülük etme potansiyeli de vardır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Hepatit C, Fibroz, CXCL11, CXCL12, Biyomarker
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Possible Association Between Circulating Cxcl11 and Cxcl12 Chemokines and Stage of Liver
Fibrosis in Chronic Hepatitis C Patients

Abstract
Hepatitis C virus (HCV) is an RNA virus belonging to the Hepacivirus genus of the Flaviviridae
family. The infection it causes is a serious global health problem and it is predicted that 180 million
people all over the world are carriers of this virus. The clinical picture in people infected with the virus
over the years; It can turn from an acute infection to a chronic infection that causes serious liver
complications such as hepatic fibrosis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HSC). To date, the
prediction of liver fibrosis in CHC patients has been made by liver biopsy, which is considered the gold
standard. However, biopsy is an invasive procedure with certain risks and limitations. Therefore, the
need for new noninvasive biomarkers for staging fibrosis caused by HCV is increasing. Recently, there
has been a focus on chemokines related to this subject. Our study aims to demonstrate the potential of
CXCL11 and CXCL12 chemokines to be noninvasive biomarkers that determine different stages of
fibrosis in CHC infection. The sera of 60 patients with CHC [mild/moderate fibrosis (n=30), severe
fibrosis (n=30)] with different fibrosis stages were included in the study. CXCL11, CXCL12 serum
chemokine levels were analyzed by enzyme-linked immunosorbent method (ELISA) and serum
CXCL11 and CXCL12 chemokine levels were compared in patients with mild/moderate and severe
fibrosis stage. Serum CXCL11 chemokine level was statistically significantly higher in patients with
severe fibrosis compared to mild/moderate fibrosis. However, although serum CXCL12 chemokine
level increased in severe fibrosis patients compared to mild/moderate fibrosis group, this difference was
not statistically significant. In conclusion, our findings show the potential of CXCL11 chemokine as a
biomarker in differentiating the stages of fibrosis caused by this infection.
Keywords: Chronic Hepatitis C, Fibrosis, CXCL11, CXCL12, Biyomarker
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Özet
Temel psikolojik ihtiyaçlar, sözcük grubunun da ifade ettiği gibi temelde yatan özelliklerdir. Daha
net ifade edildiğinde ise insanların doğuştan getirdiği, var olmasında önem arz eden özelliklerdir
diyebiliriz. Araştırmacılara göre üç temel psikolojik ihtiyaç vardır ve bireyin gelişimi ile doğrudan
ilişkilidir. Eğer bu ihtiyaçlar doyum düzeyine gelmezse sağlıklı bir birey gelişiminden bahsedilmesi zor
olacaktır. Üç temel psikolojik ihtiyaç olarak maddelediğimiz özerklik, yeterlik ve ilişkide olma hali öz
belirleme kuramının (ÖBK) temel başlıklarıdır. Belirtilen ihtiyaçlar özerklik, yeterlik ve ilişki hali
doğuştan getirilmiştir ancak sosyal çevre ile olan ilişkiden de etkilenerek, bireyin süren yaşamının farklı
alan ve zamanlarında bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gidermeye çalıştığı ihtiyaçlar olarak görülebilir.
Bu ihtiyaçlar sosyal çevre tarafından yeterli düzeyde desteklendiğinde gelişmeye pozitif etki edebileceği
gibi, yine sosyal çevre tarafından engellenerek gelişimin gerilemesi gibi negatif etkilere de yol açabilir.
Kişi sosyal çevre tarafından ne kadar çok olumlu etkilenirse iyi oluş hali de doğru orantılı olarak o kadar
artmaktadır. Dolayısıyla bireyin öznel iyi oluş düzeyi zihinsel ve fiziksel sağlığıyla doğru orantılıdır ve
yaşam kalitesini artıracak etki gücüne sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Psikolojik İ̇htiyaçlar, Sağlık
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Melamin
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Özet
Melamin (2,4,6-triamino-1,3,5-triazin), mutfak eşyaları ve mobilya gibi tüketici ürünlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli gıda maddelerine eklenerek çocuklarda ve evcil hayvanlarda ölümcül
sağlık etkilerine neden olur. Protein içeriğini artırmak için gıdalara eklenen yüksek nitrojen içeriğine
sahip bu organik bileşiğin böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olduğu bildirilmiştir. Mevcut
literatürün gözden geçirilmesi sonucunda melamin maruziyetinin sadece böbrek fonksiyon bozukluğu
ile değil, diğer sağlık etkileri ile de ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Bu incelemenin melamin kaynaklı
toksisite üzerine gelecekteki araştırmalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Melamin, Gıda Kirliliği, Toksisite, Sağlık Riskleri

Melamine

Abstract
Melamine (2,4,6-triamino-1,3,5-triazine) is often used in consumer products such as kitchenware and
furniture. It is also added to various foodstuffs, causing fatal health effects in children and pets. It has
been reported that this organic compound, which has a high nitrogen content added to foods to increase
protein content, causes deterioration in kidney functions. As a result of the review of the available
literature, it was thought that melamine exposure may be associated not only with renal dysfunction, but
also with other health effects. It is thought that this review will benefit future research on melamineinduced toxicity.
Keywords: Melamine, Food Contamination, Toxicity, Health Risks
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Türkiye’de Yetişen Endemik Trigonella Cilicica Türü Tohumlarının
Tokoferol ve Sterol Bileşimi
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Özet
Baharatlar ve otlar, doğal bileşiklerin en büyük kaynağıdır ve aynı zamanda çok eski zamanlardan beri
sağlık hizmetleri ve geleneksel bitkisel ürünlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. Trigonella L.
(Fabaceae) cinsi, Doğu Akdeniz, Batı Asya, Güney Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika, Güney Avustralya
çevresinde yetişen dünyada yaklaşık 135 tür içerirler. Cinsin bazı taksonları gıda ve ilaç amacıyla
kullanılmakta, antik çağlardan beri özellikle Yunanistan ve Mısır’da bilinmekte ve farklı amaçlarla
kullanılmaktadır. Türkiye’de Trigonella L. cinsi genellikle Çemen otu, Boyotu, Poy otu, Pıtlan, veya
Hulbe otu olarak bilinen 32 tür (34 takson) ile temsil edilmekte ve 10 seksiyona ayrılmaktadır.
Cylindricae Boiss. seksiyonuna ait olan Trigonella cilicica Hub.-Mor. Türkiye’de Torosboyotu olarak
bilinen ve Mersin ili Gülek geçidine lokalize olmuş nadir bir endemik türdür. Trigonella L. türleri ile
ilgili çalışmalarımızın devamı olarak bu çalışmada T. cilicica türü tohumlarının tokoferol ve sterol
bileşimlerini değerlendirmeyi amaçladık. Tohumlardan yağ eldesi ISO 659:2009 yöntemine göre
yapıldı. Tohumlar toz haline getirildikten sonra bir Soxhlet cihazında (3 saat; 50°C) dietil eter ile ekstre
edildi ve elde edilen yağ, tokoferol ve sterol analizleri için saklandı. Tokoferol analizleri, ISO 9936:2006
yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Floresan detektör ve normal faz kolon (5 µm LiCrosorb Si60 25
cm x 4.6 mm i.d.) ile donatılmış HPLC sistemi kullanıldı. Sterol bileşimini belirlemek için ISO
12228:1999 standart yöntemi kullanıldı. Ayırma için bir FID dedektörü ve SE-54 kolonu (%5 fenil-%1
vinilmetilpolisiloksan, 30 m x 0.32 mm x 0.25 µm) ile donatılmış GC sistemi kullanıldı. Tohumlardaki
ana sterollerin β-sitosterol, δ-5,24-stigmastadienol, and δ-5-avenasterol (%52.69, %14.40 ve %11.48,
sırasıyla) olduğu saptandı. Tohumların ayrıca E vitamininin en çok bulunan ve biyolojik olarak aktif
formu olan α-tokoferol (2608 mg/kg) açısından da zengin olduğu bulundu. Sonuçlar T. cilicica
tohumlarının tokoferol ve sterol açısından önemli bir kaynak olabileceğini ve gelecekte yapılacak çeşitli
aktivite çalışmaları ile de gıda ve ilaç endüstrisinde umut vaad edici bir tür olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Trigonella, Tohum, Tokoferol, Sterol, Çemenotu
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, baş dönmesi şikayeti olan bireyler için Brandt Daroff ve bakış
stabilizasyon egzersizlerinden oluşturulan vestibüler rehabilitasyon ev programının etkinliğinin
değerlendirilmesidir. Yöntem ve Gereç: Çalışmaya baş dönmesi şikayeti olan, işitme kaybı ve nörolojik
hastalığı olmayan, 25–45 yaş arası, 13 birey dahil edildi. Baş dönmesinin katılımcıların günlük yaşam
aktiviteleri üzerindeki olumsuz etkisi Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği (AÖDGÖ) ile
değerlendirildi. Kişiye özel vestibüler rehabilitasyon programı, günlük yaşam aktivitleri sırasında baş
dönmesinin artış gösterdiği baş hareketlerinin yönüne ve Dix Hallpike manevrasına göre belirlendi.
Brandt-Daroff Egzersizleri ve bakış stabilizasyon egzersizleri ev programı şeklinde verildi. Hastalar 3
hafta sonra ve 3 ay sonra AÖDGÖ ile tekrar değerlendirildi. Sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: AÖDGÖ
skorlarının sonuçlarına göre 3. hafta ile 3. ay değerlendirmeleri arasındaki fark (p<0.001) ve ilk
değerlendirme ile 3. ay değerlendirmeleri arasındaki fark (p=0.014) istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
İlk değerlendirme ile 3 hafta sonraki değerlendirme skorları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
değildi (p=0.118). Sonuç: Başdönmesine neden olabilecek nörolojik ya da farklı bir sistemik hastalığı
olmayan ve özellikle bir yöne doğru hareketlerde baş dönmesi şikayeti yaşayan bireylere uygun
vestibüler rehabilitasyon programı hazırlanmalıdır. Bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde iyileşme
gözlenebilmesi için vestibüler rehabilitasyon egzersizlerini düzenli olarak yapmaları gerekir.
Anahtar Kelimeler: Baş Dönmesi, Vestibüler, Denge, Egzersiz, Rehabilitasyon

Effectiveness of Brandt Daroff and Gaze Stabilization Exercise in Vertigo Treatment

Abstract
Objective: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the vestibular rehabilitation home
program consisting of Brandt Daroff and gaze stabilization exercises for individuals suffering from
vertigo. Materials and Methods: Thirteen individuals, aged 25–45 years, who had vertigo, no hearing
loss, and no neurological disease was included in the study. The negative effect of vertigo on the
participants' activities of daily living was evaluated with the Activity-Specific Balance Confidence Scale
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(ABC). Brandt-Daroff Exercises and gaze stabilization exercises were given as a home program as a
vestibular rehabilitation program. Patients were re-evaluated 3 weeks later and 3 months later with ABC
Scale. The results were compared. Results: According to ABC Scale results, the difference between the
3rd week and 3rd-month evaluations (p<0.001) and the difference between the first evaluation and 3rdmonth evaluations (p=0.014) were found to be statistically significant. The difference between the first
evaluation and the evaluation after 3 weeks was not statistically significant (p=0.118). Conclusion: An
appropriate vestibular rehabilitation program should be prepared for individuals who do not have a
neurological or another systemic disease that may cause vertigo, and who have complaints of vertigo,
especially when moving in one direction. Individuals need to perform vestibular rehabilitation exercises
regularly in order to observe improvement in their daily living activities.
Keywords: Balance, Vestibular, Vertigo, Exercise, Rehabilitation
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Abstract
BACKGROUND AND AIM:Consuming all the arteriovenous fistula choices in an arm before passing
to the other is recommended. In case the cephalic vein or radial artery is not suitable, repeated failed
attempts, the basilic vein transposition could be an alternative option. We aimed to report our experience
of the basilic vein transposition. METHODS:From 2019 to 2021, 9 patients were admitted for basilic
vein transposition. For seven patients of them, all choices in forearm were consumed, and at the last, the
basilic vein transposition was performed. The rest had unsuitable vessels for arteriovenous fistula
creation except the forearm basilic vein. The operations were performed under local anesthesia.
Following the basilic vein harvesting, transposition to the radial artery via tunneling was applied. The
outcomes and demographics were documented. RESULTS:A total of 9 patients (mean age of 52 years,
male: 77.7%) underwent arteriovenous access surgery using transposed basilic vein in the forearm. Six
of the patients were hypertensive and four of them were diabetic. Five patients were smoker. The mean
follow-up was 6 months. The mean fistula maturation time was 30 to 49 days range and primary patency
rate at 6 months was 100%. CONCLUSIONS:Although our study has a small number of cases and shortterm follow-up, forearm basilic vein transposition is a successful hemodialysis access method that is not
commonly performed but should be kept in mind
Keywords: Basilic Vein Transposition,arteriovenous Fistula
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Özet
Amaç: Ateşli silah sonucu ekstremite yaralanması gelişen hastalar değerlendirildi. Yöntem:
01/01/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında acil servise ateşli silah sonucu ekstremite yaralanması ile
başvuran 17 yaş üstü hastalar retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikleri, yaralanma yeri,
yaralanmaya neden olan silah türü, Bilgisayarlı Tomografi (BT) anjiyografi sonucu kaydedildi. SPSS
21.0 software (IBM SPSS Statistics, IBM Corporation) programı istatistiksel analizde kullanıldı.
Tanımlayıcı istatistik ve ki-kare test uygulandı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya 115 hasta alındı. Hastaların yaşı minimum 19, maksimum 71, ortalama 34,26+/10,903 idi. 111’i (%96,5) erkek, 4’ü (%3,5) kadındı. 91’i (%79,1) mermi, 24’ü (%20,9) saçma
yaralanmasıydı. 4’ünde (%3,5) alt ve üst ekstremite, 13’ünde (%11,3) üst ekstremite, 98’inde (%85,2)
alt ekstremite yaralanması vardı. 52 sinde (%45,2) ekstremite kemik kırığı vardı. En fazla kırık 21
(%18,3) hasta ile femurda idi. 105 hastaya BT anjiyografi çekildi, 92’sinde (%87,6) normal, 14’ünde
(%12,4) arter ve/veya ven yaralanması vardı. 35 (%30,4) hasta hastaneye yatırıldı ve opere edildi.
Cinsiyet ile yaralanma yeri veya ekstremite kırık varlığı arasında ilişki yoktu (p=0,643, p=0,845). Mermi
yaralanması olanların %53‘ünde, saçma yaralanması olanların %20’sında kırık vardı. Mermi
yaralanması ile kırık varlığı arasında anlamlı ilişki vardı (p=0,002). Kırık varlığı ile BT anjiyografi
sonucu arasında anlamlı bir ilişki yoktu fakat anormal BT anjiyo sonucu ile mermi yaralanması arasında
anlamlı bir ilişki vardı (p=0,006). Sonuç:Yaralanmalar en çok erkeklerde idi. Mermi ile olan
yaralanmalar da hem anormal BT hemde kırık birlikteliği daha fazla görüldüğü için daha ağır klinik
bulgulara sahip olduğu sonucuna varıldı. Kırık ile vasküler yaralanma arasında ilişki yoktu.
Anahtar Kelimeler: Ateşli Silah, Ekstremite, Acil Servis
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Acil Genel Cerrahi Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonunun Sonuçlara
Etkisi

Asst. Prof. Dr. Süheyla Karadağ Erkoç1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Özet
Amaç: Acil genel cerrahi ve gastrointestinal cerrahi geçiren COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların,
COVID-19 olmayan hastalara göre ameliyat sonrası sonuçlarının daha kötü olduğu bildirilmektedir. Bu
çalışmada, acil genel cerrahi prosedürü uygulanan COVID-19 pozitif hastaların değerlendirilmesi
amaçlandı. Yöntemler: Acil genel cerrahi ameliyatı uygulanan COVID-19 enfeksiyonu olan hastalara
ait veriler, hastanenin elektronik veri tabanı ve dosya kayıtlarından kaydedildi. Hastalarda yoğun bakıma
kabul, 30 günlük komplikasyon ve mortalite oranları araştırıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 61.58±19.52
olan 24 hastanın 13'ü kadın, 11'i erkekti. Postoperatif dönemde hastaların %54.2'si (n=13) yoğun bakım
ünitesine kabul edildi. Yara enfeksiyonu en sık görülen komplikasyondu (n=9, %37.5). Bunu akut
böbrek hasarı (n=5, %20.8) izledi ve sadece yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda saptandı.
Yoğun bakım ünitesinde yatan 8 hastada (%61.5) Clavien-Dindo Sınıflamasına göre Grade-5
komplikasyon gözlemlendi. Yoğun bakıma kabul edilen hastaların %61.5'inde mortalite
gözlemlenirken, kabul edilmeyen hastalarda mortalite izlenmedi (p=0.001). Sonuç: COVID-19
enfeksiyonu olan, acil genel cerrahi prosedürleri uygulanan ve yoğun bakım ünitesine kabul edilen
hastalarda komplikasyon ve mortalite oranları yüksektir. Bu hastalarda olası komplikasyonları göz
önünde bulundurarak uygun takip ve tedavilerin gecikmeden planlanması hasta sonuçlarını
iyileştirebilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Virüsü, Acil Cerrahi, Yoğun Bakım, Postoperatif Sonuçlar

Effect of COVID-19 Infection On Outcomes in Emergency General Surgery Patients

Abstract
Objective: Patients with COVID-19 infection undergoing emergency general and gastrointestinal
surgery have been reported to have worse postoperative outcomes than patients without COVID-19. In
this study, it was aimed to evaluate COVID-19 positive patients who underwent emergency general
surgery procedure. Methods: Data on patients with COVID-19 infection undergoing emergency general
surgery were recorded from the hospital’s electronic database and file records. Intensive care admission,
30-day complication and mortality rates were investigated in patients. Results: Of the 24 patients with
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the mean age was 61.58±19.52, 13 were female, 11 were male. In the postoperative period, 54.2%
(n=13) of the patients were admitted to the intensive care unit. Wound infection was the most common
complication (n=9, 37.5%). This was followed by acute kidney injury (n=5, 20.8%) and was detected
only in patients admitted to the intensive care unit. Grade-5 complications were observed in 8 patients
(61.5%) in the intensive care unit according to the Clavien-Dindo Classification. Mortality was observed
in 61.5% of the patients admitted to the intensive care unit, while mortality was not observed in the
patients who were not admitted (p=0.001). Conclusion: Complications and mortality rates are high in
patients with COVID-19 infection who underwent emergency general surgical procedures and were
admitted to the intensive care unit. Considering possible complications in these patients, appropriate
monitoring and planning of treatments without delay may improve patient outcomes.
Keywords: COVID-19 Virus, Emergency Surgery, Intensive Care, Postoperative Outcomes
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Acil Ortopedik Girişim Uygulanan COVID Pozitif Hastalarda Mortaliteye
Etkili Faktörler

Asst. Prof. Dr. Fatmanur Duruk Erkent1, Assoc. Prof. Dr. K. Sanem Çakar Turhan1
1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
*Corresponding Author: Fatmanur Duruk Erkent

Özet
GİRİŞ: COVID-19 pandemisinin Mart 2020 yılından itibaren görülmesi ile birlikte elektif cerrahilere
bir süre ara verilmiş olup bu dönemde sadece acil cerrahiler gerçekleştirilmiştir. Biz bu çalışmamızda
COVID pozitif tanısı mevcut olan acil ortopedik cerrahi geçirmiş hastalarda mortaliteyi etkileyen
faktörleri incelemeyi amaçladık. GEREÇ ve Yöntem: Mart 2020 – Mart 2022 tarihleri arasında Ankara
Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde acil olarak ortopedi ameliyatına alınan 18 COVID pozitif hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastalar postop yoğun bakımda takip edilen ve edilmeyen olarak 2 gruba ayrıldı.
Hastaların demografik verileri, ameliyat olma nedenleri, mevcut ek hastalıkları, ameliyat süreleri,
Clavien Dindo Sınıflaması, preoperatif ve postoperatif erken dönem hemoglobin, kreatinin, albümin,
trombosit, d-dimer değerleri ile postoperatif morbidite ve mortaliteleri incelendi. BULGULAR:
Hastaların yaşlarının median değeri 79 (3-90) idi. Cinsiyet dağılımı E/K (%50-%50) olarak
bulunmuştur. Hastaların %55’i (n:10) yoğun bakımda takip edilmiştir. Yoğun bakımda(yb) takip edilen
hastalarda mortalite %30(n:3) iken genel mortalite oranı 16.6% olarak bulunmuştur. Yoğun bakıma
takip edilmeyen hastalarda (n:8) mortalite görülmemiştir. Clavien Dindo sınıflmasına göre yb’da takip
edilen hastaların %30’unda grade 5, yb’da takip edilmeyen hastaların %87’inde grade 1 komplikasyon
saptanmıştır. Hastaların preoperatif dönem ile postoperatif erken dönem laboratuar parametrelerinde
gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. COVID (+) olan hastalarda mortaliteyi artıran risk
faktörlerini saptamak için yapılan binary logistik regresyon analizinde DM [OR]: 28.000, 95% Cl
(1.208-648.809); p=0.038 saptanmıştır. Yoğun bakımda takip edilen hastaların hastanede yatış süresi
median 14,5(1-55) (p< 0.043) olarak saptandı. TARTIŞMA: COVID pozitif hastaların genel anestezi
altında ortopedik cerrahi işlem geçirmesi, postoperatif erken dönem laboratuar bulgularında bir
değişikliğe yol açmamıştır. COVID pozitif hastalarda ek hastalık olarak DM olması halinde, genel
anestezi altında cerrahi işlem sonrası mortalitenin 28 kat arttığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Mortalite, Genel Anestezi
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Factors Affecting Mortality in COVID Positive Patients Undergoing Emergent Orthopedic
Surgical Procedures

Abstract
Objective: With the appearance of the COVID-19 pandemic since March 2020, elective surgeries were
suspended for a while, and only emergency surgeries were performed during this period. In this study,
we aimed to examine the factors affecting mortality in patients with COVID positive diagnosis who had
undergone emergency orthopedic surgery. Methods: Between March 2020 and March 2022, 18 COVIDpositive patients who were taken to emergency orthopedic surgery at Ankara University Ibn Sina
Hospital were included in the study. The patients were divided into 2 groups as those who were followed
up in the postoperative intensive care unit (ICU) and those who were not. Demographic data, type of
surgery, comorbidities, duration of surgery, Clavien Dindo Classification, preoperative and
postoperative early period hemoglobin, creatinine, albumin, platelet, d-dimer values, and postoperative
morbidity and mortality were analyzed. Results: The median age of the patients was 79 (3-90). While
mortality was 30% (n:3) in patients followed in the intensive care unit (ICU), the overall mortality rate
was 16.6%. No mortality was observed in patients (n:8) who were not followed up in the intensive care
unit. According to the Clavien Dindo classification, 30% of the patients followed up in the ICU had
grade 5, and 87% of the patients who were not followed up in the ICU had a grade 1 complication. There
was no significant difference between the groups in the preoperative period and postoperative early
period laboratory parameters of the patients. In binary logistic regression analysis performed to detect
risk factors that increase mortality in patients with COVID (+), DM [OR]: 28,000, 95% Cl (1.208648.809); p=0.038 was determined. The median length of stay (LOS) of the patients followed in the ICU
was found to be 14.5(1-55) (p< 0.043). Conclusion: COVID-positive patients undergoing orthopedic
surgery under general anesthesia did not cause a change in the early postoperative laboratory findings.
In the case of DM as an comorbiditiy in COVID-positive patients, it was determined that the mortality
increased 28 times after the surgical procedure under general anesthesia.
Keywords: COVID-19, Mortality, General Anesthesia
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Akraba Evliliği Olan Bir Ailenin Kadın Fertlerinde X'e Bağlı Retinoskizis:
Nadir Bir Antite
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Prof. Dr. Gamze Yıldırım Biçer2
Ankara Şehir Hastanesi
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2

Özet
X'e bağlı jüvenil retinoskizis (XLRS), erkekler için karakteristik olarak kabul edilen bir hastalıktır.
Bu çalışmada, akraba evliliği mevcut olan bir ailenin XLRS tanısı konan üç kızı sunulmaktadır. 4 ve 15
yaşlarındaki iki kız çocuğunda tipik XLRS bulguları saptandı. Babanın ve 17 yaşındaki büyük kızın
fundoskopik muayenesinde bilateral atrofik makula ve retinal incelme görüldü. Her ne kadar nadir ve
erkekler için karakteristik olarak nitelendirilse de, XLRS Orta Doğu ülkelerinde akraba evliliğinde
yüksek oranlarda kadınlarda da görülebilir. Oftalmologlar tarafından göz ardı edilebilir ve bu hastalara
yanlış tanı konulabilir.
Anahtar Kelimeler: X'e Bağlı Retinoskizis, Akraba Evliliği, Kistoid Makula Ödemi, Makula Atrofisi,
Optik Koherens Tomografi

X-Linked Retinoschisis in Females in a Consanguineous Family: A Rare Entity

Abstract
X-linked juvenile retinoschisis (XLRS) is a disease considered characteristic for males.In this study
we report a consanguineous family in which three daughters were diagnosed with XLRS. Typical signs
of XLRS were detected, in two girls aged 4 and 15. Fundoscopic examination of the father and the elder
daughter aged 17 years revealed bilateral atrophic macula and retinal thinning. Although rare and
considered characteristic for males, XLRS can be seen in females in Middle-East countries which have
a high rate in consanguineous marriage. It can be overlooked by the ophthalmologists and these patients
may be followed with incorrect diagnoses.
Keywords: X-Linked Retinoschisis, Consanguineous Marriage, Cystoid Macular Edema, Macular
Atrophy, Optical Coherence Tomography
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Akut Renal Kolı̇k Süresı̇ İle Böbrek Parankı̇mal Dansı̇te Arasındakı̇ İlı̇şkı̇
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Özet
AMAÇ: Akut renal kolik ile başvuran ve kontrastsız bilgisayarlı tomografide (NCCT) üreter taşı
saptanan olgularda, her iki böbrek arasında saptanan parankimal dansite farkının renal kolik süresi ile
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. MATERYAL VE METOD: Akut renal kolik ile başvuran ve üreter
taşı saptanan 154 hastada, her iki böbrekten üst pol, orta kesim ve alt polden NCCT incelemesinde elde
edilen görüntülerden dansite ölçümü gerçekleştirildi. Üreter taşı olan taraf ile diğer taraf arasında olan
ortalama dansite farkı saptandı ve bu değer ile renal kolik süresi arasındaki korelasyon değerlendirildi.
SONUÇLAR: Akut renal kolikle başvuran hastalar arasında en yüksek ortalama dansite farkı (15,66
Hounsfield unit (HU)) renal kolik süresi 31-35 saat diliminde olan hasta grubunda görüldü, en düşük
ortalama dansite farkı (8,17 HU) ise renal kolik süresi 71-75 saat olan hasta grubunda görülmüştür. 3135 saatlik zaman dilimine kadar olan süre boyunca ortalama dansite farkında sürekli bir artış
gözlemlenirken, 31-35 saat dilimi sonrası zaman dilimlerinde olan hasta gruplarında düzenli olarak
düşüşler tespit edilmiştir. Tüm hastalarda renal kolik süresi ve dansite farkı arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek için hesaplanan doğrusal korelasyon katsayısı istatistik önemli bulunmamıştır (r = 0,021; p = 0,791). Renal kolik süresi ve dansite farkı arasında doğrusal olmayan korelasyon vardır (r =
0,343). Belli bir süreye kadar (31-35 saat) renal kolik süreleri arttıkça, dansite değerleri de artmakta,
fakat bu belli süreden sonra düşüşe geçmektedir (Şekil 1). İki değişken arasında hesaplanan doğrusal
olmayan korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p = 0,00508). TARTIŞMA: Akut
renal kolik ile başvuran ve üreter taşı saptanan olgularda renal kolik süresi uzadıkça iki böbrek
arasındaki dansite farkı 35.saate kadar artmakta, daha sonraki zaman dilimlerinde ise azalmaktadır. Bu
yüzden akut renal kolik ile başvuran hastalarda taşsız taraf ile taşlı taraftan ölçülen renal parankimal
dansite ve aralarındaki ortalama dansite farkı farklı zaman aralıklarında değişkenlik gösterebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Renal Kolik, Renal Dansite, Süre
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Akut Santral Seröz Koryoretı̇nopatı̇lı̇ Hastalarda Medı̇kal Tedavı̇ye
Yanıtın Değerlendı̇rı̇lmesı̇

Exp. Dr. Süleyman Karaman1
ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ
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Özet
Amaç: İlk kez santral seröz koryoretinopati (SSKR) tanısı alan hastalarda medikal tedaviye yanıtı
değerlendirmek Yöntem: 01/01/2019-30/06/2022 tarihleri arasında kliniğimizde ilk kez tanı alan akut
santral seröz koryoretinopati tanılı hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara 6 ay
boyunca topikal brimonidin tartarat damla 2x1, napefenak damla 4x1, asetazolemid tb 2x1/2 ve gün aşırı
potasyum içeren effervesan tablet tedavisi verildi. Hastaların demografik verileri, ek hastalık varlığı,
ilaç kullanım öyküleri, en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK), optik koherans tomografi (OKT)
ile merkezi makula kalınlıkları (MMK) ve medikal tedaviye yanıtları değerlendirildi. Bulgular:
Çalışmaya alınan 18 hastanın 13’ü erkek, 5’i kadındı. Hastaların ortalama yaşı 48,4±10,6, ortalama takip
süresi 6 ay idi. Tedavi öncesi ortalama EİDGK 0,5±0,06 iken tedavi sonrası 1. ayda 0,72±0,06’ya, 3.
ayda 0,8±0,05’e ve 6. ayda 0,9±0,06’ya yükseldi (sırasıyla p≤,0,05, p≤0,05, p≤0,05). Tedavi öncesi
ortalama MMK 401,82±34,55 mikrondu ve medikal tedavi ile 1. ayda 370±20,11 mikrona, 3. ayda
289,76±15,32 mikrona ve 6. ayda 245,76±15,32 mikrona geriledi (sırasıyla p≤,0,05, p≤0,05, p≤0,05). 6.
ayın sonunda, 5 hastada medikal tedaviye dirençli seröz dekolman tespit edildi ve fotodinamik tedavi
planlandı. 13 hastada 6 aylık medikal tedavi sonrası subretinal sıvı kayboldu ancak OKT’de retina
pigment epitel değişiklikleri devam etmekteydi. Sonuçlar: Bu bulgular ışığında yeni tanılı akut SSKR
hastalarında medikal tedavi ilk tercih olarak değerlendirilebilir. Fotodinamik tedavi medikal tedaviye
dirençli olgularda kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Santral Seröz Koryoretinopati, Medikal Tedavi
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Akut Solunum Sıkıntısı ile Başvuran Yeni Tanı Mitral Darlığında Sezaryen
Deneyimimiz

Dr. Seda Kurtbeyoğlu1
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Özet
Giriş: Gebelikte kan hacmi, kalp debisi ve kalp hızı artarken vasküler direnç azalır. Hemodilüsyon ve
fizyolojik anemi görülür. Sağlıklı hastalarda tolere edilebilen bu değişiklikler kalp kapağı hastalarında
ağır seyredebilir. Sezaryen veya normal yolla vajinal doğum için anestezi tercihi belirlenirken hastanın
genel durumu, kalp hastalığı türü ve şiddeti, aldığı tedavi göz önünde bulundurulmalıdır. Olgu: 23 yaş
28 haftalık gebe. 162cm boyunda ve 65 kg ağırlığında, ek hastalık yok, ilk gebelik, takipli gebelik değil.
Bir hafta önce başlayan kuru öksürük ve yorgunluk semptomlarına nefes darlığı eklenmesi nedeniyle
acil servise başvurmuş. Fizik muayenede aktif enfeksiyon bulgusu yok, akut faz reaktanları normal
sınırda görülmüş, kardiyolojiye danışılmış. NYHA sınıf III olan hastaya yapılan ekokardiyografide ciddi
MD (kapak alanı 1cm) EF:%35. Fetal kalp atımında yavaşlama görülen hastaya acil sezaryen planlandı.
Preoperatif değerlendirmede yaygın kaba ralleri mevcut, ajite, açlık süresi uygun. Hızlı başlangıç,
güvenilir hava yolu ve hemodinamiyi daha kolay koruyabileceğimiz için genel anestezi planlandı. Kalp
damar cerrahisi ekibi ile de iletişim kurularak acil durumda gerekebilecek destek cihazları ve acil cerrahi
planlaması yapıldı. Operasyon odasında 2mg midazolam ile premedikasyon yapıldı, standart
monitorizasyona ek BİS ve NIRS monitorizasyonu ve indüksiyon öncesi radial arter kateterizasyonu ile
invaziv arter basıncı monitorizasyonu sağlandı. KH:125/dk TA:135/75 mmHg. Lidokain 80mg,
propofol 70mg, fentanyl 75mcg ve 80mg roküronyum ile yavaş indüksiyon sağlandı. Endotrakeal
entübasyon yapıldı, hemodinamide anlamlı değişiklik olmadı. Sezaryen gerçekleştirildi, bebek
çıkarıldıktan sonra KH: TA85:90/55, 20mg oksitosin uygulandı, kısıtlı sıvı verildi. Hastanın vitalleri
stabil seyretti. Vaka sonu arter kan gazında hafif hipoksemisi olan hasta operasyon odasında ekstübe
edildi. 1200 gr, apgar skoru 6 olan bebek ameliyathanede entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım
servisine transfer edildi. Tartışma: Gelişen tedavi yöntemleri nedeniyle kalp hastalığı olan gebe sayısı
ve sezaryen sayısı artmaktadır. Özellikle öncesinde asemptomatik olan mitral darlığı olan hastalar
gebelikteki fizyolojik değişikliklerle semptomatik olabilir. Bu hastaların anestezi yönetiminde tecrübe
kazanmak önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mitral Darlığı, Gebe, Sezaryen
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Özet
Amaç : Bu çalışmanın amacı pertrokanterik femur kırıklarında proksimal femoral nail (PFN)
uygulanan 65 yaş üstündeki hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmektir. Metod:
Çalışmaya pertrokanterik kırık nedeni ile opere edilen 36 hasta dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti,
kırık tarafı, yatış süresi, cerrahiye alınma süresi, cerrahi süresi, travma şekli, kırık tipi, ek kırık olup
olmadığı, ASA skoru, anestezi tipi, cerrahinin açık veya kapalı uygulanma türü, Harris kalça fonkisyonel
değerlendirme skoru, radyolojik kaynama süresi, komplikasyon, mortalite oranları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 20 ‘si erkek (%55,6) 16’sı ise kadın (%44,4) idi. Yaş ortalaması
75,33 yıl olan hastalarımızdan en düşük yaş 65, en yüksek yaş 95 olarak kaydedildi. Çalışmada kırık
tipi ile radyolojik kaynama süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.001.
Kırık tipi ile Harris kalça skoru arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre kırık tipi AO A1 den A3’e
doğru gittikçe fonksiyonel skor da o ölçüde kötüleşmektedir (p=0.009). Cinsiyetle Harris kalça skoru
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ortalama radyolojik kaynama süresi 4,47 (1-12) ay olup bu
süre erkek ve kadın cinsiyette istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir (p=0.166). Hastaların
hiçbirinde preop travmaya bağlı siyatik sinir arazı, femoral sinir arazı, femoral arter yaralanması gibi
nörovasküler defisit saptanmadığı gibi intraop ve postop süreçte de herhangi bir nörovasküler defisit
görülmedi. Sonuç: Kırık instabil ise sonuçların daha kötü olabileceği muhtemeldir. Prognozu
belirlemede kırık tipinin önemi bir kez daha gösterilmiştir. Kırık tipi ne olursa olsun implantasyon
öncesi en kaliteli redüksiyon açık veya kapalı olarak elde edilmeli; güçlü bir fiksasyon sağlanıp erken
mobiliazyonun sağlanması gerekmektedir. Proksimal femoral intramedüller çivileme, kırık redüksiyonu
ve fiksasyonu için minimal invaziv, biyolojiye uygun ve güvenli bir cerrahi seçenek sunar.
Anahtar Kelimeler: Pertrokanterik Kırık, Yaşlı, PFN, Harris Kalça Skoru

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Evaluation of Proximal Femoral Nail Results in Patients Over 65 Years of Age With
Pertrochanteric Femoral Fracture

Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the clinical and radiological outcomes of proximal femoral
nail (PFN) in the management of pertrochanteric femoral fractures in patients over 65 years of age.
Method: Thirty-six patients operated for pertrochanteric fracture were included in the study. Patients'
age, gender, fracture site, length of stay, time taken to enter surgery, duration of surgery, type of trauma,
fracture type, presence of an additional fracture, ASA score, type of anaesthesia, type of open or closed
surgery, Harris hip score, radiological union time, complication and mortality rates were evaluated
Findings: Twenty (55.6%) of the patients were male and 16 (44.4%) were female. While the average
age of our patients was 75.33 years; the lowest and highest age was 65 and 95, respectively. While a
significant relationship was found between fracture type and radiological union time (p=0.001). There
is a significant relationship between fracture type and Harris hip score. Accordingly, as the type of
fracture increases from AO and A1 to A3, the functional score worsens (p=0.009). No significant
relationship was found between gender and Harris hip score. The mean radiological union time was 4.47
(1-12) months; this did not differ statistically between gender (p=0.166). Result: If the fracture is
unstable, the outcome is likely to be worse. The importance of fracture type in determining the prognosis
has been demonstrated once again. Regardless of the fracture type, the best quality reduction should be
achieved either open or closed before the implantation, and early mobilization with strong fixation
should be achieved. Proximal femoral intramedullary nailing offers a minimally invasive, biocompatible
and safe surgical option for fracture reduction and fixation.
Keywords: Pertrochanteric Fracture, Elderly, PFN, Harris Hip Score

301

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 20
302
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-3484-1276

Angiography Negative Subarachnoid Hemorrhages

Dr. Ridvan Acikalin1
1

Medical Park Mersin Hastanesi
*Corresponding author: Ridvan Acikalin

Abstract
Purpose: To establish a follow-up protocol for patients presenting with subarachnoid hemorrhage
(SAH) if no pathology is detected in cerebral angiography. Materials and Methods: Twenty-one patients
without vascular pathology in the cerebral angiography (DSA) of 150 patients admitted to our clinic
with the diagnosis of SAH between 2015-2022 were evaluated retrospectively. Results: The patients
aged 25-80 (mean 55), 7 were male and 14 were female. After the first DSA, all patients underwent
cranial and whole spinal magnetic resonance imaging (MRI). All spinal MRI revealed intradural
extramedullary tumor in 1 patient and spinal arteriovenous malformation in 1 patient. Control DSA was
performed 30 days later in patients with normal MRI. Cerebral aneurysm was detected in 1 patient with
control DSA. Conclusıons: DSA may not give early findings in subarachnoid hemorrhages due to
rupture of aneurysm. It may give negative results due to reasons such as perimesencephalic SAH,
microaneurysms, vasospasm, and spinal vascular diseases. Control cerebral angiography and whole
spinal MRI should be performed in cases with no history of trauma and clinically suspected vascular
pathology.
Keywords: Subarachnoid Hemorrhage, Cerebral Angiography, Aneurysm, Spinal Sah
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Anormal Uterin Kanama ve Palm-Coeın Sınıflandırmasına Geriye Dönük
Bir Bakış Açısı: Üçüncü Basamak Bir Merkezin Deneyimleri

Dr. Canan Tapkan1, Dr. Bengü Mutlu Sutcuoglu 1, Dr. Hande Nur Öncü2, Dr. Mujde Can
İbanoğlu2
1

Ankara Kecioren Training and Research Hospital
2
Ankara Etlik Zübeyde Hanım EAH
*Corresponding author: Müjde Can İbanoğlu

Özet
Amaç: 2011 yılında Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu'nun (FIGO) Menstrüel
Bozukluklar Çalışma Grubu, anormal uterin kanama için "PALM-COEIN" adlı yeni bir sınıflandırma
sistemi oluşturdu. Çalışmamızın amacı, anormal uterin kanama için yeni sınıflandırma sistemini
araştırmak ve klasik terminoloji ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Şubat 2022 ile
Temmuz 2022 tarihleri arasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları kliniğinde
retrospektif olarak yapılmıştır. Bilinen kronik hastalığı olmayan premenopozal kadınlar çalışmaya dahil
edilmiştir. Çalışmaya alınan her hasta fizik muayene ve pelvik ultrasonografi ile değerlendirilmiştir.
Gerekirse histerektomi materyali ve endometriyal spesmen histopatolojik inceleme için alındı. Olası
nedenler yeni sınıflandırma sistemine göre sınıflandırıldı. Bulgular: Çalışmaya anormal uterin kanaması
olan 135 premenopozal kadın dahil edildi. Kanama şikayeti ile başvuran hastalar; polipler, adenomyozis,
hiperplazi ve iyatrojenik nedenler gibi çeşitli nedenlere bağlı hipermenore, menoraji, metroraji ve
menometroraji etiketleri altında gruplandırılmıştır. PALM-COEIN sınıflamasına göre 35 (%25,9) polip,
16 (%11,8) adenomyozis, 38 (%28,1) leiomyom, 4 (%2,9) malignite ve hiperplazi tespit edildi. Sonuç:
Anormal uterin kanamanın sınıflandırılması genellikle tutarsızdır. Birçok nedenden dolayı oluşturulan
yeni sınıflandırma sistemi, karmaşık durumları anlamak için önemli bir adımdır. Diğer bir ihtiyaç ise,
yaygın olarak kabul edilen ve bilinen bir sınıflandırma sisteminin klinisyenler arasındaki iletişimi
kolaylaştırması ve hedef popülasyonun gözden geçirilmesini netleştirmesidir. Yeni sınıflandırma
sisteminin hastalar arasındaki iletişimi iyileştireceği de açıktır. Sistemin yaygın kullanımı anormal
uterin kanamalar için de yeni tedavi seçeneklerini ortaya çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Anormal Uterin Kanama, Sınıflandırma, Disfonksiyonel Uterin Kanama,
Menstruel Düzensizlik.
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A Retrospective Perspective On Abnormal Uterine Bleeding and the Palm-Coeın Classification:
Experiences of a Tertiary Center

Abstract
In 2011, the Menstrual Disorders Working Group of the International Federation of Gynecology and
Obstetrics (FIGO) created a new classification system called "PALM-COEIN" for abnormal uterine
bleeding. The aim of our study is to investigate the new classification system and compare it with the
classical terminology for abnormal uterine bleeding. Our study was conducted retrospectively between
February 2022 and July 2022 in the gynecology clinic of Keçiören Training and Research Hospital.
Premenopausal women without known chronic disease were enrolled in the study. Each patient enrolled
in the study was examined based on anatomical structure, physical examination, and pelvic
ultrasonography. If necessary, endometrial specimens and hysterectomy material were obtained for
histopathologic examination. Possible causes were classified according to the new classification system.
The study included 135 premenopausal women with abnormal uterine bleeding. In general, the patients
with bleeding complaints were leiomyoma uteri and polyps according to the classical terminology. They
were grouped under the labels of hypermenorrhea, menorrhagia, metrorrhagia, and menometrorrhagia,
which were due to various causes, including polyps, adenomyosis, hyperplasia, and iatrogenic causes.
According to the classification PALM-COEIN, 35 (25.9%) polyps, 16 (11.8%) adenomyosis, 38
(28.1%) leiomyomas, 4 (2.9%) malignancies and hyperplasia were detected. The classification of
abnormal uterine bleeding is generally inconsistent. The new classification system, created for many
reasons, is an important step toward understanding complex situations. Another need is that a widely
accepted and known classification system should facilitate communication among clinicians and clarify
the review of the target population. It is also clear that the new classification system will improve
communication between patients. Widespread use of the system will also reveal new treatment options
for abnormal uterine bleeding.
Keywords: Abnormal Uterine Bleeding; Classification; Dysfunctional Uterine Bleeding; Menstrual
Disorders.
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Anterior Servikal Mikrodiskektomi ve Füzyon Ameliyatı Yapılan
Hastalarda Eşlik Eden Omuz Patolojileri ile İ̇lgili Klinik Deneyimlerimiz

Dr. Ali Fatih Ramazanoğlu1
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

1

Özet
Giriş ve Amaç: Boyun ve kol ağrısı, bel ağrısından sonra en çok görülen kas iskelet sistemi hastalıkları
bulgularındandır. Boyun ve kol ağrısı nedenlerinden Servikal Disk Hernileri (SDH) orta ve ileri yaşlarda
en sık görülen sebeplerin başında gelmektedir. SDH tanısı, hastanın öyküsü, klinik şikayetleri, muayene
bulguları, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi görüntüleme
yöntemleri ve Elektromyelografi (EMG) testleri kullanılarak yapılmaktadır. Tanısı netleştirilerek
ameliyatı planlanan SDH hastalarının yönetiminde, cerrahi başarıda ve ayırıcı tanısında omuz
patolojilerine dikkat etmek ayrı bir önem arz etmektedir. Yöntem: Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde 2019-2022 yılları arasında anterior servikal
mikrodiskektomi ve füzyon ameliyatı yapılan 105 olgu, hastaların yaşları, cinsiyeti, demografik
özellikleri, klinik şikayetleri, VAS (Görsel Analog Skalası) skorlaması, radyolojik görüntüleri, SDH’nin
seviyeleri ve eşlik eden omuz patolojileri açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen
105 olgunun 50’i erkek, 55’i kadındı. Erkek hastaların yaş ortalaması 47.9, kadın hastaların yaş
ortalaması 49.3’tü. Bu olguların 19 ‘unda ameliyat öncesi değerlendirmelerde omuz patolojilerinden
şüphelenildi. Bu 19 olguya omuz muayenesi yapılarak ve omuz görüntüleme yöntemleri kullanılması
sonucunda, 11 olguda omuz patolojisi tespit edildi. 80 olgu tek seviyeden opere edildi. Geri kalan 45
olgu iki seviyeden opere edildi. Ameliyat sonrası SDH’e bağlı boyun ve radiküler şikayetleri düzelen,
ancak omuz patolojisine bağlı omuz ve kol ağrısı şikayeti devam eden 11 olgu Fizik Tedavi
Rehabilitasyon ve Ortopedi kliniklerine yönlendirildi. Tartışma ve Sonuç: Anterior servikal
mikrodiskektomi ve füzyon ameliyatının başarısı, hasta yönetimi, hasta hekim ilişkisi ve birçok yönden
kazanım sağlanabilmesi için ameliyat öncesi SDH ile omuz patolojilerinin ayrıcı tanısına önem vermek
ve de multidispliner çalışmak elzemdir. Anahtar Kelimeler: Omuz patolojisi, servikal disk hernisi,
servikal mikrodiskektomi
Anahtar Kelimeler: Omuz Patolojisi, Servikal Disk Hernisi, Servikal Mikrodiskektomi
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Our Clinical Experiences On Concomitant Shoulder Pathologies in Patients Undergoing
Anterior Cervical Microdiscectomy and Fusion Surgery

