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Özet 

 Amaç: Perinatal asfiksi matür ve prematür bebeklerde nörolojik sekellerin en önemli 

nedenidir. Merkezi sinir sistemindeki hipoksi-iskemi-reperfüzyon hasarı, pro-enflamatuar 

olaylar zincirini harekete geçirir. Perinatal asfiksi tanısıyla takip edilen bebeklerin tanı 

sırasındaki baz açığı(BE) ve C-reaktif protein(CRP) bulgularını değerlendirerek, bu 

bebeklerde CRP düzeyinin bebeğin hipoksik doğduğunu gösteren BE ile iliĢkisini araĢtırmayı 

amaçladık. Materyal ve Metod Bu prospektif gözlemsel çalıĢmaya, Harran Üniversitesi Tıp 

fakültesi yenidoğan yoğun bakım kliniğinde Perinatal asfiksi tanısı ile takip ve tedavi edilen 

33 olgu alındı. Perinatal asfiksi düĢünülen yenidoğan bebeklerin umbilikal arterinden 

heparinle yıkanmıĢ enjektöre anaerobik ortamda kan gazı çalıĢması için 2 ml fetal kan örneği 

alındı. Ayrıca, olguların CRP değerleri, olgulardan alınan 2 ml kan örneğinin 

spektrofotometrik biyokimyasal analiz cihazında Architect C16000 (Abbott Diagnostics, 

Abbott Park, IL) çalıĢılmasıyla elde edildi. Bulgular Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 

perinatal asfiksi tanısı ile yatan 33 olgu çalıĢmaya dahil edildi. Olguların doğum haftası 36-40 

hafta idi. Erkek /kız oranı ise 23/10 idi. 23 olgu (%66,7) normal spontan vajinal yol ile, 10 

olgu (%30,3) sezeryan doğum ile doğurtulmuĢtu. Kordon kanından bakılan kan gazında pH 

değerleri 6,50-7,06 olduğu, ortalama pH değerleri ise 6,87±0,12 olarak tespit edildi. Kordon 

kanından bakılan kan gazında BE 12-28 mmol/L olduğu, ortalama BE ise 18,18±4,31 mmol/L 

olarak tespit edildi. Bakılan CRP değerleri 1-57 mg/dl olduğu, ortalama CRP değerleri ise 

15,08±14,48 mg/dl olduğu tespit edildi. BE ve ilk 72 saatteki CRP düzeyi arasında, BE 

arttıkça CRP düzeyinin belirgin bir Ģekilde arttığı tespit edilerek Spearman korelasyon testi 

(r:0,451,P: 0,009) ile doğrulandı. Kan gazında pH değeri ile CRP düzeyi arasında ise istatiksel 

olarak anlamlı iliĢki tespit edilmedi(p:0,18). Sonuç ÇalıĢmamızda, tanı sırasındaki BE ile 

CRP düzeyi arasında pozitif korelasyon tespit edildi. Hasta takip ve tedavisi sırasında, yüksek 

CRP düzeyinin hipoksinin ciddiyeti konusunda destekleyici bulgu olarak kullanılabileceği 

düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asfiksi, Baz Açığı, Crp 
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Özet 

 Amaç: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine iĢtahsızlık, solukluk, halsizlik, geliĢme 

geriliği Ģikayetleri ile baĢvuran hastaların, D vitamini düzeyi ile demir eksikliği anemisi 

oranlarını ayrıca bu hastaların demir ve D vitamini proflaksisi tedavisine uyumları ile anne 

eğitim düzeyi arasındaki iliĢkiyi incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: ÇalıĢmamız 

2017 yılı Haziran-Eylül ayları arasında iĢtahsızlık, halsizlik Ģikayetleri ile polikliniğimize 

baĢvuran 12-24 ay arası 120 çocuktan oluĢmaktadır. Hastaların hemogram, demir, demir 

bağlama kapasitesi, ferritin, Ca, P, ALP ve 25-OH vitamin D değerlerine bakıldı. Ebeveynlere 

yönelik proflaksiye uyum anketi uygulandı. Hastaların hemogram değerleri EDTA'lı mor 

tüpte Cell Ruby marka cihaz ile çalıĢıldı. 25-OH vitamin D ise EDTA'lı mor tüpe kan alınarak 

Shimadzu LCMS-8040 cihazı ile lıquid chromatograph mass spektrometri yöntemi ile 

çalıĢıldı. Bulgular: Hastalarımızda %35.8 oranında D vitamini yetersizliği, %14.2 oranında ise 

D vitamini eksikliği tespit edildi. ÇalıĢmamızda ailelerin %65‟i D vitamini proflaksisine 

uyduklarını belirtirken, %35‟i ise çocuklarına D vitamini vermediklerini belirtmiĢlerdir. D 

vitamini proflaksisine uymayanların büyük çoğunluğu kendilerine D vitamini preparatı 

önerilmediğini ifade etmiĢtir. Çocuklarına D vitamini verdiklerini ifade eden ailelerin ise 

düzensiz bir Ģekilde D vitamini kullandıkları belirlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda demir eksikliği 

anemisi oranı %23.3, demir eksikliği %32.5 idi. Ailelerin demir proflaksisine uyumuna 

bakıldığında ise ailelerin %50‟si çocuklarına yaĢamın ilk yılında demir preparatı verdiklerini 

belirtmiĢ olup, geriye kalan %50‟lik kesimin büyük bir çoğunluğu kendilerine demir preparatı 

önerilmediğini ifade etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda olguların D vitamini düzeyi ile anne eğitimi 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0.05) varken, demir eksikliği olan hastalar 

ile olmayanlar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç: D vitamini ve demirin, 

süt çocuklarının büyüme ve geliĢmesinde önemli yere sahiptir. Bundan dolayı D vitamini ve 

demir proflaksisi konusunda Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezleri ve pediatristler 

tarafından ebeveynlere yönelik eğitimlerin organize edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: D Vitamini, Demir, Profilaksi, Çocuk  
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 Gaziantep üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı GiriĢ ve 

Amaç:Sağlık sorunlarını saptamak ve önlemlerini almak sağlık hizmetlerinin tam anlamıyla 

sağlanabilmesi için önem taĢımaktadır.Ülkemizde artan mülteci sayısıyla birlikte hastalık 

sayılarında da artıĢ saptanmıĢtır.Bu yapılan araĢtırmada kayıt altına alınan Suriyelilerin en sık 

hangi nedenlerle aile sağlığı merkezlerine baĢvurduğu araĢtırılmıĢtır. Gereç ve Yöntem: 

Kesitsel tipteki bu çalıĢma,01.01.2018-01.04.2019tarihleri arasında Kilis ilinin BeĢyüzevler 

semtindeki bir ASMdeki Suriyelilere ait verilerden yapılmıĢtır.Bu kesitsel araĢtırma için bağlı 

olunan Bakanlıktan izin alınmıĢtır.Bu ASM‟ye 255‟i erkek 285‟i kadın toplam 540 kiĢi 

muayene için baĢvurmuĢtur. Bulgular:Yapılan araĢtırmada üst solunum yolu enfeksiyonu 

görülme sıklığı;0-1 yaĢ bebeklerde%42.1,2-5 yaĢ arası çocuklarda %71.7,6-14 arası 

çocuklarda%29.4,15-49 yaĢta%31,50-64yaĢ arası kiĢilerde%18.6,65 yaĢ üstü kiĢilerde 

ise%25olduğu saptanmıĢtır.Akut bronĢiolit sadece0-1 yaĢ bebeklerde görülmüĢtür ve görülme 

sıklığı%14‟tür.Protein ve enerji malnütrisyonunun kız çocuklarında görülme 

sıklığı%8.57,erkek çocuklarında görülme sıklığı ise% 8.95„tir.Tüm bireylerde vitamin 

eksiklikleri sıklığı%3.88„dir.D vitamini eksikliği kadınlarda%4.21, erkeklerde%1.56‟dır. B 

vitamini eksikliği görülme sıklığı tüm bireylerde%0.92‟dir. Kadınlarda%1.16, erkeklerde 

ise%0.78‟dir. Demir eksikliği anemisi sadece 15-49 yaĢ kadınlarda saptanmıĢtır ve görülme 

sıklığı%7.95‟tir.Tüm bireylerde kronik hastalık bulunma sıklığı %7.4, DM‟nin kadınlarda 

görülme sıklığı%2.45 ,erkeklerde ise%3.92‟dir.HT‟nın kadınlarda görülme sıklığı%2.45, 

erkeklerde ise bu oran%1.56‟dır.Aterosklerotik kalp rahatsızlığı sadece erkek bireylerde 

görülmüĢtür ve görülme sıklığı %2.35‟dir.Hipotiroidinin görülme sıklığı kadınlarda%0.7, 

erkeklerde ise bu oran%1.17‟dir.Konjonktivit görülme sıklığı tüm bireylerde%1.85‟tir Otitis 

media görülme sıklığı tüm bireylerde%1.48‟dir.Gastroenterit ve kolit görülme sıklığı tüm 

bireylerde%1.29‟dur.14-49 yaĢ arası kadınlarda yaygın anksiyete bozukluğu görülme 

sıklığı%1.13‟tür. Sonuç ve Öneriler: AraĢtırmada görüldüğü gibi Suriyelilerin büyük 

çoğunluğunun problemi enfeksiyonlar ve beslenme yetersizliğidir.Sağlık sadece tedavi 

hizmetleri ve ilaç eriĢiminden oluĢmamaktadır. Can güvenliği,Ģiddet ve istismardan korunma, 

barınma koĢulları, beslenme olanakları, çocukların eğitim,sosyo-ekonomik ve siyasal durum, 

fiziksel çevre ve çalıĢma koĢulları sağlığın en önemli belirleyicileridir. Öncelikli olarak 

bunların sağlanması ve düzeltilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Beslenme, BulaĢıcı Hastalıklar, Kronik 

Hastalıklar,suriyeli 
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  Amaç: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Göz 

Kliniğinde muayeneleri yapılan prematüre bebeklerdeki prematüre retinopatisi(rop) geliĢim 

sıklığının ve tedavi ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç Ve Yöntemler : 

Hastanemizde 01.01.2018 – 01.01.2019 tarihleri arasında muayeneleri yapılan prematüre 

bebeklerin bulguları dosyaları geriye dönük olarak taranarak tespit edildi. Prematüre 

retinopatisi sınıflaması ve evrelemesi The International Committee for the Classification of 

the Retinopathy of Prematurity (ICROP) göre yapıldı. . Early Treatment for the Retinopathy 

of Prematurity Cooperative group (ETROP) çalıĢmasına göre Tip 1 grubuna giren hastalara 

lazer fotokoagülasyon uygulandı. Bulgular : 2018 yılında toplam muayene edilen prematüre 

bebek sayısı 222 olup, bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1292,3±397gram ( 535-2700 

gram)ortalama doğum haftası 29.7 ±2.4 (23-35) idi. Bebeklerin % 7‟sinde(n:15) evre 1, 

%29‟unda(n:65) evre 2 , % 3‟ünde(n:6) evre 3 olmak üzere toplamda bebeklerin % 

39‟unda(n:86) herhangi bir evrede rop geliĢmiĢti. Evre 1 rop geliĢen bebeklerin ortalama 

doğum ağrılığı 1235.7 gram±311(750-1870), ortalama doğum haftası 29.3±2(25-32), evre 2 

rop geliĢen bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1010 gram± 238 (570-1770) ortalama doğum 

haftası 28± 2 (23-32) evre 3 rop geliĢen bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 885 gram± 322 

(535-1400) ortalama doğum haftası 26.8±1.9 (25-30)idi. Herhangi bir evrede rop geliĢtiren 

bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1040.3±271 gram; ortalama doğum haftası 28.2±2.1 idi. 

Takiplerimizde evre 4 ve 5 rop hiç gözlenmedi. Ġleri evre prematüre retinopatisi geliĢen % 11 

bebeğe (n:25) lazer fotokoagülasyon tedavisi uygulandı. Takiplerimizde lazer tedavisi 

uyguladığımız tüm hastalarda retinopati bulgularında gerileme izledik. Lazer tedavisi 

uygulanan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 942.2±249 gram, ortalama doğum haftası 

27±2.3 idi. Bebeklerin %0.9‟unda (n:2) de APROP geliĢti ve dıĢ merkezde anti VEGF 

tedavisi uygulandı (dıĢ merkezde anti VEGF yapılan hastaların kontrollerine kliniğimizde 

devam edildi ). APROP geliĢen bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 867.5gram, ortalama 

doğum haftası 25.5 idi. Sonuç : Hastanemizde 2018 yılı prematüre retinopatisi sıklığı % 

39(86/222) olarak bulunmuĢtur. Bebeklerin % 11‟ine(25/222) lazer tedavisi uygulanmıĢtır. 

Lazer tedavisi uygulanan bebeklerin ortalama doğum ağırlık ve haftaları sırasıyla 942.2±249 

gram ve 27±2.3 hafta idi. Lazer tedavisi uyguladığımız bebeklerde retinopati bulguları 

geriledi evre 4- 5 „e progresyon gösteren hiçbir hastamız olmadı. 

Anahtar Kelimeler: Prematüre Retinopatisi, Lazer Fotokoagülasyon, Aprop 
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Özet 

 Fazla yağlı beslenmenin barsakta mukozal inflamasyon ve permeabilite artıĢı sonucu 

bakteriyel lipopolisakkaridin (LPS) emiliminde artıĢı ve sonucu metabolik endotoksemiye yol 

açtığı gösterilmiĢtir. LPS‟nin yağ dokudaki makrofajların M1 fenotipine geçiĢi ve kaspaz 

4/5/11 aktivasyonu ile obezitedeki düĢük düzeyli kronik inflamasyona katıldığı ve metabolik 

sendrom ile iliĢkili olduğu öne sürülmüĢtür LPS‟nin NF-κB yolağını aktive ettiği 

bilinmektedir. LPS‟nin rat mezenterik arterlerinde ROCK-2 ekspresyonunu arttırdığı 

gösterilmiĢtir. Farelerde fazla yağlı beslenmenin Rho-kinaz aktivitesini arttırdığının 

gösterilmesi, metabolik endotoksemide gözlenen LPS düzeylerindeki artıĢ ile birlikte 

yorumlandığında LPS‟nin Rho-kinaz üzerinden etki gösteriyor olabileceğini akla 

getirmektedir. Dinamik bir süreç olan ve preadipositlerin hücresel morfolojisinin hızla 

değiĢtiği diferensiyasyon preadipositlerin aktin hücre iskeletinde dramatik değiĢimlere neden 

olmaktadır. Rho/Rho-kinaz yolağının, alt efektörlerinden olan LIM-kinaz aracılığı ile 

diferensiyasyon sırasındaki aktin hücre iskeleti değiĢikliklerine katıldığı bilinmektedir. Bu 

nedenle, çalıĢmamızda LPS‟nin preadiposit diferensiyasyonu sırasında Rho/Rho-kinaz 

yolağının aktivitesi üzerine etkisini araĢtırmayı amaçladık. Yöntem: 3T3-L1 preadipositleri 

kullanılarak hücre kültürü deneyleri yapıldı. 25 cm 2 ‟lik flasklara ekim yapıldı. Standart 

preadiposit diferensiyasyon protokolü uygulandı. Diferensiyasyonun indüklenmesi için 

protokolün 0-2. günü 0,25 µM deksametazon, 0,5 mM izobutilmetilksantin ve 1μM insülin 

içeren %10 FBS/DMEM uygulandı. Diferensiyasyon protokolünün 2. günü farklı zaman 

aralıklarında (0, 5, 15, 30 dakika) LPS (10, 100 ng/ml) uygulaması yapıldı. LPS‟nin 

diferensiyasyon sırasında LIM-kinaz aktivitesi üzerine etkisi Western Blot analizi ile 

değerlendirildi. Bulgular: 3T3-L1 hücrelerine iki farklı konsantrasyonda uygulanan bakteriyel 

LPS (10-100 ng/ml), belirli zaman dilimlerinde LIM-kinaz fosforilasyonunu anlamlı olarak 

artırdı. Diğer taraftan LPS, preadipositlerin olgun adipositlere olan diferansiyasyonunu da 

baskıladı. Sonuç: Bu bulgular bakteriyel bir endotoksin olan LPS‟nin preadipositlerin 

adipositlere diferensiyasyonu sırasında Rho-kinaz yolağı üzerinden LIM-kinaz aktivitesini 

arttırdığını önermektedir. Ayrıca, LPS‟nin metabolik endotoksemide preadiposit 

diferensiyasyonu üzerine inhibitör etki gösterebileceğini düĢündürmektedir. Bu çalıĢma 
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Abstract 

 Introduction: Pregnancy loss is the most common complication, which occurs in nearly 15–

20% of clinically recognized pregnancies. Although it is known multiple factors lead for early 

miscarriages, genetic factors including numerical and structural chromosomal aberrations are 

the main causes of pregnancy loss. Material Method: Between 18-43 years old, 152 female 

patients were admitted to the Polyclinic of Gynecology and Obstetrics at Faculty of Medicine 

in Mersin University for miscarriage. This study for a twelve years period (2007-2018) of 

evaluating case notes of all patients who sent to our department. Samples from the fetuses 

which generally first trimester of pregnancy (71%) were processed using the flask cell culture 

method and GTG banding technique. At least 20 metaphase plates from each fetal tissue 

samples were cytogenetically examined. Karyotype analyzes and reporting were performed 

according to ISCN criteria. Results: A total of %74 samples were analyzed (113) and 28.31% 

(32) were abnormal. 20 cases with anomalies were observed as non-mosaic and 12 samples as 

a mosaic. In which 46.87% (15/32) were numerical, 34.37% (11/32) were sex chromosome 

and 18.75% (6/32) were structural anomalies. In 10.61% (12/113) showed mosaic karyotypes. 

While 50% (6/12) mosaic samples showed sexual mosaicism, 25% (3/12) showed autosomal 

mosaicism and 25% (3/12) showed structural mosaicism. Conclusion: Chromosomal 

aberrations are one of the important reason for the miscarriages, especially aneuploidy is the 

primary cause of the first trimester miscarriages. In accordance with our study, the most 

common karyotypic anomaly in early miscarriages is autosomal trisomy. Also, polyploidy, 

sex chromosome, and structural anomalies can also be cause pregnancy loss. 

Keywords: Pregnancy Loss Material, Flask Cell Culture, Cytogenetic, Chromosome 

Analysis, Chromosomal Anomalies 
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Özet 

 Uykuda geliĢen apne; hipoksemiye, arter kan basıncının artmasına, kalp hızının 

değiĢmesine, bunun sonucunda sistemik hipertansiyon, kalp yetmezliği, aritmi, kroner arter 

hastalığı, serebrovasküler hastalık ve en önemlisi ani ölüme yol açmaktadır. Tespit edilmemiĢ 

obstrüktif uyku apne sendromunun (OUAS) ortaya çıkarılması için baĢlıca hipokseminin 

miktarındaki (Arter kandaki PaO2 seviyesinin ne kadar düĢtüğü ve PaCO2 seviyesinin ne 

kadar yükseldiği) değiĢikliklerin daha iyi anlaĢılmasıyla mümkün olabilir. Çünkü Uykuda 

geliĢen apne 10 saniye veya daha fazla süreyle vücuttaki gaz değiĢimini engeller. Bunun 

sonucunda PaO2 seviyesinde anlamlı bir azalma, PaCO2 seviyesinde ise anlamlı bir artıĢ olur. 

Bu çalıĢmada OUAS Ģiddetine göre iki gruba ayrılmıĢ (ilk grup Apne-Hipopne Ġndeksi 5–15 

ve arası, ikinci grup Apne-Hipopne Ġndeksi 16 ve üstü) ve arteriyel kan gazları (PaO2 ve 

PaCO2, SaO2, pH) değerlerine bakılmıĢtır. Olgularda eĢlik eden hastalık olarak %88 kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı saptanmıĢtır. Anormal kangazı değerlerinin (PaO2 seviyesinin 

normal sınırların altında ve PaCO2 seviyesinin normal sınırların üstünde seyretmesi) eĢlik 

eden kronik obstrüktif akciğer hastalığıyla iliĢkili olduğu düĢünülmüĢtür. Bu durum 

hastanelere OUAS‟una bağlı bulgularla (horlama, tanıklı apne, gündüz aĢırı uyku hali vs.) ve 

eĢlik eden kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastalıklarla baĢvuran hastaların arteriyel 

kan gazı incelenmesinde anormalliklerin bulunması halinde tespit edilmemiĢ OUAS 

düĢünülebilir. OUAS‟nun belirlenmesi ve tedavisi OUAS‟na eĢlik eden komplikasyonların 

geliĢmesini engeller ve tedavisini sağlayabilir. Ġki grupta yer alan olguların arteriyel kan 

gazları değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Bu durum arteriyel kan gazı 

değerlerinin OUAS‟nun Ģiddetini (Hafif, Orta, Ağır OUAS) belirleyemediğini veya yetersiz 

kaldığını düĢündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obsrüktif Uyku Apne Sendromu, Arteriyel Kan Gazı, Parsiyel Oksijen 

Gazı, Parsiyel Karbondioksit Gazı. 
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Özet 

 GiriĢ: Küçük Hücreli DıĢı Akciğer Kanseri (KHDAK) tedavisinde cerrahi, radyoterapi 

,kemoterapi, moleküler hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi yer almaktadır. Lokal ileri 

akciğer kanserinde 60 Gy radyoterapi ve eĢzamanlı kemoterapi standart tedavidir . 

Radyoterapi 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi, Helikal 

Tomoterapi ve VMAT teknikleriyle yapılabilir. Radyoterapide Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi 

planlamasında heterojen doz dağılımını düzeltmek, sıcak nokatalrı azaltmak için Planlanan 

hedef hacmin (PTV)‟nin iç veya dıĢ kısmına ring denen hayali yapılar çizilebilmektedir. 

Bizde bu çalıĢmamızda bu yapıların doz dağılımına ve riskli organ dozlarına etkisini 

incelemek istedik Gereç ve Yöntem: Daha önce lokal ileri küçük hücreli dıĢı akciğer kanseri 

nedeniyle radyoterapi uygulamıĢ olduğumuz 10 hasta randomize olarak seçildi. Planlanan 

hedef hacmin (PTV)‟nin 8 mm etrafına 5 mm kalınlığında ring çizildi. Hastalara ringli ve 

ringsiz olarak 2 ayrı plan yapıldı. Bulgular: Tümör sarımı açısından, PTV maksimum doz, 

mean doz,CI,Integral doz,D2 ve D98 dozları açısından 2 teknik arasında fark saptanmadı. HI 

ringli kullanılmıĢ olan planda daha iyi saptandı (p=0,012). Total akciğer ortalama dozları, 

V5,V10,20,30 dozları arasında fark saptanmadı. Aynı taraf akciğer Dmean dozları ringli 

planda 21.45 Gy iken ringsiz planda 22.45 Gy olarak saptandı (p=0.023). Ayrıca aynı taraf 

akciğer V20 değeri ringli planda 43.05; ringsiz planda ise 47.05 olarak bulundu (p=0.003) . 

KarĢı akciğer Dmean,V5,V10,V20,V30 değerleri benzer bulundu. Sonuç: Her iki planda 

gerek PTV özellikleri gerekse riskli organ dozları açısından kabul edilebilir düzeydedir. 

Ringli planda daha iyi HI ve aynı taraf akciğerde Dmean ve V20,V30 değerleri elde 

edilmiĢtir. Aynı taraf akciğer dozları yüksek olan hastalarda ring çizimi önerilmektedir 

Anahtar Kelimeler: Akciğer Kanseri,tomoterapi,ring 
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Özet 

 Amaç: Bu çalıĢmanın amacı alt ekstremite lenfödemli hastalarda, ödem Ģiddeti ile statik 

denge ve fiziksel performans arasındaki iliĢkiyi incelemektir. Yöntem: ÇalıĢmaya yaĢ 

ortalaması 41.00±9.80 yıl olan, alt ekstremite lenfödemli 31 hasta (28 kadın, 3 erkek) ve yaĢ 

ortalaması 40.65±9.53 yıl olan 31 (25 kadın, 6 erkek) sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların 

alt ekstremite lenfödem Ģiddetleri, çevre ölçümü yapılıp frustum formülü ile hesaplanarak, 

fiziksel performansları Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKYT), statik dengeleri ise tek ayak 

üzerinde durma testi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Hastaların lenfödem tanı süresi 9.42±9.23 

yıldı. Hastaların 5‟inde hafif, 4‟ünde orta, 22‟sinde Ģiddetli lenfödem vardı. Alt ekstremite 

lenfödemli hastalar ile sağlıklı kontroller arasında statik denge ve fiziksel performans 

değerleri bakımından anlamlı fark bulundu (p <0.05). Alt ekstremite lenfödemli hastalarda, 

lenfödem Ģiddeti ile statik dengeleri arasında güçlü iliĢki (p<0.05) bulunmasına karĢın, 

lenfödem Ģiddeti ile fiziksel performans arasında anlamlı iliĢki saptanmadı (p>0.05). 

TartıĢma: Bu çalıĢmanın en önemli sonucu alt ekstremite lenfödemli hastalarda statik denge 

ve fiziksel performansın azalmıĢ olmasıdır. Bu hastalarda ödem Ģiddetinin artması statik 

dengeyi olumsuz etkilemiĢtir. ÇalıĢma sonucunun bu hasta grubunda uygulanan mevcut 

fizyoterapi ve rehabilitasyon programına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir 
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Özet 

 Amniyon sıvı embolisi (ASE) gebelikte, doğum esnasında veya doğumdan sonra 

geliĢebilen, oldukça nadir görülen ancak yaĢamı tehdit eden ciddi bir klinik durumdur. 

Mortalite oranlarının bazı yayınlarda % 90‟lara kadar ulaĢtığı belirtilmektedir. Tüm anne 

ölümlerinin% 10'una neden olduğu tahmin edilmektedir. Sağ kalanların bir çoğunda nörolojik 

sekeller kalmaktadır. Vakamız sağlıklı 21 yaĢında multigravid, erken memran rüptürü 

nedeniyle sezaryen operasyonu yapılan 39 haftalık gebe idi. Sezaryen operasyonunun bitimine 

yakın solunum yetmezliği ve dolaĢım kollapsı geliĢmesi üzerine hasta yoğun bakım ünitesinde 

tedavi edildi. YaklaĢık 30 dakikalık kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) ve ciddi 

komplikasyonlara rağmen hasta sekelsiz olarak hastaneden taburcu edildi. ASE uygulanan 

hastanın tedavisi, anaflaktik Ģokun tedavisine benzer. Erken müdahale ve baĢarılı transfüzyon 

sayesinde hastalar hayatta kalabilir. Bu sebeple ASE yönetimi kan ve kan ürünlerinin 

transfüzyonunun gerçekleĢtirilebileceği, üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri bulunan 

hastanelerde gerçekleĢtirilmelidir. 
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Abstract 

 Tuberous sclerosis (TS) is a genetic hamartomatous disease with a prevalence varying from 

1:6000 to 1:30000. It is a systemic disease taht primarily presents with cutaneous and 

neurological symptoms, but cardiac and renal lesions aldı occur and can affect anaesthetic 

management[1]. Cardiac rhabdomyoma which mat cause malignant arrhythmias can be seen 

in %60 of patient and regresse sponthaneously. CASE: 13 years old male patient diagnosed 

TS with cranial and cardiac involvement underwent emergency surgery with diagnosis of 

acute abdomen. Preoperative pediatric cardiology consultation suggested isoproterenol 

infusion and pacemaker in case of deep bradicardia and hypotension. Patient noninvasively 

monitored. HR:64bpm, arrhythmic with VES and SVES BP: 110/70 mm/Hg, cardiac 

oscultation revelead no pathological sounds. Sevoflurane %8 in N2O 5lt/minute, O2 

3lt/minute was used for induction. 2mcg/kg fentanyl and 0,6mg/kg atracurium were given 

intravenously. After aduquate muscle relaxation patient is intubeted with 5 mm orotracheal 

tube. Isoproterenol and pacemaker was arranged incase of need for use. Sevoflurane was 

reduced to %4 maintance of anesthesia. Surgery lasted 45 minutes with diagnosis of 

suppurative appendicitis. Patient extubated after adequate muscle strength without 

decurarization. Patient was sent to pediatric intensive care unit without complication. 

DISCUSSION: %60 of TS patients haber cardiac involvement which may cause severe 

hemodynamic disturbances and congestive hearth failure[2]. Anesthetic management of these 

patients should involve detailed preoperative cardiac examination. Pacemaker and relevant 

inotropic agents should be prepared prior ti surgery. 

Keywords: Tuberous Sclerosis, Anesthesia, Rhabdomyoma 

  



16 
 

Oral Presentation 

 

 

Antikoag lan Ġ laç Kullanımı ve HemĢirelik Yönetimi 

 

 

Tuğba Bilgehan
1
   Bahar Ġ nkaya

1
 

 

 
1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

*Sorumlu yazar: tugbafedai84@gmail.com 

 

 

 

Özet 

  Antikoagülan ilaçlar; standart (fraksiyone olmamıĢ) heparin (SH), düĢük molekül ağırlıklı 

heparin (DMAH), parenteral direkt trombin inhibitörleri, fondaparinuks, danaparoid, K 

vitamini antagonistleri (KVA) ve yeni oral antikoagülanlardır (YOAK). Antikoagülan tedavi 

esnasında INR düzeyi hedef aralığın dıĢında olduğunda majör (majör kanamalar, emboli, 

ölüm gibi) ve minör (hafif kanamalar, menoraji, morluklar, solunum sıkıntısı, hematüri gibi) 

yan etkiler yaĢanabilir ve bu durum bireyin yaĢam kalitesini olumsuz yönde etkiler. 

Antikoagülan ilaçların bilinen en önemli yan etkisi kanamanın yanı sıra antikoagülan ilaçların 

trombositopeni, osteoporoz, hipersensivite, cilt nekrozu, gastrointestinal sistemde gaz, tatta 

değiĢim, diyare, karın krampları, anoreksi, bulantı, kusma, yorgunluk, alopesi, ciltte sararma, 

soğuk algınlığı, ateĢ, ürtiker, dermatit, eozonofili, nefropati, agranülositoz, lökopeni ve hepatit 

gibi yan etkileri de bulunmaktadır. Antikoagülan ilaçlar birçok ilaç ve besin ile etkileĢime 

geçebilen bir ilaç türü olması sebebiyle birlikte hayatı tehdit edebilecek yan etkilerinin olması 

ve eksik/hatalı uygulanması sonucunda geri dönüĢü olmayan sorunlara yol bir ilaç grubudur. 

Antikoagülan tedavinin yönetimi sırasında yaĢamı tehdit eden komplikasyonlar oluĢabileceği 

için antikoagülan ilacın güvenli kullanımı ve hasta bireyin bu konuda bilgilendirilmesi 

gereklidir. Antikoagülan ilaç kullanan hastaların eğitim gereksinimlerinin kapsamlı olarak 

belirlenip taburcu olmadan önce planlanması önem taĢımaktadır. Günümüzde bu ilaç grubunu 

kullanan birçok hastaya sadece doz ile ilgili bilgi verilmekte ve sonrasında taburcu 

edilmektedir. Bu noktada hemĢirelik öğrencilerinin/hemĢirenin ve hemĢire akademisyenlerin 

konunun öneminin ne kadar farkında olduğu konusu gündeme gelmelidir. Antikoagülan 

ilaçların güvenli kullanımında hasta bireyin özellikleri doğrultusunda verilecek olan 

hemĢirelik eğitimi anahtar konumundadır. Bu nedenle hem hemĢirelik eğitiminde, hem de 

hasta eğitiminde antikoagülan ilaçların kullanımına yönelik eğitimlerin arttırılması ayrıca özel 

birimlerin kurulması ile oluĢabilecek komplikasyonların azalacağı düĢünülmektedir. Sonuç 

olarak bu derlemenin antikoagülan ilaçların güvenli kullanımı konusunda farkındalığı 

sağlaması amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan; HemĢirelik; HemĢirelik Yönetimi 
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Abstract 

 AĢırı aktif mesane nokturi ,pollaküri, sıkıĢma hissi ve sıkıĢma inkontinansından oluĢan bir 

semptomlar kompleksidir. Hayat kalitesini bozan bir durumdur. Prevalansı ile ilgili çeĢitli 

çalıĢmalar olmakta beraber genel olarak erkeklerin %16 „sında kadınların %16.9‟unda 

görülmektedir. Tanıda hikaye,fizik muayene,tam idrar tetkiki,post miksiyonel rezidu idrar 

tayini, iĢeme günlüğü , sorgulama formları kullanılmaktadır. Mesane fizyolojisine 

bakıldığında mesanede muskarinik(kolinerjik), nikotinik, alfa ve beta adrenerjik reseptörler 

bulunmaktadır. Muskarinik(kolinerjik) ve beta adrenerjik reseptörler detrusor kasında, 

nikotinik reseptörler pelvik tabanda yer almaktadır. Tedavi konservatif yaklaĢımlarla baĢlar. 

Konservatif yaklaĢımlar yeme içme alıĢkanlıklarının düzenlenmesi ve kabızlığın önlenmesi 

gibi yaĢam tarzı değiĢikliklerini içerir. Konservatif tedaviye ilaveten medikal tedavi 

önerilmektedir. Medikal tedavide ağırlıklı olarak antikolinerjik ilaçlar kullanılmaktadır. 

Oksibutinin ,trospiyum, tolterodin, darifenasin,propiverin, solifenasin , fesoterodin klinik 

pratikte kullanılan antikolinerjik ilaçlardır. Farklı muskarinik reseptörler üzerinden etki 

göstermektedirler. Genel olarak bu ilaçların etkinlikleri aynı, yan etkileri farklılık 

göstermektedir.Antikolinerjik tedavide görülen önemli bir sorun antikolinerjik yüktür. AĢırı 

aktif mesane yaĢla prevalansı artan bir sendromdur. YaĢlı hastalarda çoklu ilaç kullanımı 

önemli bir sorun olduğundan hastalarda antikolinerjik yüke bağlı antikolinerjik sendrom 

denen durum ortaya çıkabilir. Antikolinerjik sendromda ataksi, anksiyete, koma gibi santral 

ve hipertermi, azalmıĢ salivasyon,idrar retansiyonu gibi periferik semptomlar görülebilir. 

Yakın zamanda kullanıma Beta 3 agonisti mirabegron girmiĢtir. Ġnsan mesanesinde beta 

adrenerjik reseptör olarak en sık beta 3 alt tipi bulunmaktadır. Mirabegron mesane 

duvarındaki beta3 adrenerjik reseptörü stimule ederek mesanede idrar depolanmasını 

arttırmaktadır. Ġdrar depolama fazı üzerinden etkisini göstermektedir. Bu gruptaki ilk ajandır. 

2011‟de Japonya‟da,2012 de Food and Drug Administration(FDA) ve 2013 yılında da 

Avrupa‟da onay almıĢtır. Literatüre bakıldığında etkinlik, antimuskariniklerle karĢılaĢtırma, 

antimuskariniklerle kombinasyon ve yaĢlı hastalarda kullanımı ile ilgili birçok çalıĢma 

mevcuttur. AĢırı aktif mesane tedavisinde antikolinerjik yük istenmeyen hastalarda 

mirabegron kullanılabilecek bir ajandır. 

Keywords: Mirabegron, AĢırı Aktif Mesane 
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Abstract 

 GĠRĠġ-AMAÇ: Bardet -Biedl Sendromu (BBS) otozomal resesif geçiĢli heterojen bir 

siliopatidir. Retinal dejenerasyon,obezite,renal disfonksiyon, postaxial polidaktili ,öğrenme 

güçlüğü ve hipogonadizm ile karakterize bir hastalıktır. Pigmenter retinopati çocukluk 

döneminin sonlarında, diyabet, hipertansiyon, konjenital kardiyopati görülebilmektedir. 

Böbrek disfonksiyonu renal transplanta kadar ilerlemektedir. Obezite ve kısa boyun nedeniyle 

zor ventilasyon-zor entübasyon görülebilmektedir. OLGU 18 aylık kız hastaya ultrason 

eĢliğinde katater giriĢimi planlandı.Fizik muayenesinde, vücut ağırlığı 17kg, boyu 80 cm, 

obezite,kısa boyun, geliĢme geriliği, vajinal atrezi, polidaktili tespit edildi. Hastada retinal 

dejenerasyon ve böbrek disfonksiyonu görülmedi. Laboratuar değerleri normal sınırlar 

içerisindeydi. Hastanın 1. derece yakınlarından anestezi onamı alındı.Zor ventilasyon -hava 

yolu olabileceği düĢünülerek zor hava yolu ekipmanları anestezi indüksiyonu öncesi hazır 

bulunduruldu. Ekg,noninvaziv kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu monitorizasyonu 

yapıldı.Preoksijenizasyonu takiben 2 mg/kg propofol ve 1 mcg /kg remifentanil uygulanarak 

anestezi indüksiyonu sağlandı.. Maske ventilasyonu rahat olan hastaya 2 numara LMA 

kullanarak hava yolu sağlandı. Anestezi idamesi %50 oksijen/hava ve %3 sevoflurane ile 

sağlandı.Ameliyat sonrası yeterli spontan solunumu olan hastadan LMA çıkarıldı.YaklaĢık 30 

dakika süren iĢlem esnasında herhangi bir sorun ile karĢılaĢılmadı. Hemodinamisi stabil olan 

ve tam olarak derlenen hasta ilgili servise gönderildi. TARTIġMA Ġlk olarak 1920 lerde 

Georges Bardet ve Artur Biedl ,1866 da Lawrance ve Moon tarafından 

tanımlanmıĢtır.Ġnsidansı 1/13 500 ile 1/160 000 arasında değiĢmektedir. BBS ile iliĢkili 20 

den fazla gende bozukluk olmasına rağmen primer sorun hücresel bağlantının ana komponenti 

olan primer silia bozukluğudur. Genel ve rejyonel anestezi güvenle kullanılabilmektedir. 

Literatürde BBS lu hastalarda zor hava yolu yönetimi,videolaringoskop kullanımı ,hatta 

uyanık fiberoptik entübasyon ile ilgili vaka sunumları vardır. Özellikle obezite ve kısa boyun 

bu duruma neden olabilmektedir. BBS li olgularda karĢılaĢılabilecek zor ventilasyon ve zor 

entübasyon riski göz önüne alınarak gerekli ekipmanlar hazır bulundurulmalıdır ve 

komplikasyonları önleme açısından yeterli kiĢisel bilgi ve teknolojik ekipman 

kullanılmalıdır.BBS li hastalarda kısa boyun ve obezite nedeniyle LMA kullanımının uygun 

olabileceğine dikkat çekmek istedik. 

Keywords: Bardet-Biedl, Zor Hava Yolu, Anestezi 
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Özet 

 GiriĢ: Günümüzde bilim ve teknolojideki geliĢmeler tıpta tanı ve tedavi olanaklarını 

iyileĢtirmiĢ olsa da sağlık sistemlerinin sağlık hizmeti alan bireylerden beklentisi artmakta, 

bireylerden kendi sağlık sorumluluklarını almaları, bilgiyi anlamaları, sağlık kararları almaları 

beklenmektedir. Bu bilgiler ıĢığında, sağlığın geliĢtirilmesi ve sağlık bilincinin oluĢturulması 

için birey temelli uygulamalara odaklanılmıĢ ve sağlık okuryazarlığı (SOY) kavramı gündeme 

gelmeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmadaki amacımız birinci basamağa baĢvuran kiĢilerde sağlık 

okuryazarlığı düzeyini tespit etmek, iliĢkili faktörleri değerlendirerek bireylerin sağlık eğitimi 

ihtiyaçlarını saptayarak eğitimler düzenlemek ve politika oluĢturulmasına katkıda 

bulunmaktır. Materyal-Metod: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalıĢma, Etik kurul onayı 

alındıktan sonra Ekim 2018-Mart 2019 tarihleri arasında, Batman‟da Aile Sağlığı 

Merkezlerine (ASM) baĢvuran kiĢilerde yapılmıĢtır. Katılımcılara sosyodemografik kültürel 

özellikleri, genel sağlık durumları, diyet ve egzersiz yapma durumlarına yönelik sorular 

sorulmuĢ, Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Anketi uygulanmıĢtır. Verilerin analizi için SPSS 

18.0 programı kullanılmıĢtır. Bulgular: ÇalıĢmaya 413 kiĢi katılmıĢtır. Katılımcıların 263'ü 

kadındır (%63.7); yaĢ ortalamaları 31.0±9.3'tür (18-57 yaĢ). Lise ve altı okul mezunu oranı 

%36.6, üniversite mezun oranı %47.9'dur. SOY ölçeği ortalama puanları 32.0±8.4'tür. Yeterli 

veya mükemmel SOY'a sahip kiĢiler tüm katılımcıların %37.8'ini oluĢturmaktadır. Ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı (Cronbach α) 0.966 olarak hesaplanmıĢtır. Sağlığını çok iyi, mükemmel 

olarak bildirenlerin ve gelirlerini giderlerinden fazla olarak beyan edenlerin SOY düzeyleri 

daha yüksek olarak saptanmıĢtır (sırasıyla p=0.004 ve p=0.021). SOY puan ortalamaları ile 

cinsiyet, medeni durum, kitap okuma sıklığı ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiĢtir (sırasıyla p=0.650, p=0.491, 0.203, p=0.220). YaĢ ile SOY puanları 

arasında da anlamlı bir korelasyon saptanmamıĢtır (p=0.373). Sonuç: Katılımcıların sağlık 

okuryazarlığı düzeyi dünyadaki düzeyden daha iyi bulunmuĢtur. Bunun nedeni bölge 

özelliğinden dolayı Türkçe okuma-anlama düzeyi daha iyi olanların çalıĢmaya katılmayı 

kabul etmesi ve bu kiĢilerin de daha çok genç ve eğitimli olmalarına bağlanmıĢtır. Yine de 

çağdaĢ sağlık anlayıĢının dünyada ve ülkemizde egemen olabilmesi, sağlığın korunması ve 
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geliĢtirilmesi çabalarının baĢarıya ulaĢabilmesi için sağlık okuryazarlığı düzeyinin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Birinci Basamak, Sağlık ÇalıĢanları 

  



21 
 

Oral Presentation 

 

Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Gebelerde Dı astazı s Rektı  Abdomı nus ve Solunum 

Fonksı yonlarının KarĢılaĢtırılması: Pı lot ÇalıĢma 

 

 

Yasemı n Karaaslan
1
     ġeyda Toprak Çelenay

2
 

 

 
1
Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

Ġstanbul 
2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, Ankara 

*Corresponding author: ptyasemindeveci@gmail.com 

 

 

 

Abstract 

  Amaç: Bel ağrısı olan ve olmayan gebelerde diastazis rekti abdominis (DRA) ve solunum 

fonksiyonlarını karĢılaĢtırmaktı. Yöntem: ÇalıĢmaya 28 kadın dahil edildi. Bel ağrısı varlığına 

göre gebeler bel ağrısı olan (n= 15, yaĢ: 29,67±5,31 yıl, vücut kütle indeksi: 26,39±4,21 

kg/m2) ve bel ağrısı olmayanlar (n= 13, yaĢ: 28,69±4,29 yıl, vücut kütle indeksi:26,31±5,07 

kg/m2) Ģeklinde 2 gruba ayrıldı. Gebelerin fiziksel özellikleri kaydedildi. Gebelerin DRA‟ları 

DRA testi ile, solunum fonksiyonları spirometre (MIR Spirobank Hand-Held Spirometer, 

Italy) ile değerlendirildi. Analiz için bağımsız gruplarda t testi ve Chi-Square testi kullanıldı. 

Bulgular: Gebelerin yaĢ ve vücut kütle indeksi (VKĠ) benzerdi (pyaĢ: 0,758, pvki: 0,964). Bel 

ağrısı olan gebelerin %80‟inde DRA varken bel ağrısı olmayan gebelerin %61,5‟nda DRA 

vardı. Bel ağrısı olan ve olmayan gebeler arasında DRA görülme oranı benzerdi (p= 0,280). 

Bel ağrısı olan gebelerin 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (FEV1), zorlu vital 

kapasitesi (FVC), FEV1/FVC (%) ve tepe akım hızı (PEF) değerleri sırasıyla 2,18±0,71 lt; 

3,06±0,77 lt; 71,91±17,59 ve 2,98±1,59 lt/s iken, bel ağrısı olmayanlarda bu değerler sırasıyla 

2,70±0,48 lt; 3,56±0,62 lt; 78,06±12,77 ve 4,27±1,61 lt/s olarak hesaplandı. Bel ağrısı olan 

gebelerde bel ağrısı olmayanlara göre FEV1 (p=0,036) ve PEF (p=0,043) değerleri daha azdı. 

Gruplar arasında FVC (p= 0,076) ve FEV1/FVC (p= 0,306) değerleri için fark saptanmadı. 

Sonuç: Bel ağrısı olan gebelerde bel ağrısı olmayan gebelere göre solunum fonksiyonlarından 

FEV1 ve PEF değerlerinin daha az olduğu, FVC, FEV1/FVC değerlerinin ve DRA oranlarının 

ise benzer olduğu görüldü. Bu sonuçlara göre bel ağrısı olan gebelerin solunum 

fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum egzersizlerinin gebe programlarına eklenmesi 

önemli olabilir. Ayrıca çalıĢmamızda bel ağrısı olan ve olmayan gebelerde DRA varlığı 

oranlarının yüksek olduğu bulundu. Kliniklerde bu konu da dikkate alınmalıdır. 

Keywords: Bel Ağrısı; Diastasis Rekti Abdominus; Solunum Fonksiyonları; Gebelik 
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Abstract 

 Bu araĢtırma, bir eğitim ve araĢtırma hastanesinde çalıĢan sağlık personellerinin doku ve 

organ nakli hakkında bilgi düzeylerini saptamak amacıyla uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın 

çalıĢma grubunu bir eğitim ve araĢtırma hastanesinde çalıĢan sağlık personelleri 

oluĢturmaktadır. Veriler, araĢtırmaya katılmayı kabul edip, anket dolduran 130 sağlık 

personelinden elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın verileri, 1 ġubat- 1 Nisan tarihleri arasında 

katılanların gönüllülük esasına dayanarak hastane ortamında toplanmıĢtır. Veriler SPSS 22.0 

paket programında veri tabanı oluĢturularak, yüzdelik grafiklerle değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre; Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde çalıĢan sağlık 

personellerinin %72,3‟ü kadın, %30‟u 19-24 yaĢ grubunda, %50‟si bekar, %49,2‟si hemĢire 

olarak, %45,4‟ü mesleğinde 0-5 yıldır çalıĢmakta olduğu tespit edilmiĢtir. Hastanedeki sağlık 

personellerinin doku ve organ nakli hakkında bilgi düzeylerine bakıldığında; kadavradan doku 

organ nakli yapılabileceğini onaylayanların oranı %63.1iken, doku organ nakli yapılmadan 

önce doku testi yapılması gerektiğini onaylayanlar oranı ise %89.2‟ dir. Sağlık personellerinin 

doku organ nakli ihtiyacı olduğu zaman baĢka bir insandan doku organ alınabileceği sorusuna 

evet diyenlerin oranı %83.1‟dir. Aile ya da akrabadan birine organ doku nakli gerekli olduğu 

durumlarda bağıĢlanabileceği maddesine evet diyenlerin oranı %89.2 olarak tespit edilmiĢtir. 

Doku organ bağıĢı yapılırken kiĢinin sözel olarak doku organ bağıĢlamasının yetersiz 

olduğunu düĢünenlerin oranı %71.5‟ dır. Ġsteyen herkes para karĢılığı doku ve organlarını 

satabilir sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı %94.6 olarak bulunmuĢtur. Sağlık personelleri 

olmaları nedeniyle bilgi düzeyleri daha yüksek olması beklenirken, organ ve doku nakli 

konusunda bilgi eksiklikleri mevcuttur. 

Keywords: Doku, Organ, Nakil, Bilgi Düzeyi, Sağlık Personeli 
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Abstract 

 GiriĢ: Hayatın içinde olan, insanın baĢından geçen ve bazen bir daha hiçbir Ģeyin eskisi 

olmasına izin vermeyen olaylara „travma‟ denir. Bu ifade bir baĢka deyiĢle insan gücünü aĢan 

veya zorlayan „Ģey‟ olarak da tanımlanabilir. KiĢi burada yaĢanan olayları ya kendi yaĢamına 

ya da bir baĢkasının yaĢamına tehdit olarak görmektedir. Travmalar, Doğal afetler sonucu 

ortaya çıkan ve insan eliyle olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal olanlar herkesin bildiği gibi; sel, 

yangın ve deprem gibi beklenmedik olaylardır. Ġnsan eliyle meydana gelen travmalar ise; 

tacizler, istismarın tüm türleri, kazalar ve çok kötü bir duruma Ģahit olmak gibi 

çeĢitlenebilmektedir. Bunların içinde de uzun süreli ve kısa süreli olarak gruplara 

ayrılabilmektedir. Kısa süreli olanların travma oluĢturma ihtimalleri uzun süreli olanlara 

nispeten daha düĢüktür. Bir taciz veya tecavüzün ile savaĢ ve mültecilik durumları travma 

oluĢumu için yeterli olabilmektedir. Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, bir mülteci kampında 

yaĢayan ve ortaöğretime devam eden Suriyeli çocukların olumsuz yaĢam deneyimlerinden 

kaynaklanan travmatik yaĢantılarını incelemektir. Yöntem: Nitel yaklaĢımın esas alındığı 

araĢtırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada doküman olarak Suriyeli 

mültecilerin yaĢadığı kampta 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ortaöğretim 

programındaki rehberlik servisine baĢvuran 29 öğrencinin “Öğrenci Bilgi Formu” 

incelenmiĢtir. Bu formlarda, çocuklara sorulan „SavaĢ ve Göç‟ ile ilgili „Hala etkisinde 

olduğunuz bir olay yaĢadınız mı?‟ ve „YaĢamıĢsanız açıklayınız?‟ Ģeklindeki sorulara 

verdikleri yazılı cevaplar yer almaktadır. AraĢtırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi 

yöntemi ile çözümlenmiĢtir. Bulgular: Elde edilen bulgular doğrultusunda çocukların savaĢ 

sırasında yaĢadıkları olumsuz yaĢam deneyimlerinin çocuklardaki çeĢitli travmatik etkileri 

görülmektedir. Sonuç: Çocukların savaĢın olumsuz etkilerine maruz kalmaları ve yaĢadıkları 

olumsuz yaĢam deneyimleri karĢısında daha kırılgan ve savunmasız olmaları, çeĢitli Ģiddet 

olaylarına tanık olmaları onların daha fazla travmatize olmalarına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı savaĢa veya Ģiddete maruz kalarak veya tanıklık ederek oluĢan travmatik yaĢantıların 

etkisini azaltmak için düzenlenen psikososyal destek çalıĢmaları önem arz etmektedir. 

Keywords: Travma, Suriyeli Çocuklar, Travmatik YaĢantı, 
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Abstract 

 Uçucu madde bağımlılığı ve toksik gaz inhalasyonu günümüzde önemli bir halk sağlığı 

problemidir. Çakmak gazı olarak da bilinen bütan gazının keyif amaçlı inhalasyonu kolay 

eriĢilir olması, ucuz olması ve yasal denetimin olmaması sebebiyle özellikle çocuklar ve 

gençler arasında yaygınlaĢmaktadır. Bu olgularda klinik tablo öfori ve konfüzyondan nöbet ve 

komaya kadar değiĢkendir. Bu olgularda kardiyopulmoner resusitasyon esnasında uygulanan 

adrenalin ve entübasyon gibi giriĢimler hastanın ventriküler fibrilasyon eĢiğini düĢürebilir ve 

tekrarlayan ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Bu olgu sunumunda 16 yaĢında, çakmak 

gazı kötüye kullanımı sonucu tekrarlayan ventriküler fibrilasyon tablosu geliĢen hastanın acil 

servis ve yoğun bakımda tedavi yönetimi tartıĢılmıĢtır. Bütan zehirlenmesi vakalarının 

resüsitasyonu özel bir yaklaĢım gerektirir. Bu hastalarda hızlı kardiyovasküler kollaps sıktır. 

Ayrıca, entübasyon veya epinefrin vermek gibi temel resüsitasyon uygulamalarından herhangi 

biriyle ventriküler fibrilasyon eĢiği azaltılabilir. Benzer durumlarda, amiodaron gibi 

antiaritmik ajanların erken kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Keywords: Çakmak Gazı, Bütan Ġntoksikasyonu, Kardiyopulmoner Arrest, Ventriküler 

Fibrilasyon 
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Abstract 

 Aim: Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) gene encodes a multifunctional 

cytokine that contributes to innate and adaptive immune responses. MIF overexpression has 

been observed in several human neoplasms. This study aimed to evaluate whether MIF gene 

rs755622 variant plays any role in breast cancer and gastrointestinal cancer ethiopathogenesis. 

Methods: Present study included 33 patients with breast cancer, 53 patients with 

gastrointestinal cancer, and 67 healthy controls. Genomic DNA extracted from peripheral 

venous blood. The MIF - rs755622 variant was genotyped using polymerase chain reaction-

restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP/AluI) method. The results were 

statistically analyzed by calculating the odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) 

using the χ2 test. Results: There was significant difference in genotype and allele frequencies 

between breast cancer group and control group in terms of MIF - rs755622variant. The 

frequency of GG genotype and G allele of the MIF - rs755622 were found significantly higher 

in breast cancer patients compared to those in healthy controls (p=0.003, p=0.001, 

respectively). MIF - rs755622 variant GG genotype had a 5-fold increased risk for breast 

cancer. No statistically significant difference in allele and genotype frequencies were 

observed between gastrointestinal cancer patients and control group (p > 0.05). Conclusion: In 

conclusion, our results provided evidence that MIF - rs755622 variant may contribute to 

breast cancer development in a Turkish cohort. Further studies are needed to confirm this 

observation. 
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Abstract 

 Introduction: Acute myeloid leukemia (AML) and Myelodysplastic Syndrome (MDS) are 

heterogeneous group of malignancies originating from hematopoietic stem cells. 

Chromosomal abnormalities have been reported in >50% of both diseases and also are major 

markers in the diagnosis, classification, prognosis, treatment and pathogenesis of AML and 

MDS. Our aim was to evaluate the chromosomal abnormalities in large patient series with 

MDS and AML. Material-Method: Between 2007 and 2018, 431 samples of bone marrow 

from patients with AML and 407 patients with MDS were sent to Mersin University Medical 

Faculty, Medical Biology and Genetics Department for cytogenetic evaluation. Cytogenetic 

analysis of bone marrows obtained by direct conventional metod was performed using GTG 

banding technique. 10-20 methaphases were analysed for each case and karyotyped according 

to the International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN 2013) Results: 

Among 431 MDS patients, 321 had a normal karyotpe (75%) and clonal cytogenetic 

abnormalities were found in 24 patients (6%), of which 13 cases (%54,2) had complex 

karyotype, 11 patients (45,8%) had one or two chromosomal changes. As regards 407 AML 

patients, 299 had no karyotype abnormalities (73%), 28 (7%) had clonal cytogenetic 

abnormalities of which 17 (61%) had complex karyotype and 11 (39%) patients had one or 

two chromosomal changes. Conclusion: Cytogenetic analysis of BM samples from patients 

with AML and MDS has became important part of clinical care. The most frequent 

abnormality was t(15;17)(q22;q11-12) in AML and trisomy 8 in MDS. These findings were 

similar with the results achieved in other studies. 
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Abstract 

 GiriĢ: Sepsis, tüm dünyada görülen mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerinden biri 

olmakla beraber enfeksiyona karĢı verilen sistemik bir inflamatuvar yanıttır. Doğal bir 

polifenol bileĢik olan apigenin ise koruyucu ve tedavi edici birçok etkiye sahiptir. Bu 

çalıĢmada, apigenin‟in sepsis ile indüklenmiĢ karaciğer hasarında ortaya çıkan inflamasyon ve 

oksidatif stres gibi bazı hücresel olaylar üzerine olan koruyucu etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. Materyal ve Metot: 64 adet diĢi Wistar-albino sıçanlar, kontrol ve deney 

gruplarını içeren sekiz gruba ayrıldı. Deney gruplarına, sepsis modeli çekal ligasyon ve 

perforasyon yöntemi ile gerçekleĢtirildi. Sıçanlardan alınan kan örneklerinde bazı sitokin 

seviyeleri (TNF-alfa ve IL-6) ve oksidatif stres parametreleri (iNOS ve eNOS) Real-Time 

PCR metodu ile ölçüldü. Doku biyokimyası ile antioksidant parametreler ölçüldü. 

Histopatolojik analizler için, Hematoksilen & Eozin boyama metodu gerçekleĢtirildi. 

Sonuçlar: Sepsis, sitokin seviyelerinde ciddi bir artıĢa sebep olurken, apigenin uygulanan 

gruplarda sitokin seviyeleri azalmıĢtır. Diğer taraftan, benzer Ģekilde iNOS ve eNOS 

seviyeleri sepsis gruplarında artarken, apigenin uygulanan gruplarda doza bağlı olarak 

azalmıĢtır. Doku biyokimyası analizleri, Real-Time PCR sonuçlarını desteklemektedir. Son 

olarak, histopatolojik analizler değerlendirildiğinde apigenin uygulamasının sepsis ile 

indüklenmiĢ karaciğer hasarı üzerine koruyucu etkileri olduğu belirlenmiĢtir. TartıĢma: Elde 

edilen bulgular, sepsis ile indüklenmiĢ karaciğer hasarı üzerine apigenin‟in muhtemel bir 

koruyucu etkisinin olduğunu göstermektedir. Sepsisin tüm dünyada yüksek mortalite oranına 

sahip olduğu ve hastalığa ait mekanizmaların tüm yönleri ile bilinmediği gerçeği göz önüne 

alındığında, mevcut tedavi protokollerine ilaveten apigenin gibi yeni terapötik ve/veya 

koruyucu ajanların tanımlanması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. 
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Özet 

 Amaç: Ġlaç zehirlenmeleri günümüzde çocuk acil servislerine baĢvurularda önemli bir yer 

tutmaktadır. Mortalite ve morbiditenin önlenebilir nedenlerinden biri olduğundan uygun 

tedavi seçimi ve önleyici tedbirler son derece önemlidir. . Bu çalıĢmada, çocuk acil sevisine 

baĢvuran olgular incelenerek literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıĢtır. Gereç ve 

Yöntemler: Çocuk Acil Servisi‟ne 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında zehirlenme 

Ģüphesiyle getirilen yaĢları 1 ay-17 yaĢ arasında değiĢen 95 olgu çalıĢmaya dahil edildi. 