Abstract
Introduction and Aim: Neck and arm pain is one of the most common musculoskeletal disease findings
after low back pain. Cervical Disc Hernia (SDH) is one of the most common causes of neck and arm
pain in middle and advanced ages. The diagnosis of SDH is made using the patient's history, clinical
complaints, examination findings, imaging methods such as Magnetic Resonance Imaging (MRI),
Computed Tomography (CT) and Electromyelography (EMG) tests. It is of particular importance to pay
attention to shoulder pathologies in the management, surgical success and differential diagnosis of SDH
patients whose diagnosis is clarified and surgery is planned. Methods: 105 patients who underwent
anterior cervical microdiscectomy and fusion surgery between 2019-2022 in Ümraniye Training and
Research Hospital Brain and Nerve Surgery Clinic, patients' age, gender, demographic characteristics,
clinical complaints, VAS (Visual analog score) scoring, radiological images, SDH were evaluated in
terms of the levels of and accompanying shoulder pathologies. Results: Of the 105 cases included in the
study, 50 were male and 55 were female. The mean age of male patients was 47.9 years, and the mean
age of female patients was 49.3 years. In 19 of these cases, shoulder pathologies were suspected in the
preoperative evaluations. Shoulder pathology was detected in 11 cases as a result of shoulder
examination and using shoulder imaging methods in these 19 cases. 80 cases were operated on a single
level. The remaining 45 cases were operated at two levels. Eleven patients whose neck and radicular
complaints due to SDH improved after surgery, but shoulder and arm pain due to shoulder pathology
continued, were referred to Physical Therapy, Rehabilitation and Orthopedics clinics. Discussion and
Conclusion: In order to achieve success in anterior cervical microdiscectomy and fusion surgery, patient
management, patient-physician relationship and gain in many aspects, it is essential to give importance
to the differential diagnosis of SDH and shoulder pathologies before surgery and to work
multidisciplinary. Keywords: Shoulder pathology, cervical disc herniation, cervical microdiscectomy
Keywords: Shoulder Pathology, Cervical Disc Herniation, Cervical Microdiscectomy
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Appendix Vermiformis Diverticulum Detected During Laparoscopic
Appendectomy Appendix Vermiformis Diverticulum Detected During
Laparoscopic Appendectomy

Dr. Recayi Çapoğlu1, Dr. Emre Gönüllü1, Dr. Hakan Demir1
1
Sakarya eğitim araştırma hastanesi
Özet
Apendiksin divertikülü nadirdir. İltihaplı ise, vermiform apendiksin divertikülü akut apandisiti taklit
eder ve apendektomi ile tedavi edilir. İltihaplı değilse veya ameliyat sırasında tesadüfen teşhis edilirse,
olası perforasyonu ve iltihaplanmayı önlemek yada var olabilecek bir neoplazmı dışlamak için
apendektomi önerilir. Ayrıca, malignite veya altta yatan diğer patolojileri sapta-mak için mutlaka detaylı
patolojik inceleme gerekir.
Anahtar Kelimeler: Divertikül, Apendiks Vermiformis

Appendix Vermiformis Diverticulum Detected During Laparoscopic Appendectomy Appendix
Vermiformis Diverticulum Detected During Laparoscopic Appendectomy

Abstract
Diverticulum of the appendix is rare. If inflamed, the diverticula of the vermiform appendix mimics
acute appendicitis and is treated with appendectomy. If it is not inflamed or is diagnosed incidentally
during surgery, appendectomy is recommended to prevent possible perforation and inflammation or to
exclude a neoplasm that may be present. In addition, detailed pathological examination is absolutely
necessary to detect malignancy or other underlying pathologies.
Keywords: Diverticulum, Appendix Vermiformis
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Arterı̇ovenöz Malformasyon Cerrahı̇sı̇nde Icg (Indocyanı̇ne Green)
Kullanımı

Exp. Dr. Mahmut Özden1
Memorial Bahçelievler Hastanesi
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Özet
Giriş: Arteriovenöz malformasyonlar beynin doğuştan olan ve atardamar ile toplardamar arasında
normal dışı bağlantının bulunduğu damar anomalisidir. Standart tedavisi cerrahidir. Cerrahi esnasında
kullanılan intraoperatif anjiografi tetkikleri ile cerrahi başarı oranı artmaktadır. İntraoperatif anjiografik
tetkiklerden biri olan ICG ‘nin AVM cerrahisinde kullanımını klinik vaka örneklerimizle birlikte
değerlendirilmiştir. Yöntem: İntraoperatif intravenöz yollla uygulanan ICG 2 saniye içinde globuline
bağlanır ve damar intakt ise damar içinde kalır. Vücutta metabolize olmaz. Plazma yarı ömrü 3-4 dakika
olup karaciğerden ekstrakte edilir. ICG beyin cerrahisi pratiğinde önce anevrizma cerrahisinde standart
yerini almış olup sonrasında AVM dahil olmak üzere diğer vasküler patoloji cerrahisinde kullanılmaya
başlamıştır. Mikroskop altında cerrahi bakış açısından anatomik bilgi vermesi en önemli avantajı
olmakla beraber basit, hızlı ve tekrarlanabilir oluşu ayrıca dinamik akım bilgisinin anında alınması ile
AVM kompleksinin arterlerinin (direkt besleyici, en passage besleyici) ve yüzeyel drenaj venlerinin
tanınmasında önemlidir. Derin drenaj venleri ve serebral korteksin altındaki residual nidusu
gösterememesinin en önemli dezavantajları olması nedeniyle intraoperative DSA’nın AVM cerrahisinde
altın standart olmasının önüne geçememektedir. Sonuç: İntraoperatif ICG kullanımı AVM cerrahisinde
çok etkin fakat halen yetersizdir. Altın standart intraoperatif DSA olup AVM cerrahisinde tüm
teknolojik yardımcı yöntemler kullanılsa da her zaman için cerrahi öğreti ve tecrübe en önemli unsurdur.
Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz Malformasyon, Icg, Indocyanine Green, Avm Cerrahisi
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Aşırı Aktif Mesane Hastalarında İntradetrüsör Onabotulinumtoksina
Enjeksiyonunun Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi
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Özet
Aşırı aktif mesane hastalarında intradetrüsör onabotulinumtoksinA enjeksiyonunun cinsel fonksiyon
üzerine etkisi Dr.Adem Emrah Coğuplugil1, Prof.Dr.Selahattin Bedir1 1 Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara Amaç: OnabotulinumtoxinA (BONTA) enjeksiyonu ile tedavi edilen
aşırı aktif mesane (AAM) hastalarında, cinsel işlevdeki değişiklikler ile semptomlardaki düzelmeler
arasındaki ilişkiye yönelik veriler sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, kadın hastalarda medikal tedaviye
dirençli AAM tedavisi için uygulanan intradetrüsör BONTA enjeksiyonunun cinsel işlev üzerindeki
etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 2013-2021 yıllarında dirençli AAM nedeniyle BONTA
uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak kaydedildi. En az iki antimuskarinik ilacı 3 ay süreyle
kullanmış olmasına rağmen fayda görmeyen ya da yan etkilerini tolere edemeyen hastalar dirençli AAM
olarak tanımlandı. Hastalara ürodinamik ve/veya klinik olarak AAM tanısı kondu. AAM semptomları
için preoperatif ve postoperatif 3 ayda işeme günlüğü ve /veya semptom skorları (AAM v8) ile
değerlendirme yapıldı. Cinsel fonksiyon Female Sexual Function Index (FSFI) ile değerlendirildi.
Bulgular: 39 hasta çalışmaya kaydedildi. Hastaların tamamına intradetrüsör 100 Ü BONTA uygulandı.
Preoperatif olarak AAM hastaları FSFI ile ölçülen tüm alanlarda cinsel işlev kalitesinin düştüğünü
bildirdi. Hastaların 30’unda (%76,9) postoperatif 3 ayda toplam FSFI skorunda anlamlı bir iyileşme
saptandı. Birçok FSFI alanında anlamlı iyileşmeler bulundu ancak arzu alanında anlamlı iyileşme
saptanmadı. 33 hastada (%84,6) tam kuruluk veya AAM semptomlarında >%50 iyileşme sağlandı.
Sonuç: İntradetrüsör BONTA enjeksiyonu AAM’si olan kadın hastaların hem AAM semptomlarında
hem de cinsel işlevinde iyileşme sağlamaktadır. Anahtar kelimeler: OnabotulinumtoxinA, aşırı aktif
mesane, kadın cinsel işlev bozukluğu
Anahtar Kelimeler: Onabotulinumtoxina, Aşırı Aktif Mesane, Kadın Cinsel İşlev Bozukluğu
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Bariatrik Cerrahi Sonrası Geç Derlenme: Vaka Sunumu

Dr. Emre Teke1, Dr. Gamze Nur Teke2, Dr. Anıl Ergin2
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Özet
Giriş: Anesteziden geç derlenme, anestezistleri ilgilendiren en büyük zorluklardan biri olmaya devam
etmektedir. En yaygın olarak, gecikmiş derlenme, ilaç etkilerinin kalıcılığından kaynaklanmaktadır.
Metabolik (hiperglisemi gibi), elektrolit, asit-baz bozuklukları ve hipotermi anesteziden çıkışın
gecikmesine neden olabilir. Obez hastalarda, obez olmayan hastalara göre ilaçlar farklı şekilde emilir,
dağıtılır, metabolize edilir ve atılır. Çoğu anestezik ajan lipofiliktir ve bu nedenle obez hastalarda
dikkatli kullanılmalıdırlar. Olgu sunumu: Bildirilen bu vakada anestezik ilaçların etkilerini tersine
çevirmek için uygun önlemler alınmış olmasına rağmen, beklendiği kadar hızlı bir şekilde bilincini geri
kazanamayan Roux en Y gastrik bypass olgusu sunuyoruz. 41 yaş erkek hasta 180 cm uzunluğuna, 147
kg ağırlığa ve 45,4 VKİ’ ne sahip. 210 dakika süren Roux en Y gastrik bypass sonrası yoğun bakım
takibinde 48 saat boyunca glaskow skoru 6 olarak takip edildi. Hastaya peroperatif roküronyum,
propofol, dormicum ve fentanil uygulandı. Hastanın postoperatif 48 saatin sonunda bilişsel
fonksiyonları geri gelmeye başladı. Peroperatif ve postoperatif herhangi bir sıvı elektrolit bozukluğu
saptanmadı. Sonuç: Obez hastalarda, obez olmayan hastalara göre ilaçlar farklı şekilde emilir, dağıtılır,
metabolize edilir ve atılır. Morbid obez hastalarda dağılım hacmi, klirens ve protein bağlanması gibi
klasik farmakokinetik parametreler bazı ilaçlar için değişebilir. Barbitüratlar ve benzodiazepinler gibi
yüksek derecede lipofilik maddeler, obez bireyler için dağılım hacminde önemli artışlar gösterir.
Hastamızda derlenme gecikmesinin olası nedeni olarak kullanılan benzodiazepinlerin yağ dokudan geç
salınımı olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Geç Derlenme, Roux En Y Gastrik Bypass
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Bırads-4 Meme Kitlelerine Yaklaşımda Klinik Deneyimimiz ve
Sonuçlarımız
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Assoc. Prof. Dr. Oğuz Hançerlioğulları1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

1

Özet
Giriş-Amaç: Meme kanseri, özellikle kadın popülasyonu ciddi şekilde etkileyen ve günümüzde
tarama metotlarıyla erken tanı alma şansı yüksek olan bir halk sağlığı sorunudur. Görüntülemede
mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler uygulanmakta olup Breast
Imaging Reporting & Data System (BI-RADS®) radyolojik sınıflandırma sistemi temelinde radyolojik
tanı sağlanabilmektedir. BIRADS 4 kategori meme kitleleri malignite açısından şüpheli olarak
öngürülmekte olup biz de bu çalışmamızda görüntülemede BIRADS 4 meme kitlelerine yaklaşımımızı
ve sonuçlarımızı incelemeyi amaçladık. Gereç-Yöntem: Bu çalışma kapsamında Ocak 2019’dan Ocak
2022’ye kadar üçüncü basamak hastane meme cerrahisi kliniğinde tek genel cerrahi uzmanı tarafından
takip edilen ve radyolojik olarak BIRADS 4A-B-C meme kitlesi tanısı alan hastaların demografik
verileri, görüntüleme bulguları, preoperatif girişimsel radyoloji sonuçları ve opere edilen hastalarda
operatif bulgu ve sonuçlar detaylı olarak retrosepektif olarak incelendi. Bulgular: Ortanca yaşı 47 olan
BIRADS 4A-B-C radyolojik tanılı 108 kadın hasta çalışma kapsamına dahil edildi. Hastaların meme
kitlelerin sağ ve sol yön ayrımında anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,923). Görüntüleme yöntemi olarak
en sık meme ultrasonografisinin yapıldığı gözlendi (n=70, %64,8). Girişimsel radyoloji tarafından 82
(%75) hastaya preoperatif biyopsi yapıldığı, 26 (%24,1) hastaya ise ek olarak cerrahi eksizyonel biyopsi
yapıldığı gözlendi. Postoperatif olarak malign kitle tanılı hastalarda (n=33, %30,8) alt kategoriler
incelendiğinde BIRADS 4C tanılı hastaların malignite oranının literatürle uyumlu olarak daha yüksek
olduğu gözlendi (n=12, %92,3). Sonuç: Meme kitleleri kadın popülasyonda sık gözlenen ve malignite
ayrımlarının görüntüleme ve patolojik tetkiklerle yapılması elzem lezyonlardır. Görüntülemede
BIRADS 4 kategori saptanan kitlelere hassasiyetle yaklaşımda bulunulmalı ve gereklilikte patolojik
incelemeler mutlaka yapılmalıdır. Bu konuda randomize prospektif çalışmalar ve derlemelere de ihtiyaç
duyulmaya devam edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Bırads-4, Memede Kitle.

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Our Clinical Experience and Results for Bırads-4 Breast Masses
312
Abstract
Introduction: Breast cancer is a public health problem that affects the female population and has a high
chance of being diagnosed early with screening methods. Methods such as mammography,
ultrasonography and magnetic resonance imaging are used in imaging. Radiological diagnosis can be
provided based on the Breast Imaging Reporting & Data System (BI-RADS®) classification system.
BIRADS 4 category breast masses are predicted to be suspicious for malignancy. In this study, we aimed
to analyze our clinical experience and results for BIRADS 4 breast masses. Methods: Patients’
demographic data, imaging findings, preoperative interventional radiology results, and operative
outcomes who were followed up by a single surgeon in the tertiary hospital breast surgery clinic from
January 2019 to January 2022 and diagnosed with BIRADS 4A-B-C breast mass radiologically. The
operative findings and results were analyzed retrospectively. Results: In this study, 108 patients with a
median age of 47 with a radiological diagnosis of BIRADS 4A-B-C were included. No significant
difference was observed in the right or left sided of the breast masses of the patients (p=0.923). It was
observed that ultrasonography was the most common imaging method (n=70, 64.8%). It was observed
that preoperative biopsy was performed in 82 (75%) patients by interventional radiology, and surgical
excisional biopsy was performed additionally in 26 (24.1%) patients. When the subcategories were
analyzed in patients with a postoperative diagnosis of malignant mass (n=33, 30.8%), it was observed
that the malignancy rate of patients with a diagnosis of BIRADS 4C was higher (n=12, 92.3%).
Conclusion: Breast masses are frequently observed in the female population. Imaging and pathological
examinations are necessary to detect malignancy. If necessary, pathological examinations should be
performed for breast masses with BIRADS 4 category detected on imaging. There is a continuing need
for randomized prospective studies and reviews on this subject.
Keywords: Breast Cancer, Bırads-4, Breast Mass.

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 255
313
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0003-2829-7849

Brakial Pleksus Yaralanması Olan Hastada Axiller Arter Anevrizması:
Olgu Sunumu

Dr. Bülent Özdemir1
1
Özel Muayenehane
*Corresponding Author: Bülent Özdemir

Özet
Ateşli silah yaralanmasına bağlı brakial pleksus hasarı olan hastalarda beraberinde aksiller ve
subklavian arter yaralanması görülebilmektedir. Brakial pleksus hasarı olan hastalarda tedavi cerrahlar
için zorlayıcıdır. Ateşli silah yaralanmasına bağlı brakiyal pleksus travması, uygun tedaviyi sağlamak
için erken muayene ve tetkikler ile ek damar yaralanmasının varlığını tesbit etmek önemlidir. Bu vaka
sunumunda 21 yaşında erkek hasta sağ omuzundan ateşli silah yaralanması sonrası 3 ay önce acil
ameliyata alınıp damar onarımı yapılmış. Brakial pleksusa müdehale edilmemiş. Hastanın epikriz
raporuna göre axiller arter onarımı yapılmış. Emg sonucunda brakial pleksususn omuzdan itibaren
hasarlanması olarak raporlanmış. Hataya damar onarımı sonrası axiller artere yönelik tetkik
yaptırmadık. Ameliyat esnasında axiller arter psödoanevrizması olduğunu gördük. Başka bir hastanede
damar onarımı yapılmış olsa bile bu hastalarda detaylı inceleme ve gerekiyorsa da anjiografi yapıldıktan
sonra ameliyata alınması öşlümcül olabilecek komplikasyonlardan kaçınmak için önemlidir. Anahtar
kelimeler: sinir onarımı, ön kol, median sinir, ulnar sinir, radial sinir Kaynaklar 1. Ferris S, Chan M,
Miller M. Incidence of brachial plexus injury with concurrent subclavian or axillary vascular injury and
its influence on reconstruction. ANZ J Surg. 2022;92(5):1196-8. 2. Nwawka K, Casaletto E, Wolfe SW,
Feinberg JH. Ultrasound imaging of brachial plexus trauma in gunshot injury. Muscle Nerve.
2019;59(6):707-11. 3. Noland SS, Bishop AT, Spinner RJ, Shin AY. Adult Traumatic Brachial Plexus
Injuries. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(19):705-16.
Anahtar Kelimeler: Brakial Pleksus, Sinir Grefti, Psödoanevrizma,
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Cerrahi Operasyon İçin Anestezi Uygulanacak Hastalarda, Hasta
Yakınlarının Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Anksiyete
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
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Özet
Amaç: STAI anksiyete skalası kullanarak hasta yakınlarının; yaşları, cinsiyetleri, hasta yakınlık
düzeyleri, eğitim durumları, meslekleri, önceki anestezi deneyimleri, hastalarının ameliyat türü ve
preoperatif bilgi edinme düzeylerinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif anksiyete düzeylerine
etkilerini değerlendirmekti. Yöntem: Elektif veya acil cerrahi yapılacak (Kalp Damar Cerrahisi, Beyin
Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Ortopedik Cerrahi, Ürolojik
Cerrahi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Göz Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Cerrahisi)
hastaların 18 yaş ve üstünde yakınları çalışmaya alındı. Preanestezik değerlendirmede hastayla beraber
hasta yakınlarına da anestezi ile ilgili sözel bilgi verildi. Hasta yakınlarına yazılı bilgilendirme onamı
imzalatılarak okumaları istendi. Bilgilendirilen hasta yakınlarıyla ameliyat öncesi hasta odalarında,
hastaları ameliyathaneye alındıktan sonra ameliyathane bekleme salonunda ve ameliyat sonrası hasta
odalarında görüşülerek durumsal kaygıyı ölçmede kullanılan “STAI FORM TX-1” formu doldurtuldu.
Hasta yakınlarının; yaşları, cinsiyetleri, hasta yakınlık düzeyleri, eğitim durumları, meslekleri, önceki
anestezi deneyimleri, hastalarının ameliyat türü ve preoperatif bilgi edinme düzeylerine göre preoperatif,
intraoperatif ve postoperatif anksiyete düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta yaşı, hasta cinsiyeti,
ASA, cerrahi tipi, cerrahi süresi, anestezi şekli, hasta yakını yaşı, hasta yakını cinsiyeti, geçmiş anestezi
deneyimi, yakınlık derecesi, hasta ile görüşme sıklığı, eğitim durumu ve gelir düzeyine göre oluşturulan
herbir grup preoperatif, intraoperatif ve postoperatif olarak karşılaştırıldığında hasta yaşı >74 ve yakınlık
derecesi anne olan gruplar haricinde tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p < 0,05).
Tüm gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde hastanın erkek olması anksiyete oluşturma için
istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). ASA, cerrahi tipi, anestezi şekli, hasta yakını yaşı, geçmiş
anestezi deneyimi, yakınlık derecesi, eğitim durumu ve gelir düzeyi açısından istatistiksel olarak gruplar
içinde herhangi bir fark gözlenmedi (p>0,05). Sonuç: Preoperatif kaygı durumları yüksek olan hasta
yakınlarının intraoperatif dönemde kaygı düzeylerinin daha da arttığı, postoperatif dönemde ise
preoperatif düzeylerden aşağılara indiği görülmüştür. Premedikasyon sırasında anestezistle görüşerek,
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yeterli ve gerekli bilgileri edindiklerini ve anksiyetelerinin gerilediği düşüncesini taşımamıza rağmen
daha detaylı araştırmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, State-Trait Anxiety Inventory (Staı) Skalası, Hasta Yakını
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Cinsel İşlevlerin Kasık Fıtığı Ameliyat Kararındaki Yeri ve Fıtık Onarım
Tekniklerinin Cinsel Fonksiyona Olan Etkileri: Prospektif Randomize
Klinik Çalışma

Dr. Ersan Eroğlu1, Prof.Dr. Ediz Altınlı1
Memorial Bahçelievler Hastanesi

1

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, cinsel işlevlerin kasık fıtığı ameliyat kararındaki yeri ile laparoskopik
ve açık fıtık onarım tekniklerinin cinsel fonksiyon üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Gereç ve
Yöntem: Hastanemiz Genel Cerrahi Polikliniğine tek taraflı kasık fıtığı ile başvuran olgulardan çalışma
kriterlerine uygun olanlar çalışmaya dahil edilerek 2 gruba ayrıldı. I. gruptaki 20 hastaya Lichtenstein
onarımı, II. gruptaki 20 hastaya ise laparoskopik total ekstrapreperitoneal fıtık onarımı (TEPP)
uygulandı. Fıtık nedeniyle oluşabilecek cinsel isteksizliğin ameliyat olma kararı verirken etkisinin olup
olmadığı sorgulamak, ayrıca hastaların ameliyat sonrası cinsel işlevleri ile ilgili görüş ve beklentilerini
değerlendirmek amacıyla tarafımızdan hazırlanan anket formu preoperatif dönemde hastalar tarafından
dolduruldu. Ayrıca cinsel fonksiyon değerlendirmesi için uluslararası cinsel indeks değerlendirme
formu IIEF-15 ve yaşam kalitesini değerlendirmek amaçlı SF-36 anket formu preoperatif ve postoperatif
1. 3. ve 6. aylarda hastalar kontrollere çağırılarak dolduruldu. Hastalar 6 ay boyunca kontrollere
çağırılarak değerlendirildi. Bulgular: Kasık fıtığının hastaların cinsel isteklerini olumsuz etkilediği tespit
edildi. Laparoskopik ve açık kasık fıtığı onarım tekniklerinin cinsel fonksiyonlar açısından olumlu veya
olumsuz bir etkisi tespit edilmedi. Sonuç: Kasık fıtığı olgularda cinsel isteksizliğe neden olabilecek bir
hastalıktır. Kasık fıtıklarının ameliyat yönteminden bağımsız olarak tamir edilmesi cinsel istek üzerine
olumlu etki göstermektedir. Cinsel fonksiyonlar açısından ise ameliyat tekniklerinin (laparoskopik veya
açık yöntem) olumlu yada olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Ancak bu konuda kesin bir kanıya
varmak için daha fazla prospektif ve randomize çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kasık Fıtığı, Cinsel İşlev, Lichtenstein Onarımı, Sf-36
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Clinical Course and Anesthesia Management in Sars-Cov-2 Positive
Cesareans: A Retrospective Comparison of Wild-Type and Delta Variants
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Abstract
Clinical Course and Anesthesia Management in Sars-Cov-2 Positive Cesareans: A Retrospective
Comparison of Wild-type and Delta Variants Abstract: Aims: The study aimed to retrospectively
compare the wild-type SARS-CoV-2 positive pregnant women and the confirmed Delta variant SARSCoV-2 positive pregnant women who underwent cesarean section in terms of anesthesia technique and
clinical course. Methods: In this study, SARS-CoV-2 positive pregnant women who had a cesarean
section in our hospital between March 2020 and September 2020 (Group wild-type), and SARS-CoV-2
positive pregnant women who had a cesarean section in our hospital between August 1, and October 15,
2021, and confirmed to have Delta variant (Group Delta) were included. The patients' files were
evaluated. Results: 132 pregnant women, 104 of Group wild-type and 28 of Group Delta, were included.
In the Delta group, the number of hospitalization (p=0.023), the patients' oxygen needs in the service
(p<0.001), ICU admissions (p<0.000), intubation rates (p=0.007), and mortality rates (p=0.03) were
significantly higher. In the Delta group, the frequency of preterm labor was higher than in the wild-type
(p<0.006), while the 1st minute Apgar scores were lower (p<0.006). In the Delta group, 25% of the
pregnant women had a cesarean section with the indication of deterioration of the mother's health. In
both groups, spinal anesthesia was performed predominantly, and there was no difference between the
drug doses administered for sedation. Conclusion: There was no difference between the two patient
groups regarding the type of anesthesia chosen, and spinal anesthesia was found to be safe and sufficient.
The clinical course of Delta variant-positive pregnant women was more severe than wild-type COVID19 positive pregnant women.
Keywords: Cesarean Section; COVID-19; Delta Variant; Sars-Cov-2; Wild-Type
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Çocuklarda Lenfatı̇k Malformasyonlar: 10 Yıllık Deneyı̇m
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Özet
Amaç: Lenfatik malformasyonlar (LM); birbiriyle ilişkili küçük lenf kanalları ve kistik boşluklardan
meydana gelen, lenfatik sistemin düşük akımlı konjenital vasküler gelişim bozukluklarıdır. 2000-4000
canlı doğumda bir görülmektedir. Etyolojisi net bilinmemekte ve tedavide cerrahi eksizyon, sklerozan
madde enjeksiyonu, Ablasyon veya lazer uygulaması gibi çeşitli seçenekler denenmektedir. Bu
çalışmada, kliniğimizde son 10 yılda görülen lenfanjiom olgularının tedavi ve takip sonuçlarını sunmayı
amaçladık. Yöntem: 2010-2021 yılları arasında lenfanjiom tanısı ile takip ve tedavi edilen 18 yaş altı
hastaların demografik verileri, klinik bulguları, uygulanan tedavi yöntemleri retrospektif olarak
değerlendirildi. Bulgular: LM tanısı ile tedavi edilen 20 erkek ve 10 kız hastamız mevcuttu. 14
hastamızda yerleşim yeri baş ve boyun bölgesindeydi. 12 hastamıza sklerozan ajan enjeksiyonu yapıldı.
Sklerozan ajan olarak Bleomisin Sülfat 0,25 mg/kg maximum 10 mg olacak şeklinde kullanıldı. 13
hastamıza cerrahi eksizyon yapıldı. Bu hastalardan 1 tanesi hariç tamamında gerileme saptandı. 3 ve 6
ay ara ile yapılan ultrasonografik takiplerde nüks izlenmedi. Sklerozan madde enjeksiyonu yapılan hasta
grubunda tek enjeksiyon ile 2 hastada tamamen regresyon izlendi. 10 hastada tekrarlanan enjeksiyonlar
yapıldı ve lenfanjiom boyutlarında belirgin küçülme görüldü. Ortalama enjeksiyon sayısı 3’tü. Solunum
yolu obstruksiyonu bulunan iki yenidoğan hastaya multiple enjeksiyon yaptık. Dört hastaya kombine
cerrahi eksizyon ve bleomisin uygulandı. Bir hasta tedaviyi kabul etmedi Sonuç: LM’ların etyolojileri
net olarak bilinmediği gibi tedavisi konusunda da merkezler arasında farklılıklar vardır. LM'lerin
tedavisi multifokal ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hastanın yaşam kalitesi önceliklidir.
Lenfanjiomlarda intralezyonel bleomicin uygulaması kozmetik ve küratif sonuçlar sağlayabileceği gibi
sonraki ameliyatlarda her hangi bir zorluğa neden olmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bleomisin, Lenfatik Malformasyonlar, Lenjfanjiom, Skleroterapi

Lymphatic Malformations in Children: 10 Years of Experience

Abstract
Aim: Lymphatic malformations (LM) are low-flow vascular malformations of the lymphatic system
and are seen once in 2000-4000 live births. It is a congenital malformation consisting of small lymph
ducts and cystic cavities. Surgery, sclerosing agent injection, ablation and laser are used in treatment.
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We present our results on 30 lymphangioma patients. Methods: Demographic data, clinical findings,
treatment methods of patients followed up and treated with the diagnosis of lymphangioma between
2010-2021 were evaluated retrospectively. Results: We had 20 male and 10 female patients who were
treated with the diagnosis of LM. In 14 of our patients, the localization was in the head and neck region.
Sclerosing agent injection was applied to 12 of our patients. Bleomycin Sulfate 0.25 mg/kg was used as
a sclerosing agent, with a maximum of 10 mg. Surgical excision was performed in 13 patients. All but
1 of these patients showed regression. No recurrence was observed in the ultrasonographic follow-ups
performed at 3 and 6 months intervals. Complete regression was observed in 2 patients with a single
injection in the group of patients who received sclerosant injection. Repeated injections were performed
in 10 patients and a significant reduction in lymphangioma size was observed. The mean number of
injections was 3. We performed multiple injections in two newborn patients with respiratory tract
obstruction. Combined surgical excision and bleomycin were applied to four patients. One patient
refused treatment Conclusion: Since the etiology of LM still remains unclear there are differences
between the centers regarding their treatment. Treatment requires a multifocal and multidisciplinary
approach and quality of life of the patient has priority. Intralesional sclerotherapy can provide cosmetic
and curative results in macrocystic lymphangiomas and does not cause any difficulties in subsequent
surgeries.
Keywords: Bleomycin, Lymphatic Malformations, Lymphangioma, Sclerotherapy
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Özet
Giriş: Spinal deformite için posterior düzeltme cerrahisine (PCS) bağlı hemotoraks insidansının %0.1
kadar düşük olduğu bildirilmektedir ve bu vakaların büyük çoğunluğu ek müdahale olmaksızın gözlem
yoluyla tedavi edilmiştir. Ancak oluşan hemotoraks gözden kaçırılırsa mortalite ve morbiditede artışa
neden olabilir. Ayrıca, PCS'nin neden olduğu hemotoraksın yönetimine ilişkin veriler de yetersizdir. Bu
retrospektif çalışmanın amacı, PKS sonrası gelişen hemotoraks olgularımızı değerlendirmektir. Gereç
ve Yöntem: 2016-2021 yılları arasında PCS uygulanan tüm pediatrik hastaların tıbbi kayıtları geriye
dönük olarak gözden geçirildi. 135 hastadan postoperatif hemotoraks gelişen beş hasta çalışmaya dahil
edildi. Bulgular: Ameliyat anındaki yaş ortalaması 12.4±2.88 idi. PCS sırasında, alet konumlarını
kontrol etmek için PA göğüs röntgeni kullanıldı. Bu görüntüler retrospektif olarak değerlendirildiğinde
4 hastada hemotoraks saptandı. 1 hastada hemotoraks açısından şüpheli görünüm tespit edildi.
Hastaların tamamında operasyon sırasında hemotoraks açısından herhangi bir müdahale yapılmadı. Tüm
hastalar farklı zamanlarda hemodinamik instabilite nedeniyle yatan hasta servisinden yoğun bakım
ünitesine transfer edildi. Hastaların 3'üne göğüs tüpü takıldı. 1 hastaya torasentez yapıldı. 1 hastada
dekortikasyon yapıldı. Sonuç: Hasta ekstübe edilmeden önce müdahale gerektiren hemotoraks varlığını
gözden kaçırmamak için peroperatif yatak başı torasik ultrason veya trendelenburg pozisyonunda
akciğer grafisi çekilmesini öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Spinal Deformite, Posterior Düzeltme Cerrahisi, Hemotoraks

Perioperative Management in Terms of Hemothorax Caused by Posterior Correction Surgery in
Children

Abstract
Introduction: The incidence of hemothorax owing to posterior correction surgery (PCS) for spinal
deformity is reported to be as low as 0.1%, and the vast majority of these cases were treated through
observation without additional intervention. However, if hemothorax that occurs is missed, it can result
in increased mortality and morbidity. Furthermore, there is a paucity of data on management of
hemothorax caused by PCS. The aim of this retrospective study is to evaluate our cases of hemothorax
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after PCS. Materials and Methods: We retrospectively reviewed medical records of all pediatric patients
who underwent PCS from 2016 to 2021. Five patients who developed postoperative hemothorax out of
135 patients were included in the study. Results: The mean age at the time of surgery was 12.4±2.88
years. During PCS, PA chest x-ray was used for checking instrument locations. When these images were
evaluated retrospectively, hemothorax was found in 4 patients. A suspicious appearance in terms of
hemothorax was detected in 1 patient. No intervention was performed in terms of hemothorax during
the operation in all of the patients. All patients were transferred from the inpatient service to the intensive
care unit due to hemodynamic instability at different times. A chest tube was inserted in 3 of the patients.
Thoracentesis was performed in 1 patient. Decortication was performed in 1 patient. Conclusion: We
recommend peroperative bedside thoracic ultrasound or a chest X-ray in the trendelenburg position in
order not to miss the presence of hemothorax that requires intervention before the patient is extubated.
Keywords: Spinal Deformity, Posterior Correction Surgery, Hemothorax
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Çocukluk Çağı Obezitesinde Retina ve Koroid Parametrelerinin Optik
Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Dr. Sibel Öskan Yalçın1, Dr. Ayşin Tuba Kaplan1, Dr. Elif Söbü1
1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi
*Corresponding author: Sibel Öskan Yalçın

Özet
Amaç: Çalışmanın amacı çocuklarda obeziteye bağlı oluşan oftalmolojik parametrelerdeki
değişiklikleri değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmaya 42 obez, 25 overweigt, yaş ve cinsiyeti uyumlu
26 sağlıklı çocuk dahil edildi. Vücut kitle indeksi-standart sapma skoru (BMI-SDS) >2 SD olanlar obez
grup, VKİ-SDS 1-2 arasında olanlar overweight grup ve VKİ-SDS’si <1 SD olan sağlıklı çocuklar ise
kontrol grubu olarak alındı. Tüm klinik incelemeler pediatrik endokrinolog ve oftalmolojik muayeneler
deneyimli bir göz doktoru tarafından yapıldı. Oftalmolojik muayenede merkezi maküler kalınlık
(MMK), retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RSTK), retina ganglion hücresi (RGH) ve koroid kalınlığı
(KK) spektral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) cihazı kullanılarak ölçüldü. Antropometrik,
biyokimyasal ve oküler parametreler üç grup arasında karşılaştırılarak korelasyon analizi yapıldı.
Bulgular: Obezite grubunda santral, nazal ve temporal koroid kalınlığı kontrol grubuna göre anlamlı
ince bulunurken (p=0.029, p=0.037, p=0.014 sırasıyla), overweight grubu ile diğer gruplar arasında
anlamlı fark bulunmadı. BMİ SDS ile SMK arasında (rho=-0.341; p=0.029). ve İnsülin ile santral RGH
kalınlığı (rho=-0.322; p=0.040) arasında negatif korelasyon tespit edildi. MMK, RSTK ve RGH
kalınlığında üç grup arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmamızda koroid
kalınlığının obezitesi olan çocuklarda belirgin azaldığı tespit edilmiştir. MMK ile BMİ SDS ve insülin
ile santral RGH kalınlığı arasında negatif korelasyon olması obeziteye bağlı metebolik ve vasküler
değişikliklerin erken yaştan itibaren görülebileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Obezitesi, Santral Maküler Kalınlık, Retinal Sinir Lifi Kalınlığı,
Koroid Kalınlığı, Retina Gangliyon Hücre Kalınlığı, Sd-Oct
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Çok Parçalı Şişirilebilir Penil Protez İmplantasyon Cerrahisi Klinik
Sonuçları

Asst. Prof. Dr. Müslüm Ergün1, Dr. Süleyman Sağır2
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
2
ISLAHİYE DEVLET HASTANESİ

1

Özet
Amaç:Şiddetli erektil disfonksiyon problemi olan hastalara üç parçalı şişirilebilir penil protez
implantasyonu sonrası cerrahi sonuçları ve hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek. Yöntem: Aralık
2015'ten mart 2022'e kadar 21 hastaya 3 parçalı şişirilebilir penil protez implantasyonu gerçekleştirildi.
İşlem öncesi hastaların hepsinde vasküler yetmezliği ortaya koyan renkli penil doppler ultrasonografi
yapılmıştı. Klinik veriler retrospektif olarak incelendi. Postoperatif başarı ve komplikasyon oranları
kaydedildi. Hasta memnuniyetini değerlendirmek için EDITS (Erectile Dysfunction Inventory of
Treatment Satisfaction) formu kullanıldı. Bulgular: Hastaların uluslararası erektil işlev form (IIEF)
puanı ortalama 5,15±2,40 olup ciddi ereksiyon fonksiyon bozukluğu mevcuttu. Hastaların hepsinde
vasküler yetersizlik mevcuttu. Ortalama hasta yaşı 51,4±11,3 yıl idi. Ortalama takip süresi 18,3±5,8 ay
idi. Ortalama hastanede kalış 2,14±1,62 gün olarak bulundu. Postoperatif hastaların hiç birinde
enfeksiyon gelişmedi. Bir hastada postop 3. ayda sol distal korpus cavernosum rüptürü tespit edildi ve
rüptür seviyesinde primer onarım yapıldı. Bir başka hastada ise postop 7. ayda protezde mekanik arıza
yaşandı ve protez değişimi ile sorun giderildi. Çiftlerin değerlendirilmesinde 18 (%85,7) çift oldukça
memnun olduklarını söyledi. Sonuç: Şişirilebilir 3 parçalı penil protez cerrahisi erektil disfonksiyon
tedavisinde yüksek başarı oranına sahiptir. Hasta ve partner memnuniyeti yüksek olup kabul edilebilir
komplikasyon ve revizyon oranlarıyla etkili ve güvenli bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar Kelimeler: Penil Protez, Erektil İşlev, Şişirilebilir
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COVID-19 Pandemı̇sı̇ Dönemı̇nde Psa Yükseklı̇ğı̇ Saptanan Hastaların
Tedavı̇ye Ulaşabı̇lı̇rlı̇ğı̇nı̇n Retrospektı̇f Olarak İncelenmesı̇

Dr. Mehmet Fatih Şahin1, Asst. Prof. Dr. Çağrı Doğan2
1
Çorlu Devlet Hastanesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
*Corresponding author: Mehmet fatih şahin
2

Özet
Giriş COVID-19 pandemisi, tüm dünya genelinde yapmış olduğu etkiler nedeniyle birçok hastalığın
seyrinin değişmesine neden olmuş, hastaların tanı ve tedavi alabilme sürelerini etkilemiştir. Dünyada
erkeklerde en sık görülen 2. kanser çeşidi olan prostat kanserinin (PK) de bu hastalıklardan biri
olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada COVID-19 nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte kontrollerinde
prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği saptanan ve tanı amaçlı prostat biyopsisi yapılması planlanan
hastaların sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğini ve ulaştıktan sonra sonuçlandırma süresinin
değerlendirilmesi amaçlamıştır. Materyal-Metot Çalışmamızda kliniğimizde PSA yüksekliği nedeniyle
transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi yapılan toplam 371 hastanın verileri
retrospektif incelendi. Ülkemizde pandeminin başlangıcı olan Mart 2020 tarihinden itibaren 1 yıllık
süreçte biyopsi yapılan hastalar Grup 3, önceki yıllardaki hastalar ise sırasıyla Grup 1 ve 2 olarak
sınıflandırıldı. Hastaların yaş, PSA değeri, kontrol PSA değeri, patoloji, ISUP değerleri, biyopsiye kadar
geçen süre ve patoloji çıkana kadar geçen süreleri karşılaştırıldı. Bulgular Prostat biyopsisi yapılan
hastaların yaş, ilk PSA ve kontrol PSA değerlerinde pandemi dönemi ile öncesi arasında fark izlenmedi.
(p=0.817, p=0.578 ve p=0.573 sırasıyla) İlk PSA bakılmasından sonra kontrol PSA verilmesine kadar
geçen süre ile kontrol PSA ile biyopsi arasında geçen sürenin de pandemi öncesi ile benzer olduğu
gözlendi. (p=0.164 ve p=0.148 sırasıyla) Hastaların TRUS biyopsi işleminden sonra biyopsi
sonuçlanana kadar geçen bekleme süresi ise pandemi öncesi her iki yıla göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede kısaydı.(p=0.000) Pandemi dönemi ve öncesinde PK saptama insidansında değişiklik
gözlenmedi.(p=0,925) Sonuç Pandemi dönemindeki kısıtlamalarla yapılan cerrahilerin azalmış,
patolojiye gönderilen materyal sayısında düşüş olması nedeniyle de alınan prostat patolojilerinin
sonuçlanması hızlanmıştır. Pandemi döneminde ve pandemi dönemi öncesindeki yıllarda PK saptanma
insidansı ve saptanan kanserin ISUP derecesi arasında bir farklılık saptanmamıştır. Kanser saptanma
oranları ve saptanan kanserin patolojik derecesi de pandemiden etkilenmeyen faktörler arasındadır. Bu
sonuçlar bize; COVID-19 pandemisinde hastalar sağlık hizmetlerine ulaşmakta her ne kadar güçlükte
yaşamış olsa da, PK bağlı mortalite ve morbitenin değişmediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Covı̇ d-19, Pandemi, Prostat Kanseri
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Covı̇d-19 Pandemı̇sı̇nı̇n Cerrahı̇ Vakalara Etkı̇sı̇

Dr. Sevgı̇ Kutlusoy1, Dr. Erdı̇nç Koca1
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1

Özet
Şiddetli akut solunum sendromu Corona virüs 2 (SARS CoV2) Çin'de Aralık 2019'da tanımlanmış
ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir İnsanlarda COVİD-19
subklinik semptomlardan, ağır akut solunum sendromuna (SARS) kadar uzanan semptomlara sebep
olabilmektedir. Ülkemizde COVID-19 vakalarının artmasıyla birlikte, bu hastaların tedavi gördüğü
pandemi hastaneleri bulaş riski yüzünden riskli alanlar olarak kabul edilmiştir. Bu durum da sunulan
sağlık hizmetlerinde ve özellikle cerrahi müdahalenin gerekli olduğu hastalar da kısıtlamalara sebep
olmuş böylece elektif cerrahi vakaların önemli kısmı ertelenmiştir. Ayrıca acil cerrahi gereken
durumlarda ameliyathanelerde pandemi protokolleri büyük bir titizlikle uygulanmıştır Amacımız
pandemi öncesi 1 yıllık dönem ve pandemi sırasındaki 1 yıllık dönem arasındaki cerrahi vakaların; sayı,
ASA,yaş,ameliyat grubu ve vaka dağılımları açısından değerlendirilmesi ve COVID-19 pandemisinin
ameliyathane protokolü üzerine etkilerini ortaya koymaktı. Çalışmamız ilimizde pandemi hastanesi ilan
edilen 3. basamak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütüldü. Çalışmamızın verileri
30.12.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı İzninin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu 2021/121 nolu etik kurul izni alındıktan sonra retrospektif olarak hasta
dosyalarının taranmasından elde edilmiştir. 2019 Mart- 2020 Mart pandemi öncesi dönem ve 2020 mart2021 pandemi dönemindeki arasında cerrahi vakaların sayı, ASA ve vaka dağılımları açısından
değerlendirilmesi ve COVID-19 pandemisinin ameliyathane protokolleri üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Sonuç olarak, COVID-19 döneminde cerrahi uygulamaları vaka sayısı, ASA, hasta yaşı
ameliyat grubu ve vaka dağılımları açısından farklılık göstermektedir. Pandemi sürecinde cerrahi vaka
sayılarında, önceki yıla göre kıyaslandığında belirgin azalma görülmüştür. Bu durumun sebepleri
arasında bu süreçte cerrahi alan hekimlerinin pandemi alanlarında çalışması hastaların COVID-19 bulaş
riski nedeniyle hastaneye başvuru taleplerinin azalması önemli yer tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID 19, Ameliyat, Pandemi
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Abstract
Severe acute respiratory syndrome Corona virus 2 (SARS CoV2) was identified in China in
December 2019 and declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. In
humans, COVID-19 causes symptoms ranging from subclinical symptoms to severe acute respiratory
syndrome (SARS). can happen. With the increase in COVID-19 cases in our country, pandemic
hospitals where these patients are treated have been accepted as risky areas due to the risk of
transmission. This situation has also caused restrictions in the health services provided, especially in
patients requiring surgical intervention, so that a significant part of elective surgery cases have been
postponed. In addition, pandemic protocols were meticulously applied in the operating rooms in cases
where emergency surgery is required. Our aim is the surgical cases between the 1-year period before the
pandemic and the 1-year period during the pandemic; The aim of this study was to evaluate the number,
ASA, age, surgery group and case distribution and to reveal the effects of the COVID-19 pandemic on
the operating room protocol. Our study was carried out in the 3rd step Malatya Training and Research
Hospital, which was declared a pandemic hospital in our province. The data of our study were obtained
from the retrospective scanning of patient files after obtaining the approval of the Malatya Turgut Özal
University Clinical Research Ethics Committee, numbered 2021/121, following the permission of the
Ministry of Health on 30.12.2021. The evaluation of surgical cases in terms of the number, ASA and
case distributions between the 2019 March-2020 March pre-pandemic period and the 2020 March-2021
pandemic period, and the effect of the COVID-19 pandemic on operating room protocols were
investigated. As a result, surgical practices in the COVID-19 period differ in terms of the number of
cases, ASA, patient age, surgical group and case distribution. During the pandemic process, a significant
decrease was observed in the number of surgical cases compared to the previous year. Among the
reasons for this situation, the fact that surgical physicians work in pandemic areas during this process
has an important place in the decrease in the requests of patients to apply to the hospital due to the risk
of COVID-19 transmission.
Keywords: COVID 19, Surgery, Pandemic

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 17
327
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0001-7738-8531

COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasının Ektopik Gebeliklerin Hastaneye
Başvuruları ve Tedavi Yönetimleri Üzerine Etkisi

Dr. Gülfem Başol1
İstanbul Onkoloji Hastanesi

1

Özet
Amaç: COVID-19 global pandemi olarak ilan edildikten sonra hastanelerde yığılmayı önlemek
amacıyla tüm dünyada ve ülkemizde birtakım tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin sonucunda acil
olmayan sebeplerle hastanelerin acil servislerine başvuruların azalması ile birlikte, acil müdahale
gerektiren bazı durumlarda da başvurularda gecikmeler yaşandığı gözlenmiştir. Bu çalışmamızda
üçüncü basamak bir tedavi merkezi olan eğitim ve araştırma hastanemize pandemi öncesi ve sonrasında
ektopik gebelik nedeniyle yapılan başvuruların klinik özelliklerini ve uygulanan tedavi yöntemlerini
değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler:1 Ocak 2018 ve 1 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuran
ektopik gebelik tanısı almış 18-45 yaş arası kadın hastalar, pandemi öncesi ve sonrası dönemlere
ayrılarak retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya pandemi öncesi 116 hasta ve pandemi
sonrasında 57 hasta olmak üzere toplam 173 hasta dahil edilmiştir. Hastaların dış merkezlerden üçüncü
basamak olan hastanemize sevk oranları pandemi öncesinde pandemi sonrasına göre olarak daha
yüksekti. Hastaların acil servise başvurma oranları pandemi sonrasında pandemi öncesi döneme göre
daha yüksekti (p=0.003). Pandemi öncesinde 13/116 (%11,2) hastada, pandemi sonrasında ise 16/57
(%28,1) hastada rüptür saptandı. Bu oran pandemi öncesine göre daha yüksekti (p=0.009). Pandemi
öncesi dönemde konservatif tedavi daha sık olarak uygulanırken pandemi sonrası dönemde hastaların
daha sıklıkla cerrahi olarak tedavi edildiği gözlenmiştir (p=0.003). Pandemi öncesinde ağırlıklı olarak
laparoskopik cerrahi yöntem tercih edilirken pandemi sonrasında ise tüm hastalara laparotomi
uygulanmıştır (p<0.001). Sonuç: Pandeminin ilk pik döneminde ektopik gebeliklerin tanısında
gecikmeler yaşanmıştır ve bu hastalar acil servislere daha sık rüptür ile başvurmuşlardır. Bu nedenle bu
dönemde ektopik gebeliklere daha sık cerrahi girişim uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Cerrahi, COVID-19, Ektopik Gebelik, Sars-Cov-2
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The Impact of the First Wave of the COVID-19 Pandemic On Hospital Admissions and
Treatment Management of Ectopic Pregnancy

Abstract
Objective: After the declaration of COVID-19 as a global pandemic, some measures were taken
worldwide and, in our country, to prevent overcrowding in hospitals. In this study, we aimed to evaluate
the clinical features and treatment strategies applied to the patients with ectopic pregnancy admitted to
our tertiary care center before and after the pandemic. Method: Women aged 18 - 45 admitted to the
hospital between January 1, 2018, and June 1, 2020, with a diagnosis of ectopic pregnancy, were
evaluated retrospectively in the pre- and post-pandemic periods. Results: A total of 173 patients, 116
patients before the pandemic and 57 patients after the pandemic, were included in the study. The rates
of referral of patients from external centers to our tertiary hospital were higher before the pandemic than
after the pandemic. The rate of admissions to the emergency department was higher after the pandemic
than before the pandemic (p=0.003). The rupture was detected in 13/116 (11.2%) patients before the
pandemic and 16/57 (28.1%) patients after the pandemic. This rate was significantly higher than before
the pandemic (p=0.009). While conservative treatment was applied more frequently in the pre-pandemic
period, it was observed that patients were treated surgically more frequently in the post-pandemic period
(p=0.003). While laparoscopic surgery was preferred before the pandemic, laparotomy was applied to
all patients after the pandemic (p<0.001). Conclusion: In the first peak period of the pandemic, there
were delays in the diagnosis of ectopic pregnancies, and these patients presented with ruptures more
frequently than before the pandemic.
Keywords: COVID-19, Ectopic Pregnancy, Emergency Department, Sars-Cov-2, Surgery
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D Vitamini Eksikliği ile Kuru Göz Sendromu Arasındaki İlişki Üzerine Bir
Çalışma

Dr. Emin Serbülent Güçlü1
Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
Amaç D vitamini eksikliği ile kuru göz sendromu arasındaki ilişkinin araştırılması Yöntemler Mevcut
çalışma, kesitsel, gözlemsel bir çalışmaydı. Dahil edilme kriterlerini karşılayan D vitamini eksikliği
(<20 ng/dl) teşhisi konan 50 hasta, D vitamini seviyeleri normal (≥20 ng/dl) olan 50 denekle
karşılaştırıldı. Gözyaşı filminin incelenmesi Schirmer testi kullanılarak, Gözyaşı filmi kırılma süresi
(TBUT), floresan boyası kullanılarak ve yarık lamba biyomikroskop muayenesi yapılarak belirlendi ve
oküler yüzey hastalık indeksi (OSDI) kullanılarak puanlama yapıldı. Bulgular Olgu ve kontrol grupları
arasında Schirmer testi değerlerinde ( P < 0.001) anlamlı fark görüldü. İki grup arasında TFBUT ( P <
0.001) ve OSDI skorlarının ( P < 0.01) ortalama değerlerinde de anlamlı bir fark görüldü. Sonuç
Yukarıdaki parametreler karşılaştırıldığında, D vitamini eksikliği ile kuru göz arasında pozitif bir ilişki
bulundu.
Anahtar Kelimeler: Kuru Göz Sendromu, Osdı, Schirmer Testi, Tbut, D Vitamini Eksikliği

A Study On the Relationship Between Vitamin D Deficiency and Dry Eye Syndrome

Abstract
Aim Investigation of the relationship between vitamin D deficiency and dry eye syndrome Methods
The present study was a cross-sectional, observational study. Fifty patients diagnosed with vitamin D
deficiency (<20 ng/dl) meeting the inclusion criteria were compared with 50 subjects with normal
vitamin D levels (≥20 ng/dl). Tear film examination was determined using the Schirmer test, Tear film
break-up time (TBUT) was determined using fluorescent dye and slit lamp slit lamp examination, and
scoring was done using the ocular surface disease index (OSDI). Results There was a significant
difference in Schirmer test values (P < 0.001) between the case and control groups. There was also a
significant difference in the mean values of TFBUT ( P < 0.001) and OSDI scores ( P < 0.01) between
the two groups. Conclusion When the above parameters were compared, a positive correlation was found
between vitamin D deficiency and dry eye
Keywords: Dry Eye, Osdi, Schirmer Test, Tbut, Vitamin D Defiency
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Dev Safra Kesesı̇ Taşı
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Özet
Giriş Safra taşları günlük pratiğimizde en sık görülen biliyer patolojidir. Safra kesesinde tek veya çok
sayıda taş olabilmektedir. Safra taşı oluşum etiyolojisinde lipid metabolizmasındaki bozukluk ve safra
enziminin içeriğindeki kolesterolün aşırı doygunluğu rol almaktadır. Safra taşları nüfusun yaklaşık
%10'unda mevcuttur. Ancak büyük çoğunluğunda herhangi bir semptom görülmez ve tedavi gerekmez.
Laparoskopik kolesistektomi, safra taşı hastalığının altın standart tedavisidir ancak çok büyük safra taşı
açık kolesistektomi gerektirebilir. Biz de dev safra kesesi taşı mevcut olan hastamızı sunmayı amaçladık.
Materyal Metod Hastamızın verileri bilgisayar kayıtlarından, hasta dosyasından elde edildi. Bulgular
Elli üç yaşında tip 2 diyabetli kadın hasta sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile genel cerrahi polikliniğine
başvurdu. Son altı aydır yemeklerden sonra aralıklı sağ üst kadran ağrısı öyküsü mevcuttu. Muayenede
sağ üst kadranda ve epigastriumda hassasiyet mevcuttu. Hastanın ateşi yoktu ve rutin laboratuvar
tetkikleri normaldi. Karın ultrasonografisinde kalınlaşmış safra kesesi duvarı ve büyüğü yaklaşık 30 mm
boyutlarında taşlar saptandı. Hastaya kolelitiazis tanısıyla ameliyat için anestezi hazırlığı yapıldı. Hasta
başvusundan bir hafta sonra ameliyata alındı. Rutin kolesistektomi için laparoskopi hazırlığı yapıldı.
Batına girildiğinde safra kesesi duvar kalınlığı artmıştı. Grasper yardımıyla kese askıya alınmaya
çalışıldı. Ancak ekartasyon güçlüğü nedeniyle kese loop yardımıyla kesi yapılarak drenaj yapılması
kararlaştırıldı. Kesi yapıldığında kese lümenini tamamen dolduran (120*55*45 mm boyutlarında) dev
taş batın içerisine alındı (Resim-1). Sonrasında kolesistektomi laparoskopik olarak tamamlandı(Resim2). Taş ve kese endobag yardımıyla batın dışına çıkarıldı. Ameliyat sonlandırıldı. Sonuç Kolesistektomi
Genel Cerrahi pratiğinde en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Laparoskopik kolesistektomi,
günümüzde semptomatik safra taşlarının altın standart tedavisidir. Ancak bizim karşılaştığımız gibi dev
safra taşı varlığında laparoskopik kolesistektomi zor bir işlem olabilir. Kimi zaman hasta kaynaklı kimi
zaman da cerrahtan kaynaklanan durumlardan dolayı ameliyat zorlayıcı olup laparoskopik
tamamlanamayabilmektedir. Literatürde benzer bir çok hastaya açık kolesistektomi yapıldığı
görülmektedir. Biz ise vakada karşımıza çıkan dev safra kesesi taşını laparoskopik olarak tedavi etmiş
bulunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Dev Safra Taşı, Kolesistektomi, Laparoskopi
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Abstract
Gallstones are the most common biliary pathology in our daily practice.There may be single or
multiple stones in the gallbladder Laparoscopic cholecystectomy is the gold standard treatment for
gallstone disease,but very large gallstones may require open cholecystectomy. We aimed to present our
patient with giant gallstones. Material Method The data of our patient were obtained from computer
records and patient file. Results:A 53-year-old-female patient with type2 diabetes was admitted to the
general surgery outpatient clinic with the complaint of right upper quadrant pain. He had a history of
intermittent right upper quadrant pain after meals for the last six months.On examination, there was
tenderness in the right upper quadrant and epigastrium.The patient had no fever and routine laboratory
tests were normal. Abdominal ultrasonography revealed thickened gallbladder wall and stones with a
size of approximately 30 mm.With the diagnosis of cholelithiasis, the patient was prepared for anesthesia
for surgery.The patient was operated on one week after admission. Laparoscopy preparation was made
for routine cholecystectomy. When the abdomen was entered, the gallbladder wall thickness
increased.An attempt was made to suspend the pouch with the help of Grasper. However, due to the
difficulty of retraction, it was decided to perform drainage by making an incision with the help of a
pouch loop.When the incision was made,a giant stone(120*55*45 mm in size) that completely filled the
sac lumen was taken into the abdomen.Afterwards, cholecystectomy was completed laparoscopically.
The stone and the sac were removed from the abdomen with the help of an endobag. The surgery was
terminated. Conclusion Laparoscopic cholecystectomy is currently the gold standard treatment for
symptomatic gallstones.However,as we encountered, laparoscopic cholecystectomy can be a difficult
procedure in the presence of giant gallstones.It is seen in the literature that many similar patients
underwent open cholecystectomy.On the other hand,we have treated the giant gallbladder stone
laparoscopically in our case.
Keywords: Giant Gallstone, Cholecystectomy, Laparoscopy
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Double J Stent İlişkili Semptomlarda Solifenasin’in Etkisi

Exp. Dr. Osman Can1
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

1

Özet
Giriş: Geçici üreteral stentler üriner sistem taş hastalıklarının cerrahi tedavisinden sonra sıklıkla
kullanılmaktdır. Bu stentlerin faydasının yanında hasta üzerinde olumsuz etkileri de olabilmektedir. Biz
de çalışmamızda bu semptomları azaltmak üzere tedavi grubu ile kontrol grubunun üreter ilişkili
semptomlar açısından karşılaştrdık. Materyal ve Method: Çalışmaya 2021 Ocak ile 2021 Haziran
tarihleri arasında üroloji kliniğinde üreter taşı ya da renal pelvis taşı nedeniyle endoskopik taş
operasyonu olan hastalar dahil edildi. Hastalar rastgele iki gruba ayrılarak grubun birisi kontrol grubu
iken diğer grubu tedavi grubu kabul edildi. Tedavi grubu operasyon sonrası günlük 10 mg solifenasin
aldı. Dört haftanın sonunda kontrol grubu ve tedavi grubunun Üreteral Stent İlişkili Semptom Skoru
anketi doldurularak semptomları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 40 hasta dahil edilmiştir.
Hastaların 20’si kontrol grubunda iken diğer yarısı ise tedavi grubunu oluşturdu. Kontrol ve tedavi
grupları arasında yaş, cinsiyet, vucut kitle indeksi ve stentin takılı olduğu taraf açısından anlamlı bir fark
yoktu. Üreteral stent ilişkili semptom skorları anketine göre solifenasin tedavisi sonrası üriner semptom
skoru, ağrı skoru, genel sağlık skoru, iş performansı skoru, cinsel sağlık skoru, ek problemler skoru ve
hayat kalitesi skorunun kontrol grubuna göre hepsinin azalmış olduğu bulundu. Bunlardan üriner
semptom skoru, ağrı skoru, cinsel sağlık skoru ve hayat kalitesi skorundaki düşüşler istatistiksel olarak
anlamlı derecedeydi. (Sırasıyla p= 0,03; p=0,003 p= 0,02 p=0,01 ) Sonuç: Üreteral stent ilişkili
semptomlar hastayı birçok açıdan etkilemekte ve hayat kalitesini düşürmektedir. Solifenasinin
antimuskarinik etkisi ile stent ilişkili semptomları azaltmada güvenli ve etkili olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Üreteral Stent, Semptom, Solifenasin, Hayat Kalitesi

The Effect of Solifenacin Against Double J Stent Related Symptoms

Abstract
Introduction: Temporary ureteral stents are frequently used after surgical treatment of urinary tract
stone diseases. In addition to the benefits of these stents, they may also have negative effects on the
patient. In our study, we compared the treatment group and the control group in terms of ureter-related
symptoms. Material and Methods: Patients had endoscopic stone operation due to ureteral stones or
renal pelvis stones between January 2021 and June 2021 were included in the study. The patients were
randomly divided into two groups, one of which was the control group and the other group was
considered the treatment group. The treatment group received 10 mg of solifenacin daily after the
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operation. The Ureteral Stent-Related Symptom Score questionnaire was filled in and the symptoms of
the control and treatment groups were compared at the end of four weeks. Results: A total of 40 patients
were included in the study. Half of the patients were in the control group, the other half constituted the
treatment group. There was no significant difference between the control and treatment groups in terms
of age, gender, body mass index and stent side. According to the ureteral stent-related symptom scores
questionnaire, urinary symptom score, pain score, general health score, job performance score, sexual
health score, additional problems score, and quality of life score were all found to be decreased
compared to the control group after solifenacin treatment. The decreases in urinary symptom score, pain
score, sexual health score and quality of life score were statistically significant. (Respectively p= 0,03;
p=0,003 p= 0,02 p=0,01 ) Conclusion: Ureteral stent-related symptoms affect the patient in many ways
and reduce their quality of life. Solifenacin was found to be safe and effective in reducing stent-related
symptoms with its antimuscarinic effect.
Keywords: Ureteral Stent, Symptom, Solifenacin, Quality of Life
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Effect of Bariatric/Metabolic Surgery on Night Eating Syndrome (NES) in
Patients With Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM).

Asst. Prof. Dr. Muzaffer Al1
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*Corresponding author: Muzaffer Al

Abstract
Aim: Night eating syndrome prevalence is higher in obese individuals however there is no concrete
data on patients with co-existing metabolic disorders as T2DM. The effect of bariatric-metabolic surgery
on eating disorders in patients with obesity and metabolic disorders in preoperative and postoperative
period is still disputable. The aim of this study is to determine the NES in patients who underwent sleeve
gastrectomy with transit bipartition for the treatment of severe obesity and metabolic disorders.
Methods: The study was conducted on 218 patients who applied for bariatric-metabolic surgery in a
high volume private hospital between 2019-2022. The questionnaire used as a data collection tool
included the participants' sociodemographic characteristics, anthropometric measurements, and the
Night Eating Questionnaire (NEQ) elements. Groups with and without improvement in NES status with
bariatric surgery were formed, and the groups were compared according to the other parameters. The
relationship between night eating disorder, demographic characteristics, and anthropometric
measurements were also assessed. Results: Bariatric-metabolic surgery was effective in the whole group,
the mean preoperative body mass index in the entire group was 41.3 ± 7.56 kg/m2, and the mean
postoperative 1st year body mass index was 27.5 ± 4.88 kg/m2. When NEQ was evaluated, it was seen
that 21.6% of the patients had NES before the surgery and 7.3% after the surgery. It was found that only
smoking had a negative effect on the improvement in NES (p=0.045), while other parameters did not
have significant effects (p>0.05). Conclusions: Results revealed that bariatric-metabolic surgery
positively affected NES outcomes in patients with T2DM and severe obesity. It is also interesting that
smoking habits negatively affected the improvements in NES. This might be due to also sleeping
disorders frequently seen in this patient group however further studied are needed to justify this fact.
Keywords: Night Eating Disorders Bariatric Surgery
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El Bölgesi Lipomlarının Tanımı ve Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
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2
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1

Özet
Giriş ve Amaç: Lipomlar yağ dokusu orijinli yumuşak dokunun en sık görülen iyi huylu mezenkimal
tümörüdür. Lipomlar el bölgesinde oldukça nadir görülmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde el
bölgesinde lipom sebebiyle opere edilen hastaların preoperatif ve postoperatif klinik muayene,
radyolojik görüntüleme ve patolojik incelemeleri değerlendirilmiştir. Böylelikle bu nadir görülen
olguların sistematik tanımlanması ve incelenmesi birçok klinisyen için rehber niteliğinde olacaktır.
Yöntem: Kliniğimizde 2005-2021 yılları arasında el bölgesinde lipom nedeniyle ameliyat edilerek total
eksizyon uygulanan hastalar dahil edildi. Preoperatif hastaların klinik muayene, radyolojik
görüntülemeleri incelendi. Ön planda lipom tanısı olan bu hastalara total cerrahi eksizyon uygulandı.
Eksize edilen materyaller patolojik değerlendirmeye gönderildi. Patolojik incelemelerinde kesin lipom
tanısı alan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastaların 27’si kadın, 8’i erkek hastadan
oluşmaktadır. Yaş ortalaması 48 idi. Patolojik değerlendirme sonrası hastalar içerisinde lipom boyutu
en büyük 6 cm, en küçük 0,5 cm olarak ölçüldü. Ortalama lipom boyutu 3,02 cm olarak değerlendirildi.
Sonuç: Literatür incelendiğinde daha önce yapılan çalışmalarda ortalama lipom boyutları 4-6 cm
arasında değiştiği görülmektedir ve 5 cm üzeri ise dev lipom olarak tanımlanmaktadır. MR
görüntülemesinde 5 cm üzeri kitlelere olası liposarkom riskinden dolayı biyopsi önerilmektedir. Bizim
çalışmamızda ise ortalama lipom boyutu 3,02 cm olarak ölçülmüştür. Yalnızca 1 hastada lipom boyutu
5 cm üzerindedir. 34 hastanın kitle boyutu 5 cm altında ölçülmüştür. Bu çerçeveden bakıldığında dev
lipom tanımı yeniden incelenmeli ve biyopsi endikasyonu el lipomları için tekrar gözden geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Lipom, El, Eksizyon, Tümör

Definition of Hand Region Lipomas and Evaluation of Surgical Results

Abstract
Introduction: Lipomas are the most common benign mesenchymal tumor of soft tissue originating
from adipose tissue. Lipomas are very rare in the hand region. In this study, preoperative and
postoperative clinical examination, radiological imaging and pathological examinations of patients who
were operated for lipoma in the hand region in our clinic were evaluated. Thus, the systematic
description and examination of these rare cases will be a guide for many clinicians. Methods: Patients
who underwent total excision due to lipoma in the hand region between 2005 and 2021 in our clinic
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were included. Clinical examination and radiological imaging of preoperative patients were evaluated.
Total surgical excision was applied to patients diagnosed as lipoma. Excised materials were examined
histopathologically. Thirty-five patients with a definite diagnosis of lipoma in the pathological
examination were included in the study. Results: Twenty-seven of the patients were female and 8
patients were male. The mean age was 48. After the pathological evaluation, the lipoma size was
measured as the largest 6 cm and the smallest 0,5 cm among the patients. The mean lipoma size was
evaluated as 3.02 cm. Conclusion: When the literature is examined, it is seen that the average lipoma
sizes vary between 4-6 cm in previous studies and it is defined as giant lipoma if it is over 5 cm. A
biopsy is recommended for masses larger than 5 cm in MR imaging due to the possible risk of
liposarcoma. In our study, the mean lipoma size was measured as 3.02 cm. In only 1 patient, the size of
the lipoma is over 5 cm. The mass size of 34 patients was measured below 5 cm. From this perspective,
the definition of giant lipoma should be re-examined and biopsy indication should be reviewed for hand
lipomas.
Keywords: Lipoma, Hand, Excision, Tumor
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En Çok Atıf Alan İlk 100 Pediatrik Böbrek Nakli Makalelerinin
Bibliyometrik Analizi
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Özet
Giriş: Pediatrik renal transplantasyon hakkındaki makalelerin bibliyometrik yöntemlerle detaylı
güncel bir özetini yapmak, atıf alan yayınları tespit etmek ve en çok atıf alan 100 makalenin yayın
eğilimlerini belirlemek, analizini yapmak amaçlanmıştır. Analizler ile araştırmacıların bu alandaki
makale dinamiklerini ve eğilimlerini anlamalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Materyal-Metod:
Web of Science veri tabanında Boolean operatörlerini kullanarak "pediatric renal transplantation"
(Başlık) OR "pediatric kidney transplantation" (Başlık) AND “Transplantation, Pediatrics, Surgery,
Urology Nephrology, Immunology” (web of science kategorisi) filtresi kullanılarak arama
gerçekleştirilmiştir (Erişim Tarihi: 20.09.2022). Bibliyometrik analizler VOSviewer (ver.4.6.18),
istatistiksel analizler rstudio (ver.4.1.3) ile yapılmıştır. Bulgular: Gerçekleştirilen arama sonucunda
toplam 1215 makale tespit edilmiştir. Yazar sayıları 1 ile 24 arasında (medyan:6 IQR:6) değişmektedir.
Makaleler, 1980 - 2022 (medyan:2011) yıllarındadır. En çok atıf alan makale 170 atıf sayısı ile 2003
Transplantation dergisinde immunoloji alanında SCIE olarak yayınlanmıştır. Bibliyometrik analizde
ülkeler incelendiğinde, 8 küme ve 36 öğe bulunmuştur. En çok atıf alan makaleler Amerika Birleşik
Devletlerindeki araştırmacılar tarafından yayınlanmıştır. En çok atıf alan 100 makale 1998 ile 2018
(medyan:2006) yılları arasında yayınlandığı bulunmuştur. Atıf sayısı 25 ile 170 (medyan:40 IQR:24,75),
yazar sayısı 1 ile 24 (medyan:5 IQR:6) aralığında dağılmaktadır. Atıf sayısının 2006 ve öncesinde ile
daha sonraki yıllarda yayınlanması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,25). 19
makale ile en verimli dergi “Transplantation” “Pediatric Transplantation”, 14 makale ile “Pediatric
Nephrology” ve “American Journal Of Transplantation” oldu. Makale tipleri 78 Article,
15Article/Proceedings Paper, 7 Review ve 15 konferans yayınıdır. Anahtar kelimeler olarak “pediatric
kidney transplantation”, “pediatric renal transplantation”, “pediatric”, “children”, “transplantation”,
“renal transplantation”, “graft survival”, kidney”, en çok kullanılmıştır. Sonuç: Pediatrik renal
transplantasyon, pediatrik hastalarda renal yetmezlik insidansında artış olması ile birlikte, klinik ve
bilimsel literatürde yüksek ilgi gören bir konudur. Pediyatrik renal transplantasyonla ilgili en çok atıf
alan makalelerin konuları arasında ise en çok transplantasyon sonuçları, immunoloji, komplikasyon ve
postrenal transplantasyon enfeksiyonları yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bibliometri, Renal Yetmezlik, Pediatri, Pediatrik Renal Transplantasyon
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Epilepsi Nöbeti Geçiren Hastaya Acilde Tomografi Çekimi

Exp. Dr. Nalan Cavlak Adsız1
ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

1

Özet
Hastanemiz aciline epilepsi şikâyeti ile sık başvuran T. İ. adlı hastanın kayıtları incelendi. Hastaya
yeşil, sarı, kırmızı ve travma alanlarında toplam başvurularının dahilinde 30 adet beyin bt, 1 adet
maksillofasiyal bt, 6 adet servikal bt,7 adet toraks bt ve 3 adet MR difüzyon görüntüleme yapıldığı tespit
edildi.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Beyin Tomografisi (Bt)
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Erişkin Hastalarda Mekanik İleusun Ender Sebebi: Meckel Divertikülü

Dr. Mehmet Sabri Çı̇ftçı̇1, Dr. Sacit Altuğ Kesı̇klı̇1
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Özet
Erişkin hastalarda mekanik ileusun ender sebebi: Meckel divertikülü Mehmet Sabri Çiftçi, Sacit Altuğ
Kesikli SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara Amaç:
Omfalomezenterik kanalın kapanmaması sonucunda oluşan ve barsak duvarının tüm katlarını içererek
gerçek bir divertikül olan meckel divertikülü, gastrointestinal sistemin en sık görülen konjenital
anomalisidir. Sıklıkla çocukluk çağında semptomatik olmakla birlikte, nadir de olsa erişkin hastalarda
da komplike olabilmektedir. Bu çalışmamızda, akut mekanik intestinal obstrüksiyon (AMİO)
bulgularıyla başvuran ve opere ettiğimiz 2 meckel divertikülü olgusunu literatür eşliğinde sunmayı
amaçladık. Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Kliniğine 2020 ile 2022 yıllarında acil servis üzerinden başvuran iki hastanın demografik
ve klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastalar 41 ve 53 yaşında olup, her ikisi de
erkek idi. Her iki olguda da, internal herniasyon ön tanısı düşünülerek eksplorasyon kararı verildi ve
median laparotomi yapıldı. Olguların intraoperatif bulgularında, oldukça büyük ve uzun segment meckel
divertikülünün, karın ön duvarına yapışıklığı sonrasında terminal ileal ansın torsiyone olduğu görüldü.
Her iki olguda da henüz irreversibl iskemi ve nekrozun oturmaması, kanlanma ve peristaltizmin iyi
olması nedeniyle ileum rezeksiyonuna gerek kalmaksızın, linear stapler yardımıyla divertikülektomi
yapıldı. Postoperatif süreçte komplikasyon gelişmeyen hastaların şifa ile taburculukları yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Meckel divertikülü; çocukluk ve adölesan çağda genellikle kanama bulgularıyla
prezente olurken, 40 yaş üzeri erişkin hastalarda izlenen en sık komplikasyonu mekanik intestinal
obstrüksiyonlardır. Tekrarlayan AMİO atakları ile başvuran ve geçirilmiş cerrahisi bulunmayan erişkin
hastalarda, meckel divertülü ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalı ve uygun görüntülemeler sonrası
alınan erken cerrahi kararıyla olası morbidite ve mortalitenin önüne geçilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Meckel Divertikülü; İ̇leus; İ̇ntestinal Obstrüksiyon
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Erken Evre Diyabetik Retinopatide Nöroretinal Morfoloji
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Özet
Amaç: Diyabetik retinopatisi (DR) olmayan ya da hafif non-proliferatif diyabetik retinopatili (NPDR)
hastalarda nöroretinal değişiklikleri değerlendirmek. Yöntem: Çalışmaya DR izlenmeyen (56 hasta) ile
hafif NPDR'si (39 hasta) olan 95 tip-2 diyabetli hasta ve 48 sağlıklı kontrol dahil edildi. SD-OKT ile
santral maküler kalınlık (SMK), maküla 1 mm merkezli retina katları -sinir lifi (SL), gangliyon hücre
(GH), iç pleksiform (İP), iç nükleer (İN), dış pleksiform (DP), dış nükleer (DN) tabakaları, retina
pigment epiteli (RPE), iç retinal katman, dış retinal katman- ile peripapiller RSLT kalınlıkları analiz
edildi. Bulgular: Gruplar arası ortalama yaş (p=0.873), cinsiyet (p=0.152), hipertansiyon (HT) varlığı
(p=0.057), GİB (p=0.886), SE (p=0.726) ve AU (p=0.617) benzerdi. Diyabet süresi (p=0.001) ve HbA1c
düzeyi (p=0.020) NPDR grubunda anlamlı yüksek idi. DR izlenmeyen grupta SMK, SL, GH, İP, İN,
DN, RPE, iç/dış retinal katman kalınlıkları kontrol grubuna göre anlamlı olmasa da daha ince bulundu.
NPDR grubunda DP tabaka kalınlığı kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (p<0.001). NPDR grubunda
IN (p=0.003) ve DP (p=0.008) tabakaları, DR izlenmeyen gruba göre anlamlı kalın idi. Kontrol grubuna
kıyasla global ve tüm kadranlara ait RSLT kalınlıkları DR izlenmeyen grupta incelmiş olup
inferotemporal (p=0.040) ve superotemporal (p=0.030) kadranlarda anlamlı incelme izlendi. NPDR
grubunda ise tüm RSLT kalınlıkları DR izlenmeyen gruba kıyasla artmış olup global (p=0.004) ve
superotemporal (p=0.007) kadranlarda anlamlı idi. DR izlenmeyen hastalar kendi içinde
değerlendirildiğinde retina katları/peripapiller RSLT ile DM süresi ve HT varlığı arasında istatistiksel
anlamlı ilişki saptanmadı. GH tabaka kalınlığı ile HbA1c arasında istatistiki pozitif düşük düzeyde ilişki
bulundu (r=0.267, p=0.047). Erkeklerde IN tabaka kadınlara göre anlamlı kalındı (p=0.022). Sonuç:
Retinopati izlenmeyen hastalarda peripapiller RSLT'nin incelmesi ve istatistiksel olarak anlamlı olmasa
da maküla ve katlarının kalınlığındaki azalma nörodejeneratif hasarın tip-2 diyabetin erken döneminde,
retinal vasküler bozulmadan önce başladığını desteklemektedir. Mikrovasküler hasarın başlaması
sonucu artan vasküler permeabilite retina ve katlarında kalınlık artışına yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Retinopati, Nörodejenerasyon, Sd-Okt.
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Evre III-Iv Hemoroid Cerrahisi Sonrası Görülen Anal Stenozda Cerrahi
Teknik Seçiminin Etkisi

Asst. Prof. Dr. Engı̇n Baştürk1
1

Tuzla Mercan Hastanesi

Özet
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hangi ameliyat tipinin hemoroidektomi sonrası anal stenoza neden
olabileceğinin değerlendirmektir. Anal stenoz, anorektal cerrahinin nadir fakat ciddi komplikasyonudur.
En sık hemoroidektomi sonrası görülür. Darlık, vakaların% 5-10'unda, özellikle anal kanalın geniş
anoderm ve rektal mukozanın eksize edildiği amputatif hemoroidektomilerden sonra görülebilir ancak
diğer anorektal cerrahi iĢlemlerden sonrada ortaya çıkabilir. MATERYAL METOD: ÇalıĢmamıza
sadece kliniğimizde nonoperatif medikal tedavilerle iyileĢmeyen grade III-IV hemoridal hastalıkları
olan hastalar değil, 2018-2021 yılları arasında İstanbul ve Kocaeli'ndeki çeĢitli hastanelerde grade IIIIV hemoroid nedeni ile ameliyat edilen toplam 126 hasta eklendi. Hastaların 98'ine(%77,7) Milligan
Morgan tekniği, 10'una(%7,9) Ferguson ve 18'ine(%14,3) Stapler Hemoroidopeksi(SRM) uygulandı.
Diğer hastanelerden gelen hastaların hemoroid derecelerine hastaların tıbbi kayıtlarına göre karar
verildi. BULGULAR: ÇalıĢma 2018-2021 yıllarında %46'sı(n=58) kadın, %54'ü(n=68) erkek olmak
üzere toplam 126 hasta ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Olguların yaĢları 23-71 arasında olup, yaĢ ortalaması
46.01±9.87 idi. Erkek/Kadın oranı 1,13/1 idi. Hastaların 82'sinde(%65) grade III hemoroidal hastalık,
44'ünde(%35) grade IV hemoroidal hastalık vardı. Milligan Morgan grubundan sonra 13(%13,2),
Ferguson grubunda 3(%30) ve Stapler Hemoroidopeksi grubunda 2(%11,1) hastada stenoz saptandı.
Milligan Morgan grubunda hastaların 5'inde (%38,4), Ferguson grubunda 3'ünde(%66) ve SRM
grubunda 2'sinde(%100) ortalama 350 gün takipte ameliyat edilmesi gerekti. Anal stenoz erkeklerde
14(%77,8), kadınlarda 4(%22,2) olarak görüldü. Anal stenoz insidansı erkeklerde kadınlara göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.029; p<0.05). Çalışmamızda anal stenoz varlığına
göre olguların yaĢları ve uygulanan cerrahi teknikler istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi
(p>0.05). Anal stenoz insidansı hemoroid evre 4 hastalarında evre 3'e göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksekti (p=0.002; p<0.01). SONUÇ: Bizim çalıĢmamızda Milligan Morgan%13,2,
Ferguson%30 ve SRM grubunda%11,1 olarak bulundu. ÇalıĢmamızda erkek cinsiyet ve evre IV
hemoroid ameliyatının anal stenoz riskini artırdığını bulduk. Ancak cerrahi teknikler arasında anlamlı
bir fark görülmedi. Milligan Morgan uygulanan hastalarda stenotik komplikasyonların literatürden
yüksek olduğunu gösterdi. Bu durum prospektif olarak daha büyük gruplarda çalıĢmaları
gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemoroidektomi, Anal Stenoz, Satpler Hemoroidopeksi, Miiligan Morgan
Hemoroidektomi, Ferguson Hemoroidektomi
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Abstract
OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate which type of surgery may cause anal stenosis
after hemorrhoidectomy. Anal stenosis is a rare but serious complication of anorectal surgery. It is most
commonly seen after hemorrhoidectomy. Stenosis can occur in 5-10% of cases, especially after
amputative hemorrhoidectomies, in which the anal canal is excised from the large anoderm and rectal
mucosa, but it can also occur after other anorectal surgical procedures. MATERIAL-METHOD: Not
only patients with grade III-IV hemorrhoidal diseases that did not improve with nonoperative medical
treatments in our clinic, but also a total of 126 patients who underwent surgery for grade III-IV
hemorrhoids in various hospitals in Istanbul and Kocaeli between 2018-2021 were added to our study.
Milligan Morgan technique was applied to 98 patients (77.7%), Ferguson was applied to 10 (7.9%) and
Stapler Hemorrhoidopexy (SRM) was applied to 18 (14.3%) patients. The hemorrhoid grades of patients
from other hospitals were decided based on the patients' medical records. RESULTS: The study was
conducted with a total of 126 patients in 2018-2021, 46% (n=58) female and 54% (n=68) male. The
mean age of the patients was between 23-71 years and the mean age was 46.01±9.87. Of the patients,
82 (65%) had grade III hemorrhoidal disease and 44 (35%) had grade IV hemorrhoidal disease. Stenosis
was detected in 13 (13.2%) patients after Milligan Morgan group, 3 (30%) patients in Ferguson group
and 2 (11.1%) patients in Stapler Hemorrhoidopexy group. Milligan Morgan required surgery in 5
patients (38.4%), 3 (66%) in the Ferguson group and 2 (100%) in the SRM group for an average of 350
days of follow-up. Anal stenosis was seen as 14% in men (77.8%) and 4 (22.2%) in women. The
incidence of anal stenosis was statistically significantly higher in men than in women (p=0.029; p<0.05).
In our study, the ages of the patients and the surgical techniques applied did not show a statistically
significant difference according to the presence of anal stenosis (p>0.05). The incidence of anal stenosis
was statistically significantly higher in hemorrhoids stage 4 patients than in stage 3 (p=0.002; p<0.01).
CONCLUSION: In our study, Milligan Morgan was 13.2%, Ferguson was 30% and SRM group was
11.1%. In our study, we found that male sex and stage IV hemorrhoid surgery increased the risk of anal
stenosis. However, there was no significant difference between surgical techniques. Milligan Morgan
showed that stenotic complications were higher than the literature. This situation requires prospective
studies in larger groups.
Keywords: Hemorrhoidectomy, Anal Stenosis, Satpler Hemorrhoidopexy, Miliigan Morgan
Hemorrhoidectomy, Ferguson Hemorrhoidectomy
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Femur Cisim Kırıklarında Kilitli İntramedüller Çivileme Sonrası
Rotasyonel Sorunlar ve Klinik Yansımaları
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1

Özet
Amaç: Femur cisim kırıkları bir ortopedistin gördüğü en sık kırıklardan birisidir. Günümüzde altın
standart tedavi yöntemi kilitli intramedüller çivilemedir (İMÇ). Bu çalışmada kliniğimizde kapalı, kilitli
İMÇ ile opere edilmiş erişkin femur cisim kırıklarında rotasyonel deformite sıklığını bilgisayarlı
tomografi ile saptamak, bu rotasyonel deformiteye sebep olmuş olabilecek etkenleri belirlemek,
rotasyonel deformitenin hastanın fonksiyonel durumuna ve günlük yaşantısına olan etkisini ortaya
koymak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Şubat 2014 ile Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde
femur cisim kırığı nedeniyle kapalı kilitli İMÇ uygulanmış olan hastalardan takiplerinde her iki femuru
içeren bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi yapılmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi (n: 54). Minimum
takip süresi 12 ay olarak belirlendi. BT ölçümlerinden femur anteversiyon (FAV) açı farkına
bakıldığında 36 olgunun (%66.6) <15° olduğu (Grup A) ve 18 olgunun (%33.3) ≥15° gerçek rotasyonel
deformitesi olduğu (Grup B) saptandı. Fonksiyonel skorları belirlemek amacıyla çalışmaya dahil edilen
hastalardan ek alt ekstremite kırığı olanlar ve 50 yaş üstü olanlar çağrılmadı. Geriye kalan 30 hasta FAV
açı farkı <150 (Grup 1: n:17) ve ≥15° (Grup 2: n:13) olmak üzere gruplandırıldı. Bu hastaların WOMAC
diz skorları, Harris Kalça Skoru, Alt Ekstremite Fonksiyonel Skalası ve Kujala patellofemoral skorlama
sistemleri değerlendirildi. Bulgular: Rotasyonel deformitenin kırığın lokalizasyonundan, kırığın
sınıflamasından, çivinin kemiğe giriş yerinden, operasyon zamanlamasından ve postop koronal plan
deformitesinden bağımsız olduğu görüldü (p=0.625, p=0.914, p=0.574, p=0.228, p=0.885). Fonksiyonel
skorlar değerlendirildiğinde ≥15° gerçek rotasyonel defomitesi olan grubun rotasyonel deformitesi
olmayan gruba göre daha kötü WOMAC diz skoru, Harris kalça skoru, alt ekstremite fonksiyonel skalası
ve Kujala patellofemoral skoru olduğu saptandı (p=0.003, p=0.013, p=0.015, p=0.014). Sonuç: Femur
cisim kırıklarında kapalı kilitli İMÇ sonrası %33.3 oranında rotasyonel deformite ile karşılaşılmıştır. Bu
deformite kırığın lokalizasyonundan, kırığın sınıflamasından, çivinin kemiğe giriş yerinden, operasyon
zamanlamasından ve postop koronal plan deformitesinden bağımsızdır. Rotasyonel deformite saptanan
hastaların kalça, diz ve patellofemoral eklemleri etkilenmektedir ve bu hastalar daha düşük fonksiyonel
skorlara sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Femur Diafiz Kırıkları; İntramedüller Çivileme; Rotasyonel Deformiteler; Femur
Anteversiyon Açısı.
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Rotational Problems and Clinical Reflections After Locked Intramedullary Nailing in Femoral
Diaphyseal Fractures

Abstract
Objective: The gold standard treatment method is locked intramedullary nailing (IMN) in femur
diaphyseal fractures. In this study, it was aimed to determine the frequency of rotational deformity by
computer tomography (CT) in adult femoral shaft fractures operated with closed, locked IMN in our
clinic, to determine the factors that may have caused this rotational deformity, and to reveal the effect
of rotational deformity on the patient's functional status and daily life. Methods: Between February 2014
and January 2019 patients who had undergone closed locked IMN due to femoral diaphyseal fracture in
our clinic were included in this study (n: 54). When the femoral anteversion (FAV) angle difference was
analyzed from CT measurements, 36 cases (66.6%) were found to be <15° (Group A) and 18 cases
(33.3%) had ≥15° true rotational deformity (Group B). Among the patients included in this study to
determine functional scores, those with additional lower extremity fractures and those over 50 years old
were not called. The remaining 30 patients were grouped as FAV angle difference <150 (Group 1: n:17)
and ≥15° (Group 2: n:13). WOMAC knee scores, Harris Hip Score, Lower Extremity Functional Scale
and Kujala patellofemoral scoring systems were evaluated for these patients. Results: Rotational
deformity was found to be independent of the localization of the fracture, the classification of the
fracture, entry point for antegrad nailing, timing of the operation and postop frontal plan deformity
(p=0.625, p=0.914, p=0.574, p=0.228, p=0.885). When functional scores were evaluated, it was found
that the group with ≥15° true rotational deficit had worse WOMAC knee score, Harris hip score, lower
extremity functional scale and Kujala patellofemoral score compared to the group without rotational
deformity (p=0.003, p=0.013, p=0.015, p=0.014). Conclusion: Rotational deformity is observed in
33.3% after closed locked IMN in femoral diaphyseal fractures. This rotational deformity is independent
of the localization of the fracture, the classification of the fracture, entry point for antegrad nailing,
timing of the operation and postop frontal plan deformity. Hip, knee and patellofemoral joints of patients
with rotational deformity are affected and these patients have lower functional scores
Keywords: Femur Diaphyseal Fractures; Intramedullary Nailing; Rotational Malalignment; Femoral
Anteversion Angle.
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Fenilketonürili Hastada Anestezi Yönetimi

Asst. Prof. Dr. Ahmet Aksu1
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Özet
Giriş Fenilalanin hidroksilaz enzimi eksikliği sonucu fenilalaninin anormal birikimi ile karakterize
fenilketonüri, nadir bir metabolik hastalıktır. Vücuttaki yüksek fenilalanin seviyeleri, zekâ geriliği,
mikrosefali, nöbetler, gecikmeli konuşma, davranışsal anormallikler, egzama, fenilasetik asit birikimine
bağlı fare benzeri koku ve hipopigmentasyona yol açmaktadır. Bu hastalar, çeşitli teşhis veya cerrahi
prosedürler için geldiklerinde anestezistler için zorluk teşkil etmektedir. Bu olgu sunumunda toplumda
nadir olarak görülen fenilketonürili bir hastadaki anestezi deneyiminin paylaşılması amaçlanmıştır.
Olgu Sağ inguinal herni nedeniyle cerrahi yapılması planlanan 9 yaşında kız hastanın preoperatif
değerlendirilmesinde, doğum sonrası yapılan topuk kanı tarama testiyle fenilketonüri tanısı konulduğu
ve sapropterin dihidroklorür tedavisi aldığı saptandı. Hastanın fizik muayenesinde hafif mental retarde
olduğu tespit edildi, mallampati skoru sınıf 1 idi. Laboratuar testlerinde herhangi bir olumsuzluk ile
karşılaşılmayan hasta, konsülte edildiği çocuk metabolizma hastalıkları bölümünce operasyon öncesi 3
gün boyunca boşaltım diyeti uygulanması ve perioperatif dönemde aspartam içeren ilaçların
kullanılmaması önerildi. Hastanın Amerikan Anestezistler Derneği(ASA) fiziksel durum sınıfı ASA II
olarak değerlendirildi. Hasta günün ilk vakası olarak alındı, ameliyat masasına ısıtıcı blanket
yerleştirildi, intravenöz sıvıların ılık olmasına dikkat edildi. İndüksiyonunda, 5 mg/kg tiyopental, 1
mcg/kg fentanil intravenöz yolla uygulandı. İndüksiyon sonrası hastaya 2.5 no Proseal laringael maske
airway(LMA) yerleştirildi. Anestezi idamesinde %50 O2/%50 Kuru hava karışımı içinde %7 desfluran
kullanıldı. Kan basıncı, kalp atım sayısı, end-tidal karbondioksit(etCO2), oksijen satürasyonu, vücut
sıcaklığı mönitörizasyonu ile takip edildi. Anestezi makinesi etCO2 30-35 mmHg olacak şekilde
ayarlandı. Hastaya analjezik olarak 400mg parasetamol verildi. Otuz dakika süren cerrahi bitimiyle
LMA çıkarılıp hasta derlenme ünitesine alındı. Sonuç/ Tartışma Fenilketonürili hastalar katabolizmaya
neden olabilecek preoperatif açlık ve cerrahi stres göz önünde bulundurularak bekletilmeden ilk vaka
olarak ameliyata alınmalıdır. Fenilketonürili hastalarda prokonvülzan inhalasyon anesteziklerinden
enfluran, sevofluran ile intravenöz anesteziklerden ketamin, etomidat ve propofol kaçınılmalıdır. Yine
metiyonin sentaz inhibitörü nitröz oksitin dikkatli kullanılması önerilmektedir. Hastamızda yukarıdaki
öneriler doğrultusunda anestezik yönetim gerçekleştirildi ve takiplerinde herhangi bir olumsuzlukla
karşılaşılmadı.
Anahtar Kelimeler: Fenilketonüri, Genel Anestezi, Laringeal Maske Airway
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Gartland Tip 3 Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırıklarında Uygulanan
Kirschner Tellerinin Sayısının Kırık Fiksasyonuna Etkisi
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Özet
Giriş Pediatrik suprakondiler kırıkları çocukluk çağı kırıklarından en sık ikinci görülen kırık tipi ve
pediatrik dirsek kırıklarının yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Gartland 1959 yılında yaptığı
sınıflandırma ile üç tip kırık tariflemiştir. Çalışmamızda Gartland tip 3 kırıklarının tespitinde
Kirschner(K) tel sayısının fiksasyona etkisini incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metot 0-12 yaş
travmaya sekonder suprakondiler humerus kırığı tip 3 olan 71 hasta retrospektif bilgi işletim sisteminden
incelendi. Tüm hastalara kapalı veya açık redüksiyon ile K teli ile fiksasyon sağlandı. 3 adet k teli(2
lateral+1 medial) ile fiksasyon yapılan hastalar grup 1, 4 adet K teli(3 lateral+1 medial) ile fiksasyon
yapılan hastalar grup 2 olarak gruplandırıldı. Tip 1, 2 ve 4 kırıklar, ipsilateral farklı kemik kırıkları olan
hastalar, açık kırık olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular Çalışmadaki toplam 71 hastanın yaş
ortalaması 5,97±2,44’idi. Çalışmada 37 erkek 34 kadın hasta vardı. 24 hastada sağ, 47 hastada sol
suprakondiler humerus kırığı saptandı. Grup 1 toplam 60 hastanın 53’üne kapalı, 7’sine açık
redüksiyon(AR); Grup 2 toplam 11 hastanın 8’ine kapalı, 3’üne AR internal fiksasyon uygulandı. Grup
1’den 1 hastada fiksasyon kaybı nedenli revizyon yapıldı. Grup 1 ve 2’den birer hastada ulnar sinir
hasarı saptandı. Takiplerde iki hastanında sinir hasarı düzeldi. 2 grup arasında K tellerinin sayısının kırık
fiksasyonuna etkisi arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Tartışma Çocukluk çağınında
görülen suprakondiler humerus kırıkları %90’ın üzerinde açık el üzerine düşme sonucu gerçekleşir ve
tedavisi kırık tipine göre konservatif veya cerrahidir. Tip 3 kırıklarının tedavisi kırığın instabil olması
nedenli cerrahidir. Yapılan çalışmalarda uygulanan K telleri medial ve lateral çapraz tellemenin
fiksasyonu arttırdığı bildirilmektedir. Bazı çalışmalarda K teli sayısının arttırılmasının kırık
fiksasyonunu arttırdığı söylenmektedir. Bizim çalışmamızda tüm hastalara hem medial hem de lateral
telleme uygulanmış olup tel sayısının artmasının kırık fiksasyonunu arttırmadığı tespit edilmiştir.
Kırığın stabil fiksasyonu sağlandığında en az sayıda materyalin kullanılmasının kemik yapısını en az
olumsuz yönde etkileyeceğinden 3 adet K teli kullanılmasının daha doğru olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: K Teli, Suprakondiler Humerus Kırığı, Fiksasyon
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Özet
Amaç:Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH), özefagusun en sık gözlenen hastalıklarından birisidir.
Hastalığın tedavisinde ilk basamağı medikal tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri oluşturur. Ancak;
anatomik bir patolojiden kaynaklanan GÖRH’de medikal tedavinin kesilmesine müteakip hastaların
yaklaşık %80’inde reflü semptomları ve özofajit geri gelmektedir. Cerrahi tedavi GÖRH’deki mekanik
etiyolojiye yönelik tedavi imkanı sağladığından hastaların yaklaşık %90’lık kısmında küratif sonuçlar
elde edilmekte ve reflüye bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonların önüne büyük ölçüde
geçilebilmektedir. GÖRH tedavisinde dünya genelinde en sık uygulanan cerrahi tedavi seçeneği
Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu’dur. Ancak; bazı özel durumlarda Nissen Fundoplikasyonu
yerine, Toupet Fundoplikasyonu tercih edilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavi sürecini
yönettiğimiz, 8 Toupet Fundoplikasyonu yapılan hasta eşliğinde deneyimlerimizi sunmayı
amaçladık.Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2018 ve Ocak 2022 tarihleri arasında kliniğimiz tarafından
değerlendirilen ve opere edilen 8 hastanın retrospektif olarak tüm klinik verileri incelendi ve sonuçları
analiz edildi.Bulgular:Hastaların ortalama yaşı 50(34-66) idi. Hastaların tamamının başvuru şikayeti
ağıza acı su gelme ve göğüste yanma olmasıydı. Bunlara ek olarak hastalarda disfaji ve dispeptik
yakınmalar da mevcut idi. Hastalara tanı koyma sürecinde özefagoduodenoskopi, 24 saatlik pH
monitörizasyonu ve özefagus manometre testi kullanıldı. Hastaların tamamında endoskopi esnasında
hiatal herni ve özofajit gözlendi.Hastaların komorbid hastalıkları incelendiğinde 2 hastada diabetes
mellitus, 1 hastada hipertansiyon, 2 hastada skleroderma mevcutken; 3 hastada ise komorbid hastalık
bulunmamakta idi. Hastaların ortalama hastane yatış süresi 2(1-4) gün olarak hesaplandı. Tüm hastalar
şifa ile taburcu edildi. Hastalara postoperatif 6.ayda yapılan endoskopide 6(%75) hasta normal olarak
değerlendirilirken; 2 (%25) hastada özofajit gözlendi. Hastaların ortalama takip süresi 14(9-23) ay olup,
nüks gözlenmedi.Sonuç:GÖRH tedavisinde laparoskopik anti reflü girişimler giderek daha belirgin rol
oynamaya başlamıştır. Bu çalışmaya dahil edilen 8 hastaya cerrahi teknik olarak Toupet
Fundoplikasyonu’nu tercih ettik. Hastaların takipleri esnasında disfaji ve dispeptik yakınmaları dramatik
olarak düzelme göstermiştir. Sonuç olarak; hastaya ve hastalığa uygun olan tedavinin seçilmesi ve doğru
cerrahi teknik hastalığın yönetiminde önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gastroözefageal
Fundoplikasyonu, Anti Reflü Cerrahisi
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Gelişimsel Kalça Displazisinde Medial Adduktor Yaklaşımla Açık
Redüksiyonun Femur Üst Ucu Gelişimine Etkisi.