Bulgular: Olguların % 50.5‟i kız olup % 49.5‟i erkek cinsiyetteydi. Olguların ortalama yaĢı 

6.19±6.15 yıl idi. En sık analjezik ve antipiretik özellikteki ilaçlarla zehirlenmeler görülürken 

en sık etken madde parasetamoldü. Olguların %78.9‟u etkene kazara maruz kalırken % 21.1‟i 

intihar giriĢiminde bulunarak etkene maruz kalmıĢlardı. Ġntihar giriĢiminde bulunan olguların 

% 80‟i kız cinsiyetteydi. Olguların ortalama laboratuvar değerleri normal referans 

aralığındaydı. Tüm olgular Ģifayla taburcu edildi. Sonuç: Zehirlenmelerin sık görüldüğü 

çocukluk çağı olgularda analjezik ve antipiretik ilaçların kapak kilit sistemiyle birlikte 

korunmasının zehirlenme vakalarının sayısını ciddi derecede düĢürebileceği düĢünülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Parasetamol, Pediatri, Zehirlenmeler 

  



29 
 

Oral Presentation 

 

 

Çocuk DiĢ Hekimliğinde Sıklıkla Kullanılan G ncel Kompomer Restoratif Materyalleri 

 

 

Ayçin Sağıroğlu
1
 * , Behiye Bolg l

1
 

 

 
1
Mustafa Kemal Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 

*Sorumlu yazar: aycinsagiroglu@gmail.com 

 

 

 

Özet 

 Süt diĢlerinde cam iyonomer simanlarla birlikte en sık kullanılan materyallerden olan, 

literatürde poliasit modifiye kompozit rezinler olarak da adlandırılan kompomerler, özellikle 

çocuk diĢ hekimliği için özel bir öneme sahiptir. 1990‟lı yılların baĢında piyasaya 

tanıtılmalarından itibaren zamanla kullanım alanları geniĢlemiĢ ve daha sonra çocukların 

dental tedaviye ilgisini arttıran renkli kompomer materyalleri üretilmiĢtir. Özellikle 

çocuklarda kullanım kolaylığı sağlayan kompomer materyallerinin tüm geliĢmelere rağmen 

kompozit rezinlerden düĢük olan mekanik özelliklerini geliĢtirmek amacıyla yapılarına 

biyoaktif cam ve hidroksiapatit partikülleri ilave edildiği deneysel çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Geleneksel diĢ rengindeki kompomerlerle ilgili çeĢitli biyouyumluluk 

çalıĢmaları olmasına karĢılık, renkli kompomer materyallerinin biyouyumluluğuna yönelik 

çalıĢma sayısı yetersizdir. Bu derlemede, piyasaya tanıtılmalarından bu yana geliĢen 

kompomer dental restoratif materyallerinin çeĢitli fiziksel, mekanik ve biyolojik özellikleri ile 

klinik performansı hakkında geçmiĢten günümüze yapılan çalıĢmalardan yola çıkılarak elde 

edilen bilgilerin bir güncellemesi sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biyouyumluluk, Kompomer, Renkli Kompomer, Süt DiĢi 

  



30 
 

Oral Presentation 

 

 

Çocuk Nöroloji Polikliniğinden Epilepsi Tanısı ile Takipli Hastaların Değerlendirilmesi 

 

 

Pınar Arıcan
1
 * 

 

 
1
KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji Kliniği 

*Sorumlu yazar: pinararican@windowslive.com 

 

 

 

Özet 

 GiriĢ: Epilepsi, provoke olmadan en az 24 saat arayla geçirilen iki veya daha fazla nöbet 

olarak tanımlanan kronik bir hastalıktır. Uluslararası Epilepsi ile SavaĢ Derneğinin 2017 

sınıflamasına göre etyolojisi yapısal, metabolik, genetik, enfeksiyöz, immun ve bilinmeyen 

olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalıĢmada, çocuk nöroloji polikliniğinden epilepsi tanısı ile 

takipli hastaların klinik özelliklerini ve aldıkları antiepileptik tedaviyi değerlendirilmesini 

amaçlandı. Yöntem: Bu çalıĢmaya, KahramanmaraĢ Necip Fazıl ġehir Hastanesi çocuk 

nöroloji polikliniğine epilepsi tanısı ile baĢvuran 1-18 yaĢ arası hastalar dahil edildi. Hastalar 

demografik verileri, klinik bulguları, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve 

elektroensefalografi (EEG) sonuçları, verilen tedavi, tedavi etkinliği ve tedaviye devam süresi 

ile değerlendirildi. Bulgular: ÇalıĢmaya alınan 114 hastanın 46‟sı (%40) kız, 68‟i (%60) 

erkek; ortalama yaĢı 5 ± 4 yıldı. Takip süresi ortalama 19 ± 8 ay olarak kaydedildi. Nöbet 

tipine göre; fokal nöbet sıklığı %36, jeneralize nöbet sıklığı %64 saptandı. Nöbet etiyolojisine 

göre; 13 hasta yapısal, 3 hasta genetik, 98 hasta hasta nedeni bilinmeyen grupta 

değerlendirildi. Doksan yedi hastanın kraniyal MRG sonucu normaldi. Tedavi öncesi çekilen 

EEG sonucu 66 (%58) hastanın normal, 33 (%29) hastanın fokal epileptik bozukluk, 15 (%13) 

hastanın jeneralize epileptik bozukluk olarak değerlendirilmiĢti. Hastaların % 58‟si sodyum 

valproat, %21‟i fenobarbital, %15‟i levetirasetam, %4‟ü okskarbazepin, %2‟si karbamazepin 

almaktaydı. On dört (%12) hasta dirençli epilepsi tanısı ile takipliydi. Yan etki olarak sodyum 

valproat kullanan bir hastada iĢtah artıĢı, levetirasetam kullanan bir hastada sinirlilik görüldü. 

TartıĢma Epilepsi özellikle çocukluk çağında sık görülmektedir. Tedavide ilaç seçimi nöbetin 

tipine, etyolojisine, hastanın yaĢına ve ilacın yan etki profiline göre yapılmaktadır. 

Çocuklarda, klinik uygulamada, ilk antiepileptik ilacın etkinliği ve güvenilirliği hakkında 

sınırlı veri mevcuttur. Hastaların %12‟si dirençli epilepsi tanısı ile takipliydi. Antiepileptik 

tedaviye bağlı iki hastada yan etki gözlendi ama hiçbir hasta tedaviye bağlı yan etkiler 

nedeniyle antiepileptik ilaç tedavisini bırakmadı. Bu çalıĢmada, çocuk hasta grubunda epilepsi 

tanısı ile takipli hastaların klinik özelliklerini ve aldıkları antiepileptik tedaviyi sunuldu. 
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Abstract 

 Amaç: Çocuk ve adölesanlarda her iki akciğer hacminin normal referans değerlerini rutin 

bilgisayarlı tomografi (BT) ile belirleyerek, cinsiyet ve yaĢ ile iliĢkisini kıyaslamaktır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalıĢmada, akciğer BT'si normal olan (yaĢ aralığı: 4-17 yıl) 100 olgu 

(53 erkek, 47 kız) değerlendirildi. Olgular yaĢları 4-7 yıl (okul öncesi [31]), 8-12 yıl (okul 

çağı [30]) ve 13-17 yıl (adölesan [39]) olarak üç alt gruba ayrıldı. Cinsiyet ve yaĢ gibi 

demografik veriler kaydedildi. Sağ, sol ve toplam akciğer hacimlerinin ayarları otomatik 

hacimsel yazılım programı ile hesaplandı. Her iki akciğer, cinsiyet ve yaĢ grupları arasında 

hacim kıyaslamaları yapıldı. Ġstatiksel analizde Wilcoxon Signed-ranks testi, Mann-Whitney 

U testi ve Tamhane testi kullanıldı. Bulgular: Tüm olgularda sağ akciğer hacmi sol akciğer 

fazlaydı (p˂0.001). Cinsiyetler arasında toplam akciğer hacminde anlamlı fark saptanmadı (p 

= 0.421). Sağ, sol ve toplam akciğer ortalama değerleri sırasıyla okul öncesi grupta 379 cm3, 

310 cm3 ve 689 cm3, okul çağı grupta 840 cm3, 710 cm3 ve 1550 cm3, adölesan grupta 1670 

cm3, 1391 cm3 ve 3061 cm3 olarak saptandı. Hem okul öncesinden okul çağına, hem de okul 

çağıdan adölesan periyoda geçiĢte, sağ, sol ve toplam akciğer hacimleri anlamlı olarak 

artmaktaydı. Sonuç: Çocuk ve adölesanlarda BT‟de normal akciğer hacminin kantitatif 

referans değerleri ortaya konuldu. YaĢ grubu arttıkça akciğer hacminde anlamlı artıĢ 

mevcuttur. Cinsiyetin akciğer hacmi üzerinde anlamlı etkisi yoktur. 
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Abstract 

 Amaç: Rejyonel anestezinin önemli bir basamağı olan sedasyon amacıyla kullanılan sedatif 

ajanların sinir bloğu karakteristiğine etkileri sıklıkla bilimsel araĢtırmalara konu olmaktadır. 

ÇalıĢmamızda yoğun bakım ünitelerinde bilinçli sedasyon amacıyla kullanılan 

deksmedetomidin ile midazolamın infraklavikular sinir bloğu baĢlama ve sonlanma zamanına 

etkilerini karĢılaĢtırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Yerel etik kurul onayı ve yazılı 

bilgilendirilmiĢ onam formu alındıktan sonra, 18-65 yaĢ aralığında, Amerikan 

Anesteziyologlar Birliği (ASA) I-II grubu Ġnfraklavikülar blok yapılacak 60 hasta randomize 

edilerek iki gruba ayrıldı. Grup D‟ye sedasyon amacıyla 0.8μg/kg deksmedetomidin bolus 

sonrasında 0.2-0.7 μg/kg/h idame tedavi verildi, Grup M‟ye 0.05 mg/kg midazolam bolus 

sonrasında 0.02-0.2 mg/kg/h idame tedavi verildi. Hastaların demografik verileri, kalp tepe 

atımı, ortalama arteryal basınç, duyusal ve motor blok baĢlama ve sonlanma zamanı analiz 

edildi. Bulgular: Grupların demografik verileri benzerdir, kalp tepe atımı ve ortalama arteryal 

basınç deksmedetomidin grubunda daha düĢük bulundu. Duyusal (Grup D: 8.6±2.4 dk Grup 

M: 16.2±1.8 dk) ve motor blok baĢlama zamanı (Grup D: 14.2±1.6 dk, Grup M: 21.4±2.3 dk) 

Deksmedetomidin grubunda midazolam grubuna göre daha kısa, duyusal (Grup D: 

715.4±41.1 dk Grup M: 518.1±44.2 dk) ve motor blok sonlanma zamanı(Grup D: 

613.6±38.1dk Grup M: 421.3±37.2) ise daha uzun olarak bulundu. Sonuç: Ultrason 

klavuzluğunda yapılan infraklavikular blok yapılmıĢ hastalarda sedasyon amacıyla 

deksmedetomidin kullanılması midazolama kıyasla, blok baĢlama süresini kısaltıp,blok 

sonlanma süresini uzatmaktadır.Conclusion: The use of dexmedetomidine for sedation on 

patients who received ultrasound-guided infraclavicular block for upper extremity surgeries 

resulted earlier onset time to sensory and motor block and prolonged sensory and motor block 

termination time. 
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Abstract 

 Introduction:Chromosome analysis is performed prenatally to provide information about 

the developing fetus or postnatally to aid in diagnosis of individuals with congenital 

anomalies, or recurrent miscarriage. Amniocentesis is the most commonly used technique for 

prenatal genetic diagnosis.Two different method can be used for the culture of amniotic fluid 

samples in the laboratories. The first one is to produce cells in culture flasks. In this case, 

analysis of the colonies one by one isn‟t possible, and evidence of true fetal mosaicism will 

consist of finding the same abnormality in cells from two or more independent cultures. The 

alternative culture system is “in-situ” method. In this method the cells are grown, harvested 

for metaphase spreads, and analyzed on glass coverslips. This is a very effective method for 

detecting true mosaisms. Material and Method:This study evaluated the results of 4733 

amniocentesis samples sent to our laboratory for prenatal cytogenetic analysis between 

January2007 and March2019. In-situ culture and harvest method was performed to all 

samples. The analyses were carried out by GTG banding after colchicine incubation. 

Karyotype analysis and reporting were performed according to ISCN criteria. 

Results:Numerical, structural or chromosome sex anomalies were identified in 184samples 

out of 4733(3,88%). In 164samples, numerical, structural or sex mosaism were determined. 

While 21 out of 164samples were reported as Level III true mosaism(0.44%), out of 

16(0.33%)Level I and out of 127(2.68%)Level II mosaism.No growth was observed in 

3(0.06%) cultures. Conclusions:The numerical and structural chromosomal anomaly rates 

obtained in our prenatal cytogenetic analysis studies are generally similar to the literature. 

However; trisomy21 is about 15 times higher than the literature data. In situ culture method 

can be preferred as an advantageous method for shortening culture time and leveling mosaic 

cases. The findings we have obtained supports that this method can be used as a reliable and 

sensitive method for this purpose. 

Keywords: Amniocentesis, Cytogenetic, in Situ Culture Method, Mosaism, Prenatal 

Cytogenetic, 
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Özet 

 Amaç: Ağız içerisinde ilk süren daimi diĢ olan birinci daimi molarlar için genellikle büyük 

çürük lezyonları nedeniyle erken yaĢta çekim endikasyonu konulmaktadır. Bu çalıĢmanın 

amacı erken yaĢta çekimi yapılan birinci daimi molar diĢlerin sebep olduğu ortodontik tedavi 

ihtiyacının değerlendirilmesidir. Metod: YaĢları 11-16 arasında olan, en az bir adet daimi 

birinci molar diĢ çekimi yapılmıĢ ve çekim boĢluğunun distalinde ikinci daimi molarları 

bulunan 74 çocuk hasta (ort: 14.33) çalıĢmaya dahil edildi. Toplam 110 adet daimi birinci 

molar diĢ çekimi yapılmıĢ olan hastaların çekim zamanı ile değerlendirme zamanı arasındaki 

süre en az 3 yıldır, çekim yaĢları 8-13 arasında ve ortalama çekim yaĢı 10.66‟dır. Ortodontik 

tedavi ihtiyacı panoramik radyografiler, klinik muayene ve fotoğraflar ile değerlendirildi ve 

kaydedildi. Bulgular: Toplam 74 hastanın 34'ü (% 50) erkek, 34'ü (% 50) kadındır. Bunlardan 

ortodontik tedavi ihtiyacı olduğu gözlenen 62 hastanın (% 83.7) 35‟inin (%47.2) birinci daimi 

molar diĢ çekimi sebebiyle ortodontik tedavi ihtiyacı bulunduğu kaydedildi. 12 hastada 

(%16.2) herhangi bir ortodontik tedavi gereksinimi olmadan spontan kapanma ve ikinci daimi 

molar diĢlerin paralel sürmesi gözlendi. Sonuçlar: Birinci daimi molar diĢlerin erken yaĢta 

çekimi oklüzyon bozuklukları, diĢsel asimetriler ve iskelet sorunlarına neden olabilmektedir. 

Ülkemizde birinci daimi molar diĢ çekim endikasyonu ile çok sık karĢılaĢılmaktadır. Çekim 

sonucu oluĢabilecek ortodontik sorunların önlenmesinde çekim zamanının doğru belirlenmesi 

önemlidir. Ayrıca çekim yapılan hastalarda ortodontik tedavi ihtiyacını belirlemek için 

düzenli klinik gözlem ve farklı kriterlerin birarada değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, Birinci Daimi Molar DiĢ, Oklüzyon, KarıĢık DiĢlenme 
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Özet 

 Travmatik omurilik hasarı (TOH) motor, duyu ve otonomik fonksiyonları ciddi Ģekilde 

bozmaktadır. Travmatik omurilik hasarı doku nekrozu ve fonksiyon kaybı ile sonuçlanan 

ciddi biyokimyasal, patolojik olaylara yol açar. Ġlk olarak meydana gelen reaksiyonlardan biri 

reaktif oksijen türlerinin oluĢumudur ve hücresel hasara neden olmaktadır. Omurilikteki 

yaralanma, nöronların apoptozisi ve glial hücrelerin aktivasyonu ve nörolojik fonksiyon 

bozukluğu ile sonuçlanan bir tepki baĢlatır. Akut omurilik yaralanmalarında deksametazon ile 

tedavi sonrası kortikosteroid almayan gruba göre daha fazla iyileĢme olduğu gösterilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada amacımız, omurilik hasarı sonrası meydana gelen nöronal hasarda, inflamatuvar 

hücreler tarafından salınan bir sitokin olan TNF-α ile apoptozisin düzenlenmesinde rol 

oynayan proapoptotik Bax ekspresyonlarındaki değiĢimlerin immünohistokimyasal olarak 

gösterilmesidir. Deneysel omurilik hasarı yaratmak için; orta derecede bir yaralanmaya neden 

olan ağırlık düĢürme yöntemi (T10 üzerine 100 g/cm kuvvet ile) kullanılmıĢtır. Hasar sonrası 

uygulamalı gruba intraperitonal yoldan 1 mg/kg deksametazon bir hafta boyunca uygulanmıĢ, 

süre sonunda anestezi altında feda edilerek omurilikleri çıkarılmıĢ ve formaldehit solüsyonuna 

alınmıĢtır. Rutin histolojik takip sonrası dokular parafine gömülmüĢ, yarı-ince kesitleri 

alınarak histopatolojik incelemeleri yapılmıĢtır. Ġmmunohistokimyasal analiz için, doku 

örnekleri, Bax ve TNF-α primer antikorları ile boyanarak mikroskop altında incelenmiĢtir. 

Histopatolojik incelemeler, TOH grubunda ependimal hücrelerde dejenerasyon ve apoptotik 

değiĢimler izlendi. Deksametazon uygulamalı grupta gri ve beyaz maddede az sayıda 

inflamatuvar hücre gözlendi. Hafif Ģekilde dejenere olmuĢ çok kutuplu ve bipolar hücreler ve 

az sayıda glia hücresinin piknotik çekirdeğe sahip olduğu görülmüĢtür. TOH grubunda 

Substantia griseada, bipolar ve multipolar nöronlarda ve glia hücrelerinde pozitif Bax 

ekspresyonunda artıĢ görüldü ve Substantia albadaki glia hücrelerinde apoptotik değiĢiklikler 

gözlendi. Uygulamalı grupta bazı bipolar ve multipolar nöronlarda pozitif bulundu, glia 

hücrelerinde ise negatifti. TOH grubunda, TNF-α ekspresyonu glial makrofajlarda, bipolar ve 

multipolar nöronlarda anlamlı iken, uygulamalı grupta Glia hücreler ve bazı bipolar 

nöronlarda pozitifti. Dexametazonun oksidatif stres etkisini azaltarak inflamasyon geliĢimini 
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önleyebileceği, nöron ve glialarda mitokondriyal dıĢ zar geçirgenliğini değiĢtirerek apoptozisi 

önleyebileceği düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Travmatik Omurilik Hasarı, Deksametazon, Tnf-Α, Bax 

Ġmmunohistokimya 
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Özet 

 Sisplatin (CDDP) nefrotoksisitesi böbrekte oksidatif strese neden olur ve CDDP‟nin klinik 

kullanımını kısıtlar. Sesamol(5-hidroksi-1,3-benzodioksol veya 3,4- metilendioksifenol) 

susam yağının suda çözünen ve antioksidan özellikleri olan bileĢiklerinden biridir. Bu 

çalıĢmada; CDDP‟nin neden olduğu nefrotoksite ve lipid peroksidasyonuna Sesamol‟ün etkisi 

deneysel olarak araĢtırıldı. ÇalıĢmada 4 grup (n=7) halinde toplam 28 adet erkek Wistar rat 

kullanıldı. (i) Kontrol grubu, (ii) sesamol (8 mg/kg/gün) grubu, (iii) sisplatin (7 mg/kg i.p, tek 

doz), (iv) sisplatin (7 mg/kg i.p, tek doz) + sesamol (8 mg/kg/gün) grubu. Sisplatin uygulanan 

grupta kontrol grubuna göre üre (P<0.05) ve kreatinin (p<0.05) değerleri belirgin olarak 

yüksek bulundu. Sisplatin + sesamol grubunda üre ve kreatin düzeyleri sisplatin grubuna göre 

anlamlı bir Ģekilde düĢük bulundu (p<0.05). Sisplatin verilen ratlarda doku malondialdehid 

(MDA) düzeylerinde belirgin artıĢ gözlendi (p<0.05). Sesamol MDA‟ yı anlamlı olarak 

düĢürdü (p<0.05). ÇalıĢmada sisplatin uygulanan grupta kontrol grubuna göre Nükleer Faktör 

Kappa B (NF-κB) düzeyleri artıĢ gösterdi (p<0.001). Sisplatin + sesamol grubunda sisplatin 

uygulanan gruba göre NF-κB düzeyleri anlamlı ölçüde azaldı (p<0.001). Sisplatin uygulanan 

grupta kontrol grubuna göre Nükleer Faktör Eritroid 2 - Related Faktör 2 (Nrf2) düzeylerinde 

azalma izlendi (p<0.001). Sisplatin + sesamol grubunda sisplatin uygulanan gruba göre Nrf2 

düzeyleri anlamlı ölçüde artıĢ gösterdi (p<0.01). Sisplatin uygulanan grupta kontrol grubuna 

göre Hem oksijenaz-1 (HO-1) düzeylerinde azalma izlendi (p<0.001). Sisplatin + sesamol 

grubunda sisplatin uygulanan gruba göre HO-1 düzeyleri anlamlı ölçüde artıĢ gösterdi 

(p<0.001). Sisplatin ile oluĢan histopatolojik değiĢikliklerin sesamol ile azaldığı gözlendi. 

Elde ettiğimiz veriler sisplatinin oksidatif strese ve böbrek hasarına neden olduğunu gösterir. 

Sonuç olarak sesamol tedavisinin lipid peroksidasyonunu azalttığını, proinflamatuvar 
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sitokinlerin expresyonunda rolü olan NF-κB düzeyini azaltarak ani-inflamatuvar etki 

gösterdiğini, Nrf2 ve HO-1 düzeyini artırarak antioksidan etki gösterdiğini saptanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Sisplatin, Sesamol, Nf-Κb, Nrf2, Ho-1 
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Özet 

 Tedavi edilmemiĢ inmemiĢ testislerde çeĢitli komplikasyonların yanı sıra fibrozis de önemli 

bir sorundur. ĠnmemiĢ testiste bir yaĢından sonra fibrozis önemli derecede artar. Fibrozisin 

artması bazal membran kalınlaĢmasına ve germ hücre sayısında azalmaya sebep olmaktadır. 

Fibrozis, etkilenmiĢ testiste fonksiyonel parankimanın yerini almaktadır. Mast hücreleri 

fibrozis geliĢiminde rol oynar ve germ hücre hasarıyla iliĢkili olabilir. Bu çalıĢmada deneysel 

kriptorĢidizmli sıçanlarda testiküler mast hücreleri ve fibrozis arasındaki iliĢkiyi araĢtırmayı 

amaçladık. ÇalıĢmamızda 15-17 günlük tane erkek Sprague Dawley türü sıçan kontrol ve 

kriptorĢid grupları olmak üzere 2 eĢit gruba ayrıldı. Deney hayvanlarının kriptorĢidizm modeli 

oluĢturulduktan 15 gün sonra testisleri alındı. Alınan testis dokuları ıĢık mikroskobik ve 

elektron mikroskobik incelemelere ek olarak Anti Mast Cell Tryptase Antikoru kullanarak 

immünohistokimya yöntemi ile boyanarak mast hücre sayısı değerlendirildi. ÇalıĢmamızda 

kriptorĢidik testislerde insterstisyel alanda seminifer tübüllerin birbirinden uzaklaĢması, germ 

hücrelerin bazal membrandan ayrılması, perivasküler fibrozis, ödem, konjesyon, hemoraji, 

interstisyel alanda ve peritübüler alanda fibrozisin artıĢı, seminifer tübül çaplarında ise azalma 

gözlemledik. ÇalıĢmamızda mast hücre sayısı ile fibrozis arasında pozitif yönde bir 

korelasyon olduğunu tesbit ettik. 

Anahtar Kelimeler: KriptorĢidizm, Mast Hücresi, Fibrozis, Sıçan 
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Özet 

 Travmatik beyin hasarı (TBH) sonucu optik sinirler zarar görmekte ve iç retina tabakasında 

fonksiyon bozukluğu oluĢabilmektedir buna bağlı olarak keskin görme yetisi de 

kaybolmaktadır. Deneysel çalıĢmalar retinal ganglion hücre tabakasında hücresel anlamda 

azalma olduğunu ortaya koymuĢtur fakat immünohistokimyasal teknikler kullanılarak 

yapılmıĢ yeterli çalıĢma yoktur. ÇalıĢmanın amacı, hafif travmatik beyin hasarı oluĢturmak 

suretiyle bu durumun retina üzerindeki etkilerini matriks metalloprotein (MMP-2) ve vasküler 

endotelyal büyüme faktörü-A (VEGF-A) immünekspresyonlarını izlemek ve meydana gelen 

değiĢiklikleri değerlendirmektir. Sprague-Dawley ratlar kontrol (n:10) ve travma grubu 

(n:10)olarak ikiye ayrıldı ve 300 g /1 m ağırlık-yükseklik etkisi kullanan bir ağırlık düĢürme 

cihazı ile TBH oluĢturuldu. Anestezi altında feda edilerek göz dokusunun tamamı çıkarıldı. 

Formaldehit solüsyonunda tespit edildikten sonra parafine gömüldü ve mikrotom ile 5-6 µm 

kalınlığında yarı ince kesitleri alındı. Kesitlerin H-E ile boyamaları yapılarak histopatolojik 

analizleri yapıldı daha sonra immünohistokimyasal incelemeler için VEGF-A ve MMP-2 

primer antikorları ile boyanarak ıĢık mikroskobunda incelendi. Kontrol grubunda iç ve dıĢ 

sınırlayıcı membranda yer alan hücrelerin uzantıları paralel dizilimli, koni ve basil 

fotoreseptör nuklusları kromatinden zengin agregatlar Ģeklinde yerleĢmiĢti ve ganlion 

tabakasındaki ganglion hücreleri oval ve normal görünümdeydi. Travma grubunda ise, 

membrana yakın bazı fotoreseptör hücre nukleuslarında piknosis, ganglion hücrelerinde 

hipertrofi, bağ doku alanı içindeki küçük kapillerde dilatasyon gözlendi. VEGF-A açısından 

kontrol örneklerinde dıĢ sınırlayıcı membranında ve pigment katmanında zayıf fakat, ganglion 

hücrelerinde ve kapiller endotel hücrelerinde pozitif ekspresyonu gözlendi ayrıca, geniĢlemiĢ 

kapiller endotel hücrelerinde VEGF-A ekspresyonunda artıĢ izlendi. MMP-2 ekspresyonu 

açısından, kontrol grubunda iç ve dıĢ sınırlayıcı membrandaki uzantılarda, iç pleksiform ve 

dıĢ pleksiform tabakasındaki uzantılarda pozitif, ganglion hücrelerinde negatif MMP-2 

ekspresyonu gözlendi. Sonuç olarak, travmatik beyin hasarı sonrası sınırlayıcı tabakalarda 

meydana gelen değiĢiklikler, damarlarda oluĢan hemorajiye ek olarak apoptotik olaylar ve 

sekonder olarak ortaya çıkan oksidatif stres proteinleri retinada yapısal değiĢikliklere neden 
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olabilir ve böylece dokuda VEGF-A ve MMP-2 ekspresyonları artarak dokuda 

remodelizasyon yönünde geliĢim olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Travmatik Beyin Hasarı, Vegf-A, Mmp-2, Ġmmunohistokimya, Rat 
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Özet 

 Fiziksel ve psikososyal yeti kaybına neden olan depresyon etiyolojisini açıklamaya yönelik 

çalıĢmalar moleküler biyolojik tekniklerin geliĢmesiyle farklı bir boyuta taĢınmıĢtır. Ġlk 

çalıĢmalarda konunun ilgi odağı olarak monoaminler dikkat çekerken, günümüzde hücre içi 

sinyal yolaklarında rol oynayan moleküllere odaklanılmıĢtır. Ġlk kez mental reterdasyonlu 

bireylerde tanımlanan ve bugün birçok nörolojik yolakta yer alan moleküllerin regüle 

edilmesinde rol oynadığı tespit edilmiĢ ve araĢtırılmaya devam eden Fragile X mental 

reterdasyon proteini (FMRP)‟nini kodlayan FMR1 geni promoter bölgesi CGG triplet tekrar 

sayısı artıĢının proteininin fonksiyonunu azalttığı veya tamamen ortadan kaldırdığı yapılmıĢ 

olan çalıĢmalar ile gösterilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı; FMR1 geni promoter bölgesi CGG tekrar 

sayısı artıĢının depresyon etiyolojisinde rolü olup olmadığını araĢtırmaktır. ÇalıĢmamızda 

FMR1 geni promoter bölgesi CGG tekrar sayısı artıĢının (ekspansiyon) bu yolaklar üzerinden 

depresyon etiyolojisinde rolü olup olmadığını, 90 Majör Depresif Bozukluk (MDD; MDB) 

tanılı hasta ve 20 sağlıklı bireyden oluĢan kontrol grubunda yaptığımız Mikrosatellit Analiz 

yöntemi ile tekrar sayılarını belirleyerek gerçekleĢtirdik. Hasta grubunun 11.1% GZ ve 28% 

PM genotipine sahipken, kontrol grubunun 10% GZ, 5% PM genotipine sahip olduğu tespit 

edildi. Yapılan SPSS version 17. One Way ANOVA istatistiksel analizi ile p=0.02 (p<0.005) 

olarak elde edildi ve iki grup arasında tekrar sayısı artıĢının önemli bir farka sahip olduğu 

gösterildi. Bu çalıĢma ile depresyon etiyolojisinde, FMR1 geni CGG tekrar sayısı artıĢının 

rolü olabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Fmrp, Cgg Tekrar Sayısı ArtıĢı 
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Abstract 

 Atrial septal defekt çocuklarda ikinci sıklıkla , Ventriküler septal defekt daha az sıklıkla 

karĢılaĢılan konjenital kalp anomalileri arasında yer almaktadır . Uzun süre uygulanan altın 

standart tedavi yöntemidir . Cihazın perkütan giriĢimsel yöntemlerle çıkartılması esnasında 

yönü değiĢerek daha distale embolizasyon riski taĢıdığı ve Atrial septal defekt ile Ventriküler 

septal defekt ‟lerin cihaz kullanılarak perkütan giriĢim yoluyla kapatılması cerrahiye alternatif 

bir tedavi olarak ortaya çıkmıĢtır . Perkutan kullanılan cihazlara ait parçalar veya cihazın 

tamamı embolize olabilmekte ve bu durum acil cerrahi müdahale gerektirebilmektedir . Bu 

olgu sunumunda Atrial septal defekt ve Ventriküler septal defekt kapatma cihazı kullanım 

sonrası erken dönemde cihazın desendan aortaya embolize olduğu ve cerrahi yöntemle 

çıkarılması sunulmaktadır . 

Keywords: Atriyal Septal Defekt; Embolizasyon; Desendan Aort; Konjenital 
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Abstract 

 This paper aims to review classical and novel methods utilized for dental caries diagnosis 

in clinical dental practice. Diagnosis of dental caries is an important issue for the clinician. In 

order to enable better diagnosis of caries, traditional methods like visual examination and 

probing can be combined with other diagnostic aids. The two-dimensional nature of the 

intraoral periapical images limits the information that can be obtained for caries diagnosis. In 

addition, diagnostic value of periapical images is dependent upon beam angulation, 

superimposition of anatomical structures and patient-related factors. Therefore, the search for 

non-invasive, harmless and high-resolution techniques in the diagnosis of caries will continue 

in the near future. 

Keywords: Caries; Diagnosis; Radiography; Cbct; Imaging Modality 
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Abstract 

 Amaç: Diferansiye tiroid karsinomları (DTK) endokrin sistemin en sık görülen 

malignitesidir. Genellikle iyi prognozlu olup, tedavi Ģansı yüksektir. Metastaz sıklıkla boyun 

lenf nodlarına olur. DTK‟ların esas tedavisi cerrahi olup, tümörün boyutuna, histolojik tipine, 

hastaya ait risk faktörlerine göre, gerektiğinde radyoaktif iyot ablasyonu/tedavisi 

eklenmektedir. Nükleer Tıp rezidü doku varlığının ve tedavi stratejisinin belirlenmesinde rol 

oynar. Biz bu çalıĢmamızda DTK‟larında tümör lokalizasyonunun tiroidektomi sonrası rezidü 

doku varlığı ile iliĢkisini inceledik. Materyal-Metod: Aralık 2013 – Haziran 2018 tarihleri 

arasında hastanemizde DTK nedeniyle tiroidektomi yapılmıĢ 259 (27 E, 232 K) hastanın 

verilerini retrospektif olarak inceledik. Hastaların ortalama yaĢı 48 yıl (19-81) idi. Hastaların 

133‟üne (%51,4) total tiroidektomi (TT), 126‟sına (%48,6) TT ve lenf nodu diseksiyonu 

yapıldı. Postoperatif histopatolojik değerlendirme sonuçlarına göre tümör lokalizasyonu sağ 

lob, sol lob ve istmus olarak belirlendi. Multifokal tümörlerde çapı en büyük olan tümör 

değerlendirmeye alındı. Hastalara postoperatif 3-6. haftalar arasında, LT4 supresyonu 

baĢlanmadan Tc-99m perteknetat tiroid sintigrafisi çekildi. Tiroid sintigrafisi ile olası rezidü 

doku varlığı, lokalizasyonu ve boyutu belirlendi. Ameliyat öncesi ĠĠAB sonuçları, nodül sayısı 

ve en büyük nodül çapı incelendi. Bulgular: Postoperatif patoloji raporlarına göre tümörlerin 

121‟i (%46,7) sağ lob, 121‟i (%46,7) sol lob ve 17‟si (%6,6) istmus lokalizasyonlu idi. Tiroid 

sintigrafisinde 187 hastada (%72) rezidü varlığı saptandı. YaĢ (> 45), cinsiyet, nodül çapı (> 

2cm), nodül sayısı (> 2) ve rezidü doku varlığı, tümör lokalizasyonu açısından anlamlı 

faktörler değildi. Sonuç: DTK‟larda tiroidektomi sonrası rezidü doku varlığının belirlenmesi 

lokorejyonel rekürrens açısından önemlidir. Rezidü doku varlığı ve boyutu postoperatif erken 

dönemde postoperatif değiĢiklikler nedeniyle ultrasonografi ile optimal olarak 

değerlendirilememektedir. Postoperatif erken dönemde stimüle Tg düzeyleri ile eĢ zamanlı 

çekilen tiroid sintigrafileri rezidü doku varlığının belirlenmesinde önemlidir. ÇalıĢmamızda 

DTK‟larda tiroidektomi sonrası rezidü doku varlığı ile tümör lokalizasyonu arasında anlamlı 

bir iliĢki olmadığını gözlemledik. 

Keywords: Diferansiye Tiroid Karsinomu, Rezidü Doku, Tiroid Sintigrafisi  
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Abstract 

 GiriĢ: Sanal gerçeklik, üç boyutlu dünyayı dolaĢmamızı ve görüntülememizi sağlayan 

bilgisayar tabanlı bir teknolojidir. Sanal teknolojilerin diĢ hekimliğinde kullanımı 

konvansiyonel tekniklerle sınırlı kalmadan kompleks iĢlemlerin geliĢmesine ve diĢ 

hekimliğinin uygulanma Ģeklini daha üst bir boyuta taĢımasına izin vermektedir. Sanal 

artikülatörler protetik diĢ hekimliğinde kullanılan sanal gerçekliğe dayalı uygulamalardır. Bu 

sunumun amacı okluzal kayıt ve artikülatör kullanımında dijitale geçiĢin, protetik 

restorasyonun okluzal uyumlama ihtiyacına etkisini değerlendirmek ve bu konuda yapılan 

çalıĢmaları tartıĢmaktır. Gereç ve yöntem: Bu literatür derlemesi, ġubat 2019‟a kadar 

Pubmed, Cochrane Library ve Evidence Based Dentistry veri tabanlarında ve elle tarama 

kullanılarak, „virtual articulator or digital articulator‟ and „occlusion or occlusal registration or 

occlusal record‟ anahtar kelimeleriyle gerçekleĢtirildi. Tarama sonucunda 100 adet yayına 

ulaĢıldı. Belirlenen dahil etme ve çıkarma kriterlerine göre yayınların özetleri okunduktan 

sonra 35‟i derleme için uygun bulundu. Bulgular: Sanal artikülatörler gerçek hasta bilgilerini 

simüle ederek, statik ve dinamik okluzyonun dijital modellemesine izin vererek ve çene 

iliĢkisini terminal menteĢe eksenine göre oryente ederek mekanik artikülatörlerin 

limitasyonlarını azaltmaktadır. Aynı zamanda dijital bir ortamda çalıĢma imkanı vererek 

gerçek zamanlı, kaliteli ve tekrar edilebilir bir yöntem sunmaktadır. Sonuç: Sanal 

artikülatörlerin esas amacı protez tasarımına kinematik analizleri de ekleyerek her bir hasta 

için kiĢiselleĢtirilmiĢ tedavi prosedürlerinin uygulanmasını sağlamaktır. Bu durumun protez 

üretimi sürecini geliĢtireceği, mandibuler hareketler sırasında çatıĢma olmaksızın, doğru ve 

hassas bir restorasyon üretilebileceği düĢünülmektedir. Böylece, hasta baĢında restorasyon 

uyumlama aĢamasının kısaltılabileceği ve restorasyonların tek bir seansta bitirilebileceği 

öngörülmektedir. 

Keywords: Sanal Gerçeklik, Sanal Artikülatör, Dijital Okluzal Kayıt, Okluzal Uyumlama 
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Özet 

 Amaç: Diyabetik ayak nedeniyle dizaltı ampütasyon yapılan hastalarda preopreratif 

periferik vasküler giriĢimin postop komplikasyona etkisini ortaya koymaktır. Materyal Metod: 

ÇalıĢmaya 2008-2018 yılları arasında diyabetik ayak nedeniyle dizaltı ampütasyon cerrahisi 

uygulanmıĢ 434 hasta çalıĢmaya dahil edildi. Periferik by-pass cerrahisi uygulanan 14 hasta 

çalıĢma dıĢı bırakıldı. Bu hastalardan preoperatif son 30 gün içerisinde periferik vasküler 

giriĢim yapılan 197 hastanın postoperatif ilk 30 gün yara yeri komplikasyon oranları, vasküler 

giriĢim yapılmayan 223 hasta ile karĢılaĢtırıldı. Sonuçlar: Ameliyat öncesi periferik vasküler 

giriĢim yapılan 197 hastanın (118 erkek – 79 kadın) ortalama yaĢı 64,3 olarak bulundu. 

GiriĢim yapılmayan 223 hastanın (145 erkek-78 kadın) ortalama yaĢı 62,9 olarak saptandı. 

Periferik vasküler giriĢim yapılan hastalardan 154 (%73,6)‟ üne balon dilatasyon 43 (%26,4) 

hastaya ise stent konulduğu saptandı. Vasküler giriĢim yapılan hastalardan 27 (%13,7)‟sinde 

güdük yeri revizyonu, 7 (%3,5) hastada ampütasyon dizüstü seviyesine çıkartılmıĢtır. Aynı 

hasta grubunda mortalite oranı ilk 30 günde %13,7 (n=27) olmuĢtur. GiriĢim yapılmayan 

hastalarda ise 35 (%15,7) hastaya yara yeri revizyonu ve 16 (%7,2) hastaya dizüstü 

ampütasyon cerrahisi uygulanmıĢtır. Ġlk 30 gündeki mortalite oranı ise %17,5 (n=39) olarak 

saptandı. Ameliyat öncesi son 30 gün içerisinde periferik vasküler giriĢim uygulanan 

hastaların istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az yara yeri komplikasyonu nedeniyle 

revizyon cerrahisi geçirdiği (p=0,04), daha az dizüstü ampütasyon cerrahisine maruz kaldığı 

(p=0,02) ve daha az ilk 30 gün mortalitesine (p=0,025) sahip olduğu saptandı. Çıkarımlar : 

Periferik vasküler giriĢim yapılan hastalarda erken dönem mortalite ve yara yeri morbidite 

oranı istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha düĢük oranda saptandı. Ancak bu farkın periferik 

vasküler giriĢim için hasta seçiminden mi kaynaklandığı, giriĢim sonrası artan dolaĢımdan mı 

kaynaklandığı bilinmemektedir. 
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Abstract 

 Amaç: Dental implantlar, günümüz diĢ hekimliğinde eksik diĢlerin fonksiyon, fonasyon ve 

estetik açısından yerine getirilmesi için tercih edilen bir tedavi Ģeklidir. Bu çalıĢmanın amacı 

Hatay ili ve çevresindeki hastaların dental implant karĢısındaki tutumlarının ve bilgi 

düzeylerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: ÇalıĢmaya anket doldurmayı kabul etmiĢ, 

diĢ eksikliği Ģikayeti olan ve daha önce implant tedavisi görmemiĢ 180 hasta dahil edilmiĢtir. 

Hastalar 18-35 yaĢ ve 36-70 yaĢ olmak üzere 2 gruba ayrılmıĢtır. Ayrıca eğitim durumlarına 

göre ilköğretim mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu olarak 3 gruba ayrılmıĢtır. 

Ankette çoktan seçmeli sorulara yer verilmiĢtir. Anket sonuçlarından elde edilen veriler 

tanımlayıcı istatistik kullanılarak analiz edilmiĢ ve ağız, diĢ ve çene radyolojisi uzmanı ve 

protetik diĢ tedavisi uzmanı tarafından fikir birliğine varılarak değerlendirilmiĢtir. Bulgular: 

Eksik diĢlerin rehabilite edilmesinde implant tedavisini bir seçenek olarak düĢünen hastaların 

oranı %35.6 iken, tedavi konusunda “kararsız” olanların oranı % 49.5 olarak bulunmuĢtur. 

Ġmplant tedavisini düĢünmeyen hastaların oranı ise %14.9 olarak hesaplanmıĢtır. Eksik 

diĢlerin tedavisi olarak implantı düĢünen hastaların eğitim durumlarının % 60.7 oranında 

üniversite mezunu, % 54.3‟si lise mezunu, % 51.4‟si ilköğretim mezunu olduğu görülmüĢtür. 

Bu hastaların % 51 inin kadın, % 49 unun erkek olduğu ve % 54 ünün 18-35 yaĢ arasında 

olduğu, % 46 sının 36-70 yaĢ aralığında olduğu görülmüĢtür. Dental implantlar hakkında bilgi 

düzeyleri araĢtırıldığında, hastalardan % 63.4 oranında “kısmen bilgim var”, % 21.8 oranında 

“yeterli bilgim var”, %14.8 oranında “hiçbir bilgim yok” yanıtı alınmıĢtır. Sonuç: Sonuç 

olarak implant hakkında bilgilendirmenin doğru ve anlaĢılabilir yapılması ile hastaların 

tedaviye olumlu katılım göstereceği, tedavi sonrası prognozun pozitif yönde etkileneceği 

düĢünülmektedir. 

Keywords: Protetik DiĢ Tedavisi, Anket, Dental Ġmplant, Farkındalık. 
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Özet 

 Bu araĢtırma, kadınlarda depresyon ile jinekolojik sağlık sonuçları arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı araĢtırma tipinde planlanmıĢtır. AraĢtırma, KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam Üniversitesi Eğitim AraĢtırma Hastanesinde yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evreni 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Eğitim AraĢtırma Hastanesi Kadın Doğum 

Polikliniklerine baĢvuran kadınlardan oluĢmaktadır. ÇalıĢmaya 18-49 yaĢ arası, gebe ve 

lohusa olmayan, en az ilkokul mezunu, doğal ya da cerrahi menapoza girmemiĢ olan, 301 

kadın dahil edilmiĢtir. AraĢtırma verileri; Mayıs 2015 ve Kasım 2015 tarihleri arasında 

toplanmıĢtır. Veri toplama araçları olarak tanımlayıcı bilgi formu, jinekolojik semptomlar 

formu, Beck depresyon ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçekten 17 ve altı puan alanlar „depresyon yok‟ 

18 ve üzerinde puan alanlar „depresyon var‟ olarak değerlendirilmiĢtir. Ġstatistiksel analizler, 

hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 programı kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 

kadınların %33.9‟unda depresyon olduğu belirlenmiĢtir. Ġlkokul mezunu olan kadınlarda, eĢi 

ilkokul mezunu olan kadınlarda ve sigara kullanan kadınlarda depresyon oranı yüksek 

bulunmuĢtur (p>0.05). Depresyonu olan katılımcılarda vajinal akıntı, koku, pelvik ağrı, 

disparanoya ve adet düzensizliğinin daha fazla görüldüğü tespit edilmiĢtir (p<0.05). KaĢıntı, 

yanma, vajinal duĢ, dizürü, dismenore ve PMS bakımından depresyona durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0.05). BDÖ puanının 1 birim artmasıyla 

akıntının anormal gözlenme olasılığının % 5.6 (% 95 GA: % 2.9 - % 8.3); kaĢıntı gözlenme 

olasılığının % 3.0 (% 95 GA: % 0.5 - % 5.6); yanma gözlenme olasılığının % 3.0 (%95 GA: 

% 0.3 - % 5.8) ve koku gözlenme olasılığının % 3.9 (% 95 GA: % 1.4 - % 6.5) arttığı 

görülmüĢtür (p<0.05). BDÖ puanının dismenore ve PMS gözlenme üzerinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir (p>0.05). 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Disparanoya, Jinekolojik Semptomlar, Pelvik Ağrı, Vajinal 

Akıntı 
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Abstract 

 Amaç: Bu çalıĢmadaki amacımız Down sendromlu çocukların fiziksel aktivite düzeyinin 

vücut kitle indeksi ile iliĢkisini incelemektir. Metod: ÇalıĢmaya Down Sendromu tanısı almıĢ 

26 çocuk(15 erkek, 11 kadın) dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada demografik bilgiler kaydedilip, 

Eurofit bataryası ile fiziksel aktiviteleri, Biyoelektrik Empedans Analizi tanita cihazı ile vücut 

yağ oranı, kas ağırlığını, protein miktarı, vücut sıvı oranı, bazal metabolizma oranı belirlendi. 

Bulgular: ÇalıĢmamıza katılan bireylerin yaĢ (yıl) ortalaması(10,96±2,94), VKĠ ortalaması 

(21,51±6,719) idi. Kol hareket sürati ile genel yağ(r:-0,40); otur eriĢ ile yağ genel(r:-0,45), 

yağ gövde(r:-0,52), yağ ağırlığı(r:-0,46), sıvı oranı(r:0,54); el kavrama sağ ile bazal 

metabolizma hızı(r:0,73), yağsız kg sağ kol(r:0,70), kas kg sağ kol (r:0,69), bazal 

metabolizma hızı(r:0,73); el kavrama sol ile kas kg sol kol(r:0,74), yağsız kg sol kol(r:0,75), 

bazal metabolizma(r:0,72), mineral miktarı(r:0,83), protein miktarı(r:0,83); otuz sn mekik ile 

yağ yüzde gövde(r:-0,44), sıvı oranı(r:0,45), beden yoğunluğu(r:0,46); bükülü kol asılma ile 

yağ kol(r:-0,47), yağ gövde(r:-0,40), yağ ağırlığı(r:-0,39); yirmi metre dayanıklılık ile sıvı 

oranı(r:0,39), yağ gövde yüzdesi(r:-0,40) arasında iliĢki bulundu. TartıĢma ve sonuç: Down 

sendromlu bireylerde yağ oranı arttıkça fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı görüldü. Bazal 

metabolizma hızı ve sıvı oranı ile fiziksel aktivitenin korele olduğu bulunmuĢtur. 

Keywords: Eurofit Bataryası, Down Sendromu, Biyoelektrik Empedans Analizi 
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Özet 

 Duktal karsinoma insitu (DKĠS), süt kanalına sınırlı, duktal epitel hücrelerinin malign 

proliferasyonu olarak tanımlanır. Ġnvaziv meme kanserinden in situ ayıran yapısal sınır, bazal 

membrandır . 1970‟li yılların baĢında insidansı 100000 kadında 1.8 iken 2000 yıllarının 

ortalarında 100,000 de 32.5 lere çıkmıĢtır. Son yıllarda bu beĢ katlık artıĢın nedeni 

mamografinin kullanımının artması ve %80‟inin bu yöntem ile tespit edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Meme koruyucu tedavi (MKC) ile tedavi edilen hastaların rekürrenslerin 

yarısı invaziv olarak karĢımıza çıkması ve DKĠS ve invaziv kanserler arasında morfoloji 

,immünohistokimyasal ve genetik profiller benzer olması gibi nedenlerden invaziz kanser için 

prekürsördür. DKĠS da görüntülüme özelliklerine dayanılarak tru-cut, vakum biyopsi, iğne 

iĢaretli meme biyopsi (ĠĠMB) , segmental mastektomi gibi farklı yöntemlerle tanı 

konulabilebilmektedir. Vakum biyopsi diğer perkütan biyopsilere oranla çok daha büyük 

hacimde doku örnekleri elde edilebilmesi, iĢlem bitiminde lezyon alanın iĢaretlenebilmesi, 

kolaylıkla tekrarlanabilmesi, skar dokusu bırakmadan hızlı iyileĢme, gereksiz cerrahi 

giriĢimlerin sayısında azalma en önemli avantajlarıdır .Yapılan çalıĢmalarda eksizyonel 

biyopsiler ile karĢılaĢtırıldığında tanısal maliyette %7-35 azalma sağladığı gösterilmiĢtir. 

DCIS için standart tedavi seçenekleri mastektomi, yalnız BMKC, Rradyoterapi ve MKC, 

endokrin terapili MKC ve hem RT hem de endokrin terapili MKC'yi içerir. Her bir tedavi 

seçeneğinde sağkalım mükemmel olsa da, lokal nüks oranları tedaviler arasında büyük 

farklılıklar gösterir. Tedavi seçenekleri değerlendirilirken genetik değerlendirmeler çok önem 

kazanır. Varolan BRCA mutasyonları tedaviyi MKC den mastektomiye değiĢtirebilmektedir. 

Bu nedenle DKĠS tanısı alan tüm hastalar tedavi seçenekleri değerlendirilmesinde 

multidispliner olarak değerlendirilmelidir. 
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Özet 

 Amaç: Bu araĢtırma, eğitimli gençlerin benlik saygısı ile kadına yönelik Ģiddete karĢı 

tutumları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Materyal Metot: Tanımlayıcı 

olarak gerçekleĢtirilen araĢtırmanın örneklemini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu'nda öğrenim gören 437 öğrenci oluĢturmuĢtur. Veriler Mart 2018‟de toplanmıĢ, 

verilerin toplanmasında Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

Kısa Formu (RBS-10) ve Kadına Yönelik ġiddet Tutum Ölçeği (ĠSKEBE) kullanılmıĢtır. 

Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, ki-kare, pearson korelasyon analizi 

kullanılmıĢtır. Bulgular: AraĢtırmaya katılanların %66.8‟inin kadın, %87.2'sinin gelirinin 

giderine denk olduğu, %71.4'ünün aile içi sorunlarda anne- babasının birlikte karar verdiği, 

%18.1'inin babasının yalnız karar verdiği, %20.4‟ünün adalet bölümü geriye kalanların sağlık 

bölümlerinde öğrenim gördüğü, %12.4‟ünün bu güne kadar en az bir defa Ģiddete maruz 

kaldığı belirlenmiĢtir. Kadınların %60.3‟ünün, erkeklerin %44.1‟inin Ģiddeti önlemede 

devletin politikasının olmadığını düĢündüğü (p<0.05) saptanmıĢtır. Öğrencilerin Ģiddete 

iliĢkin tutum ölçeği genel puan ortalamasına (122.60±22.3) göre Ģiddete karĢı geleneksellikten 

uzak ve çağdaĢ bir görüĢe eğilimi oldukları aynı zamanda benlik saygısı yüksek olan 

öğrencilerin Ģiddete karĢı (r=0.118, p<0.05) bir tutum gösterdikleri belirlenmiĢtir. Sonuç: 

Benlik saygısı yüksek olan eğitimli gençlerin, kadına yönelik Ģiddete, karĢı oldukları 

görülmektedir. 
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Abstract 

 Endometrial kanser özellikle geliĢmiĢ ülkelerde kadın genital sisteminde sık görülen kanser 

türüdür. Tip I endometrial kanser endometrial kanserin en yaygın olanıdır. Bu çalıĢmada 

endometrial kanserde lipogenez iliĢkisini incelemeyi amaçladık. Bu amaçla kanser yolakları 

içerisinde en önemlilerinden PI3K (fosfoditil inozitol 3 kinaz) /Akt (protein kinaz B) /mTOR 

(memeli rapamisin hedef kompleksi) yolağı üyeleri ve lipit metabolizması yolaklarında 

görevli yağ asit sentaz (FASN), sterol düzenleyici element bağlayıcı protein (SREBP), AMP-

aktive edici protein kinaz (AMPK) düzeylerini tespit ettik. ÇalıĢmada endometrioid 

adenokarsinom tanısı konmuĢ hasta parafin örnekleri histopatolojik olarak incelenip Grade 1, 

2 ve 3 olarak gruplandırıldı. Her bir gruba 20 hasta dahil edildi. Kontrol grupları ise 

endometrioid adenokarsinom tanısı konmamıĢ 15 proliferatif ve 15 sekretuar faz olan sağlıklı 

bireylerin örneklerinden oluĢturuldu. Deparafinizasyon iĢleminden sonra örneklerde RT-PCR 

yöntemi kullanılarak gen ekspresyon analizi yapıldı. PI3K gen ekspresyon düzeylerinde 

Grade 1 ve 2 gruplarında kontrol gruplarına göre artıĢ belirlendi (p<0,05). Akt, SREBP, 

FASN ve AMPK genlerinde ise kontrol grupları ile karĢılaĢtırıldığında hasta gruplarında gen 

ekspresyon düzeylerinde azalma saptandı (p<0,05). PI3K artarken Akt geninde ekspresyon 

artıĢı gözlenmemesi; Akt aktivitesinin yukarı akıĢ sinyalleriyle iliĢkisini ve diğer sinyal 

yolaklarının Akt gen ekspresyonu üzerinde etkin olabileceğini düĢündürdü. Sonuç olarak 

endometrial kanserde lipogenez ve PI3K/Akt/mTOR sinyal iletim yolu mediyatörleri ile 

yapılacak ileri çalıĢmalar hastalığın etiyolojisinde hakkında bilgi verebilir. 

Keywords: Endometrial Kanser, Lipogenez, Pı3k/akt/mtor, Gen Ekspresyonu 
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Özet 

 Kliniğimizde 2018 yılında yapılan mesane tümörü nedenli yapılmıĢ cerrahiler dıĢında kalan 

endoskopik olarak yapılmıĢ 247 cerrahi operasyon öncesi rutin sistoskopisi yapılmıĢ ve 

sistoskopide mesanede Ģüpheli alanlar izlenen 7 erkek 3 bayan hastadan Transüretral 

rezeksiyon eĢliğinde biyopsi (TUR-By) yaılmıĢtır. Hastaların 86 tanesine prostat rezeksiyonu 

yapılırken sistoskopi uygulanmıĢ, 161 tanesine ise endoskopik üreter taĢı tedavisi yapılırken 

sistoskopi iĢlemi uygulanmıĢtır. Biyopsi alınan hastaların 9 tanesinde benign patolojiler 

saptandı. 1 hastada ise mesane tümörü tespit edildi. Mesane tümörü tespit edilen hastanın 40 

paket/yıl sigara öyküsü mevcuttu ve 63 yaĢında idi. Hastanın daha öncesinde hematüri 

Ģikayeti olmamıĢtı ve hasta sol yan ağrısı nedenli yapılan görüntülemede sol distal üreterde 1 

cm taĢ olması nedenli operasyona alınmıĢtı. Operasyon öncesi yapılan ultrasonografi ve 

tomografide mesanede herhangi bir oluĢuma rastlanmamıĢtı. Hastaya operasyon öncesi 

yapılan rutin sistoskopide mesane boynunda kadifemsi papiller yapı izlenmesi nedenli 

hastadan TUR-By yapıldı. Hastanın patoloji sonucu yüzeyel mesane tümörü geldi ve hasta 

takibe alındı. Endoskopik tedavi öncesi ayrıntılı sistoskopi her hastaya yapılmalıdır ancak iĢ 

yoğunluğu nedneli çoğu zaman dikkatli sistoskopi yapılmamaktadır. Sigara kullanımı ile 

yakın iliĢkisi olan mesane tümörü son yıllarda giderek artmaktadır. Endoskopik tedavi 

yapılacak hastalara ayrıntılı sistoskopi yapılması ve Ģüheli alanlardan TUR-By yapılması 

önemlidir çünkü yüzeyel mesane tümörü erken dönemde görüntüleme yöntemleri ile 

görülmeyebilir tanıda sistoskopi yapılması ve Ģüphelenilen alanlardan TUR-By yapılması 

önemlidir. 
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Abstract 

 Epidermolizis bülloza, mukozalarda ve ciltte kendiliğinden ya da travma sonrası büllerin 

oluĢumu ile karakterize otozomal resesif geçiĢ gösteren bir hastalıktır. Oral lezyonlar, kısıtlı 

ağız açıklığı, anemi ve infeksiyon sıkça görülmektedir. YaĢam boyu bu hastalar travma 

maruziyeti, akut batın benzeri durumlar sonucu veya hastalıkta görülen özofageal darlık, 

temporomandibular eklem tutulumu gibi nedenlerden ötürü cerrahi müdahalelere ihtiyaç 

duyarlar. Her türlü temasın yeni lezyonlara sebep olduğundan anestezi yönetimi özellik arz 

etmektedir. Ozofageal striktürlerin görülebildigi bu hastalıkta aspirasyon riski artmıĢtır. Kısıtlı 

ağız açıklığı olabilen hastalarda oral lezyonlar nedeniyle havayolu yönetimi sorun teĢkil 

edebilmektedir. Genellikle ozofageal dilatasyon, psödosindaktili, gastrostomi gibi nedenlerle 

operasyona alınan hastalardan, yenidoğan bir olguda damar yolu açılamaması, total parenteral 

nutrisyon verilebilmesi amacıyla cerrahi kateterizasyon vakasına anestezik yaklaĢımımız 

sunulmuĢtur. 
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Özet 

 Epigenetik, DNA‟nın dizisindeki değiĢiklikleri içermeyen kalıtsal fenotip değiĢikliklerinin 

incelenmesidir. Çoğunlukla gen aktivitesini ve ekspresyonunu etkileyen değiĢiklikleri belirtir, 

ancak herhangi bir kalıtsal fenotipik değiĢikliği tanımlamak için de kullanılabilir. Hücresel ve 

fizyolojik fenotipik özellikler üzerindeki bu tür etkiler çevresel faktörlerden kaynaklanabilir 

veya normal geliĢim programının bir parçası olabilir. Bu değiĢiklikler; DNA metilasyonu, 

Histon modifikasyonu ve kodlama yapmayan RNA‟lar (non-coding RNA) yardımıyla olur. 

Her bir mekanizma, alttaki DNA sekansını değiĢtirmeden genlerin nasıl ifade edildiğini 

değiĢtirir. DNA metilasyonları gen kodlayan bölgenin promoter kısmına eklenerek represör 

proteinlerin bağlanmasına yardımcı olur ve genin ekspresyon seviyesini değiĢtirir. Kodlama 

yapmayan RNA‟lar ise post-translasyonel mekanizmalardan biri olarak mRNA‟nın UTR 

kısımlarına bağlanarak transkribe olmuĢ mRNA‟nın translasyona gidiĢ verimliğini etkiler. 