Dr. Sertaç Saruhan1
SBÜ Bozyaka EA Hastanesi

1

Özet
Amaç: Bu çalışmada gelişimsel kalça displazisinde medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyonun
uzun dönemde femur üst uç gelişimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Metod: Kliniğimizde
ameliyat edilen 74 hastanın 110 kalçası yaş gruplarına (6-12; 13-18; 19-24 ve >24 ay ) göre
değerlendirilmiştir. Olguların 15’i (%20.27) erkek, 59’u (%79,73) kadın olup ortalama ameliyat yaşı
17,71± 7,71 (6-48) aydı. Ortalama izlem süresi 13,97 ± 4,89 (5-24) yıldı. 22 hastanın 32 kalçasına ek
girişim (çatı ve/veya derotasyon varus osteotomisi) yapılmıştı. Hastalar fonksiyonel açıdan modifiye
McKay ve radyolojik olarak da Severin kriterlerine göre değerlendirildi. Femur üst uç için radyolojik
kriterler(Baş-boyun cisim açısı, femoral anterversiyon, artikülotrokanterik mesafe, Eyre-Brook epifiziel
indeks ve avasküler nekroz, ossifik nukleus ve Tönnis dislokasyon miktarı) incelendi. Bulgular:
Fonksiyonel olarak %94,55 mükemmel ve %5,45 iyi sonuç elde edilmiştir; radyolojik açıdan kalçaların
%86,37’si Severin 1 ve 2; %10’u Severin 3 ve %3,63’ü Severin 4 tü. Baş boyun cisim açısı son kontrolde
tüm yaş gruplarında, Eyre Brook İndeks ise tüm kalçalar grubunda anlamlı olarak azalmıştı. Avasküler
nekroz 19 (%17,27) olguda görülmüş olup ek girişim yapılmamışlarda (%12,82) idi. Medial adduktor
yaklaşımla açık redüksiyon ile aynı anda ve 24 aydan önce ek girişim yapılanlarda,Tönnis dislokasyon
miktarı artışı anlamlı bulunmuş; ossifik nukleusun varlığı yaş gruplarına göre ilişkisiz gözlenmiştir.
Sonuç: Gelişimsel kalça displazisindende medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon ileuygun yaş
grubunda etkili ve güvenli bir redüksiyon sağlandığı ve femur üst uç gelişiminde olumlu bir rol oynadığı
sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Gelişimsel Kalça Displazisi, Medial Adductor Yaklaşım, Femur Üst Uç Gelişimi

The Effect of Open Reduction With Medial Adductor Approach On Development of the Upper
End of the Femur in Developmental Dysplasia of the Hip.

Abstract
Purpose: The aim of this study is to investigate the development of the upper end of the femur as a
result of open reduction through a medial adductor approach in the developmental dysplasia of the hip .
Methods: 110 hips of 74 patients admitted our clinic were evaluated according to age gruops (6-12; 1318; 18-24 andover 24 months).The mean age at the time of operation was 17,7 months ( 6 to 48 ). The
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mean duration of follow-up was 13.0 years ( 5 to 24 ). Functionally, the patients were evaluated by
according to Mc Kay and radiologically Severin criteria. Collodiaphiseal angle, femoral anteversion,
articulotrochanteric distance, Eyre-Brook’s ephiphiseal index were measured and precense of ossific
nucleus and avascular necrosis were evaluated radiologically, as well. The Tönnis classification was
used to assessment the amount of dislocation and evaluated to effect of the results. Results: Functionally,
94.55% excellent and 5.45% good results were obtained; radiologically, 86.37% of the hips were Severin
1 and 2; 10% were Severin 3 and 3.63% were Severin 4. The collodiapyseal angle was decreased in all
age groups and epiphseal index was decreased in totally patients group at the last control, statistically.
There were no statistically difference between age groups at last mesurement of femoral anteversion and
articulotrochanteric angle. The avascular necrosis was seen 19 hips (17,2 %) and those no additional
intervention was 12,2 % . There was no significant difference whether the precence of ossific nucleus
or not. Conclusion: Open reduction through a medial adductor approach in developmental dysplasia of
the hip plays significant role for development of the upper femur when performed at the appropriate age
group.
Keywords: Developmental Dysplasia of Hip, Medial Adductor Approach, Development of Upper
Femoral End
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Histerektomi Yapılan Hastada Taburculuk Sonrası Tanı Konulan 1
Cm'den Büyük Mesane Yaralanmasının Cerrahisiz Tedavisi: Olgu Sunumu

Exp. Dr. İ̇zzet Özgürlük1
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
*Corresponding author: İZZET ÖZGÜRLÜK
1

Özet
Mesane yaralanmaları nispeten nadirdir ancak ciddi komplikasyonları olabilir. Nadir olarak
taburculuk sonrası tanı konulan mesane yaralanmalarının tedavilerinin tam olarak belirlenebilmesi için
çok merkezli başka metaanalizlere ihtiyaç vardır. Mesane yaralanmaları komplike olmayan vakalarda
sıklıkla meydana gelirken, yaralanmalar yapışıklıkların ayrılması gibi hastayla ilgili perioperatif birkaç
faktörlede ilişkilendirilebilir. Biz burada 48 yaşında, cerrahi öyküsü olmayan Tip 1 histerektomi
yapılarak taburcu edilen ve bir hafta sonra mesane yaralanması tanısı ile servise yatırılarak cerrahisiz
tedavi edilen bir vakayı sunuyoruz. Vakada, 2022 yılında, 48 yaşında kasık ağrısı şikayeti ile başvurduğu
jinekoloji polikliniğinde yapılan ultrasonda uterusda 9 cm çaplı myomlar raporlandı. Hasta opere
edilerek postoperatif ikinci gününde şifa haliyle taburcu edildi. Bir hafta sonra acile bulantı, kusma, gaz
çıkaramama şikayeti ile başvurması üzerine yapılan ultrasonografi ve tomografide, perihepatik,
perisplenik, pelviste derin yerinde 10 cm’ye ulaşan serbest sıvı izlenmesi üzerine servise yatırıldı.
Suprapubik bölgeden enjektörle batın içinden örnek alındı. Alınan berrak görünümlü sıvı biyokimyasal
incelemeye gönderildi. BUN:58 Kreatinin:9,34 olarak gelmesi üzerine idrar olarak değerlendirildi.
Ürolojiye konsulte edilen hastaya çekilen BT ürografi raporunda; mesane arka duvarda 13 mm’lik
defektten douglasa açılan perforasyon odağı izlendi. Girişimsel radyolojiye konsulte edilen hastaya
bilateral nefrostomi katateri takıldı. Bir ay sonra çekilen DÜSG ve BT sistogram sonuçları ile hastanın
nefrostomileri çekildi ve hastanın sondalı taburculuğuna karar verildi. Bir ay sonra tekrar yapılan
kontrolünde sistogram sonuçları temiz çıkan, patoloji saptanmayan hastanın sondası çekildi ve
cerrahisiz tedavisi sağlanmış oldu. Obstetrik ve jinekolojik prosedürler cerrahi uzmanlık alanlarındaki
tüm endoskopik olmayan iyatrojenik mesane yaralanmalarının %65’ini oluştururlar. Tüm jinekolojik
prosedürlerde mesane yaralanma oranları %0.05 ile %0.66 arasında değişmektedir. Nontrigonal 1
cm’den büyük mesane yaralanmalarında öncelikle tamir ve 1-2 hafta dekompresyon önerilmekte. Sonuç
olarak biz burada 1 cm’den büyük bir yaralanmayı cerrahi müdahalede bulunmadan tedavi ettik. Fakat
tedavi stratejilerinin tam olarak belirlenebilmesi için çok merkezli başka metaanalizlere ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Mesane Yaralanması, Laparatomik Histerektomi, Cerrahisiz İ̇yileşme
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İktiyozis Sendromlu Hastada Genel Anestezi Yönetimi

Dr. Feyza Özaltun1, Dr. Yasemin Masatlıoğlu1
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
GİRİŞ: İktiyozis balık pulu görünümlü deri sendromlarına verilen isimdir. Konjenital olgular
Otozomal resesif veya X’e bağlı dominant geçişli olabilir. Ektropion, eklabium, vücutta yaygın balık
pulu görünümlü plaklarla karakterizedir. Bu hastalarda anestezi yönetimi bazı handikaplar içerebilir.
OLGU: 4 yaş, 15 kg kohlear implant uygulanacak hasta preoperatif değerlendirildi. Akraba evliliği, 40
haftalık miadında doğum, 1 aylık iken iktiyozis ve TGM-1 mutasyonu tanısı, 3 yaşında damak dudak
yarığı operasyonu öyküsü olan hastada ektropion, eklabium ve balık pulu görünümü mevcut, tetkikleri
normal, yakın zamanda COVID-19 veya herhangi bir ÜSYE öyküsü yoktu. Cilt ödemli ve gergin, ağız
açıklığı kısıtlı, Mallampati III, ASA 3 olarak değerlendirildi. Tansiyon manşonu yapışkan olmayan
yumuşak pamukla sarılan kol üzerine takıldı. Pulse oksimetre mandal tip prob kullanıldı. EKG
elektrotları yapışkan kısımları kesilerek minimal temas sağlandı. İntravenöz girişim için palpabl ve
görünür ven mevcuttu. Hafif turnike ile ilk girişimde intravenöz yol sağlandı. Anjioket yapışkan
olmayan sargı ortasına sabitlenerek sargı yumuşak flaster ile yapıştırıldı. KH: 125, SpO2: %98,
TA:87/49 mm Hg idi. Propofol 30 mg, esmeron 7,5 mg, remifentanil 15 mcg ile intravenöz(iv) yavaş
indüksiyon sonrası vazelinle yağlanmış maske kullanılarak havalandırıldı. 4,0 kaflı ETT ile ilk girişimde
yumuşak entübe edildi. Entübasyon tüpü yapışkan olmayan bağ ile sabitlendi. Gözlerin açıklık kısmına
tam tabaka kaplayacak şekilde VISCOTEARS® sürüldü. İdame Sevofluran %2 inhalasyon ve iv
remifentanil infüzyonu ile sağlandı. Postoperatif analjezi için iv parasetamol 225 mg verildi. Cerrahi
işlem bittiğinde anestezi sonlandırılarak spontan solunumda ekstübe edildi. Postoperatif komplikasyon
olmadı. TARTIŞMA: İktiyozis hastalarında anestezi yönetiminde başta damaryolu sağlanması, maske
ile yetersiz ventilasyon gibi karşılaşılabilecek zorluklar mevcuttur. Monitorizasyon ve intravenöz yol
sağlayabilmek için uygun malzeme kullanımına özen gösterilmelidir. Zor havayolu hazırlığı mutlaka
yapılmalıdır. SONUÇ: İktiyozis hastasında anestezi yönetiminde deri bütünlüğünün devamını ve
havayolu güvenliğini sağlamak dikkat edilecek hususlardır.
Anahtar Kelimeler: İktiyoz, Anestezi, Havayolu
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Incomplete Duplicated Ureter Detected After Cesarean Section, Case
Report

Dr. Sabri Kurtay1, Dr. Veysel Bayburtluoğlu1, Dr. Demirhan Örsan Demir2
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi
*Corresponding author: Sabri Kurtay
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Abstract
Iatrogenic injury during cesarean section of ureteral duplication, which is rare, has not been reported
in the literature. In this case, ureteral injury was considered due to left flank pain on the 1st day after
emergency cesarean section. In ureterorenoscopy, a double J (DJ) stent was applied to the left ureter.
Computed tomography was performed because the flank pain persisted and fever was high. CT revealed
incomplete ureteral duplication and DJ stent draining the lower pole of the kidney. Upper pole
nephrostomy was performed because hydronephrosis was present. Antegrade nephrostography showed
no contrast passage to the bladder. Diagnostic ureterorenoscopy and ureter reconstruction were planned
to be performed after 3 months of follow-up. Antegrade nephrostography performed at the end of this
period showed a passage and antegrade DJ stent was applied. Both DJ stents were removed with
recovery after 2 months. Early diagnosis of iatrogenic urinary system injury greatly affects the success
of treatment. However, it is important to consider congenital variations as well.
Keywords: Ureteral İnjury, Cesarean Section
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İnmemiş Testis Cerrahisinde Transparankimal Sütur İle Fiksasyon
Yapılmalı mıdır?

Inst.Dr. Süleyman Sağır1, Asst. Prof. Dr. Müslüm Ergün2
1
ISLAHİYE DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ

2

Özet
Amaç: Geleneksel inmemiş testis tedavisinde testisleri skrotuma indirip skrotum duvarına fiske
etmektir. Bu çalışmanın amacı, inmemiş testis cerrahi tedavisinde testisi transparankimal sütur ile
skrotuma fiske edilen hastalar ve testisi transparankimal sütur kullanılmadan dartos poşu daraltılarak
fiksasyon sağlanan hastaların postoperatif komplikasyonları, operasyon başarı oranları ve nüks
açısından değerlendirilmekti. Yöntem: Ocak 2019-haziran 2022 tarihleri arasında inmemiş testis nedeni
ile başvuran 52 hastaya orşiopeksi ameliyatı yapıldı. Atrofik testis nedeni ile orşiektomi uygulanan 2
hasta ve iki ve daha fazla orşiopeksi öyküsü olan 3 hasta çalışma dışında bırakıldı. Tüm hastalara
ameliyat öncesi anamnez, fizik muayene ve rutin laboratuvar tetkikleri yapıldı. Yapılan ameliyatlarda
24(%51) hastaya transparankimal sütur ile skrotal fiksasyon yapılırken, 23 (%49) hastada ise
transparankimal sütur atılmadan dartos poşu her iki taraftan daraltılarak testis fiksasyonu yapıldı.
İstatiksel analizler SPSS programında Ki Kare testi, Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon testi
kullanılarak yapıldı. Bulgular: 47 hastanın ortalama yaşı 2,4 ±0.7(1-4) idi. Testis hacmi skrotal fiksasyon
yapılmayan grupta 1.53 ± 0.1 ml, skrotal fiksasyon yapılan grupta 1.54 ± 0.1 ml olarak bulundu. Skrotal
fiksasyon yapılmayan grubunda operasyon süresi 45 ± 4.7 dakika iken skrotal fiksasyon grubunda bu
süre 48 ± 5.9 idi (p> 0.05). 47 hastanın takibinde yapılan fizik muayenede testislerin skrotumda olduğu,
ameliyat sonrası 3. ay ve 6. ayda yapılan skrotal ultrasonografide testis boyutlarının normal olduğu
görüldü. Transparankimal fiksayon yapılan 1 hasta ve dartos poşu daraltılan 1 hastaya nüks nedeniyle
reoperasyon yapıldı (p> 0.05). Sonuç: Bazı deneysel çalışmalarda transparankimal süturün testis
dokusuna zarar verdiği ve germ hücre gelişimini etkilediği ortaya konulmuştur. Gerilimsiz testis
skrotuma inerse ve dartos poşu her iki taraftan daraltılarak tespit edildiğinde, testis parankimine
histolojik olarak zarar vermeden inmemiş testis operasyonları başarılı bir şekilde yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Fiksasyon, İnmemiş Testis, Dartos
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İntrakranial Meningiomların; Klinik, Histopatolojik, Yerleşim
Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Cerrahi Yaklaşımlar
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Özet
Meningiomlar yavaş büyüyen, çoğunlukla benign yapıda araknoid cap hücrelerinden köken alan
ekstra-aksiyal yerleşimli, bulunduğu yere göre çevre nöral veya vasküler yapılara bası yapması ile fokal
bulgulara ve kafa içi basınç artışına neden olabilen tümörlerdir. Meningiomalar 5.-6. dekatta pik
yaparlar. Kadınlarda daha sıktır (Kadın/Erkek oranı=1,8/1’dir).Çocukluk çağı meningiomaları,
erişkinlerle karşılaştırıldığında daha yüksek malignite insidansına sahiptir. Meningiomların %90 kadarı
intrakranial ve totalin %80’i de supratentorial yerleşimlidir.En sık yerleşim yerleri parasagittal/falks,
konveksite ve sfenoid kemik bölgesidir.Bu bölgeler intrakranial meningiomların yaklaşık %60’ını
oluştururlar.Diğer yerleşim yerleri; suprasellar, posterior fossa, tentorium, foramen magnum, lateral
ventrikül, olfaktör oluk olarak sayılabilir.Etiyolojide meningiom oluşumunda risk faktörleri; sex
hormonları, kafa travması, kronik subdural hematom, menenjit, kronik yabancı cisim
uyarımıdır.İyonizan radyasyon uygulamasının meningiom riskini arttırdığı çok güçlü bulgularla
kanıtlanmıştır.Hormon replasman tedavisi (HRT) alanlarda meningiom insidansının yüksek olması,
HRT’nin de risk faktörü olabileceğini düşündürmüştür. Histolojik olarak araknoid cap hücrelerinden
köken alırlar, makroskopik olarak da sert kıvamlı keskin sınırlı, duraya yapışık ya da uzanım gösteren
kitlelerdir. DSÖ'nün 2007 yılı histopatolojik sınıflamasına göre ; Klasik meningiom, Atipik meningiom
ve Malign meningiom olarak üç alt ana dala ayrılmış ve bunlar da kendi içlerinde tekrar
sınıflandırılmışlardır. Ensık görülen klinik bulgu baş ağrısı olmasına rağmen şikayet ve bulgular
yerleşim yerine göre değişmektedir.Meningiomlar genellikle yavaş büyürler ve tesadüfen ortaya
çıkarlar.Klinikte bulantı/kusma, nöbet ve motor defisit semptomları görülebilir. Meningiomların primer
tedavisi cerrahidir.Cerrahinin boyutu, rekürrens oranını belirleyen en önemli parametredir.Rezeksiyon
boyutlarının klasifikasyonu ilk kez 1957 yılında Simpson tarafından literatüre kazandırılmıştır.Bu
sınıflamaya göre tümör rezeksiyonunun derecesi ve rekürrens hızı ilişkisi gösterilmiştir. Grade I'de
rekürrens hızı %9 olarak belirlenmiş ve toplam V grade tanımlanmıştır.Meningiomların primer tedavisi
cerrahi rezeksiyon olmakla birlikte Atipik ve Malign meningiomda cerrahi rezeksiyon sonrası RT
önerilir.Gama knife uygun vakalarda cerrahiye alternatif olarak uygulanabilir.Nüks tümörlerde
hormonal tedavi ve KT ek olarak uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: İntrakranial Meningiomlar
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Intracranial Meningiomas; Evaluation of Clinical, Histopathological, Localization Features and
Surgical Approaches.

Abstract
Meningiomas are generally benign tumors that make up 15-18% of intracranial tumors. Meningiomas
are slow-growing, extra-axial tumors, which can cause focal findings and increased intracranial pressure
by compressing the surrounding neural or vascular structures, depending on their location. They peak
in the 5-6. decades. It is more common in women (Female/Male ratio=1.8/1). 90% of meningiomas are
intracranial and 80% of total are supratentorial. The most common locations are parasagittal/falx,
convexity and sphenoid bone region. These areas constitute approximately 60% of intracranial
meningiomas.Other settlements; suprasellar, posterior fossa, tentorium, foramen magnum, lateral
ventricle, olfactory groove.Risk factors in the formation of meningioma in etiology; sex hormones, head
injury, chronic subdural hematoma, meningitis, chronic foreign body stimulation. It has been proven
with very strong findings that the application of ionizing radiation increases the risk of meningioma.
The high incidence of meningioma in those receiving hormone replacement therapy (HRT) suggested
that HRT may also be a risk factor.Histologically, they originate from arachnoid cap cells, and
macroscopically, they are masses of firm consistency with sharp borders, adherent to the dura or
extending.According to WHO's 2007 histopathological classification; Classical meningioma, Atypical
meningioma and Malignant meningioma are divided into three sub-branches and these are also
reclassified within themselves.Although the most common clinical finding is headache. Meningiomas
usually grow slowly and are found incidentally. Nausea/vomiting, seizure, motor deficit symptoms may
be seen.The primary treatment of meningiomas is surgery. The classification of resection dimensions
was first introduced to the literature by Simpson in 1957.According to this classification, the relationship
between the degree of tumor resection and the rate of recurrence has been shown.Although the primary
treatment of meningiomas is surgical resection, RT is recommended after surgical resection in atypical
and malignant meningiomas.Gamma knife can be applied as an alternative to surgery in suitable cases.
Keywords: Intracranial Meningiomas
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İrı̇dokorneal Endotelyal Sendromu Olan Gözlerde Descemet Membran
Endotelyal Keratoplastı̇ Sonuçlarımız
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Özet
AMAÇ: İridokorneal endotelyal sendromu (İKES) olan gözlerde Descement Membran Endotelyal
Keratoplasti (DMEK) sonuçlarımızı sunmak. GEREÇ-YÖNTEM: 2016 Ocak – 2022 Haziran tarihleri
arasında yapılan ve en az 3 ay düzenli takibi olan İKES tanılı ve DMEK cerrahisi yapılmış olgular
retrospektif olarak incelendi. Olguların en iyi düzeltilmiş görme keskinliği ( EİDGK ), göz içi basıncı
ölçümü (GİB), biyomikroskopik ön segment ve fundus muayenesi, ortalama endotelyal hücre sayısı
(EHS) ve greft sağkalımı değerlendirildi. SONUÇLAR: Altı İKES hastasının 6 gözüne DMEK cerrahisi
uygulandı. Ortalama yaşları 59,9±13,2 olan hastalar, ortalama 28,5 ay izlendi (3-41 ay). Hastaların
DMEK öncesi EİDGK ortalaması logMAR 2,33 iken, son kontrollerinde EİDGK logMAR 1,01’e
yükseldi. Donör EHS 2910,4±303,8 iken, ortalama %56.1 azalma ile son EHS 1281,3±379,2 olarak
ölçüldü. Greft ayrışması gelişen 2 gözde tekrar hava verilerek başarılı sonuç alındı. Hastaların 3’ ünde
ise postoperatif GİB yükseldi. 3 gözden 1’ine medikal tedavi, 2’ sine glokom cerrahisi uygulandı.
Glokom cerrahisi gereken 2 gözde sekonder greft yetmezliği gelişti ve penetran keratoplasti yapıldı.
TARTIŞMA: DMEK, İKES’li gözlerde olumlu klinik sonuçlar sağlayabilen nispeten güvenli bir
cerrahidir. Ancak bu gözlerde kontrol edilemeyen GİB, endotelyal yetmezlikle sonuçlanabileceğinden,
greftin uzun süreli sağkalımı için düzenli GİB takibi ve glokom kontrolü kritik öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: İridokorneal Endotelyal Sendrom, Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti,
Glokom
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İzotretinoin Kulanımının Göz Yaşına Etkilerinin Araştırılması
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Özet
GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akne vulgarise bağlı izotretinoin kullanan hastalarda
zamanla göz yaşı miktar değişiminin araştırılmasıdır. YÖNTEM: Sistemik ve oküler rahatsızlığı
bulunmayan, akne vulgaris tanısı konan ve izotretinoin tedavisi başlanan 30 hastanın randomize tek
gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların rutin oftalmolojik muayenelerine ek olarak, tedavi öncesi 1.
Ayda 3. Ayda ve 6. Aydaki kontrollerinde Spektral-Domain Optik Koherens Tomografi (SD-OKT)
yardımıyla göz yaşı miktarı yüksekliği (GYY) göz yaşı alanı (GYA) (resim-1) ve göz yaşı kırılma
zamanı (GKZ) ölçümü yapılarak göz yaşındaki değişiklikler değerlendirildi. Resim-1: Göz yaşı
yüksekliği ve alanının optik koherens tomografideki görünümü (Kırmız çizgi gözyaşı yüksekliğini, sarı
taralı alan ise göz yaşı alanını temsil etmektedir) BULGULAR: GYY tedavi öncesi 311.26±4.09, 1.
Ayda 310.47±5.30, 3. Ayda 308.68±5.90,ve 6. Ayda 304.47±6.88 saptandı (p<0.001) . GYA tedavi
öncesi 0.026±0.005, 1. Ayda 0.026±0.005, 3. Ayda0.025±0.005 6. Ayda 0.021±0.002, (p=0.006). GKZ
tedavi öncesi 11.50±2.00, 1. Ayda 11.73±2.42, 3. Ayda 11.16±2.26, 6. ayda 9.36±1.49 saptandı
(p=0.001). TARTIŞMA VE SONUÇLAR: Çalışmamızda izotretinoin kullanımının göz yaşı üzerine
etkileri araştırıldı. Izotreinoin kullanan hastalarda zamanla göz yaşı miktarında belirgin azalma izlendi.
Anahtar Kelimeler: Göz Kuruluğu, İzotretinoin, Optik Koherens Tomografi

Investigation of the Effects of Isotretinoin Use On Tear-Film

Abstract
INTRODUCTION AND AIM: The aim of this study is to investigate the change in the amount of
tears over time in patients using isotretinoin due to acne vulgaris. METHODS: The randomized single
eye of 30 patients who were diagnosed with acne vulgaris and started isotretinoin treatment without
systemic and ocular disease were included in the study. In addition to the routine ophthalmological
examinations of the patients, changes in the tear meniscus height (TMH) and tear meniscus area (TMA)
(picture-1) tear break-up time (BUT) were evaluated at pre-treatment 1st month, 3rd month and 6th
month controls with the help of Spectral-Domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT) Picture1: The view of the height and area of the tear in optic coherence tomography (The red line represents
the height of the tear and the yellow shaded area represents the tear area) RESULTS: TMH was
311.26±4.09 before treatment, 310.47±5.30 at 1 month, 308.68±5.90 at 3 months, and 304.47±6.88 at 6
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months (p<0.001).TMA was 0.026±0.005 before treatment, 0.026±0.005 at 1st month, 0.025±0.005 at
3rd month, 0.021±0.002 at 6th month (p=0.006). BUT was 11.50±2.00 before treatment, 11.73±2.42 at
1 month, 11.16±2.26 at 3 months, 9.36±1.49 at 6 months (p=0.001). DISCUSSION AND
CONCLUSIONS: In our study, the effects of isotretinoin use on tears were investigated. A significant
decrease in the amount of tears was observed over time in patients using isotreinoin.
Keywords: Dry Eye, Isotretinoin, Optic Chorens Tomography
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Jeneralize Epilepsi Tanılı Pediatrik Hastalarda Retinal Değişimlerin
Değerlendirilmesi

Dr. Ulviye Kıvrak1, Dr. İsmail Kaytan2
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinir Bilim Anabilim
Dalı
2
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi

1

Özet
GİRİŞ VE AMAÇ:Jeneralize epilepsi tanılı pediatrik grupta göz muayene bulgularının, optik
koherens tomografi (OKT) cihazı ile elde ettiğimiz makula, retina sinir lifi ve koroid kalınlıklarının ve
optik koherans tomografi angiografi (OKT-A) cihazı ile elde ettiğimiz vasküler parametrelerin, foveal
avasküler zon (faz) genişliğinin sağlıklı grupla karşılaştırılması. YÖNTEM:Çalışmamıza jeneralize
epilepsi tanısı alan henüz tedavi başlanmayan 15 hasta ile, polikliniğimize göz muayenesi için başvuran
ek hastalığı olmayan 25 hasta dahil edildi. Hastaların makula, koroid ve retina sinir lifi kalınlıkları
(RSLK) ile OKT-A cihazı ile elde edilen vasküler parametreler ve faz alanı karşılaştırıldı.
BULGULAR:Çalışmaya alınan pediatrik yaş grubu epilepsi hastalarının ve kontrol grubunun ortalama
yaşları (14.1±2., 12.6±3.3, p: 0.14) benzer bulundu. Refraksiyon ve pakimetri değerleri (-0.1±0.9, 1.1±1.5 p:0.03 ile 581.9±34.8, 553.1±28.9, p:0.008 sırasıyla ) gruplar arasında farklı bulundu. OKT
ölçümlerinde RSLK superior kadranda (123.9±13.3, 133.6±13.1, p:0.03 ) gruplar arasında istatistiksel
anlamlı farklı bulundu, diğer bulgular tabloda özetlenmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ:Jeneralize
epilepsi hastalarında ganglion hücre sayısı, RSLK ve makula kalınlığında azalma olduğu daha önceki
çalışmalarda gösterilmiştir. Ayrıca 2002 yılında Hilton ve ark. epilepsi hastalarında scanning laser
Doppler flowmetri ile nöroretinal kan akımı, volümü ve akımının azaldığı göstermişlerdir. Ancak OKTA ile yapılan çalışmalar mevcut değildir. Henüz epilepsinin göz üzerine etki mekanizmasının
nörodejeneratif bir süreçle mi, yoksa hipoksi ile ilintili vasküler bir süreçle mi ilgili olduğu netlik
kazanmamıştır. Biz çalışmamızda RSLK süperior kadranında anlamlı azalma mevcut olduğunu
saptadık. (p=0.03) Ancak OKT-A ‘da vasküler dansitede ve faz genişliğinde iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını belirledik. Ancak çalışmanın uzun dönem ve daha çok
hasta içeren çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Pediatrik Jeneralize Epilepsi, Retina Sinir Lifi Tabakası, Retinal Vasküler Dansite,
Optik Koherans Tomografi
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Evaluation of Retinal Changes in Pediatric Patients With Generalized Epilepsy.
360
Abstract
İntroduction: Pediatric group with generalized epilepsy and healthy children were evaluated in terms
of eye examination and macular, retinal nerve fiber and choroidal thicknesses obtained by optical
coherence tomography (OCT), and vascular parameters and foveal avascular zone (FAZ) obtained by
optical coherence tomography angiography (OCT-A). Methods: The study included 15 patients
diagnosed with generalized epilepsy, whose treatment has not yet been started, and 25 patients without
any additional disease who applied for eye examination. The macular, choroid and retinal nerve fiber
thicknesses (RNFL) of the patients and the vascular parameters and FAZ are obtained with the OCT-A
device . RESULTS: The mean ages of the pediatric epilepsy patients and the control group (14.1±2.,
12.6±3.3, p: 0.14) are found to be statistically similar. OCT measurements in the superior quadrant of
RNFL (123.9±13.3, 133.6±13.1, p:0.03 ) are statistically different between the groups. Makula, choroid,
RNLF quadrant (except süperior), vascular density and FAZ are statistically similar between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Previous studies have shown that ganglion cell count, RNFL and
macular thickness decrease in patients with generalized epilepsy. Also, in 2002, Hilton et al. showed
that neuroretinal blood flow and volume decreased in epilepsy patients by scanning laser Doppler
flowmetry. However, studies with OCT-A are not available. It has not yet been clarified whether the
mechanism of action of epilepsy on the eye is related to a neurodegenerative process or a vascular
process associated with hypoxia. In our study, we found that there was a significant decrease in the
superior quadrant of the RNFL. (p=0.03) However, we determined that there was no statistically
significant difference between the two groups in vascular density and FAZ in OCT-A. However, we
think that the study should be supported by long-term studies involving more patients.
Keywords: Pediatric Generalized Epilepsy, Retinal Nerve Fiber Layer, Retinal Vascular Density,
Optical Coherence Tomography
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Kolesistite Neden Olan İntragastrik Balonun Endoskopik Olarak Başarı ile
Çıkarılması ve Akut Karın İçin Dolaylı Cerrahi Dışı Yaklaşım: Nadir Bir
Olgu Sunumu

Chief Asst. Prof. Dr. Evren Besler1, Prof.Dr. Meryem Günay Gürleyı̇k1
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi - İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Kliniği

1

Özet
Amaç: Obezite dünya çapında bir sağlık sorunudur. Bu metabolik bozukluk için çeşitli girişimsel
veya tıbbi tedavi yöntemleri kullanılmıştır. İntragastrik balon, obezite tedavisinde yaygın olarak
kullanılan cerrahi olmayan bir cihazdır. Obezite için kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, güvenli ve
önceden uygulanan tedavi yöntemi olması avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. Bununla birlikte,
bu invaziv olmayan prosedürün bile kendine özgü bazı komplikasyonları vardır. Obezite ve hızlı kilo
kaybı, safra taşı oluşumu için risk faktörleri olarak bilinmektedir. Ayrıca, safra taşlarının akut
kolesistitin tetikleyici faktörü olduğu bilinmektedir. Tıkanmış bir safra boynunun ve / veya kistik kanalın
akut kolesistit sürecini başlattığı tartışılmaz bir gerçektir. Olgu: Bu yazıda 41 yaşındaki kadın hastadan
safra kesesine mekanik baskı yaparak akut kolesistite neden olan intragastrik balonun zorlu endoskopik
yöntemle çıkarılması bildirilmiştir. İntragastrik balonun çıkarılması safra kesesi iltihabını geriletmiş ve
hasta akut kolesistitte hızlı bir iyileşme göstermiştir. Sonuç: Bu vaka literatürde intragastrik balon
komplikasyonuna bağlı olarak tanımlanan ilk akut kolesistit olgusudur.
Anahtar Kelimeler: Akut, Balon, Endoskopi, İntragastrik, Kolesistit, Safra Kesesi

Successfully Endoscopic Removal of Intragastric Balloon Causing Cholecystitis and Indirect
Non-Surgical Approach for Acute Abdomen: A Rare Case Report

Abstract
Background: Obesity is a worldwide health problem. Various interventional or medical treatment
methods have been used for this metabolic disorder. Intragastric balloon is a widely used non-surgical
device for obesity treatment. It is preferred for its advantages of being easily applicable, low-cost, safe
and prior treatment method for obesity. However, even this non-invasive procedure has some
complications of its own. Obesity and rapid weight loss have been known as risk factors for gallstone
formation. Moreover, gallstones have known to be as trigger factor of acute cholecystitis. It is an
indisputable fact that an occluded bile neck and/or cystic duct initiates the acute cholecystitis process.
Case: Herein we report a hardly endoscopic removal of intragastric balloon causing acute cholecystitis
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by mechanical press on gallbladder from 41 years old female patient. The removal of the intragastric
balloon have regressed the gallbladder inflammation and the patient have manifested a rapid recovery
of acute cholecystitis. Conclusion: This is the first described case of acute cholecystitis due to
intragastric balloon complication in the literature.
Keywords: Acute, Balloon, Cholecystitis, Endoscopy, Gallbladder, Intragastric
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Konjonktiva Tümörlerinde Histopatolojik Sonuçlarımız

Asst. Prof. Dr. Mustafa Salih Karatepe1
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

Özet
Amaç: Konjonktiva tümörlerinin histopatolojik özelliklerini değerlendirmek. Gereç-Yöntem: Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2006-2021 yılları arasında
konjonktival kitle nedeniyle cerrahi uygulanan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak
değerlendirildi. Bulgular: Histopatolojik tanısı olan 124 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş
ortalaması 40.5±26.2 olup, 53'ü (%42,7) kadın, 71'i (%57,2) erkekti. Lezyonların yerleşimi 106 (%85.5)
hastada konjonktivada, 13 (%10.5) hastada limbusta ve 5 (%4) hastada karinküldeydi. Konjonktiva
tümörlerinin 7’si (%5.6) konjenital, 28'i (%22.6) yüzey epitelinin premalign/malign tümörü, 45’i
(%36.3) melanositik ve 18’i (%14.5) stromal idi. Yaş ortalaması 31.623 yıl olan 94 (%75.8) hastada
iyi huylu konjonktiva tümörü gözlendi. En sık görülen benign konjonktiva tümörü 43 (%34.6) hastada
nevüs iken, 15 (%12) hastada piyojenik granülom ve 6 (%4.8) hastada dermoid izlendi. Yaş ortalaması
68.410.6 yıl olan 30 (%24.1) hastada premalign/malign konjonktiva tümörü gözlendi. Bunlardan 27’si
(%21.7) konjonktival intraepitelyal neoplazi (CIN) iken, 2 (%1.6) hastada primer edinsel melanozis, 1
(%0.8) hastada yassı hücreli karsinom izlendi. Premalign/malign tümörü olan 6 hastada cerrahi sınır
pozitifliği saptandı. 13 hastaya intraoperatif mitomisin-c (MMC) uygulandı ve bu hastaların tümüne
postoperatif, %0.02'lik MMC 14 gün boyunca, günde 4 kez topikal olarak uygulandı. 2 hastaya alkol
epitelyopati, 1 hastaya kriyoterapi uygunlandı. Takip edilen hastaların hiçbirinde nüks izlenmedi.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda konjonktiva tümörleri büyük oranda benign lezyonlar olarak tespit
edilirken, en sık gözlenen benign tümöral lezyon nevüs idi. En sık premalign tümöral lezyon CIN olarak
saptandı. Premalign/malign konjonktiva tümörleri, benign tümörlere kıyasla daha ileri yaş ortalamasına
sahip hastalarda izlendi (p<0.001).
Anahtar Kelimeler: Konjonktiva, Tümör, Histopatoloji, Mitomisin-C, İntraepitelyal Neoplazi, Benign,
Malign

Histopathological Features of Conjunctiva Tumours

Abstract
Objective: To evaluate the histopathological features of conjunctival tumors. Methods: The medical
records of patients who have undergone surgery for conjunctival tumors at Sivas Cumhuriyet University
Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology between 2006 and 2021 were evaluated
retrospectively. Results: A total of 124 patients with histopathological diagnosis were included in the
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study. The mean age of the patients was 40.5±26.2, of whom 53 (42.7%) were female and 71 (57.2%)
were male. The localization of the tumors were on the conjunctiva in 106 (85.5%) patients, on the limbus
in 13 (10.5%) patients, and on the caruncle in 5 (4%) patients. Of the conjunctival tumors, 7 (5.6%)
were congenital, 28 (22.6%) were premalignant/malignant tumors of the surface epithelium, 45 (36.3%)
were melanocytic, and 18 (14.5%) were stromal. Benign conjunctival tumors were observed in 94
(75.8%) patients with a mean age of 31.623 years. The most common benign conjunctival tumor was
nevus in 43 (34.6%) patients, pyogenic granuloma in 15 (12%) patients, and dermoid in 6 (4.8%)
patients. Premalign/malign conjunctival tumors were observed in 30 (24.1%) patients with a mean age
of 68.410.6 years. Of these, 27 (21.7%) were conjunctival intraepithelial neoplasia (CIN), while 2
(1.6%) patients had primary acquired melanosis and 1 (0.8%) patient had squamous cell carcinoma.
Positive surgical margin was demonstrated in 6 patients with premalign/malign tumors. Intraoperative
mitomycin-c (MMC) was applied to 13 patients and postoperative 0.02% MMC was prescribed topically
to all of these patients 4 times a day for 14 days. Alcohol epitheliopathy was performed in 2 patients
and cryotherapy was performed in 1 patient. No recurrence was observed in any of the patients followed.
Conclusion: In our study, conjunctival tumors were mostly detected as benign lesions, while the most
common benign tumoral lesion was nevus. The most common premalign tumoral lesion was CIN.
Premalign/malign conjunctival tumors were observed in patients with an older mean age compared to
benign tumors (p<0.001).
Keywords: Conjunctiva, Tumor, Histopathology, Mitomycin-C, Intraepithelial Neoplasia, Benign,
Malign
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Koroner Baypas Cerrahisinde Endoskopik Safen Ven Grefti Hazırlanmalı
mı?