Histon modifikasyonları genlerin aktivitesinde çift yönlü etki gösterir. Heterokromatin veya 

eukromatin yapının oluĢmasına bağlı olarak genlerin aktivitesi üzerinde etkili olur. Histon 

proteinlerinin altyapı birimlerinden olan H3 ve H4 histonlarının, nükleozomdan çıkıntı yapan 

uzun kuyruklarının çeĢitli yerlerde kovalent olarak modifiye edilmesiyle gerçekleĢir. 

Kuyruğun modifikasyonları arasında metilasyon, asetilasyon, fosforilasyon, çoğaltma, 

SUMOilasyon, sitrülinasyon ve ADP-ribosilasyon bulunur. Histon H2A ve H2B'nin çekirdeği 

de değiĢtirilebilir. DeğiĢikliklerin kombinasyonunun "histon kodu" olarak adlandırılan bir kod 

oluĢturduğu düĢünülmektedir. Bu kodların, belirli bir fizyolojik değiĢimi teĢhis etmek için bir 

iĢaretleyici olarak kullanılabileceği veya bir anti-kanser ajanı olan HDAC inhibitörleri gibi 

histon modifiye edici enzimlerin inhibitörleri tasarlanarak tedavide kullanılabileceği 

bilinmektedir. Bundan dolayı bu fiziksel değiĢimlerin histon modifikasyonları ile iliĢkisinin 

incelenmesinde çeĢitli histon modifikasyon analiz yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. Bunlar; 

Kromatin çöktürme uygulamaları (ChIP) ve Protein düzeyinde histon modifikasyonları 

inceleme Ģeklinde çeĢitli teknikler geliĢtirilmiĢtir. Epigenetik modifikasyon analizinin sağlık 

açısından önemi; Epigenetik değiĢimler ve histon modifikasyonları belirtildiği gibi sosyal 

etkileĢimleri dahi içinde bulunduran birçok çevresel etkiye bağımlı biyolojik olaylardır ve 
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bundan dolayı yaĢam Ģartları ve sağlık arasındaki temel bağlantılardan biridir. Bundan dolayı 

bu modifikasyonların analizi ve Histon kodu dediğimiz fizyolojik etkisi kesin değiĢimlerin 

haritalanması çeĢitli patolojik süreçlere tanı konulmasında ve mekanizmasının anlaĢılmasına 

olanak sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Histon Modifikasyonları, Analiz Yöntemleri, Epigenetik  

 

Histone Modifications and Analysis Methods in Epigenetics 

 

Abstract 

Epigenetic is the investigation of hereditary phenotype changes that do not result from 

changes in the sequence of DNA. It often refers to changes in gene activity and expression, 

but can also be used to identify any inherited phenotypic change. These epigenetic changes 

may be due to environmental factors or is part of a normal development program, and 

regulates cellular and physiological characteristics. The mechanisms involved in epigenetic 

changes are DNA methylation, histone modifications and non-coding RNAs. Each 

mechanism modifies how genes are expressed without altering the underlying DNA sequence. 

DNA methylations are often responsible for suppressing the level of transcription as a result 

of the addition of methyl groups to the promoter portion of the gene coding region. As one of 

the post-translational mechanisms, non-coding RNAs bind to the UTR portions of the mRNA 

and affect the translational efficiency of transcribed mRNA. Histone modifications control 

gene activity by regulating switch between euchromatin and heterochromatin structure of the 

nucleosomes. Most functional modifications can be listed as methylation, acetylation, 

phosphorylation, SUMOylation, ubiquitination. Combinations of modifications are called 

"histone codes" and act in diverse biological processes such as gene regulation, DNA repair, 

chromosome condensation (mitosis) and spermatogenesis (meiosis). It is known that these 

codes can be used as a marker for diagnosing a particular physiological change or can be used 

in treatment by designing inhibitors of histon modifiying enzymes like HDAC inhibitors, an 

anti-cancer agent. Therefore, various histone modification analysis methods have been 

developed to examine the relationship between these physical changes and histone 

modifications. For example, Chromatin immunoprecipitation applications for locating and 

quantifying histone modification enrichment (ChIP-PCR, ChIP-Seq and ChIP-Chip), co-

immunoprecipitation (Co-IP) for confirming protein interactions or mass spectrophotometry 

for examination of global histone modifications can be listed as widely used current 

techniques. The importance of epigenetic modification analysis in medicine; Epigenetic 

changes and histone modifications may result from environmental influences, even including 

social interactions, and hence can be thought as one of the fundamental linkages between 

living conditions and health. Therefore, the analysis of these modifications and the mapping 

of the Histone codes, which are known to have exact physiological effects, will enable the 

diagnosis and mechanism of the pathological processes to be understood. 

Key words: Histone Modification, Analysis Methods, Epigenetics. 
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Abstract 

 AMAÇ: Bu çalıĢmada ergen ve genç yetiĢkin bireylerde ayak deformitelerinin incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. GEREÇ-YÖNTEM: Ġstanbul Medipol Üniversitesi Protez Ortez AraĢtırma 

Merkezi (POMER) ve Aktif Ortopedik Ortez Protez Uygulama Merkezinde Aralık 2018-Mart 

2019 arasında 10-17 yaĢ aralığında 25 kadın ve 25 erkek ergen grup olarak, 18-25 yaĢ 

aralığında 25 kadın ve 25 erkek genç yetiĢkin grup olarak çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 

Bireylerin demografik bilgileri kaydedilmiĢtir. Baropedometrik ölçümler Sensor Medica 

Dynamic 120x50 cihazı ile ölçülmüĢ ve FreeStep programı ile veri analizi yapılmıĢ ve 

bireylerin ayak deformiteleri ile arka ayak açıları belirlenmiĢtir. Ayakta oluĢan pronasyon ve 

supinasyonun belirlenmesi ise Foot Posture Index-6 (FPI-6) skalası ile değerlendirilmiĢtir. 

BULGULAR: Katılımcılardan ergen grubun yaĢ ortalaması 12,10±2,27 yıl, vücut kitle indeksi 

ortalama 18,76±3,33 kg/m², arka ayak açısı ortalama sağ ayakta 171,50±4,17 derece, sol 

ayakta 164,60±4,80 derece, FPI-6 skoru sağ ayakta ortalam 4,24±4,03, sol ayakta ortalama 

3,94±4,19 olarak bulunmuĢtur. Genç yetiĢkin grubun yaĢ ortalaması 21,32±2,44 yıl, vücut 

kitle indeksi ortalama 23,30±5,22 kg/m², arka ayak açısı sağ ayakta ortalama 171,74±4,08 

derece, sol ayakta 171,96±4,10 derece, FPI-6 skoru sağ ayakta 4,30±3,77, sol ayakta 

4,26±3,77 olarak belirlenmiĢtir. Ergen grupta yer alan 50 bireyden %20‟si normal ayağa sahip 

iken, %50‟sinde pes planovalgus, %30‟unda ise pes cavus deformitesi görülmüĢtür. Genç 

yetiĢkin grupta yer alan 50 bireyden ise %28‟i normal ayağa sahip iken, %56‟sında pes 

planovalgus ve %16‟sında pes cavus deformitesi görülmüĢtür. Ergen ve genç yetiĢkin grup 

arasında elde edilen verilerde anlamlı farklılık bulunmamıĢtır (p>0,005). SONUÇ: ÇalıĢmaya 

dahil edilen bireylerin sağ-sol arka ayak açıları ve FPI-6 skorları normal sınırlar dıĢındadır, 

ayrıca ayak deformitelerine bakıldığında ise deformitesiz sağlıklı ayağın görülme oranının 

oldukça az olduğu saptanmıĢtır. Bu nedenle ayak sağlığı hakkında bilgilendirme ve 

farkındalığın küçük yaĢlardan itibaren yapılmasının önemli olduğu görüĢüne varılmıĢtır. 

Keywords: Pes Planovalgus, Pes Kavus, Ayak Deformiteleri, Ergen, Genç YetiĢkin 
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Abstract 

 GiriĢ Ergenlik bireylerin biyolojik, psikolojik ve sosyal değiĢimler yaĢayarak, cinsel, 

toplumsal ve mesleki kimliklerin kazanıldığı bir dönemdir. Ergen bu süreçte belirsizliklerin, 

çatıĢmaların ve kendini baĢkalarına ispatlamanın çabası içindedir. Aile, arkadaĢ ve akran 

grupları içinde karĢılaĢtıkları durumlar stres oluĢturabilir. Stresle karĢı karĢıya kalan ergen 

fiziksel ve ruhsal birtakım problemler yaĢayabilir. Bu yüzden aile ve okulların fiziksel ve 

ruhsal sıkıntıları olan ergenleri tespit etmesi ve stresle baĢ etmelerinde destek olmaları 

oldukça önemlidir. Amaç: Ergenlikte stres durumunun fiziksel ve ruhsal etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıĢtır. Gereç-yöntem AraĢtırma Bursa ili Nilüfer ilçesine bağlı Görükle 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim görmekte olan 9.sınıf öğrencileri arasında ve 

çalıĢmayı kabul eden 95 öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. Halk sağlığı hemĢireliği uygulaması 

sırasında kullanılan tarama formları taranarak araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan 23 

parametre ile değerlendirilmiĢtir. Veriler, SPSS 24 programında yüzdelik dağılım, standart 

sapma, Spearman kolerasyon analizi ve Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiĢtir. 

Bulgular YaĢ ortalamaları 14,61±0,67 olan olguların tamamı kızdır. Olguların ifadelerine 

göre; %65,3‟ünde gözle ilgili (miyop, hipermetrop, astigmat, ĢaĢılık, sulanma), %54,7‟sinin 

alerji-cilt, %22,1‟inin burun, %12,6‟sının boğaz, %27,4‟nün geliĢim, %13,7‟sinin kulak, 

%12,6‟sının kardiyak, %30,5‟inin kas-iskelet, %26,3‟ünün sindirim, %15,8‟inin üriner, 

%88,4‟ünün ağız-diĢ problemi olduğu tespit edildi. Stresle göz, alerji cilt, burun, boğaz, 

solunum, sindirim, geliĢim arasında anlamlı iliĢki saptandı (p<0,05). Olguların ifadelerine 

göre %80‟ninin ruhsal olarak kendisini kötü hissettiği tespit edildi. Stresin ruhsal durumu 

etkilediği, bireyi daha dıĢa dönük hale getirdiği, aile iliĢkilerini bozulduğu, korku oluĢturduğu, 

saldırganlık ve tırnak yeme gibi problemlere sebep tespit edilmiĢtir (p<0,05). Sonuç 

Olgularda stresin tetiklediği alerji-cilt, göz, burun, boğaz, sindirim, solunum, geliĢim 

problemlerine neden olduğu saptanmıĢtır. Bireylerdeki stres aile iliĢkilerinde bozulma, dıĢa 

dönük olma, korku yaĢama, saldırgan olma ve tırnak yeme gibi ruhsal problemlerin 

yaĢanılmasında etkili olmuĢtur. Bu dönemin sağlıklı geçirilebilmesi için bireylere stres ve 

ergenlik hakkında eğitim ve danıĢmanlık hizmeti verilmesi önerilir. 

Keywords: Ergenlik, Stres, Sağlık 
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Özet 

  Amaç: Panoramik ve periapikal radyografiler rutin olarak dental durumları değerlendirmek 

için klinik diĢ hekimliğinde kullanılır. DiĢhekimliği öğrencilerinin, diĢ röntgenlerinde 

görülebilen temel anatomik iĢaret noktalarını değerlendirmeleri ve öğrenmeleri gerekir. 

Dentomaxillofacial Radyoloji, diĢ hekimliğinde kabul gören özelliklerden biridir ve dental 

radyoloji eğitimi müfredatıyla ilgilenmektedir. Yöntem: ÇalıĢmaya 100 (100) dördüncü sınıf 

diĢlisi öğrencisi (55 kız, 45 erkek) alınmıĢtır. Her biri 50 öğrenciden oluĢan iki farklı grup 

oluĢturulmuĢtur. Grup 1 için, belirli bir etkileĢimli dental radyoloji eğitim programı 

kullanılarak temel anatomik iĢaretler öğretildi. Grup 2 için, geleneksel gösteri tekniği 

kullanılarak temel anatomik iĢaretler öğretildi. Daha sonra, 20 soru içeren bir bilgisayar 

tabanlı sınav tüm öğrenciler tarafından cevaplandı. Grupları karĢılaĢtırmak için McNemar 

testi kullanılmıĢ ve anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak belirlenmiĢtir. Bulgular: Grup 1 için 

Grup 2 ile karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek sayıda doğru 

cevap bulundu, p <0,05. Farklı radyografik teknik türleri (panoramik ve periapikal radyografi) 

ile cinsiyet (kadın ve erkek) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı, p> 0.05. 

Bununla birlikte, periapikal radyograflar için, panoramik radyografiye göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadan daha fazla sayıda doğru cevap elde edildi (p> 0,05). Sonuç: Özel 

olarak tasarlanmıĢ etkileĢimli eğitim programları, dental radyoloji eğitiminde kullanılmak için 

güçlü bir potansiyele sahiptir. Bilgisayar destekli yeni interaktif dental radyoloji eğitim 

programlarının tanıtılması ve müfredatta uygulanması teĢvik edilmektedir. 
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Abstract 

 Rho/ROCK signaling has been involved in vascular reactivity of many arterial networks. 

However, RhoA and Rho-kinase (ROCK) expression has not investigated in the rat hind-limb 

vascular and muscular tissues. Therefore, we sought the expression of Rho (RhoA) and Rho-

kinase proteins (ROCK-1, ROCK-2) in the femoral, popliteal and saphenous arteries as well 

as quadriceps and gastrocnemius muscles by Western blotting. The femoral, popliteal and 

saphenous arteries as well as quadriceps and gastrocnemius muscles were carefully and 

immediately isolated, and were homogenized with lysis buffer (composition in mM: Tris-HCl 

(pH=7.4) 50 mM, NaCl 400 mM, EGTA 2 mM, EDTA 1 mM, dithiothreitol 1 mM, 

phenylmethylsulfonyl fluoride, 10 mM, leupeptin 10 mg/ml, pepstatin 1 mg/ml, benzamidine 

1 mM). The homogenate was centrifuged at 10,000xg for 10 min at 4 oC. The supernatant 

was removed and then used for protein analysis (with Bradford method) and Western blotting. 

The homogenate was loaded in wells, electrophoresed on 8% polyacrylamide-sodium dodecyl 

sulphate gels and then transferred to a nitrocellulose membrane. The membrane was blocked 

with the blocking agent of the enhanced chemiluminescence advance kit (ECL advance, 

Amersham Biosciences, Freiburg, Germany) in Tris-buffered solution containing 0.05% 

Tween-20. It was then probed with a primary antibody raised against RhoA, ROCK-1 and 

ROCK-2 (SC Biotech. Texas, USA) at 1:500-1000 dilution followed by horseradish 

peroxidase-conjugated secondary antibody (1:1000, Santa Cruz Biotechnology). The blots 

were then detected with the ECL advance kit (Amersham Biosciences). Western blot analysis 

revealed that RhoA, ROCK-1 and ROCK-2 can be expressed in the femoral, popliteal and 

saphenous arteries (Figure 1 and 2) as well as quadriceps and gastrocnemius muscles. Rho 

and Rho-kinase (ROCK-1 and ROCK-2) are expressed in the hind limb vasculature and 

muscles. Functional importance of this pathway with diverse cellular actions needs to be 

investigated in further studies. This study was supported by Mersin University Research Fund 

(2018-2-AP3-2938) 

Keywords: Artery, Femoral, Gastrocnemius, Hind-Limb, Muscle, Popliteal, Quadriceps, 

Rho, Rho-Kinase, Saphenous, Western-Blotting 



62 
 

Oral Presentation 

 

 

Farklı Çapta Kullanılan Ġ mplantların Uzun Dönem Takı bı  ve KarĢılaĢtırılması : 3 Yıllık 

Takı p 

 

 

Özge Parlar Öz
1
 * 

 

 
1
Gaziantep Üniversitesi 

*Sorumlu yazar: ozgeparlar@gmail.com 

 

 

 

Özet 

 GiriĢ; Bu çalıĢma maxilla ve mandibulaya yerleĢtirilen farklı çaptaki implantların hayatta 

kalma süresi ve çap farkının implant çevresinde zamanla oluĢan kemik kaybı üzerine etkisini 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır. Materyal Metot; Bu çalıĢmada 38 ve 88 yaĢ arasındaki 

hastalara 60 implant ( 20 tane 4.8mm, 20 tane 4.1mm, 20 tane 3.3mm ) yerleĢtirilmiĢtir. Bu 

hastaların tamamı implant yerleĢiminden 8 hafta sonra osseointegrasyonun tamamlanmasının 

ardından üst yapısı için Gaziantep Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Protetik DiĢ Tedavisi 

Anabilimdalına baĢvurmuĢ ve 2 hafta içinde protezleri teslim edilmiĢtir. Daha sonra hastalar 

6.ay, 12.ay, 24.ay ve 36. aylarda kontrol için çağırılmıĢtır. Hastaların kemik kaybı radyolojik 

ve klinik olarak takip edilmiĢtir. Kemik kaybı implantların mesial ve distal kenarlarından 

yapılan ölçümlerin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Kemik kayıpları 0 ve 4 arası 

numaralarla ifade edilmiĢtir.(0:0,5mm 1:0,5mm-1mm 2:1mm-1.5mm 3:1.5mm-2mm 

4:2mmve daha büyük) Ayrıca kontrole gelen hastaların memnuniyetleri VAS skalası 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. TartıĢma; Yapılan takip sonucu kemik kaybı oranı arasında 

istatiksel olarak bir fark bulunamamıĢtır.3 farklı implant çapında da kemik kaybı oranları 

oluĢturulan skalaya göre 0 ile 1 mm arasında bulunmuĢtur. VAS skalasına göre yapılan 

analizde ise yerleĢtirilen implant çapı ile memnuniyet arasında istatiksel bir fark 

bulunamamıĢtır. Sonuç; Klinik ve radyografik baĢarı implant çapından bağımsızdır. 
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 AMAÇ: Bu olgu sunumunda farklı tipteki dental yaralanmalar ve tedavi yaklaĢımları 

anlatılmaktadır. DiĢ ve çevre dokulardaki yaralanmalar, çene-yüz bölgesinde görülen 

yaralanmalar arasında ilk sırada yer almaktadır. 8-10 yaĢ arası görülen dental travma 

vakalarının büyük çoğunluğu bisiklet kazalarında, spor müsabakalarında veya düĢme 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dental travmalara multidisipliner tedavi yaklaĢımı 

gerekmektedir. YÖNTEM: Dört çocuk hasta Mustafa Kemal Üniversitesi DiĢ Hekimliği 

Fakültesi Pedodonti kliniğine avülsiyon, komplike ve komplike olmayan mine dentin kırığı 

gibi farklı tipteki travma Ģikayetleriyle baĢvurmuĢlardır. Yaralanma tipi, hastanın yaĢı, 

sistemik durum, klinik ve radyografik bulgular dikkate alınarak uygun tedavi yöntemleri 

uygulanmıĢtır. Bu vaka serisinde endodontik tedavi , restoratif tedavi ve diĢlerin 

splintlenmesini içeren farklı tip travmatik dental yaralanmaların tedavileri tanımlanmaktadır. 

SONUÇ: BaĢarılı bir tedavi sonucu elde etmek için doğru bir tanı, tedavi planlaması ve takip 

önemlidir. Travma için erken müdahale, tedavinin prognozu ve uygun tedavi üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Dental Yaralanmalar, Pediatrik DiĢ Hekimliği, Avülsiyon, Mine Dentin 

Kırığı 
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 Amaç: Bu çalıĢmanın amacı; 8 ayrı çeĢit yapıĢtırma simanının (Set, GC Fuji Plus, Maxcem, 

Nexus2, Rely X Luting2, Rely X Veneer, Variolink II, Panavia F) 37 0C‟deki film kalınlığını 

değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Her çeĢit yapıĢtırma simanından her ölçüm için 5 ayrı 

örnek kullanıldı (n=5). 5 mm kalınlığında, kontak yüzeyi 200 mm2 olan kare iki cam 

kullanıldı. 1.25 m‟ye ayarlanmıĢ mikrometre kullanılarak iki cam bir aradayken kalınlığı 

ölçülüp kaydedildi (ölçüm A). Daha sonra üstteki cam kaldırılarak, alttaki camın ortasına 

üretici firma talimatlarına göre karıĢtırılmıĢ 0.1 ml siman konuldu. Üst cam kapatıldı ve 

ölçüm cihazına yerleĢetirildi. 10sn bekledikten sonra 150 N‟luk yük uygulandı. 10 sn 

beklendi, yük kaldırıldı. Tekrar camlar arada siman varken mikrometre ile ölçüldü (ölçüm B). 

Ölçüm B ile ölçüm A arasındaki fark hessaplandı ve siman kalınlığı olarak belirlendi. 

Bulgular: Faktöriyel Düzende Varyans Analizi Tekniği sonucunda gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi (p <0.001). En düĢük değer Rely X Veneer, en 

yüksek değer ise GC Fuji Plus örneklerde elde edildi. Sonuç: Sonuç olarak, Set ve Rely X 

Luting2 nin 37 0C‟de ideal film kalınlığına sahip olduğu söylenebilir. 
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Abstract 

  Cancer stem cells are involved in the onset and development of cancer as well as in 

resistance to chemo and radiotherapy and also metastasis. Elimination of these cells or 

inducing to differentiation to normal cancer cells will be important in the treatment of cancer. 

There are some publications that report the positive effects of mu-opioid antagonists on 

cancer stem cell differentiation. Fentanyl is a mu-opioid analgesic that acts 80 times faster 

than morphine and is frequently used in cancer patients. In this study, we treated the 

pancreatic cancer cells, BxPC-3 with Fentanyl and compared the results with the untreated 

cell group. To demonstrate the effect of Fentanyl on non-cancer cells, HEK-293 cells were 

treated in the same manner as BxPC-3 cells and the same laboratory analyses were performed. 

The number of stem cells in the untreated BxPC-3 cell group was 3.1%, but this rate 

decreased to 2% in the Fentanyl treated group. In the HEK-293 cell group, after the Fentanyl 

treatment, the number of stem cells was increased according to the analysis based on SSEA-1 

+ and SSEA-4 + antibodies. In order to understand whether this is due to induction of cells to 

apoptosis or induction of differentiation, we have evaluated the expressions of apoptosis 

markers Bad, Bax, Bcl-2 and p53, and stem cell markers Nanog, Oct4 and Sox2. Our results 

showed that Fentanyl induced both apoptosis and cell differentiation in pancreatic cancer 

cells, BxPC-3. 

Keywords: Cancer Stem Cell, Pancreatic Cancer, Bxpc-3, Apoptosis, Differentiation 
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 GiriĢ: Feokromositomalar sempatik sinir sisteminin adrenal veya ekstraadrenal yerleĢimli 

ender tümörleridir. Her yaĢta görülebilmesine karĢılık en sık 30-50 yaĢlarda görülmektedir ve 

her iki cinsiyette sıklığı eĢittir. En sık salgıladıkları maddeler epinefrin, norepinefrin, 

dopamin, kromogranin A gibi moleküllerdir. Hipertansiyonun % 0.2‟inden sorumludur ve 

tamamiyle tedavi edilebilir bir nedenidir. Klasik semptomları çarpıntı, baĢ ağrısı, terlemedir. 

Tanısı idrar ve plazma katekolamin (KA) ve metabolitlerinin artıĢının gösterilmesi ile konur. 

Feokromositomanın kesin tedavisi cerrahi olarak tümörün çıkarılmasıdır. Operasyon öncesi 

hasta mutlaka stabil hale getirilmeli; en az 1-2 hafta süreyle tansiyon normal olmalı ve aritmi 

olmamalıdır. Bu çalıĢmanın amacı feokromasitoma nedeniyle cerrahi yapılan hastaların 

sonuçlarını değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Haziran 2011 ile Haziran 2018 tarihleri 

arasında 11 hastaya Feokromasitoma tanısıyla laparoskopik sürrenalektomi yapıldı. Hastaların 

sosyodemografik veriler ile cerrahi sonuçları hastane kayıtlarından retrospektif olarak analiz 

edildi. Bulgular:Tüm hastalar laparoskopik (transperitoneal sürrenalektomi) olarak opere 

edildi. Hastaların 6‟sı (%54.5) kadın, 5‟i (%45.5) erkek, ortalama yaĢ 50.8 (29-71) idi. Vücut 

kitle indeksi ortalama 28.1 (24.5-33) kg/m² idi. Sol ve sağ taraftaki sürrenal kitlesi olan hasta 

sayısı sırasıyla 6 (%54.5) ve 5 (%45.5) idi ve ortalama kitle boyutu 5 (2.5-10) cm idi. Tüm 

hastalar sağ veya sol lateral dekübitis pozisyonunda opere edildi Sağ taraflı laparoskopik 

sürrenalektomilerde iki adet 5‟lik, iki adet 10‟luk trokar olacak Ģekilde toplam dört adet trokar 

kullanıldı. Sol taraflı sürrenal kitlelerde ise bir adet 5‟lik, iki adet 10‟luk trokar olacak Ģekilde 

üç adet trokar kullanıldı. Ortalama operasyon süresi 109.2 (70-150) dakikaydı. Tüm hastaların 

post-operatif patoloji sonucu sürrenal adenom ile uyumlu iken bir hastada sürrenal adenom ve 

ganglionöroma raporlanmıstır. Sonuç: Feokromasitoma sekonder hipertansiyona sebep olan 

hormon aktif sürrenal kitlelerin sık sebeplerinden olup, multidisipliner bir yaklaĢım gerektirir. 

Asıl tedavisi cerrahidir ve laparoskopik cerrahi altın standart hale gelmiĢtir. Endokrin 

cerrahisi tecrübesi fazla olan merkezlerde opere edilmelidir. 
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 Amaç: D vitamininin kalsiyum ve fosfor metabolizmasında ve kemik homeostazında 

önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bununla birlikte immün sistem, beyin, gözler, pankreas, 

kalp, yağ dokusu, tiroid, paratiroid gibi birçok doku ve organda D vitamini reseptörü 

gösterilmiĢ ve D vitamini eksikliğinin immün yanıtın düzenlenmesinde, otoimmün 

hastalıklarda, enfeksiyöz hastalıklarda, çeĢitli kanserlerde, kardiyovasküler ve metabolik 

hastalıklarda da önemli rol oynadığı ileri sürülmüĢtür. Bu çalıĢmada fibromiyalji hastalarının 

D vitamini seviyeleri ile hastalık Ģiddeti ve enflamasyonla iliĢkisini nötrofil lenfosit oranı 

(N/L), ortalama trombosit hacmi (OTH) eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif 

protein (CRP) parametrelerini kullanarak değerlendirme amaçlanmıĢtır. Gereç-Yöntem: Bu 

çalıĢmaya Sanko Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Polikliniğine baĢvurmuĢ fibromiyaljili hastalar ve kontroller dahil edildi. 

Fibromiyalji hastalarının fonksiyonel durumunu değerlendirmek için Fibromiyalji Etki Anketi 

(FEA) kullanıldı. Hastalara ait demografik ve laboratuar bilgileri retrospektif olarak dosya 

taraması ile elde edildi. Olguların ve sağlıklı kontrollerin, 25(OH) D3 vitamini, trombosit, 

OTH, nötrofil, lenfosit, N/L, ESH, CRP gibi parametreleri kaydedildi. Bulgular: ÇalıĢmaya 

dahil edilen 51 fibromiyalji (46 (%90,1) kadın, 5 (%9,8) erkek) ve 51 kontrol (46 (%90,1) 

kadın, 5 (%9,8) erkek) grubu arasında yaĢ bakımından istatistiksel anlamlılık vardı (sırasıyla; 

39.1±11.1, 45.16±11.8, p=0.009). Olgular ve kontrol gruplarının trombosit, OTH, nötrofil, 

lenfosit, N/L, ESH değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Fibromiyalji hastalarında D 

vitamini eksikliği ve CRP düzeylerindeki yükseklik anlamlı bulunurken (sırasıyla p<0.001, 

p=0.020), D vitamini eksikliği ve hastalık Ģiddeti arasında anlamlı bir korelasyon bulunamadı 

(p>0.05). Hem hasta grupta hem de kontrol grubunda D vitamini ile diğer parametreler 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmamıĢtır. Sonuç: ÇalıĢmamız 

gruplar arasında D vitamini eksikliği ile trombosit, OTH, N/L, ESH, CRP değerleri arasında 

anlamlı bir iliĢki olmadığını ortaya koydu. Fibromiyalji sendromunda D vitamini ile 

enflamasyon belirteçlerinin ve hastalık Ģiddetinin arasındaki iliĢkiyi değerlendirmek için iyi 

dizayn edilmiĢ geniĢ çaplı çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, D Vitamini, Enflamasyon  



68 
 

Oral Presentation 

 

Fı zı k Tedavı  Alan Hastalarda V cut Farkındalık Durumu ve Ağrı Arasındakı  Ġ lı Ģkı  

 

 

Zekı ye Ġ pek Katırcı Kırmacı
1
     Ġ brahı m Halı l Avcı

1
   Ferı de K bra Bozkurt

1
   Nergı s 

Çakır
1
   Muhammed Burak Özçakal

1
   Nevı n Ergun

1
 

 

 
1
SANKO ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FĠZYOTERAPĠ VE 

REHABĠLĠTASYON BÖLÜMÜ 

*Sorumlu yazar: ikirmaci@sanko.edu.tr 

 

 

 

Özet 

 GiriĢ ve Amaç: Vücut farkındalığı kavramı, kiĢinin toplam bilincinin bedensel ve 

emosyonel yönünün göstergesidir. Vücudun parçaları hakkında bilgiler içerirken, pozisyon 

algısı, hareket duyusu (kinestetik duygusu), hareketler için gerekli koĢulları, zihinsel unsurları 

(biliĢsel düĢünce süreçleri) da içermektedir. Bu çalıĢmanın amacı; fizik tedavi alan hastaların 

vücut farkındalık durumu ile ağrı düzeyi arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. Gereç-Yöntem: 

ÇalıĢmaya SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Fizik 

Tedavi Departmanına baĢvuran hastalar dâhil edildi. ÇalıĢmaya dahil edilme kriterleri; 18 yaĢ 

üstü olması, Mini Mental Test skoru 24 üstü olması, ağrısının 6 ay yada daha fazla sürmesi ve 

fizik tedaviye baĢvurmuĢ olmasıdır.ÇalıĢmaya dahil edilen bireylerin ağrısı Görsel Ağrı 

Skalası ile değerlendirildi. Vücut Farkındalığı ise Vücut Farkındalık Anketi ile 

değerlendirildi. Değerlendirmeler bireylerin tedaviye baĢladıkları ilk gün yapıldı. Bulgular: 

ÇalıĢmaya yaĢ ortalaması 47,96±15,89 olan 92 hasta (44 erkek, 48 kadın) dahil edilmiĢtir. 

Veri analizi sonucunda ağrı Ģiddeti ve vücut farkındalık anketi sonuçları arasında negatif 

yönlü ancak istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. Vücut farkındalık anketi 

sonuçları ile yaĢ, hastalık süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. 

Cinsiyetlere göre, ağrı Ģiddeti ile vücut farkındalık anketi sonuçları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. TartıĢma: ÇalıĢmanın sonuçları, vücut farkındalığı 

yüksek olan bireylerde ağrı düzeyinin daha düĢük olduğunu gösterse de, anlamlı sonuçlar elde 

edebilmek için daha fazla katılımcı ile yapılan çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet 

 Amaç:. GerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmada sağlıklı mukozanın bu bakterinin adhesiv ve invasiv 

özelliklerine olan etkisini araĢtırdık. Bu amaçla belli oranlarda hücre kültür ortamı ve sindirim 

kanalının farklı bölgelerinden (kolon ve ileum) elde edilen mukozal içeriği barındıran özel 

ortamlar tasarladık. Yöntemler: Mukozal media (Muc-M) adını verdiğimiz bu ortamların 

varlığında AIEC referans ırkı Escherichia coli LF82 bakterisinin I-407 hücrelerini enfekte 

etme kabiliyetini invitro olarak test ettik. Sonuçlar bu ortamların bakterinin hücreleri enfekte 

etme yüzdesini kontrole nazaran düĢürdüğünü gösterdi. Bulgular: Özellikle ileumdan köken 

alan mukozal ortamın (Muc-MIR) LF82 invazyonunu neredeyse tamamen inhibe ettiği 

görüldü. Diğer taraftan kolon bölgesinden hazırlanan ortamın (Muc-MCR) bakteri 

invazyonunu kontrole nazaran ancak yarı oranlarda azalttığı görüldü. Sonuç: Bulgular 

bağırsak sisteminin farklı bölgelerinden elde edilen bu ortamların LF82 invazyonunu farklı 

oranlarda etkilediğini göstermiĢ dolayısıyla bu çalıĢma bakterinin yerleĢim yeri ile ilgili 

yapılacak çalıĢmalara katkı sunabilecek veriler sunmuĢtur. 
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Özet 

 Gebelikte kolorektal kanser çok nadir olup bildirilen insidans %0.001-0.1‟dir. GecikmiĢ 

tanı ve hastalığın ilerlemesi nedeni ile prognozu kötüdür. Sigmoid kolon tümörüne bağlı akut 

batın geliĢmesi çok nadirdir. Gebelik esnasında ileus ile kendini gösteren sigmoid kolon 

kanseri olgusunu sunduk. 41 yaĢında ve 30 haftalık gebe kadın hasta karın ağrısı ve ileus 

tablosu ile baĢvurdu. Eksploratif laparotomide tıkayıcı sigmoid kolon kanseri tespit edildi. 

Uterus büyüklüğüne rağmen kolon mezo disseksiyonu geniĢ olarak yapılabildi. Gebelerde 

sigmoid kolon tümörüne bağlı akut batın geliĢmesi çok nadirdir ve cerrahi esnasında 

eksplorasyon tam olarak yapılmazsa tümör kolaylıkla atlanabilir. Klinik Ģüphe tanıyı 

koymakta çok önemlidir. Gebelikte saptanan kolorektal kanserin tedavisi gebe olmayan kadın 

hasta ile aynıdır. Primer tümörün yeterlli rezeksiyonu ve mezenterik lenf nodlarının 

çıkarılması tek tedavi yöntemidir. 
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 Amaç: Daimi diĢlerin travmatik yaralanmaları çocuk ve genç eriĢkinlerde sıklıkla 

gerçekleĢmektedir. Travmatik diĢsel bir yaralanma diĢlerde kırık ve/veya yer değiĢtirme 

ve/veya ayrılma veya destek diĢ eti, periodontal ligaman ve kemiğin ezilmesi ile sonuçlanan, 

diĢ destek dokularına enerjinin aniden iletimini simgelemektedir. Bu olgu sunumunda farklı 

tipteki dental yaralanmalar ve tedavi yaklaĢımları anlatılmaktadır. Dental yaralanmalarda 

multidisipliner bir tedavi yaklaĢımı gerekmektedir. Yöntem: Üç çocuk hasta Mustafa Kemal 

Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine avülsiyon, lüksasyon ve komplike 

olmayan kron kırığı gibi farklı travma Ģikayetleriyle baĢvurmuĢtur.Bu olgularda travma 

sonucu meydana gelen fonksiyon ve estetik kaybın geri kazandırılabileceği multidisipliner bir 

tedavi yaklaĢımı izlenmiĢtir. Sonuç: Doğru bir teĢhis, tedavi planlaması ve takip olumlu bir 

tedavi sonucu elde edilmesi açısından önemlidir. Zamanında yapılan koruyucu tedaviler 

pulpal ve periapikal hastalıkların geliĢimini önler. 
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Abstract 

 Introduction/Aim: Osteosarcoma is the bone cancer in children and adolescents. Cancer is a 

disease of genes. Targeted therapeutics directed against genes in malignant cells is a powerful 

tool for cancer treatment. RNA interference (RNAi) is a natural process through which 

expression of a targeted gene can be silenced especially by siRNA and shRNA. The transient 

nature of siRNA effect per dose is optimally suited for certain medical disorders. However, 

using the endogenous processing machinery, shRNA allow for high potency and sustainable 

effects. Evaluation of the scope and scale of these two knocking down methods for specific 

gene is important to find a specific targeted therapy. ARID3B, a member of the ARID3 (AT-

rich interacting domain 3) family of DNA-binding proteins, was originally isolated as an Rb-

binding protein and shown upregulated by mutant p53 and overexpressed in several human 

malignant tumors. Closely related family member, ARID3A, activates E2F-dependent 

transcription, Role of ARID3B for specific targeted therapy has not yet been elucidated. 

Materials and Methods: Gene-silencing experiments were carried out using siRNA and 

shRNA in osteosarcoma cell lines U2OS (p53wt, pRBwt) and Saos-2 (p53mut, pRBmut). 

Silenced ARID3B expression was measured by semi-quantitative RT-PCR. Effect of ARID3B 

silencing on cell growth was determined by colony formation assay. Results: siRNA mediated 

gene-silencing showed in transcriptional level that ARID3B was down regulated as compared 

to its control in U2OS cell line. shRNA mediated gene-silencing of ARID3B blocked cell 

proliferation in U2OS and Saos-2 cell line colony formation assay. Conclusion: Our results 

indicate that ARID3B was successfully silenced in osteosarcoma by both siRNA and shRNA. 

To conclude, we can say that both methods are successful to silence ARID3B to block cell 

proliferation. Thus ARID3B can be used as a therapeutic target by above mentioned both 

knock-down methods in osteosarcoma. However, further in vivo studies are needed. 

Keywords: Arıd3b, Sirna, Shrna, Gene-Silencing, Osteosarcoma  
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Özet 

 Gestasyonel Diyabet Mellitus (GDM) gebeliğin en sık görülen tıbbi komplikasyonudur ve 

maternal ve neonatal dokular üzerinde olumsuz sonuçları vardır. Normal hücresel koĢullar 

altında CHOP proteini, saptanabilir seviyelerde eksprese edilmez, ancak hücresel / ER stresi 

olduğu zaman regülasyonu artmaktadır. NF-κB diyabet geliĢiminde ve GDM ile iliĢkili çeĢitli 

komplikasyonlarda önemli bir rol oynar.Bu çalıĢmanın amacı GDM plasentalarındaki CHOP 

ve NF-κB protein ekspresyonlarındaki değiĢiklikleri immünohistokimyasal tekniklerle 

gözlemlemektir.Maternal bölgeden alınan gestasyonel diyabetik (n: 20) plasenta örnekleri 

%10 nötral formaldehit çözeltisine alındı. Rutin parafin protokolünü takiben, bloklar 

mikrotomla 4-6 μm kalınlığında kesildi. Sitrat tampon çözeltisinde antijen retrieval iĢlemi 

yapıldı. Primer antikorlar (CHOP ve NF-κB), gece boyunca ve sekonder antikor (Histostain-

Plus) 20 dakika boyunca uygulandı. DAB, kromojen olarak kullanıldı ve Hematoksilen ile zıt 

boyaması yapıldı daha sonra ıĢık mikroskobu altında incelendi.Kontrol grubunda; maternal 

bölgede desidual hücreler poligonal görünümlü, kromatince zengin, kapiller damarlar düzenli, 

kök villuslarında sinsitiyal hücreler yassı görünümlü, intervillus alanda yer yer dağılmıĢ 

eritrositler izlendi. GDM – CHOP grubunda; maternal bölgede desidual hücrelerde CHOP 

ekspresyonu yoğun gözlenirken, sinsitiyal hücreler, sinsitiyal düğümler ve köprülerde CHOP 

ekspresyonunun negatif olduğu gözlendi. GDM – NF-κB grubunda; maternal bölgede, damar 

çevresindeki desidual hücrelerin özellikle sitoplazmalarında ve Hofbauer hücrelerinde NF-κB 

ekspresyonu pozitif izlenirken, sinsityal hücrelerde ekspresyon negatif olarak gözlendi.GDM 

plasentalarında CHOP ekspresyonunun daha çok maternal bölgedeki desidua hücrelerinde 

yoğun olduğu, NF-κB ekspresyonu ise hem desidua hücrelerinde hem de kök villusların bağ 

doku hücrelerinde eksprese olduğu, bu durumun sitokin aktivitesini uyararak hücresel 

sinyalizasyonun apoptotik yöne doğru ilerlemesine neden olabileceği düĢüncesindeyiz. 
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  Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, halluks valgus deformesinin kabin memurlarının ağrı Ģiddeti, 

fonksiyonel aktivite düzeyleri ve yaĢam kaliteleri üzerine etkisini araĢtırmaktır. Yöntem: 

ÇalıĢmaya, 19-46 yaĢ aralığında 76 birey (38‟i kabin memuru) katılmıĢtır. Katılımcıların 

demografik bilgileri kaydedildikten sonra ağrı durumları, fonksiyonları ve aktivite 

limitasyonları Ayak Fonksiyon Ġndeksi (AFĠ), yaĢam kalitesi Nottingham Sağlık Profili 

(NSP), halluks valgus deformitesinin derecesi Manchester skalası, halluks valgus açısı 

“Karasunpo” fotoğraf analiz programı ile değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar:  Sağ ve sol ayak 

Manchester skalası grupları ile fotoğrafik halluks valgus açısı (FHVA), NSP ağrı, fiziksel 

aktivite düzeyi ve NSP toplam, AFĠ tüm alt parametreleri arasında anlamlı fark bulunmuĢtur 

(p<0.05). Kabin memuru kadınlarda sağ ayak FHVA ile AFĠ sağ ayak ağrı (r= 0,630, p< 

0.05), AFĠ sağ ayak toplam (r=0,684, p<0.05); sol ayak FHVA ile AFĠ sol ayak ağrı (r= 

0,633, p<0.05), AFĠ sol ayak toplam ( r=0,619, p<0.05) değiĢkenlerinin pozitif yönlü kuvvetli 

iliĢkisi olduğu, sağ ayak FHVA ile NSP ağrı (r= 0,456, p<0.05), fiziksel aktivite (r=0,398, 

p<0.05), NSP toplam (r=0,363, p<0.05), AFĠ sağ ayak yetersizlik (r=0,455 p<0,05); sol ayak 

FHVA ile NSP ağrı (r= 0,481, p<0.05), fiziksel aktivite (r=0, 455, p<0.05), NSP toplam 

(r=0,364, p<0.05), AFĠ sol ayak yetersizlik (r=0,489 p<0,05), AFĠ sol ayak aktivite (r=480, 

p<0.05) değiĢkenlerinin ise pozitif yönlü orta düzeyde iliĢkisi olduğu görülmüĢtür. Kabin 

memuru kadınların kullandıkları topuklu ayakkabıların yüksekliği, topuklu ayakkabı kullanım 

süresi, ortalama uçuĢ ve günlük ortalama ayakta durma süreleri ile NSP ve AFĠ‟nin tüm alt 

bölümleri arasında anlamlı iliĢki saptanmamıĢtır (p>0.05). NSP ağrı, fiziksel aktivite, NSP 

toplam ve AFĠ‟nin tüm bölümlerindeki değiĢkenlerin ortalamaları kabin memuru olan 

kadınlarda daha yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). TartıĢma: Bu çalıĢmanın en önemli sonucu 

kabin memuru kadınlarda HV deformitesi ağrı, fonksiyonel aktivite düzeyi ve yaĢam 

kalitesine olumsuz yönde etkilemektedir. Kabin memurlarında ayak sağlığını korumaya 

yönelik koruyucu rehabilitasyon önerileri ve programları tasarlanmalıdır. 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of hallux valgus deformity on the 

severity of pain, functional activity levels and quality of life of cabin crew. Method: The study 

included 76 individuals (38 of which were cabin crew) aged between 19-46 years. After the 

demographic data of the participants were recorded pain status, functions and activity 

limitation were evaluated with Foot Function Index (FFI), quality of life Nottingham Health 

Profile (NSP), degree of hallux valgus deformity Manchester scale, hallux valgus angle, 

Karasunpo photo analysis program. Results: A significant difference was found between the 

Manchester scale groups of the right and left feet with the photographic hallux valgus angle 

(PHVA), NSP pain, physical activity level values and total of NSP, FFI sub-parameters (p 

<0.05). Between the right foot PHVA with right foot FFI pain (r = 0.630, p <0.05), right foot 

FFI total (r = 0.684, p <0.05); left foot PHVA with left foot FFI pain (r= 0,633, p<0.05), left 

foot FFI total (r=0,619, p<0.05) were a strong positively correlation; between the right foot 

PHVA with NSP pain (r= 0,456, p<0.05), physical activity (r=0,398, p<0.05), total of NSP (r 

= 0.363, p <0.05), right foot FFI failure (r=0,455 p<0,05); left foot PHVA with NSP pain (r= 

0,481, p<0.05), physical activity (r=0, 455, p<0.05), total of NSP (r=0,364, p<0.05), left foot 

FFI failure (r=0,489 p<0,05), left foot FFI activity (r = 480, p <0.05) were a intermediate 

positively correlation on cabin crews. There was no relationship between the height of heeled 

shoes, avarage of using heeled shoes, flight and daily standing, and all subsections of the NSP 

and FFI(P> 0.05). Mean scores of NSP pain, physical activity, NSP total and all parts of FFI 

were found to be higher in women with cabin attendants (p <0.05). Discussion: The most 

important result of this study is that deformity of HV negatively affect on the pain, functional 

activity level and quality of life. Protective rehabilitation recommendations and programs 

should be designed to flight attendants for protecting their feet. 

Keywords: Hallux valgus, cabin crew, flight attendants, pain, level of functionality, quality of 

life 
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Özet 

 Bu araĢtırma, hamilelik döneminin erkeklerin mizah tarzlarına etkisinin belirlenmesi 

amacıyla tanımlayıcı çalıĢma olarak yapılmıĢtır. ÇalıĢma, Gaziantep Üniversitesi ġahinbey 

AraĢtırma Ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları polikliniklerinde, Nisan-Temmuz 2017 

tarihleri arasında bireylerle yüz yüze görüĢülerek anket formu ve Mizah Tarzları Ölçeği 

aracılığıyla toplanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 177 sağlıklı ve 177 problemli gebeliği olan 

kadınların eĢleri alınarak toplam 354 erkek araĢtırmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. Bu 

yöntemle sağlıklı ve sorunlu gebelik geçiren kadınların gebeliklerinin eĢlerin mizah tarzına 

etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmacı tarafından ilgili literatür incelenerek 

hazırlanan anket formunda eĢlerin demografik özelliklerini tanıtan 9 soru ve gebenin 

doğurganlık öyküsüne yönelik 4 soru bulunmaktadır. AraĢtırma verilerinin analizi 

bilgisayarda SPSS 17 paket programında yapılmıĢtır. Katılımcıların çoğunluğunu 30-35 yaĢ 

grubunda, eğitim düzeyi lisans ve üzeri, serbest meslekle uğraĢan ve kendini uyumlu olarak 

tanımlayan erkekler oluĢturmaktadır. AraĢtırmada katılımcılar, katılımcı (sosyal) mizah 

ölçeğinden 38.57±8.16, kendini geliĢtirici mizah ölçeğinden 33.73±7.77, saldırgan mizah 

ölçeğinden 26.02±7.85 ve kendini yıkıcı mizah ölçeğinden 25.51±7.79 puan almıĢlardır. 

ÇalıĢma da gebe kadınların ve eĢlerinin eğitim seviyesi arttıkça katılımcı (sosyal) mizah 

puanları arttığı belirlenmiĢtir. Kendisini sıcakkanlı olarak tanımlayan erkeklerin katılımcı 

(sosyal) mizah puanı, kendini sinirli olarak tanımlayan erkeklerin puanından daha yüksek 

bulunmuĢtur. ÇalıĢmaya katılan erkeklerin eğitim seviyesi yükseldikçe kendini geliĢtirici 

mizah puanı da arttığı tespit edilmiĢtir. 
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Özet 

 Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, Sivas Numune Hastanesinde ve Ġstanbul Sultanbeyli Devlet 

Hastanesinde çalıĢan personelin kadın yöneticilere karĢı tutumlarının incelenmesidir. Yöntem: 

ÇalıĢmanın evrenini (N=350) 15 Mart- 15 Haziran 2018 tarihleri arasında bu hastanelerde 

çalıĢmakta olan sağlık personeli ve idari personel oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini ise 

araĢtırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden Sivas Numune Hastanesi‟nden 150, Ġstanbul 

Sultanbeyli Devlet Hastanesi‟nden 200 hastane çalıĢanı oluĢturmuĢtur. Veri toplama aracı 

olarak Aycan ve ark. (2012) tarafından geliĢtirilen kadın yöneticilere karĢı tutum ölçeği ve 

kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır. Bulgular: Katılımcıların %44, 9‟u erkek, %58,6‟sı lisans 

mezunu, %38,3‟ü hemĢire, %17,2‟si hekim, %12,6‟sı ebe, %19,7‟si eczacı ve tekniker, 

%12,3‟ü idari personeldir (memur ve yöneticiler). Kurumlarda bulunan kadın yönetici sayısı 

ortalama 1-3 kiĢi arasındadır. Hastane çalıĢanlarının kadın yöneticilere karĢı tutum anketinin 

toplam puan ortalaması X=4,47‟dir. Anketin alt boyutlarından olan görev rol davranıĢ algıları 

ortalaması X=4,39; iliĢkisel rol davranıĢ algıları ortalaması X=4,43 ve çalıĢma ahlakı algıları 

ortalaması X=4,83‟tür. AraĢtırmada cinsiyete, yaĢanılan Ģehre, eğitim durumuna, bağlı olduğu 

yöneticinin cinsiyeti ve pozisyon değiĢkenlerine göre kadın yöneticilere karĢı tutum alt boyut 

algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Kadın çalıĢanların kadın 

yöneticilere karĢı tutum puan ortalamaları (X=4,82) erkek çalıĢanlara (X=4,04) göre daha 

yüksektir(p=,000). Lise/ön lisans eğitim düzeyine sahip katılımcıların kadın yöneticilere karĢı 

tutum algıları yüksek lisans/doktora mezunlarına göre daha düĢüktür(p=,019). HemĢirelerin 

kadın yöneticilere karĢı tutum puan ortalamaları (X=4,20) uzman doktorlara (X=4,97) göre 

daha düĢüktür. Ġstanbul‟ da çalıĢanların (X= 5,04)çalıĢma ahlakı algıları Sivas‟ ta çalıĢanlara 

(X=4,55) göre daha yüksektir(p=,000). Sonuç olarak hastane çalıĢanlarının kadın yöneticilere 

karĢı tutum algıları genel olarak olumludur. Kadın katılımcıların ve Ġstanbul‟daki hastane 

çalıĢanlarının kadın yöneticilere karĢı tutum algıları daha olumludur. Eğitim düzeyi arttıkça 

kadın yöneticilere karĢı tutumlar olumlu düzeyde artmaktadır. Çoğunluğunu kadınların 

oluĢturduğu hemĢirelerin kadın yöneticilere karĢı tutumları doktorlara göre daha olumsuzdur. 

*Bu çalıĢma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (CÜBAP) 

tarafından SBF-072 proje numarası ile desteklenmiĢtir 
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Özet 

  Amaç: Hasta tedavi ve bakım hizmetlerinde hasta güvenliği önemlidir. Tıbbi hatalar 
önemli derecede mortalite ve morbiditeye sebep olabilmektedir. Tıbbi hataların azaltılması ve 

önlenebilmesi için hemĢirelerin tıbbi hataya eğilim durumları bilinmesi önem taĢımaktadır. 

Klinik uygulama için hastanede bulunan ve ileride mesleğin bir parçası olacak olan öğrenci 

hemĢirelerin tıbbi hataya eğilim düzeylerinin bilinmesi benzer Ģekilde olası hataların ve kötü 

sonuçların hastalara ve aktif meslek çevresine ulaĢmadan önlenmesinde faydalı olabilir. Bu 

çalıĢmanın amacı ileride aktif olarak hemĢirelik mesleği içinde yer alacak olan hemĢirelik 

öğrencilerinin tıbbi hataya eğilim düzeylerini belirlemek ve bunlarla iliĢkili olabilecek 

faktörleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: ÇalıĢma, tanımlayıcı bir tasarımda olup; Nisan 

2019‟da Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik bölümünde hemĢirelik 

eğitimi alan ve klinik uygulamalar için hastanede bulunmuĢ/bulunan ikinci sınıf, üçüncü sınıf 

ve dördüncü sınıf (intörn) hemĢirelik öğrencileri ile yapılmıĢtır. Birinci sınıf öğrencileri 

araĢtırma tarihlerinde henüz klinik uygulamalara çıkmamıĢ olduğundan ve yeterince 

uygulama deneyimi olmayacağından dolayı araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir. AraĢtırmanın 

örneklemini araĢtırmanın evreni oluĢturacak Ģekilde planlanmıĢtır. Belirlenen kriterlere uyan, 

araĢtırmaya katılmayı kabul eden tüm öğrenciler araĢtırmaya dahil edilmiĢ olup olası 

ulaĢılamama durumları için en küçük örneklem sayısı 650 olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

için örneklem seçimine gidilmemiĢtir. Veriler araĢtırmacı tarafından hazırlanan “Öğrenci 

Bilgi ve Soru Formu” ve Özata ve Altunkan (2010) tarafından geliĢtirilmiĢ olan “HemĢirelikte 

Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” kullanılarak toplanmıĢtır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde 

dağılımları gibi tanımlayıcı testler; Student t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Walles, 

ANOVA ve korelasyon testleri gibi iliĢki ve fark testleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma için Etik 

Kurul‟dan, kurumdan ve öğrencilerden izin alınmıĢtır. Bulgular: Devam etmekte olan 

araĢtırmanın her sınıftan eĢit olarak (134 öğrenci) alınmıĢ olan toplam 402 anket sonuçlarına 

göre; “HemĢirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” toplam puan ortalamaları 4,16±0,57 olup 

tıbbi hata yapma eğilimlerinin düĢük olduğu söylenebilir. Ölçeğin alt boyutlarının puan 

ortalamaları; “Ġlaç ve Transfüzyon Uygulamaları” için 4,29±0,55, “Enfeksiyonların 

Önlenmesi” için 4,18±0,63, “Hasta Ġzlemi ve Malzeme-Cihaz Güvenliği” için 3,99±0,75, 

“DüĢmelerin Önlenmesi” için 4,13±0,76 ve “ĠletiĢim” için 4,02±0,93 olarak bulunmuĢtur. 

Ölçeğin alt boyutlarından alınabilecek en yüksek puan ortalamasının 5,00 olması nedeniyle, 

genel olarak ve alt boyutların hepsinde öğrencilerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin düĢük 
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düzeye yakın olduğu söylenebilir. Ayrıca “Öğrenci Bilgi ve Soru Formu” nda bulunan 

“Sınıfı” ve “HemĢirelik Bölümünü ġu An Sevme Düzeyi” parametreleri ile ölçek toplam puan 

ortalaması arasında anlamlı bir fark ve iliĢki bulunmuĢtur (p<0,05). Öğrencilerin “Sınıf” ve 

“HemĢirelik Bölümünü ġu An Sevme Düzeyi” parametreleri yükseldikçe ölçek toplam puan 

ortalamasının da arttığı ve tıbbi hataya eğilim düzeyi düĢtüğü söylenebilir. Sonuç ve Öneriler: 

Öğrencilerin tıbbi hataya eğilimleri düĢük düzeye yakın olduğu bulunmuĢtur. Öğrencilerin 

tıbbi hataya eğilim düzeyi düĢük olsa da “daha önce tıbbi hata yapma” verilerinden, 

öğrencilerin bilerek yüksek puanları iĢaretlemiĢ olabileceği ihtimalinden ve literatür 

bilgilerinden yola çıkarak “HemĢirelikte Tıbbi Hata” üzerinde önemle durulması gereken bir 

konu olmaktadır. Tıbbi hataların ciddi derecede mortalite ve morbiditeye sebep olabildiği 

bilinmektedir. Henüz meslek hayatına atılmamıĢ öğrencilerin tıbbi hataya eğilimleri, hata 

alanları ve etkileyen faktörlerin bilinmesi ve tıbbi hata konusunda eğitim vermek, takip etmek 

ve farkındalık oluĢturmak hataların henüz hastaya ulaĢmadan önlenebilmesi ve doğal olarak 

hasta güvenliği açısından önem taĢımaktadır. Okul ve Hastanelerde “Tıbbi Hata” konusunda 

gerekli eğitimler ve farkındalık oluĢturma çabaları; tıbbi hataların ve buna bağlı zararların 

azaltılmasında faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Hata, Tıbbi Hataya Eğilim, Öğrenci HemĢire, Klinik Uygulama 
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Özet 

 Helikobakter pilori(Hp), Helicobacter ailesi içerisinde yer alan gram negatif, spiral, 

mikroaerofilik bir mikroorganizmadır. Hp dünyada en sık rastlanılan bakteriyel infeksiyonlar 

içerisinde yer almakta, bir milyardan daha fazla insanın infekte olduğu düĢünülmektedir. 

Ülkemiz, Hp gastritinin en sık görüldüğü ülkelerden biri konumundadır. Literatürde çeĢitli 

coğrafi bölgelerde Hp gastriti dağılımı ile ilgili yapılmıĢ çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. 

Ancak etkilenen popülasyonun cinsiyet ve yaĢ dağılımı üzerine yapılmıĢ çok az çalıĢma 

vardır. Bu çalıĢmada 2018-2019 aralığında Giresun Üniversitesi Prof.Dr. Ġlhan Özdemir 

Eğitim ve AraĢtırma hastanesi Patoloji kliniğinde Sydney Sınıflaması kullanılarak Kronik 

Aktif Gastrit tanısı ile rapor edilmiĢ 156 olgunun Hp yoğunluğunun yaĢ ve cinsiyet ile iliĢkisi 

araĢtırıldı. Buna göre 156 olgunun 96(%61,5)‟sı kadın, 60(%38,5)‟ı erkek cinsiyette; en küçük 

yaĢ 16, en büyük yaĢ 88 olup ortalama yaĢ 49,5 idi. Sydney Sınıflamasına göre 

derecelendirilen olgulardaki Hp yoğunlukları karĢılaĢtırıldığında en sık derece 2(n=66 , 

%42,3) olup sırasıyla bunu derece 1(n=52 , %33,3), derece 3(n=26 , %16,7) ve derece 0(n=12 

, %7,7) takip etmekteydi. Hp yoğunluğu ile cinsiyet arasındaki iliĢkiye bakıldığında 96 kadın 

hastanın 39(%40,6)‟u, 60 erkek hastanın 27(%45)‟si derece 2 Hp içermekte; bunu kadınlarda 

35(%36,5) ve erkeklerde 17(%28,3) ile derece 1, kadınlarda 13(%13,5) ve erkeklerde 13( 

%21,7) ile derece 3 ve en son sırada kadınlarda 9(%9,4) ve erkeklerde 3(%5) ile derece 0 

takip etmekteydi. Sonuç olarak bu çalıĢma ile kadın cinsiyette ve en sık derece 2 Hp 

mevcudiyeti ile orta yaĢlı hastaların Hp gastritinden daha fazla etkilendiği gösterilmiĢ olup 

daha geniĢ olgu serilerinde çalıĢmanın geliĢtirilmesi planlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Helikobakter Pilori, YaĢ, Cinsiyet 
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Özet 

 HemĢirelik eğitimi biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor öğrenmenin gerçekleĢtirilmesine 

yönelik süreçleri kapsayan uygulamalı bir eğitimdir (Cooper ve ark. 2010; Gillespie ve ark. 

2012). HemĢirelik eğitiminde edinilen teorik eğitimi uygulamaya aktarmak konusunda 

laboratuarların etkin kullanılmaması, klinik eğitime ayrılan sürenin sınırlı olması, hastaya ve 

kuruma bağlı sıkıntılar yaĢanması gibi nedenlerden dolayı sıkıntılar yaĢanmaktadır (Bahar 

2015; Hansen ve ark. 2011). YaĢanan bu sıkıntıları bilgi teknolojilerini eğitimle entegre 

ederek azaltabilmek mümkündür (Hansen ve ark. 2011). Günümüzde teknolojinin 

geliĢmesiyle beraber hemĢirelik eğitiminde de biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor öğrenmeyi 

gerçekleĢtirmek için bilgi teknolojilerinin müfredata dahil edilmesi gerekmektedir. Bilgi 

teknolojilerinin içerisinde yer alan ve yeni bir uygulama olan web tabanlı eğitimin kullanımı 

hemĢirelik eğitiminde de giderek artmıĢtır. Web tabanlı eğitim, sağlıkla ilgili davranıĢ 

kazandırmak için hemĢirelik öğrencilerine bilgi ulaĢtırmada web ortamından yararlanmayı 

ifade etmektedir. Web tabanlı eğitim video, animasyon, film, resim, afiĢ, sesli mesaj gibi 

birden fazla interaktif öğrenme tekniği kullanılarak bilginin daha etkili bir Ģekilde 

öğrenilmesini sağlamaktadır. Web tabanlı eğitim son yıllarda özellikle düĢük maliyetli olması 

nedeniyle eğiminin vazgeçilmezleri arasında yer almıĢtır. Web tabanlı eğitimler zaman ve 

sınır engelini ortadan kaldırır, bilgiye 24 saat eriĢim imkanı sağlar, öğrenmeyi kolaylaĢtırır ve 

destekler (Elgaphar ve Gafar 2017). Web tabanlı eğitimin en önemli yararı, interaktif olması 

ve kullanıcıyla iletiĢim sağlamasıdır (Ritterband ve ark. 2009). Ġnteraktif iletiĢim sağlamayan, 

sadece bilgi yüklü web sitelerinin tek baĢına baĢarılı olmadığı görülmektedir (Schubart ve ark. 

2011). Web tabanlı eğitim alan bireylerin eğitimi verenle ve diğer kullanıcılarla iletiĢim 

kurmasıyla baĢarıyı artırabilecekleri düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik, HemĢirelik Eğitimi, Web Tabanlı Eğitim. 
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Özet 

 Amaç: AraĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin profesyonellik düzeylerinin değerlendirilmesi 

amacı ile yapılmıĢtır. Yöntem: AraĢtırmanın evrenini bir üniversitenin hemĢirelik bölümünde 

okuyan öğrenciler oluĢturmuĢtur (N=460). AraĢtırmada herhangi bir örnekleme yöntemi 

seçilmemiĢ, araĢtırmaya katılmayı kabul eden 307 öğrenci araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. 

Veriler anket formu ve hemĢirelerin profesyonel değerler ölçeği ile toplanmıĢtır. Verilerin 

analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans 

analizi kullanılmıĢtır. Bulgular: Öğrencilerin yaĢ ortalaması 20,75 ± 1,7‟dir. Öğrencilerin 

%67,4‟ünün kadın, %25,7‟sinin 1.sınıfta okuduğu, %89,6‟sının çekirdek aile yapısına sahip 

olduğu, %76,5‟inin sürekli öz değerlendirme yaptığı, %62,5‟inin çözülemeyen kiĢisel sorunlar 

yaĢadığı belirlenmiĢtir. AraĢtırmada hemĢirelik öğrencilerinin profesyonel değerler puanı 

ortalaması 97,9±2,06 olarak bulunmuĢtur. Kadınların profesyonel değerler ölçeği puanları 

daha yüksek bulunmuĢtur fakat istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmamıĢtır (p>0.05). 

Sonuç: HemĢirelik öğrencilerinin profesyonel değerler ölçeğinden aldıkları puanların orta 

düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiĢtir. Öğrencilere profesyonel değerlerle ilgili eğitimlerin 

planlanması, hemĢirelikte profesyonelliği geliĢtirmek için bilimsel toplantı ya da kongrelere 

katılmaları konusunda danıĢmanlık yapılması ve bu konuda öğrencilerin desteklenmesi 

önerilmektedir. 
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Abstract 

 Amaç: Bu araĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin yaĢlılık kavramı ve yaĢlılar hakkındaki 

düĢüncelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan 

araĢtırmanın evrenini bir üniversitenin hemĢirelik bölümü öğrencileri oluĢturmuĢtur (N=460). 

Örneklem seçilmemiĢ, çalıĢmaya katılmayı kabul eden 289 öğrenci araĢtırmaya dahil 

edilmiĢtir. Veriler anket formu ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, 

ortalama, standart sapma analizi kullanılmıĢtır. Bulgular: Öğrencilerin yaĢ ortalaması 20,94 ± 

2,0 olup, %67,1‟inin kız, %27,7‟sinin 1.sınıfta okuduğu, %87,2‟si çekirdek aile yapısına sahip 

olduğu belirlenmiĢtir. Öğrencilerin %84,4‟ü evinde yaĢlı birey ile yaĢamadığını ve 

yaĢlanmaya iliĢkin yaĢlılık denildiğinde ilk 3 düĢüncelerinin; Ģefkat (%99,4), hastalık 

(%40,5), bağlılık (32,5) olduğunu belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin %72,3‟ü yaĢlılara Ģiddet 

uygulandığını, %79,9‟u yaĢlılık konusunda eğitim almak istediğini belirtmiĢtir. Sonuç: YaĢlı 

ve yaĢlı yakınlarının yaĢlı sağlığı konularında bilgilendirilerek farkındalıklarının artırılması ve 

buna yönelik çalıĢmaların daha geniĢ örneklem üzerinde yapılması ve sonuçlarının 

paylaĢılması önerilebilir. 

Keywords: YaĢlı; YaĢlı Kavramı; HemĢirelik Öğrencisi. 
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Özet 

 Zaman, nasıl kullanılması ve planlanması gerektiği sürekli tartıĢılan ve göz önünde olan 

önemli bir kavramdır. Zaman, kiralanıp satın alabilme, çoğaltabilme, depolayabilme, tasarruf 

edebilme, durdurabilme gibi özellikleri olmayan; sınırlayıcı, sadece kullanılan ya da 

kaybedilen bir değer olarak kabul edilmektedir. Zaman yönetimi ise; ihtiyaçları belirlemek, bu 

ihtiyaçları karĢılayabilmek için gerekli olan hedefleri oluĢturmak, öncelikli iĢleri belirlemek 

ve önceliklerle zamanı planlama, programlama ve listeleme yoluyla uyumlaĢtırmak olarak 

tanımlanmaktadır. Zaman yönetimi; baĢlangıcı ve bitiĢi belirlenmiĢ bir zaman dilimi 

içerisinde yapılması gereken iĢ ve eylemleri tanımlanmıĢ amaçların gerçekleĢtirilmesi 

amacıyla tüm kaynakların etkin ve verimli kullanılması anlamına da gelmektedir. Zaman 

yönetiminin asıl amacı; her bir zaman dilimini belirli bir hedef ve amaç doğrultusunda 

planlayıp etkili ve verimli Ģekilde kullanmaktır. Günümüzün değiĢen, hızlanan ve artan 

rekabet Ģartlarında üstün performansın ve sürekli üretimin gerekliliği, giderek artan ve 

karmaĢıklaĢan iĢ ve faaliyetler, sınırlı bir zamanda pek çok iĢi yapma zorunluluğu, zaman 

yönetimini kurumlar için oldukça değerli bir hale getirmiĢtir. Sağlık çalıĢanlarında zaman 

yönetiminin önemli olmasının en büyük etkeni sağlık sektörünün hata kabul etmez olması, 

sunulan hizmet kalitesini doğrudan etkilemesiyle iliĢkidir. HemĢireler, sağlık bakım sunum 

organizasyonlarının en büyük grubunu oluĢturur ve verilen bakımın kalitesini etkilemede 

önemli bir güce sahiptir. HemĢirelerin zamanlarını etkin kullanması, iĢ ve özel yaĢantıları 

arasında iyi bir denge sağlamalarına, klinik ortamda baĢarılı olmalarına, hizmet kalitesinin ve 

verimliliğin artmasında etkili olmaktadır. Ayrıca; iletiĢim, planlama, öncelik belirleme ve 

yetki devrini sağlamakta, daha kısa sürede daha etkin bakım sunulmasını, bakım verdiği 

hastaları daha iyi tanımasını ve onlarla iletiĢim kurmasını sağlar. HemĢireler için, zaman ve 

zaman yönetimi kavramının hemĢirelik fonksiyonları içinde olması, mevcut zamanda daha 

çok iĢ yapılmasını, iĢ yükü artıĢının önüne geçilmesini, meslekî baĢarıyı, iĢ doyumunu, yaĢam 

standartlarının yükselmesini, topluma daha kaliteli hizmet sunulmasını, aile, sosyal ve iĢ 

yaĢamındaki dengenin sağlanmasını arttırdığı için oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik, Zaman, Zaman Yönetimi 
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Abstract 

 GiriĢ: Sürrenal kitlelerin büyük çoğunluğu baĢka hastalıklar nedeniyle araĢtırılırken 

radyolojk görüntülümelerde insidental olarak tanı almaktadır.Primer hiperaldesteronizm 

(Conn sendromu) sürrenal bezde görülen hormon aktif kitlelerin en sık karĢılaĢılan 

sebeplerindendir. Primer aldosteronizm geçmiĢte düĢünülenin aksine daha sık görülmektedir 

ve hipertansif populasyonun yaklaĢık %5-15'ini oluĢturmaktadır. Aldosteron üreten adenom 

primer aldosteronizmin en sık görülen subtipidir. Aldosteron üreten adenom için tercih 

edilecek tedavi yöntemi laparoskopik sürrenalektomidir. Bu çalıĢmanın amacı haziran 2009 

ile haziran 2018 tarihleri arasında Conn sendromu tanısıyla opere edilen hastalarımızın 

sonuçlarını değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Haziran 2009 ile Haziran 2018 tarihleri 

arasında 17 hastaya Conn sendromu tanısıyla laparoskopik sürrenalektomi yapıldı. Hastaların 

sosyodemografik veriler ile cerrahi sonuçları hastane kayıtlarından retrospektif olarak analiz 

edildi. Bulgular: Tüm hastalar laparoskopik (Laparoskopik transperitoneal sürrenalektomi) 

olarak opere edildi. Hastaların dokuzu (%53) kadın, 8‟ i (%47) erkek, ortalama yaĢ 53.23 (68-

36) idi. Vücut kitle indeksi ortalama 30.45 (35.5-24) kg/m² idi. Sürrrenal kitlelerin çoğunluğu 

sol taraflıydı. Sol ve sağ taraftaki sürrenal kitlesi olan hasta sayısı sırasıyla 11 (%64.7) ve 6 

(%35.3) idi ve ortalama kitle boyutu 3.1 (6- 1.3) cm idi. Tüm hastalar sağ veya sol lateral 

dekübitis pozisyonunda opere edildi Sağ taraflı laparoskopik sürrenalektomilerde iki adet 

5‟lik, iki adet 10‟luk trokar olacak Ģekilde toplam dört adet trokar kullanıldı. Sol taraflı 

sürrenal kitlelerde ise bir adet 5‟lik, iki adet 10‟luk trokar olacak Ģekilde üç adet trokar 

kullanıldı. Ortalama operasyon süresi 86.7 (115- 60) dakikaydı. Tüm hastaların post-operatif 

patoloji sonucu sürrenal adenom ile uyumlu iken bir hastada sürrenal korteks karsinomu 

raporlanmıstır. Sonuç: Conn sendromu hormon aktif sürrenal kitlelerin en sık sebeplerinden 

olup, multidisipliner bir yaklaĢım gerektirir. Asıl tedavisi cerrahidir ve laparoskopik cerrahi 

altın standart hale gelmiĢtir. Genel cerrahinin nadir yapılan operasyonlarından olduğu için 

endokrin cerrahisi tecrübesi fazla olan yüksek hacimli merkezlerde opere edilmelidir. 

Keywords: Laparoskopi, Adrenalektomi, Hiperaldesteronizm 
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Özet 

 Amaç: Yenidoğan sarılığında thiol/disülfid dengesinin ve ilgili oksidatif stres 

parametrelerinin fototerapi ile beraber değiĢimini araĢtırmayı hedefledik. Yöntemler: 

ÇalıĢmaya bilirubin seviyesi yüksek 44 bebek alındı.Fototerapi öncesi ve sonrası gerekli 

iĢlemler yapılıp kan örnekleri alındı ve total thiol,native thiol,thiol/disülfid değerleri incelendi. 

Bulgular: ÇalıĢmaya dahil edilen 44 çocuğun ortalama kiloları 2,81±0,57 kg, ortalama doğum 

haftaları 36,52±2,61 haftaydı. Fototerapi öncesi total bilirubin düzeyi 14,83±4,50 

idi.Fototerapi sonrası bilirubin düzeyi düĢmüĢ olup istatistiksel olarak anlamlıydı 

(p=0,000).Ayrıca native thiol seviyesi azalmıĢ ve thiol/disülfid oranı ile total thiol seviyesi 

anlamlı ölçüde artmıĢtır (p=0,000).Genel olarak oksidan ve antioksidan parametrelerinde 

ciddi bir değiĢiklik saptanmadı. Sonuç: Fototerapi sonrası bilirubin düzeyinin düĢmesi buna 

bağlı olarak oksidan değerinin artıĢı enzimatik aktiviteler,protein seviyeleri, fototerapinin 

uygulanıĢ biçimlerine göre değerlendirildi. Thiol/disülfid dengesinin artıĢı veya azalıĢının 

birden fazla faktöre bağlı olduğu anlaĢıldı. Yapılan çalıĢmaların ise genelde belirli faktörler 

üzerine yoğunlaĢıp varolan durumu tam açıklayamadığı görülmektedir. Dolayısıyla konu ile 

ilgili daha kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç duyulduğunu düĢünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, Oksidatif Stres, Thiol/disülfid Dengesi. 
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Özet 

  GiriĢ: Bipolar bozukluk, depresif ve manik ya da hipomanik dönemlerle giden, dönemler 

arası tamamen normal ya da minimal düzeyde belirtilerin olduğu ciddi ruhsal bir hastalıktır. 

Her hastada hastalığın baĢlangıç Ģekli, zamanı, gidiĢatı ve tedaviye yanıtı farklılık 

göstermektedir. Yapılan araĢtırmalarda bipolar bozukluk tanılı hastaların ortalama on yıl 

geçtikten sonra tanı alabildikleri belirlenmiĢtir. Yazımızda bakım merkezinde kalan hastalık 

öyküsü alınması, tanı konulmasında ve tedavisinin düzenlenmesinde güçlük çekilen hızlı 

döngülü bipolar bozukluk olgusundan bahsedilmiĢtir. Olgu sunumu: 59 yaĢında, bakım 

merkezinde kalan kadın hasta; konuĢmama, içe kapanma, hareket etmeme yakınmaları ile 

bakım personeli eĢliğinde polikliniğimize getirildi. Ailesinin olmaması nedeniyle geçmiĢ 

öyküsü net alınamadı. Bakım merkezine kronik psikotik bozukluk tanılı sağlık kurulu 

raporuyla yatırıldığı ve oral antipsikotik ilaç tedavisi aldığı öğrenildi. Yüksek potensli 

antipsikotik ilaç alması nedeniyle malign nöroleptik sendrom? katatoni? ön tanıları 

düĢünülerek yatıĢ planlandı ancak bakım eviyle iĢ birliği sağlanamadığı için ayaktan kısa 

aralıklarla takibe alındı. Rijidite olmaması, ateĢ eĢlik etmemesi, kan parametrelerinde 

bozukluk olmaması nedeniyle malign nöroleptik sendrom tanısından uzaklaĢıldı. Oral 

antipsikotik ilaçları düzenlendi. Takiplerde iletiĢim kurmaya baĢladığı ancak durgunluk, içe 

kapanma halinin devam ettiği saptandı. Antipsikotik ilaç tedavisine antidepresan eklendi. 

Kontrollerde aĢırı hareketlilik, çok konuĢma, fazla para harcama belirtileri nedeniyle 

antidepresan ilacı kesildi. Duygudurum düzenleyici ve oral antipsikotik ile tedavisine devam 

edildi. YaklaĢık bir yıllık takiplerinde psikotik semptom gözlenmedi. 1 yıl içerisinde 2 ağır 

depresif dönemi, bir hipomani ve bir mani atağının olduğu saptandı. Bakım personelinden 

ayrıntılı bilgi alınınca dönem dönem içe kapanma, yataktan çıkmama, konuĢmama, yememe 

sonrasında da çok konuĢma, hareketlilik, fazla para harcama, yerinde durmama dönemlerinin 

olduğu ve bu dönemlerin tekrarladığı öğrenildi. Olgunun psikotik belirtilerinin olmaması ve 

döngüsel mani- depresyon ataklarının olması nedeniyle bipolar bozukluk tanısı olduğu 

saptandı ve ilaç tedavisi düzenlendi. TartıĢma: Bipolar bozuklukta hızlı döngülülük kavramı; 

bir yıl içerisinde mani, hipomani ya da depresyon dönemlerini karĢılayan en az dört 

duygudurum döneminin yaĢanmasını ifade etmektedir. Hızlı döngülülük bipolar bozukluğun 

gidiĢ tiplerinden biridir ve tedaviye yanıtı düĢüktür. Yapılan araĢtırmalara göre hızlı 

döngülülük için belirlenen ortak risk faktörleri; kadın cinsiyet, tiroid iĢlev bozuklukları ve 
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antidepresan ilaç kullanımıdır. Olgumuz kadın cinsiyet ve antidepresan ilaç kullanımı risk 

faktörlerini karĢılamaktadır. Merkezi sinir sistemi hastalıkları, zeka geriliği olan hastalar da 

hızlı döngülülüğe yatkınlık göstermektedir. Olgumuzun zeka geriliği bulunmamakta ve 

yapılan nörolojik incelemelerinde anlamlı patoloji saptanmamıĢtır. Hızlı döngülü bipolar 

bozukluk tedavisinde antidepresan ilacın kesilmesi, duygudurum düzenleyicilerden öncelikle 

sodyum valproat ya da lamotrijin kullanılması, gerekli hallerde ikinci bir duygudurum 

düzenleyici ya da antipsikotik ilaç eklenmesi önerilmektedir. Olgumuzun tedavisinde 

antidepresan ilaç kesilmiĢtir. Valproik asit kan düzeyi takibiyle uygun terapötik doza 

getirilmiĢtir. Ancak ataklar devam ettiği için antipsikotik ilaç eklenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Hızlı Döngü, Bipolar Bozukluk 
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Abstract 

 Bu çalıĢmanın amacı mide kanseri tanısı almıĢ dokularda eser element analizi yapılarak, 

bazı eser element (Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Ag, Cd, Pb) düzeylerinin kanserli ve sağlıklı 

mide dokularında anlamlı bir değiĢiklik gösterip göstermediğini incelemektir. ÇalıĢmada 

yaĢları 40 ile 65 arasında değiĢen 9 adet hastaya ait FFPE (Formalinle sabitlenmiĢ parafine 

gömülü) kanserli mide dokusu ve yine aynı kiĢilere ait sağlıklı mide dokusu olmak üzere 18 

adet doku kullanıldı. ICP-MS (Ġndüktif EĢleĢmiĢ Plazma - Kütle Spektrometresi) yöntemi 

kullanılarak yapılan analiz sonuçları SPSS programı kullanılarak istatistiksel olarak 

değerlendirildi. Kanserli ve sağlıklı dokular karĢılaĢtırıldığında sadece Pb miktarının kanserli 

dokularda sağlıklı dokulara göre daha yüksek olduğu gözlemlendi. Ölçülen diğer elementlerin 

miktarlarının kanserli dokularda sağlıklı dokulardan daha düĢük düzeyde olduğu, ancak 

anlamlı (p< 0.05) olarak farklılık gösteren elementlerin sadece Co, Ni ve Ag olduğu görüldü. 

Bu sonuçlar bazı eser elementlerin mide kanseri geliĢiminde etkili olabileceğini 

düĢündürmektedir. 

Keywords: Mide Kanseri; Eser Elementler; Ġ ndüktif EĢleĢmiĢ Plazma - Kütle Spektrometresi; 

Ffpe Doku 
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Özet 

 GiriĢ: Ġdiyopatik Skrotal Kalsinozis (ĠSK), genellikle üçüncü dekadda baĢlar ve skrotum 

dermisinde kalsiyum ve fosfat tuzlarının çökmesiyle birlikte kalsifiye nodül geliĢmesi ile 

karakterize nadir bir hastalıktır. Sıklıkla idiyopatik kabul edilmekle beraber bazı metabolik ve 

sistemik hastalıklar etiyolojide rol oynayabilir. Lezyonlar çeĢitli boyutta ve sayıda olabileceği 

gibi asemptomatik veya kaĢıntılı ve pürülan karakterde olabilir. Olgu: Elli üç yaĢında erkek 

hasta yaklaĢık 20 yıldır olan ancak son bir yıl içinde sayısı ve boyutu artan, kaĢıntılı ve zaman 

zaman akıntıya sebep olan skrotal lezyonlar sebebiyle üroloji polikliniğine baĢvurdu. Hastanın 

bilinen herhangi eĢlik eden bir hastalığı bulunmamaktaydı. GeçirilmiĢ bir cerrahi öyküsü ya 

da travma öyküsü tarif etmemekteydi. Yapılan fizik muayenede her iki hemiskrotumda 

büyüğü yaklaĢık 1 cm çapında çok sayıda sarı-beyaz renkli lezyonlar mevcuttu. Laboratuvar 

değerlerinde anormal değer saptanmayan hastaya kendi isteğiyle kozmetik amaçlı eksizyon 

önerildi. Spinal anestezi altında her iki hemiskrotumda saptanan lezyonlar eksize edilerek 

kalan skrtoum cildi primer sütüre edildi. Takiplerinde herhangi bir sıkıntısı olmayan hasta 

önerilerle taburcu edildi. Eksize edilen skrotum cildinin patolojik incelemesi skrotal 

kalsinozis Ģeklinde raporlandı. Hastada etiyolojiyi aydınlatacak herhangi bir patoloji 

saptanamaması nedeniyle idiyopatik skrotal kalsinozis tanısı kondu. TartıĢma: Nadir görülen 

bir hastalık olan ĠSK ilk kez 19. yy‟da tanımlanmıĢtır. Etyopatogenezi tam olarak 

aydınlatılamamıĢ olmakla birlikte çeĢitli sistemik ve metabolik hastalıklar ve bazı 

malignitelerin rolü olduğu belirtilmektedir. Epidermoal kist, ekrin epitelyal kist ve dejenere 

dartos kasında meydana gelen inflamasyona bağlı kalsinozis geliĢtiğini rapor eden yayınlar 

mevcuttur. Boyutları 1 milimetre ile birkaç santimetre arasında değiĢen çok sayıda sarı-beyaz 

renkli nodüler lezyonlar olarak karĢımıza çıkar. Asemptomatik seyredebilir veya enfekte 

olarak kaĢıntı ve akıntıya sebep olabilir. Akıntıda veya nodül içeriğinde kalsiyum ve fosfat 

iyonları bulunmaktadır. Tedavide enfeksiyon varsa antibiyoterapi ve kozmetik amaçlı 

lezyonların eksizyonu uygulanmaktadır. En küçük lezyonun bile eksize edilmesi rekürrens 

geliĢmemesi açısından önemlidir. Benign karakterli olduğundan malignleĢme ihtimali yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Skrotal Kalsinozis, Ġdiyopatik, Üroloji 
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Özet 

 Bu çalıĢma, öğrencilerin akran baskısı ve iliĢkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı tipte olan çalıĢmanın evrenini sosyoekonomik yönden farklı olan üç ayrı 

Ġlköğretim 6.7.ve 8.sınıfta okuyan 450 öğrenci oluĢturdu. Örnekleme ise evrenin tamamı 

alındı. Ancak okulda olmayan öğrenciler çalıĢmaya alınmadığından örnekleme 400 öğrenci 

alındı. AraĢtırmanın verileri “KiĢisel bilgi formu ve Akran Baskısı Ölçeği (ABÖ) ile toplandı. 

Öğrencilere araĢtırmanın amacı ve içeriği hakkında bilgi verilerek, sözel onamları alındı. 

Veriler araĢtırmacı tarafından sınıf ortamında yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak toplandı. 

Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik 

dağılım, t testi, varyans analizi kullanılarak değerlendirildi. Yanılma düzeyi 0,05 olarak 

alındı. Bulgular; Öğrencilerin aĢı, sınıfı, ekonomik durumu, anne ve babanın öğrenim durumu 

göre ABÖ puan ortalamalarının toplam ölçek puanları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıĢtır. (p<0.05). Sonuç AraĢtırma sonuçlarına göre üst sınıflarda, büyük 

yaĢlarda, anne ve babası ilkokul mezunu olan öğrencilerde akran baskısının daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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Abstract 

 Fibroblasts are the most common cell type in the connective tissue and they play important 

role in the generation and maintenance of the tissue. These cells are able to proliferate even 

under danger signals and they do not need signaling molecules and growth factors from other 

cells to survive. Due to these characteristics, these cells have been popular in in vitro cell 

studies. Other than being present in almost all of our tissues these cells support our immune 

system during the formation of scars, eradication of danger and wound healing processes 

therefore these cells present a model cell type and are crucial to study in order to have a better 

understanding of different inflammatory diseases, cancer types, and molecular mechanisms 

and pathways inside the mammalian cells. Fibroblasts are important and popular tools in 

biotechnology studies. Researchers can get a better idea on how natural or synthetic 

molecules would affect the cell function or whether these molecules are cytotoxic or not by 

testing them first in vitro on fibroblasts. Primary cells are also used in this type of studies but 

immortal cell lines are preferred due to limitations of primary cells such as difficulties in their 

isolation for each experimental set up in the needed numbers as well as difficulties in the 

generation of reliable results due to non-homogenous structure of each population and 

fluctuations in their characteristics depending on their source. In this study we immortalized 

fibroblast cells to circumvent this problem and generated homogenous cell population with 

continuous growth so that cell intrinsic parameters would not change from experiment to 

experiment. By flow cytometry techniques we further characterized these cells and they were 

expressing fibroblast activation protein while they lacked the expression of epithelial marker 

EpCAM on their surface. 

This study was supported by Mersin University BAP project with ID number of  2018-1-AP4-

2897. 

Keywords: Fibroblast, Epcam, Flow Cytometry, Biotechnology. 
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Özet 

 Amaç: Ġnhaler ilaçların kullanımının, astım hastası çocukların oral sağlık durumu üzerine 

etkilerinin ortaya konulması ve gerekli farkındalık oluĢturulup bu yan etkilere karĢı önlem 

alınmasını sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalıĢmada, 48 çocuk hasta (yaĢları 4-

16 arasında değiĢen) değerlendirilmiĢtir. Kontrol grubu ve çalıĢma grupları arasında 

DMFT/dmft, tükürükte S.mutans varlığı, erozyon, flor uygulaması öncesi ve sonrası 

diagnodent ile yapılan diĢ mineralizasyon miktarı farklılıkları araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma grubu 

standardizasyonu sağlamak için 3‟e ayrılmıĢtır. Bulgular: DMFT/dmf‟nin (p=0,2411), 

tükürük S.mutans miktarının (p=0,1694) inhaler ilaç kullanımından direkt etkilenmediği tespit 

edilmiĢtir. Ġnhaler ilaç kullanımının dental erozyon (p=0,0001) ve plak birikim miktarını 

(p=0,0048) arttırdığı görülmüĢtür. Flor uygulamasından bir hafta sonra mineralizasyondaki 

artıĢ diagnodent yardımı ile tespit edilmiĢtir. Sonuç: Ġnhaler ilaç kullanan çocukların 

DMFT/dft oranları ve tükürük S.mutans miktarları etkilenmezken dental erozyonun inhaler 

ilaç kullanımından etkilendiği tespit edilmiĢtir. 
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Özet 

 Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımlamasına göre, vücutta aĢırı ya da anormal yağ 

birikmesiyle meydana gelen ve insan sağlığını tehdit eden önemli bir hastalıktır. Obezite 

hastalığı, yüksek oranlarda kalorili beslenme düzeniyle yaĢayan, fiziksel olarak etkinliğin az 

olduğu kiĢilerde, özellikle görülmektedir. Bunun dıĢında; genetik nedenler, hormonal 

bozukluklar, psikolojik sorunlar, kullanılan bazı ilaçlar da obeziteyi tetikleyen faktörler 

arasındadır. Bireylerdeki genetik farklılıklar kiĢilerin iĢtahına, metabolizmasına ve davranıĢ 

biçimine etki etmekte ve bu durumda obezite oluĢma riskini arttırmaktadır. Çok sayıda gen ve 

iliĢkili proteinlerin yer aldığı lipit metabolizmasında, bir nöropeptit eksprese eden VGF geni 

ve reseptörü C3aR1, obezite açısından dikkat çekicidir. Ağırlıklı olarak hipotalamusta ve 

adipoz dokuda eksprese olan VGF geninin, enerji metabolizması, glukoz homeostazı, insülin 

salgı süreci ve aĢırı yeme ile ilgili biyolojik süreçlerde iliĢkisi olabileceği son zamanlarda 

yapılan hayvan çalıĢmalarıyla belirtilmiĢtir. ÇalıĢmamızda, ilk kez insan yağ dokusunda, 

obezite hastalığında aday gen olma ihtimali olan VGF geni ve reseptörü C3aR1 geni 

ekspresyon düzeylerinin real time PCR yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Elde edilen 

bulgular karĢılaĢtırılarak obezitenin oluĢumunda VGF geninin etkinliği ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmamıza, 18-65 yaĢ arası BKĠ değeri > 40.0 olan III.derece obez (morbid) 

28 birey hasta grubu olarak, 18-65 yaĢ arası BKĠ değeri 18.5-24.9 aralığında olan normal 

kiloda 3 birey kontrol grubu olarak dahil edilmiĢtir. Ġnsan adipoz dokuda yapılan ekspresyon 

analizi sonucu, obez bireylerde VGF gen ekspresyon düzeyinin kontrole kıyasla 3.85 kat 

arttığı, C3aR1 gen ekspresyon düzeyinin ise kontrole kıyasla 77.73 kat arttığı tespit edilmiĢtir. 

Hasta ve kontrol grupları arasındaki belirgin farklılık VGF ve C3aR1 genlerinin obezite 

oluĢumunda etkin bir rol oynayabileceğini düĢündürmektedir. VGF/C3aR1 iliĢkisinin 

aydınlatılması, belki de obezite ve yeme bozukluğu konusunda yeni bir biyolojik sinyal yolağı 

keĢfedilmesine neden olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Vgf Geni, C3ar1 Geni 

  



95 
 

Oral Presentation 

 

 

Ġnvazı v Duktal Karsı nomda Normal Meme Epı telı nde Östrojen Reseptör Ekspresyonu 

 

 

TaĢkın Erkin resin
1
 * , Hakan Demirci

1
   F gen Vardar Aker

2
 

 

 
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi HaydarpaĢa Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

*Sorumlu yazar: erkinuresin@hotmail.com 

 

 

 

Özet 

 Amaç: Ġnvaziv duktal karsinomlar (IDC'lar) malign meme tümörlerinin en önemli grubudur 

ve meme kanserlerinin % 75-80'ini oluĢtururlar. IDC'lar genellikle in situ duktal karsinomla 

(DCIS) birlikte bulunurlarken bazen düĢük bir DCIS seviyesi içerirler veya beraberinde 

herhangi bir DCIS içermezler. Bu çalıĢmada yaygın DCIS'lu IDC'lar (Grup 1) ile DCIS'suz 

IDC'larda (Grup 2) çevre normal meme epitelindeki östrojen reseptör (ER) ekspresyonu 

seviyelerini karĢılaĢtırmayı planladık. Metod: Patoloji laboratuvarımızda incelenen örnekler 

arasından 80 IDC vakası seçildi. Vakalar patoloji raporları ve immunohistokimyasal inceleme 

sonuçları ıĢığında retrospektif olarak incelendi. Ġmmünohistokimyasal boyanmanın 

değerlendirilmesi: IDC'deki ER pozitifliği, boyama yoğunluğundan bağımsız olarak kanser 

hücrelerinin % 10'undan fazlasının nükleer boyanmasıyla tanımlandı. Normal meme epiteli 

için nükleer boyanma gösteren hücrelerin varlığı, miktarlarına ve yoğunluğuna göre 4 grupta 

sınıflandırıldı. Bunlar: 0-Hiç: Hiç bir hücrede boyanma saptanmadı, 1-Tek: Bir veya iki 

pozitif hücre, 2-Dağınık: Negatif hücrelerle çevrili dağınık bir Ģekilde bulunan pozitif 

hücreler, 3-BitiĢik: Birbirlerine temas eden 10 veya daha fazla pozitif hücre. Bulgular: ER 

ekspresyonu açısından Grup 1 ve 2 arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. 

Ancak Grup 1 vakaları Grup 2'ye göre daha gençti ve daha çok premenapozal dönemdeydi. 

Sonuç: ÇalıĢmamıza göre ER ekspresyonu açısından Grup 1 ve 2 arasında bir fark yoktu. 

Ancak Grup 1 vakaların anlamlı bir Ģekilde daha genç ve daha çok premenapozal kadınlardan 

oluĢması bize Grup 1 vakaların yüksek östrojen seviyelerine bağlı olarak ve grup 2 vakaların 

da östrojenden bağımsız olarak geliĢtiklerini düĢündürmektedir. Bu da bu grupların farklı 

karsinogeneze ve etyolojilere bağlı olabileceklerini akla getiriyor. Bu nedenle karsinogenez ve 

etyoloji açısından yaygın DCIS'lu IDC'lar ile DCIS'suz IDC'lar konusunda yapılan bu ilk 

çalıĢmanın yeni araĢtırma çalıĢmaları ile desteklenmesi gerektiğini düĢünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Ġn Situ Duktal Karsinom, Ġ nvaziv Duktal Karsinom, Meme Epiteli, 

Östrojen Reseptörü 
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Abstract 

 Kadınlarda cinsel yaĢam ilerleyen yaĢlarda birçok faktörden etkilenmektedir. Jinekolojik 

kanser tedavisi ve operasyonları ile birlikte organ kaybı yaĢanması, aniden ve erken yaĢta 

menopoza girmek sorunları daha Ģiddetli ve karmaĢık hale getirmektedir. Özellikle üreme 

çağında kadınların kanser tanısı alması, kemoterapi, radyoterapi veya brakiterapi tedavisi 

görmesi, cerrahi operasyon geçirmesi ve bunun sonucunda cerrahi menopoza girmesi kadının 

cinsel yönden olumsuz etkilenmesine, beden algısının değiĢmesine, cinsel kimliğinin 

bozulmasına neden olur . Kadın bu süreçte eĢinin kendisini terk edeceği, cinsel çekiciliğini 

kaybedeceği ya da yalnız kalacağı endiĢesi yaĢayabilir. Kadının eĢi ise kanserin kendisine 

bulaĢabileceğini ya da eĢine zarar vereceğini düĢünerek eĢinden cinsel açıdan uzaklaĢabilir. 

Jinekolojik kanseri olan kadın bekar ise, üreme yeteneğini, iĢini ve sosyal güvencesini 

kaybedeceğine, yeni kuracağı iliĢkilerin yürümeyeceğine, ömrünün az kaldığına iliĢkin 

endiĢeler yaĢayabilir . Kadınların deneyimledikleri tüm bu sorunlar çiftlerin hem duygusal 

iliĢkilerini hem de cinsel yaĢamını olumsuz etkilemektedir. Bu dönemde kadınların doyumlu, 

sağlıklı ve kaliteli bir yaĢam sürebilmeleri için hemĢirelere büyük rol ve sorumluluklar 

düĢmektedir. Kadın sağlığı hemĢireleri jinekolojik kanser tedavisi gören ya da jinekolojik 

kanser nedeniyle yapılan ameliyat sonrası kadınların yaĢayabileceği sorunların farkında 

olmalı ve bireye özgü bakım verebilmelidir.Bu çalıĢma ile jinekolojik kanser tanısı almıĢ ve 

tedavi gören kadınların cinsel yaĢam kalitesinin arttırılmasında bakımdan sorumlu 

hemĢirelerin hastaların cinsel açıdan değerlendirilmesi, verilecek hemĢirelik giriĢimlerinin 

planlanması ve çiftlere özel cinsel danıĢmanlık hizmeti uygulamalarına katkı sağlanması 

planlanmaktadır. AraĢtırmanın verileri 01.04.2018 ile 30.04.2018 tarihleri arasında Gaziantep 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ġahinbey AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum Servisi, 

Kadın Doğum Jinekoloji Poliklinik, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi ve Gaziantep 

Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi‟nde 350 hasta ile yüz yüze 

görüĢülerek toplandı. Bu çalıĢma, jinekolojik kanserli kadınların cinsel yaĢam kalitesinin 

incelenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Verilerin toplanmasında kadınların sosyo-

demografik özelliklerini, konusu hakkındaki bilgileri incelemek amacıyla literatür taranarak 

geliĢtirilmiĢ “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Cinsel YaĢam Kalitesi Ölçeği-Kadın” kullanıldı. 

Keywords: Jinekolojik Kanser, Cinsel YaĢam Kalitesi, HemĢire  
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Özet 

 GiriĢ: Öğretim alanındaki sorunların çözümünde karĢılaĢılan zorlukları aĢmada bilgi 

teknolojilerinden yararlanmak gerekmektedir. Amaç: HemĢirelik öğrencilerine kan basıncı 

uygulama becerisi kazandırmada “geleneksel yöntem” ve “video” ile öğretimin öğrencilerin 

beceri düzeyi üzerine etkisini incelemektir. Yöntem: AraĢtırma evrenini; 2017-2018 öğretim 

yılında Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi ikinci sınıfında öğrenim gören 282 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. Örneklem seçiminde tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıĢ; 31 

öğrenci geleneksel yöntem, 31 öğrenci video grubunda olmak üzere toplam 62 öğrenci 

araĢtırma örneklemine dahil edilmiĢtir. Veriler anket ve gözlem yoluyla toplanmıĢtır. 

Geleneksel yöntem grubundaki öğrencilere plastik kol maketi, video grubundaki öğrencilere 

ise video ile “kan basıncı ölçme beceri” laboratuvarı gerçekleĢtirilmiĢtir. Değerlendirme 

aĢamasında öğrencilerin ön test son test bilgi, psikomotor beceri ve özgüven düzeyleri 

değerlendirilmiĢtir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik dağılımlar, Mann-

Whitney U ve Wilcoxon T testi kullanılmıĢtır. Bulgular: Öğrencilerin yaĢ ortalamasının 

20.63±1.43 yıl olduğu, %85.3‟ünün kadın olduğu, %58.7‟sinin hemĢirelik mesleğini kendine 

uygun gördüğü ve %47.7‟sinin hemĢirelik mesleğini kısmen isteyerek tercih ettiği 

saptanmıĢtır. Geleneksel yöntem grubundaki öğrencilerin; ön test bilgi puan ortalaması 

55.2±13.92, son test bilgi puan ortalaması 70.8±18.8 olarak bulunmuĢtur. Video grubundaki 

öğrencilerin; ön test bilgi puan ortalaması 53.2±14.31, son test bilgi puan ortalaması 

71.27±15.73 olarak bulunmuĢtur. Her iki grupta da öğrencilerin ön test son test bilgi puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Gruplar arasında ise son test bilgi 

puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

Psikomotor beceri puan ortalamaları geleneksel yöntem grubundaki öğrencilerin 32.13±2.99, 

video grubundaki öğrencilerin 37.8±7.4 olarak bulunmuĢtur. Yapılan analizde iki grup 

arasında beceri puan dağılımları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, 

özgüven puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıĢtır. TartıĢma ve Sonuç: 

ÇalıĢma sonucunda, hem geleneksel yöntem hem video ile öğretimin öğrencilerin kan basıncı 

ölçümü ile ilgili bilgi düzeyi üzerinde etkili olduğu bulunmuĢtur. Video ile öğretimin 

geleneksel yöntem ile öğretime göre öğrencilerin beceri düzeyine daha fazla etkili olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kan Basıncı, Psikomotor Beceri, Video, Geleneksel Yöntem  
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Özet 

 Tıptaki geliĢmelere rağmen kanser günümüzde hem geliĢmekte olan hem de geliĢmiĢ 

ülkelerde hala en önemli morbidite ve mortalite sebepleri arasında yer almaktadır. Tıbbi 

bitkiler bitkiler değiĢik farmakolojik etkilere sahip birçok biyoaktif bileĢikleri içermektedir. 

Bitkilerin terapötik potansiyeli çok uzun yıllardan beri araĢtırılmaktadır. Günümüzde kanser 

tedavisinde önemli kemoterapötikler mevcut olsa da bu ilaçların yüksek toksisite ve yan 

etkiler gibi olumsuz yanları sebebiyle ilaç araĢtırmaları yoğun olarak devam etmektedir. Yeni 

ilaç araĢtırmalarında düĢük toksisite ve güvenli kullanımı açısından bitkisel fitokimyasallar 

son dönemlerde önemle üzerinde çalıĢılan kimyasallar arasında yer almaktadır. 

Fitokimyasallar sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunmaktadır. Yüksek oranda sebze ve 

meyve tüketiminin kanser oluĢumunun engellenmesinde önemli olduğunu gösteren önemli 

çok çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. Genellikle tıbbi bitkilerin yapısında antioksidan nitelikli 

flavonlar, izoflavonlar, flavonoidler, kumarinler, liganlar gibi temel biyoaktif bileĢenlerin 

antikanserojen potansiyellerinin olduğundan bahsedilmektedir. Günümüzde yüzlerce 

fitokimyasalın hem in vitro hem de in vivo koĢullarda çeĢitli kanser türleri üzerinde 

araĢtırıldığı çalıĢmaya rastlamak mümkündür. ÇalıĢmalarda fitokimyasalların kansere yol 

açan yolakları inhibe ettiği bildirilmektedir. Ayrıca bu fitokimyasalların kemoterapötik birçok 

ilaçla ve radyoterapi ile sinerjistik etkilerinin varlığından da bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fitokimyasal, Kanser, Tedavi, Flavanoid, Sinerji 
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Özet 

 Amaç: Bu çalıĢmada, son bir yıl içinde çocuk nöroloji polikliniğimizde katılma nöbeti 

tanısı konulan 39 olgunun klinik ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: Hastaların poliklinik dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların cinsiyetleri, 

baĢvuru yaĢı, nöbet tipleri (siyanotik, soluk, karıĢık), belirlendi. Tam kan sayımı (Hb, Hct, 

MCV) elektroensefalografi (EEG), ekokardiyografi (EKO) tetkik sonuçları değerlendirildi. 

Demir eksikliği anemisi olan olgulara demir replasmanı, b12 eksikliği olan olgulara B12 

replasmanı ve bu tedavilere dirençli olan olgulara pirasetam tedavisi baĢlandı. Bulgular: 

Hastaların 22‟si erkek (%56,4), 17‟si kız (%43,6) idi. Hastaların ortalama baĢvuru yaĢı 

22,2±14,7 aydı. En sık siyanotik tipte nöbet tarif edilmekteydi (%94,9). Hastaların 23‟üne 

(%59) EEG uygulanıp yalnızca bir olgu patolojik olarak değerlendirildi. Olguların %40‟ının 

EKO‟su normal olarak saptandı. Ortalama Hb değeri 11,8±1,08 mg/dl, Hct 36,2±2,95 ve 

MCV 74,8±6,62 fl olarak bulundu. Hastaların 7‟sinde demir eksikliği anemisi (%23,3), 

6‟sında b12 eksikliği (%19,3) saptandı. Tedaviye dirençli üç olguya (%7,6) pirasetam tedavisi 

baĢlandı. Hastaların 5‟inin (% 12,8) özgeçmiĢinde prematürite özelliği mevcuttu. Sonuç: 

Sonuç olarak demir eksikliği anemisi ve b12 eksikliği katıma nöbeti etyolojisinde tetikleyici 

bir faktör olabilir. Tedaviye dirençli olgularda pirasetam tedavi etkin ve güvenilir bir seçenek 

olabilir. 
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Özet 

 Amaç; Keratokonus hastalarında tedavinin oküler yüzey semptomlarına etkisini ve bu 

etkinin farklı tedavi yaklaĢımları ile değiĢip değiĢmediğini gözlemlemek.Gereç;Keratokonus 

tanısı ile takip ettiğimiz 54 hastayı sadece CXL(crosslinking) tedavisi alanlar(grup1), sadece 

siklosporin topikal tedavi alanlar(grup2), CXL yapılmıĢ ve siklosporin tedaviside 

alanlar(grup3) ve sadece takip olanlar(grup4) olarak 4 gruba ayırdık. Hastalara okuler yüzey 

semptomlarını sorgulamak için 12 sorudan oluĢan OSDI(Ocular Surface Disease Index) 

anketi uyguladık. Gruplar arasında her bir soruya verilen yanıtın ve total skorun istatistiğini 

yaptık.Bulgular; ÇalıĢmaya alınan 54 hastanın 35'i kadın, 19'u erkekti.Ort. yaĢ 22.79. Gruplar 

arasında yaĢ ve cinsiyet bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Her bir soruya 

verilen puanlar 4 grupta da benzerdi. Total OSDI skoru grup 1,;55.42, grup 2; 41.51, grup 

3;49.92, grup 4, 51.61 olarak belirlendi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı.Sonuç; Keratokonus, korneanın progresif olarak inceldiği, apikal protrüzyon ile 

karakterize, ektatik bir hastalıktır. Düzensiz astigmatizma ve azalmıĢ görme keskinliği ile 

sonuçlanır.Etyoloji tam olarak aydınlatımasa da heredite ve çevresel faktörlerin rolü olduğu 

düĢünülmektedir.Atopi, göz kaĢıma,kontakt lens kullanımı, keratokonus etyolojisindeki 

çevresel faktörlerdendir.Göz kaĢıma ile keratokonus progresyonu arasında pozitif bir 

korelasyon bulunmuĢtur.OSDI okuler irritasyon semptomlarını sorgulayan 12 soruluk bir 

ankettir.Sorular okuler semptomar,çevresel uyarılar ve görme fonksiyonlarını kapsamaktadır. 

Keratokonus hastalarında okuler yüzey semptomlarını sorgulayarak hangi tedavi yaklaĢımı ile 

semptomları azaltıp göz kaĢımaya engel olabileceğimizi görmeyi amaçladık.Semptomların 

tedavi yaklaĢımı ile ilgili olmadığını gözlemledik. 

Anahtar Kelimeler: Keratokonus,osdı,tedavi 
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Özet 

 ÖZET Amaç: Kickboks sporcularında Scapular Diskinezinin, Beden Ġmajının ve Benlik 

Saygısının araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmamıza Ġstanbul Bahçelievler 

Spor Kulubü‟nde altı yadan fazlasır Kicboks sporu yapan 30 erkek ile spor yapmayan 30 

sağlıklı erkek birey dahil edildi. Kickboks sporcularının yaĢ ortalamaları 25.13±7.02 yıl ve 

vücut kitle indeksi (VKĠ) 23.9±1.81 kg/cm2, sağlıklı bireylerin yaĢ ortalaması 24.9±2.51 yıl 

ve VKĠ 24.2±1.18 kg/cm2 idi. Skapular diskinezi Lateral Scapular Slide Testi (LSST), beden 

imajı Beden Ġmaj Ölçeği, benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) 

kullanılarak değerlendirildi. Sonuç: ÇalıĢmamızda Kickboks sporu yapan bireyler ile sağlıklı 

bireyler arasında Scapular Diskinezi görülme sıklığında, benlik saygılarında fark 

bulunamamıĢtır (p>0.05). Kickboks sporu yapan bireyler ile spor yapmayan bireyler arasında 

beden imajı açısından anlamlı bir fark bulundu (p=0.008). Kickboks sporu yapma süresi ile 

skapular diskinesi arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). 

Anahtar Kelimeler: Scapular Diskinezi, Beden Ġ majı, Benlik Saygısı 
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Abstract 

 Amaç: Konjenital sensörinöral iĢitme kayıplı suriyeli çocuklarda iç kulak anomalisin 

yüzdesinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Yöntem -Gereç: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine 

baĢvuran çok ileri derecede iĢitme kayıplı 39 Suriyeli çocuğa, iĢitme kaybı etyolojisinin 

tanımlanması ve koklear implant ameliyatı endikasyonu olup olmadığı belirlemek üzere MRG 

ve BT çektirilmiĢtir. Bu hastaların 13‟ ü kız, 26‟ i erkektir. ġu an ki yaĢ ortalamaları 5yaĢ 3 

aydır (min 1.5 yaĢ, max. 7 yaĢ). Bulgular: Hastaların 2 tanesinde mondini deformitesi 

bulunmuĢtur, 5 tanesinde vestibülokoklear sinir aplazisi görülmüĢ, diğerlerinin iç kulaklarında 

yapısal bir anomali saptanmamıĢtır. Vestibulokoklear sinir aplazisi olan Suriyeli çocuklar 

beyin sapı implantı açısından değerlendirilmek üzere dıĢ merkeze yönlendirilmiĢtir. Sonuç: Ġç 

kulak anomalisi sayısı Suriyeli çocuklarda oldukça yüsek elde edilmiĢtir. Ġç kulak 

anomalisinin nedeni embriyolojik geliĢimle ilgilidir. Bu çocukların hepsi Suriye‟ de savaĢ 

ortamında bulunmuĢ olup, gebelik döneminde annenin yaĢadığı ortam, stres maruz kaldığı 

etken maddeler ya da kullandığı ilaçlarla iliĢkili olabilir. 

Keywords: Iç Kulak Anomalisi, Konjenital ĠĢitme Kaybı, Mrg, Bt 
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Özet 

 Amaç: Bu çalıĢmanın amacı koroner arter by pass greft (KABG) cerrahisi sonrası 

taburculuğu gerçekleĢen Tip 2 diyabetik hastalarda telerehabilitasyon içeren bir 

kardiyopulmoner rehabilitasyon programının hastaların fiziksel aktivite düzeyi ve 

kardiyopulmoner parametreler üzerine etkilerini araĢtırmaktır. Yöntem: Benzer demografik 

özellikteki 44 koroner arter bypass greft ameliyatı gerçekleĢen ve çalıĢmaya katılmaya 

gönüllü olan birey; çalıĢma grubu (n=24) ve kontrol grubu (n=20) olarak çalıĢmaya dahil 

edildi (13 kadın, 31 erkek; yaĢ ortalaması=69,5). Her iki grupta yaĢam kalitesini 

değerlendirmek amacıyla Kısa Form-36 yaĢam kalitesi ölçeği, egzersiz kapasitesini 

değerlendirmek amacıyla; 2 dakika yürüme testi (2 DYT), bacak kuvvetlerini belirlemek 

amacıyla sandalyede otur-kalk testi ve dispne değerlendirmesi için Bazal Dispne Ġndeksi 

(BDI) ve kullanıldı. Sonuç: KABG cerrahisi sonrası tüm bireylerin egzersiz kapasitesini ve 

yaĢam kalitesinde artıĢ görüldü. 2 DYT ve otur kalk test sonuçlarında 2 grup arasında anlamlı 

fark bulunurken; yaĢam kalitesi ve dispne sonuçlarında iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıĢtır. TartıĢma: KABG cerrahi sonrasında; telerehabilitasyon programının 

etkinliğine; aynı zamanda hastaların yaĢam kalitesi; fonksiyonel kapasiteleri ve dispne gibi 

semptomlarını aynı anda inceleyen çalıĢma sayısı oldukça azdır. Bu çalıĢmanın en önemli 

sonucu bypass greft ameliyatı sonrası uygulanan telerehabilitasyon programı sonrası egzersiz 

kapasitesi ve yaĢam kalitesinin artmasıdır. Bu sonucun bu bireylere oluĢturulacak 

rehabilitasyon programlarına ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. Bu çalıĢmadan elde edilecek 

bulguların ileride yapılacak olan çalıĢmalara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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Özet 

  Kronik böbrek hastalığı (KBH) milyonlarca insanı etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. 

Epidemiyolojik çalıĢmalar genel popülasyonda KBH prevalansının arttığını göstermektedir. 

KBH progresyonu hipertansiyon, dislipidemi, kemik mineral bozukluğu gibi bazı ciddi 

komplikasyonlarla iliĢkilidir. Nörohormon benzeri aktivitesi olan ve en güçlü vazokonstriktör 

ajandan biri olarak tanımlanan Ürotensin II (U-II), ilk olarak balıklardan izole edilmiĢ bir 

polipeptitdir. U-II ekspresyonu böbreğin yanı sıra akciğer, mide, pankreas gibi insan 

vücudunun farklı bölgelerinde dağılım göstermektedir. Bazı çalıĢmalarda U-II‟nin 

ateroskleroz, hipertansiyon, diyabet, diyabetik nefropati ile iliĢkili olabileceği de rapor 

edilmektedir. Ayrıca, bu çalıĢmalar U-II‟nin hastalığın göstergesi olabilecek biyobelirteç 

rolüne vurgu yapmaktadır. Son yıllarda, U-II ve kronik böbrek hastalığı arasındaki iliĢki 

araĢtırmacıların giderek daha fazla ilgisini çekmektedir. Güncel makaleler kronik böbrek 

hastalığında belirlenen U-II‟nin anormal seviyelerinin enflamasyon ve oksidatif stresle iliĢkili 

olarak patogeneze katkı sağlayabileceğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, böbrek 

yetmezlikleri baĢta olmak üzere insan hastalıklarının tedavisinde Ürotensin II reseptörleri 

umut verici bir hedef olarak görünmektedir. Bununla birlikte, pek çok sistem üzerinde etkileri 

olan U-II‟nin patofizyolojik mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu çalıĢma kronik 

böbrek hastalığında U-II‟nin potansiyel rolüne odaklanmaktadır. 
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Abstract 

  Hepaptit B virus enfeksiyonu, tüm dünyada 350 milyon insanı etkilemektedir. Kronik 

hastalığın patogenezinde virüsün antijenik yapısına karĢı geliĢen immun reaksiyonların yanı 

sıra bir grup adipositokinin de (rezistin, leptin, apelin) etkin rol oynadığı düĢünülmekte ve 

buna yönelik klinik ve laboratuvar çalıĢmalar yapılmaktadır. Apelin 13, 17, 36 aminoasit 

içeren bir adipokindir. Esas olarak adipoz dokudan sentezlenmekle birlikte vücudun çeĢitli 

dokularında sentezlenmektedir. Apelinerjik sistemin hepatik yeniden yapılanmada rolü olduğu 

gösterilmiĢtir. Apelin; inflamatuvar ajanlar, hipoksi, endotoksin gibi faktörlerin uyarısı 

sonucu aktive olan karaciğer satellit hücreleri tarafından üretilmektedir. Apelinerjik sistemin 

hepatik yeniden yapılanmada rolü olduğu gösterilmiĢtir. Ġnsulin direnci (HOMA-IR) DM ve 

metabolik sendromdaki anahtar komponentlerden biridir. Kronik HCV enfeksiyonunun 

HOMA-IR ile iliĢkili olduğu ve DM geliĢme riskini artırdığı bilinmektedir. Hepatit B 

enfeksiyonu ise bu konuda çeĢitli davranıĢlar göstermektedir. Bu çalıĢmanın amacı; apelinin 

ve inflamatuvar sitokinler olan TNF-alfa ve IL1-beta nın Kronik Aktif Hepatit B‟ li hastalarda 

serum düzeylerinin saptanması ve apelinin, özellikle hastalardaki enflamasyon ve HOMA-IR 

ile olan iliĢkisinin ortaya konmasıdır. Gaziantep ġehitkamil Devlet Hastanesi enfeksiyon 

hastalıkları kliniğinde Hepatit B tanısı almıĢ 50 hasta ve bu hastalar ile yaĢ ve cinsiyet 

açısından uyumlu 30 sağlıklı gönüllü konrol grubu olarak çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Hasta ve 

sağlıklı gönüllülerin serum Apelin, IL1-beta ve TNF-alfa düzeyleri ELĠSA yöntemiyle analiz 

edilmiĢtir. Ayrıca hastaların ve sağlıklı gönüllülerin açlık kan Ģekeri ve insulin düzeyleri 

saptanarak, HOMA-IR hesaplanmıĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. Hastaların TNF-alfa ve IL1-beta 

düzeyleri sağlıklı gruba göre anlamlı olarak yüksek, apelin düzeyi ise sağlıklı gruba göre 

anlamlı olarak düĢük saptanmıĢtır (p<0,001). HOMA-IR açısından iki grup arasında anlamlı 

bir fark saptanmamıĢtır (p>0,05). Ġki grubun apelin düzeyleri ve inflamatuvar belirteçler 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. HBV enfeksiyonu ve insulin direnci arasındaki 

ilĢiki henüz net olarak ortaya konamamıĢtır. Apelinin bu inflamatuvar sürece olan katkısının 
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ve HOMA-IR ile olan iliĢkisisnin tam olarak aydınlatılabilmesi için daha fazla klinik 

çalıĢmaya ihtiyaç vardır. 

Keywords: Hbv, Homa-Ir, Apelin 
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Özet 

 Amaç: Bu araĢtırma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireyler ve onlara 

bakım veren hemĢirelerin hastalık yönetimlerine bakıĢ açısını belirlemek ve değerlendirmek 

amacıyla yapıldı. Yöntem: AraĢtırma Ankara‟da bir Eğitim AraĢtırma Hastanesinde yapıldı. 

AraĢtırmaya katılmaya gönüllü olan dokuz KOAH hastası ve onlara bakım veren sekiz 

hemĢire araĢtımanın örneklemini oluĢturdu. Veri toplamak için yarı yapılandırılmıĢ 

derinlemesine görüĢme yöntemi kullanıldı. GörüĢme için literature dayanarak bir form 

oluĢturuldu. GörüĢme formunda hastalığın etkileri, yaĢattığı zorluklar ve hastalık yönetimine 

iliĢkin sorular yer almaktadır. Hasta ve hemĢireler ile uygun bir ortamda yüz yüze görüĢme ile 

veriler toplandı. GörüĢmeler araĢtırmaya katılan kiĢilerden izin alındıktan sonra ses kayıt 

cihazına kaydedildi. ÇalıĢma sonunda verilerin çözümü yapılıp analiz edildi ve temalar 

oluĢturuldu. Bulgular: Hastaların %33‟ü kadın %67‟si erkekti. YaĢ ortalamaları 67 idi. KOAH 

olan bireylerle yapılan görüĢmeler sonunda yapılan kalitatif değerlendirme sonuçlarına göre 

alt temalar; güzel nefes alamama, günlük yaĢam aktivitelerinde kısıtlanma, hastalığın 

Allah‟tan geldiğine inanma, oksijen yetersizliği, verilen tedaviye uyum olarak saptandı. 

HemĢirelerin %100‟ü kadın ve yaĢ ortalamaları 33 idi Bakım veren hemĢirelerle yapılan 

görüĢmelerde ortaya çıkan alt temalar ise güzel nefes alamama, yaĢam kalitesinin azalması, 

hastaların duyduğu piĢmanlık, oksijen yetersizliği, sigaranın bırakılması olarak belirlendi. 