Dr. Serkan Mola1
1

Ankara Şehir Hastanesi

Özet
Giriş ve Amaç : Koroner baypas operasyonlarında safen ven grefti (SVG) en sık kullanılan greftlerden
birisidir. Arteriyel greftlere oranla düşük açıklık oranları olmasına rağmen erişim kolaylığı ve çap
uygunluğu nedeni ile cerrahlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. SVG çıkartılmasına bağlı
postoperatif komplikasyonların önlenmesi için tecrübeli bir cerrah tarafından gerekli özen gösterilerek
çıkartılmasının yanısıra çıkartılırken uygulanacak yöntem önem arz etmektedir. SVG konvansiyonel
açık cerrahi yöntem ya da Endoskopik olarak çıkarılabilmektedir. Endoskopik SVG hazırlanması
tekniğinin hastalarda insizyona bağlı postoperatif ağrı, insizyon hattında enfeksiyon, cilt nekrozu,
kanama ve pansuman ihtiyacının az olması ile operasyon sonrası mobilizasyon kolaylığı sağlaması gibi
avantajları nedeni ile giderek daha fazla merkezde kullanılmaktadır. Bu çalışmada merkezimizde
endoskopik SVG hazırlanan hastalarda ki gözlemlerimizi sunmayı amaçladık. Yöntem : Ankara Şehir
Hastanesi'nde Temmuz 2021 ile Ağustos 2022 arasında endoskopik SVG hazırlanan 23 hasta çalışmaya
dahil edilmiştir. Tüm hastalarda SVG diz bölgesinden yapılan transvers 2 cm'lik insizyonu takiben
safenofemoral bileşkeye kadar çıkarılmış, femoral bölgede 0,5 cm'lik bir kesi ile safen ven proksimalden
bağlanarak bileşkeden ayrılmıştır. Hastalara operasyon sonrası elastik bandaj uygulanmış ve yoğun
bakım izlemini takiben postoperatif 1.günlerinde servis takibine alınmıştır. Taburculuk süresine kadar
hastalar SVG hazırlanmasına bağlı gelişebilecek komplikasyonlar açısından izlenmiştir. Bulgular :
Endoskopik SVG hazırlanan hiçbir hastada insizyon hattında enfeksiyon, cilt nekrozu görülmemiş ve
kanamaya bağlı ek cerrahi girişim gerekmemiştir. Kanama ve enfeksiyona bağlı pansuman ihtiyacı
olmamış, hastaların varis çorabı kullanımının daha kolay olduğu bu nedenle operasyon sonrası ödeme
bağlı şikayetlerin daha az olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Endoskopik SVG hazırlanması insizyona
bağlı komplikasyonlar ve kozmetik avantajları nedeni ile tercih edilebilecek bir yöntem olmakla birlikte
konvansiyonel açık cerrahi ile hazırlanan SVG ile açıklık oranlarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Açık Kalp Cerrahisi, Koroner Baypas, Safen Ven Greft, Endoskopik Safen
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Laparoskopı̇k Fıtık Cerrahı̇sı̇nde Erken Komplı̇kasyon Deneyı̇mı̇mı̇z

Dr. Saygın Altıner1, Dr. Mert Çöl1
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Özet
Giriş ve amaç: İnguinal herni cerrahisi genel cerrahinin en sık elektif operasyonlarından biridir.
Zamanla cerrahi teknik ve yöntemlerin gelişmesiyle birlikte komplikasyonların ve nükslerin azaldığı
görülmektedir. Lichtenstein gerilimsiz onarım yöntemi daha az komplikasyon ve nüks oranıyla
günümüzde altın standart olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda minimal invaziv cerrahinin
gelişmesi ile transabdominal preperitoneal (TAPP) onarım ve total ekstraperitoneal onarım (TEP)
teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu kullanılan yöntemlerin erken
komplikasyonlarını değerlendirmektir. Yöntem: Eylül 2021 - Ağustos 2022 tarihleri arasında
kliniğimizde yapılan laparoskopik inguinal herni operasyonu geçiren 65 hasta çalışmaya dahil
edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, operasyon türü, herninin tarafı, hastanede kalış süreleri ve
komplikasyonları retrospektif olarak kaydedilmiştir. Bulgular: Hastaların %98.4 ü erkek(64), %1,6 sı
kadın (1) iken, yaş ortalaması 49,07’ dir. 26 hastaya sağ inguinal herni operasyonu, 24 hastaya sol
inguinal herni operasyonu yapılmışken 25 hastaya da bilateral inguinal herni operasyonu yapılmıştır.
Hastaların 22(%33,8) sine TAPP, 41(%66,2)’ ine TEP yapılmıştır. 64 hasta postoperatif 1.günde şifa ile
taburcu olurken TAPP operasyonu yapılan 1 hasta pnomomediastinum gelişmesi sebebiyle 5.gün şifa
ile taburcu olmuştur. TEP yapılan 4 hastada postoperatif 2 hafta içinde hematom ve seroma gelişirken,
TAPP yapılan 2 hastada seroma gelişmiştir. Pnomomediastinum gelişen 1 hasta dışında yoğun bakım
gerektiren komplikasyon ve mortalite gözlenmemiştir. Sonuç: Laparoskopik mimimal invaziv ameliyat
yöntemleri konusunda deneyimli cerrahlar tarafından uygulanabilecek güvenilir cerrahi yöntemlerdir.
Anahtar Kelimeler: Inguinal Herni, TAPP, TEP
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Lokal Anesteziyle Küratif Meme Kanseri Cerrahisi: Olgu Sunumu

Op. Dr. Yasin Dalda1, Uzm. Dr. Deniz Yavuz Başkıran2, Doç. Dr. Fatih Gönültaş1
1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Özet
Meme kanseri özellikle kadınları etkileyen ve sıklığı giderek artan önemli bir sağlık problemi haline
gelmiştir. Tedavisinde tümörün cerrahi olarak çıkarılması en önemli basamağı oluşturmaktadır. İleri yaş
ve ek hastalıkları olan hastalarda ameliyat esnasında kullanılan genel anestezinin önemli riskleri vardır.
Ayrıca bu komorbiditelerden ötürü hastaların kemoterapi almalarıda güçleşmektedir. Bu nedenle
hastalarda yapılacak olan cerrahinin tedavide önemli bir yeri bulunmaktadır. Lokal anestezi yöntemiyle
cerrahi, erken evre meme kanseri hastalarında genel anesteziye alternatif olarak daha az riske sahip
olması nedeniyle kullanılabilir bir seçenektir. Genel anestezi kullanmadan opere edilen hastalarda
onkolojik açıdan dezavantaj olduğu gösterilmemiştir. Bu da genel anestezi yerine lokal ve rejyonel
anestezi tekniklerin kullanılabilir olduğu göstermektedir. Bu yazımızda sadece lokal anestezi kullanarak
küratif bir şekilde kanser cerrahisi yaptığımız komorbiditesi yüksek ve ileri yaşa sahip hastamızı
sunmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Lokal Anestezi, Meme Koruyucu Cerrahi
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Malı̇gn Over Tümörlerı̇nde Metastatı̇k Potansı̇yelı̇n Bı̇obelı̇rteçler İle
Araştırılması

Dr. Nebahat Uzunay1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
Biz çalışmamızda evre III ve IV over kanserleri hastalarda önemli bir belirteç olan Ca 125 ile birlikte
Angiopoietin-1 ve Angiopoietin-2 düzeylerini karşılaştırmayı düşündük. Angiopoietin-1 ve
Angiopoietin-2 angiogenezde rol aldığına ve dolayısıyla neovaskülarizasyonda ve metastaz oluşumunda
etkili olabileceğine göre kandaki artışının Ca-125 gibi hastalığın progresyonunu ve prognozunu
göstermede başarılı bir belirteç olabileceği hipotezi ile bu çalışmaya başladık. Kasım 2006 ile Ekim
2010 tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı
Kliniği’nde over kanseri tanısı ile opere edilen, evre III ve IV olduğu saptanan 47 hasta araştırma
kapsamına alınarak prospektif olarak incelendi. Hastalığın prognozunda Angiopoietin-1 ve
Angiopoietin-2’nin ilişkisi, bunların Ca-125 ile korelasyonu araştırıldı. Nüks ya da metastaz gelişen ve
gelişmeyen hastaların ve nüks gelişen hastaların nükslü ve nükssüz dönemlerine ait kan sonuçları
karşılaştırıldığında Angiopoietin-1 ve Angiopoietin-2 düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Nüks
gelişen ve gelişmeyen hastaların Ca-125 düzeyleri arasında da anlamlı fark saptanmadı. Nüks gelişen
hastaların nüks dönemlerinde Ca-125’in nükssüz dönemlerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu
saptandı. Angiopoietin-2 seviyesinin lenf nodu tutulumu olanlarda Angiopoietin-1’den daha yüksek
olduğu saptandı. Angiopoietin-1 ve Angiopoietin-2’nin nüks Ca-125 ile birlikte veya öncesinde artışa
geçtiğini, kemoterapiye cevap olarak da azaldığını saptadık. Ayrıca “taxol”bazlı kemoterapiye daha kısa
sürede ve daha iyi cevap verdiğini gördük. Ölen ve hayatta kalan hastaların değerleri karşılaştırıldığında
Ca-125 ve Angiopoietin-2 değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark izlenirken Angiopoietin-1
değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Tüm hastaların değerleri karşılaştırıldığında Ca-125 ile
Angiopoietin-1 arasında ve Angiopoietin-1 ile Angiopoietin-2 arasında korelasyon olduğunu, Ca-125
ile Angiopoietin-2 arasında korelasyon olmadığını saptadık. Anahtar kelimeler: Over kanseri,
angiogenez, Ca-125.
Anahtar Kelimeler: Over Kanseri, Angiogenez, Ca-125.
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Median Arcuat Ligament Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Exp. Dr. Duygu Vurallı1, Exp. Dr. Ferhat Can Pişkin1
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
²Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
1

Özet
Amaç: Median arkuat ligament, diyafragmatik krusu birleştiren fibröz ark olup hiatus aorticus’un ön
tarafını oluşturur. Median arkuat ligament sendromu veya çölyak arter kompresyon sendromu, truncus
coeliacus’ un median arkuat ligament tarafından sıkıştırılması sonucunda gelişir ve genelikle
postprandial karın ağrısına neden olur. Çölyak trunkusdaki kompresyon tipik olarak solunumla değişir
ve genellikle ekspiryumun sonunda belirginleşir. Çalışmamızda Median arkuat ligament sendromunun
tipik klinik ve anjiyografik bulgularını gösteren bir olgu sunulmuştur. Olgu: 53 yaşında erkek hasta
yemek sonrası karın ağrıları nedeniyle hastanemize başvurmuş olup yapılan abdominal BT anjiografi
tetkikinde truncus coeliacus proksimal kısmında median arkuat ligament basısı izlenmekteydi. Buna
bağlı truncus coeliacus proksimal segmenti düzeyinde belirgin derecede daralma ve truncus coeliacus
distalinde poststenotik dilatasyon izlendi. Hasta genel cerrahi tarafından opere edildi. Ameliyat
esansında truncus coeliacus kökünde izlenen sert fibröz bantlar keskin ve künt diseksiyonla giderildi.
Bant proksimalinde aorta’ da kanama olması nedeniyle kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından sütür
atıldı. Postoperatif dönemde hematokezya ve hematokrit düşüşü ortaya çıkan hastaya kan transfüzyonu
uygulandı. Endoskopi ve kolonoskopi uygulanan hastada pangastrit ile uyumlu görünüm saptandı.
Hastaya operasyondan yaklaşık 3 hafta sonra yapılan abdominal aorta renkli doppler ultrasonografi
incelemesinde truncus coeliacus vizualize edilememiş olup çölyak trunkus oklüzyonu lehine bulgular
saptanmışdır. Sonuç: Median arkuat ligament sendromu özellikle orta veya genç yaşta, ekspiryumla
birlikte artan epigastrik ağrısı ve kilo kaybı olan astenik hastalarda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Median Arcuat Ligament Sendromu, Çölyak Arter Kompresyon Sendromu,
Anjiyografi

Median Arcuate Ligament Syndrome: A Case Report

Abstract
Objective: The median arcuate ligament is the fibrous arch that unites the diaphragmatic crura forming
the anterior arc of the aortic hiatus. Median arcuate ligament syndrome also known as, Celiac artery
compression syndrome, is a rare condition that often causes postprandial abdominal pain in the setting
of compression of the celiac trunk by the median arcuate ligament. Compression in the celiac trunk
typically varies with respiration, and is usually evident at the end of expiration. In our study, a case with
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typical clinical and angiographic findings of median arcuate ligament syndrome is presented. Case: A
53-year-old male patient was admitted to our hospital due to postprandial abdominal pain. In the
abdominal CT angiography examination, median arcuate ligament compression was observed in the
proximal part of the celiac trunk. Accordingly, significant narrowing at the level of the proximal celiac
trunk segment and poststenotic dilatation in the distal celiac trunk were observed. The patient was
operated by general surgery. During the operation, hard fibrous bands observed in root of the celiac
trunk and were removed with sharp and blunt dissection. Suture was placed by the cardiovascular
surgery team due to bleeding in the aorta proximal to the band. Blood transfusion was applied to the
patient who developed hematochezia and hematocrit decrease in the postoperative period. An
appearance compatible with pangastritis was detected in the patient who underwent endoscopy and
colonoscopy. Color Doppler examination of the abdominal aorta performed approximately 3 weeks after
the operation. the celiac truncus could not be visualized, and findings in favor of celiac truncus occlusion
were found. Conclusion: Median arcuate ligament syndrome must be kept in mind, especially in
middle-young aged, asthenic patients with increased epigastric pain with expiration, weight loss.
Keywords: Median Arcuate Ligament Syndrome, Celiac Artery Compression Syndrome, Angiography
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Mixed Ductal Endocrine Carcinoma of Pancreas: A Paradigm for
Physicians

Asst. Prof. Dr. Mehmet Fatih Ekıcı1, Asst. Prof. Dr. Bercis Imge Ucar1, Assoc. Prof. Dr. Sezgin
Zeren1, Exp. Dr. Huseyin Emre Arslan1, Asst. Prof. Dr. Ali Cihat Yıldırım1, Prof.Dr. Faik
Yaylak1, Assoc. Prof. Dr. Cengiz Kocak2
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Kutahya Health Sciences University Evliya Celebi Education and Research Hospital
*Corresponding author: Bercis İmge Uçar

2

Abstract
Introduction: Mixed ductal endocrine carcinomas are rare neoplasms of the pancreas with a more
aggressive prognosis compared to single-cell-component cancers. In the present case report, a mixed
pancreatic cancer case is reported, the first of its kind in our country, with the current literature. Case
presentation: A 57-year-old female patient presented to the general surgery outpatient clinic with a 15day history of abdominal pain, scleral icterus, nausea, debility, and loss of appetite. On physical
examination, epigastric tenderness and a palpable gallbladder were detected. Laboratory findings
revealed elevated ALT, AST, GGT levels, and hyperbilirubinemia. CT scan revealed a hypodense mass,
16 mm in diameter, located in the pancreas neck with a dilated pancreatic canal and intrahepatic biliary
tract. No metastatic lesion was detected. The frozen section revealed the continuity of the tumor cells
on the excision border. Hence, a total pancreatectomy was performed. The histopathological
examination resulted in invasive malignant neoplasm, approximately 7.5 cm in size, with the
characteristics of a mixed pattern of the pancreatic neuroendocrine and ductal components. The patient
was diagnosed with mixed ductal-endocrine pancreas carcinoma without metastatic lymph nodes. The
patient did not accept adjuvant medical treatment. In the postoperative 11th month, a follow-up CT scan
revealed findings consistent with metastasis in the liver. Eventually, she died due to multiple organ
failure. Discussion: Mixed cell neoplasms were detected in 0.2% of all pancreatic cancers. Tumors are
usually located in the pancreatic head. Abdominal pain, weight loss, and jaundice are common, whereas
endocrine symptoms and signs are rare. Working with an experienced pathologist is crucial. Radical
resection is currently the preferred surgical, yet there is no clear data for prognosis.
Keywords: Mıxed Ductal Endocrıne, Pancreas, Cancer
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Nadir Görülen Bir Olgu: Rektum Kanserinin Ürogential Sistemde Geç
Dönem Lokorejyonel Nüksü ve Korpus Kavernozum Metastazı

Dr. Erkan Sonmezay1
1

Istanbul Training and Research Hospital
*Corresponding author: Erkan Sonmezay

Özet
Amaç: Kolorektal kanserlerin metastatik penis lezyonları nadir görülür. Genellikle küratif cerrahi
sonrası ilk 2-3 yılda ortaya çıkabilen olgulardır. Rektum adenokarsinomunda ürogenital organların lokal
invazyonu sık görülmekle birlikte başarılı cerrahi sonrası 15.yılda ortaya çıkması da yine nadir görülen
durumlardan biridir. Bu olgumuzda korpus kavernozum metastazı ve beraberinde prostat ile mesanenin
lokal invazyonunun görüldüğü nüks rektum adenokarsinomunu sunmayı amaçladık. Olgu: Rektum
tubuler adenokarsinomu tanısıyla 2007 yılında Miles ameliyatı (evre Dukes’ B) olan, 2019 yılına kadar
yapılan takiplerinde (tümör belirteçleri ve görüntülemelerde) patoloji saptanmayan, sonrasında COVID19 pandemisi nedenlli takipleri aksayan kolostomili ve nörojen mesane tanısı ile temiz aralıklı
kateterizasyon uygulayan hasta kateterizasyonda zorluk yaşama şikayeti ile tarafımıza başvurdu.
Yapılan sistoskopide mesane çıkım obstrüksiyonu saptanan, üretrasında herhangi bir patolojik oluşum
gözlenmeyen hastaya transüretral rezeksiyon operasyonu uygulandı. Ameliyat esnasında prostatik lojun
solid görünümlü dokularla kapalı olduğu, bu dokuların mesane boynu ve trigon bölgesine sağ üreter
orifisini de içine alacak şekilde uzanım gösterdiği gözlendi. Rezeke edilen dokuların patolojik
incelenmesinde prostat kanseri belirteçleri (NKX3,1, PSA, PSAP) ile ve ürotelyal karsinom belirteçleri
(gata-3, p40) ile boyanma gözlenmedi; kolon adenokarsinomu belirteçlerinden CDX2 diffüz pozitif,
CK20 negatif izlendi. Nihai rapor prostat ve mesanenin yaygın olarak kolon adenokarsinomu ile
infiltrasyonunu ortaya koydu. Evreleme amaçlı çekilen FDG-PET görüntülemesinde yüksek SUV
tutulumu gösteren sağ akciğerde multipl metastazlar, kommon ve internal iliak zincirde
lenfadenopatiler, sirküler tarzda anal kanala doğru yayılım gösteren lokal nüks olarak yorumlanan yoğun
tutulumlar, prostat ve mesanede lokal invazyonu düşündüren diffüz tutulumlar, sağ iliak kemikte ve
penil üretrada da metastatik odaklar saptandı. Multidisipliner onkoloji konseyinde hastaya sistemik
kemoterapi tedavisi kararı verildi. Hasta onkolojik tedavisine devam etmektedir. Sonuç: Başarılı şekilde
cerrahi uygulanmış rektum adenokarsinomu olgularında 15 yıl sonrasında bile ürogenital organlara
invazyon ve uzak metastaz gelişmesi çok sık görülmese de, hastalığın takibinde akılda
bulundurulmalıdır. Özellikle bizim olgumuzda olduğu gibi yeni gelişen ürogenital sistem
semptomlarının, hastalık seyrinden bağımsız olarak dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Rektum Kanseri, Mesane, Prostat, Metastaz, Geç Nüks

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 12
373
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0003-0987-9202

Nadir Medikolegal Bir Akut Batın Nedeni: Enteroenterik ve Enterokutanöz
Fistüle Neden Olan Gossipiboma

Dr. Recep Çağlar1
Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi
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Özet
Gossipiboma, operasyonda ameliyat bölgesinde unutulan ve hastada ciddi komplikasyonlara neden
olan cerrahi tamponlardır. Operasyonlarda en sık unutulan yabancı cisim cerrahi tamponlardır. Hastada
morbidite ve mortalite riskini en aza indirmek için gossipibomanın erken tanınması önemlidir.
Asemptomatik olabileceği gibi, perforasyon, obstrüksiyon, peritonit, intraabdominal veya
enterokutanöz fistül, abse ve sepsis gibi komplikasyonlara neden olabilirler. Ayırıcı tanıda hematom,
psödokist ve tümörler düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografide (BT) pamuklu tampon içinde havanın
hapsolması sonucu oluşan süngerimsi görünüm karakteristiktir. Tedavisi cerrahidir. İmkan varsa
radyoopak işaretli tampon kullanılması, her cerrahi operasyon öncesi ve sonrasında cerrahi
malzemelerin dikkatli sayımı gibi önleyici tedbirler alınarak önlenebilir. Geçirilmiş ameliyat öyküsü
olan ve karın içi kitle tanısı alan hastalarda gossipiboma ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Gossipiboma, Geçirilmiş Cerrahi, Medikolegal Problemler

A Rare Medicolegal Cause of Acute Abdomen: Gossypiboma Causing Enteroenteric and
Enterocutaneous Fistula

Abstract
Gossypiboma are surgical tampons that are forgotten in the operation area and cause serious
complications in the patient. The most frequently forgotten foreign body in operations are surgical
tampons. Early recognition of gossypiboma is important to minimize the risk of morbidity and mortality
in the patient. While they may be asymptomatic, they may cause complications such as perforation,
obstruction, peritonitis, intra-abdominal or enterocutaneous fistula, abscess and sepsis. In the differential
diagnosis, hematoma, pseudocyst and tumors should be considered. In computed tomography (CT), the
spongy appearance formed as a result of the air trapped in the cotton pad is characteristic. Its treatment
is surgery. If possible, the use of radiopaque labeled tampons can be avoided by taking preventive
measures such as careful counting of surgical materials before and after each surgical operation. It
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should be kept in mind in the differential diagnosis of gossypiboma in patients with a history of previous
surgery and diagnosed with an intra-abdominal mass.
Keywords: Gossypiboma; Previous Surgery; Medicolegal Problems
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Nazal Kortı̇kosteroı̇d Kullanımı Sonrası Gelı̇şen Santral Seröz
Korı̇oretı̇nopatı̇

Dr. Ayşe Ergin1
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniveristesi İstanbul Ftih Sultn Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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Özet
Santral seröz korioretinopati arka kutup retinanın seröz dekolmanı ile karakterizedir. Santral seröz
korioretinopatinin gelişiminde retina pigment epiteli önemli rol oynamaktadır ve retina pigment epiteli
hücrelerinin metabolik aktivitesinde belirgin değişiklikler olduğu belirlenmiştir. Sıklıkla sistemik
semptomlar eşlik etmeksizin genç, orta yaşta erkeklerde görülür. Bu olgu sunumunda intranasal steroid
kullanımı sonrası santral seröz korioretinopati gelişen bir olgunun klinik özelliklerini tanımlanmaktadır.
47 yaşındaki erkek hasta kliniğimize 10 gündür sol gözünde bulanık görme şikayeti ile başvurdu.
Hastanın detaylı anamnezi alındığında alerjik rinit nedeniyle doktora başvurduğu ve intranazal steroid
kullanımı sonrasında sol gözünde bulanık görmesinin başlamış. Oftalmolojik muayenesi yapıldı.
Hastanın sol göz görme keskinliği 0.4 olup çekilen optik koherens tomografide sol gözde santral seröz
korioretinopati öntanısı konulup çekilen fundus floresans anjiografisi ile tanısı kesinleştirildi. Hasta
sonrasında retina polikliniğinde takibe alındı.Steroid tedavisinin kesilmesi ile birlikte kısa süre içinde
hastanın şikayetleri ve klinik bulguları geriledi. Klinik uygulamada intranasal steroid kullanımı sırasında
hastanın santral seröz korioretinopati açısından bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Nazal Steroid, Santral Seröz Korioretinopati, Retina Pigment Epiteli

Central Serosic Choriorethinopathy After Nasal Corticosteroid Use

Abstract
Central serous chorioretinopathy is characterized by serous detachment of the posterior pole retina.
Retinal pigment epithelium plays an important role in the development of central serous
chorioretinopathy.It was determined that there were significant changes in the metabolic activity of the
retinal pigment epithelium. It is often seen in young, middle-aged men without accompanying systemic
symptoms. In this case report, the clinical features of a case who developed central serous
chorioretinopathy after intranasal steroid use are described. A 47-year-old male patient applied to our
clinic with the complaint of blurred vision in his left eye for 10 days. When the patient's detailed
anamnesis was taken, he consulted a doctor because of allergic rhinitis and after using intranasal
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steroids, blurred vision in his left eye started. Ophthalmological examination was performed. The patient
had a visual acuity of 0.4 in the left eye, and central serous chorioretinopathy in the left eye prediagnosed
on optic coherence tomography, and the diagnosis was confirmed by fundus fluorescence angiography.
The patient was followed up in the retina outpatient clinic. After the steroid treatment was discontinued,
the patient's complaints and clinical findings regressed in a short time. We think that the patient should
be informed about central serous chorioretinwasopathy during intranasal steroid use in clinical practice.
Keywords: Nasal Steroid, Central Serous Chorioretinopathy, Retinal Pigment Epithelium
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Negative Pressure Pulmonary Edema After Septoplasty

Dr. Ali Hakan Emirkadı1
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
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Abstract
Negative pressure pulmonary edema (NPPE) is a rare but serious complication, which develops due
to upper airway obstruction Case Report 20-year-old, male patient was taken to operating room for
septoplasty surgery. Anesthesia was induced with 1 mcg/kg fentanyl, 2 mg/kg of propofol and 0.5 mg/kg
rocuronium and the patient was intubated with 8 mm cuffed endotracheal tube. Anesthesia was
maintained with 3L/min of fresh gas mixture flow containing of 1-2% MAC sevoflurane and 50%
N2O/O2. Respiratory and hemodynamic parameters were stable during the operation,At the end of
surgery while patient was breathing spontaneously, neostigmine and atropine was used for reversal and
then patient was extubated. Following extubation, patient became agitated, laryngospasm and severe
inspiratory effort was observed. Peripheral oxygen saturation (SpO2) has quickly fallen to 85%. Positive
pressure mask ventilation with 100% oxygen was applied and 80 mg methylprenizolone was given
intravenously. SpO2 has risen to 94% and patient was transferred to postoperative recovery room. In the
recovery room, despite 8 L/min of supplemental oxygen, patient’s saturation has fallen to 85%. In his
physical examination, widespread crepitant crackles at both lungs was observed. Plain radiograph
revealed bilateral diffuse increased density consistent with pulmonary edema. NPPE was considered
and patient was admitted to the intensive care unit (ICU). Here, noninvasive continuous positive air
pressure (CPAP) was applied with mask. Bronchodilator inhaler drugs and the diuretic furosemide was
added to his treatment. At 6th hour of patient’s admission to ICU, his clinical findings and hypoxia was
significantly improved. In the first 14-hour period, Afterwards, noninvasive mechanical ventilation
(NIMV) support was terminated and 3 L/min. nasal O2 was approved. Patient was discharged without
any further complications at postoperative second day. Results Although it is very rare, NPPE is an
emergency situation which can cause severe respiratory failure. It requires early treatment with a
multidisciplinary approach. We think it is quite effective to apply early NIMV support for the quick and
effective treatment of hypoxia.
Keywords: Pulmonary Edema
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Non-İskemik, Selektif Arter Klemplenmesi İle Yapılan Laparoskopik
Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

Exp. Dr. Hüseyin Aytaç Ateş1, Exp. Dr. Uğur Yücetaş1, Dr. Emre Ari1
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Özet
Amaç: Renal iskemi oluşturmadan, tümöre giden arterin klemplenmesi ile gerçekleştirilen
laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) sonuçlarımızı sunmayı amaçladık. Materyal ve Metot:
Kliniğimizde Ağustos 2016 ile Mart 2022 tarihleri arasında LPN yapılan 155 hastanın (108 erkek, 47
kadın) verileri incelendi. Renal iskemi yapılmadan gerçekleştirilen 20 hastaya ait operasyon kayıtları
tekrar incelendi. Bulgular: Renal iskemi oluşturmadan, sadece tümörü besleyen damarların
klemplenmesi ile LPN yapılan 6 hastanın (4 erkek, 2 kadın) operatif ve histopatolojik özellikleri analiz
edildi. Hastaların yaş ortalaması 56,316,8 (30-77) yıl ve vücut kitle indeksi ortalaması 27,83,4 (2434) idi. İki hastada sağ tarafa, 4 hastada sol tarafa müdahale edildi. Olguların 5’inde (%83,3) tümör
santral yerleşimliydi. Ortalama tümör boyutu 60,717,3 (40-80) mm, ortalama RENAL nefrometri
skoru 9,31,4 (8-11), ortalama PADUA skoru 10,81,3 (10-13); operasyon süresi ortalaması 253,363,8
(150-315) dakika, tahmini hemoraji miktarı ortalaması 116,7116,9 (50-350) mm3, hematokrit düşüş
ortalaması 6,33,8 (0-10,3), dren süresi ortalaması 4,31,5 (3-7) gün, hastanede kalış süresi ortalaması
6,22,7 (3-11) gün olarak saptandı. Bir olguda uzamış drenaj nedeniyle double j kateter gereksinimi
oldu. Histopatolojik değerlendirmede 3 olguda berrak hücreli RCC, 1 olguda kromofob RCC, 1 olguda
papiller tip RCC ve 1 olguda onkositom saptandı. Bir olguda cerrahi sınır pozitifliği mevcuttu. Sonuç:
Küçük böbrek tümörlerinde LPN tecrübeli merkezlerde rutin uygulamaya girmiş; daha kısa yatış süresi,
daha az analjezi ihtiyacı ve kozmetik avantajları ile açık cerrahi uygulamaların yerini almıştır. Uygun
vakalarda selektif arter klemplenmesi ile non-iskemik LPN güvenle uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Parsiyel, Nefrektomi
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Omurgada Ani Gelişen Yaygın Ampiyem Sonrası Görülen Parapleji Vakası

Dr. Tarık Elma1
Özel Medline Adana Hastanesi
*Corresponding Author: Tarık Elma
1

Özet
Ampiyem sıklıkla pnömoni (bakteriyal, viral) ve akciğer ile mediyastene yönelik cerrahiler ve
penetran göğüs travmalarını sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunların dışında özofagus perforasyonu,
torasentez veya göğüs tüpü yerleştirilmesi, subdiyafragmatik enfeksiyonlar, septisemi, göğüs duvarı
enfeksiyonu, paravertebral apse, mediyastinal süpürasyon ve yabancı cisim aspirasyonuna gibi
sebeplere bağlı olarakta ampiyem görülebilir. vertebralarda ampiyem çok nadir bir durumdur. Özellikle
spontan gelişmesi literatürde çok nadir görülür. Bu olguda ani gelişen vertebra ampiyemi sonrası
parapleji gelişen hasta sunulacaktır. 24 yaşında erkek hasta yaklaşık 10 yıl önce trafik kazası sonrası
dizde eklem içi parçalı kırık oluşmuş. Hasta daha sonra bu kırığın enfekte olması sebebiyle yıllar
içerisinde antibiyotik ve cerrahi debridman tedavileri görmüş. Daha sonra tedavileri tamamlanan
hastanın başvurusu öncesi ani gelişen bel ağrısı şikayeti oluşmuş. Bel ağrısından 3 gün sonra da ani
olarak parapleji gelişen hasta tarafımıza başvurdu. Yapılan mrı görüntülemeleri sonucu T2-L2
vertebralar arası yaygın ampiyem olduğu görüldü. Hasta ameliyata alınarak T2-L2 arası vertebralar
açıldı ve laminektomi uygulandı. Anahtar kelimeler: ampiyem, omurga enfeksiyonları, omurgada
ampiyem
Anahtar Kelimeler: Ampiyem, Omurga Enfeksiyonları, Omurgada Ampiyem

A Case of Paraplegia After Sudden Empyema in the Spine

Abstract
Empyema often occurs as a result of pneumonia (bacterial, viral) and lung and mediastinal surgeries
and penetrating chest trauma. Apart from these, empyema can be seen due to causes such as esophageal
perforation, thoracentesis or chest tube placement, subdiaphragmatic infections, septicemia, chest wall
infection, paravertebral abscess, mediastinal suppuration and foreign body aspiration. Empyema in the
vertebrae is a very rare condition. Spontaneous development is particularly rare in the literature. In this
case, a patient who developed paraplegia after sudden vertebral empyema will be presented.A 24-yearold male patient had a comminuted intra-articular fracture of the knee after a traffic accident about 10
years ago. The patient later received antibiotic and surgical debridement treatments over the years, as
this fracture became infected. After the treatment was completed, the patient had a sudden onset of low
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back pain before his application. The patient who suddenly developed paraplegia 3 days after low back
pain applied to our clinic. As a result of MRI scans, it was seen that there was diffuse empyema between
T2-L2 vertebrae. The patient was taken into surgery and the T2-L2 vertebrae were opened and
laminectomy was performed.
Keywords: Empyema, Spine İnfections, Empyema in the Spine
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Pediatrik Monteggia Tip1 Eşdeğer Kırığı

Asst. Prof. Dr. Deniz İ̇pek1, Exp. Dr. Abdulrahim Dündar1
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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
*Corresponding Author: Deniz İpek

Özet
Monteggia tip 1 eşdeğer kırıkları çocuklarda nadir görülür. Çocuklardaki dirsek yaralanmalarının
%1.5-3’ünü oluşturur.Monteggia tip 1 eş değer kırığı olan hastalarımızı sunmayı amaçladık.Yöntem:
Hastalarımızın 1’i kız 2’si erkek’idi.Düşme sonucu oluşan yaralanma nedeni ile acil
değerlendirildi.Yapılan ortopedik muayenelerinde dirsekte şişlik, palpasyonla hassasiyet ve ileri
derecede hareket kısıtlılığı gözlendi.Antero-posterior ve lateral dirsek grafilerinde ulna metafiz kırığı ve
radius başı Salter-Harris tip 2 epifiz kırığı tespit edildi. Radius başı çıkığı ve nörovasküler yaralanma
tespit edilmedi. Hastalar BT 3D ile değerlendirildi ve Monteggia tip 1 eş değer kırığı tanısı konuldu.
Genel anestezi için hazırlandı ve travmadan 6 saat sonra ameliyata alındı.Genel anestezi altında
traksiyon ve supinasyonda manüplasyon yapıldı. Radial baş açılanması >30 derece ve baş translasyonu
3-4 mm’den fazla olduğundan cerrahi redüksiyon yapıldı. Metaizeaeu’nun tarif ettiği intrameduller
titanyum elastik nail yardımı ile redüksiyon ve intrameduller fiksasyon yapıldı. Ulna metafiz kırığı
perkutane K-teli ile tespit edildi.Cerrahi sonrası uzun kol alçı atel tespiti yapıldı.Bulgular:
Değerlendirilmede Bado sınıﬂandırılması kullanıldı. Postop 3.hafta sonunda alçı-atel çıkarılarak pasif
egzersizlere başlandı. 4. haftada kontrol grafileri çekildi. Yeterli kallus dokusu izlenmesi üzerine alçıatel tamamen çıkarılarak, aktif dirsek hareketlerine başlandı.6.haftada radyolojik tam kaynama görüldü
ve ulnaya perkutan konulan K-teli çekildi.12. haftada radius başı redüksiyonu için konulan titanyum
elastik intramedüller nail çıkarıldı. Postop 6. Ay kontrolünde dirsek ve ön kol hareketleri
değerlendirildiğinde 2 hastada hareketlerinin tam olduğu 1hastada ise dirsek flexion-extansiyonu tam
ancak 10 derece supinasyon kısıtlılığı tespit edildi.Son kontrol grafilerinde dirsek ekleminde heterotopik
ossifkasyon, radius başı avasküler nekrozu, radio-ulnar sinostoz gözlenmedi.Çıkarım: Monteggia tip 1
eşdeğer kırıkları genellikle konservatif tedavi edilir. Ancak kapalı redüksiyon sonrası grafilerde kırık
instabil veya takiplerinde radial baş açılanması >30 derece,baş translasyonu 4 mm’den fazla veya
supinasyon pronasyon 45 dereceden az ise cerrahi redüksiyon uygulanmalıdır.Bizim uyguladığımız
kapalı redüksiyon ve intrameduller elastik nail ile manuplasyon ve redüksiyon, post operatif dönemde
daha az hareket kısıtlılığına sebep olmaktadır
Anahtar Kelimeler: İntrameduller Fiksasyon,çocuk,monteggia
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Pediatrik Ortopedik Aciller
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Özet
Acil serviste çocuklarda müdahale gerektiren en sık durum kas ve iskelet sistemi yaralanmalarıdır.
En sık karşılaşılan yaralanma ise yumuşak doku kontüzyonları ve burkulmalardır, ancak tüm travmaların
%25 inde kırık tespit edilir. 16 yaşından küçük travmalı kız çocuklarda %27, erkek çocuklarda biraz
dajha fazla olmak üzere %42 oranında kırık tespit edilir. en sık yaralanan bölge başta üst ekstremite
olmak üzere el bileği kırıklarıdır. büyüme plağı olan fiz bölgesini içeren kırıklar tüm kırıklar içinde %20
oranında görülür. Her ne kadar bu kırıkların çoğu basit tıbbi müdahale ve alçı atel ile iyileşebilse de
erken tanı ve uygun tedavi uygulanmaz ise kompartman sendromu veya büyüme ile beraber deformite
gelişmesine sebep olabilir. özellikle bir yaş altı çocuklar başta olmak üzere tüm kırıklardad çocuk
istismarı ihtimali de akıldan çıkarılmamalıdır. Erişkin kırıklarından farklı olarak büyüyen iskelette
oluşan kırıklar yetişkinlerden farklıdır. Yetişkin bireylerde görülmeyen yeşil ağaç kırıkları, buckle kırığı
ve torsiyon kırıkları, fiz kırıkları çocuklarda görülür. Çocuk kırıklarının tanısı büyümekte olan fiz hatları
ve yaşa göre değişen röntgen görüntüleri nedeniyle acil servislerde sıkça atlanabilmektedir. Her ne kadar
büyüyen iskelette remodalizasyon kapasitesi yüksek olduğundan birçok deformite zamanla düzelsede
bunun genel anlamda tüm kırıklar için geçerli olmadığı ve büyüme ile beraber kısalık ve açısal
deformitelerin artarak gelişeceği de göz önüne alınmalıdır. Erken teşhis ve uygun tedavi, uzun takip
gerektiren bu kırıklarda aile geç komplikasyonlar açısından bilgilendirilmelidir. Tanısı atlanabilen,
erken ve göç dönem komplikasyonları ciddi olabilecek çocuk kırıkları günümüzde sıkça
malpraaktiskonusu ve medikolegal açıdan da sıkıntılı olduğundan ayrı bir özen gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Kırıkları, Pediatrik Ortopedi, Acil Kırıklar
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Pedı̇atrı̇k Torakotomı̇ Vakasında Erektor Spı̇na Plan Bloğu Deneyı̇mı̇mı̇z
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Özet
ıntıları, hastanede kalış süresinin uzaması ve kronik ağrıya dönüşüm gibi hayat kalitesini bozan
sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple günümüzde rejyonel tekniklerin de eklendiği multimodal analjezik
yaklaşımlar gittikçe sık uygulanmaya başlamıştır. OLGU: 4 yaşında Wilms tümörü nedeniyle daha
önceden nefrektomi yapılmış kız hasta, akciğer metastazektomi için Göğüs Cerrahisi tarafından
torokotomi operasyonuna alındı. Standart anestezi indüksiyonu propofol 2mg/kg, remifentanil 1mg/kg
ve rokuronyum 0,6mg/kg ile yapıldı. İnduksiyon sonrası invaziv arteriyel monitorizasyonu ve santral
venöz kateterizasyonu yapıldı. Vaka boyu sevofluran ve remifentanil infuzyonu ile anestezi idamesi
sağlandı. Hemodinamik olarak stabil seyreden hastaya sıvı ve eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı.
Şiddetli ağrı beklenen hastaya postoperatif analjezi amacıyla 15 mg/kg dozunda Parasetamol, 0.1 mg/kg
dozunda Morfin hidroklorür ve Erektor Spina Plan Bloğu (ESPB) yapılması planlandı. Cerrahi,
torakotomi yapılarak dört saatte tamamlandı. Blok, cerrahi alana yayılımı engellemek için operasyon
sonunda yapıldı. Hasta lateral pozisyondayken steril alan bozulmadan ultrason eşliğinde toplam 2 mg/kg
dozunda Bupivakain %0.25, T7 torakal vertebra seviyesinde tek taraflı tranvers prosese uygulandı.
Lokal anestezik yayılımı T4 – T12 arasında gözlemlendi. Hasta NRS:0 olarak uyandırıldı. Postoperatif
derlenme ünitesinde 20 dakika gözlendikten sonra vitalleri stabil olarak servise taburculuğu yapıldı.
Postoperatif takiplerinde 2. Saatte NRS:0, 4.saatte NRS:0, 6.saatte NRS:1 olarak gözlemlendi. İlk 12
saatte ek analjezik ihtiyacı olmadı. 12.saatte hasta sadece cerrahi alanda orta düzeyde bir ağrı
tarifliyordu. TARTIŞMA: Rejyonel anestezi tekniklerinden olan ESPB’u, yetişkinlerde sıklıkla
uygulandığı gibi pediatrik vakalarda da dikkatle yapılabilmektedir. Epidural ve paravertebral bloklara
göre santral yapılar, plevra ve majör vasküler yapılara uzaklığı nedeniyle ESPB, daha güvenli bir tercih
olarak kullanılabilir. Ayrıca erektor spina kası altındaki fasiyal plan ilacın kraniokaudal yönde
yayılımına izin vermesi sayesinde tek enjeksiyonla çoklu dermatomun ağrısı bloke
edilmektedir.ESPB’nin düşük postoperatif ağrı skorları, azalan opioid gereksinimleri ve daha düşük
postoperatif bulantı kusma riski gibi faydaları yakın zamanlı çalışmalarla gösterilmiştir. SONUÇ:
ESPB’u özellikle ağrı kontrolünün zor olduğu çocuk vakalarda güvenli ve faydalı bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Erektör Spina Plan Bloğu (Espb), Postoperatif Ağrı Yönetimi, Torokotomi

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
Presentation ID / Sunum No= 91
384
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-6547-2450

Perforatör Ven Yetmezliğinde N-Butil-2-Siyanoakrilat ile Tedavide Orta
Dönem Sonuçları: Tek Merkez Tecrübesi
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Özet
Amaç Kronik venöz yetmezlik alt ekstremiteyi ilgilendiren yaygın görülen bir durumdur.Perforatör
ven yetmezliği(PVY), vena safena magna ya da vena safena parva yetmezliğinde görülebilecek
semptomlar gibi şikayet oluşturabilir. Literatürde non-termal endovenöz teknikler ile bilgiler kısıtlı. Bu
çalışmada PVY’de n-butyl-2 cyanoacrylate kullanımının orta dönem sonuçlarını sunmak isteriz.
Materyal ve Metod Kliniğimizde son iki yılda perforatör ven yetmezliği olan 32 hasta tedavi
edildi.Çalışmaya, perforatör ven çapı > 3,5 mm olan ve 0,5 sn'den uzun süren semptomatik perforatör
ven reflüsü olan 24-65 yaş arası yetişkinler dahil edildi.Birinci hafta, birinci ay, altıncı hafta ve birinci
yılda
hastalar
takip
edildi
ve
doppler
ultrasonografi(DUS)
ile
sonuçlar
kaydedildi.Klinik,etiyolojik,anatomik,patofizyolojik(CEAP) sınıflaması ve venöz klinik ciddiyet
skorlaması(VKCS) kaydedildi. Bulgular Çalışmaya dahil edilen 32 hastanın 30'u birinci ayda, altıncı
ayda ve birinci yılda takip edildi. Tüm hastalarda operasyonda DUS ile işlem yapılan perforatör venin
tam oklüzyonu görüldü. bir yıllık takipte 2 parsiyel rekanalizasyon gözlendi. 12 ayda oklüzyon oranı
%93.4’tü. Semptomlarda, Aberdeen variköz ven anketi skoru ve VKCS’de iyileşme görüldü. İşleme
bağlı geç komplikasyon ya da yan etki görülmedi. Sonuç Bu yöntemle yeterli deneyim kazanıldıktan
sonra ameliyathane ve anestezi ihtiyacının önüne geçilebilir.Poliklinik şartlarında termal hasar olmadan
PVY tedavisinde kullanılabilen bir yöntemdir.PVY tedavisinde n-butil-2 siyanoakrilat bazlı ablasyon
gibi termal olmayan teknikler hakkındaki veriler hala seyrek olmakla birlikte, bu prosedür yetersiz PVY
tedavisinde güvenli, pratik ve etkili görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Perforan Ven, Glue, Varis
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Pozitron Emisyon Tomografisinde Yüksek Metabolik Aktivite Saptanan
Supraklaviküler Lenf Nodlarının Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarının Analizi
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Özet
Giriş: Supraklaviküler lenf nodu birçok durumda göğüs boşluğu, karın boşluğu veya pelvik bölgede
yerleşik bir malignitenin ilk işaretidir. Eksizyonel lenf nodu biyopsisi ile yeterli miktarda doku elde
edilmesi tanı ve alt tiplendirme imkanı sağlamaktadır. Bu çalışma ile pozitron emisyon tomograisinde
yüksek metabolik aktivite saptanan ve insizyonel ya da eksizyonel biyopsi uygulanan supraklaviküler
lenf nodu olan hastaların incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Ocak 2019 ile Temmuz 2022 yılları
arasında tek merkezde pozitron emisyon tomografi (18-Florodeoxiglikoz) görüntülemesinde
supraklaviküler lenf nodunda yüksek metabolizma aktivitesi saptanan ve eksizyonel biyopsi yapılan
hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, fizik muayene bulguları, boyun
ultrasonografik görüntülemeleri, pozitron emisyon tomografi (18-Florodeoxiglikoz) görüntüleme ve
patolojik inceleme sonuçları kayıt edilmiştir. Bulgular: Supraklaviküler lenf nodu biyopsisi uygulanan
39 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların 18’i (%46.2) kadın 21’i (%53.8) erkektir. Ortlama yaş
56.8 SD 13.8 olarak hesaplanmıştır. 15 hastada (%38.5) sağ tarafta 16 hastada (%41) sol tarafta 8 hastada
(%20.5) ise bilateral SKLN varlığı tespit edilmiştir. Fizik muayenede palpe edilebilen lenf nodu 35
hastada (%89.7) tespit edilebilmiştir. SKLN’larının temel görüntüleme ve patolojik inceleme sonuçları
tabloda gösterilmiştir. Sonuç: PET-BT’de yüksek metabolik aktivite saptanan supraklaviküler lenf
nodlarının malignite ile ilişkili olma ihtimali çok yüksektir. Eksizyonel supraklavilüer lenf nodu
biyopsisi ile tanı ve alt tiplendirme başarılı bir şekilde yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Supraklaviküler Lenf Nodu, Virchow Nodülü, Malignite.
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Abstract
Background: Preeclampsia is a multisystem disorder that typically affects 2 to 5% of pregnant women
and is one of the leading causes of maternal and perinatal morbidity and mortality, Women in low‐
resource countries are at a higher risk of developing preeclampsia. Moreover, women of African
ancestry have a doubled risk of disease, and the higher risk of preeclampsia and pregnancy associated
complications in African Americans living in United States interrogates its etiology of lower
socioeconomic status. In the present study, we aimed to document the data of our own African origin
pregnant patients with preeclampsia. Methods: Medical charts of all African women admitted with a
diagnosis of hypertension and preeclampsia (over 20 weeks of gestation, blood pressure, BP>140/90
mmHg and associated symptoms, proteinuria) and followed-up in intensive care unit (ICU) between
2021 and 2022 were investigated retrospectively. Demographics, previous history, comorbidities,
symptoms, complications and the overall outcome were documented. Data recording was done at Excel
programme (Microsoft, İllionis, US), and p<0.05 was assessed as statistically significant. Results: Of
the 172 sub-Saharan African origin pregnant women, 149 were at or over 20 weeks, and 37 were
hypertensive (24.8%). Their mean age was 30.8 years (range, 20-43). 10 of them were at and over 35
year-old (27%). They were from 14 different countries located in Africa (from Sierra Leone to Eritrea),
but mostly of Republic of Angola (n=57, 38,2%), Kongo (n=26, 17.4%) and Senegal (n=11, 7.3%). Of
the 37 hypertensive, 24 were preeclamptic (16.1%). Of preeclamptic women, 15 (62.5%) were
nulliparous and 9 (37.5%) were multiparous with a mean children of 2 (range, 1-5). Mean body mass
index (BMI) score was 24 (range, 16-45) and most (n=22, 91%) have a low income. Anemia was seen
in 8 (33%). As a consequence of hypertension, 10.8% of the patients needed intensive care unit (ICU)
admission (n=4), 5.4% had placental abruption (n=2), 2.7% developed HELLP syndrome (hemolysis,
elevated liver enzymes and low platelets, n=1) and 2.7% needed Bakri placement for atony (n=1).
Conclusions: African women living in our country has a higher ratio of hypertension and preeclampsia,
mimicking the ratios published previously in the literature. Therefore, Turkish obstetricians should be
aware of potential risks and its overall consequences
Keywords: Preeclampsia, African, Hellp, Pregnancy, Hypertension
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Preeklampsı̇ Süperpoze Covı̇d-19 Enfeksı̇yonu Olan Gebede Doğum
Sonrası Gelı̇şen Karacı̇ğer Hematomu Olgu Sunumu
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Konya Şehir Hastanesi
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Özet
Tüm gebeliklerin %6 - 8’i gebeliğin hipertansif hastalıkları ile komplike olmaktadır. HELLP
(hemolysis, elevated liver enyzmes, low platelets), tüm gebeliklerin %1’inde görülmektedir. HELLP,
preeklampsi ile komplike olan gebelerde normal gebelere göre daha sık görülmektedir, tüm
preeklampsilerin %10 - 20’sinde. Karaciğerin subkapsüller hematomu ise HELLP’in nadir görülen fakat
hayati önem arz eden komplikasyonlarından biridir. Özellikle rüptür olup masif kanamaya yol
açabilmesi nedeniyle maternal mortaliteye neden olabilecek ciddi bir komplikasyondur. COVID - 19
enfeksiyonu solunum sıkıntısı ve pnömomi bulguları ile seyreden bir klinik tabloya neden olmaktadır.
Gebelerin çoğu COVID - 19 enfeksiyonunu asemptomatik geçirmektedir. En sık semptomu; öksürük,
solunum sıkıntısı, ateş, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku duyusu kaybıdır. COVID – 19 vücutta birçok
doku ve organı etkilemektedir. Ancak COVID – 19 enfeksiyonuna bağlı komplikasyonlar en sık üçüncü
trimesterda gözlenmektedir. COVID - 19 enfeksiyonunda proteinüri, hipertansiyon ve karaciğer
transaminaz enzimlerinde artış görülebilir. Yine bu değerler, preeklampsi, eklampsi ve HELLP
sendromunda da görülebilmektedir. COVID - 19, gebelerde klinik ve laboratuvar olarak preeklampsi ve
HELLP sendromunu taklit edebilir. Ağır preeklampsi sonrası HELLP sendromu, subkapsüller hematom,
dissemine intravasküler koagülasyon ( DİK ) tablosu gibi mortal seyredebilecek komplikasyonlar
görülebilir. Bu nedenle doğru tanı ve tedavi için ayırıcı tanıda tüm bu hastalıklar düşünülmeli ve
mortalite riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Hellp, COVID-19, Karaciğer Hematomu
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Proksı̇mal Üreterde Prı̇mer Küçük Hücrelı̇ Karsı̇nom:Olgu Sunumu
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Özet
GİRİŞ: Küçük hücreli karsinom; trakeobronşial sistemin primer tümörlerinin % 10-20 sini oluşturan
yüksek dereceli epitelyal bir tümördür. Ekstrapulmoner odaklarda da nadiren görülebilen bu tümörün
ürogenital sistemde en sık görülebildiği organ mesanedir. Bizler bu çalışmada nadir bir olgu olarak
üreter kaynaklı primer küçük hücreli karsinom vakasını sunmak istedik. OLGU: Dokuz sene önce sol
nefrolitotomi öyküsü olan hasta, sol yan ağrısı şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Dış merkezde 3 ay önce
sol böbrekte hidroenfroz nedeniyle DJ stent uygulanmış ve 2 ay sonra stenti çıkarılmış. Radyolojik
görüntülemede hidronefroz devam etmesi ve kreatin yükselmesi olması üzerine hastaya sol nefrostomi
tüpü yerleştirildi. Ardından yapılan kontrastlı görüntülemelerde sol böbrek hilus seviyesinde üreteri de
içine alan yaklaşık 4 cm çapında düzgün sınırlı lezyon saptandı. Ardından flexible nefroskop yardımlı
antegrad yaklaşımlı endoskopide sol üreter kaynaklı olup renal pelvise uzanan 5 cmlik solid kitle izlendi
ve kitleden punch biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu %90’ı küçük hücreli karsinomdan oluşan invaziv
üretelyal karsinom olarak rapor edildi. Immunhistokimyasal çalışmada Cd56 ile kuvvetli pozitif, TTFI
ile negatfi boyandı. Yapılan vücut taramasında metastaz saptanmadı. Nefroüreterektomiyi kabul
etmeyen hastaya kemoterapi planlandı. Tedavide 6. ayını tamamlayan hastanın protokolü devam
etmektedir. SONUÇ: Agresif seyreden ve ortalama yaşam süresi 15 ay olarak bildirilen bu tümörde
yetersiz vaka sayısı nedeniyle standart bir tedavi protokolü yoktur. Bu olgularda tedavide ilk basamak
radikal cerrahi olmakla birlikte tek başına yeterli olmayıp adjuvan sisplatin bazlı kemoterapi
kombinasyonu önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Böbrek Tümörü, Küçük Hücreli Karsinom,üreter
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Propı̇ltı̇yourası̇le Bağlı Yan Etkı̇ Gelı̇şen 3 Tı̇rotoksı̇kozlu Olguda
Preoperatı̇f ve Peroperatı̇f Deneyı̇mlerı̇mı̇z