Sonuç: Bu bulgulara gore; hemĢirelerin kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalara 

verdikleri danıĢmanlık ve eğitimlerde hastaların günlük yaĢam aktivitelerini maksimum 

düzeye çıkarıp yaĢam kalitesini arttırmaya çalıĢmak, hastalara tanı almadan baĢlayıp hastalık 

yönetiminde zorlandıkları konularda yaĢam boyu rehberlik etmeleri ayrıca bu uygulamaların 

hastanede rutin hale getirilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Koah; HemĢirelik; Hastalık Yönetimi. 
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Abstract 

 Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), fiziğin temel ilkelerinden yola çıkarak doku 

farklılıklarından kaynaklı görüntü elde edilmesi prensibine dayanan tıbbı görüntüleme 

tekniğidir. Hem görüntünün elde edilmesi sürecinde hem de manyetik rezonans cihazının 

yapısal bileĢenlerinin üretimi ve çalıĢması sürecinde fiziğin temel ilkeleri önemli rol 

oynamaktadır. Bu derlemede, MRG‟nin tarihinden kısaca bahsedilerek, görüntülemenin 

temelinde yatan fiziksel prensipler anlatılmıĢtır. Bu anlatılanlar ıĢığında MR cihazının temel 

yapısal elemanları tanıtılarak her bir sistem bileĢeninin nasıl çalıĢtığı ifade edilmiĢtir. 

Keywords: Mrg, Fizik, Mr Cihaz BileĢenleri, Larmor Frekansı, Rf, Gradiyent Sargılar. 
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Özet 

 Bu pilot çalıĢmada diĢ hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı tutum ve davranıĢları ve bu 

durumun sosyodemografik faktörler ve ağız sağlığı algısı arasındaki iliĢki 

değerlendirilmiĢtir.100 öğrenci( %54 kadın %46 erkek) çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Hiroshima 

University Dental Behavioral Inventory(HU-DBI) Türkçe versiyonu ve sosyodemografik 

verileri içeren ağız sağlığı algısı anketi uygulanmıĢtır.Ġstatistiksel analiz için MannWhitney U 

testi, chi-square testi and Spearman‟s rank korelasyon testi kullanılmıĢtır. HU-DBI ortalama 

skoru (±SD) 5.94 ± 1.45 olarak değerlendirilmiĢtir.Cinsiyet ve ikamet yeri açısından HU-DBI 

skorunda herhangi bir istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur(p>0.05). HU-DBI skoru ağız 

sağlığı algısı ve periodontal sağlık ile pozitif olarak koreleydi (r=0.227; p>0.01). Çocuk diĢ 

fırçası kullanımı(p<0.029) ve yalnızca diĢ fırçalama ile diĢeti hastalığının önlenmesi (p<0.01) 

ile iliĢkili sorularda cinsiyetler arasında fark bulunmuĢtur. DiĢ hekimi tarafından fırçalama 

performansının değerlendirildiği soruda öğrencilerin ikamet etme durumu açısından anlamlı 

fark bulunmuĢtur(p=0.047). Bu pilot çalıĢma diĢ hekimliği öğrencilerinin zayıf sağlık 

davranıĢlarına sahip olduğunu göstermiĢtir.Bu durum kiĢinin oral hijyen uygulamalarını 

iyileĢtirmeyi ve koruyucu önlemleri arttırmayı hedefleyen ağız bakım programlarıyla 

geliĢtirilmelidir.DiĢ hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı algısı ve periodontal durumu ağız 

sağlığı davranıĢ ve tutumlarıyla iliĢkilidir.Gelecekte yapılması planlanan ağız sağlığı 

programlarında bu göz önüne alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız Sağlığı ĠnanıĢları, Ağız Sağlığı Tutum ve DavranıĢları , DiĢ 
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Özet 

 Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser tipidir. Akciğer kanserinden sonra 

dünyada görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür. Erkeklerde kadınlara oranla görülme 

sıklığı 1/100‟dür. Meme kanserinin %5‟i genetik yatkınlıkla iliĢkilidir. Mitokondri kendi 

genomunu barındıran bir organeldir. mtDNA‟nın replikasyonu ve transkripsiyonu pek çok 

protein ile mitokondriyal ve nüklear genom tarafından eksprese edilip, kodlanan / kodlamayan 

RNA‟lar tarafından regüle edilmektedir. Mitokondri genomu 13 protein kodlamasına rağmen 

1500 kadar proteini barındırmaktadır. Bu sebeple, bu protein çoğu sitoplazmada sentezlenip 

mitokondriye taĢınmaktadırlar. Tam tersi olarak, mitokondride fonksiyon gösteren pekçok 

kodlamayan RNA da mtDNA tarafından kodlanmaktadır. mitomiR‟lerin 22 nt uzunluğundaki 

kanonikal miRNA‟ların aksine 17 ile 27 nt arasında olağandıĢı bir büyüklükleri olduğu ve 

onları diğer sitozolik miRNA‟lardan ayrı kılan farklı termodinamik özelliklere (minimum 

katlanma enerjisi) sahip oldukları düĢünülmektedir. mitomiR‟lerin genomik pozisyonu ve 

farklı yapısal özelliklerinin mitokondriye giriĢlerini etkilediği yönünde spekülasyonlar 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada meme kanseri hücrelerinden izole edilen mitokondriyal 

fraksiyonlarda miRNA‟ların varlığını göstermiĢtir. ÇalıĢma kapsamında MCF-10A, MCF-7 

ve MDA-MB-231 hücre hatlarında sRNA‟ların, özellikle miRNA‟ların, mitokondri ile 

iliĢkileri yeni nesil dizileme yöntemi kullanılarak tanımlanmaya çalıĢıldı. Herbir hücreden 

izole edilen mitokondriyal fraksiyonlardan hazırlanmıĢ olan mtRNA‟lardan oluĢturulan 

kütüphanelerin analizi sonucu mitokondriyal genom tarafından kodlanan 3 adet miRNA (hsa-

miR-4461, hsa-miR-4484 ve hsa-miR-4485) belirlendi. Mitokondrideki miRNA‟ların varlığı, 

mitokondriyal genom tarafından kodlanmıĢ transkriptlerin regülasyonununda rolleri olduğunu 

göstermektedir. Mitokondride lokalize olan veya iliĢkili olan miRNA‟ların insan sağlığı ve 

hastalıklar üzerine etkilerinin ve biyolojik önemlerinin aydınlatılabilmesi için daha fazla 

çalıĢmaya ihtiyaç vardır. Bu çalıĢmalar teröpatik tedaviler için klinik hedeflerin 

belirlenebilmesi açısından da büyük önem arz edeceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Mitokondri Mirna, Ngs, Mcf-10a, Mcf-7 ve Mda-Mb-

231.  
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Abstract 

 Metakarp kırıklarının açık redüksiyon ve mini plak vida sistemi ile tedavisi GiriĢ: Elin 

günlük aktivitelerinin yanı sıra incelik isteyen hassas fonksiyonları vardır. El yaralanmaları en 

sık karĢılaĢılan yaralanmalardan biri olup sakatlıklara sebep olur. Tüm kırıklar içinde el 

kırıklarının sıklığı %12-29 arasındadır. Elde kırığın iyileĢmesinden daha önemli olan elin 

fonksiyonudur. Amaç;açık redüksiyon ve mini plak vida ile tespit uygulanan düĢük enerjili 

metakarp kırıklarında fonksiyonel sonuçlar ve yöntemin etkinliği değerlendirildi. Materyal - 

metod: Birinci metakarp dıĢındaki metakarplerdeki kırık nedeniyle açık redüksiyon ve mini 

plak vida ile tespit uygulanan 31 hastanın (21 erkek, 10 kadın; ort. yaĢ 26±3; dağılım 17-46) 

metakarpı incelendi. 14 kırık oblik, 13 kırık transvers, 4 kırık parçalıydı. Hastaların hiçbirinde 

açık kırık yoktu. Hastalarda objektif değerlendirme için toplam eklem hareket aralığı 

(TAEHA) puanlaması kullanıldı ve kavrama gücü ölçüldü. Memnuniyet değerlendirmesi için 

Quick-DASH skorlamasının kullanıldı. Radyografik değerlendirme ön-arka/yan ve oblik 

grafilerle yapıldı. Ortalama takip süresi 32,2±9,8 ay (dağılım 12-38 ay) idi. Sonuçlar: Son 

kontrolde ortalama TAEHA 215±38.8 derece (dağılım 30°-250°) bulundu. Sonuçlar: 19 

hastada mükemmel (%61.2), 8 hastada iyi (%25.8), üç hastada orta (%9.6), bir hastada kötü 

(%3.2) olarak değerlendirildi. Ortalama kavrama gücü kaybı %6,2±6,3 bulundu. QuickDASH 

skoru ortalaması 2,2±2,6 (dağılım 0-11) idi. Tüm hastalarda kaynama sağlandı. üç hastada 

(%9.6) plak çıkarılmasını gerektirecek ekstansör tenosinovit ve plak rahatsızlığı, 5 hastada 

(%16.1) 180 dereceden az toplam aktif eklem hareket aralığı vardı. TartıĢma: DüĢük enerjili 

metakarp kırıklarında açık redüksiyon ve mini plak vida uygulaması, erken ve güvenli 

fonksiyonel kullanıma izin veren baĢarılı bir tespit yöntemidir. 

Keywords: Mini Plak; Metakarp Kırıkları; Kırık Tespiti, Ġnternal Tespit 
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Özet 

 GiriĢ ve Amaç: Kapesitabin bir oral floropirimidin ve 5-florourasil (5-FU) ön ilacıdır. 

Kardiyotoksisite 5-FU‟in nadir ancak önemli bir yan etkisidir. Bu çalıĢmanın amacı, 

kapesitabin tedavisi uygulanan meme ve kolorektal kanserli hastalarda kardiyak etkilerin 

klasik yöntemler (klinik muayene, EKG ve konvansiyonel ekokardiyografi) ile beraber 

miyokardın integrated backscater siklik değiĢkenliği (ĠBSD) analizi ile hücresel düzeyde 

değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: Kapesitabin tedavisi uygulanan 16 hasta 

değerlendirildi. Biyokimyasal parametreler ve kardiyak ölçümler ilk tedavi siklusunun 0., 14. 

ve 21. günlerinde gerçekleĢtirildi. Ġntegrated backscatter görüntüsünü elde etmek için 

parasternal uzun aks tercih edildi ve temel iki ilgili alan; interventriküler septum (ĠVS) ve 

arka duvar (AD) kullanıldı. Bulgular: Olguların 5‟i (%31) erkek, 11‟i (%69) kadın ve 

ortalama yaĢları 58 ± 15 (minimum: 25 - maksimum 79) olup 8‟i (%50) meme, 8‟i (%50) ise 

kolorektal kanseri tanılıydı. Hiçbir hastada klinik kardiyotoksisite gözlenmedi. Tedavi öncesi 

ve sonrası konvansiyonel ekokardiyografik değerlerdirmelerde anlamlı fark saptanmadı. 

Bununla beraber ĠBSD değerleri ĠVS‟ da (7.6 ± 0.7‟dan 7.0 ± 0.9‟ e dB, p<0.001) ve AD‟ da 

(7.4 ± 0.6‟ dan 6.8 ± 0.9‟ a dB, p<0.002) anlamlı olarak azaldı. Tüm değerler 21. günde tedavi 

öncesi değerlere (ĠBSD-ĠVS 7.4 ± 0.6 dB ve ĠBSD-AD 7.4 ± 0.6 dB) döndü. Olguların 

6‟sında (% 37.5) el ayak sendromu izlendi. TartıĢma: ÇalıĢmamıza göre kapesitabin tedavisi 

altında, kardiyak ĠBSD değerlerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kapesitabin 

tedavisi uygulanan hastalarda ĠBSD‟nin klinik önemi daha kapsamlı olarak 

değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kapesitabin, Kardiyotoksisite, Ġ ntegrated Backscatter, Ekokardiyografi 
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Abstract 

 GiriĢ: Migren, genellikle 4 ile 72 saat süren, orta ya da Ģiddetli, genellikle tek taraflı, 

zonklayıcı tipte ataklarla karakterize kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler 

veya bölgeler arasında farklılıklar mevcut olsa da baĢ ağrısı her yaĢtan insanı etkileyebilen ve 

beraberinde yüksek sağlık harcamalarını getiren evrensel ve toplumsal bir sorundur. Günümüz 

toplumunda migren iĢ göremezliğin baĢta gelen sebeplerinden olup hastaların yaĢam kalitesini 

ve psikolojik durumlarını son derece olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı 

migren hastalarında ağrı sıklığı ve Ģiddetinin anksiyete ve depresyon düzeyi ile iliĢkisini 

belirlemekti. Yöntem: ÇalıĢmaya 31 kadın, 5 erkek olmak üzere toplam 36 migren hastası 

(yaĢ: 28,08±8,20 yıl, vücut kütle indeksi: 23,42±3.3,38 kg/m2) dâhil edildi. Hastaların ağrı 

sıklıkları bir ay süresince geçirilen atak sayısı olarak belirlendi. Görsel Analog Skalası (0-10 

cm) kullanılarak hastaların son 1 ay içerisindeki baĢ ağrı Ģiddetinin ortalaması kaydedildi. 

Hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri “Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) 

Ölçeği” ile değerlendirildi. Analiz için Spearman korelasyon testi kullanıldı. Bulgular: Migren 

hastalarının ağrı sıklıkları 4.50 (6) gün/ay, ağrı Ģiddetleri 6.35 (2.33) cm, anksiyete düzeyleri 

8.50 (5.75) depresyon düzeyleri 7.50 (8.75) olarak belirlendi. Migren hastalarının ağrı 

sıklıkları ve Ģiddetleri ile anksiyete düzeyleri arasında pozitif bir iliĢki bulundu (r=0.374, 

p=0.027; r=0.496, p=0.002, sırasıyla). Hastaların ağrı sıklıkları ve Ģiddetleri ile depresyon 

düzeyleri arasında ise anlamlı bir iliĢki yoktu (r=0.030, p=0.864; r=0.246, p=0.149, sırasıyla). 

TartıĢma ve Sonuç: ÇalıĢmamız ile migren hastalarında ağrı sıklığının ve Ģiddetinin anksiyete 

düzeyi ile iliĢkili olduğu belirlendi. ġiddetli ve çok sayıda atak geçiren migren hastalarının 

anksiyete açısından değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirilmesi 

önerilmektedir. 

Keywords: Migren, Anksiyete, Depresyon 
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Abstract 

 Introduction/Aim: Cryptorchidism is defined as the absence of one or both testes from the 

scrotal sac and it is the most common developmental defect of the male genitalia. Around 

85% of cryptorchidism usually develops as unilateral. Even if only one testis fails to descend 

properly, it could be considered as a bilateral disease in the light of the findings in certain 

research studies. In this study we try to investigate the angiogenesis and the probable relation 

between the descended and undescended testes in unilateral cryptorchid-induced rats. 

Materials and Methods: The study was performed using eight Sprague Dawley male rats and 

was randomly divided into two groups: four healthy rats used as the normal control group, 

four unilateral cryptorchidism-induced rats used as the crypto group. Rats were kept in a 

controlled environment with an average temperature of 23±2°C and constant photoperiodic 

conditions with food and water ad libitum. Rats were sacrificed 14 days after experimentally 

induced cryptorchidism. Testis samples were collected and fixed at 10% neutral formalin, 

embedded in paraffin. Sections of 5μm thickness were cut, then stained with Masson's 

Trichrome (TRI) staining and examined under a light microscope. Morphometric method of 

measuring was performed using ImageJ 1.51K Software. Paired t-test was performed for 

comparisons between two groups using IBM SPSS 22.0 Statistics (Statistical Package for 

Social Sciences) software and p values less than 0.05 were considered statistically significant. 

Results: The wall thickness of blood vessels, diameter of blood vessels and perivascular 

fibrosis were significantly increased in both testes of the crypto group (p=0.001 for left 

undescended testes, p=0.001 for right descended testes) when compared with the control 

group. Conclusion: Our results indicate that an increase in wall thickness of blood vessels, 

diameter of blood vessels and perivascular fibrosis were seen in both testes of unilateral 

cryptorchid-induced rats. In conclusion, our study demonstrates that descended and 

undescended testes were affected by unilateral cryptorchidism. 

Keywords: Angiogenesis, Perivascular Fibrosis, Cryptorchidism  
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Özet 

  Günümüzde yaĢadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen 

önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültüyü, “hoĢa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici 

ses” olarak tanımlayabiliriz. Ses, nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlığı kiĢiye bağlı 

olarak değiĢmez. Gürültü ise öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlaĢılacağı üzere bir sesin 

gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kiĢilere bağlı olarak değiĢebilir. Kimilerinin severek ve 

eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir. Özellikle hızlı büyüyen Ģehirlerde, 

mesken ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe geliĢmesi, trafik yoğunluğunun artması, 

elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte 

gürültüden rahatsızlık artmakta ve giderek insanlarımızın dinlenebilecekleri, çalıĢabilecekleri 

kısaca huzurlu Ģekilde yaĢayabilecekleri mekânlar azalmaktadır. AraĢtırma Muğla ili Muğla 

devlet hastanesi‟nde 11 kasım-09 aralık 2011 tarihleri arasında uygulandı. ÇalıĢma veri 

toplama aracı olarak hasta ve hemĢirelerin sosyo-demografik özellikleri ile hastanedeki 

gürültüye karĢı düĢünceleri ile gürültüye yönelik bilgi düzeylerini belirleyen bir anket formu 

kullanıldı. AraĢtırmaya 100 hasta ve 100 hemĢire olmak üzere 200 kiĢi katıldı. Verilerin 

analizi SPSS 14.0 paket programında yapıldı. 
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Abstract 

 Ġntihar, stres yaratan yaĢam koĢullarına tepki veren normal kiĢilerden ağır ruhsal bozukluğu 

olan hastalara kadar geniĢ bir popülâsyonda görülebilmektedir. Ġntihar giriĢiminde bulunan 

bireyler kendi öz benlikleri ile çatıĢma halinde olup, yoğun depresyon duygulanımı içinde 

çevre ile iliĢki kurmakta zorlanan, genellikle sorunlarını paylaĢamadığı için yalnızlığı seçen, 

umutsuzluğa kapılmıĢ bireylerdir. Ġntihar, farklı oranlarda olmakla birlikte her toplumda 

görülen psikolojik olduğu kadar sosyo-kültürel bir olgudur. Ġntihar eden kiĢiler genellikle 

giriĢim düzeyinde kalır, az bir kısmı ölümle sonuçlanır. KiĢiler dikkat çekme ve birilerine ders 

verme gibi, kimilerine göre önemli olmayan nedenlerle intihar giriĢiminde bulunabilirler. 

Muğla Ġl Merkezinde bulunan ilköğretim okullarında 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 

öğrencilerin intihar olasılıklarını belirlemek amacıyla yapılan çalıĢma; 193 öğrenciye yapılmıĢ 

ve anket formları aracılığı ile uygulama yapılarak 01-31 Mart 2010 tarihleri arasında 

yürütülmüĢtür. 12-17 yaĢ grubundaki öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, sınıf, okul, anne-baba hayatta 

olma durumu, anne-baba birliktelik durumu, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu, 

aile yapısı, kardeĢ sayısı ve aylık gelir düzeyleri ile intihar olasılığı düzeyleri ( p<0,05) 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Ġntihar olasılığı düzeylerinin çoğunlukla 

16-17 yaĢ (X= 115.0) ve anne ölü-baba sağ (X=113.67) olduğu saptanmıĢtır. Adolesanların 

sorunlara karĢı tahammülsüz oluĢu, baĢ etme ve yetilerinin yetersiz olmasından yola çıkılarak 

tedavi ve intiharları önlemede problem çözme becerilerinin kazandırılması özellikle ailesel 

problemlerin çözümünde ergenlere yardımcı olunmasının etkili olabileceği sonucuna 

varılmıĢtır. Anket formu; Tanımlayıcı Özellikleri Formu (12 adet), Ġntihar Olasılığı Ölçeği (36 

adet) olmak üzere toplam 48 sorudan oluĢmuĢtur. SPSS paket programı kullanılarak 

düzenlenen verilerin analizinde Oneway Anova, Kruskal Wallis, Mann-Whitney U testleri 

(p<0,05) anlamlılık düzeyi esas alınarak uygulanmıĢtır. 
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Özet 

 Kadına yönelik Ģiddet, kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı 

çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan hareketlerdir. Ġster kamusal, ister 

özel alanda olsun kadına yönelik her türlü baskı yöntemi Ģiddettir. Kadınlara Yönelik 

Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi‟ne göre, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 

Ģiddet, „Bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da orantısız bir Ģekilde kadınları 

etkileyen‟ Ģiddettir (1). Basit rastgele örneklemimizdeki araĢtırmamızda Muğla da yaĢayan 

15–45 yaĢ kadınlarda Ģiddete maruz kalmanın sebep ve sonuçlarının belirlenmesi, kadınların 

maruz kaldığı Ģiddetin çeĢitli tiplerine karĢı tutumlarının saptanması amaçlanmıĢtır. Basit 

rastgele yöntemde belirlenen 350 kadına yapmıĢ olduğumuz soru forumu ile sosyodemografik 

özellikleri, alıĢkanlıkları, Ģiddeti algılama durumları eĢ Ģiddetine maruziyetleri ve eĢ Ģiddeti 

görenlerin Ģiddet sonrası tutum ve davranıĢları ile kadına yönelik Ģiddetle ilgili durum 

saptaması anket forumları uygulanmıĢtır. ġiddete maruz kalan kadınların oranı %42 idi. 

Bunların da %37,7 si de Ģiddeti eĢlerinden gördüğünü ifade etmektedir. Maruz kalınan Ģiddet 

türü ; %17,1‟i fiziksel , %11,7‟si psikolojik, %3,1‟i ekonomik ve %6,6‟sı da cinsel Ģiddet ve 

diğer Ģiddet türlerine maruz kaldıkları bulunmuĢtur. EĢ Ģiddetine maruz kalan kadınların 

kalmayanlara oranla; kendilerinin ve eĢlerinin eğitim düzeylerinin daha düĢük, eĢlerinin alkol 

kullanım oranının daha fazla, ilk evlilik yaĢlarının daha düĢük, evlilik iliĢkilerinin daha kötü, 

aile ve özel kiĢi algılanan sosyal desteklerinin daha zayıf, daha çok kaçarak evlenmiĢ 

oldukları saptanmıĢtır. Muğla Ģehir merkezinde yaĢayan evli kadınlarda eĢ Ģiddeti maruziyeti 

bulunmamaktadır. Kadınların eĢ Ģiddeti konusundaki farkındalıkları ülke ortalamalarına göre 

daha yüksek oranlarda bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, ġiddet, Evlililik,faktörler. 
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Özet 

 GiriĢ :Yabancı cisim yutulması daha sık çocuklarda karĢımıza çıkan, önemli bir mortalite 

ve morbidite sebebidir. Yabancı cisimlerin %85‟i sindirim sisteminden herhangi bir probleme 

yol açmadan atılır. Ġğne, en sık yutulan yabancı cisimlerden biridir ve türban kullanılan 

toplumlarda oldukça yaygındır. Olgu : 18 yaĢında kadın aralıklı karın ağrısı ile baĢvuran 

hastanın iki yıl önce yuttuğu türban iğnesi, daha önce birkaç kez baĢvurduğu merkezde tesbit 

edilememiĢti. Direkt grafide belirlenen ve bilgisayarlı tomografide yeri tesbit edilen yabancı 

cisim endoskopi ile baĢarılı bir Ģekilde çıkarıldı. Sonuç: Yabancı cisim yutulması en fazla 

çocuklarda olmak üzere yaĢlılarda ve psikiyatrik hastalarda sıklıkla karĢımıza çıkmaktadır. 

Tanıda, direkt grafi ve kesitsel görüntüleme yöntemleri oldukça önemlidir. Yutulan yabancı 

cisimlerin %80-90‟ı spontan olarak gaita ile atılabilmekte ise de endoskopi günümüz 

koĢullarında yabancı cismin çıkarılması için en güvenilir minimal invaziv yöntem olmaya 

devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türban Ġğnesi, Yabancı Cisim 
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Abstract 

 KurĢun toksik etkisi bulunan bir çevre kirleticisidir. ġehirlerde bulunan en önemli 

kaynaklar kurĢunla kirlenen toz, toprak ve sudur. KurĢun en fazla bulunan ağır metallerden 

biridir ve bu nedenle çevre kirliliği ve biyolojik toksisiteye yol açma riski oldukça yüksektir. 

Nar suyu flavonoid içeriği nedeniyle yüksek antioksidan aktiviteye sahip bir ekstrattır. 

Sunulan çalıĢmada, kurĢun asetatın mide üzerinde neden olabileceği hasara karĢı nar suyunun 

etkinliğini histopatolojik olarak değerlendirmeyi amaçladık. 200-250 g ağırlığında 28 adet 

eriĢkin Wistar albino erkek sıçan rasgele olarak dört gruba ayrıldı: Kontrol grubu (30 gün 

boyunca içme suyu), nar suyu grubu (30 gün boyunca, iki günde bir 1 ml oral gavaj yoluyla 

nar suyu verildi), kurĢun asetat grubu (her gün 50 ml suda çözünen 25 ppm kurĢun asetat 30 

gün boyunca verildi) ve kurĢun asetat + nar suyu (30 gün boyunca, her gün 50ml suda 25 ppm 

kurĢun asetat uygulamasını takiben iki günde bir 1 ml nar suyu verildi). Midenin 

histopatolojik değerlendirmesinde, kontrol ve nar suyu grubunda tunika mukoza ve 

muskularis tabakalarının normal histolojik yapıda olduğu görüldü. Bununla birlikte, kurĢun 

asetat grubunda epitelyal dejenerasyon, mide bezlerinin lümenlerinde geniĢleme ve bez 

hücrelerinin düzensiz yerleĢim gösterdiği izlendi. KurĢun asetat + nar suyu grubunda ise, 

kurĢun asetatın toksik etkisine karĢın nar suyunun iyileĢtirici etkisi olduğu gözlemlendi. 

Sonuç olarak, nar suyunun mide dokusu üzerinde kurĢu asetatın neden olduğu toksisite 

sonucu oluĢan hasara karĢı iyileĢtirici etkisi olduğu varsayılabilir. 

Keywords: KurĢun Asetat, Nar Suyu, Mide, Histopatoloji, Epitelyal Dejenerasyon 
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Özet 

 Kandidalar insan normal florasının önemli yerleĢenleri arasında yer alan özellikle 

immunosupresif bireylerde önemli morbidite ve mortaliteye de yol açabilen infksiyon 

etkenleridir. Son yıllarda Candida albicans dıĢındaki diğer candida türlerinin infeksiyon 

etkenleri olarak izole edilmeye baĢlaması ve özellikle virulan non-albicans türleri arasında 

görülen yüksek ilaç direnci ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Kandidalar basit yüzeyel cilt 

infeksiyonlarından hayatı tehdit eden derin doku infeksiyonlarına kadar oldukça geniĢ 

yelpazede hastalık oluĢturmasıyla dikkati çekmektedir. Ġnfeksiyon etkenleri olarak sık izole 

edilen non-albicans Candida türleri arasında C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis ve C. 

krusei gibi türler sayılabilir. Mikroorganizmalarda virulans faktörleri patojenite ve hastalığın 

prognozuyla doğrudan iliĢkilidir. Candida türlerin patogenezinde, germ tüp formasyonu, 

hücre yüzey adezinleri, proteazlar, biyofilm formasyonu ve hidrolitik enzim üretimi gibi 

virulans faktörlerinin varlığı infeksiyonların progronuznda doğrudan rol oynamaktadır. Bunun 

yanında, özellikle kan dolaĢımı gibi infeksiyonlardan izole edilen non-albicans türlerinde 

tespit edilen yüksek ilaç direnci de tedavide baĢarı oranını düĢürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Candida, Non-Albicans Candidalar, Virulans Faktör, Patojenite, Direnç. 
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Özet 

 Uyku apnesi, uykuda solunum esnasında hava giriĢ-çıkıĢının 10 saniyeden daha fazla 

kesilmesiyle karakterize bir sendromdur. Uyku apnesi olan tüm hastaların % 90-95‟inde 

obstrüksiyonun olmasından dolayı bu hastalık ''Obstrüktif Uyku Apne Sendromu'' olarak 

tanımlanır. ASDA (American Sleep Disorders Association) 1997 yılında yaptığı tanımla 

OUAS‟nu “uyku sırasında tekrarlayan Üst solunum yolu obstrüksiyonları epizodları ve 

sıklıkla kan oksijen satürasyonundaki azalma ile karakterize bir sendrom” olarak 

tanımlamıĢtır. Günümüzde bu hastalığın tedavi edilmesine yönelik olarak çok sayıda çalıĢma 

yapılmıĢtır. OUAS‟nun bilinen tedavi yöntemleri içerisinde, obeziteden kurtulma (zayıflama), 

alkolden ve sedatiflerden uzak durma, ağız içi aygıt, nazal CPAP (Continuous Positive 

Airway Pressure) ve bunlardan yanıt alınamıyorsa cerrahi tedavi yer almaktadır. Kullanılan 

bu yöntemlerin dıĢında bu hastalığın tedavi edilmesine yönelik çalıĢmalar devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Tedavi Yöntemleri, Apne 
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 GiriĢ: Mevcut literatürde, farklı popülasyonlarda VDR polimorfizmlerinin analiz edildiği 

birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu sebepten, OSAS‟tan muzdarip Türk bireylerde en çok 

bilinen 3 VDR genetik polimorfizmin (Apa-I/rs7975232, Bsm-I/ rs1544410 ve Taq-

I/rs731236) araĢtırılmasına yönelik bir çalıĢma dizayn ettik. Materyal ve Metot: Bu çalıĢmada, 

80 OSAS hastası ve 95 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 175 katılımcı yer almıĢtır. Apa-I 

(rs7975232), Bsm-I (rs1544410), ve Taq-I (rs731236) gen bölgelerine ait Tek nükleotid 

polimorfizmleri (SNP), iPLEX® Assay ve the MassARRAY® System ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bulgular: ÇalıĢma sonucunda, 80 OSAS hastasından oluĢan grupta rs1544410 polimorfizmi 

açısından, 57 adet C alleli (% 71.3) ve 59 adet T alleli (%73.8) olduğu tespit edildi. Hasta ve 

kontrol grubu allellik seviyede istatistiksel olarak değerlendirildiğinde T allelinin hastalık 

riskini artırdığı ve bu artıĢın istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiĢtir (OR=1.549 

[CI:1.012-2.371], p=0.043). Ancak, diğer 2 VDR polimorfizmleri (rs7975232 ve rs731236) 

ile OSAS klinik verileri karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢtir. TartıĢma: Sonuç olarak tüm klinik veriler ve VDR polimorfizmleri istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde; OSAS hasta grubunun VDR polimorfizmleri ile klinik verileri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamadı. Gelecek çalıĢmalarda, hasta grubu 

oluĢturulurken daha büyük örneklem alınmalı ve son olarak etnik kökene göre polimorfizm 

değiĢkenliği göz önünde bulundurularak populasyon çalıĢmalarına önem verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Apne-Hipopne Ġndeksi, D Vitamini, 

Vdr Polimorfizmleri 
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 Semptomlar: OUAS‟nun majör semptomları; horlama, gündüz aĢırı uyku hali ve tanıklı 

apnedir. Horlama: OUAS‟lu hastaların değiĢmez semptomudur. OUAS‟lu hastalarda olan 

horlama habituel horlamadır (haftanın en az 5 günü) ve apnelerin araya girmesinden dolayı 

düzensiz horlama görülür. Tanıklı apne: OUAS‟lu hastaların uyurken eĢleri veya yakınları 

tarafından “ağız ve burundan solunumun durduğu bu arada karın ve göğüs hareketlerinin 

devam ettiği” gibi açıklamalarda bulunurlar. Genelde apneler 10-60 saniye arasında olup 

nadiren 2 dakikaya kadar uzayabilir. Gündüz aĢırı uyku hali: Apnelerden sonra Arousal (daha 

hafif uyku evresine geçiĢ veya uykudan uyanma) geliĢmesi hastaların ertesi gün aĢırı uyku 

ihtiyacı hissetmesine neden olur. OUAS dıĢında bir çok hastalıklarda da görülmesinden dolayı 

düĢük bir spesifik semptom olmasına karĢın ağır dereceli OUAS‟lu hastalar için önemli bir 

belirleyicidir. Tanı: Obstrüktif uyku apne sendromunun kesin tanısında altın kural 

polisomnografi (PSG) ile uyku evrelerinin ve çeĢitli fizyolojik parametrelerin ayrıntılı olarak 

incelenmesidir. Bu yöntemin zaman alıcı olması, maliyetinin yüksek olması, özel ekip 

gerektirmesinden dolayı gerek dünyada gerekse ülkemizde uyku çalıĢması yapabilecek 

laboratuvarların azlığından dolayı polisomnografi yapılamamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obsrüktif Uyku Apne Sendromu, Apne, Polisomnografi. 
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Özet 

 Günümüzde organizasyonların hayatta kalabilmeleri, içinde bulundukları çevreyi iyi 

tanımalarına ve anlamalarına bağlıdır. Bilgi ve teknoloji çağının hızla değiĢimi ve geliĢimi 

büyük organizasyonlardan bireylere kadar herkesi etkilemektedir. Günümüzde bilgi, çok hızlı 

üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bilgi ve teknolojinin çok hızlı değiĢmesi organizasyonları 

sürekli olarak öğrenmeye yöneltmektedir. DeğiĢen çevre koĢullarına uyum sağlayabilmek 

için; bilginin öğrenilmesi ve paylaĢılması ile ilgili sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesi 

önemlidir. Organizasyonlarda baĢarı elde edebilmek; eski bilgiyi yenileme, yeniliklere açık 

olma, çevredeki geliĢmelerin farkında olup uygulama ve yeni değiĢimleri sağlayarak öğrenme 

yeteneğini geliĢtirmekle mümkün olabilir. Bilgi toplumuna uyum sağlayabilecek 

organizasyon modeli öğrenen organizasyon modelidir. Öğrenen organizasyonlar; kendisini 

sürekli geliĢtiren ve öğrenmeyi bütün çalıĢanları ile kolaylaĢtıran organizasyonlardır. Öğrenen 

organizasyonda yaĢam boyu öğrenme ve bilginin yayılımı tüm çalıĢanların ve yönetimin 

temel görevidir. Öğrenen organizasyon kavramı; bilgi yaratmak, öğrenmek, bilgiyi sorun 

çözmede kullanabilmektir. Öğrenen organizasyonlar; organizasyonlara sistematik problem 

çözme, yeni yaklaĢımları deneme, kendi tecrübelerinden ve geçmiĢten öğrenme, baĢkalarının 

tecrübelerinden öğrenme ve bilgiyi tüm organizasyona aktarma gibi temel becerileri 

kazandırır. Öğrenen organizasyonlar, çalıĢanlar ve yöneticiler için öğrenmenin önemine ve 

sürekliliğine inanan, kendi geleceğini oluĢturabilen yapılardır. Öğrenen organizasyonlar; 

kiĢisel yetkinlik, zihni model, paylaĢılan vizyon, ekip olarak öğrenme ve sistem düĢüncesi 

disiplerinden oluĢmaktadır. Çevresinde olup bitenin farkında olan, bilgi toplayan, üreten ve 

bilgiyi uygulamaya aktaran örgütler baĢarılı olur. Açık sistem olan sağlık organizasyonlarının 

her geçen gün değiĢen ve geliĢen teknolojiye uyum sağlamaları sundukları sağlık hizmetinin 

kalitesi için son derece önemlidir. Sağlık organizasyonlarının, örgütsel devamlılığını ve 

baĢarıyı sağlamayabilmesi, değiĢen tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilmesi için öğrenen 

organizasyon yaklaĢımını benimsemesi oldukça önemlidir. Multidisipliner sağlık ekibi içinde 

hasta ve hasta yakını ile sürekli iletiĢim içinde olan profesyonel meslek üyesi hemĢirelerdir. 

Sağlık alanında meydana gelen geliĢmeleri bilmek, anlamak, değiĢen tanı ve tedavi 

yöntemlerini takip edebilmek ve uygulayabilmek, daha kısa sürede güvenli ve kaliteli hizmet 

verebilmek, yeni teknikler geliĢtirmek ve ekip üyeleri ile iletiĢim ve bilgi paylaĢımında 

bulunmak öğrenen örgüt yaklaĢımı içinde hemĢireye düĢen önemli görevlerdir. 

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik, Organizasyon, Öğrenen Organizasyon  
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 AMAÇ: Bu çalıĢma, okul öncesi kız ve erkek çocuklarda ayak basınç dağılımını, ayakkabı 

uygunluğunu ve kaba motor geliĢimi incelemek amacıyla planlandı. YÖNTEMLER: 

ÇalıĢmaya, Gaziantep ilinde bulunan bir anaokuluna devam eden, yaĢları 4-6 arasında değiĢen 

40 sağlıklı çocuk dahil edildi. ÇalıĢmaya katılan çocukların ailelerine bilgilendirilmiĢ onam 

formu imzalatıldı. Çocukların ayak basınç dağılımları statik Ģekilde ölçüldü. Ölçüm için 

“Esco Scan” cihazı kullanıldı. Statik ölçüm çocuklar ayakta gevĢek pozisyonda, karĢıda sabit 

bir noktaya bakarken yapıldı. Statik değerlendirme ile her iki ayağın toplam temas alanının 

sağ ve sol, ön ve arka ayağa yüzdelik paylaĢımı ölçüldü. Çocukların anaokulunda giydiği 

ayakkabıların uygunluğu, sağ ve sol tarafları ayrı ayrı ele alınarak Ayakkabı Değerlendirme 

Ölçeği ile değerlendirildi. Ölçeğin her bölümünde ve toplamda alınan puanlar kaydedildi. 

Kaba motor geliĢim değerlendirmesi için ise Denver II GeliĢimsel Tarama Testi kullanıldı. 

Her çocuğun kaba motor geliĢimi bölümünden aldığı uyarı ve gecikme madde sayıları 

kaydedildi. SONUÇLAR: ÇalıĢmanın sonuçlarına bakıldığında; Denver II GeliĢimsel Tarama 

Testi‟nin kaba motor geliĢimi bölümünden alınan skor, Ayakkabı Değerlendirme Ölçeği‟nden 

alınan toplam puan ve ayak basınç dağılımları arasında iliĢki gözlenmedi (p>0.05). Kız 

çocuklarının ayakkabı uygunluğu toplam puanı erkeklere göre düĢük çıktı (p<0.05). 

TARTIġMA: Yapılan bu pilot çalıĢma sonucunda; denge, genel koordinasyon yeteneği, 

zıplama ve sıçrama becerisi gibi büyük kas gruplarının katılımını içeren kaba motor geliĢim 

değerlendirmesinde kullandığımız Denver II GeliĢimsel Tarama Testi ile birlikte dengeyi 

ayrıntılı inceleyen bir değerlendirmenin daha iyi olacağı görüĢündeyiz. Çok sayıda çocuğun 

dahil edildiği, ayak basınç dağılımının dinamik Ģekilde de ölçüldüğü ve dıĢ ortamda kullanılan 

ayakkabıların uygunluğunun değerlendirilmesini de içeren baĢka çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Kaba Motor GeliĢim, Ayakkabı Uygunluğu, Ayak Basınç 

Dağılımı 
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Abstract 

 Amaç Bu olgu serisinde Mustafa Kemal Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Kliniğine baĢvuran ve ön çapraz kapanıĢ teĢhisi konulan hastaların tedavisi amaçlanmıĢtır. 

Olgu raporu Üst ön diĢlerindeki görüntü bozukluğu sebebiyle kliniğimize baĢvuran 10 ve 11 

yaĢlarındaki 2 hasta çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. KarıĢık diĢlenme döneminde olan hastaların 

ağız içi muayenesinde ön çapraz kapanıĢ tespit edilmiĢtir.KapanıĢlarının düzeltilmesi 

amacıyla ısırma düzlemi ve labiolingual zemberek içeren hareketli aparey kullanılmasına 

karar verilmiĢtir.2 Ģer hafta arayla apareylerin kontrolleri yapılmıĢtır. Ortalama 1,5 ay sonra 

hastalardaki ön çapraz kapanıĢın baĢarılı bir Ģekilde düzeldiği tespit edilmiĢtir. Sonuç Karma 

diĢlenme döneminde ön bir veya daha fazla diĢte görülen çapraz kapanıĢın daha ileri 

ortodontik tedavilere ihtiyaç duyulmadan hareketli apareyler ile tedavisi mümkündür. 

Keywords: Pediatrik DiĢ Hekimliği, Maloklüzyon,hareketli Apareyler 
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Özet 

 Amaç: Otopolimerizan akrilikler zayıf mekanik özelliklere sahiptirler. Otopolimerize 

akrilik rezinlerin mekanik özelliklerini geliĢtirmek için çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın amacı Çinkooksit (ZnO) doldurucuların akrilik rezinlerin bükülme dayanımı 

üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Materyal ve Metod: ÇalıĢma Dicle Üniversitesi 

DiĢhekimliğ Fakülte‟sinde yapıldı. 30 adet otopolimerize akrilik rezinlerden örnek 

oluĢturuldu. Ġlk grup kontrol grubu olarak kabul edildi. %1‟lik ağırlıkta ve %2‟lik ağırlıkta 

ZnO doldurucu (toz halinde) eklenerek ikinci ve üçüncü gruplar oluĢturuldu. Her numune için 

eğilme dayanımı testi uygulandı. Kuvvet, örnekler kırılana kadar her numuneye uygulandı. 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS v 16 ile; tüm gruplar arasında karĢılaĢtırma için 

Tukey HSD testi kullanıldı. Bulgular: ZnO dolgu maddesinin eklenmesinin ardından, 

otopolimerize akrilik rezinlerin bükülme mukavemetinin ortalama değerlerinde artıĢ olduğu 

tespit edildi. Tukey HSD testi sonucunda tüm gruplar arasında anlamlı farklılıklar gözlendi (p 

<0.001). Sonuç: Sonuç olarak, çinko oksidin otopolimerize akrilik rezinlerin bükülme 

mukavemetini artırmak için kullanılması önerilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otopolimerize Akrilik, Güçlendirme, Bükülme Dayanımı 

  



128 
 

Oral Presentation 

 

 

Otopolimerize Akrilik Rezinlerin B k lme Dayanımı Üzerine Farklı ġekilde Fiber 

Uygulamasının Etkisi 

 

 

AyĢe MeĢe
1
     Fatih Çetin

1
 

 

 
1
Dicle Üniversitesi DiĢhekimliği Fakültesi Protez Bölümü 

*Sorumlu yazar: aysemese@yahoo.com 

 

 

 

Özet 

 güçlendirilmiĢ, geçici sabit protezlerin üretiminde kullanılan akriliklerin bükülme 

dayanımını değerlendirmek ve karĢılaĢtırmaktır. Materyal ve Metod: Her malzemenin yirmi 

dikdörtgen çubuk Ģeklinde örneği, 25 mm*2 mm*2 mm boyutlarında alüminyum kalıplar 

kullanılarak üretildi. Bükülme dayanıklılığı, üniversal test makinesinde 3 noktalı bükülme 

testine tabii tutularak hesaplandı. Kullanılan rezin türüne bağlı olarak farkları istatistiksel 

olarak belirlemek için iki yönlü varyans analizi yapıldı, ardından farklı yüzey uygulamaları 

arasındaki anlamlı farkı değerlendirmek için Tukey HSD testi yapıldı. Bulgular: Tukey HSD 

testi sonucunda tüm gruplar arasında anlamlı farklılıklar gözlendi (p <0.001). Modifiye edilen 

ve edilmeyen cam fiberle güçlendirilen akrilik geçici restorative örnekler fiberle 

güçlendirilmeyen örneklere göre daha yüksek bükülme dayanımına sahip bulundu. Bunların 

dıĢında silan emdirilerek uygulanan cam fiberler ile güçlendirilen akrilik maksimum 

dayanıklılık gösterdi. Sonuç: Silan emdirilerek uygulanmıĢ cam fiberler örneklerin bükülme 

direncini arttırmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Otopolimerize Akrilik, Fiber, Bükülme Dayanımı 
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Abstract 

 Amaç: Hastanede yatan ve compounder yöntemi ile hazırlanan parenteral beslenme desteği 

(PBD) tedavisi alan hastaların, klinik sonuçlarının değerlendirilmesidir. Gereç-Yöntem: Bu 

çalıĢmada; hastanede yatan; beslenme desteği ihtiyacı nedeni ile beslenme destek ekibine 

(BDE) danıĢılan, PBD alan ve günlük vizitelerle takip edilen 231 yetiĢkin ( ≥ 18 yaĢ) hasta, 

geriye dönük 1 yıllık dönemde değerlendirilmiĢtir. Nütrisyonel Risk Değerlendirme Skoru-

2002 (NRS-2002) 3 ve üzeri olan hastalar değerlendirmeye alınmıĢtır. Hastalar taburcu olana 

dek veya hastanede ölüm görülünceye kadar takip edilmiĢtir. Hastaların ilk değerlendirmede 

ve takip süreleri (TS) sonunda haftalık olarak biyokimyasal parametreleri değerlendirilmiĢtir. 

Hastaların klinik sonuçları; BDE tarafından TS ve mortalite oranı kayıt edilmiĢtir. Bulgular: 

Hastaların TS ortalaması 13.40±14.87 (4-141) gündür. Takip edilen hastalarda mortalite 

görülme oranı % 26.4‟dir (n=61). Hastaların % 36.8‟i (n=85) oral beslenmeye geçmiĢ , 

%36.8‟i (n=85) taburcu edilmiĢtir. Hastaların NRS-2002 skoru ile TS arasında negatif bir 

korelasyon bulunmuĢtur. (r=-0.150, p=0.02). Hastaların % 42.0‟sinin (n=97) NRS skoru 5‟in 

(6 ve 7) üzerindedir. Bu hastalarda mortalite oranının daha yüksek olduğu görülmüĢtür 

(p=0.001). PBD alan hastalarda (periferik+santral yol) izlem sonunda serum albümin 

düzeyinin düĢtüğü (p=0.001) görülmüĢtür. Santral parenteral yol ile beslenen hastalarda, 

serum AST (p=0.005), direkt ve total bilirubin (sırasıyla p=0.008; p=0.005), üre ve kreatinin 

(p=0.001) düzeylerinin yükseldiği görülmüĢtür. Hastaların % 65.8‟i (n=152) glutamin, % 

36.4‟ü (n=84) omega-3 desteği almıĢtır. Glutamin desteği alan hastalarda almayan hastalara 

göre parenteral beslenmeye bağlı komplikasyon ve mortalite oranının daha düĢük olduğu 

görülmüĢtür (p=0.001). Sonuç: Bu çalıĢmada; malnütrisyonun takip süresini ve mortaliteyi 

etkilediği, santral yol ile parenteral beslenme desteği alan hastalarda günlük izlem 

yapılmasına rağmen karaciğer ve böbrek enzimlerinin yükseldiği, glutamin desteğinin klinik 

sonuçlara olumlu etkisi olduğu görülmüĢtür. Hastaneye yatıĢ sırasında malnütrisyonun varlığı, 

beslenme durumunu iyileĢtirmeyi zorlaĢtırabilir ve daha uzun yatıĢ süresi, daha yüksek 

morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. PBD alan hastalarda klinik izlem ve endikasyonu 

uygun hastalarda glutamin kullanımının önemli olduğunu düĢünmekteyiz. 

Keywords: Beslenme, Parenteral, Glutamin, Nrs-2002  
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Abstract 

 Bir ya da daha fazla diĢ eksikliği, insanlarda en sık karĢılaĢılan geliĢimsel anomali olarak 

tanımlanmaktadır. Bu sayısal anomalileri tanımlamak için birçok terim kullanılmaktadır. Bir 

ya da daha fazla diĢin geliĢimsel olarak eksik olması hipodonti, üçüncü büyük azı diĢleri 

dıĢında altı ya da daha fazla diĢin konjenital eksikliği ise oligodonti ya da Ģiddetli hipodonti; 

tüm diĢlerin geliĢimsel olarak eksik olması da anodonti olarak adlandırılmaktadır. Hasta ve 

method: 13 yaĢındaki genç hasta konjenital diĢ eksikliği ile kliniğimize baĢvurdu. hastadan 

geleneksel yöntemle ölçü alındı. Hareketli parsiyel geçici bir protez yapıldı. 6 aylık takiplere 

alındı ve geliĢme çağında olduğu için protezi yenilendi. 18 yaĢını doldurduktan sonra dental 

implant uygulaması yapıldı. Alt çeneye all-on four tekniği ile 4 implant 30 derece açı ile 

yerleĢtirildi. ĠyileĢme döneminden sonra üst çenedeki varolan diĢler dayanak olarak 

kullanılarak zirkonyum alt yapılı sabit köprü protezi yapıldı. Alt çeneye tek parça vidalı hibrit 

protez yapıldı. Sonuç: Hasta çiğneme fonksiyonunu geri kazanarak estetik görüntü 

iyileĢtirildi. Yüksek bir hasta memnuniyeti sağlandı. Hastanın yaĢam kalitesinde artıĢ 

sağlandı. 

Keywords: Dental Ġmplant, Konjenital DiĢ Eksikliği, All-On Four Ġmplant Tekniği 
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Özet 

 Amaç: HemĢireler, meslek üyeleriyle, hastalarla sürekli iletiĢim halinde olup iĢbirliği 

yapmakta, bunu yaparken duygusal emek davranıĢı göstermektedir. HemĢireler arasında zayıf 

etkileĢim, gerginlik, yıldırma, gibi tutumların hemĢire-hemĢire iĢbirliğini etkilediği 

bilinmektedir. AraĢtırmanın amacı pediatri kliniklerinde staj yapan hemĢirelik öğrencilerinin 

meslek üyeleri ile ilgili iĢ birliğinin belirlenerek, duygusal emek davranıĢlarının iĢbirliği ile 

iliĢkisini ortaya çıkarmaktır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalıĢma, Mart-Nisan 2019 

yılında MKÜ AraĢtırma Hastanesi pediatri kliniklerinde staj yapan HSYO 3.ve 4. Sınıf 

hemĢirelik öğrencileri ile yapılmıĢ, araĢtırmaya 69 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırma izni MKÜ 

etik kurulundan alınmıĢtır. Verilerin toplanmasında, kiĢisel bilgi formu, HemĢire-HemĢire 

ĠĢbirliği Ölçeği (HHĠÖ) ve Duygusal Emek Ölçeği (DEÖ) kullanılmıĢtır. HHĠÖ‟nün çatıĢma, 

iletiĢim, paylaĢım, koordinasyon ve profesyonellik olmak üzere 5, DEÖ‟ nün yüzeysel, 

derinlemesine ve samimi davranıĢ olmak üzere 3 alt boyutu bulunmaktadır. Veriler 

SPSS22‟de analiz edilmiĢtir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi 

ile, sonrasında ise gruplar arası iliĢki için Mann Whitney U testi/Kruskal Wallis testi 

kullanılmıĢtır. Ölçekler arasındaki iliĢki Spearman Kolerasyon analizi ile değerlendirilmiĢtir. 

Bulgular: Öğrenci hemĢirelerin%66.7‟si kadın, yaĢ ortalamaları 22.01±1.23, kardeĢ sayı 

ortalamaları 3.33±1.85 olup, anne eğitim düzeyi %71 ilkokul, baba eğitim düzeyi benzer 

Ģekilde en yüksek %63 ilkokul mezunu olarak bulunmuĢtur. Ailelerinin gelir durumu en 

yüksek oranda %46.4 asgari ücrettir ve annelerin %94.2‟si çalıĢmamaktadır. HHĠÖ puan 

ortalaması 51.54±10.09 olup, alt grupları ortalaması en yüksek koordinasyon 10.81±2.43, 

profesyonellik 10.25±4.25, çatıĢma 9.05±2.36, paylaĢım 7.49± 2.34, iletiĢim 6.94±1.88 olarak 

bulunmuĢtur. DEÖ alt gruplara göre ortalaması en yüksek derinleme 3.02±0.60, samimiyet 

2.97±0.67, yüzeysel 2.89± 0.69 olarak bulunmuĢtur. HHĠÖ ve DEÖ öğrencilerin 

sosyodemografik değiĢkenleri iliĢkisi istatiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). HHĠÖ ve 

DEÖ arasında ve alt grupları arasında korelasyon vardır (p<0.05). Sonuç: HemĢirelik 

öğrencilerin duygusal emek davranıĢı yüksek bulunmuĢ, pediatri hemĢireleri ile iĢbirliği ise 

orta düzeyde bulunmuĢtur. HemĢirelik öğrencilerinin hemĢireler ile iĢbirliği artıkça duygusal 
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emek davranıĢı da artmaktadır. HemĢirelik öğrencilerin klinik stajlarda pediatri hemĢireleri ile 

iĢbirliğinin arttırılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pediatri HemĢireleri, HemĢire-HemĢire Ġ Ģbirliği, Duygusal Emek 
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Özet 

  Polietereterketon (PEEK), diĢ hekimliğinde geniĢ kullanım alanına sahip olan bir 

polimerdir. Bu sunumun amacı, PEEK materyalinin özelliklerini, sabit ve hareketli 

protezlerde kullanım alanlarını araĢtırmaktır.  2009-2019 yılları arasında PubMed, Cochrane 

Library ve Evidence-Based Dentistry veri tabanları üzerinden „Polietereterketon‟, „diĢ 

hekimliği‟, „sabit bölümlü protezler‟,„hareketli bölümlü protezler‟, „implant dayanakları‟ 

anahtar kelimeleri ve bunların çeĢitli kombinasyonları kullanılarak elektronik ortamda tarama 

yapıldı. Tarama sonucunda 195 makaleye ulaĢıldı. BaĢlık ve özetlerin okunmasından sonra, 

sadece Ġngilizce dilinde ve son on yılda yayınlanan protetik diĢ hekimliği ile ilgili 43 makale 

bu derlemede kullanıldı. Protetik diĢ hekimliğinde PEEK; implant dayanağı ve implant 

abutment vidası, implant veya diĢ üstü sabit ve hareketli protezler, maksillofasiyal protezler 

için alt yapı materyali olmak üzere geniĢ bir uygulama alanına sahiptir. Ġmplant dayanağı 

olarak kullanıldığında mekanik ve fiziksel özellikleri kemiğe yakın olduğundan PEEK yüzeyi, 

kemik yoğunluğu miktarını düĢüren stresleri azaltmakta ve kemiğin yeniden Ģekillenmesini 

teĢvik etmektedir. Biyouyumluluk ile birlikte üstün mekanik özellikleri nedeniyle hareketli 

protezlerde; titanyum, değerli veya baz metal alaĢımlarına alternatif alt yapı materyali olarak 

kullanılabileceği belirtilmiĢtir. PEEK sabit ve hareketli protez uygulamalarında, metalik ve 

seramik materyallerin yerini alabilecek umut verici bir polimerdir. Bununla birlikte grimsi-

kahverengi bir renge sahip olup kron ve köprü restorasyonu olarak kullanıldığında kompozit 

ile kaplanması gerekmektedir. Halen yeni bir materyal olan PEEK polimerinin, protetik 

uygulamalarda uygunluğunu doğrulamak için uzun süreli klinik çalıĢmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Peek, Sabit Protezler, Hareketli Protezler, Ġmplant Dayanakları, DiĢ 

Hekimliği 

Use of PEEK Materials in Dentistry 

Abstract 

Polyetheretherketone (PEEK) is a polymer that has a wide range of applications in dentistry. 

The aim of this presentation is to investigate the properties of PEEK material and the 

application areas in fixed and removable prostheses. Between 2009 and 2019, a electronic 

search was conducted via PubMed, Cochrane Library and Evidence-Based Dentistry 
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databases using 'Polyethereterketon', 'dentistry', 'fixed prosthesis', 'removable dentures', 

'implant abutments' keywords and various combinations of them. As a result of the search, 

195 articles were found. After reading the titles and abstracts, 43 articles related to prosthetic 

dentistry published in the English language and in the last decade were used in this review. In 

prosthetic dentistry, PEEK has a wide applications area as implant abutment and abutment 

screws, a substructure material for implant or tooth supported fixed and removable dentures 

and maxillofacial prostheses. Since its mechanical and physical properties are close to bone 

when PEEK used as an implant abutment, its surface reduces the stress shielding effects and 

encourages bone remodeling. It has been stated that PEEK may be used as an alternative 

framework material to high noble, base metal alloys or titanium in removable denture due to 

its biocompatibility and superior mechanical properties. PEEK is a promising polymer that 

could replace metallic and ceramic materials in fixed and removable prosthetic applications. 

However, it has a grayish-brown color and needs to be veneered by composite resin when 

used as crown and bridge restoration. Long-term clinical studies are needed to confirm the 

eligibility of PEEK polymer that is still a new material in prosthetic applications. 

Key words: PEEK, fixed prosthesis, removable denture, implant abutment, dentistry 
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Özet 

 Kliniğimizde Son Bir Yıl Ġçinde BaĢvuran Kardiyak Tamponad Olguları GiriĢ: GiriĢ: 

Perikardit çocukluk yaĢ grubunda nadir görülen bazen ölümle sonuçlanabilen bir durumdur. 

Ġnfeksiyöz veya noninfeksiyöz sebeplere bağlı geliĢen inflamatuar bir süreçtir. Burada son bir 

yılda merkezimizde tanı konulan kardiyak tamponad olgularını irdelemek istedik. Olgu 1. 4 

yaĢ kız hasta, osteomiyelit tanısıyla takip edilirken ortopedi tarafından konsülte edilen hastada 

yapılan ekokardiyografide tamponad bulguları ve mitral kapakta vegetasyon saptanması 

üzerine perikardiyosentez yapıldı. Pürülan mayide safilokokkus aerous üreyen hastaya 

antibiyoterapi baĢlandı. Takiplerinde vegetasyonu gerileyen hastanın perikard sıvısı 1 hafta 

boyunca kateterden boĢaltıldı. Hastanın perikarditi ve endokarditi düzelirken akciğer embolisi 

geliĢti. Sevk edildiği merkezde 3 hafta sonunda eksitus olduğu öğrenildi. Olgu2. 3 yaĢ 3 aylık 

erkek hasta, karın ağrısı ve ateĢ Ģikayetiyle gittiği dıĢ merkezde çekilen akciğer grafisinde 

kardiyomegeali tespit edilen hastaya yapılan ekokardiyografide tamponad bulguları 

saptanması üzerine perikardiyosentez yapıldı. Hastanın perikard mayisi eksuda ile uyumlu idi. 

Ġkili antibiyoterapi ile 3 hafta sonunda düzelen hasta taburcu edildi. Olgu3. 14 yaĢ erkek 

hasta, dıĢ merkezde düzelmeyen pnömoni tanısıyla çekilen tomografide perikard efüzyonu 

saptanan hasta yatırıldı. Ġkili antibiyoterapi ve kolĢisin baĢlanan hastanın takiplerinde 

tamponad bulguları geliĢti. Hastaya perikardiyosentez yapıldı. Perikard kateteri 5 gün 

sonunda çıkartıldı. KolĢisini tolere edemeyen hastaya NSAĠD baĢlandı. Tedavinin 5. gününde 

bilateral plevral efüzyon ve batında mayi saptandı. Kollojen doku hastalıklarına, tüberküloza 

FMF „e ve maligniteye yönelik tetkikler negatif idi. Hasta 3. Hafta sonunda NSAĠD ile 

taburcu edildi. Taburculuğunun 2. Haftasında ateĢ, plevral ve perikardiyal efüzyon ile tekrar 

baĢvurdu. Hastaya kolĢisin baĢlandı. KolĢisin sonrası takiplerinde ataklar tekrarlamadı. 

TartıĢma ve Sonuç: Perikardit çocukluk yaĢ grubunda nadir görülen bazen ölümle 

sonuçlanabilen bir durumdur. Küçük çocuklarda enfeksiyöz perikarditler daha ön planda 

olmaktadır. Adelosanlarda ve büyük çocuklarda idyopatik perikarditler içinde kollojen doku 

hastalıkları mutlaka akla gelmelidir. Tekrarlayan perikardite neden olması bakımından 

kollojen doku hastalıklarına yönelik tedavilerin verilmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Perikard Tamponadı, Perikardiyosentez, Kollojen Doku Hastalıkları 
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Özet 

 Amaç: Normal bir omurgada sagital planda birbirini dengeleyen 4 adet eğrilik bulunur. 

Servikal ve lomber omurga lordotik, torasik omurga ve sakral bölge de ise kifotiktir. Sagital 

düzlemde T1 vertebra üst son plak ile T12 vertebra alt son plak arasında ortalama 400‟lik 

kifoz açısı bulunmaktadır. Torasik omurga açısının 400 üzerinde olması hiperkifoz olarak 

tanımlanmakta ve yaygın bir omurga eğriliğidir. Omurganın normal sagital düzlemdeki 

eğrilikleri kas zayıflığı, azalmıĢ fiziksel aktivite düzeyi veya yanlıĢ postüral alıĢkanlıklar gibi 

durumlarda değiĢebilir. Fiziksel aktivite hayatımızın tüm dönemlerinde psikolojik ve fiziksel 

sağlığı etkilemektedir. Bu çalıĢmanın amacı, postüral kifozu olan bireylerde torasik kifoz açısı 

ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. Yöntem: AraĢtırma iliĢkisel 

tarama yöntemli bir araĢtırmadır. 18-25 yaĢ arası postüral torasik kifozu olan (≥ 400) 34 

katılımcı çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Katılımcıların temel demografik özellikleri kayıt altına 

alındı. Katılımcıların torasik kifoz açıları, bilgisayar destekli noninvaziv bir cihaz olan Spinal 

Mouse (ValedoShape-Hocoma) kullanılarak ölçülmüĢtür. Yöntemin tıbbi risk veya tehlikesi 

yoktur. Fiziksel aktivite düzeyini belirlemek amacıyla, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 

Kısa Formu kullanılmıĢtır. Katılımcılara anket yüz yüze görüĢme ile uygulanmıĢtır. Türkçe 

geçerlik ve güvenilirlik çalıĢması yapılmıĢ olan bu form kendi kendine uygulanabilir ve 

fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesinde “son yedi gün”ü içeren yedi sorudan 

oluĢmaktadır. Oturma, yürüme, orta düzeyde Ģiddetli aktiviteler ve Ģiddetli aktivitelerde 

harcanan zaman hakkında bilgi sağlar. Bulgular: Katılımcıların yaĢ ortalaması 20.76±1.41, 

boy ortalaması 168.14±6.47 cm, kilo ortalaması 61.64±11.04 kg, vücut kitle indeksi (VKI) 

ortalaması 21.72± 3.15 kg/m2 , torasik kifoz açısı ortalaması 53,02±6,04 (Min=44; Maks=63) 

derece olarak belirlendi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerine göre; 3'ü inaktif (%8,8), 

30'u minumum aktif (%88,2), 1'i yeterli düzeyde aktif (%2,9) olarak dağılmaktadır. Yapılan 

istatistiksel analiz sonucunda günlük oturma süresi ile kifoz açısı arasında r=0.453 pozitif 

(p=0,007<0.05) iliĢki bulunmuĢtur. Buna karĢın diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. TartıĢma: Postüral kifozu olan 18-25 arası 

üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin düĢük olduğu ve kifoz açısı ile günlük 

oturma süresi arasında anlamlı iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Bu nedenle 18-25 yaĢ arası 

bireylerin kas iskelet sistemi hastalıklarını engellemek için düzenli fiziksel aktitiviteye 
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yönlendirilmesi ve doğru postür için eğitim verilmesi önerilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmanın diğer 

bulguları literatür çerçevesinde tartıĢılmıĢtır. 
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Abstract 

 Amaç: Prematüre retinopatisi (PR) geliĢen ve geliĢmeyen olgularda kardiyak ejeksiyon 

fraksiyonu (EF) ve konjenital kalp hastalıklarının (KKH) incelenemesi. Materyal ve Metod: 

Prospektif özellikteki çalıĢmaya 50 prematüre hasta dahil edildi. PR geliĢen 27 olgu Grup 1, 

PR geliĢmeyen 30 olgu Grup 2 olarak sınıflandırıldı. Kardiyak parametreler M-mode 

ekokardiyografi ile ölçüldü. Veriler SPSS programında analiz edildi. Bulgular: Ortalama ( 

ort.) doğum haftası ( DH) 1. Grupta 30.2±2.4 hf, 2. Grupta 31.0±1.5 hafta idi. Ortalama 

doğum ağırlığı (DA) 1. Grupta 1630±450 gram ( gr), 2. Grupta ise 1810±320 gram ( gr) idi. 

Ort. DH‟ları arasında anlamlı bir fark gözlenmezken, 1. Gruptaki olguların ort. DA‟sının 

anlamlı olarak düĢük olduğu gözlendi ( p = 0.12, p = 0.03). 1. Gruptaki olgularda EF % 69±9 

iken, 2. Gruptaki olgularda % 70±6 idi. Ort. EF açısından iki grup arasında fark saptanmadı ( 

p > 0.05). Her iki grupta da en sık gözlenen KKH‟lar atrial septal defekt ( ASD) ve Patent 

duktus arteriozus ( PDA) idi. ASD insidansları 1. Grupta % 40.8, 2. Grupta % 41, PFO 

insidansları ise 1. Grupta % 26, 2. Grupta % 12.5 idi. Sonuç: PR geliĢen ve geliĢmeyen 

olgularda EF açısından fark gözlenmezken, PR geliĢen olgularda KKH‟lardan PFO yaklaĢık 2 

kat daha sık gözlenmektedir. PR geliĢen olgular PDA‟nın geliĢimi ve kapanması için 

yakından takip edilmelidir. 

Keywords: Retinopati, Pda,pfo 
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Özet 

 Amaç: Primer dismenore (PD) ağrılı menstrurasyon olarak adlandırılır. Ağrı genellikle 

lumbopelvik bölgede hissedilir. Son zamanlarda lumbopelvik yapıların değiĢmesinin PD ile 

iliĢkili olabileceği belirtilmektedir. ÇalıĢmamızın amacı PD olan ve olmayan kadınlarda 

lumbopelvik yapının stabilitesini ve mobilitesini karĢılaĢtırılmaktır. Yöntem: ÇalıĢmaya, PD 

olan (PD grubu, n:21, yaĢ: 20,71±1,45 yıl, vücut kütle indeksi (VKĠ): 20,31±1,85 kg/m2) ve 

olmayan (Kontrol grubu, n:16, yaĢ:19,94±1,03yıl, VKĠ: 20,81±1,45kg/m2) kadınlar dahil 

edildi. Lumbopelvik stabilite Sarhmann testi ile, mobilite ise sagital ve frontal planlardan 

Valedo®Shape Cihazı (Hocoma, Idiag, USA) ile ayakta değerlendirildi. Analiz için bağımsız 

gruplarda t testi ve Chi-Square testi kullanıldı. Bulgular: Grupların fiziksel özellikleri 

benzerdi (pyaĢ:0,069, pvki:0,373 ). PD grubunun (%100 (n:21)) lumbopelvik stabilitesinin 

kontrol grubuna (%50 (n:8)) göre daha zayıf olduğu görüldü (p<0,001). PD grubunun sagital 

lumbal ve pelvik mobilitesi, frontal lumbal ve pelvik mobilitesi sırasıyla 69,81 ±15,89°, 42,24 

±19,62°, 40,85±11,00°, 10,5±5,46° olarak bulundu. Kontrol grubunun da sagital lumbal ve 

pelvik mobilitesi, frontal lumbal ve pelvik mobilitesi sırasıyla 68,50±15,94°, 57,75±22,12°, 

52,43 ±13,67° ve 14,12± 9,49° olarak tespit edildi. PD grubunda frontal lumbal mobilitenin 

(p:0,007) ve sagital pelvik mobilitenin (p: 0,031) azaldığı görüldü. Grupların frontal sakral 

mobilitesi (p=0,160)ve sagital lumbal mobilitesi (p=0,806) benzerdi. Sonuç: PD olan 

kadınlarda asemptomatik kadınlara göre lumbopelvik stabilitenin, frontal lumbal mobilitenin 

ve sagital pelvik mobilitenin daha az olduğu bulundu. PD olan kadınlarda lumbopelvik 

bölgenin stabilite ve mobilitesinin geliĢtirilmesine yönelik farklı egzersiz yaklaĢımlarının 

uygulanması tedavilerinin desteklenmesinde fayda sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Primer Dismenore, Lumbopelvik Yapı, Stabilite, Mobilite 
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Özet 

 Prostat Kanseri (PCa) erkeklerde en çok tanı alan 2. kanserdir ve her 7 erkekten biri PCa 

tanısı almaktadır. Prostat spesifik antijen (PSA) tanı, tedavi ve takip sürecinde en sık 

baĢvurulan laboratuvar parametresi olmasına rağmen kansere spesifik bir marker değildir. 

Dolayısıyla tarihi süreç içinde PSA‟nın kullanıma girmesinden sonra kansere özgü bir belirteç 

ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu anlamda PSA‟nın farklı türevleri zaman zaman klinikte 

kullanılmıĢ tanı, takip ve tedavide yol gösterici olmuĢtur. Ancak günümüzde halen PCa‟ya 

özgü bir belirteç bulunmamaktadır. Amerikan Gıda ve Ġlaç Dairesi (FDA), PSA‟nın PCa 

takibinde kullanılmasına 1986‟da, PCa taramasında kullanılmasına ise 1994‟te izin vermiĢtir. 

Tanı için PSA‟nın herhangi bir eĢik değeri olmaması nedeniyle özgüllüğü artırmak amaçlı 

serbest/total PSA oranı, yaĢa ve ırka özgü PSA, PSA dansitesi, PSA velocity, PSA doubling 

time, proPSA, complex PSA, prostate health index (Phi) ve Phi density gibi belirteçler tarihsel 

süreçte araĢtırılan ve kullanıma girmiĢ belirteçlerdir. PSA‟nın 10ng/ml altında olduğu 

hastalarda serbest/total PSA oranı %10‟un altında ise PCa yakalanma oranı %56‟dır. Ancak 

eĢik değer olarak hangi oranın kullanılacağı net değildir. PSA dansitesi için kabul gören değer 

15 ng/ml/cc‟dir. Takipte PSA doubling time 10 aydan kısa olan hastalar için prognoz kötüdür. 

Yıllık PSA artıĢı 0.75ng/ml üzerinde olan hastalarda PCa riski artmaktadır. Daha güncel 

olarak kullanıma giren Phi dansitesi ile klinik önemli kanserin sadece %2‟si kaçarken 

gereksiz prostat biyopsileri ise %38 azaltılabilmektedir. Phi dansitesinin PCa duyarlılığı 

%90‟nın üzerindedir. Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ile birlikte bu oran daha da 

artmaktadır. Her ne kadar PCa tanısını öngörmede baĢarı oranları artmıĢ olsa da PSA, kansere 

değil organa özgü bir antijendir. Standardize edilmiĢ, üzerinde uzlaĢılmıĢ eĢik değerlere sahip, 

referans aralıkları belirlenmiĢ ve rutin kullanıma girebilen bir biyokimsal belirteç 

bulunmamaktadır. Kesin tanı için bu laboratuvar parametrelerinin yanında parmakla rektal 

muayene ve Ģüpheli durumlarda transrektal prostat biyopsisi ile kanserin histopatolojik olarak 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Psa, Prostat Kanseri, Üroloji 
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Özet 

  Prostat Kanseri(PK)‟nin biyolojik ceĢitliliği, her hastaya özgü bir karar alma gerekliliği 

getirmektedir. Hastalığa hangi kiĢide nasıl tanı konulacağı ve hastalığın nasıl seyredeceğini 

önceden kestirmek zordur. Bu nedenle prognostik faktorlerin oluĢturduğu nomogramlar PK 

ile ilgili parametreleri öngörmek amacıyla sıklıkla baĢvurulan kaynaklardır. Prognoz hakkında 

bilgi sahibi olmak, PK tedavi alternatifleri arasında seçim yapmaya ve daha sonraki 

dönemdeki riskleri belirlemek açısından önemlidir. En önemli prognostik faktörler arasında 

prostat spesifik antijen (PSA), Gleason skoru ve klinik evre gelmektedir. Prostat kanserinde 

nomogramlar teĢhis sürecinde, prognozun öngörülmesinde ve tedavi seçeneklerinin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır. RP patolojisini öngören Partin ve PSA relapssız yaĢam 

beklentisini öngören Kattan nomogramları, en sık kullanılan nomogramlardır. Bu 

nomogramlar bugün için hastaya özgü klinik kararın yerini almamakla beraber, hasta 

prognozu, tedavi Ģekli ve takibi ile ilgili önemli ipucları içermektedir. Preoperatif Partin 

tabloları en sık kullanılan valide nomogramdır ve ayrıntılı patoloji tahmini yapma Ģansı verir. 

Klinik evre T1-2‟de PSA, GS kullanarak organa sınırlı hastalık; kapsül, seminal vezikül ve 

lenf nodu tutulum oranlarını öngörür. Onüç değiĢik merkezden 1043 hastanın katılımı ile 

Partin tablolarının Türkiye validasyon çalıĢmasında bu nomogramın Türkiye‟de prostat 

kanseri patolojisini öngörmek amacı ile kullanımının uygun olduğu sonucu çıkmıĢtır. Partin 

tablolarının sadece patolojik evreyi değerlendirmede faydalı olduğu, rekurrensi ve tedavi 

baĢarısını öngörmede ise geliĢtirilen diğer nomogramları kullanmanın daha yararlı olacağı 

unutulmamalıdır. PK‟lı hastalarda asıl hedef olan yaĢam beklentisini öngörmek amacı ile 

geliĢtirilen nomogramlardan en sık kullanılanı preoperatif Kattan nomogramıdır. Kattan 

nomogramı PSA, klinik evre, Gleason skorunu kullanarak 5 yıllık PSA relapssız survi oranları 

vermektedir. Kattan nomogramı uzun dönem progresyonsuz yaĢamı öngörmede ve adjuvan 

tedavileri planlamada faydalı ve kullanımı kolay bir araç olarak gözükmektedir. Türk toplumu 

icin validasyonu yapılmıĢ ve k-indeksleri 1998 ve 2006 nomogramlarına göre sırasıyla %69 

ve %70 olarak saptanmıĢtır. 
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Abstract 

 Prostat glandının müsinöz karsinomu, oldukça nadir görülen bir varyant olup sıklığı %0.2-1 

arasında değiĢmektedir. Semptom ve bulgular nonspesifik olup konvansiyonel adenokarsinom 

veya benign prostat hiperplazisi ile benzerlik gösterir. Ancak bu tümörün, klasik 

adenokarsinomdan daha agresiv seyirli olabileceği ve tanı esnasında iskelet, visseral veya lenf 

nodu metastazları gösterebileceği bildirilmiĢtir. Tanı, histopatolojik olarak tümör volümünün 

en az %25 ini oluĢturan ekstravaze müsin gölcüklerinin görülmesi ile konulur. Sunacağımız 

olgu 71 yaĢında, klinikte yüksek PSA seviyeleri ile ultrasonografi eĢliğinde transrektal prostat 

biyopsisi yapılmıĢ ve Gleason skor 8 (4+4), yüksek grade‟li adenokarsinoma tanısı almıĢtır. 

Devamında radikal prostatektomi spesimeni ve bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu yapılan 

hastada, prostat parankiminde, çoğu alanda serbest müsin içerisinde atipik epitelyal hücre 

grupları izlenmiĢtir. Sol iliak grup bir adet lenf nodunda ise aynı karakterde tümör varlığı 

görülmüĢtür. Olgu, morfolojik, histokimyasal ve immünhistokimyasal olarak asiner 

adenokarsinoma, müsinöz varyant olarak rapor edilmiĢtir. Bu varyantın nadir görülmesi ve 

ayırıcı tanıda; bu bölgeden geliĢebilecek kolonik müsinöz karsinomlarının ikincil olarak 

prostatik gland tutulumunun yer alması ile olgumuzu, literatür eĢliğinde sunmak istedik. 

Keywords: Prostatik Müsinöz Adenokarsinoma, Asiner Adenokarsinoma, Musinöz Varyant 
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Özet 

 Teknolojinin hızlı geliĢimi, tıp ve diĢ hekimliği dallarında pek çok yeniliklere ön ayak 

olmuĢtur. Konvansiyonel yöntemler yerini bilgisayar destekli dijital yöntemlere bırakmaya 

baĢlamıĢtır. Estetik iĢlemlerden cerrahi iĢlemlere kadar birçok alanda kullanılmak üzere yeni 

program ve yazılımlar geliĢtirilmiĢtir. Dijital gülüĢ tasarımı son zamanlarda protetik tedavi 

planlamalarında estetik beklentileri karĢılamak ve daha öteye taĢımak için sıklıkla tercih edilir 

olmuĢtur. Hastalar, biyolojik ve fonksiyonel olarak sağlıklı bir ağıza sahip olmanın yanı sıra; 

doğal ve estetik bir gülümsemeye sahip olmayı da beklemektedir. GülüĢ tasarımına iliĢkin 

değerlendirme kriterleri arasında yüz Ģekli, diĢ formları ve anatomik yapılar (dentogingival, 

yanak, dudak vb.) bulunmaktadır. GülüĢ tasarımı programları tedavi sonucunun öngörülmesi 

ve hastaya gösterilmesini; hasta-hekim iletiĢiminin artmasını ve tedavi süresince hastanın 

daha motive olmasını sağlamaktadır. Dijital olarak alınan fotoğraf ve video kayıtlarının dijital 

gülüĢ tasarımı programına aktarılması ve düzenlenmesi, hekim ve teknisyen iĢbirliğinin daha 

etkili olmasını ve dolayısı ile daha baĢarılı restorasyonların oluĢumunu sağlamaktadır. Bu 

sunumun amacı dijital gülüĢ tasarımının iĢ akıĢını ve avantajlarını incelemek ve dikkate 

alınması gereken estetik unsurları değerlendirmektir. 
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 AMAÇ Bu çalıĢmada son 4 yıl içerisinde laboratuvarımızda tanı almıĢ mammoplasti 

olguları dökümente edilerek, mikroskopik bulguların oranlarının saptanması ve literatürdeki 

redüksiyon mammoplasti materyallerindeki insidental bulgular ile karĢılaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. GEREÇ VE YÖNTEM Laboratuvarımıza 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2018 

yılları arasında kabul edilmiĢ olan 267 adet redüksiyon mammoplasti materyalinin raporlarına 

otomasyon sisteminden ulaĢılmıĢ ve yaĢ, meme dokusu ağırlığı, lenf nodu mevcudiyeti, 

mikroskopik bulgular, makroskopik özellikler, tanılar ve alınan örnek sayısı 

kategorilendirilmiĢtir. BULGULAR Her iki memenin tanıları ayrı ayrı incelenmiĢ ve her iki 

memede en sık görülen mikroskopik bulgu fibrokistik değiĢiklikler olmuĢtur (sağ: n=122, 

%46,39, sol: n=115, %43,89). Her iki memede de bunu takip eden en sık tanı; matür meme 

dokusudur. Vakaların sadece 1 tanesinde (%0,38) sağ memede atipik duktal hiperplazi 

görülürken bu vakada diğer memede mikst benign meme lezyonları mevcuttur. 1 vakada ise 

yine sağ memede lobüler karsinoma in situ saptanmıĢ, bu vakada da diğer memede mikst 

benign meme lezyonları görülmüĢtür. Örneklemimizde invaziv karsinom saptanmamıĢtır. 

Materyal ağırlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. 19 hastada (%9.7) 

duktal hiperplazi saptanmıĢ olup, demografik veriler ile mikroskopik bulgular 

karĢılaĢtırıldığında 40 yaĢın üzerindeki hastalarda duktal hiperplazi sıklığı artmıĢ 

bulunmuĢtur. 2 vakada (%0.75) intramammaryan reaktif lenf nodu saptanmıĢtır. TARTIġMA 

ve SONUÇ Redüksiyon mammoplasti materyallerinde insidental invaziv karsinom sıklığı 

%0.3-0.5 arasındadır. Örneklemimizde invaziv karsinom bulunmamasının sebebi; yeterince 

örnekleme yapılmamıĢ olması, hasta popülasyonumuzun nispeten küçük yaĢta olması olabilir. 

Redüksiyon mammoplasti materyalleri incelenirken invaziv karsinom olasılığı her zaman 

akılda tutulmalı ve özellikle de 40 yaĢın üzerindeki hasta popülasyonunda duktal 

hiperplazinin daha sık görülebileceği bilinmeli ve olası lezyonların tespit edilebilmesi için 

yeterli sayıda ve lezyonu temsil edebilecek doğru örnekleme yapılmalıdır. 
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Abstract 

 Amaç Retrograd intrarenal taĢ cerrahisi (RIRS) sonrasında üreter üst orta kısım arasında 

uzanan taĢ yolu geliĢen bir olgu ıĢığında hastaya yaklaĢımı ve ameliyat tekniğini tartıĢmak. 

Olgu Sunumu 58 yaĢında erkek hasta sol yan ağrısı ile dıĢ merkeze baĢvurduğunda sol böbrek 

pelvisini dolduran 2 cm‟lik taĢı olduğunu öğrenmiĢ. Hastaya sol RIRS uygulanıp taĢları 

parçalara ayrılmıĢ ve stent konulmaksızın taĢları dökebileceği söylenerek taburcu edilmiĢ. 

Hasta ameliyattan iki hafta sonra taĢ düĢürme, sol yan ağrısı ve kasık ağrısı Ģikâyetleri ile 

kliniğimize baĢvurdu. Hastanın çekilen direkt üriner sistem grafisinde (DÜSG) sol üreter üst 

kısımdan baĢlayıp iliak çapraza kadar uzanan 12 cm‟lik taĢ yolu görüldü. TaĢ yolunun varlığı 

kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile teyit edildi. TaĢ yükü çok fazla olduğu için açık 

cerrahiye alındı ve üretere yapılan yaklaĢık 5 cm‟lik bir kesiden tüm taĢlar çıkarılarak sistem 

onarıldı. Hasta mükemmel bir iyileĢme göstererek sağlığına kavuĢtu. Çift J stent 3 hafta sonra 

çekildi. Ġzole alt kaliks taĢları için takibe alındı. TartıĢma RIRS bugün 2 cm‟den büyük 

taĢların tedavisinde bile güvenle kullanılabilen rüĢtünü ispat etmiĢ bir yöntemdir. Ancak çok 

hacimli taĢlarda, taĢın sertliğine göre de değiĢen iĢlem süresinin uzaması ve yeterli kırma 

iĢleminin yapılamaması nedeni ile bazen büyük parçalar kalabilmekte ve hastalar üreter koliği 

geçirmektedir. Bazen de taĢ yolu oluĢmaktadır. Bu nedenle taĢ ebatı RIRS‟a baĢlarken önemli 

bir kriterdir ve cerrah lüzum halinde tekrarlayan seans ihtimalini ya da alternatif cerrahi 

teknikleri gözden geçirmelidir. TaĢ yolu ne kadar uzun olursa olsun, cerrahi müdahale eğer 

endike ise, en distaldeki taĢın ortadan kaldırılması ile obstrüksiyonun açılabileceği ve tüm 

taĢların endoskopik yöntemlerle temizlenebileceği akılda tutulmalıdır. Bizim olgumuzda da 

eğer hastaya önce üreterorenoskopi yaparak en distaldeki taĢı temizleseydik ardında biriken 

tüm küçük taĢların rahatlıkla temizlenebileceği ya da spontan dökülebileceği aĢikârdır. 

Keywords: Rırs, TaĢ Yolu, Üreter TaĢı 
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Özet 

 Romatizmal Kalp Hastalığında Tümör Markırları Bize Yol Gösterebilir Mi? GiriĢ Tümör 

markırları kanser hücrelerinin dıĢında inflamatuar hücrelerin yüzeyinden de 

salgılanabilmektedir ve hücre yüzey adezyon molekülü olarak görev yapabilir. Tümör 

markırları, belirli tümörler ile birlikte olabileceği gibi tümör dıĢı durumlarda da saptanabilir. 

Romatizmal kalp hastalıklarıda(RKH) nasıl bir değiĢiklik gösterdiği konusunda oturmuĢ net 

bir bilgi olmamakla birlikte bu konu üzerinde sınırlı sayıda litaratur bilgisi bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada RKH varlığı ve Ģiddeti ile tümör markırlarının nasıl bir iliĢkisi olduğunu ortaya 

koymaya çalıĢıldı. Materyal-metod RKH olan 56 hasta ve 42 sağlıklı olmak üzere toplam 98 

birey çalıĢmaya alındı. Bütün hastalar ve kontrol gruplarının tıbbi geçmiĢi, fizik muayene 

bulguları, elektrokardiyografi, Ekokardiyografi bulguları, demografik verileri, bazal 

laboratuvar parametreleri ile Ca 125, Ca 19-9, Ca 15-3 ölçümleri kaydedildi. RKH‟larda EKO 

cihazı ile Wilkins skoru, aort tutulumunun derecesi ve pulmoner hipertansiyonun varlığı 

değerlendirildi. Gruplar arası normal dağılıma uyumluluk testi, sperman korelasyon, ki kare 

ve independent sample t-testi yapıldı. Bulgular Hasta grubunun serum Ca 125, Ca 19-9 

değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek 

bulundu(p<0.05,p<0.001). Hasta grubunda mitral kapağın Wilkins skoru 8‟in üzerinde olan 

ağır tutulumlu hastalarda, 8‟in altında hafif tutulumlu olan hastalara kıyas ile Ca 19-9‟un daha 

fazla arttığı izlendi(p<0.05). TartıĢma ve sonuç: Bu çalıĢmada, Ca 125 ve Ca 19-9 RKH'da 

anlamlı ölçüde arttığı izlendi. Ca 19-9‟ün romatizmal hastalıklarda akciğer fibrozisinde 

katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir ama RKH'da kardiyak fibrozisi üzerine nasıl bir etki 

olduğu net olarak bilinmemektedir. ÇalıĢmamızda, Ca 19-9; hastalık grubunda hastalığın 

Ģiddetinin artmasıyla iliĢkili olarak yüksek tesbit edildi, böylelikle Ca 19-9 yüksekliği 

kardiyak fibrozisin artmasına katkı sağlayabileceğini tespit ettik. Ca 125; seviyesi ise 

hastalığın Ģiddetinden bağımsız olayak inflamasyon ile iliĢkili olarak yüksek olduğunu 

düĢündük. Malignite dıĢlandıktan sonra serum tümör markırları RKH‟nın ilerleme riskini 

önceden belirlemek ve tedaviye olan yanıtın takibi açısından yararlı olabilir.Bu konu üzerine 

daha yüksek hasta katılımlı çalıĢmaların yapılması klinik yaklaĢımlara yol göstereceğine 

inanmaktayız 

Anahtar Kelimeler: Romatizmal Kalp Hastalığı, Tümör Markırları, Ca 125, Ca 19-9, Ca 15-
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Özet 

 Amaç: Bu araĢtırma, sağlık hizmetleri alanı öğrencilerinin öz-etkililik-yeterlik düzeyinin 

klinik uygulamada yaĢadıkları stresle iliĢkisini belirlemek amacıyla gerçekleĢtirildi. Gereç ve 

yöntem: AraĢtırma, tanımlayıcı ve karĢılaĢtırmalı tipte bir çalıĢmadır. AraĢtırmanın evrenini 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon ilindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 

Sağlık Hizmetleri Alanında öğrenim gören ve staja devam eden 12. sınıf öğrencilerinden 1040 

öğrenci oluĢturmaktadır. Örneklemi ise bu evrenden araĢtırma kriterlerini karĢılayan ve 

araĢtırmaya katılmayı kabul eden 600 öğrenci oluĢturdu. Verilerin toplanmasında 

“Demografik Bilgi Formu” , “Klinik Stres Anketi” ve “Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği” 

kullanıldı. Veriler Independent Samples t test, One-Way ANOVA, Post Hoc testlerinden 

Tukey veya Tamhane‟s T2 ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirildi. Bulgular: 

Öğrencilerin Klinik Stres Ölçeği toplam puan ortalamasının 28,21±11,56, Öz-Etkililik-

Yeterlilik ölçeği toplam puan ortalamasının 85,21±12,53 olduğu belirlendi. Klinik Stres 

Ölçeğinin Mücadele ve Yarar alt boyutları ile Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeğinin DavranıĢı 

Tamamlama ve Engellerle Mücadele alt boyutları ve toplamı arasında pozitif yönde ve zayıf 

düzeyde (r=0,13 ile 0,20 arasında) anlamlı iliĢkiler (p<0,05) olduğu görüldü. Klinik Stres 

Ölçeğinin Tehdit, Zarar alt boyutları ve toplamı ile Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeğinin 

DavranıĢı baĢlatma, DavranıĢı sürdürme alt boyutları ve toplamı arasında ise negatif yönde ve 

zayıf düzeyde (r=-0,12 ile -0,30 arasında) anlamlı iliĢkiler (p<0,05) olduğu saptandı. Sonuç: 

Öğrencilerin klinik stres düzeyinin düĢük, öz-etkililik-yeterlilik düzeyinin ortanın üstünde 

olduğu ve öz-etkililik-yeterlilikleri arttıkça klinik streslerinin azaldığı sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Öğrenci, Öz Yeterlik, Stres 
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Abstract 

 Amaç: Bu çalıĢmanın amacı Sağlık Yönetimi Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 

giriĢimcilik özelliklerinin yaĢ, cinsiyet gibi sosyo-demografik özellikleri ve giriĢimcilikle 

ilgili ders, kurs vb. eğitim alıp almadığı gibi çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesidir. 

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalıĢmanın evrenini Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri (N= 431) 

oluĢturmuĢtur. 18 Mart-6 Nisan 2019 tarihleri arasında çalıĢmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden 184 öğrenciye ulaĢılmıĢ ancak eksik doldurulan anketler nedeniyle 179 öğrenciden 

elde edilen veriler analiz edilmiĢtir. Veri toplama aracı olarak 21 soruluk kiĢisel bilgi formu 

ve 36 sorudan oluĢan Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliĢtirilen beĢli Likert tipindeki 

“Üniversite Öğrencileri GiriĢimcilik Ölçeği” kullanılmıĢtır. Ölçekten elde edilen puanların 

değerlendirilmesinde 36-64 puan arası „Çok DüĢük GiriĢimcilik‟, 65-92 puan arası „ DüĢük 

GiriĢimcilik‟, 93-123 puan arası „Orta Düzeyde GiriĢimcilik‟, 124-151 puan arası „Yüksek 

GiriĢimcilik‟, 152-180 puan arası „Çok Yüksek GiriĢimcilik‟ olarak tanımlanmaktadır. 

Bulgular: Katılımcıların %69,8‟i kadın, yaĢ ortalaması 20,64, %62,0‟si normal öğretim 

öğrencisi, %45,8‟i birinci sınıf öğrencisi ve %55,9‟unun üniversiteye giriĢ sınavı baĢarı sırası 

150.001‟in üzerindedir. Öğrencilerin %45,3‟ü bugüne kadar çeĢitli sürelerde iĢ deneyimi 

yaĢamıĢ, %17,3‟ü giriĢimcilik ile ilgili eğitim (ders/kurs vs.) almıĢ, %67,6‟sı mezuniyet 

sonrası kamu sektöründe çalıĢmayı, %52,0‟si ise gelecekte kendi iĢini kurmak istediğini 

belirtmiĢtir. Öğrencilerin giriĢimcilik ölçeği puan ortalaması 133,18±20,38'dir. Sınıf, bugüne 

kadar en uzun yaĢanılan yer (ilçe, Ģehir gibi) ve aylık gelir ile giriĢimcilik arasında istatistiksel 

olarak anlamlılık bulunmuĢtur (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin giriĢimcilik düzeylerinin „yüksek‟ olduğu 

bulunmuĢtur. 

Keywords: GiriĢimcilik, Sağlık Yönetimi, Üniversite Öğrencileri 
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Özet 

 GiriĢ: Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulamasını Ocak 2015‟ten itibaren halkın hizmetine 

sunmuĢtur. e-Nabız sağlık kuruluĢlarından toplanan sağlık verilerine vatandaĢların ve sağlık 

profesyonellerinin internet üzerinden eriĢebilecekleri bir uygulamadır. Ayrıca sadece bireylere 

değil sağlık profesyonellerine de hizmet veren ilk ve tek uygulama özelliği taĢımaktadır. 

Sistem nerede yapıldığına bakılmaksızın bireye ait olan muayene, tetkik, tedavi, reçete ve 

tıbbi görüntülemelerin tek bir yerden yönetilmesi ve eriĢim kolaylığı sağlamaktadır. Böylece 

birey baĢka bir sağlık kurumuna baĢvurmak istediğinde dosya, CD vb. doküman taĢımasına 

gerek kalmamaktadır. Ayrıca bireylerin sağlık geçmiĢiyle ilgili veriler tek noktada 

toplandığından geçmiĢ bulguları ve tetkik sonuçlarını görüntüleme imkânı sağlaması ile 

gereksiz tetkikler yapılması önlenmekte, tekrarlanan tetkiklerin neden olacağı maliyetler de 

azalmaktadır. Amaç: Bu araĢtırmanın amacı kamuya ait bir Üniversitede Sağlık Yönetimi 

bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin e-Nabız uygulaması kullanım durumlarının 

saptanmasıdır. AraĢtırmanın Yöntemi: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalıĢmanın evrenini 19 

ġubat- 13 Mart 2019 tarihleri arasında anılan bölümde okuyan tüm öğrenciler (N=420) 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada örneklem seçilmemiĢ tüm evrene ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Anket 

soruları Google formlar üzerinden elektronik olarak düzenlenmiĢ ve araĢtırmanın linki 

öğrencilerle paylaĢılarak gönüllü olarak anketi yanıtlamaları istenmiĢtir. Ankette toplam 15 

soru yer almıĢtır. AraĢtırmada 258 öğrenci anketi doldurmuĢ katılım oranı % 61,4 olarak 

saptanmıĢtır. Bulgular: Katılımcıların %48,1‟si(N=124) 19-20 yaĢ aralığında olup, %76‟sı 

kadın (N=196), % 28,7‟si (N=74) birinci sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin %80,2‟si (N=207) 

daha önce e-nabız uygulamasını duyduğunu belirtmiĢ olmasına rağmen sadece %22,5‟i 

(N=58) e-Nabız uygulamasını kullanmaktadır. Uygulamayı kullandığını belirten 58 

öğrencinin; %67,2‟si “sağlık geçmiĢini görüntülemek” amacıyla uygulamayı kullandığını, 

%74,1‟i (N=43) uygulamaya “faydalı olabileceğini düĢündüğü için” kayıt olduğunu 

belirtmiĢtir. Sonuç: Sağlık yönetimi öğrencilerinin e Nabız uygulamasını istendik düzeyde 

kullanmadıkları saptanmıĢtır. Uygulamanın kullanımının yaygınlaĢtırılması konusunda 

çalıĢmalar yapılması önerilmiĢtir. 
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 Amaç: Vitamin D3(VitD3) düzeyi yüksek olan ve VitD3 düzeyi düĢük olan sağlıklı 

olgulardaki retina santral makula kalınlıklarını ve makula volumlarını karĢılaĢtırmak Gereç ve 

yöntem: Sağlıklı 82 olgunun 164 gözü değerlendirildi.Tüm olguların ortalama santral makula 

kalınlığı ve makular volumu Optik Kohorens Tomografi (3D OCT-2000, Topcon Corp., 

Tokyo, Japan) cihazı ile ölçüldü.Vitamin D3 düzeyi <20 nmol/L olan 52 olgu(6 erkek, 46 

bayan) Grup 1 olarak, VitD3 düzeyi >20 nmol/L olan 30 olgu(10 erkek,20 bayan) Grup 2 

olarak sınıflandırıldı.ÇalıĢmaya glokomlu olgular,diabetik retinopatisi olan, hipertansif 

retinopatisi olan, retina distrofisi ve makula hastalığı olan, göz cerrahisi geçiren ,yüksek 

numaralı miyop ve hipermetrop olgular dahil edilmedi. Bulgular: Grup 1‟ de 52 hasta vardı ve 

yaĢ ortalaması 50.3±15.3 (32-85 yaĢ) idi. Grup 2‟ de 30 hasta vardı ve yaĢ ortalaması 

54.3±18.5(29-80 yaĢ) idi. Ortalama makula kalınlığı Grup 1 „de sağ göz: 263.10±28.6 , sol 

göz: 262.71±26.09 iken Grup 2‟ de sağ göz:258.63±17.3 , sol göz:259.47±16.22 idi. Makula 

total volumu Grup 1‟de sağ göz:7.40±0.82 , sol göz : 7.39±0.74 iken Grup 2‟de sağ 

göz:7.30±0.46 , sol göz:7.33±0.43 idi. Ortalama VitD3 düzeyi Grup 1‟de 7.59±3.78 , Grup 

2‟de 32.5±16.9 idi. Sonuç: Ġki grup arasında ortalama makula kalınlığı açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark yoktu (sağ göz p=0.442 , sol göz p=0.540) Makula total volum açısından 

iki grup arasında anlamlı fark yoktu (sağ göz p=0.554 sol göz p= 0.719 ) . Ġki grup arasında 

Vitamin D3 düzeyi açısından anlamlı fark vardı (p=0.0001). VitaminD3 düzeyi ile ortalama 

makula kalınlığı (sağ: r=-0.101, p=0.365 sol: r=-0.056, p=0.611) ve makula volumu ( sağ: r=-

0.090, p=0.422 sol: r=-0.046, p=0.684) açısından korelasyon analizi yapıldı.Ġstatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir korelasyon tespit edilemedi .VitaminD3 ile makula kalınlığı arasında 

iliĢki olmadığını düĢünmekteyiz 

Anahtar Kelimeler: Vitamin D3, Makula,retina, Optik Kohorens Tomografi 
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Özet 

 Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde öğrenci merkezli yaklaĢım, öğrenme tercihlerinin 

çalıĢılmasını ilgili ve önemli kılmaktadır. Bu çalıĢmada, SANKO Üniversitesi öğrencilerinin 

öğrenme tercihlerindeki, disiplinler arası, sınıflar arası ve cinsiyet farklılıklarının tespit 

edilmesi amaçlanmıĢtır. Bu kesitsel çalıĢmaya SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik bölümü, HemĢirelik 

Bölümü 1, 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri ile Tıp Fakültesi 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf öğrencileri dahil 

edilmiĢtir. ÇalıĢma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılmıĢtır. Tercih edilen 

öğrenme tercihlerinin belirlenmesinde VARK [Gorsel (Visual), ĠĢitsel (Aural), Okuma-yazma 

(Read-write), Kinestetik (Kinesthetic)] anketi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya 851 öğrenci dahil 

edilmiĢtir. Dahil edilen öğrencilerin 169‟u (%19,9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

193‟ü (%22,7) Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 192‟si (%22,6) HemĢirelik, 297‟si (%34,9) 

Tıp Fakültesi öğrencileridir. AraĢtırma sonuçlarına göre; öğrenme tercihleri bakımından 

disiplinler arasında fark bulunmamıĢtır (p=0,081). Tüm bölümlerde kinestetik öğrenmenin 

tercih edildiği bulunmuĢtur. Cinsiyetlere göre öğrenme tercihlerinde fark bulunmamıĢtır 

(p=0,106). Kadın ve erkek öğrencilerde kinestetik öğrenmenin tercih edildiği görülmüĢtür. 

Tıp Fakültesi (p=0,202), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (p=0,373), Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü (p=0,165) ve HemĢirelik Bölümü (p=0,514) öğrencilerinin sınıfları 

bakımından öğrenme tercihlerinde fark bulunmamıĢtır. Öğrencilerinin öğrenme tercihlerinin 

bilinmesinin, SANKO Üniversitesi eğitimcileri için eğitim kalitesinin arttırılmasında önemli 

bir veri olarak kullanılacağını öngörmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme Tercihleri, Sağlık Bilimleri, Tıp Bilimleri 
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Özet 

 Amaç: Sarılık yenidoğan bebeklerde sık görülür ve patolojik hiperbilirubinemi sıklıkla 

fototerapi ile tedavi edilir. Yenidoğanlarda fototerapinin güvenli olduğu düĢünülmesine 

rağmen, yan etkileri hala tartıĢma konusudur. Bu çalıĢmanın amacı konvansiyonel ve yoğun 

(LED) fototerapinin, sarılıklı yenidoğanlarda DNA hasarı ve toplam oksidan/antioksidan 

durumu üzerindeki etkilerini karĢılaĢtırmak. Gereç ve yöntem: Gestasyon süresi ≥ 37hafta ve 

doğum sonrası 2-8. günlerde olan 40 yenidoğan bebek çalıĢmaya alındı ve randomize olarak 

konvansiyonel fototerapi (Grup 1, n=20) ve LED fototerapi (Grup 2, n=20) tedavisine göre 

ikiye ayrıldı. Her iki grupta fototerapi öncesi ve sonrasında serum 8-hydroxy-2-deoxy-

guanosine (8-OH-dG; DNA hasarı göstergesi), total oksidatif stres (TOS), and total 

antioksidan kapasite (TAK) değerlerine bakıldı ve oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplandı. Ġki 

grup arasında bu değerler ve demografik özellikler karĢılaĢtırıldı. Bulgular: Her iki grupta 

demografik özelliklerde fark yoktu. Fototerapi öncesi ve sonrası DNA hasarı, TOS, TAC ve 

OSI değerlerinde her iki grup arasında fark gözlenmezken (p > 0.05), fototerapi sonrası TAC 

değerleri her iki grupta da anlamlı olarak azaldı (p< 0.01). Sonuçlar: Bu bulgular, sarılıklı 

yenidoğanlarda konvansiyonel ve LED fototerapinin DNA hasarını ve oksidatif stresi 

etkilemediğini ve tedavide güvenli olarak kullanılacağını desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dna Hasarı, Oksidatif Stres, Fototerapi, Yenidoğan 
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Çıkan Stres Tepkilerinin Ġ ncelenmesi 
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Özet 

 GiriĢ: Göç, bireylerin gelecek yaĢantılarının tamamını veya bir kısmını geçirmek için, 

kısmen veya daimi olarak bir yerden bir baĢka coğrafi yerleĢim yerine zorunlu yaptığı 

değiĢikliktir. Sosyo-demografik ve ekonomik değiĢimin hem nedeni hem de sonucu olarak 

değerlendirilebilen göç, aynı zamanda kendi içinde bir süreci ifade eder. Bu süreç unsurları; 

hem göçün yapıldığı yerleĢim yeri hem de göç eden kiĢilerden oluĢmaktadır. KiĢiler, yapmıĢ 

oldukları göç sonucunda çeĢitli sorunlarla karĢılaĢmaktadırlar. En önemli sonuç ise genelde 

yaĢanan travmalar ve sonrasında ortaya çıkan stres ve çöküĢtür. Stresin ortaya çıkması, 

özellikle çocukların yaĢadıkları travma sonrasında olağan olarak karĢılanmaktadır. Amaç: Bu 

çalıĢmanın amacı, savaĢın etkisine maruz kalan çocukların göç olgusundan sonra oluĢan 

travma sonrası ortaya çıkan stres tepkilerini incelemektir. Yöntem: ÇalıĢma, tarama 

modelinde betimsel bir araĢtırmadır. AraĢtırmanının evrenini Suriyeli mültecilerin yaĢadığı 

bir kamptaki 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ortaokula devam eden 

öğrenciler oluĢturmaktadır. Evren içerisinden amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, savaĢın 

etkilerine maruz kalan 59 öğrenci ise araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır. Veri toplama 

aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen genel bilgi formu ve “Çocuklar Ġçin Travma 

Sonrası Stres Tepki Ölçeği” (Erden ve ark. 1999) kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 

paket programı ile analiz edilecektir. Verilerin analizinde uygun istatistiksel teknikler 

kullanılacaktır. Bulgular: ÇalıĢma sonrası yapılacak olan analiz ve değerlendirme ile bulgular 

ortaya konulacaktır. Sonuç: ÇalıĢmanın bitmesi ve bulguların tartıĢılması ile sonuç kısmının 

yazılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Travma, Çocuk, Suriye, Mülteci Çocuklar 
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Özet 

 Günümüzde özellikle önemli sorun haline gelen artan sigara kullanımı, bireylerin hem 

fiziksel uygunluğu hem de aerobik uygunluğu üzerine oldukça olumsuz etki yaratmaktadır. 

ArtmıĢ sistolik kan basıncı (SBP) ve nabız sayısı (PR) genel popülasyonda ölüm ve sakatlığın 

ön göstergesidir. SBP ve PR'nin çarpımı olan Double Product (DP) indeksi miyokardiyal 

oksijen tüketiminini ifade eden bir indekstir. ÇalıĢmanın amacı genç eriĢkinlerde sigara 

kullanımının fonksiyonel kapasite ve miyokardial oksijen tüketimi üzerine etkisini 

incelemekti. Bu çalıĢmaya sigara kullanan 25 (yaĢ ort 21.8) ve sigara kullanmayan 26 (yaĢ ort 

21.1) gönüllü katılımcı dahil edildi. Bireylerin fonksiyonel kapasitesi 6DYT ile ölçüldü. Test 

öncesi ve sonrasında yorgunluk düzeyi Modifiye Borg Skalası ile belirlendi. Miyokardial 

oksijen tüketimi (DP), 6DYT öncesi istirahat halinde ve 6DYT‟nden hemen sonra ölçülen 

değerlere göre [SKB X KH]/100 formülü ile hesaplandı. Sigara içen bireylerin sigara 

bağımlılık düzeyleri EMASH anketi ile sorgulandı. Sigara kullanmayanlara 

göre(x =680,65±71,91) sigara kullanan bireylerin(x =573,84±93,34) 6DYT mesafesinin 

(p<0.05) daha düĢük ve istirahat ve 6DYT sonrası DP değerlerinin (p<0.05) ise anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu görüldü. Ġstirahat DP (r=0.43, p=0,03) ve 6DYT sonrası DP (r=0.46, 

p=0,02) değerleri ile EMASH anketi skoru arasında pozitif iliĢki olduğu saptandı. 6DYT 

mesafesi, EMASH skoru ile korele bulunmadı. Sigara içen genç eriĢkinlerin miyokardial 

oksijen tüketimlerinin hem istirahat halinde hemde egzersiz sonrası içmeyen bireylere göre 

daha fazla olduğu görülmüĢtür. Sigara kullanımı arttıkça fonksiyonel kapasite azalmakta ve 

miyokardın oksijen tüketimi artmaktadır. Bireylerin kardiyopulmoner sağlıklarının 

korunması, miyokardiyal oksijen tüketimlerinin iyileĢtirilmesi ve fonksiyonel kapasitelerinin 

arttırılması için bireyler sigarayı bırakmaya teĢvik edilmeli ve aerobik egzersiz alıĢkanlığı 

kazandırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Double Product, Fonksiyonel Kapasite, Oksijen Tüketimi, Sigara, 

Kardiyovasküler 
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Abstract 

 HemĢirelik öğrencilerinin biliĢsel, duyuĢsal, psikomotor beceriler kazanması ve problem 

çözme becerisi geliĢtirmesini sağlayan yöntemler arasında klinik uygulamalar bulunmaktadır. 

Klinik öğrenme, öğrencilere becerilerini uygulama, mesleki kimliklerini geliĢtirme, teorik ve 

pratik bilgilerini arttırma ve bu bilgileri klinikte uygulama fırsatı sağlayan önemli bir alan 

olarak belirtilmektedir. Literatürde, hemĢirelikte teorik temelli eğitimin, öğrencilerin 

uygulama becerilerini geliĢtirme konusunda yetersiz kaldığı ve klinik ortamla iliĢkili 

öğrenmede teorik ile pratik arasında boĢluklar yaĢandığı ifade edilmektedir. Teorik eğitim ile 

klinik uygulama arasındaki mevcut boĢluğu doldurmada, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme 

becerisini geliĢtirmede, etkili yöntemin simülasyon temelli eğitim olduğu belirtilmektedir. 

HemĢirelik eğitiminde yenilikçi ve interaktif yöntemlerden biri olan simülasyon yönteminin, 

senaryolar aracılığı ile öğrencilere gerçek yaĢam koĢullarını deneyimledikleri bir öğrenme 

ortamı sağlamak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Simülasyon temelli eğitimin, öğrencinin 

kiĢilerarası iletiĢim, bilgi, beceri ve kendine güvenini önemli ölçüde geliĢtirdiği, gerçekliği 

desteklediği, öğrenmeyi arttırdığı, hemĢirelik öğrencilerinde klinik yeterlilik, memnuniyet ve 

özgüven artıĢına katkıda bulunduğuna iliĢkin yararlılıkları belirtilmektedir. Simülasyon 

temelli eğitime yönelik yapılan çalıĢmalarda öğrenciler, klinik becerilere ulaĢma, bireysel 

anlamda güçlü ve zayıf taraflarını tanıma ve kendi öğrenmeleri için sorumluluk kabul etme 

konusunda yüksek düzeyde güven artıĢı bildirmektedir. Seri ve birden fazla kez simülasyon 

eğitimi alan öğrencilerin, öğrenmedeki öz yeterliliklerinin, memnuniyetlerinin ve 

özgüvenlerinin arttığı ve hemĢirelik uygulamaları sırasında kendilerini daha hazır hissettikleri 

görülmektedir. Özgüvenli öğrencilerin, atılganlık düzeylerinin yüksek olduğu, bilgi, beceri ve 

performanslarını arttırdıkları belirtilmektedir. Simülasyon temelli eğitimin, kaliteli bir 

hemĢirelik eğitimi sağladığı, öğrencinin özgüven ve memnuniyetine iliĢkin büyük önem 

taĢıdığı tartıĢmasız bir gerçektir. YurtdıĢındaki hemĢirelik eğitim programlarında yaygın 

olarak kullanılan simülasyon yöntemi, ülkemizde de hemĢirelik müfredatına entegre edilerek, 

öğrencilere klinik öncesi dönemde gerçekçi bir uygulama ortamında becerilerini 

gerçekleĢtirme Ģansı verilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Keywords: HemĢirelik, HemĢirelik Eğitimi, Simülasyon Temelli Eğitim. HemĢirelikte 

Simülasyon. 
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Özet 

 Düzenli egzersiz yapmanın sağlık için önemi bilinmektedir. Egzersizlerin, kas/kemik/eklem 

ve kardiyovasküler sistemin sağlıklı çalıĢmasında etkisi büyüktür. Dayanıklılık sporları 

yapanlarda koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diabetes mellitus sıklığının azaldığı 

gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda Harran Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

çalıĢanlarının spor/egzersiz yapma alıĢkanlıkları ile bunun vücut kitle indeksi(VKĠ)/sigara 

alıĢkanlığı/ağrı durumu ve ilaç kullanım sıklığı ile iliĢkinin olup olmadığının tespit edilmesi 

hedeflenmiĢtir. 20-50 yaĢ arasında spor/egzersiz yapmasına engel bir hastalığı olmadığını ve 

spor/egzersiz yapmanın sağlık için faydalı olduğuna inandığını belirten hastane çalıĢanları 

çalıĢmaya alındı. YaĢ ortalaması 33.4±7.2, VKĠ ortalaması 25.8±3.6 olan 207 çalıĢanın, 135‟i 

(%65.2) erkek, 72‟si(%34.8) kadındı. %6.3‟ü ilköğretim, %17.4‟ü lise, %44‟ü üniversite, 

%32.4‟ü yüksek lisans/doktora mezunu olup, %71‟i evli, %24.6‟sı sigara içmekteydi. Sadece 

38 kiĢi (%18.4) düzenli olarak yaptığı bir spor dalı olduğunu, 63‟ü (%30.4) haftada en az 1 

gün koĢu, 84‟ü (%40.6) haftada en az 1 gün spor amaçlı yürüyüĢ yaptığını belirtti. KiĢiler 

düzenli spor veya haftada en az 3 gün yürüyüĢ/koĢu yapanlar(Grup 1) ile bunları yapmayanlar 

(Grup 2) olarak ayrıldı. 2 grup arasında cinsiyet, meslek grubu, sigara içip içmeme açısından 

fark yoktu. Grup 1 yaĢ ortalaması 31.6±7.3 iken Grup 2‟nin 34.2±7.1 idi (p=0.019). Grup 

1‟dekilerin evli olma oranı da anlamlı yüksekti (p=0.018). Son 1 yıl içinde kas/iskelet sistemi 

(KĠS) ağrısı, baĢ ağrısı veya mide ağrısı olup olmadığı, ilaç alıp almadığı ve süreleri 

sorgulandı. Son 1 yıl içinde KĠS ağrısı, baĢağrısı ve mide ağrısı Grup 1‟de anlamlı düzeyde 

azdı (p<0.001). Analjezik/miyorelaksan kullanımı, antibiyotik ve mide ilacı kullanımı da 

1.grupda anlamlı Ģekilde azdı (sırasıyla p<0.001, 0.021, 0.002). Son 1 yıl içinde KĠS, baĢ veya 

mide ağrısı olmayanlar 1.grupda (%64.2), 2. gruba göre (%35.2) anlamlı Ģekilde (p<0.001) 

fazlaydı. Son 1 yıl içinde analjezik/miyorelaksan, antibiyotik,mide ilacı almayanların oranı da 

1.grupda (sırasıyla %32.8/%16.9) anlamlı (p=0.006) yüksekti. Düzenli spor veya egzersiz 

yapılması KĠS, baĢ ve mide ağrısı sıklığını ve bunlara yönelik ilaç alım/sıklığını anlamlı 

düzeyde azaltmaktadır. 
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Abstract 

 Amaç: ÇalıĢmanın amacı subakromiyal sıkıĢma sendromunda (SIS) servikal mobilizasyon 

ve omuz mobilizasyonu olmak üzere iki farklı manuel terapi yönteminin etkinliğini 

araĢtırmaktır. Yöntem: ÇalıĢmaya toplam 40 hasta (18 - 60 yaĢ, 28 kadın, 12 erkek) dahil 

edildi. Hastalar iki gruba randomize edilmiĢtir. Her iki grupta uygulanan tedavilerin etkinliği, 

Numerik Ağrı Değerlendirme Ölçeği (NPRS), Omuz Eklem Hareket Açıklığı (ROM), Kol, 

Omuz ve El Disabilite Anketi (Quick-DASH), Rotator ManĢet YaĢam Kalitesi Ölçeği (RC-

QoL) ile tedavi öncesi ve sonrasında değerlendirilmiĢtir. Her iki gruba da haftada beĢ gün, 

toplam on beĢ seanstan oluĢan fizyoterapi programı uygulanmıĢtır. Konservatif tedavi 

ultrason, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), soğuk paket ve SIS için 

terapötik egzersizleri içermektedir. Konservatif tedaviye ek olarak, Grup I‟e omuz 

mobilizasyon teknikleri uygulanırken, Grup II‟ye servikal mobilizasyon teknikleri 

uygulanmıĢtır. Bulgular: Gruplar arası karĢılaĢtırmalarda, her iki grupta NPRS, Quick-DASH, 

ROM ve RC-QOL skorları ile belirlenen istatistiksel olarak anlamlı iyileĢme saptanmıĢtır (p 

<0.05). Gruplar arası karĢılaĢtırmada ise Grup I, Ġstirahat NPRS ve omuz abdüksiyon ölçümü 

hariç tüm parametreler için Grup II (p <0.05)‟den daha anlamlı sonuçlar göstermiĢtir. Sonuç: 

Konservatif tedavi yönteminde mobilizasyon tekniklerinden herhangi birinin kullanımının 

faydalı olacağı söylenebilir. Bununla birlikte, omuz kompleksini içeren mobilizasyon 

tekniklerinin, hastaların ağrılarını azaltma ve iĢlevselliğini, ROM değerlerini, yaĢam 

kalitelerini arttırma açısından değerlendirme parametrelerinin çoğu için SIS'deki servikal 

mobilizasyon tekniklerinden daha etkili olduğu bulunmuĢtur. 

Keywords: Rotator Cuff, Manuel Terapi, Mobilizasyon, Subakromiyal SıkıĢma Sendromu 
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Abstract 

 Yeni nesne tanıma testi hipokampüs bağımlı biliĢsel testlerdendir. Rodentlerin yeni bir 

nesneye içsel eğilim göstermelerine dayanan bu test uyumlandırma, alıĢtırma ve kısa ya da 

uzun süreli bellek seanslarından müteĢekkildir. Uygulanması kolay ve ucuz olmasına karĢın 

bilhassa test sonrası analizler fazlaca iĢgücü gerektirir. Testin biliĢsel performansı yansıtan 

ana göstergesi yeni nesne ile etkileĢim için harcanan süredir. EtkileĢim süresinin manuel 

hesaplanması hataya açıktır ve otomatik takip çözümleri ise abartılı fiyatlara sahiptir. Yeni 

nesne tanıma testinde biliĢi değerlendirmek üzere pratik bir yöntem arayıĢı içerisinde davranıĢ 

fizyolojisi laboratuvarımıza ait arĢiv verilerini detaylı Ģekilde inceledik. Geçerliliği 

doğrulanmıĢ parametre (süre) ile etkileĢimlerin sayısının (frekans) birbirleri yerine kullanılıp 

kullanılamayacağını araĢtırdık. Veri seti hem kısa süreli hem uzun süreli testlerin sonuçlarını 

içermekteydi. Kısa süreli test için ortalama süre 55.6 s (±22.5) ve ortalama frekans 48.7 

(±19.9) idi. Uzun süreli test için süre ve frekans sırasıyla 45.6 s (±20.7) ve 42.8 (±12.9) idi. 

Pearson testi kısa süreli testin süre ve frekansı arasında güçlü bir pozitif korelasyon (Rkare= 

0.775, p<0.001) ortaya çıkardı. Uzun süreli test için de pozitif bir korelasyon mevcuttu; ancak 

bu durumda orta güce sahipti (Rkare=0.624, p<0.001). Korelasyon analizi sonuçlarına göre 

yeni nesneye gösterilen ilginin süresi; yani yeni nesne tanıma testinde hatırlamanın geleneksel 

ve kabul edilmiĢ belirteci, yeni nesne ile etkileĢimlerin sayısıyla yer değiĢtirebilir. Buna 

rağmen böylesi bir değiĢimin güvenilirliği kısa süreli bellek testinde uzun süreli bellek testine 

göre daha yüksektir. 