Dr. Duygu Akyol1, Dr. Nalan Saygı Emir2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
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Özet
Giriş Hipertiroidizmde medikal tedaviye yanıtsızlık, ilaç yan etkisi, tiroid fırtınası, gebelik ve
cerrahiye hızlı hazırlık durumunda plazmaferez tercih edilebilir. Bizim iki olgumuzda ilaç yan etkisine
bağlı preoperatif plazmaferez uygulandı; bir olgumuzda ise hasta acil şartlarda operasyona alındı.
Olgular Olgu 1: 60 yaşında ASA III hipertirodik kadın hastaya propiltiyourasile bağlı agranulositoz
tanısı ile tedavi sonlandırıldı.Kateter tarafında derin vem trombozu gelişmesi nedeniyle 6. Seansta tedavi
sonlandırıldı ve operasyon planlandı. Peroperatif hipertansif seyreden hastaya metoprolol uygulandı.
Problemsiz biten operasyon sonrası hasta servise taburcu edildi. Olgu 2: 24 yaş ASA III hipertiroidik
kadın hasta ya propiltiyourasile bağlı agranulositoz tanısı ile tedavi stoplandı. Kateter yeri enfeksiyonu
nedeniyle 13. Plazmaferez sonrası tedavi sonlandırıldı ve operasyon planlandı. Peroperatif
hemodinamisi stabil olarak cerrahi tamamlandı. Hasta servise taburcu edildi. Olgu 3: 36 yaş ASA III
hipertiroidik kadın hasta ya propiltiyourasile bağlı lökositoklastik vaskülit nedeniyle acil operasyon
planlandı. Peroperatif hemodinamisi stabil seyreden ve sorunsuz tamamlanan operasyon sonrası hasta
servise gönderildi. Tartışma Tirotoksikozu kontrol edilmemiş hastalar tiroid fırtınasına bağlı olarak
yüksek mortaliteye sahiptir. Plazmaferez tirotoksikoz tedavisinde bir seçenek olarak akla gelmelidir..
Kontrolsüz hipertiroidili hastalara acil ameliyat gereken durumlarda anestezi uygulaması hayatı tehdit
eden tiroid krizi riski nedeniyle ayrı bir dikkat ve önem gerektirir. Tirotoksikoz semptomlarını önleyici
ilaçlar hazır bulundurulmalı; semptomların erken fark edilmesi tedavi şeklini yönlendirmesi açısından
önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tirotoksikoz, Propiltiyourasil, Plazmaferez, Tiroidektomi

Our Preoperative and Peroperative Experiences in 3 Patients With Thyrotoxicosis With Side
Effects Due to Propiltiouracil

Abstract
In hyperthyroidism, plasmapheresis can be preferred in cases of unresponsiveness to medical
treatment, drug side effects, thyroid storm, pregnancy and rapid preparation for surgery. In our two
cases, preoperative plasmapheresis was performed due to drug side effects; In one of our cases, the
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patient was operated under emergency conditions. CASES: Case 1: Treatment was terminated in a 60year-old ASA III hyperthyroid female patient with the diagnosis of agranulocytosis due to
propylthiouracil. Due to the development of deep vein thrombosis on the catheter side, the treatment
was terminated in the 6th session and the operation was planned. Metoprolol was administered to the
patient who had a peroperative hypertensive course. After the operation, which ended without any
problems, the patient was discharged to the service. Case 2: A 24-year-old ASA III hyperthyroid female
patient was diagnosed with agranulocytosis due to propylthiouracil and the treatment was stopped.
Treatment was terminated after 13th plasmapheresis due to catheter site infection and the operation was
planned. The surgery was completed with stable peroperative hemodynamics. The patient was
discharged to the service. Case 3: An emergency operation was planned for a 36-year-old ASA III
hyperthyroid female patient due to leukocytoclastic vasculitis due to propylthiouracil. After the
operation, whose perioperative hemodynamics was stable and was completed without any problems, the
patient was sent to the service. DİSCUSSİON Patients with uncontrolled thyrotoxicosis have a high
mortality due to thyroid storm. Plasmapheresis should be considered as an option in the treatment of
thyrotoxicosis. In cases where emergency surgery is required in patients with uncontrolled
hyperthyroidism, anesthesia requires special attention and importance due to the risk of life-threatening
thyroid crisis. Drugs to prevent thyrotoxicosis symptoms should be available; Early recognition of
symptoms is important in terms of guiding the treatment method.
Keywords: Thyrotoxicosis, Propylthiouracil, Plasmapheresis, Thyroidectomy
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Prostat Kanserı̇ Tanısında 6,10,12 ve 16 Kor Prostat Bı̇yopsı̇ Şemalarının
Etkı̇nlı̇ğı̇ ve Alınması Gereken Optı̇mal Kor Sayısının Araştırılması
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Özet
GİRİŞ Prostat kanseri, erkeklerde en sık tanı konulan kanserdir ve kansere bağlı ölümlerde akciğer
kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Prostat kanseri tanısı amacıyla yapılan prostat biyopsilerinde
optimal kor sayısı ve korların yerleşimi hala tartışma konusudur. Burada amaç optimal kor sayısını
kullanarak tanı konulan hasta oranını arttırmanın yanında, klinik önemsiz prostat kanseri oranında
artmaya sebep olmamaktır. MATERYAL VE METOD Bu çalışmada transrektal ultrasonografi (TRUS)
eşliğinde 6,10,12 ve 16 kor biyopsi şemalarının prostat kanseri tanısındaki etkinliğini saptamak, alınacak
optimal kor sayısı ve lokalizasyonlarını araştırmak amacıyla ocak 2003 – temmuz 2009 tarihleri arasında
kanser şüphesi nedeniyle 16 kor biyopsi yapılan 1165 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Elde edilen
veriler; hastaların yaşı, serum PSA değerleri, PRM bulguları, TRUS bulguları, prostat volümleri, alınan
kor sayıları ve ayrı ayrı kadranlardan alınan patoloji sonuçları bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Çalışmada, her hasta kendi kontrol grubu olarak kabul edilmiş ve her bir bölge ayrı ayrı analiz edilmiştir.
BULGULAR 16 kor biyopsi yapılan 1165 hastanın 266’sına(%22,8) Prostat adenokarsinomu, tanısı
konulmuştur. 16 kor biyopsi ile tanı koyulan 266 hastadan, 6-kor biyopsi şemasıyla 212 (%79,7) hastada,
10-kor biyopsi şemasıyla 247 (%92,8) hastada, 12-kor biyopsi şemasıyla 237 (%89,1) hastada prostat
kanseri yakalanmıştır. 6 kor (sekstant) şemanın prostat kanseri yakalama oranı diğer gruplardan anlamlı
olarak düşük bulunmuştur (p<0,05). 10 ve 12 kor biyopsi şemalarının prostat kanseri yakalama oranları
farklı bulunmamıştır (p>0,05). 16 kor biyopsi şemasının prostat kanseri yakalama oranı diğer 3 şemadan
anlamı olarak üstün olarak tespit edilmiştir (p<0,05). SONUÇ Bu çalışmada prostat kanseri tanısında 16
kor prostat biyopsi şeması 6,10 ve 12 kor biyopsi şemalarına göre daha üstün bulunmuştur. 16 kor
biyopsi şeması ile klinik anlamlı PCa yakalama oranı artmaktadır. Kor sayısının artması prostatta
örneklenen hacmi de arttırdığından, kanser saptama oranlarının yükselmesi doğaldır. Alınan kor sayısını
arttırarak tanı koyulan bu hastaların tedavisi planlanırken, klinik önemsiz prostat kanseri kriterlerine de
dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Prostat Biyopsisi
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Pterjium Cerrahisindeki İki Farklı Tekniğin Karşılaştırılması

Dr. Ömer Özer1
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Özet
Amaç: Pterjium, gözün en dış tabakası olan korneaya doğru uzanım gösteren konjonktivanın kabarık,
kama şeklindeki bir büyümesidir. Bu lezyonlar güneş ışıklarının yansımasına bağlı olarak genellikle
gözün nazal tarafında meydana gelir. Oküler yüzey bozukluğuna neden olarak gözde kızarıklığa ve
yabancı cisim hissine neden olur. Ayrıca korneada şekil değişikliğine neden olarak astigmatizmaya ve
görme keskinliğinde bozulmaya yol açar. Bu araştırmada pterjium eksizyonu sonrası cerrahi bölgenin
kapatılması sırasında kullanılan iki farklı tekniği karşılaştırdık. Materyal-Metod: Bu amaçla çalışmaya
her iki alt grupta cinsiyet ve yaş dağılımı benzer 20'şer ( toplam 40 erişkin) pterjium hastası dahil edildi.
Bahsedilen ilk teknikte (grup A) Amniyon greft, trombin ve fibrinojen çözeltisi içeren iki bileşenli fibrin
yapıştırıcı (TISSEEL LYO, Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş. İstanbul/Türkiye) ile yüzey
rekonstrüksiyonu sağlanırken diğer teknikte (Grup O) başka bir konjonktiva bölgesinden otogreft
hazırlanır ve bu otogreft daha sonra cerrahi bölgeye 10-0 nylon sütür ile örtülür. Ayrıca, yara iyileşmesi
tamamlandıktan sonra bu sütürler ofis ortamında yara bölgesinden alınır. Bulgular: Cerrahi süresi grup
A'da 13,18 ± 4,7 dk iken, grup O'da 21,86 ± 6,9 dk idi (p<0,001). Her iki gruptaki hastalar cerrahi sonrası
en sık yanma, batma şikayeti bildirdi (sırasıyla %55 ve %75, p=0,185). Her iki grupta cerrahiye ait
önemli bir komplikasyon izlenmedi. Grup O'daki hastalar 7 ile 10 gün sonra sütür alımı için tekrar
hastaneye çağırıldı. Her iki grupta 1 yıllık takipte nüks izlenmemiştir. Sonuç: Doku yapıştırıcısı
kullanılan gruptaki hastaların cerrahi sürelerinin belirgin kısa olması, teknik uygulanırken sütür
gerektirmemesi, nüks görülmemesi, ikinci bir oküler yüzey hasarına neden olmaması ve tekrarlanabilir
olması bu tekniğin avantajıdır. Maliyet-etkinlik açısından ise maliyetin nispeten yüksek olması
dezavantajıdır. Hastanın cerrahiye uyumunu arttıran ve hastane vizitlerini azaltan bu teknik günlük
pratikte uygun hastalar için idealdir.
Anahtar Kelimeler: Amniyon, Greft, Oküler Yüzey, Pterjium
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Radyolojik ve Klinik Bulgularıyla Adrenal Kistik Lenfanjiyoma
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Özet
Kistik lenfanjiomlar; lenfatik endotelyal hücrelerden kaynaklanan, nadir görülen iyi huylu
lezyonlardır. Lenfatik kanalların gelişimsel anomalisine bağlı oluşur. Genellikle baş-boyun bölgesinde
lokalize olurlar. Adrenal kaynaklı kistik lenfanjiyomlar ise oldukça nadir olup literatürde görülme sıklığı
% 0.06 olarak bildirilmiştir. Her yaşta ortaya çıkabilse de genellikle 3-6. dekatta ve kadınlarda daha sık
görüldüğü bildirilmiştir. Bu sunumda karın ağrısı nedeniyle radyolojik incelemede insidental tespit
edilen sol taraf adrenal kaynaklı kistik lenfanjiom olgusunun klinik, radyolojik ve patolojik bulgular ile
bildirilmesi amaçlanmıştır. 65 yaşında kadın hasta 3 haftadır devam eden karın ağrısı şikayetiyle
kliniğimize başvurdu. Batın muayenesinde palpasyonla epigastrik bölgede ve sol üst kadranda ağrı tespit
edildi. CRP:10,2 mg/dL yüksekliği dışında tam kan sayımında ve biyokimyasal parametrelerinde
patoloji saptanmadı. Tüm batına yönelik yapılan ultrasonografik (USG) incelemede; batın sol üst
kadranda, sürrenal bez lokalizasyonunda, yer yer ince ekojen septalar içeren, Doppler USG ile
vaskülarize olmayan, kısmen yoğun içerikli multilobüle kistik lezyon saptandı. Kitle natürü ve
karakterizasyonu amacıyla yapılan i.v. kontrastlı multidedektörlü bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde
sol sürrenal bez lokalizasyonunda 60x57 mm boyutlarda, multilobüle konturlu, sıvı dansitesinde kistik
lezyon tanımlanmıştır. Radyolojik olarak kistik lenfanjiyoma tanısı koyulan olgu semptomatik olması
ve boyutu nedeniyle opere edildi. Patolojik tanı 6x5x2 cm boyutlarında kistik lenfanjiyom olarak rapor
edildi. Cerrahi endikasyonda kitlenin boyut konusunda belirgin fikir birliği belirtilmemiş. Bazı yazarlar,
6 cm' den büyükse cerrahi, küçükse malignite riski varsa operasyon önermiştir, bazıları ise 3 cm'den
büyük kitleler için cerrahi önerilmişlerdir. Radyolojideki teknik gelişmeler, USG, BT, Manyetik
Rezonans İnceleme gibi cihazların artık birçok merkezde var olması adrenal kistik lenfanjiyoma
vakalarına tanı koyulması oranını arttırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adrenal Kistik Lenfanjiyoma, Bilgisayarlı Tomografi, Kistik Lenfanjiyoma

Adrenal Cystic Lymphangioma With Radiological and Clinical Findings

Abstract
Cystic lymphangiomas are rare benign lesions originating from lymphatic endothelial cells. It
occurs due to developmental anomaly of lymphatic vessels. They are usually localized in head and neck
region. Cystic lymphangiomas of adrenal origin are rare. The incidence has been reported as 0.06% in
the literature. Although it can occur at any age, it is more common in decade 3-6. The incidence in
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women is higher. It was aimed to report a case of left-sided adrenal cystic lymphangioma detected in
radiological examination due to abdominal pain with clinical, radiological and pathological findings.
65-years old female patient was admitted to our clinic with complaint of abdominal pain. In abdominal
examination, pain was detected in epigastric region and left upper quadrant with palpation. No pathology
was detected in complete blood count and biochemical parameters, except CRP:10.2 mg/dL elevation.
Ultrasonography (US) performed for abdomen; In left upper quadrant of abdomen, in localization of left
adrenal gland, a multiloculated cystic lesion with partially dense contents, which isn’t vascularized by
doppler US, containing thin echogenic septa was detected. For mass characterization, i.v. contrastenhanced multidetector computed tomography (CT) revealed a 60x57 mm sized, multilobulated, fluid
density cystic lesion in left adrenal gland localization. Patient, who was diagnosed with cystic
lymphangioma radiologically, was operated due to symptoms and size. Pathological diagnosis was
reported as 6x5x2 cm cystic lymphangioma. There is no consensus on the size of the mass for surgical
indication. Surgery is recommended if it’s larger than 6 cm or for lesions smaller than 6 cm, if there is
a risk of malignancy. Some have recommended surgery for masses larger than 3 cm. Technical
developments in radiology, the availability of devices such as USG, CT, and Magnetic Resonance in
many centers have increased the rate of diagnosis of adrenal cystic lymphangioma cases.
Keywords: Adrenal Cystic Lymphangioma, Computed Tomography, Cystic Lymphangioma
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Rektosigmoid Tümör Nedeni ile Opere Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
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Özet
Amaç: Rektosigmoid tümör nedeni ile opere edilen hastalarda uygulanan operasyonları, klinik ve
patoloji bulguları ile literatür eşliğinde incelemek. Gereç ve Yöntem : Uşak Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 2015-2018 yılları arası gerçekleştirilen 29 rektosigmoid kanserli hasta çalışmaya dahil
edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu ve histopatolojisi, TNM evrelemesi, uygulanan
operasyon tipi,neoadjuvan tedavi alıp almadığı, takip sürecinde nüks-metastaz varlığı retrospektif olarak
arşiv tarama yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 17’si (% 58,6) erkek, 12’si (% 41,3)
kadındı. Hastaların yaş ortalaması 65,2 idi. Hastaların 7’sinde (% 24,1) tümör lokalizasyonu
rektosigmoid bölgede, 22’inde (% 75,8) rektumda yerleşim göstermekteydi.12 hastaya (% 41,3)
neoadjuvan tedavi uygulandı. 2 (% 6,8) hastaya anterior rezeksiyon, 27 (% 93,1) hastaya low anterior
rezeksiyon uygulandı. 3 hastaya karaciğer metastazı nedeni ile ek olarak segmental karaciğer
rezeksiyonu uygulandı. Patoloji sonuçlarına göre 28 (% 96,5) hastada adenokarsinom, 1 (% 3,5) hastada
nöroendokrin tümör saptandı. 2 hastada lokal nüks saptanırken, 4 hastada izole karaciğer metastazı, 1
hastada hem lokal nüks hem de metastaz saptandı. Sonuç: Güncel literatür eşliğinde gelişen tedavi
yöntemleri ile rektosigmoid kanserli hastalarda yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Lokal ileri
rektosigmoid tümörlü hastalarda cerrahi sınırların daha güvenli olmasını sağlayacağı ve hastalarda
ileride gelişebilecek lokal nükslerin önüne geçebileceği için neoadjuvan tedavi uygulamasının yararlı
olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Rektosigmoid Tümör, Kanser, Kanser Tedavisi
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Rokuronyum İnfüzyonu ile Sağlanan Nöromüsküler Bloğun Sugammadeks
ile Geri Döndürülmesinin Desfluran veya Propofol Anestezisinde
Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
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Özet
Giriş: Sugammadeks, rokuronyum ve vekuronyum gibi steroid yapıdaki nondepolarizan
nöromüsküler blokerlerin etkisini sonlandıran gamasiklodekstrin yapısında farmakolojik bir
ajandır. Etki mekanizması enkapsülasyondur.Literatürde farklı anestezi ilaçları ile birlikte infüzyon
şeklinde uygulanan rokuronyumun, kas gevşetici etkilerinin ortadan kaldırılmasında, sugammadeksin
etkinliğinin araştırıldığı sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, desfluran veya propofol
anestezilerinde rokuronyum infüzyonu ile sağlanan nöromüsküler bloğun sugammadeks ile geri
döndürülmesinde derlenme (Sugammadeks uygulamasını takiben TOF<0.9 olma) süresi açısından bir
fark olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metot: Çalışmamızda, randomize olarak 2
gruba ayrılan olgulara iv propofol ( 2-3 mg/kg), remifentanil (1 dk boyunca yükleme 1 µg/kg/dk) ve
0,6 mg/kg iv rokuronyum bolus ile anestezi indüksiyonu yapıldı. Hastaların anestezi idameleri; Grup P:
5-12 mg/ kg/s propofol (TIVA) ve 0,2-0,5 µg/kg/dk remifentanil infüzyonu veya Grup D: 1 MAC (%6)
desfluran ve 0,2-0,5 µg/kg/dk remifentanil infüzyonu ile BİS değerleri 40-60 olacak şekilde sağlandı.
Her iki gruptaki hastalara entübasyon sonrasında, 6 µg/kg/dk rokuronyum infüzyonuna başlandı ve
hastalar nöromüsküler monitörizasyonla, intraoperatif TOF yanıtı 0, PTC 10≥ olacak şekilde takip
edildi. Operasyon bitiminde çalışma ilaçları sonlandırıldı. Her iki gruba, TOF değeri 1 olduğu anda 4
mg/kg sugammadeks uygulandı. Sugammadeks uygulama sonrası her iki grupta TOF 0,9 ve üstüne
ulaşma süreleri kaydedildi. Sonuçlar: Sugammadeks uygulama sonrası, TOF oranı 0,9 ve üstüne ulaşma
süreleri Grup D’de 66,56±13,70 sn (1,1dk), Grup P’de ise 83,91±20,82 sn (1,3 dk) olarak
değerlendirildi. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı fark olarak değerlendirildi
(p<0,0001). Sugammadeks uygulama sonrasında hastalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmadı.
Sonuç: Hastalarda nöromüsküler blok için infüzyon şeklinde uygulanan rokuronyumun etkisinin geri
çevrilmesinde TOF>0.9 olma süresinin propofol uygulanan grupta daha uzun olması nöromuskuler
ajanların etkilerinin geri döndürülmesinde seçilen anestezi idame ajanının da etkili olduğunu
düşündürmektedir. Ancak desfluran ya da propofol kullanılan tüm olgularda sugammadeks
nöromüsküler fonksiyonları tam ve güvenilir olarak geri çevirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sugammadeks, rokuronyum İnfüzyonu, Desfluran, Propofol
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Comparison of Rocuronium Infusion Reversal of Neuromuscular Block With Sugammadex in
Desflurane and Propofol Anesthesia

Abstract
Introduction: Sugammadex terminates the effect of steroidal nondepolarizing neuromuscular blockers
such as rocuronium and vecuronium. There are limited studies in the literature investigating the efficacy
of sugammadex in eliminating the muscle relaxant effects of rocuronium administered as an infusion
with different anesthetic drugs. In this study, it was aimed to investigate whether there is a difference in
recovery time (TOF<0.9 following sugammadex administration) in reversing the neuromuscular block
provided by rocuronium infusion in desflurane or propofol anesthesia with sugammadex. Materials and
Methods: In our study, anesthesia induction was performed with propofol (2-3 mg/kg), remifentanil
(loading 1 µg/kg/min for 1 min),0.6 mg/kg rocuronium bolus to the cases randomly divided into 2
groups. Anesthesia maintenance of patients; Group P: 5-12 mg/kg/h, propofol 0.2-0.5 µg/kg/min
remifentanil;Group D: 1 MAC (6%) desflurane 0.2-0.5 µg/kg/min remifentanil. BIS were maintained to
40-60. After intubation, 6 µg/kg/min rocuronium infusion,the patients were followed up with
neuromuscular monitoring with intraoperative TOF response of 0 PTC 10≥. Study drugs were
discontinued at the end of the operation. 4 mg/kg sugammadex was administered both groups as soon
as the TOF value was 1. Time to reach TOF 0.9 and above was recorded in both groups after
sugammadex administration. Results: After Sugammadex application, the time to reach TOF ratio of
0.9 and above was 66.56±13.70 sec (1.1min) in Group D; 83.91±20.82 sec (1.3min) in Group P was
evaluated. The difference between both groups was considered as a statistically significant difference
(p<0.0001). No side effects were observed in the patients after sugammadex administration.
Conclusion: The fact that the duration of TOF>0.9 was longer in the propofol group in reversing the
effect of rocuronium administered as an infusion for neuromuscular blockade suggests that the chosen
anesthesia maintenance agent iseffective in reversing the effects of neuromuscular agents. Sugammadex
completely, reliably reversed neuromuscular functions in all cases using desflurane or propofol.
Keywords: Sugammadex, Rocuronium İnfusion, Desflurane, Propofol
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Özet
Giriş: Kronik bel ağrısı yaşam kalitesi ve fonksiyonunu önemli derecede etkileyebilen önemli
nedenlerden biridir. Sakroiliak eklem disfonksiyonu mekanik bel ağrılı hastaların yaklaşık % 25’inde
etiyolojik neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın amacı sakroiliak eklem disfonksiyonu olan
hastalarda sakroiliak ekleme yapılan kayropraktik uygulamaların akut ve subakut etkilerini
araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerine başvuran, yaşları 20 ile 50
arasında değişen, 3 aydan uzun süren kronik bel ağrısı olan ve sakroiliak eklem disfonksiyonu tanısı
konulan 60 gönüllü hasta dahil edilmiştir. Gillet testi, Gaenslen testi, öne eğilme testi, Patrick testi ve
sakroiliak kompresyon testlerinden 3’ünün pozitif olması ile sakroiliak eklem disfonksiyonu tanısı
konulmuştur. Akut etkiyi değerlendirmek için kayropraktik tedavi öncesi ve sonrası Vizüel Ağrı Skalası
(VAS) kullanılmıştır. Subakut etkiyi değerlendirmek için tedavi öncesi ve sonrası VAS ve Oswestry
disabilite indeksi (ODİ) kullanılmıştır. Bulgular: Sakroiliak eklem disfonksiyonu tanısı ile kayropraktik
uygulama yapılan hastaların akut değerlendirilmesinde VAS skorunda istatistiksel olarak anlamlı
düzelme saptanmıştır (p<0.05). Kayropraktik tedaviden bir ay sonra yapılan değerlendirmede hem VAS
hem ODİ’de istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Sakroiliak eklem
disfonksiyonu bulunan hastalara uygulanan kayropraksinin akut ve subakut dönemdeki ağrı tedavisinde
etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu, Kayropraktik, Manipülasyon

Evaluation of the Acute and Sub-Acute Effects of Chiropactic Treatment in Patients With
Sacroilac Joint Dysfunction

Abstract
Introduction: Chronic low back pain is one of the important causes that can significantly affect
quality of life and function. Sacroiliac joint dysfunction is the etiological reason in approximately 25 %
of patients with mechanical low back pain. The aim of the study is to evaluate the acute and subacute
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effects of chiropractic manipulations to the sacroiliac joint in patients with sacroiliac joint dysfunction.
Materials and Methods: The study included 60 volunteer patients with sacroiliac joint dysfunction, aged
between 20 and 50, who applied to Istanbul Yeni Yüzyil University Gaziosmanpasa Hospital Physical
Therapy and Rehabilitation and Orthopedics and Traumatology outpatient clinics, had chronic low back
pain lasting longer than 3 months. The diagnosis of sacroiliac joint dysfunction was made with Gillet
test, Gaenslen test, forward bending test, Patrick's test and sacroiliac compression test. The Visual
Analog Scale (VAS) before and after chiropractic treatment was used to assess the acute effect. The pre
and post-treatment VAS and Oswestry Disability Index (ODI) were used to assess the subacute effect.
Results: A statistically significant improvement was found in the VAS score in the acute evaluation of
patients who underwent chiropractic treatment with the diagnosis of sacroiliac joint dysfunction
(p<0.05). A statistically significant improvement was found in both VAS and ODI in the evaluation
performed one month after chiropractic treatment (p<0.05). Conclusion: Chiropractic treatment to the
patients with sacroiliac joint dysfunction was found to be effective in the treatment of acute and subacute
pain.
Keywords: Sacroiliac Joint Dysfunction, Chiropractic, Manipulation
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Şiddetli Travmatik Beyin Hasarı ve Kötü Nörolojik Kondisyonla
Taburculuk: Elektrikli Skuter Kazası
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Özet
Birkaç yıl önce, Türkiye’nin ilk mikro-mobilite şirketi çok sayıda elektrikli skuter (e-skuter) içeren
bir filo ile hizmet vermeye başladı. Bunun sonucunda, kısa mesafeli ulaşım için e-skuter kullanımı hızla
popüler hale geldi, dolayısıyla e-skuter ilişkili trafik kazaları da yaygınlaştı. Bununla birlikte, e-skuter
ilişkili kazaların epidemiyolojisi, yaralanma şiddeti ve paterni halen belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca,
e-skuter kullanımıyla ilgili düzenlemeler sınırlı verilere dayanmaktadır. Bu olgu sunumunda, bir eskuter kazası paylaşılmıştır. Komorbiditesi olmayan, 30 yaşında kadın hasta acil servise e-skuter kazası
sonrasında getirildi. Başvuruda, hastanın Glasgow koma skoru (GKS) 5 olarak saptandı. Radyolojik
görüntülemelerde, subdural hematom, serebral kontüzyon ve akciğer kontüzyonu tespit edildi. Hasta,
subdural hematom drenajı ve dekompresyon cerrahisi amacıyla kraniyektomi operasyonuna alındı.
Postoperatif dönemde, klinik ve laboratuvar ile desteklenen, değişken miktarlarda kan ve kan ürünü
transfüzyonu gerektiren, travma ilişkili koagülopati saptandı. Laboratuvar bulguları ayrıca hastanın
alkol ve kokain kullanımını da ortaya çıkardı. Postoperatif kontrol beyin tomografisinde, yeni gelişen
epidural hematom belirlenmesi nedeniyle hasta yeniden opere edildi. Bu karmaşık tedavi süreci
sonrasında, Glasgow koma skoru 8 hasta, trakeostomi ile ev tipi ventilatör desteği altında palyatif bakım
merkezine taburcu edildi. Türkiye’deki e-skuter kullanımına ilişkin mevcut düzenlemelere göre, eskuter sürücülerinin kask kullanımı zorunlu değildir. Hız limiti 25 km/s olarak belirlenmiştir.
Sürücülerin 15 yaşından büyük olmaları kullanım için yeterlidir. Bu olgu raporundaki bulgulara göre,
e-skuter kullanımı esnasında kask takılmasının zorunlu olması ve hız limitinin azaltılması travmatik
beyin hasarı riskini düşürebilir. Ek olarak e-skuter sürücüleri için 18 yaş sınırının getirilmesi ve toplumu
bilgilendirici kampanyalar düzenlenmesi e-skuter ilişkili kazaları azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: İntrakraniyel Epidural Hematom, İntrakraniyel Subdural Hematom, Kask,
Travmatik Beyin Kanaması, Travmatik Beyin Kontüzyonu
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A Patient With Severe Traumatic Brain İnjury and Discharged With a Poor Neurological
Outcome: An E-Scooter-Involved Accident

Abstract
A few years ago, the first micro-mobility company started to serve the public with a fleet including
numerous electrical scooters (e-scooter) in Turkey. Afterward, the use of e-scooters for short distances
became popular. However, the data related to e-scooter-involved accidents, including epidemiology,
injury severity, and patterns, remains unclear. Beyond that, the current regulations about e-scooter use
depend on limited data. In the present case report, we shared a case of an e-scooter-involved accident.
Thirty-one-year-old female patient with no comorbidities admitted to hospital due to an e-scooterinvolved accident with a Glasgow coma scale (GCS) of 5. Subdural hematoma, cerebral contusion, and
lung contusion were detected in the radiological images. She underwent subdural hematoma drainage
and decompression operations. Postoperative laboratory data indicated trauma-induced coagulopathy
that resulted in a large amount of blood product transfusion. Also, the laboratory data revealed the
alcohol and cocaine consumption of the patient. Postoperative control brain computed tomography
showed a newly occurred epidural hematoma; thus, the patient was reoperated. After this complicated
process, the patient was discharged to a palliative care center with a poor neurological status with a GCS
of 8, tracheostomized, and home-ventilatory support. According to the current regulations about escooter use in Turkey, using a helmet while riding is not mandatory. Drivers older than 15-year-old may
use these vehicles, and the speed limit is 25 km/hour. We suggest making helmet use mandatory,
reducing the speed limit, and not allowing drivers younger than 18 years to reduce the risk of severe
injuries in e-scooter accidents. Also, there is a need for campaigns to inform the public about the risk of
e-scooter-involved accidents.
Keywords: Helmet, Intracranial Epidural Hematoma, Intracranial Subdural Hematoma, Traumatic
Brain Hemorrhage; Traumatic Brain Contusion
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Sindesmoz Yaralanması Olan Ayak Bileği Kırıklı Hastalarda Uygulanan
Tightroope ve Sindesmoz Vida Fiksasyon Yöntemlerinin Klinik
Sonuçlarının Karşılaştırılması
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Özet
Distal tibofibular sindesmoz bağı ayak bileği stabilitesi ve yük aktarımında önemli rol oynar. Bu
retrospektif çalışmamızda, sindesmoz yaralanması olan ayak bileği kırıklı hastalarda uygulanan
geleneksel sindesmoz vida fiksasyonu ve Tightroope uygulamasının klinik etkinliğini araştırmayı
amaçladık. Ayak bileği kırıklı hastalarda tibiofibular distal sindesmoz yaralanmalarının stabilizasyonu
cerrahi olarak trans-sindesmotik vida veya Tightroope sutur tekniği ile sağlanabilir. Çalışmaya toplam
49 hasta dahil edildi, bunlardan 26 hastaya transfibular sindesmoz vida uygulanırken, 23 hastaya da
Tightroope sistem uygulaması yapıldı. Vida fiksasyon gurubunun 14’ü erkek 12’si kadın iken,
Tightroope gurubunun 12‘si erkek, 11’i kadın idi. Ortalama hasta yaşı Tightroope grubunda 38.44 (1856) yıl, sindesmoz vida gurubunda 37.45 (18-64) yıl idi. Tüm hastalar ortalama (13.3±3.8) ay olmak
üzere 12-24 ay takip edildi. İki gurup arasında yaş, takip süresi, postoperatif ağırlık verme süresi veya
subjektif sonuç skorlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (P>0.05); ancak
preoperatif ve postoperatif ölçümler arasında her fiksasyon grubu için subjektif skorlarda istatistiksel
olarak anlamlı gelişmeler bulundu. Her iki gurup arasında preoperatif ve postoperatif modifiye edilmiş
Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Skoru (AOFAS) arka ayak ve ayak bileği skorları ve tam
ağırlık taşıma süreleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (P>0.05). Ayak bileği
kırıklarında distal tibiofibuler sindesmoz bağ yaralanmasının tedavisi için Tightroope sütur sistemi, daha
kolay uygulanabilir olması, erken yük verebilme imkanı, vida çıkımı için ikincil cerrahi gerektirmemesi
ve vida kırılması gibi bir risk olmaması açısından avantaja sahiptir. Bu çalışmamızın sonucu, Tightroope
uygulmasının ayak bileği sindesmotik yaralanmalarının onarımı için uygun bir seçenek olabileceğini ve
geleneksel vida fiksasyonu kadar etkili olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ayak Bileği Kırıkları; Distal Tibiofibuler Sindesmozis Yaralanmaları; Vida
Fiksasyonu, Tightroope
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Özet
GİRİŞ Yeni başlangıçlı AF paroksismal(48 saat içinde düzelir),ısrarcı (1 haftadan uzun sürer) ve
kalıcı (1 yıldan uzun sürer) olmak üzere üçe ayrılır. Paroksismal AF 48 sat içerisinde kendiliğinden veya
medikal tedavi ile sinüs ritmine döner. Bizde olgumuzda acil sezeryan nedeniyle operasyona alınan ve
peroperatif hızlı ventrikül yanıtlı AF gelişen hastaya anestezi yaklaşımımzdan bahsetmeye çalışacağız.
OLGU: 48 yaşında bilinen tip 2 DM tanısı olan ve morbid obez olan hasta acil sezeryan operasyonuna
planlandı. Hastaya spinal anestezi yapılmaya karar verildi. Operasyon masasına alındığında KTA :
72/dk, SO2:%94, TA : 142/68 idi. Hastaya oturur pozisyon verilerek yüzey temizliği sağlanıp L3-4
aralığından 10mg heavy marcain ve 20mcg fentanyl şeffaf BOS akışını takiben uygulandı. Operasyon
başlangıcının 10. dksında TA : 125/55mmHg, KTA : 180/dk olup hızlı ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyon
gelişen hastaya lidokain 0.5mg/kg + diltizem:0.5mg/kg 10 dk içinde yapıldı. KTA:152/dk olan(resim 1)
ve 20 dk sonrasında KTA: 108/dk (resim 2) olup operasyon bitiminde EKG çekilerek (resim 3)
kardiyolojiye danışıldı. Metoprolol 50mg 2x1, oksapar 0.6 ml 2x1 başlanarak iki günlük takiplerinde
sinüs ritmi(resim 4) gelişen hastaya paroksismal atrial fibrilasyon tanısı konularak kardiyoloji poliklinik
önerisi ile taburcu edildi. TARTIŞMA Sezaryen operasyonlarında etkisinin hızlı başlaması, teknik
olarak kolay uygulanabilmesi ve başarı şansının daha yüksek olması dolayısıyla spinal anestezi sık
uygulanan bir yöntemdir. Spinal anestezi uygulamasına bağlı sempatik blokaj olur ve buna bağlı olarak
hastalarda hipotansiyon ve bradikardi görülür. Peroperatif hemodinamik standart monitorizasyon önem
arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atrial Fibrilasssyon, Spinal Anestezi, Hemodinamik Monitorizasyon

Intraoperative Atrial Fibrilation Under Spinal Anesthesia

Abstract
New-onset AF is divided into three: paroxysmal (resolves within 48 hours), persistent (lasting more
than 1 week), and persistent (lasting more than 1 year). Paroxysmal AF reverts to sinus rhythm
spontaneously or with medical treatment within 48 hours. In our case, we will try to talk about our
anesthesia approach to a patient who was operated due to emergency cesarean section and developed
perioperative rapid ventricular response AF. CASE: A 48-year-old patient with a known diagnosis of
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type 2 DM and morbidly obese was planned for emergency cesarean section. It was decided to apply
spinal anesthesia to the patient. When taken to the operating table, HR was 72/min, SO2: 94%, HR:
142/68. By placing the patient in a sitting position, surface cleaning was ensured, and 10mg heavy
marcain and 20mcg fentanyl were administered from the L3-4 interval following the transparent CSF
flow. Lidocaine 0.5mg/kg + diltizem:0.5mg/kg was administered to the patient who developed atrial
fibrillation with rapid ventricular response with BP: 125/55mmHg, HR: 180/min at the 10th minute of
the beginning of the operation. HR was 152/min (picture 1) and after 20 minutes HR was 108/min
(picture 2), ECG was taken at the end of the operation (picture 3) and cardiology was consulted.
Metoprolol 50mg 2x1, oxapar 0.6 ml 2x1 was started and sinus rhythm developed in the two-day followup (picture 4). The patient was diagnosed with paroxysmal atrial fibrillation and was discharged with
the recommendation of the cardiology outpatient clinic. DİSCUSSİON: Spinal anesthesia is a frequently
used method in cesarean section operations due to its rapid onset of effect, ease of technical application
and higher chance of success. Sympathetic blockade occurs due to spinal anesthesia, and hypotension
and bradycardia are observed in patients accordingly. Peroperative hemodynamic standard monitoring
is important.
Keywords: Atrial Fibrillation, Spinal Anesthesia, Hemodynamic Monitoring
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Strangüle Paraözefageal Herniye Bağlı Gastrik Perforasyon: Vaka Sunumu

Dr. Ahmet Başak1, Dr. Nuriye Esen Bulut1
1
SBÜ FSM eah
*Corresponding author: Ahmet başak

Özet
Paraözofageal herniler genellikle konservatif olarak tedavi edilir ve benign olarak seyreder. Akut
karın ağrısı ile başvuran, özofagus fıtığı öyküsü olmayan diyabet tanılı ve ileri derece kifozlu ileri yaşlı
bir kadın hastayı sunuyoruz. Akut batın tablosu görülen ve bilgisayarlı tomografide diyafram altı ve
mediastinal boşlukta serbest hava görülen hastaya laparatomi yapıldı ve mide fundusunda paraözofageal
herni görüldü. Herni segmentinin strangule olduğu ve iskemik olduğu tespit edildi. İskemik mide
segmenti üzerinde tam kat perfore alan izlendi. Herni olmuş fundus batına redükte edildi. Strangule
fundus kama rezeksiyon ile rezeke edildi. Hasta yeterli postoperatif destekle iyileşti. Literatür gözden
geçirildiğinde, akut karın ağrısı olarak ortaya çıkan paraözofageal herni strangulasyonunun nadir
görülen bir klinik durum olduğu ve gastrik perforasyonun daha da nadir olduğu ve yüksek mortalite
oranlarına sahip olduğu görüldü. Potansiyel komplikasyonların ciddiyeti düşünülerek paraözefageal
herni şüpheli hastalarda akut batın durumunda paraözofageal herni strangulasyanu tanıyı kaçırmamak
için akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Paraözofageal Herni Mide Perforasyonu

Gastric Perforation Due to a Strangulated Paraesophageal Hernia: A Case Report

Abstract
Paraesophageal hernias are usually treated conservatively and are benign. We present an elderly
female patient who presented with acute abdominal pain, had no history of esophageal hernia, was
diagnosed with diabetes and had advanced kyphosis. Laparotomy was performed in the patient with
acute abdomen and free air in the subdiaphragm and mediastinal space on computed tomography, and
paraesophageal hernia was observed in the gastric fundus. Hernia segment was found to be strangulated
and ischemic. A full-thickness perforated area was observed on the ischemic stomach segment. The
herniated fundus was reduced to the abdomen. Strangulated fundus was resected with wedge resection.
The patient recovered with adequate postoperative support. When the literature was reviewed, it was
seen that paraesophageal hernia strangulation presenting as acute abdominal pain is a rare clinical
condition and gastric perforation is even rarer and has high mortality rates. Considering the seriousness
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of potential complications, paraesophageal hernia strangulation should be kept in mind in patients with
suspected paraesophageal hernia in acute abdomen in order not to miss the diagnosis.
Keywords: Paraesophageal Hernia Gastric Perforation
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Subaraknoid Kanamada Kan Biyokimyasal Değerlerinin Prognoz ile
İlişkisi

Dr. Can Sezer1
1

University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery
*Corresponding author: Can Sezer

Özet
Amaç: Bu çalışma subaraknoid kanama (SAK) tespit edilen hastalarda rutin laboratuar tetkikleri
bakımından farklılıkları tespit etmek ve olası prognoz belirleyici laboratuar tetkiklerini ortaya koymak
amacı ile yapıldı. Yöntem: Çalışma hastaları TSK (izole kafa travması sonrasında gelişen SAK dışı
kanama), TSAK (izole kafa travması sonrasında gelişen SAK), ASAK (anevrizma rüptürü sonrası
gelişen SAK) ve NSAK (anjiyografi negatif SAK) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Hastaların hastaneye
ilk başvuruları esnasındaki yaşı, cinsiyeti, kanda hemoglobin, hematokrit, lökosit, nötrofil, lenfosit,
monosit, eozinofil, trombosit sayıları, serumda glukoz, sodyum, potasyum, kan üre nitrojeni, kreatin,
aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, fibrinojen, kardiak troponin I (cTnI), C-reaktif protein
düzeyleri (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), Glasgow Koma Skalası (GKS), Glasgow Çıkış
Derecelendirme (GOS) puanları, hastanede kalış süreleri değerlendirildi. Bulgular: 20-70 yaşları
arasında değişen 60 hastanın 38’i erkek, 22’si kadındı. TSK ve TSAK gruplarında kardiak troponin I
(cTnI) düzeyi diğer gruplardan belirgin yüksek larak saptandı. Trombosit-lenfosit oranları (PLR)
değerlerinin ASAK, TSAK ve NSAK gruplarında benzer olduğu, TSAK grubunda ise bu gruplardan
belirgin düşük olduğu bulundu. TSK grubunda diğer gruplara göre fibrinojen düzeyi diğer
grublardakilere göre düşük olduğu saptanmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı olarak saptanmadı.
Tüm gruplarda CRP ve ESR yüksekliği saptandı. Hastaların hastanede kalış süreleri ve taburculukları
esnasındaki nörolojik durumları arasında bir ilişki tespit edildi. Sonuç: Çalışmamızda PLR ve cTnI
değerlerinin SAK ayırıcı tanısında faydalı olabileceği düşünüldü. Hastalarında rutin laboratuar tetkik
sonuçlarının SAK hastalarında prognoz belirteci olamayacağı düşünülsede, cTnI değerinin izole kafa
travmalı hastalarda prognozda faydalı olabileceği düşünüldü. Çalışmanın ileri düzey çalışmalarla
desteklenmesi ve araştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Subaraknoid Kanama, Prognoz, Biyokimya, Glaskow Koma Skalası
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Relation of Blood Biochemical Values With Prognosis in Subarachnoid Hemorrhage
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Abstract
Purpose: This study was conducted to determine the differences in routine laboratory tests in patients
with subarachnoid hemorrhage (SAH) and to reveal possible prognostic laboratory tests. Methods: Study
patients were divided into four groups as TAH (non-SAH bleeding after isolated head trauma), TSAH
(SAH after isolated head trauma), ASAH (SAH after aneurysm rupture), and NSAH (angiographynegative SAH). Age, gender, hemoglobin in blood, hematocrit, leukocytes, neutrophils, lymphocytes,
monocytes, eosinophils, platelet counts, serum glucose, sodium, potassium, blood urea nitrogen,
creatinine at the time of first admission to the hospital., aspartate aminotransferase, alanine
aminotransferase, fibrinogen, cardiac troponin I (cTnI), C-reactive protein levels (CRP), erythrocyte
sedimentation rate (ESR), Glasgow Coma Scale (GCS), Glasgow Exit Rating (GOS) scores, The length
of stay hospital was evaluated. Results: Of 60 patients aged 20-70 years, 38 were male and 22 were
female. Cardiac troponin I (cTnI) levels were found to be significantly higher in TAH and TSAH groups
than in other groups. Platelet-lymphocyte ratios (PLR) values were found to be similar in ASAH, TSAH,
and NSAH groups, but significantly lower in the TSAH group than these groups. Although the
fibrinogen level was found to be lower in the TAH group compared to the other groups, it was not
statistically significant. High CRP and ESR were detected in all groups. A correlation was found
between the duration of hospital stay and the neurological status of the patients at discharge.
Conclusions: In our study, it was thought that PLR and cTnI values could be useful in the differential
diagnosis of SAH. Although it was thought that the results of routine laboratory tests in patients with
SAH could not be a prognostic indicator, it was thought that cTnI value could be beneficial in the
prognosis of patients with isolated head trauma. The study needs to be supported and researched with
advanced studies.
Keywords: Subarachnoid Hemorrhage, Prognosis, Biochemical, Glaskow Coma Scale
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Talon Distalfix ve Klasik Proksimal Femoral Çivilerinin Biyomekanik
Olarak Karşılaştırılması

Asst. Prof. Dr. Özgür Verı̇m1
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi
*Corresponding author: Özgür Verim

Özet
Proksimal femurdaki intertrokanterik kırıkların stabilizasyonu için en iyi proksimal femoral
çivilerinin hangisi olduğu biyomeknaik olarak kesinlik kazanmamıştır. Bu çalışmanın amacı,
intertrokanterik kırıklarda kullanılan iki farklı proksimal femur çivisinin biyomekanik farklılıklarının
incelenmesidir. Sanal ortamda gerçekleştirilen analizler için üç boyutlu model oluşturma işlemi,
bilgisayarlı tomografiden elde edilen radyografik görüntü verilerinin yardımıyla sağlanmıştır. Femoral
çivilerin parçaları bir tersine mühendislik yazılımı olan Geomagic Design X programı ile modellenmiş
ve femur kemiği ile birleştirilmiştir. Sınır şartları olarak yürüme sırasında tek bacak duruş fazı ve femur
üzerindeki en aktif kaslar dikkate alınmıştır. Biyomekanik karşılaştırma, sonlu elemanlar yazılımı olan
Ansys programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre, iki farklı
proksimal femoral çivi üzerindeki eşdeğer von Mises gerilme farklılıkları açıkça gösterilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre Talon DistalFix ve Klasik proksimal femoral çiviler arasında kayda değer farklılıklar
bulunmamıştır. Analiz sonuçları birbirine yakın çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyomekanik Karşılaştırma, Proksimal Femoral Çivi, Sonlu Elemanlar Analizi

Biomechanical Comparison of Talon Distalfix and Classic Proximal Femoral Nails

Abstract
The best biomechanical placement of new proximal femoral nails for the stabilisation of
intertrochanteric fractures on the proximal femur is not clearly specified. The aim of this study is to
examine the biomechanical differences of two different proximal femoral nails used on intertrochanteric
fractures. The three-dimensional model creation process for the analyzes carried out in the virtual
environment was provided with the help of radiographic image data obtained from computed
tomography. Parts of the femoral nails were modeled with the Geomagic Design X program, a reverse
engineering software, and combined with the femoral bone. The one-leg stance phase and the most
active muscles on the femur during walking were considered as boundary conditions. Biomechanical
comparison was carried out with the help of Ansys program, which is a finite element software.
According to the finite element analysis results, the equivalent von Mises stress differences on two
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different proximal femoral nails are clearly shown. According to the analysis results, no significant
differences were found between Talon DistalFix and Classical proximal femoral nails. Analysis results
were close to each other.
Keywords: Biomechanical Comparison, Proximal Femoral Nail, Finite Element Analysis
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Tekrarlayan Perianal Apse Atakları ile Başvuran Çocukta Sakrokoksigeal
Teratom Olgusu

Asst. Prof. Dr. Cem Kaya1, Asst. Prof. Dr. Alparslan Kapısız1, Prof.Dr. Ramazan Karabulut1,
Prof.Dr. Zafer Türkyılmaz1, Prof.Dr. Kaan Sönmez1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D

1

Özet
Giriş: Perianal apse, anorektum çevresinin akut ve kronik enfeksiyona neden olan pürülan bir
hastalıktır. Perianal apse ve perianal fistül, pediatrik cerrahların nispeten yaygın karşılaştığı bir hastalık
sürecidir. En sık 1 yaşından küçük erkek bebeklerde yaygındır ve morgagni kriptlerinin anormal gelişimi
ve sonrasında oluşan enfeksiyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Biz sakrokoksigeal teratom
nedeniyle tekrarlayan perianal apse ile başvuran 12 yaşında bir kız çocuğu olgusunu sunuyoruz. Olgu:
Gluteal bölgede hiperemi ve endürasyon nedeniyle genitoüriner rabdomiyosarkomdan şüphelenilen 2
yaşında kız hasta kliniğimize konsülte edildi. Kitleyi değerlendirmek için pelvis manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) yapıldı. MRG'de 11.5x5.5x5 cm boyutlarında mesane, uterus ve vajeni sağ
anterolaterale deplase eden perianal apse olarak raporlanması üzerine drenaj işlemi yapıldı. Apse cerrahi
olarak boşaltılmasına rağmen 3, 6, 7 ve 8 yaşlarında nüksetti. Tüm nükslerde apse cerrahi olarak
boşaltıldı. 12 yaşında benzer şikayetlerle başvuran hastaya yeniden apse drenajı işlemi yapılıp
antibiyotik tedavisi verildi. İki haftalık tedavi sonrası hastanın fistül traktının çıkarılması amacıyla
ameliyat kararı verildi. Ameliyatta fistül kanalının rektuma yapışık olduğu ve ayrıca koksiksin altında
bir kitle ile bağlantılı olduğu gözlendi. Kitle koksiks ile eksize edildi. Histolojik inceleme sonucu matür
kistik teratom olarak raporlandı. Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı.
Sonuç: Perianal apse ve fistül çocuklarda sık görülen hastalıklardır. Bunların büyük çoğunluğunun
Morgagni kriptlerinin enfeksiyonundan kaynaklandığı düşünülse de, tekrarlayan ve dirençli enfeksiyon
durumunda teratom gibi nadir nedenler ekarte edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Perianal Apse, Perianal Fistül, Sakrokoksigeal Teratom
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Tı̇roı̇d Anjı̇osarkomu: Nadı̇r Vaka

Asst. Prof. Dr. Songül Şahı̇n1
1
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Özet
Tiroid bezinin primer anjiyosarkomu, tiroid tümörünün nadir görülen bir histolojik tipidir. Tümör
Alplerde daha yaygındır ve bölgedeki tiroid malignitelerinin yaklaşık %16'sını temsil eder. Ancak,
dünyanın diğer bölgelerinde daha az yaygındır. Bu tümörün davranışı, yüksek nüks oranı ile yıkıcı ve
lokal olarak agresiftir. Metastatik hastalık kötü prognoz ile ilişkilidir. Tanı ve cerrahi tedavi sonrası
ortalama yaşam beklentisi birkaç ay ile sınırlıdır. Bildiğimiz kadarıyla olgumuz Türkiye'de bildirilen 9.
olgudur. Otuz yıllık tiroid guatr hastası olan 66 yaşında kadın hasta, boğazda şişlik ve birkaç aydır olan
nefes darlığı ile kliniğe başvurdu. Boyun bölgesi ultrasonografisinde sağ lobu dolduran hipoekoik, 8x6
cm boyutlarında mikro-makrokalsifikasyon nodüler lezyon izlendi. Makroskopik incelemede sağ tiroid
lobunda 9x9x7 cm boyutlarında, dış yüzeyi düzgün, sert kıvamlı nodüler lezyon izlendi. Bu nodülün
kesitlerinde bir kısmı kalsifikasyon içeren, geniş hemorajik ve nekrotik alanlara sahip gri-mor nodüller
izlendi. Histopatolojik incelemede neoplastik hücrelerin hafif hiperkromatik, atipik, eşit büyüklükte
çekirdekleri vardı. Atipik neoplastik hücrelerde kısmi trabeküler yapılar ve vasküler boşluklar vardı.
Çevre tiroid dokusunda atrofi bulguları izlendi. İmmünohistokimyasal boyama incelemesinde, CD31,
tümör hücrelerinde güçlü bir şekilde pozitifti. CD34, kalsitonin ve tiroglobulin tümör hücrelerinde
negatifti. Atrofik tiroid dokusunda tiroglobulin pozitifti. Tüm disseke seviyelerinde servikal lenf
nodlarında anjiyosarkom metastazları tespit edildi. Bu olgunun sunumu, nadir görülen bir tiroid tümörü,
erken tanı ve uygun tedavi konusunda bilgili patologlar ve klinisyenler arasında farkındalık yaratmak,
doğru tanı ve sağkalım şansını artırmak açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Tiroid, Anjiosarkom, sarkom, CD31

Thyroıd Angiosarcoma: A Rare Case

Abstract
Primary angiosarcoma of the thyroid gland is a rare histological type of thyroid tumor. The tumor is
more common in the Alps and represents approximately 16% of thyroid malignancies in the region.
However, it is less common in other parts of the world. The behavior of this tumor is destructive and
locally aggressive, with a high recurrence rate. Metastatic disease is associated with a poor
prognosis.The average life expectancy after diagnosis and surgical treatment is limited to a few months.
To thebest of our knowledge, our case is the 8th reported in Turkey. A 66-year-old female patient with
a 30 year history of thyroid goiter was admitted to the clinic with swelling in the throat and shortness of
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breath for several months. On ultrasonography of the neck region, a hypoechoic 8x6 cm
micromacrocalcification nodular lesion filling the right lobe was observed. In the macroscopic
examination, a 9x9x7 cm nodular lesion with a smooth outer surface and a hard consistency was
observed in the right thyroid lobe. In the sections of this nodule, gray-purple nodules with large
hemorrhagic and necrotic areas, some of which contain calcification, were observed. On
histopathological examination, neoplastic cells had slightly hyperchromatic, atypical, equally sized
nuclei. Atypical neoplastic cells had partial trabecular structures and vascular spaces. Atrophy findings
were observed in the surrounding thyroid tissue. In the immunohistochemical staining examination,
CD31 was strongly positive in tumor cells. CD34, calcitonin, and thyroglobulin were negative in tumor
cells. Thyroglobulin was positive in atrophic thyroid tissue. Angiosarcoma metastases were detected in
cervical lymph nodes at all dissected levels. The presentation of this case is important in terms of raising
awareness among pathologists and clinicians who are knowledgeable about a rare thyroid tumor,
facilitating early diagnosis and appropriate treatment, and increasing the chances of correct diagnosis
and survival.
Keywords: Thyroid, Angiosarcoma, sarcoma, CD31
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Toksik Multinoduler Guatr Tanılı Hastada Tiroid Lipomu

Exp. Dr. Adem Şentürk 1

Özet
Giriş: Lipomlar vücudun herhangi bir yerinde gelişebilen, olgun adipozitlerden köken alan, yumuşak
ve asemptomatik benign neoplazmalardır. Lipomların yaklaşık %13’ü baş-boyun bölgesinde yerleşirler.
Tiroid lipomu çok nadir görülen bir neoplazmdır. Genel olarak bası semptomları ile bulgu verirler.
Görüntüleme yöntemleri tiroid glandında adipoz doku varlığını düşündürse de kesin tanı histopatolojik
inceleme ile konur. Olgu Sunumu: Toksik multinoduler guatr (MNG) tanısı ile cerrahi tedavi amaçlı
yönlendirilen 61 yaşında erkek hastanın hipertiroidiye bağlı semptomları ve boyunda bası hissi
mevcuttu. Fizik muayenede boyun orta hatta yutkunma ile hareket etmeyen yaklaşık 5 cm çaplı düzgün
sınırlı yumuşak kitle ve tiroid bezi sol lobda yaklaşık 3 cm sert kitle palpe edildi. Ultrasonografide en
büyüğü tiroid bezi sol lobda 21x34x39 mm hipo-hiperekoik görünümde olan nodüller ve boyun orta
hatta tiroid istmus superiorunda yerleşmiş 15x53x63 mm çaplı fibröz septalar içeren kas doku
ekojenitesinde solid lezyon mevcuttu. Biyopsisi benign sitolojik bulgular olarak raporlandı. Ameliyatta
tiroid istmusdan kaynaklanıp strep kaslarına doğru uzanım gösteren yaklaşık 7 cm çaplı lipomatöz kitle
ile birlikte bilateral total tiroidektomi yapılarak işlem sonlandırıldı. Postoperatif histopatolojik tanı;
tiroidde noduler hiperplazi ve lipom olarak belirtildi. Sonuç: Tiroid lipomu nadir görülen fizik
muayenede yumuşak olarak palpe edilen ve dispne, disfaji gibi semptomlara neden olan nadir bir tiroid
neoplazmıdır. Tanı için histopatolojik değerlendirme gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Toksik Mng, Tiroid Neoplazm, Tiroid Lipomu
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Total Diz Artroplastisi Sırasında Patellar Tendon Rüptürü Gelişen İ̇skelet
Displazili Bir Hasta: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
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Özet
Giriş: İskelet displazisi olan hastalarda total diz artroplastisi birçok açıdan özel dikkat gerektirir.
Akondroplazi tanılı hastalarda ileri deformite, anormal kemik yapısı ile birlikte tendon-bağ yapısının da
normal olmadığı ve özellikle patellar tendonun normal bireylere göre daha az stres ile rüptüre olabileceği
akılda tutulmalıdır Olgu Sunumu: Sağ diz opere 58 yaşındaki hastaya sol diz osteoartriti nedeniyle diz
protezi ameliyatı planlandı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra hasta ortopedi servise yatırıldı. Spinal
anestezi altında hastaya diz protezi uygulandı. Hasta, eklem kapsülünü dikmeye başladığımız anda
fleksiyondaki dizini ekstansiyona getirdi. Kapsül-medial retinakulum desteği olmayan pateller tendon
rüptüre oldu. Tibial tüberkülden enine bir tünel açıldı. Krakow sütür tekniği ile patellar tendona No 5
ethibon sütür uygulandı. Sütür ankor patellar tendon tibial adezyon ayak izine uygulandı. Sütür ankor
sütürleri Krakow sütür tekniği ile patellar tendondan geçirildi. Ethibon sütürü tünelden geçirildi. Tüm
dikişler gerginlik ayarlanarak düğümlendi. Deri ve deri altı dokusu kapatılarak operasyon tamamlandı.
Hastaya operasyon sonrası 6 hafta boyunca tam uzatılmış diz desteği önerildi. Sonuç: Akondroplazili
hastalarda ileri deformite ve anormal kemik yapısına ek olarak tendon-ligament yapısının da normal
olmadığını göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle patellar tendonun normal bireylere göre daha az
stresle yırtılabileceği düşünülmelidir. Patellar tendon bir pim yardımıyla sabitlenebilir ve yumuşak doku
için ekstra özen gösterilmelidir. Ve hastanın uzun süre hareket etmesini engelleyecek anestezi
yöntemleri tercih edilebilir.
Anahtar Kelimeler: İskelet Displazisi, Deformite, Patellar Tendon, Total Diz Artroplastisi
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A Patient With Skeletal Dysplasia Who Developed Patellar Tendon Rupture During Total Knee
Arthroplasty: A Case Report and Review of the Literature

Abstract
Introduction: Total knee arthroplasty in patients with skeletal dysplasia requires special attention in
many aspects. It should be kept in mind that the tendon-ligament structure is not normal in patients with
achondroplasia, however, with severe deformity and abnormal bone structure, especially the patellar
tendon can rupture with less stress than in normal individuals. Case Report: A 58-year-old patient who
was operated on his right knee was scheduled for knee replacement surgery due to osteoarthritis of the
left knee. The patient was admitted to the orthopedic service after the preparations were completed.
Knee prosthesis was applied to the patient under spinal anesthesia. The patient extended the flexed knee
while suturing the joint capsule. Patellar tendon without capsule-medial retinaculum support was
ruptured. A transverse tunnel was opened from the tibial tubercle. No 5 ethibon suture was applied to
the patellar tendon with the Krakow suture technique. Suture anchor was adapted to patellar tendon
tibial adhesion footprints. The suture anchor sutures were passed through the patellar tendon with the
Krakow suture technique. The Ethibon suture was passed through the tunnel. All sutures were knotted
by adjusting tension. The operation was completed by closing the skin and subcutaneous tissue. The
patient was recommended to use a knee brace in full extension for 6 weeks after the operation.
Conclusion: It is useful to consider that the tendon-ligament structure is not normal in addition to
advanced deformity and abnormal bone structure in patients with achondroplasia. In particular, it should
be considered that the patellar tendon can rupture with less stress than in normal individuals. The patellar
tendon can be secured with the help of a pin, and extra care should be taken for the soft tissue. An
anesthetic method that will prevent the patient from moving for a long time may be preferred.
Keywords: Skeletal Dysplasia, Deformity, Patellar Tendon, Total Knee Arthroplasty
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Tümör Nekrozı̇ng Faktör Alfa(TNF-Alfa) Gen Polı̇morfı̇zmı̇, Türk
Toplumunda Prostat Kanserı̇ İçı̇n Bı̇r Rı̇sk Faktörüdür

Asst. Prof. Dr. Yusuf İ̇lker Çömez1, Prof.Dr. Turhan Çaşkurlu2
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Memorial Ataşehir Hastanesi

1

Özet
Giriş: Sitokin genlerinin promotör bölgelerinde bulunan polimorfizmlerin, genin düzenlemesinde
etkin rol oynayarak antitümör immün cevabın düzenlenmesi ve/veya tümör angiogenesisini etkileyerek
prostat kanserinin oluşumunda etkili olabileceği düşünülmektedir. TNF- alfa proenfilamatuar etkisi
bulunan bir sitokin olarak, promotör bölgesindeki –308 polimorfizminin genin ekspresyonunda
değişiklik oluşturduğu in vitro çalışmalar ile gösterilmiştir. Farklı populasyonlarda TNF-alfa –308 A/G
polimorfiziminin prostat kanserinin oluşumunda yatkınlık oluşturduğu bildirilmiştir. Material ve Metod;
Biz bu çalışmamız da Şişli Etfal ve Kartal Devlet Hastenelerine baş vuran (n=99) prostat kanserli
olgunun periferik kanlarından DNA’larını izole ettik. Özgün primerler ile istenilen bölge PCR yapılarak
çoğaltıldı. PCR ürünlerine, NcoI enzim kesimi yapıldı %3lük jelde yürütülerek UV altında görüntülendi.
TNF-alfa 308 A/G polimorfizminin varlığı aynı kondüsyonlarda kontrol grubu içinde (n=89) belirlendi.
Sonuçlar; Prostat kanserli hastalar için genotype AA;12.1 %(n=12), AG; 41.4%(n=41), GG;
46.5%(n=46), kontrol grubu için AA genotipi; 10.1%(n=9), AG; 30.3%(n=27), GG; 59.6%(n=53) olarak
bulundu.Kontrol grubundan ve prostat kanserli olgulardan elde edilen sonuçların istatistiksel analiz ile
anlamlılığı sorgulandı. İstatistiksel analizler, SPSS programında Wilcoxon Signed Ranks test
kullanılarak yapıldı ve prostat kanseri oluşumunda GG genotipinin bu hastalığa yatkınlık oluşturduğu
(p=0.016 Asymp. Sig. 2-tailed) belirlendi. Karar ; Sonuçlarımıza göre TNF-alfanın GG genotipi, Türk
toplumunda prostat kanser gelişimi ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Gen, Polimorfizm, Tnf-Alfa, Sitokin
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Tünel İçi Tendon – Kemik İyileşmesinde Trombositten Zengin Plazmanın
Etkisi

Dr. Mesut Uluöz1
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
Giriş- amaç: Bu çalışmada otolog kandan elde edilen trombositten zengin plazmanın (TZP) tavşan
tünel içi tendon kemik iyileşmesine etkisini, biyomekanik ve histolojik parametreler kullanılarak
değerlendirmek amaçlandı. Yöntem: Çalışma için 31 adet Yeni Zelanda tipi albino tavşanın arka
bacakları kullanıldı. Her iki arka bacağın ekstensör digitorum longus tendonu proksimal yapışma
yerinden disseke edildikten sonra, aynı bacak tibia metafizinde açılan kemik tünel içerisine tespit edildi.
P “trombosit” grubunda tendonun tünel içine gelecek kısmına üç ayrı yerden insülin enjektörü ile TZP
enjekte edilirken, K “Kontrol” grubuna tendonun tünel içine gelecek kısmına boş insülin enjektörüyle
üç defa girildi. Ayrıca her grup kendi içerisinde “altı ve oniki haftalık olarak” ikiye ayrıldı.
Sakrifikasyon işleminden sonra tibia ve tendonla birlikte çıkartılan kemik-tendon bileşkesi çekme
cihazına yerleştirilerek 5mm/saniye hızında çekildi. Çekme işlemi tendon kopana veya kemik-tendon
bileşkesinden ayrılana kadar sürdürüldü. İşlem sırasında maksimum dayanma kuvveti (ULF) ve
kopuncaya kadar geçen süre deki uzama miktarı makine tarafından kaydedildi. Bu değerler kullanılarak
stiffness (katılık) ve enerji absorbsiyonu hesaplandı. Altıncı ve onikinci gruplardan üçer adet denek
histolojik olarak incelendi. Bullgular: Altıncı ve onikinci haftalarda biyomekanik parametrelerin hepsi
kontrol grubuna göre yüksek bulundu ve onikinci haftadaki üç parametrenin hepsinde, altıncı haftadaki
üç parametrenin ikisinde (ULF, katılık) yükseklik anlamlıydı. (p<0,05) Tartışma: Çalışma sonucunda
Yeni Zelanda tipi albino tavşanda oluşturulan tünel içi iyileşme modelinde TZP uygulamasının,
iyileşmeyi olumlu şekilde arttırdığı biyomekanik ve histolojik incelemelerle belirlendi. TZP
uygulaması, tendon-kemik iyileşmesini hızlandırmak için kullanılabilecek ideal bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Tendon-Kemik İyileşmesi, Trombositten Zengin Plazma, Trombosit
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Üroloji Literatüründeki Youtube Video İçerik Yayınlarının
Değerlendirilmesi

Dr. Tahsin Batuhan Aydoğan1
1

Ankara Liv Hastanesi

Özet
Amaç Son yıllarda sağlık konusunda sosyal medya ve internet araştırması hem hekimler hem de
hastalar açısından günlük hayatın vazgeçilmezi olmuştur. Görsel içerik açısından YouTube video
içerikleri de ön planda yer almakla beraber literatürde giderek artan yayın sayıları dikkat çekmektedir.
Üroloji literatüründeki YouTube video içerik yayınlarının dağılımlarının ve sonuçlarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem Pubmed’de ‘’Urology YouTube’’ anahtar kelimeleri ile
11.05.2022 tarihinde literatür taraması yapılmıştır. Yayınlar konu içeriği, yayınlarda ele alınan YouTube
video sayıları, ülke, dergi indeksi ve çalışma sonuçları kaydedildi. Editöre mektup ve YouTube dışındaki
internet verileri (Google Trends, Twitter ve Facebook vb) ile yürütülmüş 55 çalışma dışlandı. Bulgular
Pubmed taramasında toplam 101 çalışma başlığı görülmektedir. YouTube video içeriklerinden
yayınlanmış olan 56 çalışma değerlendirildi. Yıllara göre dağılımlara bakıldığında ilk çalışma 2010
yılında yapılmış olup yıllık yayın sayısı giderek artmakla beraber 2022 yılında şuan itibariyle 15 çalışma
yayınlanmıştır. Dergilerin indeksleri değerlendirildiğinde 53 yayın SCi-E (Science Citation Index
Expanded) dergilerde yer alırken 3 yayın ESCi (Emerging Sources Citation Index) dergide yer
almaktadır. Çalışmaların yayınlandığı ülkeler değerlendirildiğinde en başta Türkiye (%34)(n=19) ve
Amerika Birleşik Devletleri (%27)(n=15) arkasından sırasıyla İtalya (%11)(n=6), İsviçre (%7)(n=4) ve
diğer ülkeler gelmektedir. Yayın içeriklerindeki YouTube video sayıları en düşük 5 en yüksek 600 olup
ortalama yayınlardaki video sayısı 112.21 saptanmıştır. Yayın sonuçlarında YouTube içeriklerinin
faydalı, ortalama düzeyde ve faydasız sonuçlandırıldığı yayınların oran ve sayıları sırasıyla (%14)(n=8),
(%21)(n=12) ve (%64)(n=36) olarak saptandı. Pelvik taban egzersizi, temiz aralıklı kateterizasyon
kullanımı, testis muayenesi, cinsel sağlık içeriklerinin faydalı çalışma konuları olduğu görülürken
cerrahi teknikler, taş hastalıkları, kanser ve birçok ürolojik hastalıkların tedavileri hakkındaki YouTube
içerik çalışmalarının faydasız sonuçları sunduğu görülmüştür. Çalışmalara ait sayısal veriler ve dağılım
Tablo 1’de özetlenmiştir. Sonuç Yayınların çoğunlu SCi-E dergilerde yayınlanmış olmakla birlikte
genel olarak yayın sonuçlarının faydalı içeriklerden uzak olduğu görülmektedir. Yayın sayısının en sık
ülkemizden yapıldığı göz önüne alınırsa benzer çalışmalardan literatüre katkı yapabilecek belirli
konulardaki içeriklerin daha özenli seçilmesi doğru olabilir.
Anahtar Kelimeler: Pubmed, Üroloji, Youtube
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Uzun QT Sendromlu AVSD Olgusunda Anestezi Yönetimi

Dr. Seda Kurtbeyoğlu1, Dr. Gökçe Selçuk Sert1
1

Ankara Şehir Hastanesi

Özet
Giriş: Uzun QT sendromu bir iyon kanalı işlev bozukluğu olup, QT aralığını uzatan ilaç kullanımı
durumunda veya elektrolit dengesinin bozukluğu ile edinsel tipi ortaya çıkabilir. Kalıtsal tipe ise miyosit
membranındaki iyon kanallarını kodlayan bazı genlerdeki mutasyonların neden olduğu bilinmektedir.
Karakteristik bulguları elektrokardiyografide (EKG) uzamış QT aralığı (QTc >0,44 sn) ve T dalgası
değişiklikleri ile, egzersiz veya duygulanımla ortaya çıkan torsade de pointes (TdP) tipi ventrikül
taşikardisi sonucu senkop veya ani ölümdür. Olgu: Hasta yakınlarından olgu sunumu öncesi onam
alınmıştır. 5 yaşında 17 kg hasta, uzun QT sendromu tanılı, komplet atrioventriküler septal defekt tam
düzeltme operasyonu planlanıyor. Premedikasyonsuz operasyon odasına alınan hasta, standart
monitorizasyon sonrası, ketamin 20mg, midazolam 1,7mg, fentanil 50mcg ve roküronyum 20 mg ile
indüksiyon sağlandı, endotarekal entübasyon sonrası invaziv arter basıncı monitorizasyonu ve santral
venöz kateterizasyon sağlandı. 58dk kros klemp süresi, 75dk kardiyopulmoner bypass ve 185 dk cerrahi
süresi sonrası, başarılı bir operasyon gerçekleşti. Dopamin 10mcg/kg/dk destekle hasta entübe şekilde
yoğun bakım servisine alındı. 12.saat ekstübe oldu ve beş gün yoğun bakım takibinin ardından servise
çıkarıldı, 4 gün servis takibi sonrası şifa ile taburcu oldu. Tartışma: Her iki yaklaşımı desteklemek için
çok az veri bulunan UQTS hastalarında indüksiyon seçimi (inhalasyon vs intravenöz) oldukça
tartışmalıdır. Yaygın olarak kullanılan IV indüksiyon ajanları ile karşılaştırıldığında, inhalasyon
anestezikleri QT uzamasında daha sık rol oynamaktadır. Ventriküler septal defekt onarımları AV tam
blok gelişmesi açısından riskli hastalardır. Hastamız hem cerrahi hem UQTS tanısı olması nedeniyle
aritmi potansiyeli yüksek bir hastadır. Biz bu nedenle QT intervalini uzatabilecek ajanlardan uzak
durarak ameliyat boyunca sevoflurane yerine propofol infüzyon ve remifentanil infüzyon kullanılarak
idamesini sağladık. Literatürde uzun QT sendromunda ketamin kullanımından kaçınılması önerilse de
bu hastada tek başına ve yüksek doz kullanılmadığı için sempatik aktivasyon görülmedi. Konjenital kalp
anomalisi olan hastalarda UQT birlikteliği preoperatif ayrıntılı değerlendirilmeli, QT uzatan aritmojenik
ajanlardan kaçınılmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Uzun QT, Avsd, Konjenital Kalp Cerrahisi Anestezisi
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Vertigo; Tanımı, Patofizyolojisi, Tanı ve Tedavisi.

Exp. Dr. Şule Göktürk1
Özet
Vertigo, vücudun denge sistemindeki bir sorun nedeniyle oluşan baş dönmesidir.Patogenezde sinir
sistemi hastalıkları, iç kulak hastalıkları (labirentit, meniere vb.) rol oynayabilmektedir.Belirtileri; baş
dönmesi, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, midede bulantı ve bayılma durumudur.Günümüzde yaşam
koşullarında artan zorluk ve stres ile çok yaygın ve popülerdir.Vertigonun patogenezinde rol oynayan
organ ve sistemler; beyin, omurilik, iç kulak (labirent), gözler, eklem ve kaslar sayılabilir. Bu organları
etkileyen herhangi bir hastalık baş dönmesi ile birlikte o organa ait diğer belirtilerin ortaya çıkmasına
neden olabilir. Vertigo sıklıkla sağ veya sol vestibüler çekirdek arasındaki eşit olmayan nöronal
aktiviteye bağlı olarak ortaya çıkar. İpsilateral vestibüler çekirdeği inhibe eden vestibüler son organın,
vestibüler sinirin veya çekirdeğin ya da vestibülo-serebellumun ani tektaraflı hasarı sonucu vertigo
gelişebilir. Eş zamanlı bilateral gelişen vestibüler hasar denge bozukluğuna neden olur, vertigoya neden
olmaz.Genellikle hastalar başlangıçta KBB(Kulak Burun Boğaz) Nöroloji ve Beyin Cerrahi kliniklerine
başvururlar.Hastalığın seyri kaynaklandığı organ ve sisteme göre farklı olabilmektedir. Kulak
hastalıklarına bağlı baş dönmelerinde beraberinde tinnitus,ataksi, işitme azlığı, kulakta basınç hissi,
bulantı-kusma, kulak akıntısı ve nistagmus saptanabilir.Nörolojik hastalıklara bağlı baş dönmelerinde
ise baş ağrısı, uyuşmalar, felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Baş dönmesi ile
bulunabilecek diğer şikayetler çok değişken olabilir. Ancak birçok hastada da sadece baş dönmesi
mevcuttur.Vertigo; 1.Senkop öncesi durumdan, 2.Vestibülospinal propriyoseptif, görsel ve motor
sistemlerin bütünleşmesi ile ilgili sorunlar sonucu ortaya çıkan dengesizlikten ayırt edilmelidir. En sık
Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo(BPPV) olmak üzere, Meniere, Vestibüler Nörit, santral
sebepler (Migren,MS, SVH, Arnold Chiari, Neoplazi, Toxic, Epilepsi, Herediter ataksiler…) vertigoya
sebep olan hastalıklar olarak sayılabilir.Vertigo hastaların çoğunda klinik iyileşme günler içerisinde
kendiliğinden olmakla birlikte, ilgili klinik birimlerin muayene ve tanısı sonrası ;Betahistin
dihidroklorür, Pirasetam, Dimenhidrinat semptomların azaltmak amaçlı kullanılabilir. Ayrıca Epley
manevrası da KBB hekimlerince semptomları azaltmaya yönelik uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vertigo, Baş Dönmesi, Meniere, Labirintit.
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Abstract
Vertigo is dizziness that occurs due to a problem in the balance system of the body. Nervous system
diseases, inner ear diseases (labyrinthitis, meniere, etc.) may play a role in the pathogenesis. Symptoms
of vertigo are dizziness, weakness, severe headache, nausea and fainting. The organs and systems that
play a role in the pathogenesis of vertigo include the brain, spinal cord, inner ear (labyrinth), eyes, joints
and muscles. Any disease affecting these organs can cause dizziness and other symptoms related to that
organ.It occurs due to unequal neuronal activity between the right or left vestibular nuclei. Vertigo may
develop as a result of sudden unilateral damage to the vestibular end organ, vestibular nerve or nucleus,
or vestibulo-cerebellum that inhibits the ipsilateral vestibular nucleus. Simultaneous bilateral vestibular
damage causes balance disorder, does not cause vertigo. Generally, patients initially apply to ENT (Ear
Nose Throat) and Neurology, Neurosurgery clinics.The course of the disease can be different according
to the organ and system from which it originates. In dizziness due to ear diseases, tinnitus, ataxia, hearing
loss, pressure sensation in the ear, nausea-vomiting, ear discharge and nystagmus can be detected.
Headache, numbness, paralysis, and eye movement abnormalities may occur in vertigo due to
neurological diseases.Vertigo: 1. From the pre-syncope state, 2. The vestibulospinal proprioceptive
should be distinguished from imbalance resulting from problems with the integration of the visual and
motor systems.The most common Benign Positional Paroxysmal Vertigo (BPPV) and Meniere's,
Vestibular Neuritis, central causes (Migraine, MS, Cerebrovascular Disease, Arnold Chiari, Neoplasia,
Toxic, Epilepsy, Hereditary ataxias...) can be counted as diseases causing vertigo. Although clinical
improvement in most patients with vertigo is spontaneous within days. After the examination and
diagnosis of the relevant clinical units, Betahistine dihydrochloride (Betaserc, Vazoserc), Piracetam
(Nootropil), Dimenhydrinate (Dramamine) can be used to reduce symptoms. In addition, the Epley
maneuver is also applied by ENT physicians.
Keywords: Vertigo, Dizziness, Meniere, Labyrithitis.
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Vezikoüreteral Reflüde E Vitamininin Böbrek Hasarını Koruyucu Etkisi:
Deneysel Bir Çalışma

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gözüküçük1, Prof.Dr. Hamit Okur2
1

DOGUS UNIVERSITY
2
Medivia Hospital

Özet
Amaç: Deneysel VUR'da yağda çözünen antioksidan olan E vitamininin böbrek hasarı üzerindeki
etkilerini karşılaştırmak. Yöntemler: On yedi prepubertal erkek Yeni Zelanda tavşanı üç gruba ayrıldı.
Grup 1(5) kontrol, Grup 2(6) VUR + Antibiyotik tedavisi ve Grup 3(6) VUR + Antibiyotik tedavisi +
Vitamin E tedavi grubu. VUR işlemi öncesi Tc99 - DMSA böbrek sintigrafisi ve sistografisi yapıldı.
Tek taraflı VUR oluşturmak için sağ intravezikal üreterin çatısı üreterin mesane duvarına penetre olduğu
noktada insize edildi. Grup 2 ve 3'te VUR işlemi sonrası mesaneye iki ml E. coli süspansiyonu (1 ml'de
%10 E coli) verildi. Grup 3'e çalışma boyunca mg/kg/gün im) + Vitamin E (20 mg/kg/gün im) verildi.
VUR'dan üç hafta sonra sistografi ve DMSA sintigrafisi yapıldı ve hayvanlar öldürüldü. Böbrekler ve
idrar yolları incelendi. Böbrek dokusundaki malondialdehit seviyeleri ölçülerek Vitamin E'nin
antioksidan etkisi araştırıldı. İstatistiksel analiz için Wilcoxon Signed Ranks Test kullanıldı. Sonuçlar:
Tablo 1. Tc 99 DMSA böbrek alımı (%) ve böbrek dokusu Malondialdehit (MDA) düzeylerinin (nmol/g)
protein karşılaştırması. Grup 2'deki sağ böbreklerin histopatolojik değerlendirmesinde belirgin
konjesyon ve mononükleer hücre infiltrasyonu saptandı ve bu durum kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak anlamlıydı (p=0,002 ve 0,01). Grup 3'ün sağ böbreklerinde sadece hafif konjesyon vardı. Sonuç:
VUR'da böbrek hasarını önlemek için E vitamini ile kombine antibiyotik tedavisi tek başına antibiyotik
tedavisinden daha etkiliydi.
Anahtar Kelimeler: Vı̇ tamin E, Tavşan, Böbrek Hasarı, Vur

The Protective Effect of Vitamin E On Kidney Damage in Vesicoureteral Reflux: An
Experimental Study

Abstract
Aim: To compare the effects of vitamin E, liposoluble antioxidant, on kidney damage in experimental
VUR. Methods: Seventeen prepubertal male New Zealand rabbits were divided into three groups. Group
1(5) control, Group 2(6) VUR + Antibiotic treatment and Group 3(6) VUR + Antibiotic treatment +
Vitamin E treatment group. Tc99 - DMSA renal scintigraphy and cystography was performed before
the VUR procedure. To create unilateral VUR the roof of the right intravesical ureter was incised at the
point where the ureter penetrates the bladder wall. Two ml of E. coli suspension (10 % E coli in 1 ml)

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
was introduced into the bladder after VUR procedure in Group 2 and 3. Ceftriaxone (50 mg/ kg/d im)
was administered in Group 2. and Ceftriaxone (50 mg/ kg/d im) + Vitamin E (20 mg/kg/d im) was
administered in Group 3 throughout the study. Cystography and DMSA scintigraphy was performed
three weeks after the VUR and the animals were sacrificed. Kidneys and urinary tracts were examined.
Antioxidant effect of Vitamin E was investigated by measuring malondialdehyde levels in renal tissue.
Wilcoxon Signed Ranks Test was used for statistical analysis. Results: Table 1. Comparison of Tc 99
DMSA renal uptake (%) and renal tissue Malondialdehyde (MDA) levels (nmol/g) protein. The
histopathologic evaluation of right kidneys from group 2 showed marked congestion and mononuclear
cell infiltration and this was statistically significant with compared to that of control group( p=0,002 and
0,01). There was only slight congestion in the right kidneys of Group 3. Conclusion: Antibiotic treatment
combined with Vitamin E was more effective than antibiotic treatment alone to prevent kidney damage
in VUR.
Keywords: Vi̇tamin E, Rabbit, Kidney Damage, Vur
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Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Konjonktival Mikrobiya Flora
Çalışması

Asst. Prof. Dr. Tolga Yılmaz1, Exp. Dr. Mehmet Hamdi Aytekin2
Sağlık Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
İstanbul Onkoloji Hastanesi

1

Özet
Giriş / Amaç: Çalışmanın amacı, yoğun bakım hastalarının takip süreci içinde konjonktivasında
(oküler yüzey) mikrobiyal floranın tipini ve antimikrobiyal duyarlılık paternini değerlendirmektir. Gereç
ve Yöntem: Yoğun bakım ünitesindeki toplam 52 hastanın 104 gözünden alınan örnekler (konjonktival
sürüntü) kültür ve antibiotik duyarlılık tetkikleri için mikrobioloji laboratuarına gönderildi. Alınan
sürüntü örnekleri, seçici olmayan (kanlı agar) ve zenginleştirilmiş (çikolata agar) besiyerine bir saat
içinde yerleştirildi. Görünür koloniler izole edildi ve standart laboratuvar teknikleri kullanılarak
mikropların izolasyonu, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları yapıldı. İlk tetkikler sonrası yoğun
bakım sürecindeki hastaların göz yüzeyinden 5, 9, 13, 17, 21, 25 ve 29. günlerinde aynı standart teknik
kullanılarak peryodik olarak sürüntü örnekleri alınmaya devam edildi. Bulgular: 52 hastadan alınan 352
örneklerin hepsinde (%100) en az bir mikrobiyal izolat var iken, 16 (%4.5) örnekte çoklu mikrobiyal
izolat saptandı. Takip örneklerinde çalışılan numunelerde çoklu izolatların tespiti azaldı. En yaygın
mikroorganizmalar koagülaz negatif Staphylococcus spp. (izolatların %61,5'i), difteroitler (izolatların
%12,2'i) ve oküler yüzeyin olağan kommensalleri olan Staphylococcus aureus (izolatların %11,6'sı) idi.
Konjoktiva örneklerinde flora haricinde saptanan mikroorganizmalardan en yaygın olanı Pseudomonas
aeruginosa (%4,1), Acinetobacter Baumannii (%3,6) idi. Anaerop bakteri üremesine rastlanmadı.
Koagülaz negatif Staphylococcus sp. izolatlarının yüzde 74'ü, difteroitlerin %81.6 sı ve Staphylococcus
aureus'un %100 izolatları penisiline dirençliydi. Tüm Enterococcus fecali izolatları sadece vankomisine
duyarlıydı. Tartışma / Sonuç: Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardaki izolatlar, Pseudomonas
aeruginosa ve Acinetobacter sp. gibi az sayıda patojenik organizmaya rağmen normal konjonktival
floradan farklı değildi. İzolatların çoğu penisiline dirençliydi. Bu bilgi, yoğun bakım ünitelerinde oküler
enfeksiyonları kontrol altına almak için uygun profilaktik önlemlerin alınmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlaç Direnci, Konjonktiva, Mikrobiyoloji, Yoğun Bakım Ünitesi
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Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hematolojik Maligniteli Hastalarda
Sonuç ve Prognostik Faktörler: Tek Merkezli Çalışma

Dr. Sevil Sadrı̇1, Asst. Prof. Dr. Burcu Tunay1
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Özet
Amaç: Bu çalışma, hematolojik malignitesi olan hastalarda yoğun bakım ünitesi (YBÜ) sonuçları ile
ilişkili prognostik faktörlerin tedavi sürecini belirlemeye yardımcı olup olmadığını belirlemeyi
amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Medipol Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakım
ünitesinde takip edilen hematolojik malignitesi olan 107 erişkin hasta retrospektif olarak tarandı.
Demografik özellikler, hematolojik malignite tipi, sepsis ile ilgili organ yetmezliği değerlendirme
(SOFA) skoru ve yoğun bakımda yatış sırasında noninvaziv/invaziv mekanik ventilasyon kullanımı
kaydedildi. Bulgular: Yoğun bakım ünitesine başvuran hematolojik maligniteli 107 hastanın 67'si
(%62.6) erkekti. Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların %39,3'ünde akut miyeloid lösemi,
%60,7'sinde solunum yetmezliği vardı. Yoğun bakımda kalış süresi 6,64± 8,44 gündü. 107 hastanın 28'i
(%26,2) yoğun bakım ünitesinden hematoloji servisine taburcu edildi ve 79'u (%73,8) öldü. SOFA skoru
>=2 olanlarda (%87.7) ve entübe olanlarda (%98.7) sağ kalamama oranı anlamlı olarak daha yüksekti
(p<0.05). Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE) skoru ve kreatinin düzeyleri
hayatta kalmayan grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). PH değerleri ve baz açığı değerleri
hayatta kalmayan grupta anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Kan transfüzyonu yapılan hastalarda Creaktif protein (CRP) düzeyi ve yoğun bakımda kalış süresi (gün) anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05).
SOFA skoru (p<0.05) olan hastalarda sağ kalamama oranı (%87.7) anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç:
Çalışma hematolojik malignitelerin yüksek mortalite riskine sahip olduğunu bulmuştur. Hematolojik
hastalığı olan hastalarda YBÜ sonuçlarının prognostik faktörleri biliniyorsa, çoklu organ yetmezliği
olan hastalarda, mekanik ventilasyon, renal replasman veya kan transfüzyonlarının uygun olup
olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilirler. Bu multidisipliner yaklaşım, optimal
tedavinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hematolojik Malinite, Yoğun Bakım Ünitesi, Transfüzyon
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Outcome and Prognostic Factors in Patients With Hematological Malignancy Admitted to An
Intensive Care Unit: A Single-Center Study

Abstract
Objective: This study aimed to determine if the prognostic factors associated with intensive care unit
(ICU) outcomes in patients with hematological malignancy help determine the course of treatment.
Material and Methods: In this study, 107 adult patients with hematological malignancies, requiring ICU
admission at Medipol University Hospital, were retrospectively screened. The collected data included:
demographic characteristics, type of hematological malignancy, sepsis-related organ failure assessment
(SOFA) score, and the use of noninvasive/invasive mechanical ventilation during the ICU stay. Results:
Among the 107 patients with hematological malignancy that were admitted to the ICU, 67 (62.6%) were
men. Of the patients admitted to the ICU, 39.3% had acute myeloid leukemia and 60.7% had respiratory
failure. The duration of hospitalization in the ICU was 6.64 ±8.44 days. Of the 107 patients, 28 (26.2%)
were discharged from the ICU to the hematology service and 79 (73.8%) died. The non-survivor rate
was significantly higher in patients with a SOFA score >=2 (87.7%) and those that were intubated
(98.7%) (p<0.05). The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) score and
creatinine levels were significantly higher in the non-survivor group (p<0.05). The pH values and base
deficit values were significantly lower in the non-survivor group (p<0.05). The C-reactive protein (CRP)
levels and length of ICU stay (days) were significantly higher in the patients that received blood
transfusions (p<0.05). The non-survivor rate (87.7%) was significantly higher in the patients with a
SOFA score of (p<0.05). Conclusion: The study found that hematological malignancies have a high
mortality risk. If the prognostic factors of ICU outcomes in patients with a hematological disease are
known, they can be used to help determine if mechanical ventilation, renal replacement, or blood
transfusions are appropriate for patients with multiorgan failure. This multidisciplinary approach helps
provide optimal treatment. Key Words: Hematology malignancy, intensive unit care, transfusion
Keywords: Hematology Malignancy, İntensive Unit Care, Transfusion
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Yoğun Bakımda Çalışan Doktor ve Yardımcı Personelin Tükenmişlik
Düzeyinin Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi

Exp. Dr. Ahmet Murat Gül1
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Özet
Araştırmamızda yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktor ve yardımcı sağlık personelinin çalışma
koşulları ve sosyodemografik özelliklerin mesleki tükenmişlik düzeyi ile ilişkisinin belirlenmesi ve
sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmaktadır. Toplam 243 yoğun bakım çalışanına
Sosyodemografik Veri Formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nden oluşan iki bölümlü anket
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucu elde edilen veriler SPSS 15.0 ( Statistical Programme
Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan yoğun bakım
çalışanlarının Maslach Tükenmişlik Ölçeği duygusal tükenme alt boyutunda puanı 17.77±6.49 olarak,
duyarsızlaşma alt boyutunda puanı 5.83±3.63 olarak, kişisel başarı alt boyutunda ise 19.67±6.09 olarak
sonuçlanmıştır. Bu sonuçlar eşliğinde araştırmaya katılan bireylerin, duygusal tükenme ve kişisel başarı
alt ölçeği ortalama puanlarına göre orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı, duyarsızlaşma alt ölçeğine göre
karşılaştırıldığında ise bireylerin düşük düzeyde tükenmişlik yaşadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak daha
çok sağlık çalışanlarında görülen önlenebilir bir sendrom olan tükenmişlik sendromu engellenmesiyle
hem çalışanların memnuniyeti artacak hem de sunulan hizmetin verimliliği ve kalitesi yükselecektir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Tükenmişlik Düzeyi, Sosyodemografik, Doktor
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Yoğun Bakımda COVID-19’ Lu Hastalarda Pnömotoraks,
Pnömomediasten ve Cilt Altı Amfizem Deneyimlerimiz

Dr. Duygu Kayar Çalılı1
Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım

1

Özet
Giriş / Amaç: Coronavirüs-19 (COVID-19)’ lu hastalarda pnömotoraks, pnömomediasten ve cilt altı
amfizem komplikasyonları ile karşılaşılabilmektedir. Araştırmamızın amacı bu komplikasyonlar ile
takip ettiğimiz hastalarımız ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak ve bu komplikasyonlara dikkat
çekmektir. Gereç /Yöntem: COVID-19 tanısı ile Mayıs 2020-Ocak 2022 tarihleri arasında yoğun
bakımda takip edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Pnömotoraks, pnömomediasten ve cilt altı
amfizemi gelişen 18 yaş üzeri hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik, klinik ve
solunumsal komplikasyonlar ile ilgili özellikleri kaydedildi. Betimsel istatistikler değerlendirildi.
Bulgular: Kriterleri karşılayan 74 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların yaşı 62,16±15,20 yıldı ve
hastaların % 68’i (n=50) erkekti. APACHE II skoru 24,37±9.85, yatış süreleri 27,09±26,91 gündü.
Hastaların % 51’i (n=38) ciddi, % 41’i(n=30) kritik ve % 8’i (n=6) hafif-orta klinikteydi. Hastaların %
89’unun (n=66) komplikasyonların öncesinde steroid kullanımı mevcuttu. Hastaların % 17’sinde (n=13)
respiratuvar komorbidite mevcuttu. Hastaların % 80’inde (n=59) pnömotoraks, % 11’inde (n=8) izole
cilt altı amfizem ve % 9’unda (n=7) pnömomediasten ile karşılaşıldı. Pnömotoraksların % 53’ü (n=39)
sağ akciğerde gözlendi, % 87’sinde komplikasyonlar yatış sonrasında gelişmişti. Hastaların % 77’sine
(n=57) tüp torakostomi uygulandı. Tüp uygulanan hastaların tedavi süresi 12,14±10,84 gündü.
Hastaların % 70’i (n=52) komplikasyonlar geliştiğinde entübeydi ve entübe hastaların % 80’i (n=42)
mortal seyretti. Yüksek akış nazal kanüldeki hastaların % 25’I (n=3), maske ile oksijen alan hastaların
% 40’ı (n=4) komplikasyonlar sonrası entübe edildi. Hastaların % 69’u (n=51) hayatını
kaybetti.Tartışma: COVID-19’lu hastalarda akciğer hasarı, mekanik ventilasyon uygulamaları ve inatçı
öksürük pnömotorax, pnömomediasten ve cilt altı amfizem gibi mortal seyredebilen komplikasyonlara
zemin hazırlamaktadır. Bu komplikasyonlar mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda daha sık
gözlenmekte ve hastaların yüksek oranda tüp torakostomi gereksinimleri olmaktadır. Erken tanı ve
tedavi için, hastalarda solunum yetmezliğinin ilerlemesi durumunda mutlaka akla bu komplikasyonlar
gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, COVID-19, Pnömotoraks, Pnömomediasten
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Youtube Adhezı̇v Kapsülı̇t İçı̇n Bı̇lgı̇ Edı̇nmede Güvenı̇lı̇r Mı̇?