Keywords: Yeni Nesne Tanıma Testi, BiliĢ, Öğrenme, Bellek, Süre, Frekans 
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Abstract 

 ABSTRACT Background: Treatment of fail chest cases is a difficult and long process. 

There is no consensus on treatment for flail chest. So we aim to investigate the early reduction 

in flail chest cases clinical results. Methods: 34 patients who underwent early rib fixation 

were included in the surgical group and we evaluated 29 cases of Fail chest with mechanical 

ventilator in intensive care unit in conservative follow-up group. The duration of 

hospitalization, the presence of pneumonia and septic complications in the postoperative 

period, mortality, mechanical ventilator duration, tracheostomy rates, respiratory function test, 

and pain scores were statistically evaluated with questionnaire. Results: Evaluation of the 

clinical results for both groups, hospitalization time, intensive care unit day and mechanic 

ventilation day were all higher in nonsurgical group than the surgery group (z=4.270 ; 

p1<0.001 , z=5.831 ;p2<0.001 and z=4.748 ;p3<0.001, respectively). Parameters of pulmoner 

contusion, pneumoni and septic complication were found as the same across the groups( 

p=0.534 , p=0.315 and p=0.189). None tracheostomy need in the surgical group and 5 in non-

surgery group (p=0.004). Mortality ratios were 2.94 %, 20.69% in surgery and nonsurgery 

groups, respectively (x2=4.913 ; p= 0.027). Pain score was statistically significant difference 

in favor of surgical group (p1=0.0038, p2=0.044). Conclusions: The results of our study 

showed that early fixation and weaning reduce the need for mechanical ventilator, 

hospitazation time , the need for tracheostomy and even mortality rate. This approach will 

provide a significant improvement in long-term pain complaints and pulmonary function test. 

Keywords: Rib Fracture, Flail Chest, Locked Rib Plates, Thoracic Trauma 
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Abstract 

 Amaç: Yenidoğan iĢitme tarama programının iĢitme kaybını belirlemedeki öneminin 

belirlenmesi. Yöntem-Gereç: 01.Ocak .2015 ve 31.Ocak 2019 yılları arasında Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi Odyoloji Ünitesine yenidoğan iĢitme tarama testi yapılması için baĢvuran 

351 yenidoğan değerlendirilmiĢtir. Yenidoğanların 159‟ u kız, 192‟ si erkektir. 

1.taramalarının yapıldığı yaĢ ortalaması 3,8 gündür ( min0 gün max: 60 gün). Bu 

yenidoğanların iĢitme kaybı açısından risk faktörü olmayanlar bebekler TEOAE testi ile, risk 

faktörü olan bebekler ise ABR testi ile taranmıĢtır. Uygulanan testten kalan bebeklere 15 gün 

sonra iĢitme tarama testi için tekrar çağrılarak 2. kez tarama testi uygulanmıĢtır. Bulgular: 115 

bebek ABR, 236 bebek ise TEOAE ile taranmıĢtır. ABR yapılan 115 bebeğin 39 tanesi ilk 

taramada tarama testinden geçmiĢlerdir, 25 tanesi de 2. Kez yapılan ABR tarama testinden 

geçmiĢtir. Geriye kalan 51 bebek ise takiptedir. OAE uygulanan 236 bebeğin 108 tanesi ilk 

taramada geçmiĢtir, 29 tanesi de 2. tarama testinden geçmiĢlerdir. 99 tanesi ise takiptedir. 

Sonuç: Yenidoğan ĠĢitme Taraması iĢitme kaybının belirlenmesi açısından oldukça önemli ilk 

basmaktır. KiĢinin iĢitme kaybına bağlı olası akademik baĢarısızlık ve iletiĢim problemleriyle 

baĢ edebilmek için her yenidoğanın yenidoğan iĢitme taramasını yaptırmalıdır. 

Keywords: IĢitme Tarama, Yenidoğan, A-Abr, Oae 
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Abstract 

 Temporomandibuler eklem (TME), alt çeneyi temporal kemiğe bağlayan sinoviyal bir 

eklemdir. Bu eklem adını kendisini oluĢturan kafatasının bir parçası olan temporal kemik ve 

mandibuladan alır. Mandibular kondil mandibular fossa içinde temporal kemik ile TME'yi 

oluĢturur. Ġskeletsel yapılarının arasında fibrokartilajdan oluĢan bir artiküler disk bulunur. 

TME‟nin normal fonksiyonlarının ve patolojilerinin incelenmesi için çeĢitli radyolojik 

görüntüleme yöntemleri mevcuttur. Özellikle TME‟de ağrı bulgusu ortaya çıktığında veya 

eklemde bir patolojik durum düĢünülüyorsa radyografik incelemeye baĢvurulur. TME 

görüntülemesinde konvansiyonel görüntüleme teknikleri, konik ıĢınlı bilgisayarlı tomografi, 

bilgisayarlı tomografi, artrografi, nükleer görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme ve 

ultrasonografi kullanılabilir. Ultrasonografi iyonize radyasyon kullanılmaksızın ses dalgaları 

ile gerçek zamanlı görüntü oluĢturan bir tekniktir. Ses olarak algılanan olay kulak zarına karĢı 

hava basıncının periyodik değiĢimleri sonucu oluĢur. Bu değiĢimlerin frekansı 1500 ile 20000 

Hz arasındadır. Tanım olarak ultrasonografi 20 kHz‟ten daha büyük frekansa sahiptir ve bu 

frekans duyulabilir aralıktan yüksektir. Tanısal sonografide ultrasonun klinik kullanımı 1 ile 

20 MHz aralığındaki vibrasyon frekansları kullanılır. Maksillofasiyal bölgede ultrasonografi; 

tükürük bezleri, yüzeyel tümör, kist ve enflamatuar değiĢimlerin saptanması ve boyutlarının 

belirlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. TME incelemesinde yumuĢak dokulara ait 

özelliklerin; eklem diskinin lokalizasyonu ve enflamatuar değiĢimlerin saptanmasında, 

kondiler translasyon, disk pozisyonu ve osteoartrozisi incelemek için ultrasonografi 

kullanılabilir. TME sonografisi hasta için rahatlatıcı, çok kullanıĢlı, taĢınabilir, hızlı ve 

ucuzdur. Bununla birlikte multiplanar inceleme mümkün değildir. Bu derlemede 

temporomandibular eklemin görüntülenmesinde ultrasonografi ile ilgili detaylı bilgiler 

sunulacaktır. 

Keywords: Temporomandibular Eklem,ultrasonografi. 
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Özet 

 Amaç: Bu araĢtırma, diyabetli okul çocuklarına hastalığın yönetimi konusunda verilen 

eğitimin çocukların kan glikozu düzeyine ve yaĢam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla 

yapılmıĢtır. Materyal Metot: AraĢtırma öntest- sontest kontrol gruplu deneme modelinde 

yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi ġahinbey Eğitim AraĢtırma 

Hastanesi ve Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi çocuk endokrin polikliniğinde kayıtlı 

8-12 yaĢ 128 Tip 1 diyabetli çocuk oluĢturmuĢtur. Evrenin tamamının araĢtırmaya alınması 

planlandığından örneklem büyüklüğü belirlenmemiĢtir. Evren listelenerek, tek sayılar deney, 

çift sayılar kontrol grubuna alınmıĢtır. Çocuklardan 62 deney, 64 kontrol grubunda olmak 

üzere örneklem oluĢturulmuĢtur. Deney grubundan 1 çocuk yurt dıĢına taĢındığından 

değerlendirmeye alınamamıĢtır. Veriler Haziran-Kasım 2018 tarihleri arasında toplanmıĢ, 

verilerin toplanmasında Tanıtıcı Anket Formu, Diabetes Mellitus‟lu Çocuklarda YaĢam 

Kalitesi Ölçeği Çocuk ve Ebeveyn Formu, Metabolik Kontrol Formu kullanılmıĢtır. Deney 

grubundaki çocuklar yaĢlarına (8,9,10 ve 11,12) göre 8-12 kiĢilik 7 gruba ayrılmıĢ, her gruba 

4 günlük eğitim uygulanmıĢtır. Kontrol grubundaki çocuklara eğitim yapılmamıĢtır. Verilerin 

analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, ki-kare, bağımlı gruplarda t testi, bağımsız gruplarda t 

testi kullanılmıĢtır. Bulgular: Son test ölçümlerinde; Deney grubu Diabetes Mellitus‟lu 

Çocuklarda YaĢam Kalitesi Ölçeği Çocuk Formu toplam puan ortalaması 73.3±10.8, Ebeveyn 

Formu toplam puan ortalaması 67.8±11.4; Kontrol grubu Diabetes Mellitus‟lu Çocuklarda 

YaĢam Kalitesi Ölçeği Çocuk Formu toplam puan ortalaması 52.3±10.4, Ebeveyn Formu 

toplam puan ortalaması 47.6±11.4‟dür. Gruplar arasındaki farkların istatistiksel olarak önemli 

olduğu saptanmıĢtır (p=0.000). Deney grubu HbA1c düzeyleri ortalaması 8.80±1.9; Kontrol 

grubu HbA1c düzeyleri ortalaması 8.9±2.0‟dır. Gruplar arasındaki farkların istatistiksel olarak 

önemli olmadığı saptanmıĢtır (p=0.793). Sonuç: Tip 1 diyabetli çocuklara verilen teori temelli 

eğitim, hastaların yaĢam kalitelerini arttırmıĢ, HbA1c düzeylerinde azalma sağlamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Eğitimi, Diabetes Mellitus Tip 1, YaĢam Kalitesi, HemĢirelik 
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Özet 

  GiriĢ: ġizofreninin yaĢam boyu prevalansı yaklaĢık %1`dir. Kadın ve erkeklerde eĢit 

oranlarda görülmesine rağmen; hastalığın baĢlangıç yaĢı, aile öyküsü, klinik gidiĢ ve tedaviye 

yanıt oranları açısından cinsiyetler arasında farklılıklar görülebilmektedir. Cinsiyet 

farketmeksizin Ģizofreni hastalarında bekar olma ya da boĢanma, iĢsizlik oranları normal 

popülasyondan fazladır. Remisyon ve alevlenmelerle giden Ģizofreni; hastanın yaĢam 

kalitesini, iĢlevselliğini bozan, yetiyitimi ile sonuçlanan kronik bir hastalıktır. Hastalık iliĢkili 

yetiyitimi nedenleri arasında dünya genelinde ilk onda yer almaktadır. Toplum ve hasta 

açısından önemli kayıplara neden olan Ģizofreni hastaları için; düzenli takip ve tedavilerinin 

gerçekleĢtirilmesi, iyilik hallerinin korunması, atakların önlenmesi, hastane yatıĢlarının 

azaltılması ve rehabilitasyonlarının sağlanmasıyla hastaların topluma yeniden kazandırılması 

amacıyla toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmada TRSM‟mizde 

takip edilen Ģizofreni hastalarının sosyodemografik ve hastalık özelliklerinin cinsiyete gore 

nasıl faklılıklar gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Yöntem: ÇalıĢmaya ġanlıurfa 

Mehmet Akif Ġnan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi TRSM`de kayıtlı olan DSM-5 tanı 

ölçütlerine gore Ģizofreni tanısı alan, 18 yaĢından büyük 63 hasta dahil edilmiĢtir. Hastaların 

TRSM`ye kaydı sırasında oluĢturulan dosyalarından sosyodemografik özellikleri, hastalık 

öyküleri alınmıĢtır. Hastalık Ģiddetini değerlendirmek için Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği 

(PANSS) kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler SPSS 21.0 programı yardımıyla yapılmıĢtır. 

p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. Bulgular: ÇalıĢmaya dahil edilen 

63 hastanın 38‟ikadın, 25‟I erkektir ve yaĢ ortalaması 41,25±12,03‟tür. Hastaların ortalama 

eğitimyılı 9,26±4,17‟dir. Hastaların ortalama hastalık yılı 17,85±11,12 ve ortalama yatıĢ 

sayısı 5,28±4,50‟dir. Kadın ve erkek cinsiyet olarak karĢılaĢtırıldığında yaĢ, eğitim yılı, sigara 

kullanımı açısından anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Kadın yaĢ ortalamasının erkeklerden 

yüksek olduğu( p=0,027), erkeklerin eğitim yılının fazla olduğu (p=0,003), sigara 

kullanımının erkeklerde yüksek olduğu (p=0,03) saptanmıĢtır. Hastalık Ģiddetinin 

değerlendirildiği PANSS ölçeği negatif, pozitif, genel psikopatoloji ve toplam puan 

karĢılaĢtırılması sonucunda PANNS pozitif puanının kadınlarda yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

(p=0,018) TartıĢma: Yapılan araĢtırmalara gore Ģizofrenide cinsiyetler arasında hastalığın 



164 
 

prodrom dönemi ve baĢlangıcı, aile öyküsü, klinik görünüm, gidiĢat, tedavi yanıtı ve beyin 

görüntüleme bulguları açısından farklılıklar görülebildiği saptanmıĢtır. Hastalık erkeklerde 

kadınlardan daha erken yaĢta baĢlamaktadır. ÇalıĢmamızda kadın yaĢ ortalamasının 

erkeklerden fazla oluĢu erkeklerin daha erken yaĢta hastalandıklarını destekler niteliktedir. 

ġizofreni tanılı erkek hastalarda negatif belirtilerin , kadın hastalarda paranoid öğelerin daha 

yaygın olduğu belirtilmektedir. ÇalıĢmamızda negatif belirtiler açısından anlamlı farklılık 

bulunmasa da pozitif belirtilerin kadın hastalarda fazla olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmalarda 

yatıĢ sayısı ve alevlenmenin kadın hastalarda daha az olduğu, klinik gidiĢatın daha iyi olduğu 

belirlenmiĢtir. Ancak çalıĢmamızda yatıĢ sayısı açısından anlamlı farklılık saptanmamıĢtır. 

Hastalığın orta dönemlerinde klinik gidiĢatın kadınlarda daha iyi olduğu ve yaĢ ilerledikçe 

farklılığın azaldığı bilinmektedir. TRSM‟de takip edilen hastaların kronik tanılı olmaları, 

hastalık yıllarının uzun olması cinsiyetler arasındaki farkın azalmasının nedeni olabilir. 

Anahtar Kelimeler: ġizofreni, Cinsiyet, Hastalık Belirtileri 
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Abstract 

 GĠRĠġ: Karaciğer tümörleri çok sayıda hastada ölümle sonuçlanmaktadır. Transarteryel 

kemoembolizasyon primer hepatocelüler kanser ve karaciğer metastazlarında tedavide 

uygulanmaktadır. OLGU SUNUMU: 29 yaĢında bayan hasta, sol meme kanseri nedeniyle 

basit mastektomi +rekonstrüksiyon yapıldı. Patoloji sonucu invaziv duktal karsinom olarak 

rapor edildi. Takiplerinde ultrasonografide karaciğer çok sayıda santrali hiperekoik periferi 

hipoekoik metastatik nodüller izlendi, biyopsi karsinom metastazı olarak rapor edildi. 

karaciğer metastazına yönelik Yitrium-90 ile mikroküre tedavisi uygulandı. Tedaviden 1 ay 

sonra yemeklerden sonra kramp Ģeklinde karın ağrısı baĢlamıĢ. Gastroskopidemide duvarında 

tüm kısımlarda yaygın ülsere alanlar saptanmıĢ biyopsi alındı, kronik aktif ülsere iltihabi olay 

Ģeklinde raporlandı. TARTIġMA ve SONUÇ Karaciğer metastazına yönelik uygulanan 

transarteryel Y-90 tedavisi sonrası nadiren diğerorganlarda iskemik hasarlar 

görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar kollateral akıma bağlı ve/veya iĢlem esnasında 

veyasonrasında reflüye bağlı diğer organ arterlerine kaçması sonucu geliĢebilmektedir. En 

sıkgastroduodenal arter ve sağ gastrik artere reflü olabilmektedir. Radyasyon 

gastritigeliĢtiğinden Ģüphe edilir ise ülserasyonun doğrulanması, hasarın yerinin belirlenmesi 

ve ülserboyutlarının değerlendirilmesi için endoskopi yapılmalıdır. Hepatik arter enjeksiyonu 

sırasında Y-90 mikrokürelerinin gastrointestinal sisteme reflüsünün önlenmesi için 

gastroduodenal arterin rutinolarak embolizasyonu önerilmektedir. Ciddi sorunlara yol 

açabilen gastrik ülserlerin önlenmesi için sağ gastrik arterin de embolizasyonu önerilmektedir. 

Sağ gastrik arter ileri doğru kateterize edilemezse, bazı hastalarda sol gastrik arterle 

anastomozlaĢması görülebilir ve sol gastrik arterden geriye doğru kateterizasyon 

gerçekleĢtirilebilir. Sonuç olarak Y-90-mikroküre tedavisi primer ve metastatik karaciğer 

tümörlerinin tedavisinde oldukça yararlı ve güvenilir bir bölgesel tedavidir. Nadir de olsa 

görülen komplikasyonlar hastalarda mortalite ve morbiteye neden olmaktadır. 

Keywords: Karaciğer Metastazı, Transarteryal Kemoembolizasyon, Gastrik Ülser 
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Özet 

 GĠRĠġ: Ultra saf diyalizat ile hemodiyaliz hastalarında daha az inflamasyon, daha iyi klinik 

sonuçlar sağlanmıĢtır. Fakat ultra saf diyalizat kullanımı ile mortalite iliĢkisi tartıĢmalıdır. Biz 

çalıĢmamızda hemodiyaliz hastalarında ultra saf diyalizat ve normal diyalizat kullanımı ile 

mortalite ve klinik durumların iliĢkisini araĢtırdık. MATERYAL ve METOD: ÇalıĢmaya en 

az 1 yıldır ultra saf diyalizat ve high-flux membran kullanan 81 hasta (ortalama yaĢları 62 

(50-70) yıl) (Grup 1) ile yine aynı süre normal diyalizat ve midium flux diyalizör kullanan 72 

hasta (ortalama yaĢları 60 (46-68) yıl) (Grup 2) alındı. Hastaların mortalite oranları, anemi, 

fosfor, albümin, PTH, CRP düzeylerinin 1 yıllık ortalamaları alındı. Ġki ayrı grup bu 

değiĢkenler açısından karĢılaĢtırıldı. Mortalite üzerine etki eden faktörler logistic regresyon 

analizi ile değerlendirildi. SONUÇLAR: Grupların hemodiyaliz süreleri, cinsiyet dağılımları, 

sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı oranları benzerdi 

(p=0.623, p=0.985, p=0.233, p=0.643, p=0.169, p=0.068). Ultra saf diyalizat kullanan grupta 

potasyum, fosfor, ürik asit, CRP, Hb düzeyleri daha yüksek (p<0.001, p=0.023, p=0.010, 

p=0.003, p<0.001), transferrin saturasyonu, ferritin, HCO3 düzeyleri daha düĢük (p=0.007, 

p<0.001, p=0.001) saptadı. Ġki grup arasında Ca, albümin, PTH, Kt/V değerleri açısından 

istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.207, p=0.063, p=0.077i, p=0.537). 1 yıllık 

süreçteki mortalite oranları açısından anlamlı farklılık saptanmadı (1 yıllık takiplerde 

herhangi bir neden bağlı ölüm oranı Grup 1‟de 12 hasta (% 14.8), Grup 2‟de 6 hasta (% 8.9), 

p=0.214). 1 yıllık süreçte ölen hastalar değerlendirildiğinde logistik regresyon analizinde yaĢ, 

serum Na, total protein ve CRP düzeylerinin mortaliteyi belirlemede bağımsız değiĢken 

oldukları saptandı. Ulta saf su ve high-flux diyalizör kullanımının mortalite üzerine etkisi 

saptanmadı. TARTIġMA: 1 yıllık kısa süreli takip sonucunda utra saf su ve high-flux 

membran kullanımı daha iyi anemi kontrolü, daha iyi PTH kontrolü sağlamakla beraber 

mortalite üzerine olumlu etkisi saptanmadı. 
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 GiriĢ: Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı ve telefon kullanma sıklığının yorgunluk 

düzeyi, uyku ve yaĢam kalitesi düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Uykunun önemi 

son yıllarda artmıĢ, uykunun miktarı ve kalitesinin, bireyin fizyolojik ve psikolojik sağlığını 

etkileyen önemli bir değiĢken olduğu vurgulanmıĢtır. Sosyal medya kullanım sürelerinde son 

yıllardaki artıĢ inaktiviteye, kalitesiz ve yetersiz uykuya ve yorgunluğa neden olurken 

öğrencileri fiziksel, biliĢsel ve emosyonel olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Yöntem: 

AraĢtırma Ekim 2018- Nisan 2019 tarihleri arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi öğrencileri üzerinde yürütüldü. Veriler, sosyodemografik özellikleri 

sorgulama formu, akıllı telefon kullanma sıklığı ve akıllı telefon bağımlılık ölçeği, Pittsburg 

uyku kalitesi indeksi (PUKI), yorgunluk Ģiddet düzeyi (FSS) ve Dünya Sağlık Örgütü YaĢam 

Kalite Ölçeği-kısa formu (WHO-QoL-Bref) ile toplandı. Bulgular: ÇalıĢmaya yaĢ ortalamaları 

21,79±1,74 olan 49 kadın (%66,7), 32 erkek (%36,4) olmak üzere toplam 81 gönüllü 

üniversite öğrencisi katıldı. Öğrencilerin ortalama günlük telefon kullanım süreleri 

231,3±142,7 dakika idi. Bireylerin sosyal medya kullanım süreleri arttıkça yorgunluk 

düzeylerinin artıp, uyku kaliteleri ve yaĢam kalitelerinin azaldığı belirlendi (p<0.05). TartıĢma 

ve Sonuç: CalıĢmamızda sosyal ontr kullanımı sırasında zamanın ontrol edilmemesi, uyku 

düzeninin bozulması, oturma sürelerinin artması ile birlikte yaĢam kalitesinin olumsuz 

etkilendiği sonucuna ulaĢtık. Ilerleyen yaĢlarda kas iskelet sistemi problemlerinin oluĢmasının 

engellenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiĢmesi amacıyla gençlerin telefon kullanımının 

azaltılarak fiziksel ve sosyal aktivitelere yönlendirilmesinin önemli olduğu kanısındayız. 
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 Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları yaĢam koĢulları, içinde bulundukları durum 

sebebiyle depresyona yatkınlıkları bulunmaktadır. AraĢtırmamız öğrencilerin yaĢama bakıĢ 

açılarını, depresyon durumlarını değerlendirmek ve bunların yaĢam doyumuyla iliĢkisini 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırma 10 Mart-30 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep 

Üniversitesi‟nde Ġktisat, ĠĢletme, UTĠL, Ġlahiyat, Mimarlık, PDR, Ġlköğretim Matematik, 

Ġngilizce, Türkçe ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 5889 öğrenciyle 

yapılmıĢtır. AraĢtırmaya 592‟si kız, 588‟i erkek 1180 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmada 

literatürden yararlanarak oluĢturulan „KiĢisel Bilgi Formu‟ ve „Beck Depresyon Ölçeği‟, 

„YaĢam Doyumu Ölçeği‟ uygulanmıĢtır. KiĢisel Bilgi Formu 5‟i açık, 20‟si kapalı toplam 25 

sorudan oluĢmaktadır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 20 veri analiz programı 

kullanılmıĢtır. Geçerlilik katsayısı 0,05 olarak alınmıĢtır. Verilerin dağılımında sayı, yüzde, 

ortalama, standart sapma değerleri kullanılmıĢtır. Gruplar arası incelemede ki-kare testi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların %41,3‟ü Ġdari ve Ġktisadi Bilimler, 31,3‟ü Eğitim, 

%20,1‟i Ġlahiyat ve %7,4‟ü Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. %68,8‟i 20-23 yaĢ aralığında, 

%50,2‟si kız, %97‟sinin annesi ve %97,1‟inin babası yaĢamaktadır. %40,7‟sinin annesi 

ilkokul, %40,7‟sinin babası lise mezunudur. %50,4‟ünün aile geliri giderine denk, %74,9‟u 

çekirdek aileye sahiptir. Öğrencilerin %46,7‟si bir ayda ortalama 201-500 TL arası harcama 

yapmakta, %84,7‟si ailesiyle vakit geçirmekte, %51,3‟ü sosyal aktiviteleri olduğunu 

belirtmektedir. %59,9‟unun kız/erkek arkadaĢı bulunmamakta, %56,5‟inin iĢ kaygısı 

bulunmakta, %79,2‟sinin Ģiddete maruziyeti bulunmamaktadır. %30,4‟ü en son 1 ay önce, 

%29,5‟i bu yaĢa kadar 11-50 kitap okumuĢtur. %49,5‟i günde 1-3 saatini internet ortamında 

geçirmektedir. %29,9‟u interneti iletiĢim kurmak amacıyla kullanmaktadır. Beck depresyon 

skor puanlarına göre %47,8‟i normal, %31,7‟si orta derecede duygu durum bozukluğuna 

sahiptir. %60,8‟inin yaĢam doyumu skor puanı ortalamanın üzerindedir. AraĢtırmamızda 

öğrencilerin yaĢam doyumuyla aile gelir durumu, en son kitap okuma zamanı ve kaç kitap 

okudukları arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Depresyon düzeyi öğrencinin okuduğu 

fakülte, bölüm, anne ve babanın hayatta olması, aile gelir durumu, iĢ kaygısıyla yakından 

iliĢkili bulunmuĢtur. AraĢtırmamız üniversite öğrencilerinin yaĢam koĢullarının 
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iyileĢtirilmesinde ve genç yaĢta oluĢan depresyonun önlenmesi konusunda yol göstermesi 

açısından önemlidir. 
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 Bu çalıĢma, Cumhuriyet Üniversitesi‟nde öğrenim gören öğrencilerin ruhsal durumlarını, 

stresle baĢ etme biçimlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı tipte olan çalıĢmanın 

evrenini 2017-2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi‟nde lisans ve ön lisansta okuyan 

1.öğretimde okuyan 28972 öğrenci, örneklemi ise 730 birey (730 ± %10,en az 657,en fazla 

803 öğrenci) oluĢturdu. AraĢtırmanın verileri “KiĢisel bilgi formu, Genel Sağlık Anketi 

(GSA-28) ve Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ile toplandı. GSA-28 toplumda ve 

psikiyatri dıĢı klinik ortamlarda karĢılaĢılan ruh sağlığı sorunlarını saptama amacıyla 

geliĢtirilmiĢ, bireyin kendisinin doldurduğu bir tarama testidir. Anketten en yüksek 28 puan 

alınmakta olup, 5 ve üzeri puan ruh sağlığı açısından riski göstermektedir. Veriler, fakülte ve 

yüksekokullara gidilerek araĢtırmacılar tarafından yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak 

toplandı. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiĢtir. Normal dağılıma uymayan verilerin 

istatistiksel analizinde Mann Whitney U testi ve Kruskall-Wallis testi normal dağılıma uyan 

verilerin analizinde ise student t testi ve ANOVA testi kullanıldı. Bulgular; Öğrencilerin 

%22.5‟i Sağlık Bilimleri, %49.2‟si Sosyal Bilimler, %28.3‟ü Fen Bilimleri Fakültesinde 

öğrenim görmektedir. YaĢ ortalamaları 21.00±2.42 ve öğrencilerin %52.9‟u kız, %47.1‟i 

erkek, %2.9‟u evlidir. Öğrencilerin %47,9‟unun ruh sağlığı açsından riskli olduğu 

belirlenmiĢtir. Öğrencilerin GSA-28 puan ortalamasının 5.99±6.21 olduğu saptanmıĢtır. 

Tabloda Stresle BaĢetme Ölçeği alt boyut puan ortalamaları sırasıyla, kendine güvenli 

yaklaĢım 12.77±3.39, güvensiz yaklaĢım 10.41±3.92, boyun eğici yaklaĢım 5.82±2.52, 

iyimser yaklaĢım 7.59±2.52, sosyal destek arama 5,87±1,67 olduğu görülmektedir. Sonuç 

Öğrencilerin yarıya yakınının psikiyatrik değerlendirme gerektirecek düzeyde ruh sağlığı 

açısından risk taĢıdıkları görüldü. 
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 GiriĢ Kolorektal kanser yaygın görülen ve mortal seyreden bir hastalıktır. A.B.D de her yıl 

yaklaĢık 97220 kolon ve 43030 rektal kanser olmak üzere yaklaĢık 140.250 yeni kolorektal 

kanser tanı konmaktadır(1). Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2007-2008 yıllarında on iki 

ildeki kolon kanseri vakaları kadınlarda üçüncü sıklıkta iken erkeklerde dördüncü sıklıkta 

görülmektedir (2). 50 yaĢ üzerinde kolorektal kanser sıklığı artmaktadır ÇalıĢmadaki 

amacımız UĢak Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi onkoloji polikliniğine baĢvuran 

kolorektal kanser nedeniyle ameliyat edilen olguların yaĢ, cinsiyet ve hastalık ile ilgili 

özelliklerini ortaya koymak ve güncel literatür eĢliğinde elde edilen sonuçlarla verilerimizi 

tartıĢmaktır. Gereç Ve Yöntem UĢak Üniversitesi Eğitim Ve AraĢtırma Hastanesi Tıbbi 

Onkoloji polikliniğine baĢvuran Ocak 2014- 2018 tarihleri arasında kolon ve rektum kanseri 

nedeniyle ameliyat edilen hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda yaĢ, 

cinsiyet, tümörün lokalizasyonu, histopatoloji sonucu ve evresi kaydedildi. Hastaların 

demografik verileri ve hastalığa ait veriler değerlendirildi.Ġstatiksel Analiz ÇalıĢmada, 

retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta kayıtlarından elde edilen bilgilerin veri haline 

dönüĢtürülmesi ve analizi için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 15.0 

istatistik yazılım paket programı kullanıldı.Bulgular ÇalıĢmamızda kolon ve rektum kanseri 

nedeniyle tıbbi onkoloji p hastanın 107'si (%65.6)‟si erkek, 56'sı (%34.4)‟sı kadındı. Tüm 

hastaların yaĢ ortalaması 67,01±15.5 , erkek hastaların yaĢ ortalaması 65.62±13.1 kadın 

hastaların yaĢ ortalaması 67.67±15.35 di Tümör lokalizasyonuna göre hastaların 108 

(%49.6)‟inde sol kolon yerleĢimli ,55 (%14.6)‟ sağ kolon yerleĢimli olarak tespit 

edildiTartıĢma Kolorektal kanser sağ yerleĢimli olarak %33.7 olarak sola oranla daha az 

oranda tespit edildi. SEER verilerinde sağ yerleĢimli tümör oranı %44.2 ile uyumlu idi. 

(4).Bizim çalıĢmamızda ileri evrede kanser insidansı daha yüksek oranda saptanmıĢtır. Kanser 

tarama programının daha etkin hale getirilmesi hem sağkalım açısından hemde cost efektivite 

açısından daha yararlı olacaktır. 
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 Vasküler kalsifikasyon (VK) kronik böbrek hastalarında (KBH) oldukça yaygındır ve 

kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin artıĢına katkı sağlamaktadır. VK geliĢiminde rol 

alan hiperfosfatemi ve hiperkalsemi gibi geleneksel olmayan risk faktörleri hastaları 

kalsifikasyona daha yatkın hale getirmektedir. Dinamik bir süreç olan VK bozulmuĢ kemik 

mineral metabolizması ile iliĢkilendirilmektedir. Bu kompleks patogenez tam olarak 

anlaĢılamamıĢtır ve önlenmesi çok yönlü yaklaĢımlar gerektirir. VK patogenezinde 

promötörler (Ca, P) ve inhibitörler (MGP, Fetuin-A) aktif bir Ģekilde rol almaktadır. Vitamin 

K bağımlı bir protein olan Matrix Gla protein (MGP) VK‟nın güçlü bir inhibitörüdür ve 

Vasküler düz kas hücreleri ve kemik tarafından sentezlenmektedir. MGP kalsiyum kristal 

oluĢumunu önleyerek VK geliĢimi üzerinde etkilidir. MGP‟nin kalsifikasyon inhibitörü olarak 

biyolojik rolünü yerine getirebilmesi için aktifleĢmesi gerekmektedir yani tamamen 

karboksilasyonu ve fosforilasyonu gerekir ve bu da k vitaminin varlığına bağlıdır. K vitamini 

yetersizliği ise inaktif MGP formuna yol açar. Yapılan çalıĢmalarda karboksillenmiĢ MGP‟nin 

Ca2+ iyonlarını bağlayarak VK‟yı inhibe ettiği rapor edilmiĢtir. Ayrıca, serum/plazma MGP 

konsantrasyonlarının diyaliz hastalarında sağlıklı kontrole göre farklılık gösterdiği 

bilinmektedir. Bununla birlikte, yapılan çalıĢmalar MGP‟nin VK için olası potansiyel 

biyobelirteç rolüne de ıĢık tutmaktadır. Bu çalıĢma, vasküler kalsifikasyonda MGP‟nin 

moleküler mekanizmasına odaklanmaktadır. 
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 Vitamin D Düzeyleri Ġle Kornea Pakimetri Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin 

Değerlendirilmesi Amaç: Yüksek ve düĢük vitamin D düzeyleri ile kornea pakimetri düzeyleri 

arasında iliĢki olup olmadığının değerlendirilmesi Gereç ve yöntemler: Topcon 3D 2000 

Optik kohorens tomografi (OCT) cihazı ile ölçüm alınan 112 sağlıklı olgunun 224 gözü 

değerlendirildi. 15-96 yaĢ arası (77 hasta -154 göz ) düĢük vitamin D3 düzeyi olan olgular 

Grup 1, 14-94 yaĢ arası ( 35 hasta -70 göz ) yüksek vitamin D3 düzeyi olan olgular Grup 2 

olarak sınıflandırıldı. Korneal pakimetri sağ ve sol göz ortalamaları ile vitamin D3 düzeyleri 

karĢılaĢtırıldı. ÇalıĢmaya kornea distrofisi olan, keratit geçirmiĢ olan, göze travma hikayesi 

olan, göz kapağı ve konjoktiva patolojisi olan, göz cerrahisi geçirmiĢ olan, yüksek dioptrili 

myop, hipermetrop, astigmat olan olgular dahil edilmedi. Bulgular: Grup‟ 1 de (düĢük vitamin 

D3) 5 erkek 72 kadın olgu vardı ve yaĢ ortalamaları 49.06±17.4 idi. Grup 2‟ de (yüksek 

vitamin D3) 30 kadın 5 erkek olgu vardı ve yaĢ ortalamaları 55.54±18.8 idi. Ortalama korneal 

pakimetri değerleri Grup 1‟de sağ göz 532±30.7 , sol gözde 540.25±31.3 idi. Grup 2‟de sağ 

göz 528.77±29.5 sol göz 534.11±28.9 idi. Ortalama vitamin D3 düzeyleri Grup 1‟de 

7.41±3.45, Grup 2‟de 27.5 ±15.0 idi. Sonuç: Gruplar arası karĢılaĢtırmada student -t testi 

kullanıldı. Ortalama kornea pakimetri düzeyleri açısından gruplar arasında sağ ve sol göz 

karĢılaĢtırıldı ve anlamlı bir fark bulunamadı.( p=0.530, p=0.328 ) Ġki grup arasında vit D3 

düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.(p=0,000 ) Vit D3 düzeyi ile sağ göz 

– sol göz kornea pakimetri düzeyleri korelasyon analizi yapıldı. Vitamin D3-sağ göz kornea 

pakimetri düzeyleri arasında (r= 0,014, p=0,886) ve sol göz vitamin D3-kornea pakimetri 

düzeyleri arasında (r= -0,862, p=0,862 ) istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu. Vit 

D3 ile kornea pakimetri düzeyleri arasında herhangi bir iliĢki saptanmamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Vitamin D, Kornea, Optik Kohorens Tomografi, 

Pakimetri 
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Özet 

 Amaç : Bu çalıĢmanın amacı yaĢlı bireylerde egzersiz kapasitesinin yorgunluk, depresyon 

ve uyku kalitesiyle iliĢkisinin araĢtırılmasıdır. Yöntem : ÇalıĢmaya yaĢ ortalaması 69,94 ± 

6,37 olan, 16‟sı kadın, 20‟si erkek toplam 36 birey dahil edildi. Bireylerin fonksiyonel 

kapasitelerini değerlendirmek için 6 dakika yürüme testinin (6DYT) mesafesi kaydedildi. 

Bireylerin yorgunlukları Yorgunluk ġiddet Ölçeğiyle (YġÖ), depresyonları Yesavage 

Geriatrik Depresyon Skalası kısa formuyla (YGDS-kf), uyku kaliteleri ise Pittsburgh Uyku 

Kalitesi Ġndeksi (PUKĠ) ile değerlendirildi. Sonuçlar : YaĢlı bireylerde 6DYT ile PUKĠ 

arasında pozitif yönde orta düzeyde korelasyon bulundu (r=0,508, p=0,01). 6DYT ile YġÖ 

arasında (r=-0,599, p=0,000) ve 6DYT ile YGDS-kf arasında ise negatif yönde orta düzeyde 

korelasyon tespit edildi (r=-0,419, p=0,011). TartıĢma : Geriatrik bireylerin egzersiz 

kapasitelerinin literatürle uyumlu olarak yorgunluk, depresyon ve uyku kalitesini etkilediği 

sonucuna varıldı. YaĢlı bireylerin yorgunluk ve depresyon seviyelerini azaltmak, uyku 

kalitelerini ise arttırmak için egzersizin önemli olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler: YaĢlı, Egzersiz Kapasitesi, Yorgunluk, Depresyon, Uyku Kalitesi 
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Özet 

 Bu çalıĢma, Bu çalıĢma 65 yaĢ ve üzeri bireylerde ev kazası görülme sıklığı ve iliĢkili 

faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı tipte olan çalıĢmanın evrenini Sivas il 

merkezinde bir Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde yaĢayan 65 yaĢ ve üzeri 24.368 kiĢi 

örneklemi ise 400 yaĢlı birey oluĢturdu. Veriler araĢtırmacı tarafından oluĢturulan kiĢisel ve 

ev kazalarına yönelik bilgileri içeren soru formu ile yaĢlı bireylerin evlerinde yüz yüze 

görüĢme tekniği kullanılarak toplandı. AraĢtırmaya baĢlamadan önce yaĢlı bireylere gerekli 

açıklamalar yapılarak sözel onamları alındı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ki-kare 

testi kullanıldı. Bulgular: AraĢtırmaya alınan yaĢlı bireylerin %57.5‟i kadın, % 40‟ı 65-69 yaĢ 

aralığında, % 41.5‟inin okur yazar olmadığı, %62‟sinin evli, %30‟unun yalnız yaĢadığı, 

%40.5‟inin tek katlı binada yaĢadığı, %65‟inin kronik bir hastalığa sahip olduğu ve 

%56.5‟inin duyu organları ile bir sorununun olmadığı belirlenmiĢtir. YaĢlı bireylerin 

%36‟sının kaza geçirdiği, %18.1‟inin kaza sonrası sakat kaldığı ve %31.9‟unun banyoda kaza 

geçirdiği saptanmıĢtır. YaĢlı bireylerin yaĢı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, birlikte 

yaĢadığı kiĢiler ve oturduğu konutun tipine göre kaza geçirme durumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmaz iken (p>0.05). fiziksel engeli olma ve protez kullanma ile 

kaza geçirme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuĢtur(p<0.05). 

Sonuç: YaĢlı bireylerin üçte birinin son bir yıl içinde ev içinde kaza geçirdiği ve fiziksel 

engeli olan ve protez kullanan yaĢlı bireylerin daha sıklıkla kaza geçirdikleri saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: YaĢlılık, Ev Kazaları, ĠliĢkili Faktörler 
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Özet 

 Amaç: Bu araĢtırma yaĢlı hastalara bakım verme yükünün hemĢirelik öğrencileri üzerinde 

yarattığı stresi belirlemek amacı ile yapılmıĢtır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan 

araĢtırmanın evrenini bir üniversitenin hemĢirelik bölümü 3 ve 4. sınıf öğrencileri 

oluĢturmuĢtur (N=197). Örneklem seçilmemiĢ, çalıĢmaya katılmayı kabul eden 149 öğrenci 

araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Veriler anket formu ve HemĢirelik Öğrencileri Ġçin Algılanan 

Stres Ölçeği ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, ortalama, 

standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıĢtır. Bulgular: Öğrencilerin yaĢ 

ortalaması 21,89 ± 2,3 olup, %72,5‟inin kız, %54,4‟ünün 4.sınıfta okuduğu saptanmıĢtır. 

Öğrencilerin %83,9‟u evinde yaĢlı birey ile yaĢadığını, yaĢlı sağlığı ile ilgili bir ders 

almadığını (%65,1) ancak “Ġç hastalıkları, halk sağlığı hemĢireliği” gibi derslerde konu olarak 

anlatıldığını, %43,6‟sı yaĢlı aile üyelerine baktığı için yaĢlı bireye bakım deneyimi 

kazandığını, yaĢlı birey ile iyi iletiĢim (%86,6) becerisine sahip olduğunu fakat yine de 

mezuniyet sonrasında “Kadın doğum/jinekoloji servisi” de çalıĢmak istediğini belirtmiĢtir. 

HemĢirelik Öğrencileri Ġçin Algılanan Stres Ölçeği toplam puanı ise 100,44±29,49‟dur. 

Sonuç: Öğrencilerin hemĢirelik eğitimleri esnasında en çok hastaya bakım verirken ikinci 

olarak da öğretim elemanları ve hemĢirelerden dolayı yüksek düzeyde stres yaĢadığı 

belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrencilerde stres oluĢturan durumların 

azaltılmasına yönelik stres ile baĢ etme programlarının oluĢturulması ve buna yönelik 

öğrencilerde farkındalık geliĢtirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stres; YaĢlı; Bakım Verme; HemĢirelik Öğrencisi. 

  



177 
 

Oral Presentation 

 

 

YaĢlı Ġ stı smar ve Ġ hmalı nı n Değerlendı rı lmesı  

 

 

Nezihe Bulut Uğurlu 
1
 * , Fatma Birgili 

1
   G ll  Yazkan 

1
 , Ekin Demir 

1
   Özlem 

Karaca 
1
 

 

 
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

*Corresponding author: nugurlu@mu.edu.tr 

 

 

 

Abstract 

 Son yüzyılda ortalama yaĢlanma süresinin uzaması ile yaĢlı nüfusun oranı giderek artmakta 

ve dünya nüfusu yaĢlanmaktadır. Dünya nüfusunun küresel olarak yaĢlanmasına paralel 

olarak ülkemizde de yaĢlı nüfus artmaktadır. Günümüzde ilerleyen yaĢ ile birlikte yaĢlı 

nüfusunun artması, sosyal güvenlik ve destek sistemlerinin yetersizliği nedeni ile çevresi ile 

iliĢkileri azalan mevcut sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel fırsatlarını kullanamayan 

yaĢlılarda ihmal ve istismar görülme olasılığı artmaktadır. YaklaĢık olarak yaĢlıların %3-

4'ünün; travma, tıbbi problemlere dikkat edilmemesi, kötü hijyen veya su kaybı, uygun 

olmayan ev koĢulları, incinme, sözel istismar, ekonomik istismar, zorla eve hapsedilme veya 

aile üyeleri, komĢular, yabancılar ya da yaĢlıya bakım veren görevliler tarafından yapılan 

diğer zarar Ģekilleri "YaĢlı Ġstismar ve Ġhmali " Ģemsiyesi altında toplanmaktadır. YaĢlı 

bireyler, toplumun insan kaynaklarının önemli ve değerli bir bölümünü oluĢturmaktadır. YaĢlı 

istismarı ve ihmalinin hiçbir Ģekli kabul göremez. Bu nedenle alınacak önlemler ve çeĢitli 

giriĢimlerle yaĢlı istismarı ve ihmalinin önlenmesi ve saptanması gerekmektedir. Sağlık 

profesyonellerinin yaĢlı istismar ve ihmalini ortaya çıkarma, yönetme ve önlem almada 

önemli konumda olmalarından dolayı istismarın nedeni, risk faktörleri, bulguları konusunda 

bilgilerinin olması gerekmektedir. YaĢlı savunuculuğu yapan sağlık profesyonelleri, özellikle 

hemĢireler yalnızca bu konu ile ilgilenmemeli aynı zamanda tanılamak, rapor etmek ve 

giriĢimlerde bulunmak için de eğitilmelidir. YaĢlı bireyler Ģiddete maruz kalma korkusu, aile 

üyeleri ile bağların kopması korkusu ve aileden ayrılıp sosyal bir kuruma gönderilmekten ve 

yasal süreçlerin verdiği korku ve kaygı ile istismar veya ihmale uğradıklarını söylemezler. Bu 

neden ile istismar ve ihmalin önlenmesinde en etkin durum sağlık çalıĢanları, yaĢlı bireyin ve 

toplumun bilinçlendirilmesidir. 

Keywords: YaĢlı, Ġhmal, Ġstismar. 
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Özet 

 YaĢlı nüfusun giderek artması, geliĢen teknoloji, aile yapısı ve sosyo-kültürel değiĢimler 

yaĢlı istismarının gündeme gelmesine neden olmuĢtur. YaĢanan tıbbi problemler, kötü hijyen 

koĢulları, yaĢlı için uygun olmayan ev ve çevre ortamı, sözlü ve fiziksel istismar, zorla eve 

hapsedilme, yaĢlı yakınları ya da huzurevindeki bakıcı tarafından verilen zarar Ģekilleri yaĢlı 

istismarlarının baĢında gelmektedir ve hiçbir Ģekilde bu istismarlar kabul göremez. Bu 

nedenle yaĢlı sağlığı ve psikolojisi açısından kötü hijyen koĢullarının önlenmesi, yaĢlının 

yaĢadığı ev ve çevre ortamının yaĢlı bireye uygun hale getirilmesi, yaĢlı bireyle çalıĢan gruba 

yaĢlıyla ilgili eğitimler verilerek farkındalıklarının artırılması ve diğer gereken önlemlerin 

hızlı ve sağlıklı bir Ģekilde alınması yaĢlı sağlığı açısından önemli ve gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: YaĢlılık, Ġstismar, YaĢlı Ġstismarı. 
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Abstract 

 YaĢlılıkta diyabet yaĢam süresinin artmasına bağlı olarak yaĢlı bireylerin sayısı ile kronik 

hastalık prevalansı da artıĢ göstermektedir. Bu hastalıklardan en sık görüleni Diyabetes 

Mellitustur. GeliĢmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından biri olan diyabet, önlenebilir 

kronik bir hastalıktır. Ġnsidansı yaĢla birlikte büyük oranda artan diyabet yaĢla birlikte ağırlık 

artıĢı ve kas kütlesinde azalmaya neden olabilmektedir. Retinopati, nefropati, diyabetik ayak, 

otonom nöropati, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi hastalıkların yanı sıra akut metabolik 

komplikasyonlarla seyreden Diabetes Mellitus, morbidite ve erken mortalite riski yüksek bir 

hastalıktır. YaĢlı bireyin yaĢam kalitesinin bozulmaması ya da artması için, erken tanı ve 

tedavinin yapılması ve yaĢlı tanı aldıktan sonra beslenme, egzersiz, ilaç kullanımı, eğitim ve 

kan Ģekeri izlemi gibi yeni bir yaĢam biçimi oluĢturması yaĢlı sağlığı ve yaĢam kalitesi 

açısından çok önemlidir. 

Keywords: YaĢlılık, Diyabet, YaĢam Kalitesi 
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Özet 

 GiriĢ ve Amaç Akut alt solunum yolu enfeksiyonları tüm dünyada çocuk ve eriĢkinlerde 

hastalanma ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır. Bu grup, servis hastalarında 

enfeksiyonların %15‟ini, YBÜ hastalarında ise %25‟ini oluĢturur. Literatürde Gram negatif 

non-fermentatf bir bakteri olan Pseudomonas aeruginosa‟nın, nozokomiyal alt solunum yolu 

enfeksiyonlarında önemli paya sahip olduğu bilidirilmektedir. Buna ek olarak, bu patojen 

artan direnç oranları nedeniyle tedavide büyük sorun oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada 

amacımız, bir yıllık dönemde servis ve YBÜ‟lerinde yatan hastalardan izole edilen etkenlerin 

dağılımını saptamak ve P.aeruginosa izolatlarının kümülatif antibiyogram sonuçlarını 

irdelemektir. Materyal & Metot 1 Ocak – 31 Aralık 2018 döneminde, Ġstanbul Anadolu 

yakasında bulunan 4 eğitim araĢtırma hastanesi ile 6 devlet hastanesinin servis ve 

YBÜ‟lerinde yatan, solunum yolu enfeksiyonu Ģüphesi olan hastalar çalıĢmaya dahil 

edilmiĢtir. Klinik örnekler koyun kanlı, Mac Conkey ve çikolata agar besiyerlerine ekim 

yapılmıĢtır. Üreme saptanan kültürlerde bakteri identifikasyonu MALDI TOF MS sistemi 

(bioMérieux, Fransa) ile yapılmıĢtır. Antibiyotik duyarlılık testlerinde otomatize VITEK 2 

sistemi (bioMérieux) ya da disk difüzyon metodu kullanılmıĢ ve sonuçlar EUCAST 

kriterlerine göre değerlendirilmiĢtir. Bulgular ÇalıĢma döneminde pediatrik hastalarda 245 

(%26.3), eriĢkin hastalarda 687 (%73.7) olmak üzere toplam 932 örnekte bakteri üremesi 

saptanmıĢtır. Etken patojenlerin dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırayı pediatrik grupta 

P.aeruginosa (%33.9), S.aureus (%18.0) ve A.baumannii complex (%8.6), eriĢkin grupta ise 

P.aeruginosa (%19.9), E.coli (%9.8), S.aureus (%8.9) ve A.baumannii complex (%8.9) 

oluĢturmuĢtur. P.aeruginosa izolatlarının kümülatif antibiyogram sonuçları irdelendiğinde, 

seftazidim, piperasilin/ tazobaktam, gentamisin, amikasin, imipenem, meropenem, sefepim ve 

siprofloksasin için duyarlılık oranları sırasıyla %61,0, %63,0, %58,0, %61,5, %55,2, %49,5, 

%62,2 ve %54,0 Ģeklinde bulunmuĢtur. TartıĢma ve Sonuç ÇalıĢmamızda literatürle uyumlu 

olarak alt solunum yolu enfeksiyonları etkenleri içinde ilk sırada Pseudomonas aeruginosa‟nın 

yer aldığı (%23.6) saptanmıĢtır. Bu patojene ait antibiyotik duyarlılık verileri incelendiğinde, 

test edilen antibiyotikler için duyarlılık oranlarının %65‟i aĢmadığı görülmektedir. Bu patojen 
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için bildirilen artan direnç oranları, tedavi planlaması açısından benzer surveyans 

çalıĢmalarının yapılması gerekliliğinin altını çizmektedir. 
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Özet 

 GiriĢ ve Amaç Çoklu dirençli mikroorganizmaların etken olduğu kan dolaĢımı 

enfeksiyonları yüksek mortalite ve morbidite sebebidir. Bu enfeksiyonların yönetiminde 

uygun antimikrobiyal tedavinin gecikmesinin, mortaliteyi artıran tek bağımsız faktör olduğu 

bilinmektedir. Bu çalıĢmada, kan dolaĢımı enfeksiyonlarının ampirik tedavisini 

yönlendirebilmek amacıyla, bir yıllık süre içinde kan örneklerinde üreyen 

mikroorganizmaların türlere göre dağılımının belirlenmesi ve çoklu ilaç direnciyle öne çıkan 

laktoz non-fermentatif gram negatif basillerin kümülatif antibiyogram sonuçlarının 

irdelenmesi amaçlanmıĢtır. Materyal & Metot Ocak – Aralık 2018 tarihleri arasında, Ġstanbul 

Anadolu yakasında yer alan 4 eğitim-araĢtırma hastanesi ve 6 devlet hastanesinde yatan 

hastalardan alınan kan kültürleri çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Kan kültürü sisteminde (BD 

BACTEC, Becton-Dickinson, A.B.D) pozitif sinyal sonrasında, rutin prosedüre uygun olarak 

farklı besiyerlerine alt kültür yapılmıĢtır. Bakteri ve/veya mantar üremesi saptanan kültürlerde 

identifikasyon, MALDI TOF MS sistemi (bioMérieux, Fransa) ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Antimikrobiyal duyarlılık testleri VITEK 2 otomatize cihazı (bioMérieux) ya da disk difüzyon 

metodu kullanılarak yapılmıĢtır. Sonuçlar EUCAST kriterleri doğrultusunda 

değerlendirilmiĢtir. Bulgular ÇalıĢma süresinde, eriĢkin hasta grubunda 734, pediatrik hasta 

grubunda 294 adet olmak üzere, toplamda 1028 kan kültürü üremesi saptanmıĢtır. En sık 

saptanan patojenler Staphylococcus sp. (301, %29,3), Enterobacterales türleri (280, %27,3), 

Candida sp. (163, %15,9), enterokoklar (117, %11,4) ve laktoz non-fermentatif Gram negatif 

bakteriler (108, %10,5) olarak sıralanmıĢtır. Non-fermentatif Gram negatif bakterilerde test 

edilen antibiyotiklere karĢı direnç oranları, P.aeruginosa‟da %16.3-36.4 aralığında, 

A.baumannii complex‟te ise %79.5-91.3 aralığında saptanmıĢtır. Sonuç ÇalıĢmamızda 

dolaĢım sistemi enfeksiyonları etkenleri içinde ilk sıraya Staphylococcus türlerinin yerleĢtiği 

(%29.3) saptanmıĢtır. Çoklu ilaç dirençli olma özelliği ile öne çıkan non-fermentatif Gram 

negatif bakteriler arasında özellikle A.baumannii complex grubunda antibiyotik direnç 

oranları çok yüksektir (>%80). Verilerimiz yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden 
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dolaĢım sistemi enfeksiyonlarının izlenmesinde ve etkin tedavisinde benzer surveyans 

çalıĢmalarının yapılmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kan DolaĢımı Enfeksiyonu, Epidemiyoloji, Antibiyotik Duyarlılığı 
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Özet 

 GiriĢ Böbrek anomalileri 300 ile 1000 doğumda bir görülür. BozulmuĢ idrar drenajı ve 

değiĢen anatomi anomalik böbreklerde taĢ oluĢma ihtimalini artırmaktadır. Böbrek taĢı cerrahi 

tedavisinde bir dizi yöntem kullanılmaktadır. Yakın zamanda kullanılmaya baĢlanan retrograd 

intrarenal cerrahi geliĢen teknoloji ve artan deneyimle kullanımı artan bir yöntemdir. Biz de 

çalıĢmamızda 2018-2019 yılları arasında anomalik böbrek taĢlarında retrograd intrarenal 

cerrahi uyguladığımız hastaları sunmayı amaçladık. Yöntem 2018-2019 yılları arasında 

böbrek taĢı nedeniyle retrograd intrarenal cerrahi yapılan hastalardan böbrek anomalisi 

olanların kayıtları incelendi.Hastaların taĢ boyutları lokalizasyonları operasyon süresi skopi 

süreleri ve operasyon sonuçları değerlendirildi. Sonuç Ġncelenen hastalardan 4 hastada böbrek 

anomalisi mevcuttu. 1 hastada atnalı böbrek, 1 hastada ureteropelvik darlık ve 2 hastada çift 

toplayıcı sistem mevcuttu. Tüm hastalar erkekti. Ortalama taĢ boyutu 13 mm(9-18) idi. 1 

hastada taĢ proksimal üreterde, 1 hastada taĢ pelviste, 2 hastada multikalisiyel taĢ mevcuttu. 

Ortalama operasyon süresi 56.25 dk(30-90), ortalama skopi süresi 34.5 sn (7-120) idi. Tüm 

hastalarda üreteral akses sheath kullanıldı. Postoperatif DJ stent takıldı. 1 hastada taĢa 

ulaĢılamadı. %75 baĢarı sağlandı.Herhangi bir major veya minor komplikasyon izlenmedi. 

TartıĢma Literatürde anomalik böbrek taĢlarında retrograd intrarenal cerrahi uygulamasıyla 

ilgili çok çeĢitli çalıĢmalar mevcuttur. ÇalıĢmamızda bir hastada ureteropelvik darlık, 2 

hastada çift toplayıcı sistem ve bir hastada atnali böbrek anomalisi mevcuttu. Atnalı böbrek 

400 doğumda bir görülür. Literatürde yapılan çalıĢmalarda %50 ile 75 arası baĢarı mevcuttur. 

Hasta sayısı az olması nedeniyle baĢarı daha yüksek çıkmıĢtır. Operasyon ve skopi süresi 

literatürle uyumlu bulunmuĢtur. Sonuç olarak anomalik böbrek taĢlarında retrograd cerrahi 

baĢarılı ve güvenilir bir yöntemdir.Daha yüksek sayılı ve prospektif dizayn edilmiĢ 

çalıĢmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Anomalik Böbrek, TaĢ, Retrograd Ġntrarenal Cerrahi 
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Özet 

 YaĢlılık döneminde vücut için alınması gereken besinlerin alınması ve yeterli ve dengeli 

beslenmenin sağlanması yaĢlı sağlığı ve yaĢlının yaĢam kalitesi açısından çok önemlidir. Bu 

nedenle yaĢlının günde en az üç öğün beslenmesi ve bu besinin doğru hazırlanması, özellikle 

balık, tavuk, süt ürünlerinin doğru piĢirilmesi ve saklanması, meyve ve sebze tüketimin 

artırılması, ekmek, pirinç, makarna gibi tahılların yeterli miktarda tüketilmesi, doymuĢ yaĢ 

tüketiminin azaltılması, günde en az 2 litre tüketilmesi ya da 8-10 bardak su içilmesi, posa 

tüketiminin artırılması, kalsiyumu yüksek besinlerin tüketilmesi, su ve tuz tüketiminin 

azaltılması, alkol ve sigara içilmemesi yaĢlı sağlığı ve yaĢlının yaĢam kalitesinin artırılması 

açısından çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: YaĢlılık, Sağlık, Beslenme. 
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Abstract 

 Öz-yeterlilik kavramı sadece yetenekli olmak değil, bireyin kendi birikimine güvenmesi 

anlamına gelir. Bir durumla baĢ etmede yeterli ve becerileri olan, ancak öz-yeterliliği düĢük 

olan kiĢi, söz konusu becerilerini harekete geçiremeyecektir. Öz-yeterlilik kavramı, bir 

eylemin planlanması, gerekli becerilerin farkında olunması ve örgütlenmesi, zorluklarla 

birlikte elde edilecek kazançların gözden geçirilmesi sonucunda oluĢan güdülenme düzeyi 

gibi öğeleri içerir. Güçlü bir öz-yeterlilik baĢarı ve iyilik halinin oluĢmasını ve en önemlisi 

kiĢisel geliĢimi ve becerilerin çeĢitlenmesini sağlar. Önceki baĢarılı deneyimler, kiĢisel olarak 

benzer özellikleri taĢıyan diğer insanların baĢarı örnekleri, çevreden gelen olumlu 

geribildirimler ve olumlu duygu durum öz-yeterlilik inancını besleyen kaynaklardır. Bir 

eylem baĢarısızlıkla sonuçlandığında, öz-yeterliliği yüksek olan bir kiĢi, bu baĢarısızlığı kendi 

eksikliğine değil, kullanılan yöntem ve stratejilerin yanlıĢlığına bağlar (YILDIRIM F & Ġlhan 

Ġ.Ö. 2010). AraĢtırma, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü ve HemĢirelik Bölümünden 287‟si kadın (%59,5), 195‟i erkek (%40,5) olmak üzere 

toplam 482 anatomi dersi almıĢ üniversite öğrencisinin, anatomi dersine olan tutumlarının 

incelenmesini amaçlamaktadır. Betimleyici türdeki çalıĢma 2017–2018 Eğitim-öğretim yılı 

güz döneminde yapılmıĢtır. Verilerin toplanmasında öğrencilere demografik özellikleri ve 

EĢit Aralıklı Likert Anatomi Tutum ölçeği uygulanmıĢtır. Verilerin analizi için SPSS 22.0 

(Statistical PackageforSocialSciences, Chicago, Illinois, United States) bilgisayar programı 

kullanılmıĢtır. Öğrencilerin anatomi dersine iliĢkin öz-yeterliliklerin, bilgi birikimine güven, 

uygulama becerisi, alt boyutlarında bölüm değiĢkenine göre anlamlı fark olmadığı 

görülmüĢtür. Teorik bilgiyi yaĢam becerisine çevirme alt boyutunda ise, anlamlı fark olduğu 

görülmektedir. Bölümler arasındaki farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre beden eğitimi ve hemĢirelik bölümü 

öğrencilerinin öz yeterlilikleri antrenörlük bölümü öğrencilerine göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

Keywords: Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük Eğitimi, HemĢirelik, Anatomi, Öz-Yeterlilik. 
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Özet 

 Eğitimli olsun ya da olmasın, her insanın kendi vücudunu ve vücudunu oluĢturan yapıları 

bilmesi vazgeçilemez bir gerekliliktir. Anatomi dersi geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de 

geleneksel öğretim ve değerlendirme yöntemleriyle öğretilmeye çalıĢılmaktadır. Anatomi 

eğitimi tartıĢılmakta ve yeniden yapılandırılması konusunda çalıĢmalar sürmektedir. Bu 

araĢtırma, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi 

ve hemĢirelik bölümü öğrencilerinin, aldıkları anatomi eğitimini ve anatomi dersine yönelik 

tutumlarının değerlendirmesi amacıyla yapılmıĢ betimleyici türdeki bir araĢtırmadır. 