Asst. Prof. Dr. Serkan Güler1
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi
*Corresponding author: Serkan Güler
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Özet
Amaç: İnternet sayesinde bilgiye erişim son yıllarda oldukça hızlı ve kolay hale gelmiştir. Ancak
ulaşılan bu bilgilerin güvenilirliği ve kalitesi sorgulanmalıdır. Bilgiye ulaşım için internetin
yaygınlaşması beraberinde ciddi bir dezenformasyonu da getirmektedir. Çalışmanın amacı, adheziv
kapsülit için YouTube’da bulunan videoların çeşitli parametrelerle kalitesini ve güvenilirliğini
araştırmaktır. Materyal ve Metot: “Donuk omuz” arama kelimesiyle Eylül 2022 tarihinde YouTube
(http://www.youtube.com) üzerinde yapılan aramalar sonucu tespit edilen videolar çalışmaya dahil
edildi. On binden daha az izlenen videolar, dili Türkçe olmayanlar, tekrarlayan videolar ve 30 saniyeden
kısa videolar çalışmaya dahil edilmedi ve toplamda 33 video çalışmaya dahil edildi. Halk arasında daha
sık kullanılması ve arama yapılan kelimeler arasında daha yaygın olması sebebiyle “adheziv kapsülit”
yerine “donuk omuz” arama kelimesi kullanıldı. Değerlendirmeye alınan her videonun izlenme sayısı,
süresi, ne zaman yayınlandığı, beğenme sayısı, içerik üreticisi (hekim, hekim dışı sağlık profesyoneli,
hasta, ticari ve diğer) ve video kapsamı (eğitici, cerrahi teknik, hasta deneyimi, reklam ve diğer)
kaydedildi. Videoların değerlendirmesinde Journal of the American Medical Association (JAMA)
tarafından belirlenen kriterler ile YouTube için Singh ve ark. tarafından modifiye edilmiş DISCERN
kriterleri kullanıldı. Kategorik ve kategorik olmayan değişkenler ile JAMA ve DISCERN skorları
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde lojistik regresyon analizi ile Pearson korelasyon testi
kullanıldı. Bulgular: Değerlendirilen videolara ait tanımlayıcı istatistikler içerik üreticisi ve içerik
kapsamının alt gruplarının dağılımı ise paylaşıldı. İzlenme sayısı, video süresi, video yaşı ve beğenme
sayısı ile JAMA ve DISCERN skorları arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0,05). Tüm içerik kapsamı
eğitici kategorisinde olduğu için skorlar üzerine etkisi olan bir parametre olarak değerlendirilmedi.
İçerik üreticisi ile JAMA skoru arasında anlamlı ilişki olup (p=0,023) DISCERN skoru arasında anlamlı
ilişki saptanmadı. Sonuç: Adheziv kapsülit için değerlendirilen ilgili YouTube videoları güvenilir
bulunmadı. Ortopedi ve Travmatoloji ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümlerinin ortak konusu olan
adheziv kapsülit için ilgili bölümlerin otör ve dernekleri tarafından desteklenerek güncel bilgiler ışığında
ve anlaşılması kolay videoların hazırlanması mevcut güvensizliği ortadan kaldırabilir.
Anahtar Kelimeler: Adheziv Kapsülit, Donuk Omuz, Youtube, Sosyal Medya
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Uzm. Dr. Hakan Yolaçan1
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Özet
Amaç: Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kişilerin ve kurumların bilgiye erişim sürecinde internet
kullanımı artmaktadır ve buna bağlı olarak ilk bşavuru kaynağı genellikle internet olmaktadır. Bu yaygın
kullanımın faydalı sonuçları olduğu gibi paylaşılan bilgilere yönelik herhangi bir denetim olmaması
nedeniyle pekçok sıkıntı da beraberinde gelmektedir. Çalışmanın amacı, kalça artroplastisi için
YouTube’da yer alan videoların kalitesini ve güvenilirliğini araştırmaktır. Materyal ve Metot: YouTube
(http://www.youtube.com) üzerinde, Ağustos 2022 tarihinde “kalça protezi” anahtar kelimesiyle yapılan
aramalar çalışmaya dahil edildi. Türkçe harici dildeki videolar, tekrarlanan videolar, 30 saniyeden daha
kısa videolar ve on binden daha az izlenme sayısına sahip videolar çalışmaya dahil edilmedi ve toplamda
45 video değerlendirildi. Halk arasında daha yaygın olarak kullanılması ve aratılan kelimeler arasında
bariz olarak daha yaygın tercih edilmesi nedeniyle “artroplasti” terimi yerine “protez” terimi
kullanılmıştır. Değerlendirilen her videonun izlenme sayısı, süresi, yaşı, beğenme sayısı, video
içeriğinin kim tarafından oluşturulduğu (hekim, hekim dışı sağlık profesyoneli, hasta, ticari ve diğer) ve
içeriğin kapsamı (eğitici, cerrahi teknik, hasta deneyimi, reklam ve diğer) kaydedildi. Videoların
güvenilirliğinin değerlendirmesinde Journal of the American Medical Association (JAMA) tarafından
belirlenen kriterler ile Singh ve ark. tarafından YouTube için modifiye edilmiş DISCERN kriterleri
kullanıldı. Değişkenler ile JAMA ve DISCERN skorları arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ve
lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirilen videoların tanımlayıcı
istatistikleri gösterildi. Video içeriği hazırlayıcısı (p>0,05), video içeriğinin kapsamı (p>0,05), izlenme
sayısı (p>0,05), video süresi (p>0,05), video yaşı (p>0,05) ve beğenme sayısı (p>0,05) ile JAMA skoru
arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Benzer şekilde video içeriği hazırlayıcısı (p>0,05), video
içeriğinin kapsamı (p>0,05) ve video yaşının (p>0,05) DISCERN skoru üzerine etkisi yoktu. Ancak
izlenme sayısının (p=0,024), video süresinin (p=0,005) ve beğenme sayısının (p=0,032) yüksek
DISCERN skoru ile ilişkili olduğu gösterildi. Sonuç: Kalça artroplastisi hakkında Türkçe dilindeki
YouTube videoları kaliteli ve güvenilir bilgi açısından yetersiz bulundu. Bilimsel verileri güncel
bilgilerle zenginleştirerek, kesin ve önyargılı hükümlerden uzak, açık ve anlaşılır videoların
hazırlanması bu yetersizliği ortadan kaldırmada etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Youtube, Kalça Artroplasti, İnternet, Sosyal Medya
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Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Nedeniyle Oluşan El Yaralanmaları

Exp. Dr. Taner Alıç1
T.C.S.B. Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
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Özet
Giriş Yüksek basınçlı enjeksiyon ile el yaralanmaları nadir görülen travmatik bir durumdur. Enjekte
edilen kimyasala,enjekte edilme basıncına, enjekte edilen bölgenin lokasyonuna ve tedaviye kadar geçen
süreye göre prognoz değişkenlik gösterir. Yaklaşık %49’a varan ampütasyon oranları bildirilmiştir.
Erken cerrahi debritman ile ampütasyon oranları azalmakta daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Amaç
Yüksek basınçlı enjeksiyon yaralanmalası nedeni ile takip ettiğimiz hastalarda uyguladığımız tedavi
yönetimini gözden geçirmek ve morbiditeyi azaltmak için alınacak önlemleri literatür eşliğinde
değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem Yüksek basınçlı boya tiner enjeksiyonu sanayi işçisi
dört vakaya ait veriler geriye dönük incelendi. Hastaların tamamı erkek idi. Üç hastada yaralanma sol el
ve distal falanksta (%75) iken bir hastada (%25) sağ el ve proksimal falanksta idi. Ortalama yaş 40.5
(29-54) idi. Tüm hastalara acil serviste görüldüğünde bol serum fizyolojik ile yıkama yapılıp sıkı
olmayan ıslak pansuman ile kapatıldı. Sefazolin 3x1 gram, Gentamisin 1x160 ve Ornidazol 2x500 mg
antibiyotik tedavisi başlandı. Hastalar acil olarak ilk 6-8 saatlik sürede ameliyathane şartlarında rejyonel
anestezi altında debritman uygulandı. Debritmanın ardından serum fizyolojik ve povidon iod ile yıkama
yapılarak dokular kimyasal bileşikten temizlendi. Hastalar 5.5 ay (4-7) ay süre ile takip edildi. Sonuç
Bir hastada üçüncü bir hastada ise beşinci günde gelişen nekroz nedeni ile ikinci debritman uygulandı.
Bu iki hastada distal falanks proksimalinden ampütasyon uygulandı. Bir hastada pulpada oluşan doku
defekti nedeni ile ikincil cerrahi işlem uygulandı. Proksimal falanks yaralanması olan hasta ise tama
yakın iyileşti. Tüm hastalara erken dönemde parmak hareketi başlandı. Hiçbir hastada enfeksiyon
gelişmedi. Değerlendirme Yüksek basınçlı enjeksiyon ile el yaralanmaları nadir görülen ve ciddi
fonksiyon bozukluklarına yol açabilen bir durumdur. Erken cerrahi debritman iyi sonuçlar için esastır.
Dokuda nekrotik etkinin şiddeti enjekte edilen kimyasalın özelliğine göre farklılık gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Basıçlı Enjeksiyon, El Yaralanması, Kimyasal Nekroz
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A Case of Encephalomalacia in Cockatiel (Nymphicus Hollandicus)

Ra. Çağatay Esin1
1

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine,
Samsun, TURKİYE.

Abstract
Encephalomalacia is a nervous syndrome characterized by ataxia and myoclonus. There are many
causes of encephalomalacia in birds. These include viral, bacterial, parasitic, toxic, fungal and nutritional
causes. The cause of encephalomalacia can be revealed by differential diagnosis. One of the biggest
causes of encephalomalacia in birds is vitamin E deficiency, which is a nutritional disorder. The
symptoms of encephalomalacia vary, depending on the species affected. They include disorders of the
nervous system, skeletal system and muscular system. Affected birds cannot hold their heads straight.
Torticollysis may occur. And due to these reasons, death takes shape by not being able to reach food
and water. Symptoms vary according to the severity of the disease. Treatment options should be
established according to the cause of encephalomalacia. For example, antibacterial drugs such as
enrofloxacin are used if a bacterial cause is suspected. If a parasitic cause is suspected, antiparasitic
drugs should be preferred. If a fungal cause is suspected, antifungal drugs such as itraconazole or
fluconazole should be preferred. If nutritional reasons are suspected, especially vitamin E
supplementation or vitamin E injections should be preferred to the ration. The dose of vitamin E in bird
species is 2.5-15mg/kg. Vitamin E can be given orally, added to the diet, or administered as an injection.
Successful results are usually obtained within 2-3 days in cases of nutritional encephalomalacia. If there
is no improvement despite treatment, the diagnosis should be reviewed. The ways to prevent disease are
to feed the birds with quality feeds. Parasitic applications should be made at regular intervals. Cages,
coops and perches should be cleaned regularly. The aim of this study is successful treatment of a
cockatiel with encephalomalacia due to vitamin E deficiency.
Keywords: Birds, Encephalomalacia, Vitamin E, Cockatiel

Özet
Ensefalomalazi, ataksi ve miyoklonus ile karakterize bir sinirsel hastalıktır. Kuşlarda
ensefalomalazinin birçok nedeni vardır. Bunlar viral, bakteriyel, parazitik, toksik, mantar ve beslenme
nedenlerini içerir. Ensefalomalazinin nedeni ayırıcı tanı ile ortaya konabilir. Kuşlarda ensefalomalazinin
en büyük nedenlerinden biri beslenme bozukluğu olan E vitamini eksikliğidir. Ensefalomalazi
semptomları, etkilenen türlere bağlı olarak değişir. Sinir sistemi, iskelet sistemi ve kas sistemi
bozukluklarını içerir. Etkilenen kuşlar başlarını düz tutamazlar. Tortikolizis oluşabilir. Ve bu nedenlerle
ölüm, yiyeceğe ve suya ulaşamamakla şekillenir. Semptomlar hastalığın şiddetine göre değimektedir.
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Ensefalomalazinin nedenine göre tedavi seçenekleri oluşturulmalıdır. Örneğin, bakteriyel bir nedenden
şüpheleniliyorsa enrofloksasin gibi antibakteriyel ilaçlar kullanılmalıdır. Paraziter bir nedenden
şüpheleniliyorsa antiparaziter ilaçlar tercih edilmelidir. Fungal bir nedenden şüpheleniliyorsa
itrakonazol veya flukonazol gibi mantar önleyici ilaçlar tercih edilmelidir. Beslenme nedenlerinden
şüpheleniliyorsa, rasyona özellikle E vitamini takviyesi veya E vitamini enjeksiyonları tercih
edilmelidir. Kuş türlerinde E vitamini dozu 2,5-5 mg/kg'dır. E vitamini ağızdan verilebilir, diyete
eklenebilir veya enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Nutrisyonel ensefalomalazi vakalarında genellikle
2-3 gün içerisinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Tedaviye rağmen düzelme olmazsa tanı yeniden
gözden geçirilmelidir. Hastalığı önlemenin yolu kuşları kaliteli yemlerle beslemekten geçmektedir.
Belirli aralıklarla parazit uygulamaları yapılmalıdır. Kafesler, kümesler ve tünekler düzenli olarak
temizlenmelidir. Bu çalışmanın amacı, E vitamini eksikliğine bağlı ensefalomalazi olan bir cocktaiel'de
başarılı sağaltım yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kuşlar, Ensefalomalazi, E Vitamini, Papağan
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Travmalı Bir Kukumavda (Athene Noctua) Retina Dekolmanı ve Tedavi
Sonuçları

Asst. Prof. Dr. Zeynep Bozkan1, Ma. St. Rojda Yiğit1, Ph.d. Cand. Ceyda Çakar1
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

1

Özet
Serbest yaşayan yırtıcı kuşlarda oküler lezyonların en yaygın nedeni göz veya çevresindeki yapılara
alınan travmadır. Künt veya keskin travma üveit, hifema, kornea perforasyonu, iris prolapsusu, lens
kapsülü yırtılması, retina dekolmanı ve sklerada hasar dahil sayısız oftalmik lezyona neden olur.
Olgumuzu travma şüphesiyle kliniğimize getirilen 122 gram ağırlığındaki kukumav (Athene noctua)
oluşturmuştur. Yapılan muayeneler sonucunda sol kanadında distal antebrahium kırığı ve eşzamanlı
olarak sağ gözün midriatik olduğu ve pupillar refleksinin olmadığı ayrıca, gözün şişkin olduğu tespit
edilmiştir. Detaylı göz muayenesinde hafif korneal ödem belirlenmiş, posterior segmentte intravitreal
hemoraji olduğu görülmüş, ultrasonografide hiperekojen vitreal alanlar ve retina dekolmanı tespit
edilmiştir. Tedavide birinci gün 0.05 ml diklofenak sodyum ve 0.05 ml gentamisin sülfat alt göz
kapağına subkonjuktival (subpalpebral) olarak uygulanmıştır. Sistemik olarak 0,2 mg/kg deksametazon,
0,2 mg/kg furosemid tek doz kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanmıştır. Daha sonra diklofenak sodyum
(inflased) ve gentamisin sülfat günde üç kez birer damla lokal olarak uygulanmaya devam edilmiştir.
Gözdeki şişkinliğin, korneal ödemin ve intravitreal hemorajinin bir hafta sonra önemli ölçüde azaldığı
görülmüş ve subkonjuktival enjeksiyonlar tekrar edilerek damla uygulamalarına aynı şekilde devam
edilmiştir. Onuncu gün ise, ultrasonografik olarak vitröz sıvıdaki hiperekojen alanların azalması dışında
bir değişiklik görülmemesine rağmen pupillar refleksin geri kazanıldığı belirlenmiştir. Kuşlarda
subckonjuktival uygulamalar hakkında tartışmalı ve sınırlı bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, özellikle yabani
kanatlılarda tedavi takibini içeren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bildiri ile kukumavda sağlıklı
göze ilişkin gözlemler ile karşılaştırmalı olarak retina dekolmanı ve eşlik eden diğer oküler bulgular ve
uygulanan tedaviye alınan yanıtlar paylaşılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kukumav, Retina Dekolmanı, Subkonjuktival, Subpalpebral, Tedavi
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Retinal Detachment and Treatment Outcomes in a Traumatized Little Owl (Athene Noctua)
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Abstract
The most common cause of ocular lesions in free-living raptors is trauma to the eye or surrounding
structures. Blunt or sharp trauma causes numerous ophthalmic lesions, including uveitis, hyphema,
corneal perforation, iris prolapse, lens capsule rupture, retinal detachment, and damage to the sclera.
Our case consisted of a little owl (Athene noctua) weighing 122 grams, which was brought to our clinic
with the suspicion of trauma. As a result of the examinations, it was determined that the distal
antebrachium fracture in the left wing and, simultaneously mydriasis and absence of the pupillary reflex,
swelling in the right eye were determined. Detailed eye examination revealed mild corneal edema,
intravitreal hemorrhage in the posterior segment, and hyperechoic vitreal areas and retinal detachment
were detected by ultrasonography. On the first day of treatment, 0.05 ml diclofenac sodium and 0.05 ml
gentamicin sulfate were applied subconjunctival (subpalpebral) to the lower eyelid. Systemically, 0.2
mg/kg dexamethasone and 0.2 mg/kg furosemide were administered as a single dose intramuscular
injection. Afterwards, diclofenac sodium (inflased) and gentamicin sulfate were continued to be applied
locally as one drop three times a day. The swelling of the eye, corneal edema and intravitreal hemorrhage
decreased significantly after one week, and the subconjunctival injections were repeated and drop
applications were continued. On the tenth day, the pupillary reflex was restored, although small changes
were observed except for the reduction of the hyperechoic areas in the vitreous fluid
ultrasonographically. Controversial and limited information is available about subconjunctival
injections in birds. In addition, there are very few studies that include treatment follow-up, especially in
wild birds. With this paper, it is aimed to contribute to the literature by sharing the retinal detachment
and other accompanying ocular findings and responses to treatment in comparison with the observations
of the healthy eye in the little owl.
Keywords: Little Owl, Retinal Detachment, Subconjunctival, Subpalpebral, Treatment
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Trombositten Zengin Plazma

Dr. Nuriza Zamı̇rbekova1
Özet
Trombositten zengin plazma (platelet rich plasma - PRP), doku iyileşmesini arttırıcı etkisiyle
günümüzde maksillofasiyal cerrahi, ortopedik cerrahi, plastik cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, kas
iskelet sistemi yaralanmaları, saç ve güzellik merkezlerinde yaygın olarak uygulanmaya başlamıştır.
Trombositlerde bulunan α-granülleri trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF), dönüştürücü büyüme
faktörleri (TGF) β1, β2, β3, insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1), trombosit faktörü 4 (PF-4),
epidermal büyüme faktörü (EGF), epitelyal hücre büyüme faktörü (ECGF), vasküler endotelyal hücre
büyüme faktörü (VEGF), temel fibroblast büyüme faktörlerinin içermektedir (bFGF). Trombositlerin
içerdiği büyüme faktörleri ve biyoaktif proteinler sayesinde iyileşmeyen kronik yaralar, özellikle
diyabet yaralarında tamir mekanizmasının stimüle edilmesi sağlanmaktadır. Beşeri ve veteriner
hekimler tarafından tendon, ligament ve osteoartrit tedavilerinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Bu
derlemede PRP’nin çalışma prensipleri, büyüme faktörler, PRP’nin hazırlanması ve PRP’nin kullanım
alanları ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Trombositten Zengin Plazma, Büyüme Faktörler, Prp’nin Aktivasyonu,
Tendinopati, Osteoartrit
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Spor Yapan Üniversite Ögrencilerinin Spor Yaralanmalarına Karşı
Duyulan Kaygınının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
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Assoc. Prof. Dr. Meriç Eraslan, Akdeniz University, Türkiye
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Özet
Spor, özellikle günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bilindiği üzere sportif
aktivitelerde yer almak bireylerin kişilik gelişimine pozitif katkı sağlar, ayrıca kişilerin fiziki ve
psikolojik sağlığı açısından olumlu rol oynar. Kişiler spor yapmak isterken aslında bir çok riskle de
karşı karşıya kalabilir .Bunlardan biriside fiziksel olarak yaralanmadır. Genel olarak sportif aktiviteler
esnasında kişinin dokusal bütünlüğüne bozan aktivite içi hasara verilen isimdir. Bir çok şey sebep
olabilmektedir. Vücudumuzda fiziksel aktiviteler sonucu meydana gelen bu hasarlar birçok nedenle
ortaya çıkabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün özürlü sınıflandırmada kullanılan bozulma
kavramına dayanan, spor katılımıyla ilişkili sağlık sorunları spor yaralanmaları olarak
tanımlanmaktadır. Kişilerde spor yaralanmaları vücudun harekelerinde kısıtlanma ampütasyon
gerçekleşmesi olarak da tanımı yapılmaktadır. Ayrıca, spor yaralanmalarının oluştuğu günün devamında
spora katılımı engelleyen durum olarak da tanımlanabilmektedir .Spor yaralanmaları kişilerin günlük
rutinlerini olumsuz yönde etkiler ve spora karşı olumsuz tutumlar oluşabilir. Yaralanmaların
önlenmesinde bazı fiziksel stratejiler rol
oynadığı gibi, yaralanmaya yol açacak psikolojik
durumlar da söz konusudur Bu nedenle, yaralanmanın psikolojik nedenlerini anlamak önemli bir
konudur.

Anahtar Kelimeler: Spor, Yaralanma, Kaygı
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Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Faaliyet Olarak Futbol
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Özet
Bu çalışma, rekreasyonel futbol antrenmanı sırasındaki fizyolojik talepleri ve genç ve orta yaşlı
erkeklerin yaşam tarzı hastalıkları riskini etkileyen merkezi sağlık değişkenleri üzerindeki etkilerini ele
almaktadır. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, küçük sahalı oyunlar olarak gerçekleştirilen eğlence
amaçlı futbolun, elit futbolcular için gözlemlenen değerlere benzer şekilde, maksimum kalp atış hızının
ortalama %80-85'i kalp atış hızına sahip yüksek bir aerobik bileşene sahip olarak karakterize
edilebileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca antrenman, kaslar ve kemikler üzerinde yüksek etki sağlayan
çok sayıda yüksek hızlı koşu, sprint, dönüş, atlama ve mücadele içerir. Antrenmansız erkeklerde
rekreasyonel futbol antrenmanı, maksimum aerobik güç, kan basıncı, kas kılcallaşması ve aralıklı
egzersiz performansında belirgin iyileşmelerle sonuçlanır ve bu etkiler aralık antrenmanına benzer ve
orta yoğunlukta sürekli koşu ve kuvvet antrenmanından daha belirgindir. Ayrıca, eğlence amaçlı futbol
antrenmanı, egzersiz sırasında yağ oksidasyonunu arttırır. Aralıklı antrenman ve kuvvet antrenmanından
daha yüksek yağ kaybıyla sonuçlanır ve belirgin kas hipertrofisi ile sonuçlanır. Aralıklı ve sürekli
koşudan daha fazla kemik kütlesini yükseltir. Birlikte ele alındığında, rekreasyonel futbolun sağlık için
önemli olan kas-iskelet sistemi, metabolik ve kardiyovasküler adaptasyonları etkili bir şekilde uyardığı
ve böylece yaşam tarzı hastalıkları geliştirme riskini azalttığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Sağlık, Rekreasyon
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Guided Zygomatic Implantology
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Abstract
Total edentulism is a challenging condition. Currently, these kinds of patients are highly demanding
for easy, cost-effective, rapid solutions, but these aspects are not always easy to achieve. Pre-prosthetic
bone grafting by utilizing autogenous or xenografts have been considered the gold standard so far, in
order to achieve sufficient volume for implantation. However, these kids of procedures often have high
financial costs, or bear significant morbidity and are weakly predictable. In cases of highly atrophic
maxilla, zygomatic implants can be an alternative option with high success rates shown in literature.
However, this kind of surgery involves anatomical sites that are adjacent to particularly delicate
structures, such as; pterygo-maxillary fossa, infratemporal fossa and orbit, and they must be practiced
only by experienced surgeons by means of technologically adequate products. In order to prevent serious
complications, a variety of techniques was proposed by numerous authors in literature for improving
accuracy and decreasing the risks of zygomatic implant surgery (such as, guided surgery and navigation
systems). Aim of this study is to introduce a CBCT-derived surgical guide for insertion of zygomatic
implants. For his purpose, an exact replica of the entire maxilla and zygomatic bone were fabricated in
actual scale model size using 3D.
Keywords: Guided Zygomatic Implantology
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P Wave Dispersion in Patients With Generalized Anxiety Disorder

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Nuray Namlı1
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Özet
Background: There was no study on P wave dispersion in patients with a generalized anxiety
disorder in which anxiety and worry are main characteristics of clinical presentation and may be
associated with P wave alterations. In the present study, we aimed at performing a study of P wave
dispersion in patients with a generalized anxiety disorder. Methods: In twenty five patients with a
generalized anxiety disorder and the same number of healthy control subjects, Pmax and Pmin values,
and P wave dispersions were determined in their electrocardiography. Results: We found that the Pmax
values of patients with a generalized anxiety disorder were statistically significantly higher than those
of healthy control subjects. Additionally, we determined that the Pmin values of patients with a
generalized anxiety disorder were considerably higher than those of healthy controls, with a statistically
significant of P<0.05. As for to primary variable examined, we found that the mean P wave dispersion
was 50.74±6.10 ms vs. 35.32±3.79 ms, respectively in the patient and healthy control groups, with
statistically significant of P<0.01, as verified by using General Linear Model under the controls of the
heart rate, and age (P<0.001 for age as a covariate, and P<0.001 for heart rate as a covariate).
Conclusions: In conclusion, our present study suggests that patients with a generalized anxiety disorder
had increased Pmax, Pmin, and P wave dispersions compared to those of healthy control subjects,
warning that clinicians should be careful in this respect while following this group of patients.
Anahtar Kelimeler: P Wave Dispersion, Generalized Anxiety Disorder, Electrocardiography
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Kronı̇k Pulmoner Tüberkülozun Komplı̇kasyonu Olarak Tüberküloz
Perı̇kardı̇t

Dr. Gökhan Aydın1
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

1

Özet
Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde ve endemik bölgelerde konstriktif perikarditin en sık
nedenidir. Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu sonrası gelişen tüberküloz perikardit (TP) klinik
olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Klinik olarak göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konjesyona bağlı
sağ üst kadran ağrısı, karın ağrısı , bilateral alt ekstremitelerde ödem görülebilir. Tüberküloz
prevelansının yüksek olduğu bölgelerde, perikardiya sıvı etyolojisi saptanana kadar tüberküloz
düşünülmeli ve bakteriyolojik kesin tanı konana kadar anti-tüberküloz tedavi başlanmalıdır. Bu olguda
kronik atriyal fibrilasyon (KAF) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeni ile takip edilen
85 yaşındaki hastada tüberküloz perikardit kliniği sunuldu. Başvuru itibariyle bilinen 7 yıldır KAF ve
KOAH öyküsü 85 yaşında erkek hasta nefes darlığı yakınması ile acile başvurdu. Acil serviste genel
durumu kötü TA: 200/100 mmHg – Nb: 80/dk – Ateş: 37.1ºC – Solunum: 12/dk S1-S2 taşiaritmik S3S4 yok ekses-üfürüm yok, solunum sesleri kaba, bilateral bazallerde azalmış her iki hemitoraks
solunuma eşit katılıyor ve batın rahat, defans, rebaund –hassasiyet yok PTÖ +/+ olarak saptandı.
Elektrokardiyografide atriyal fibrilasyon, komplet sağ dal bloğu hız: 103/dk izlendi. Ekokardiyografide
sol atriyum çapı 43 mm, aort kapak senil kalsifik yapıda , sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %60 1.
Derecede aort kapak yetersizliği, 1.derecede mitral kapak yetersizliği, sağ kalp boşlukları hafif dilate,
2. Derecede triküspit kapak yeteresizliği ve Pulmoner arter sistolik basıncı: 48 mmHg , perikard
ekojenitesi artmış olarak izlendi. Hastanın torakal bilgisayarlı tomografisinde bilateral plevral effüzyon
ve batında serbest sıvı izlendi. Perikard kalsifiye idi. Takiplerinde desatüre olan ve hemodinamik
olarakinstabilite gelişen hasta 2. Basmak yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. 1. gün kardiyak
arrest gelişen hasta Kardiyopumoner serüsütasyona cevap vermeyerek exitus kabul edildi. Hasta klinik
ve radyolojik olarak tüberküloz perikardit olarak geç dönemde tanı almış vaka olarak düşünüldü.
Anahtar kelimeler: Tüberküloz, Perikardit, Atriyal fibrilasyon
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Femoral Anjiyografi Sonrası Psödoanevrizma Gelişen Hastaların
Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

Dr. Sabri Abuş1, Dr. Olga Bayar Kapıcı1
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Özet
Amaç: Kardiyoloji kliniğimizde koroner anjiyografi sonrası psödoanevrizma gelişen hastaların
sosyodemografik ve klinik verileri analiz edildi. Psödoanevrizma gelişen hastalar ile psödoanevrizma
gelişmeyen hastaların verileri karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyografi Ünitesinde koroner anjiyografi yapılan 960 erkek
ve 785 kadın hastanın sosyodemografik ve klinik verileri analiz edildi. Hastalarda psödoanevrizma
tanısında Doppler ultrasonografi kullanıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara
içme durumu ve komorbid hastalık verileri toplandı. Diabetes mellitus (DM) ve hipertansiyon (HT)
verileri önemli komorbid hastalıklar olarak incelenmiştir. Bulgular: Toplam 1745 hasta retrospektif
olarak analiz edildi. Bu hastaların 15'inde (%0.85) psödoanevrizma gelişti. Psödoanevrizmaların
%66,66'sı ana femoral arterden, %33,33'ü yüzeyel femoral arterden köken almıştı. Psödoanevrizma
grubunun (8 K, 7 E) yaş ortalaması 66.26±9.96 idi. Psödoanevrizma olmayan grubun (777 K, 953 E)
ortalama yaşı 66.84±8.39'du. Mann-Whitney U testine göre yaş ortalaması açısından gruplar arasında
anlamlı fark yoktu (p=0,948). Ki-kare testine göre cinsiyet dağılımı açısından gruplar arasında anlamlı
fark yoktu (p=0,514). Sigara içme durumu açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=774).
Psödoanevrizma grubunda yedi hastada (%46.7) DM, dokuz hastada (%60) HT vardı. Psödoanevrizma
olmayan grupta 458 (%26,5) hastada DM, 694 (%40,1) hastada HT vardı. DM ve HT insidansı açısından
gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0.085 ve p=0.184). Psödoanevrizma grubunun VKİ'si
32.91±1.61 idi. Psödoanevrizma olmayan grubun VKİ'si 30.09±2.27 idi. VKİ psödoanevrizma grubunda
anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). VKİ, lojistik regresyon analizine göre psödoanevrizma
gelişimini öngörmektedir (B=1,170, p<0,001, odds ratio=3.222, Negelkerke R2=0,259). Sonuç:
Femoral arterden girişim yapılırken psödoanevrizma gelişme riski yüksek olan hastalar belirlenmelidir.
Müdahale daha dikkatli yapılmalıdır. Hastalar bu komplikasyonlar ve sonuçları hakkında
bilgilendirilmeli ve girişim sonrası iyatrojenik femoral psödoanevrizma açısından yakından takip
edilmelidir.
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Vitamin B12 Eksikliği Olan Hastaların Elektrokardiyogram Verilerinin
Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması
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Özet
Giriş: Vitamin B12, tek karbon metabolizmasında metionin sentaz enziminin bir koenzimidir.
Metionin sentaz enzimi, homosisteini metionine dönüştürür. Vitamin B12 eksikliği olanlarda
homosistein metiyonine dönüştürülemez. Artan homosistein düzeyleri arteriyel endotel disfonksiyonu
ile ilişkilendirilmiş ve kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı vurgulanmıştır. Vitamin B12 eksikliği
olan kişiler, çarpıntı, halsizlik, baş dönmesi, kol ve ellerde uyuşma gibi şikayetlerle kardiyoloji
polikliniğine başvurabilirler. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz laboratuvarında 189 pg/mL ve üzeri
vitamin B12 düzeyleri normal değerler olarak kabul edilmektedir. Buna göre kardiyoloji polikliniğine
çeşitli nedenlerle başvuran ve ek hastalığı olmayan vitamin B12 serum düzeyleri normal olan 43 kişinin
(25 K, 18 E) ve vitamin B12 eksikliği olan 39 kişinin (20 K, 19 E) sosyodemografik ve
elektrokardiyogram (EKG) verileri karşılaştırıldı. EKG'de kalp hızı, QT, düzeltilmiş QT (QTc), Tp-e ve
Tp-e/QT değerleri ölçüldü. Bulgular: Vitamin B12 eksikliği olanların yaş ortalaması 39.03±6.99, serum
B12 vitamini düzeyi normal olanların yaş ortalaması 38.70±7.33 idi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve
sigara kullanımı açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,837, p=0,533 ve p=0,874). Vitamin B12
eksikliği olanlarda Tp-e ve Tp-e/QT oranları anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p<0,001 ve
p<0,001). Kalp hızı, QT ve QTc açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Pearson korelasyon
analizine göre vitamin B12 serum seviyeleri ile kalp hızı arasında anlamlı ve negatif korelasyon vardı
(r=-0.261 ve p=0.018). Vitamin B12 serum seviyeleri ile Tp-e/QT pozitif ve anlamlı şekilde korele idi
(r=0.287, p=0.009). Tartışma: EKG'de T dalgasının tepe noktası ile sonu arasındaki süre Tp-e olarak
belirtilmiştir. Tp-e, ventriküler repolarizasyonun transmural dağılımının bir göstergesi olarak kabul
edilir. Literatürdeki çalışmalar Tp-e ve Tp-e/QT oranlarındaki artışı ventriküler aritmilerle
ilişkilendirmiştir. Vitamin B12 eksikliğine bağlı anemi, makrositoz ve hiperhomosisteinemiye bağlı
kardiyovasküler hastalık riski oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, vitamin B12 eksikliği
olanlarda ventriküler aritmi riskinin arttığını göstermektedir.
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Yüksek Konfor' Düşük Maliyet' Endometrial Polip Tanısında Pipelle Kanül
Yönteminin Etkinliği
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Özet
Amaç: Anormal uterin kanama (AUK) reprodüktüf çağdaki kadınların %10 ila 30 unda,
perimenapozal kadınların yaklaşık %50 sinde görülebilir. 7 günden uzun ya da toplamda 80 ml den fazla
menstrüel kanama menaroji olarak tanımlanırken, intermenstrüel kanamalar metroroji olarak
adlandırılır. Anormal uterin kanama tüm yaş gruplarında görülebilir ve nedenleri arasında neoplastik
oluşumlar, hormonal disfonksiyonlar, travma, enfeksiyon, koagülopati, sistemik ve gebelik
komplikasyonlar sayılabilir. Anormal uterin kanaması olan 35 yaş üstü tüm kadınlarda ve medikal
tedaviye drençli 35 yaş altı kadınlarda endometrial örnekleme yapılmalıdır. Endometrial örneklemede
riskleri azaltmak ve konforu arttırmak için fleksibl plastik Pipelle kanüllerin kullanımı güncel
yaklaşımdır. Plastik kanüller ile histolojik bulguların; histerektomi, keskin küretaj ya da D&C ile
kıyaslanabilir olduğu bildirilmiştir. Endometrial polipler üzeri yüzey epiteli ile kaplı endometrial glands
ve stromadan oluşmuş, yumuşak, kıılgan ve hormon bağımlı polipoid lezyonlardır. Prevelansı %8 olarak
bildirilmiştir. AUK yaşanan kadınlarda %10 ila 30 oranında görülmektedir. Endometrial polipi olan
kadınların %70 ten fazlasının AUK tariflediği bildirilmiştir. Çalışmamızda Pipelle endometrial biyopsi
prosedürünün endometrial polip tanısında kullanımının ve etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. Gereç
ve yöntem: Çalışmamızda Haziran/2018-Haziran/2022 tarihleri arasında Diyarbakır Gazi Yaşargil
E.A.H. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine AUK nedeniyle Pipelle kanül ile endometrial biyopsi
uygulanan 6740 hastanın verileri incelendi. Malignansi tanısı alan ya da eşlik eden gebelik durumu olan
hastalar dahil edilmemiştir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 6740 hastanın yaş ortalaması 44,15±6,84
yıl bulunmuştur. Ortalama gravida 2,81±1,4, ortalama parite 1,96±0,46 hesaplanmıştır. Ortalama işlem
süresi 11±4,2 dk. hesaplanmıştır. Hastaların %11,7’sında (n=788) patoloji raporlarında endometrial
polip tanısı konuldu. Sonuç: Endometrial polip tanısı ve tedavisinde histereskopi gold standarttır.
Çalışmalar histereskopiye göre 27 kat daha ucuz ve uygulanışı çok daha kolay Pipelle biyopsinin
endometrial malignite tanısında histereskopiye benzer duyarlılıkta olduğunu ancak endometrial polip
tanısında düşük duyarlılığa sahip olduğunu bildirmiştir. Bizler Pipelle ile saptanan endometrial polip
insidansının genel literatürle benzeştiği ve polip tanısında Pipelle kanül biyopsisinin maliyet etkin bir
yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Pipelle Kanül, Endometrial Polip, İnsidans
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High Comfort' Lower Costs' Efficiency of Pipelle Cannula Method in the Diagnosis of
Endometrial Polyps

Abstract
Objective: Normal menstrual cycle refers to bleeding that occurs every 28 ± 7 days. Abnormal uterine
bleeding (AUB) can occur in 10-30% of women of reproductive age and approximately 50% of
perimenopausal women. Menstrual bleeding longer than 7 days or more than 80 ml in total is defined as
menorrhagia, while intermenstrual bleeding is called metrorrhagia. Abnormal uterine bleeding can be
seen in all age groups and its causes include neoplastic formations, hormonal dysfunctions, trauma,
infection, coagulopathy, systemic and pregnancy complications. Endometrial sampling should be
performed in all women over 35 years of age with abnormal uterine bleeding and in women under 35
years of age refractory to medical therapy. The use of flexible plastic Pipelle cannulas is a current
approach to reduce risks and increase comfort in endometrial sampling. Histological findings with
Pipelle cannulas; It has been reported to be comparable to hysterectomy, sharp curettage, or D&C.
Endometrial polyps are soft, brittle and hormone-dependent polypoid lesions composed of endometrial
glands and stroma covered with surface epithelium. Its prevalence has been reported as 8%. It occurs in
10 to 30% of women who experience AUB. It has been reported that more than 70% of women with
endometrial polyps describe AUB. In our study, it was planned to investigate the use and effectiveness
of the Pipelle endometrial biopsy procedure in the diagnosis of endometrial polyps. Materials and
methods: In our study, the data of 6740 patients who applied to the Diyarbakır Gazi Yaşargil E.A.H.
Gynecology and Obstetrics Clinic between June/2018-June/2022 for AUB and underwent endometrial
biopsy with a Pipelle cannula under local anesthesia were analyzed. Patients diagnosed with malignancy
or with concomitant pregnancy status were not included in the study. Results: The mean age of 6740
patients included in the study was 44.15±6.84 years. The mean gravida was 2.81±1.4, and the mean
parity was 1.96±0.46. The mean procedure time was 11±4.2 min. calculated. In 11.7% (n=788) of the
patients, the diagnosis of endometrial polyp was made in the pathology reports. Conclusion:
Hysteroscopy is the gold standard in the diagnosis and treatment of endometrial polyps. Studies have
reported that Pipelle biopsy is 27 times cheaper and easier to perform than hysteroscopy and has a similar
sensitivity to hysteroscopy in the diagnosis of endometrial malignancy, but has a low sensitivity in the
diagnosis of endometrial polyps. We concluded that the incidence of endometrial polyps detected with
Pipelle is similar to the general literature and that Pipelle cannula biopsy can be used as a cost-effective
method in the diagnosis of polyps.
Keywords: Pipelle Cannula, Endometrial Polyp, Incidence
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Özet
Amaç:Bu çalışmanın amacı akne vulgarise bağlı isotretinoin kullanan hastalarda zamanla göz yaşı
miktar değişiminin araştırılmasıdır. Method: Sistemik ve oküler rahatsızlığı bulunmayan , akne vulgaris
tanısı konan ve isotretinoin tedavisi başlanan 30 hastanın randomize tek gözü çalışmaya dahil edildi.
Hastaların rutin oftalmolojik muayenelerine ek olarak , tedavi öncesi 1. Ayda 3. Ayda ve 6. Aydaki
kontrollerinde Spektral-Domain Optik Koherens Tomografi (SD-OKT) yardımıyla göz yaşı miktarı
yüksekliği (GYY) göz yaşı alanı (GYA) ve göz yaşı kırılma zamanı (GKZ) ölçümü yapılarak göz
yaşındaki değişiklikler değerlendirildi. Bulgular: GYY tedavi öncesi 311.26±3.35, 1. Ayda
309.47±4.34, 3. Ayda 307.68±5.63,ve 6. Ayda 303.47±5.88 saptandı (p<0.001) . GYA tedavi öncesi
0.026±0.005 , 1. Ayda 0.026±0.005, 3. Ayda0.025±0.005 6. Ayda 0.021±0.001, (p=0.006). GKZ tedavi
öncesi 11.40±1.90, 1. Ayda 11.53±2.42, 3. Ayda 11.14±2.36, 6. ayda 9.38±1.38 saptandı
(p=0.001).Sonuç: Çalışmamızda isotretinoin kullanımının göz yaşı üzerine tekileri araştırıldı.
Izotreinoin kullanan hastalarda zamanla göz yaşı miktarında belirgin azalma izlendi.

Abstract
Aim: The aim of this study is to investigate the change in the amount of tears over time in patients
using isotretinoin due to acne vulgaris.Methods: The randomized single eye of 30 patients who were
diagnosed with acne vulgaris and started isotretinoin treatment without systemic and ocular disease were
included in the study. In addition to the routine ophthalmological examinations of the patients, changes
in the tear meniscus height (TMH) and tear meniscus area (TMA) tear break-up time (BUT) were
evaluated at pre-treatment 1st month, 3rd month and 6th month controls with the help of SpectralDomain Optical Coherence Tomography (SD-OCT) Results: TMH was 311.26±3.35 before treatment,
309.47±4.34 at 1 month, 307.68±5.63 at 3 months, and 303.47±5.88 at 6 months (p<0.001).TMA was
0.026±0.005 before treatment, 0.026±0.005 at 1st month, 0.025±0.005 at 3rd month, 0.021±0.001 at 6th
month (p=0.006). BUT was 11.40±1.90 before treatment, 11.53±2.42 at 1 month, 11.14±2.36 at 3
months, 9.38±1.49 at 6 months (p=0.001). Conclusion: In our study, the effects of isotretinoin use on
tears were investigated. A significant decrease in the amount of tears was observed over time in patients
using isotreinoin.e in patients using isotreinoin.
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Covid-19 ve Diyabetes Mellitus

Uzm. Dr. Ersin KULOĞLU, İç Hastalıkları Uzmanı, Dereli İlçe Devlet Hastanesi

Özet
Diyabetes mellitus sıklıkla eşlik eden metabolik, makrovasküler, mikrovasküler komplikasyonlarla
birlikte viral enfeksiyonların artmış mortalite oranları ile ilişkilendirilmiştir(1). SARS-Cov-2 virüsü
ACE-2 reseptörüyle pankreasa ulaşıp; insülin sekresyonunu bozarak, pankreatik hasar
mekanizmalarıyla hastalarda hiperglisemiye yol açmaktadır(2). Covid-19 hastalığına bağlı olarak
gelişen inflamasyon, oksidatif stres ve sitokin fırtınası sonucunda artan TNF-α , IL-6 düzeyleri; periferal
insülin direncine, pankreatik beta hücre fonksiyonlarında bozulmaya, insülin sekresyonunun azalmasına
yol açmaktadır(3). Diyabetik Covid-19 hastalarında artmış anjiotensin 2 düzeyleri ve SARS-Cov-2
virüsüne bağlı olarak gelişen; endotelyal disfonksiyon, vasküler endotelyal hasar, fibrinolitik sistemin
inhibisyonu ve koagülasyon kaskat sisteminin aktivasyonu nedeniyle tromboembolik olayların gelişme
riski artmıştır(4). Yapılan çalışmalarda diyabetin eşlik ettiği Covid-19 hastalarında viral enfeksiyonun
daha ağır seyrettiği, ARDS (akut respiratuar distress sendromu) gelişiminin daha yaygın olduğu, akut
koroner sendrom gelişme riskinin, mekanik ventilasyon ve antibiyoterapi ihtiyacının daha fazla olduğu
tespit edilmiştir(5).
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