AraĢtırmaya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve 

HemĢirelik Bölümünden 173‟ü kadın (%37,7), 286‟sı erkek (%62,3) olmak üzere toplam 459 

öğrenci gönüllü olarak katılmıĢtır. AraĢtırma, tarama modelinin kullanıldığı bir çalıĢmadır. 

AraĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin cinsiyet ve bölümü ile ilgili demografik bilgilerini 

içeren sorulardan oluĢmaktadır. Bahçeci (2006) tarafından geliĢtirilen ölçek, 34 maddeden 

oluĢmaktadır. Yapı ve kapsam geçerliği açısından değerlendirilmek üzere uzman görüĢü 

alınarak bazı maddelerin ifadeleri değiĢtirilirken bazıları tamamen çıkarılarak 27 maddeye 

indirgenmiĢtir. Elde edilen maddelerin faktör analizi yapıldıktan sonra 0,40‟tan düĢük madde 

yükü taĢıyan ifadeler çıkarılmıĢ ve ölçekte 24 madde kalmıĢtır. Ölçekten elde edilen verilerin 

istatistiksel analizi için SPSS 22.0 (Statistical PackageforSocialSciences, Chicago, Illinois, 

United States) bilgisayar programı kullanılmıĢtır. AraĢtırmada yapılan tüm 

değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak dikkate alınmıĢtır. Bu 

doğrultuda öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine göre ölçekten aldıkları puanlar arasında fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla verilere T-Testi, bölüm değiĢkenine göre One-WayAnova 

testi uygulanmıĢtır. Sonuç olarak; farklı bölümlerde öğrenim gören anatomi dersi almıĢ 

üniversite öğrencilerinin, anatomi dersine yönelik tutumları, okudukları bölümlere ve alt 

boyutlara göre değiĢkenlik göstermekle birlikte genel olarak olumlu düzeyde olduğu tespit 

edilmiĢtir. Fakat cinsiyet değiĢkenine göre sadece antrenörlük bölümü erkek öğrencilerinin 

bağlılık alt boyutunda anlamlı bir fark tespit edilirken diğer alt boyutlarda cinsiyet 

değiĢkenine göre anlamlı bir sonuç tespit edilmemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Tutum, HemĢirelik, Beden Eğitimi ve Spor, Antrenörlük 

Eğitimi. 
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Abstract 

 Bu araĢtırmanın amacı, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin iletiĢim beceri 

düzeylerini araĢtırmaktır. AraĢtırmada, betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2017-2018 Akademik Yılında KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümünde öğrenim gören 100 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri 

araĢtırmacı tarafından hazırlanan “KiĢisel Bilgiler Formu” ve „‟ĠletiĢim becerileri Envanteri‟‟ 

kullanılarak SPSS programı ile değerlendirilmiĢtir. Toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, 

aritmetik ortalama, Kuruskal-Wallis testi ve Mann-Whitney testi analizleri kullanılmıĢtır 

(p<0.05). AraĢtırma bulgularına göre; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden 

alınan ölçek puan ortalaması 2,08±0,49 bulunmuĢtur. Öğrencilerin mezun olduğu lise türüne 

göre (Anadolu lisesi, Nitelikli lise ve Meslek lisesi) anlamlı bir farklılığa rastlanmıĢtır 

(X2=7,652; p<0,05). Bu anlamlı farklılık Anadolu lisesi ile Nitelikli lise arasında olan 

araĢtırma grubunda rastlanmıĢ olup ortalama puanlarına göre Nitelikli okullardan mezun olan 

kiĢilerin lehine olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmanın sonucunda, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü öğrencilerinin iletiĢim beceri düzeyleri mezun olduğu farklı nitelikteki okulların 

etkilediği görülmüĢtür. Bu nedenle iletiĢim becerilerinin geliĢtirilebilmesi için öğrencilere 

iletiĢim becerileri ile ilgili derslere daha fazla yer verilmesinin faydalı olacağı 

düĢünülmektedir. 

Keywords: ĠletiĢim , Ġ letiĢim Becerisi 
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Özet 

 Bu araĢtırmanın amacı Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ile Spor Yöneticiliği Bölümü 

öğrencilerinin motivasyonel kararlılıkları ve öznel zindelik düzeylerini incelemektir. 

AraĢtırmanın evrenini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği 

Bölümlerinde (Normal ve Ġkinci Öğretim) öğrenim gören öğrenciler oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmaya 410 (kadın n: 162 erkek n: 248) öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmada kiĢisel bilgi 

formu, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Sarıçam, Akın, Akın ve Ġlbay (2013) tarafından 

yapılan “Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu” ile Uysal, Sarıçam ve Akın 

(2014) tarafından geçerlik-güvenirlik çalıĢması yapılan “Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe 

Formu” kullanılmıĢtır. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0,69 olarak bulunan Motivasyonel 

Kararlılık Ölçeği Türkçe Formunun araĢtırmamızda Cronbach alfa iç tutarlık katsayısının 

0,826 olduğu görülmüĢtür. Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Cronbach alfa iç tutarlık 

katsayısı 0,84 iken araĢtırmamızdaki Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0,853 olduğu 

görülmüĢtür. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi ve 

ANOVA kullanılmıĢtır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin 

motivasyonel kararlılıkları ile öznel zindelik düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olduğu 

görülmüĢtür (p<0,05). Öğrencilerin cinsiyet, yaĢ, bölüm, sınıf, anne eğitim düzeyi ve baba 

eğitim düzeyi açısından motivasyonel kararlılıkları ile öznel zindelik düzeyleri arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05). Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

(BESYO) öğrencilerinin motivasyonel kararlılıkları ile öznel zindelik düzeyleri arasında 

pozitif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu söylenebilir. Cinsiyet, yaĢ, bölüm, sınıf, anne ve baba 

eğitim düzeylerine göre öğrencilerin motivasyonel kararlılıkları ve öznel zindelik düzeylerinin 

herhangi bir farklılık göstermediği bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Yöneticiliği, Motivasyonel Kararlılık, Öznel Zindelik, 
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 Özet Bu çalıĢma, ortaokul çocuklarında okul takımı antrenmanlarının onların kuvvet ve 

esnekliklerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. ÇalıĢmaya; Adıyaman ili Besni ilçesi 

Burunçayır Köyü Biran ġendil Ortaokulunda 5,6,7,8. sınıflarda okuyan, okul futbol takımında 

oynayan, bir dönem boyunca antrenmanlara katılan denek grubu 23 ve okul takımında 

oynamayan kontrol grubu olan 15 sağlıklı öğrenci gönüllü katıldı. AraĢtırma verilerinin 

ortalama, standart sapma değerleri alındı; 1. ve 2. ölçüm arasında fark olup olmadığı Bağımlı 

Gruplarda t Testi ile belirlendi. Antrenman grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin 1., 2. 

ölçümleri, adı geçen sıraya göre, boyları 1,47±0,09 m, 1,50±0,10 m ve 1,47±0,1 m, 1,50±0,1 

m; kiloları 37,5±6,8 kg, 40,4±7,2 kg ve 39,6±11,8 kg, 42,6±12,7 kg; VKĠ'leri 17,1±2,2 kg/m2, 

17,7±2,1 kg/m2 ve 19,1±4,0 kg/m2, 19,7±4,3 kg/m2; Ģınav çekme sayıları 15,3±8,2 adet, 

15,4±7,2 adet ve 7,7±4,3 adet, 8,8±4,5 adet; mekik çekme sayıları 14,2±7,5 adet, 23,0±8,9 

adet ve 5,9±3,4 adet, 7,2±4,1 adet; esneklik ise 21,6±2,5 cm, 24,0±2,4 cm ve 12,1±2,2 cm, 

12,1±2,6 cm olarak bulundu. Antrenman grubunda Ģınav çekme dıĢındaki tüm parametrelerde 

1. ve 2. ölçümler arasında 2. ölçümler lehine; kontrol grubunda Ģınav çekme ve esneklik 

dıĢındaki diğer parametrelerde 1. ve 2. ölçümler arasında 2. ölçümler lehine istatistiksel olarak 

anlamlı (p<0,01) farklar görüldü. Sonuç olarak, okul akımı antrenmanlarının çocukların 

esneklik geliĢimlerine daha fazla olumlu katkı sağladığı söylenebilir. 
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Özet 

 AraĢtırmanın amacı, 2017-2018 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu 

KahramanmaraĢ ilinde faal futbol hakemliği yapan hakemlerin hakemlik süreçlerinde 

karĢılaĢtıkları stres kaynaklarının tespit edilmesi ve çeĢitli değiĢkenlere göre aralarındaki 

farklılıkların incelenmesidir. Bu amaçla 2017-2018 futbol sezonunda Türkiye futbol 

Federasyonu KahramanmaraĢ ilinde görev yapan faal futbol hakemlerine anket uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmada 4 kadın, 45 erkek olmak üzere toplam 49 anket geri dönmüĢ ve değerlendirmeye 

alınmıĢtır. AraĢtırma mevcut durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalıĢmadır. AraĢtırma, 

kiĢisel ve mesleki bilgileri içeren ölçek ve hakemlerin bireysel, çevresel ve örgütsel faktörler 

olarak karĢılaĢılabilecekleri stres kaynaklarına yönelik ölçek ile toplanan veriler üzerinde 

yürütülmüĢtür. Ön uygulamadan elde veriler ile yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin 

iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha)‟ na bakılmıĢtır. Alpha katsayısı 0,95 olarak 

bulunmuĢtur. AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 24 

Statistics data programından yararlanılmıĢtır. AraĢtırma için frekans (f), yüzde (%), aritmetik 

ortalama (x ), Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney-u testi analizleri kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların bireysel stres faktörlerine iliĢkin görüĢlerinin (x  = 3,50) en 

yüksek olduğu gözlenmiĢtir. En az ortalamaya sahip faktörün ise çevresel stres faktör (x = 

2,98) olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan araĢtırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Örnekleme verilen cevaplar birbiriyle benzeĢmektedir. Aynı ortamdan gelen 

bireylerin hakemlik yapması benzer cevaplar vermesine olanak sağlamıĢ olduğu tespit 

edilmiĢtir" 

Anahtar Kelimeler: : Futbol Hakemi, Bireysel Stres Faktörleri, Çevresel Stres Faktörleri, 
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Özet 

Oryantiring yarıĢmayı navigasyonla birleĢtiren rekabetçi uluslararası bir spordur. 

Bireysel katılımcıların, oldukça ayrıntılı özel olarak çizilmiĢ bir harita kullanarak, çoğu zaman 

yabancı oldukları arazilerde, sırasıyla belirlenmiĢ noktalara giderek gerçekleĢtirilen zamanla 

yarıĢılan bir branĢtır. ÇalıĢma ile oryantiring sporcuları ve uzun mesafe koĢucularının görsel 

bellekleri arasındaki farkın belirlenerek oryantiring sporcularının yetenek seçimi ve 

yönlendirilmeleri konusunda bir kriter oluĢturmak amaçlanmaktadır. ÇalıĢmaya 2016 yılında 

Dünya Gençler Oryantiring ġampiyonası‟nda yarıĢan 16 (8 kadın, 8 erkek) oryantiring 

sporcusu ve lisanslı 16 (6 kadın, 10 erkek) uzun mesafe koĢucusu gönüllü olarak 

katılmıĢlardır. Katılımcıların görsel bellekleri test protokollerine uyularak Rey KarmaĢık 

Figür Testi (RKFT) ile değerlendirilmiĢtir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SSPS 22.0 

istatistik paket programı kullanılarak  bağımsız grup karĢılaĢtırmaları EĢ Örneklem (Paired) T 

testi ile yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde anlam düzeyi p<0.05, güven aralığı ise % 95 kabul 
edilmiĢtir. Verilerin analizleri sonucunda Oryantiring sporcularının görsel belleklerinin uzun 

mesafe koĢucularına oranla anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlenmiĢtir. Dayanıklılığın 

önemli olduğu bu iki branĢ sporcuları karĢılaĢtırıldığında oryantiring branĢına yönlendirilecek 

sporcuların görsel belleklerinin daha iyi olanlardan seçilmesi baĢarıyı artıracaktır. Ayrıca iyi 

bir görsel belleğin önemli olduğu oryantiring gibi branĢlarda bu özelliği geliĢtirici mental 

antrenmanların da uygulanması gerekliliği öngörüsüne varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Oryantiring, uzun mesafe koĢucuları, görsel bellek, RKFT 
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Özet 

 Bu araĢtırmanın amacı belediyeler tarafından halkın kullanımına sunulan park ve 

rekreasyon alanlarında fiziksel aktiviteye katılan bireylerin rekreasyon alan tercihlerini ve 

psikolojik iyi oluĢ durumlarını incelemektir. AraĢtırmanın amacı doğrultusunda katılımcıların 

park ve rekreasyon alan tercihlerini etkileyen unsurları ölçmek için GümüĢ ve Alay Özgül 

(2017) tarafından geliĢtirilen “Rekreasyon Alanı Tercih Etkenleri” ölçeği kullanılmıĢtır. 

Katılımcıların psikolojik iyi oluĢ durumları ise Diener ve arkadaĢları (2010) tarafından 

geliĢtirilen Türkçe uyarlaması Telef (2011) tarafından yapılan, “Psikolojik Ġyi OluĢ Ölçeği” 

kullanılarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde; betimsel istatistik 

yöntemlerinin yanı sıra, Kruskal Wallis-H Testi, Mann Whitney-U Testi ve Spearman Sıra 

Farkları Korelasyon analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre katılımcıların 

belediyeler tarafından yaptırılan rekreasyon alanlarını seçerken en çok “sportif çeĢitlilik” ve 

“fiziki imkanlar” alt boyutlarını önemsedikleri, en düĢük önem derecesine sahip alt boyutun 

ise “aktivite” alt boyutu olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca rekreasyon alanı tercih etkenleri 

ölçeğinin tüm alt boyutlarıyla psikolojik iyi oluĢ arasında düĢük ve orta Ģiddetle pozitif yönde 

anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Rekreasyon alanlarına katılım sıklığı arttıkça psikolojik iyi 

olma durumlarında da bir artıĢ sağlandığı görülmüĢtür. 
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 Sanayi devrimi sonrası yaĢanan teknolojik geliĢmelere paralel olarak meydana gelen 

kentlileĢme ve hızla betonlaĢan Ģehirlerde bir kaçıĢ noktası olarak görülen rekreasyon alanları 

günden güne adından daha fazla söz ettirir hale gelmiĢtir. Bu araĢtırmanın amacı belediyeler 

tarafından yaptırılan park ve rekreasyon alanlarına katılımı engelleyen unsurların bir takım 

değiĢkenler açısından incelenmesidir. AraĢtırmaya gönüllü olarak 124 erkek, 142 kadın olmak 

üzere toplam 266 birey gönüllü olarak katılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama formu olarak 

GümüĢ ve Alay Özgül (2017) tarafından geliĢtirilen “Rekreasyon Alanı Katılım Engelleri” 

ölçeği kullanılmıĢtır. Rekreasyon alanlarına katılımı engelleyen unsurları ölçen ölçek 17 

madde ve 5 alt boyuttan oluĢmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarına iliĢkin cronbach alfa değerleri 

Güvenlik Engeli: 0.91; Zaman Engeli: 0.82; ArkadaĢ Engeli: 0.86; Spor Alanı Engeli: 0.87 ve 

Bireysel Engel:0.84‟tür. Dağılım normalliği Kolmogorov-Smirnov testiyle sınanmıĢtır. 

Verilerin analizinde normal dağılan veriler için T-testi, ANOVA ve Korelasyon testleri 

kullanılmıĢ olup normal dağılmayan veriler için Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H 

testleri uygulanmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların belediyeler 

tarafından yaptırılan rekreasyon alanlarına katılımlarını engelleyen en önemli faktörler 

“Güvenlik engeli” ve “ArkadaĢ engeli” iken önem derecesi en düĢük faktör “Spor alanı 

engeli” olarak tespit edilmiĢtir. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi ile rekreasyon alanı 

katılım engelleri arasında düĢük ve orta Ģiddetle negatif yönlü, anlamlı iliĢkiler tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca katılımcıların gelir düzeyi, düzenli fiziksel aktiviteye katılımları ve sporcu 

özgeçmiĢleri açısından anlamlı bir fark tespit edilememiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, BoĢ Zaman, Katılım Engelleri, Fiziksel Aktivite. 
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 Bu çalıĢma, çocuklarda sosyo-ekonomik düzey ve okul baĢarısının okul takımlarında 

oynayan öğrencilerin kuvvet ve esnekliklerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapıldı. 

ÇalıĢmaya; Adıyaman ili Besni ilçesi Burunçayır Köyü Biran ġendil Ortaokulunda 5,6,7,8. 

sınıflarda okuyan, okul futbol ve voleybol takımlarında oynayan, bir dönem boyunca 

antrenmanlara katılan 30 sağlıklı erkek futbolcu ve 20 sağlıklı kız voleybolcu öğrenci gönüllü 

katıldı. AraĢtırma verilerinin ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri 

alındı; sosyo-ekonomik düzey ve okul baĢarısının kuvvet ve esnekliğe etkisinin olup olmadığı 

ise Korelasyon Analiz Testi ile belirlendi. Okul takımı antrenmanlarına katılan öğrencilerin 

sosyo-ekonomik düzey ve ders baĢarılarının yalnızca anne eğitiminin Ģınav çekme becerileri 

ve ders baĢarılarının VKĠ değerleri ile anlamlı pozitif etki gösterdiği (P<0,05), diğer 

parametrelerle bir iliĢki göstermediği gözlendi. Sonuç olarak, okul takımı antrenmanlarına 

katılan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzey ve ders baĢarılarının kuvvet ve vücut yağ 

düzeylerine etki edebileceği görüldü. 
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Abstract 

 GiriĢ ve Amaç:Spor, modern toplumların yaygın ve etkili bir sosyal kurumudur. Spor, 

kiĢinin yakın iliĢki kurmasını sağlayan, empati yeteneğini geliĢtiren, dayanıĢmayı, 

yardımlaĢmayı, bütünleĢmeyi destekleyen, özsaygıyı artıran önemli bir olgudur (Kaplan ve 

Çetinkaya, 2014). Bu çalıĢmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin özsaygı düzeylerini, spor 

yapıp yapmama, cinsiyet, yaĢ ve spor düzeyi değiĢkenleri açısından araĢtırmaktır. 

Yöntem:ÇalıĢmaya 2018-19 öğretim yılında Tokat ili Erbaa ilçesindeki ortaokullarda öğrenim 

gören 1045(Nkız:541, Nerkek:504) öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırma verilerini elde etmek 

amacıyla, kiĢisel bilgi formu ve PiĢkin (1996) tarafından Türkçeye uyarlanan Coopersmıth 

Özsaygı Envanterinin kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağısız 

gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD Post Hoc. Testleri kullanılmıĢtır. 

Bulgular:AraĢtırmanın analiz sonuçlarına göre, cinsiyet değiĢkeni ile “genel özsaygı ve sosyal 

özsaygı” düzeyleri arasında; yaĢ değiĢkeni ile “sosyal özsaygı, ev aile özsaygısı ve akademik 

özsaygı” düzeyleri arasında; spor yapıp-yapma değiĢkeni ile “genel özsaygı ve akademik 

özsaygı” düzeyleri arasında; spor yapma düzeyi değiĢkeni ile “genel özsaygı, sosyal özsaygı 

ve akademik özsaygı" düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir far 

bulunmuĢtur(p<.05). Buna karĢın, cinsiyet değiĢkeni ile “ev-aile özsaygısı ve akademik 

özsaygı” düzeyi arasında;yaĢ değiĢkeni ile“genel özsaygı düzeyi” arasında, spor yapıp-yapma 

değiĢkeni ile“sosyal özsaygı ve ev-aile özsaygısı”düzeyi arasında;spor yapma düzeyi 

değiĢkeni “ileev-aile özsaygısı”düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır (p>.05). Sonuç:AraĢtırmadan elde edilen bulgulara dayanarak, kızların sosyal 

özsaygı düzeylerinin erkeklerden, erkeklerin genel özsaygı düzeylerinin kızlardan daha 

yüksek;spor yapan öğrencilerin genel özsaygı ve akademik özsaygı düzeylerinin 

yapmayanlardan daha yüksek; lisanslı spor yapan öğrencilerin ise genel özsaygı, sosyal 

özsaygı ve akademik özsaygı düzeylerinin serbest zaman değerlendirmek için spor yapan 

öğrencilerden daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Keywords: Spor, Özsaygı, Ortaokul Öğrencisi 
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 Son yıllarda gerek iĢ ve aile yaĢamı gerekse de diğer toplumsal sorunlara paralel olarak 

toplumda saldırgan davranıĢların yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir. Saldırgan 

davranıĢların altında yatan bireysel ve toplumsal birçok olgu olmasına karĢılık, saldırganlık 

belirli yöntemlerden yararlanılarak ortadan kaldırılabilen bir durumdur. Saldırgan 

davranıĢların en aza inmesinde bireyin öfke kontrolünün yüksek olması önemli bir yer 

tutmaktadır. Öfke kontrolünün sağlanmasında tıbbi tedavi türlerinin yanında bazı sosyal 

etkinliklere katılımın da faydalı olduğu bilinmektedir. Literatürde yer alan çalıĢmalarda 

özellikle spor etkinliklerine katılımın öfke kontrolünün sağlanmasında ve saldırgan 

davranıĢların en aza indirilmesinde önemli bir role sahip olduğu belirtilmektedir. Yapılan bu 

araĢtırmada da spora katılımın öfke kontrolü ve saldırgan davranıĢlar üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 
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Evaluatıon Of The Effects Of Sports Partıcıpatıon On Aggressıon And Anger Control 

 

Abstract 

It is known that aggressive behaviors are common in society in parallel with both work and 

family life and other social problems in recent years. Although there are many individual and 

social phenomena underlying aggressive behavior. aggression is a situation that can be 

eliminated by using certain methods. The high level of anger control of the individual has an 

important role in minimizing aggressive behaviors. In addition to medical treatment types, 

participation in some social activities is also beneficial in providing anger control. It is stated 

that in the studies of the literature, especially  the participation of sports activities has an 

important role on  ensuring anger control and  minimizing aggressive behavior. In this study, 

it is aimed to evaluate the effects of participation in sport on anger control and aggressive 

behaviors. 

Key words: Sport, anger control, aggression 
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Özet 

 Türkiye‟de sporun yaygınlaĢması ve toplumda spor bilincinin geliĢmesinde okul sporları 

önemli bir yere sahiptir. Çünkü okul sporları sayesinde küçük yaĢlardan baĢlayarak 

öğrencilere spor yapma alıĢkanlığı kazandırılmaktadır. Son yıllarda okul sporlarının 

fonksiyonel açıdan öneminin anlaĢılması ile birlikte okul sporlarının geliĢtirilmesine yönelik 

olarak birçok çalıĢma yapıldığı bilinmektedir. Buna karĢılık günümüzde okul sporlarına 

katılım konusunda hala birçok sorun olduğu bilinmektedir. Literatürde okul sporlarında 

karĢılaĢılan sorunların ele alındığı çalıĢmalar sınırlı olmakla beraber, yapılan çalıĢmalarda 

gerek okul sporlarına katılım gereke de okul sporlarının yönetimi konusunda birçok sorun 

yaĢandığı rapor edilmiĢtir. Okul sporlarında karĢılaĢılan sorunların en aza indirilmesi ve okul 

sporlarının iĢlevsel açıdan daha faydalı hale getirilmesi için öncelikli olarak okul sporlarında 

karĢılaĢılan sorunlara yönelik akademik çalıĢmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda yapılan bu çalıĢmada Türkiye‟de okul sporlarında karĢılaĢılan sorunların 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. 
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Evaluatıon Of Problems In Turkısh School Sports 

 

Abstract 

School sports has an important place in the spread of sports and  in the  sports conciousness 

development of community in Turkey. Because school sports starting from the young age 

students are given the habit of doing sports. It is known that many studies have been carried 

out for the development of school sports with the understanding of the importance of school 

sports in recent years. However, there are still many problems about participation to school 

sports today. Although, studies on problems encountered in school sports are limited, in the 

studies conducted, it has been reported that there are many problems in both the participation 

in school sports and in the management of school sports. It is important to carry out academic 

studies on the problems encountered in school sports to minimize problems in school sports 

and to make school sports more functional. In this context, this study aimed to investigate the 

problems encountered in school sports in Turkey. 

Keywords: Sport, school sports, sports problems 
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Özet 

 Yaygın geliĢimsel bozuklukların baĢında otizm, asperger sendromu, rett sendromu ve 

çocukluğun dezignatif bozukluğu gelmektedir. Yaygın geliĢimsel bozukluk tanısı konulmuĢ 

olan çocuklar sosyal, fiziksel ve psikolojik açıdan dezavantajlı bireyler olduğu için toplumsal 

yaĢamda birçok sorunla karĢılaĢmaktadırlar. Bu nedenle yaygın geliĢimsel bozukluk tanısı 

konulmuĢ olan çocuklarda sosyal geliĢimin desteklenmesi için mevcut eğitim yaĢamlarına ek 

olarak farklı sosyal aktivitelere katılmaları oldukça önemlidir. Yaygın geliĢimsel bozukluğu 

olan çocuklarda sosyal geliĢimi destekleyici aktiviteler arasında spor etkinlikleri önemli bir 

yer tutmaktadır. Literatürde yer alan çalıĢmalarda da yaygın geliĢimsel bozukluğu olan 

çocuklarda fiziksel yapılarına uygun spor etkinliklerine katılımın sosyal geliĢimi desteklediği 

rapor edilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmada da yaygın geliĢimsel bozukluğu olan çocuklarda spora 

katılımın sosyal geliĢim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır 

Anahtar Kelimeler: Yaygın GeliĢimsel Bozukluk, Spor Sosyal GeliĢim 

 

Socıal Benefıts Of Sports To Chıldren Who Have Been Dıagnosed Wıth Pervasıve 

Developmental Dısorders 

 

 

Abstract 

Pervasive developmental disorders are autism, asperger‟s syndrome, rett‟s syndrome and 

disintegrative disorder of childhood. Children who are diagnosed with pervasive 

developmental disorders face various problems in social life because they are socially, 

physically and psychologically disadvantaged. Therefore, in order to support social 

development in children with this diagnosis, it is vital to participate in different social 

activities in addition to their current educational lives. Sports activities play an important role 

among the activities supporting social development in children with pervasive developmental 

disorders. It has been reported in the literature that participation in sports activities suitable for 

physical structures of children with pervasive developmental disorders supports social 

development. The aim of this study is to evaluate the effects of participation in sport on social 

development in children with pervasive developmental disorders. 

 

Keywords: Pervasive developmental disorder, sport social development  
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Abstract 

 The aim of the current study was to reported the results of some acute phase proteins and 

biochemical parameters in the calves with coenurosis. This study was conducted on 60 calves, 

in the Bingol Province of Eastern Turkey. The owner granted permission for four head of 

calves to be necropsied. The whole brain of the calves were collected and examined for 

visible evidence of C. cerebralis cysts. For the molecular characterization, cyst material was 

collected from the brain tissue and fixed in 70% ethanol until use. Genomic DNA was 

extracted from both the protoscoleces and cyst walls using a commercially available DNA 

extraction kit according to the manufacturer‟s instructions. Haptoglobulin levels were 

measured using the Bovine HP ELISA kit, Serum Amiloid A levels were determined using 

the Fine Test Mark Bovine SAA ELISA kit and C-Reactive Protein levels using the Bovine 

CRP ELISA kit, respectively. In the ELISA procedure, a BIOTEK ELX 50 (USA) washing 

machine and a Spectra Max Plus 384 Microplate Reader reading device were used. 

Concentrations of plasma biochemical parameters were analysed by a clinical chemistry 

analyser using commercial test kits. Significant statistical differences were found among the 

groups in terms of acute phase proteins. Significant difference between groups was showed in 

regard to plasma AST, ALP, TP, Albumin and total bilirubine. No statistical difference was 

observed in LDH, GGT, glucose and BUN. As a result, the changes of acute phase protein 

levels in the calves of coenurosis was demonstrated for the first time in this publication. It is 

thought that the results of this study will be the source for similar studies. 

Keywords: Calves, Acute Phase Protein, Coenurosis, Biochemistry. 
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 Poster Sunum BĠR KIL KEÇĠSĠNDE ĠNTESTĠNAL VOLVULUS NODOSUS 

OLGUSUNUN HĠSTOPATOLOJĠK OLARAK ĠNCELENMESĠ Muhammet Bahaeddin 

DÖRTBUDAK1, Hayati YÜKSEL1 1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D. 

12000, Bingöl, Türkiye Özet Bağırsakların patolojik vaziyet değiĢikliği erken teĢhis ve 

tedavisi yapılmadığı zaman önemli komplikasyonlarla sonuçlanarak ekonomik kayba yol 

açmaktadır. Bağırsaktaki vaziyet değiĢikliği daha çok bağırsağın sekum bölgesinde ve tür 

olarak ise çoğunlukla atlarda görülmektedir. Vakamızda bir keçi bağırsağının jejenumunda 

meydana gelen Ģiddetli volvulus olgusu makroskobik ve mikroskobik bulguları ile 

sunulmuĢtur. 15 gündür doğum yapmıĢ olan 4 yaĢında bir kıl keçisinin ölüm sebebinin 

saptanması amacıyla Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.‟na getirilmiĢtir. 

Ani iĢtahsızlık, halsizlik, süt veriminde azalma, koyu renkli mukuslu azalan miktarda 

dıĢkılama, abdominal sancı ve timpani Ģikayeti sonrasında koma haline girerek hayvanın 

öldüğü anemnezi ifade edildi. Ölen keçi ergin küçükbaĢ nekropsi protokolüne göre açıldı. 

Nekropsisi yapılan hayvanın karın boĢluğunda bağırsak vaziyet değiĢikliği ve ilgili bağırsak 

segmentindeki lezyonlar makroskobik olarak tespit edildi. Ölüm sebebini teĢkil ettiğini 

düĢündüğümüz bağırsak volvulusunu kapsayan lezyonlu bölgeden yeterince doku alınarak 

histopatolojik değerlendirme için HxE boyama yapıldı. Söz konusu dokudan hazırlanan 

preparatlardan intestinel volvulus nodosusa iliĢkin mikroskobik olarak geliĢebilecek patolojik 

bulgular saptanmıĢtır. Nekropsi neticesinde keçinin ince bağırsak halkalarının kalın 

bağırsağın çevresinden ligamentler ile beraber strongilüs oluĢturarak volvulus nodosus 

Ģekillendirği ve ölümün ise bu durumun bir sonucu olarak endotoksikasyon ile geliĢen Ģoka 

bağlı olduğu tespit edilmiĢ. Ayrıca bu makroskobik bulguların yanı sıra mikroskobik düzeyde 

geliĢebilecek patolojik değiĢiklikler incelendi. Anahtar Kelime; Keçi, Ġntestinal Volvulus, 

Ġntestinal Strongülasyon, HxE ArĢ. Gör. M. Bahaeddin DÖRTBUDAK Bingöl Ünv. Veteriner 

Fak. Patoloji A.D. mbdortbudak@gmail.com 0542 801 63 58 
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Abstract 

 Chicken egg is one of the best nutritious and least-expensive sources of nutrients such as 

amino acids, fatty acids, vitamins (except Vitamin C) and minerals. Since there has been an 

increasing demand for functional foods, eggs may be enriched easily with desiable nutrients 

such as omega-3 fatty acids, conjugated linoleic acid, xanthophylls, vitamin D, vitamin E, 

vitamin K, folic acid, and minerals by supplementing to the diet of the chickens. Hence, 

enhancing these biologically active compounds into the eggs through feeding laying hens will 

positively influence egg intake in humans. Also, individuals having deficiency for those 

nutrients in their diets will benefit from them through consuming the eggs enriched with those 

substances. 

Keywords: Bioactive Substances, Eggs, Functional Foods 
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Abstract 

 This study was conducted to investigate the relationship between morphometric 

measurements (scrotal circumference, testis length, testis thickness and testis volume) and 

some spermatological parameters. Ten Akkaraman rams that in the same conditions of care 

and nutrition, sexually mature,clinically healthy, at 2 years of age were used as the material. 

Spermatological parameters such as sperm concentration and motility, semen pH, and mass 

activity, abnormal sperm rate and semen volume were determined. Semen samples were 

collected during the mating season by artificial vagina. There was determined a positive 

correlation between the scrotal circumference, testis length, testis thickness, testis volume and 

sperm concentration (P<0.01). There was no correlation between morphometric 

measurements and other spermatological parameters (such as sperm motility, semen pH, and 

mass activity, abnormal sperm rate and semen volume). According to the results of the study, 

evaluation of morphometric measurements such as scrotal circumference, testis length, testis 

thickness and testis volume in breeding rams could give preliminary idea about sperm 

concentration. 

Keywords: Ram, Morphometric Measurements, Spermatological Parameters 
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 Sözlü Sunum ERZURUM ĠLĠNDE KISIRLAġTIRILAN EVCĠL KÖPEK 

UTERUSLARINDA PATOLOJĠK BULGULARIN ARAġTIRILMASI Gizem ESER1, 

Serkan YILDIRIM1, Muhammet Bahaeddin DÖRTBUDAK1, Yavuz Selim SAĞLAM1 1. 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D. Erzurum, Türkiye ÖZET Endometritis 

infertilitenin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Endometritiste semptomlar 

çoğunlukla belirgin olmadığı için tedavi Ģansı olmamakla birlikte kronik bir endometritis 

oluĢturarak birçok sistemik hastalığa ve en önemlisi infertiliteye neden olmaktadır. Bu 

çalıĢmann amacı Erzurum ilinde kısırlaĢtırma amacıyla kliniklere getirilen köpeklerin uterus 

dokuları histopatolojik olarak incelenip gözlenen patolojik bulgular incelenerek kronik metrit 

insidansını tesbit etmektir. Bu amaçla, Erzurum ilinde kısırlaĢtırılan 100 adet diĢi köpeğe ait 

uterus doku örneklerinin histopatolojik olarak değerlendirmeleri amacıyla uterus dokularından 

swap örnekleri alındı ve ayrıca doku örnekleri %10‟luk formaldehit solüsyonuna alındı. Swap 

örnekleri giemsa boyama ile, doku örnekleri ise rutin doku takipleri yapılarak hematoksilen-

eozin (HE) boyama yapılarak ıĢık mikroskobunda incelendi. Uterus dokularında yapılan 

histopatolojik değerlendirme sonucunda 17 (%17) olguda kronik nonpurulent endometritis, 13 

(%13) olguda purulent endometritis, 9 (%9) olguda kataral endometritis, 4 (%4) olguda 

pyometra tespit edildi. Sonuç olarak, evcil köpek ırklarında gözlenen bu endometrit oranları 

çok yüksek bulunmuĢtur. bu çalıĢma ile Erzurum ilinde evcil köpeklerde gözlenen patolojik 

bulgular belirlenmiĢ olup daha sonraki çalımalar ıĢık tutacağı kanaatindeyiz. Anahtar Kelime; 

Köpek, Metritis, Histopatoloji 

Anahtar Kelimeler: Köpek, Metritis, Histopatoloji 
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Abstract 

 In the study, the effects of propolis on the xanthine oxidase (XO) activity, one of the most 

effective sources of reactive oxygen species, in different tissues were evaluated in 

doxorubicin treated rats. 28 Wistar Albino male rats were divided into 4 groups with 7 rats in 

each group. Groups were formed as; control group, propolis treated group, doxorubicin 

treated group, and doxorubicin+propolis treated group. The rats in the control group were not 

given any administration. Propolis was administered at a dose of 100 mg/kg/day by gavage. 

Doxorubicin was administered at a dose 20 mg/kg as a single dose by intraperitoneally. 

Propolis administration was started 2 days before doxorubicin administration and continued 

for 7 days. At the end of the study, XO enzyme activities were determined in liver and testis 

tissues. There was no statistically significant difference between the control group and the 

propolis treated group. In doxorubicin treated group, XO activities were significantly 

increased in both liver and testis tissues compared to the control group (P<0.001). In 

doxorubicin+propolis treated group, XO activity in liver tissue was decreased compared to 

doxorubicin treated group and the values were to reached normal levels (P<0.001). In testis 

tissue, the decrease in XO enzyme activity was statistically insignificant in the 

doxorubicin+propolis group compared with the doxorubicin treated group. The results suggest 

that XO may play a role in the pathogenesis of doxorubicin-induced toxicity and may be used 

to follow-up of prognosis of toxicity. In addition, it was concluded that propolis might be 

effective in improving toxicity caused by doxorubicin. 

Keywords: Doxorubicin, Xanthine Oxidase, Propolis, Liver, Testis 
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 Son zamanlarda veteriner hekimlik alanında artan ihtiyaca bağlı geliĢen transfüzyon tıbbına 

dikkat çekilmektedir. Kan ürünlerinin saklanmasında geliĢtirilen teknikler kan bankalarının 

devamlılığını sağlayan en önemli ilerlemelerden biridir ve kan ürünlerinin yaygın bir Ģekilde 

tedavi amaçlı kullanımında önemli bir yer tutmaktadır. Hastanın transfüzyon talebine karĢılık 

verebilmek için depolama olanakları geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve pRBC‟lerin dondurularak 

uzun süreli depolama çalıĢmalarına yönelinmiĢtir. Toplanan kanın komponentlerine 

ayrılmasıyla kan ürünleri birden fazla hastaya uygulanarak ekonomi ve kan bankacılığı 

bakımından fayda sağlanmaktadır. Transfüzyon amaçlı toplanılan kan için çeĢitli yapıda 

antikoagulan, koruyucu antikoagulan ve ilave solüsyonlar kullanılmaktadır. Bu koruyucu 

solüsyonların kullanılmasındaki temel amaç depolama sırasında ve transfüzyondan sonra 

aktarılan pRBC‟lerin canlılıklarını uzatmaktır. Bu derlemede köpek kan bankacılığı açısından 

pRBClerin biyolojik korunma yöntemleri değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Köpek, Kan Bankası, Konsantre Eritrosit, Depolama 
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 Amaç: Sunulan çalıĢma, keklik oviductunda ghrelin, leptin ve obestatin‟in lokalizasyonu ve 

hücresel dağılımının incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmada beĢ adet 

sağlıklı hayvandan alınan oviduct örnekleri %10‟luk nötral formaldehit solüsyonunda tespit 

edildi. Rutin histolojik iĢlemleri takiben bloklar 5 μm kalınlığında kesildi ve 

immunohistokimyasal boyama tekniği (avidin-biotin peroksidaz) uygulandı. Bulgular: 

Ghrelin ve leptin immun boyanması magnum ve isthmus bölümlerinin mukoza epitelinde 

zayıf ve çoğunlukla apikal ve bazal sitoplazmaya lokalizeydi. Aynı zamanda her iki bölümün 

lamina propriasında gözlenen tubuler bezlerde ghrelin ve leptin (+) hücrelere rastlandı. 

Bununla birlikte magnum ve isthmus bölümlerinin mukoza epitelinde obestatin için orta 

düzeyde immunoreaktivite izlendi. Yine lamina propriada bulunan tubuler bezlerde pozitif 

reaksiyon gözlenirken özellikle magnum bölümündeki tubuler bez hücrelerinde yoğun 

immunoreaktivite belirlendi. Ayrıca muskularis katmanındaki düz kas hücrelerinin güçlü 

obestatin immunoreaktivitesi gösterdiği saptandı. Sonuç: Bu moleküllerin oviductun 

bölümlerinde ekspresse edilmiĢ olması, reproduktif organlarda fizyolojik fonksiyonların 

düzenlenmesinde de önemli rollerinin olabileceğini düĢündürmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Keklik Oviduktu, Ghrelin, Leptin, Obestatin, Ġ mmunohistokimya 
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 Sunulan çalıĢma keklik dalağının histolojik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

Materyal olarak 5 diĢi (360-420 g) ve 5 erkek (480-540 g) olmak üzere toplam 10 tane sağlıklı 

yetiĢkin keklik (Chukar partridge) kullanıldı. Dalaktan elde edilen doku örnekleri %10‟luk 

formol-alkol solüsyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojik iĢlemlerden geçirildi ve 

genel histolojik yapının demonstrasyonu için Crossman‟ın modifiye triple boyası; retikulum 

iplikleri için gümüĢleme (James‟in) ve elastik iplikler için de aldehit fuksin (Gomori‟nin) 

tekniği uygulandı. Keklik dalağının kollagen, elastik ve retikulum ipliklerinden oluĢan bir 

kapsül ile çevrelendiği ve diğer türlerin aksine trabeküllerin organın içine doğru ilerlemediği 

görüldü. Dalak paranĢiminde beyaz ve kırmızı pulpa alanlarının birbirinden ayırt edildiği, 

aynı zamanda beyaz pulpada lenf foliküllerinin belirgin olduğu ve ekzantrik yerleĢimli arteria 

sentralisin varlığı gözlendi. Keklik dalağının histolojik açıdan diğer kanatlılarla benzerlik 

gösterdiği tespit edildi. 
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Abstract 

 Normal Ģartlar altında bölünme yeteneğine sahip olmayan kas, sinir ve kan hücrelerinden 

farklı olarak defalarca bölünüp çoğalabilme özelliğine sahip hücreler kök hücre olarak 

tanımlanmaktadır. Özel laboratuvar Ģartlarında aylarca farklılaĢmadan bölünebilen bu 

hücreler, bulundukları dokuda onarım için hücreye ihtiyaç duyuluncaya kadar da 

özelleĢmeden bölünebilme yeteneğine sahiptir. Kök hücrelerin farklılaĢmasını sağlayan iç ve 

dıĢ faktörlerin olduğu bilinmektedir. FarklılaĢmayı tetikleyen iç faktörler genler ve telomer 

uzunluğudur. FarklılaĢmayı sağlayan dıĢ faktörler ise komĢu hücrelerin kimyasal salgıları, 

komĢu hücrelerle olan fiziksel bağlantılar ve mikroçevredeki moleküllerdir. Genel olarak 

totipotent, pluripotent ve multipotent olmak üzere 3 tip kök hücre bulunmaktadır. Kök hücre 

araĢtırmaları biyoloji/tıp alanında tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık için umut 

kaynağı olmaktadır. Tedavi amaçlı olarak otoimmün hastalıklar, diyabet hastalığı, sinir 

sistemi hastalıkları, kalp kası hastalıkları ve kanser gibi bazı hastalıklarda kullanılmaktadır. 

Ancak sınırlı tıbbi amaçlar için kullanımı olumlu görülen kök hücre araĢtırmaları, etik açıdan 

değerlendirildiğinde ahlaki nedenler ya da insan klonlanmasına giden yolu açabilme gibi 

henüz çözümlenmemiĢ etik sorunları taĢıdığından bilim dünyasının bu geliĢme karĢısındaki 

duyduğu heyecan hızını kaybetmektedir. Ġnsanlardaki hastalıklara model oluĢturabilmesi 

amacıyla veteriner hekimlikte de kök hücre çalıĢmaları deney hayvanlarında yapılmaktadır. 

Klinikte; atların tendo yaralanmalarında, köpeklerin osteoartrit ve kıkırdak hasarlarında, 

müsküler distrofide, diĢ pulpasının rejenerasyonunda, doku kayıplı yara ve yanıklarda, 

karaciğer hasarı, diyabet, miyokardial enfarktüs, retina hastalıkları ve kemik iliği 

hastalıklarının tedavisinde kök hücrelerin kullanıldığı bildirilmektedir. Bu derlemede, kök 

hücre hakkında bilgi verilerek kök hücre tedavisinin yapıldığı hastalıklara değinilmiĢ ve bu 

çalıĢmanın ileride yapılması planlanan araĢtırmalara kaynak oluĢturabilmesi amaçlanmıĢtır. 

Keywords: Kök Hücre, Kullanım Alanı, Veteriner Hekimlik 
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Özet 

 Bu çalıĢmada leylekte iskelet sisteminin morfometrik ve makroanatomik olarak 

incelenmesi amaçlandı. 2 adet leylek kadavrası kemikleri için 1 adet lateks uygulaması için 

kullanıldı. Kasları diseke edilerek kaynatıldıktan sonra, tüm vücut kemiklerinden Driesch 

(1976)‟e göre ölçümler alındı. Elde edilen tüm ölçümlerin ortalama ve standart sapma 

değerleri SPSS (20.0 version) paket programında incelenerek, ilgili kemiklere ait istatistiki 

veriler ortaya konuldu. Lateks uygulamasıyla da pneumatize kemikleri tespit etmek 

hedeflendi. Scapula‟nın ortalama uzunluğu 86.45 ± 5.00 mm olarak belirlendi. Os 

coracoideum‟un boyu 84.26 ± 2.29 mm olarak saptandı. Clavicula uzunluğu 74.30 ± 0.32 mm 

olarak belirlendi. Humerus uzunluğu 198.11 ± 0.54 mm olarak ölçüldü. Ortalama ulna boyu 

232.41 ± 0.52 mm olarak tespit edildi. Papilla remigalis‟ler belirgin bir Ģekilde görüldü. 

Ortalama radius uzunluğu 223.47 ± 0.46 mm olarak ölçüldü. Ulna‟nın radius‟tan uzun ve 

kalın olduğu tespit edildi. Carpometacarpus‟un boyu 107.80 ± 0.43 mm olarak belirlendi. 

Femur uzunluğu 86.85 ± 0.98 mm olarak tespit edildi. Tibiotarsus uzunluğu 262.21 ± 2.43 

mm olarak saptandı. Leylekte tek olan tarsometatarsus‟un os metatarsale II, os metatarsale III 

(asıl) ve os metatarsale IV‟ün kaynaĢmasıyla biçimlendiği belirlendi. Tarsometatarsus 

uzunluğu 230.13 ± 0.79 mm olarak ölçüldü. Sonuç olarak sunulan çalıĢmada leylekte 

incelenen kemiklere ait morfolojik ve morfometrik değerler belirlenerek, bu alandaki bilgi 

eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunuldu. Elde edilen bulguların; bilimsel araĢtırmalarda, 

seksüel dimorfizm değerlendirmelerinde, zooarkeolojik çalıĢmalarda ve kanatlı hayvanlar 

üzerinde yapılacak operasyonlarda katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Kanatlı, Leylek, Skeleton Appendiculare 

 

A Macroanatomic and Morphometric Study on Skeletal System of the Stork (Ciconia 

ciconia) I; Skeleton appendiculare 

 

 

Abstract 

 

In this study, it was aimed to investigate the skeletal system of stork in terms of 

Morphometric and Macroanatomic. A total of 2 stork cadavers were used for bones of 1 latex 

application. After the muscles were dissected and boiled and all the bones were measured 

according to Driesch (1976). The mean and standard deviation values of all measurements 
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were analyzed in the SPSS (20.0 version) package program and the data of the bones were 

determined. It was aimed to detect pneumatized bones with latex applications. Scapula mean 

length was 86.45 ± 5.00 mm. The mean length of the os coracoideum was 84.26 ± 2.29 mm. 

The clavicula length was 74.30 ± 0.32 mm. The length of the humerus was 198.11 ± 0.54 mm. 

The mean ulna height was 232.41 ± 0.52 mm. Papillae remigalis were seen prominently. The 

mean radius length was measured as 223.47 ± 0.46 mm. Ulna was found to be longer and 

thicker than the radius. It was determined that the height of carpometacarpus was 107.80 ± 

0.43 mm. Femur length was detected as 91.89 ± 0.29 mm. The tibiotarsus length was 262.21 

± 2.43 mm. It was determined that tarsometatarsus, which was the only one in stork, was 

formed by the fusion of os metatarsale II, os metatarsale III (principal) and os metatarsale IV. 

The tarsometatarsus length was 230.13 ± 0.79 mm. As a result, in this study, morphometric 

and morphologic values of examined bones of adult stork were determined and contributed to 

the elimination of the information in this area. It is thought that obtained findings will 

contribute in scientific research, evaluations of sexual dimorphism, zooarchaeological studies 

and operations on poultry animals.  

 

Key words: Anatomy, Poultry, Stork, Skeleton appendiculare 
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Abstract 

 Milk and dairy products were delivered to the ultimate consumer using different kinds of 

marketing channels and methods. The aims of the study were to determine the mediators‟ 

margins in the dairy supply chain (I) and to estimate factors influencing marketing 

preferences of the producers (II) in the Eastern Mediterranean, Turkey. Data were obtained 

throughout the year of 2017 via questionnaires conducted with mainly small dairies and dairy 

factories, dairy cattle enterprises and producers' associations in Hatay, KahramanmaraĢ and 

Osmaniye provinces. It was found that 85% of the total produced milk in dairy enterprises 

were supplied to the market, and nearly 3 tons milk processed per month in dairy factories by 

using 43% of capacity utilization rate. In the milk supply chain, a total of four different 

channels from direct marketing to three-stage marketing were identified. Producer‟s share in 

the final market price for the first, second, third and fourth channel were 100%, 58%, 38% 

and 28%, respectively. "Guarantee supply/sale and continuity" were the most important 

influences in the milk marketing preferences both of producers and industrialists. The most 

important problem in the sector was determined as "price instability/fluctuations". The binary 

logistic regression model which was established in order to determine the factors effecting 

milk marketing preference was significant (P <0.01). Age, education, income level, herd type 

and milk prices explained 67% of the present variation. In order to transfer more raw milk in 

respect of quantities and quality, to maintain sustainability and provide producer-industry-

consumer benefit, it is necessary to support more rational short supply chains and make a 

pricing considering the producers‟ production costs. It is expected that the results of the study 

will provide a decision support for sector stakeholders both at local and regional levels. 

Keywords: Eastern Mediterranean, Economics, Marketing, Milk Supply, Producer 
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Abstract 

 ġap hastalığı; çift-tırnaklı hayvanlarda görülen ve büyük ekonomik sonuçları olan en 

önemli bulaĢıcı hastalıklardan biridir. Viral bir hastalık olan ġap, aralarında sığır,koyun,keçi 

ve domuzun da bulunduğu çiftlik hayvanlarının yanı sıra, 70‟ten fazla vahĢi yaĢam türünde 

tespit edilmiĢtir. Hastalığa bağlı direkt kayıpların yanı sıra; süt üretiminde düĢüĢ, tırnak 

malformasyonları, kronik topallık, mastitis ve kondisyon düĢüklüğü gibi komplikasyonlar 

indirekt kayıplara neden olmaktadır. Endemik bölgelerde üretim kayıpları ve aĢılama 

maliyetlerinin ortalama 5.3-17 milyar euro olduğu tahmin edilmektedir. 2015 yılı verilerine 

göre ülkemizde ise ġap salgınının maliyetinin ise 230 milyon dolar olduğu bildirilmiĢtir. 

Hastalığa özgün bir tedavinin olmamasının yanı sıra koruma/kontrol kapsamında ağırlıklı 

olarak aĢılamadan yararlanılmakta, ancak oluĢturulan bağıĢıklık sadece üretilen suĢlara karĢı 

geliĢmektedir. Bu nedenle, hastalıklara karĢı direnç oluĢturan faktörlerden biri olan; 

immuniteyle iliĢkili locilerdeki genetik varyasyonlar yani genetik direnç 

mekanizmaları(GDM) büyük önem taĢımaktadır. Yapılan moleküler çalıĢmalarda BTA (Sığır 

otozomal kromozomu) 6,20 ve 24‟te yer alan bazı kantitatif karakter lokuslarının(QTL) ġap 

hastalığındaki immun cevabı önemli düzeyde etkilediği tespit edilmiĢtir. Ayrıca BTA15,17 ve 

22‟deki tek nükleotid polimorfizmlerinin(SNP) ġap‟a karĢı geliĢen dirençle iliĢkili olduğu 

görülmüĢtür. Gen düzeyindeki invitro çalıĢmalarda, hastalığa dirençli ve duyarlı hücreler 

karĢılaĢtırıldığında toplamda 4,686 genin ekspresyon düzeylerinin değiĢtiği belirlenmiĢtir. 

Bugüne kadarki çalıĢmalarda; çeĢitli yolaklarda görev alan BoLA-DRB3,IFN-

α/β,γ,TLR(2,3,4,7,8,9) ve ITGB6 gibi genlerinin ġap hastalığına karĢı geliĢen direnç ile immun 

yanıt oluĢumunda etkili olduğu belirlenmiĢtir. Ancak bu alanda gerçekleĢtirilen genetik 

çalıĢmaların sınırlı olduğu ve bu araĢtırmaların gerek ırk düzeyinde gerekse fenotiple 

iliĢkilendirilmesi yönünde geniĢletilmesinin gerekliliği açıktır. Sonuç olarak, gelecek 

çalıĢmalarda ġap‟a karĢı konakçıların tüm genom analizlerinin gerçekleĢtirilmesi ve fenotiple 

iliĢkilendirilmesi;GDM‟nın aydınlatılmasına olanak sağlayacaktır. Bu dataların sürü yönetim 

planlamalarında kullanılmasının ise hayvan sağlığı, iĢletme ve ülke ekonomisi açısından 

faydalı olacağı düĢünülmektedir. Ayrıca GDM‟nın yerli ırklarda da belirlenmesi, gen 

kaynaklarımızın tespit ve korunmasında da avantaj sağlayacaktır. Bu çalıĢmada, güncel 

bilgiler doğrultusunda çiftlik hayvanlarında ġap hastalığına karĢı genetik direnç 

mekanizmaları ve gelecekteki olası çıkarımlar derlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimler: Sığır, ġap Hastalığı (FMD), Genetik Direnç, QTL, SNP 
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Özet 

 Bu çalıĢma, ülkemizde et ve gıda sanayisinde yaygın olarak kullanılan önemli fonksiyonel 

özelliklere sahip Sodyum kazeinat‟ın (Na-Kazeinat) üretilmesi, elde edilen kazeinin kalite 

kriterlerinin belirlenmesi ile emülsiyon kapasitesi ve emülsiyon stabilitesi özelliklerinin 

saptanması amaçlanmıĢtır. Sodyum kazeinat üretimi için,yağı alınmıĢ pastörize süt (0.5 N) 

HCl ile presipite edilip, asit kazein ardı ardına üç kez yıkanarak(45,70,45oC yıkama 

sıcaklıklarında) serumundan uzaklaĢtırıldı. Daha sonra asit kazein pıhtısı kolloid değirmende 

öğütülerek 2.5M NaOH ilave edilip, çözdürme iĢlemi sonrası kuru madde oranı %20‟de 

standardize edildi. 90 oC‟de sprey kurutucuya gönderilen pıhtı 190 oC‟de kurutuldu. 

AraĢtırma süresince üretilen Na-Kazeinat‟ın, kimyasal özelliklerinin ortalamaları sırasıyla; % 

protein 89.6,kül 3.6, sodyum 1.38, kalsiyum 0.096, laktoz 0.2, rutubet 4.2, yağ 1.5, pH 6.74 

saptanmıĢtır. Bakteriyolojik yük ortalamaları, Toplam aerop mezofil bakteriler için 5000 

kob/gr, Termofilik bakteriler için 2300 kob/gr saptanmıĢ olup, örneklerde maya-küf ve 

koliform bakteriye rastlanmamıĢtır. Üretilen Na-Kazeinat‟ın emülsiyon stabilitesini, pH ve 

protein konsantrasyonu etkilemiĢtir. Artan protein konsatrasyonu ve artan pH değerinin etkisi, 

sodyum kazeinat‟ın emülsiyon stabilitesi için önemli olduğu belirlenmiĢtir. (P< 0,05-P<0,001) 

Sodyum kazeinat‟ın emülsiyon stabilitesini, inkübasyon sıcaklığı ve protein konsontrasyonu 

etkilemiĢtir. Artan protein konsantrasyonu ve artan sıcaklık sodyum kazeinat‟ın emülsiyon 

kapasitesinde önemli olduğu saptanmıĢtır (P<0,05-P< 0,001). 

Anahtar Kelimeler: Na-Kazeinat, Üretimi, Emülsiyon Stabilitesi, Emülsiyon Kapasitesi. 
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Özet 

 Biyojen aminler, aminoasitlerin dekarboksilasyonu sonucu oluĢan insan sağlığına zararlı 

maddelerdir. Gıdaların raf ömrü ve kalitesinin belirlenmesinde biyojen aminlerin rolü 

büyüktür. Açığa çıkan biyojen amin çeĢit ve miktarı hammaddenin kalitesi, sahip olduğu 

doğal flora çeĢitliliği, iĢleme ve depolama Ģartları gibi faktörlere bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektedir. Balıklarda baĢta mikrobiyel üremeye bağlı olmak üzere bir çok faktöre bağlı 

biyojen amin oluĢabilmekte ve zehirlenmelere sebep olabilmektedir. Bu çalıĢma ile, 

balıklarda sağlığa zararlı biyojen amin oluĢumuna neden olan mikrobiyel dekarbokilaz 

aktiviteye sahip laktik asit bakterilerinin moleküler olarak doğrulanması amaçlanmıĢtır. Ġzole 

edilen laktik asit bakterinin %61,1‟i histidin ve tirozin dekarboksilaz negatiftir. Geriye kalanın 

%11,1‟i sadece tiramin, %22,2‟si histamin ve tiramin pozitif belirlenirken; %5,6‟sı her iki 

dekarboksilaz aktivitesi bakımından negatif belirlenmiĢtir. Elde edilen 18 laktik asit bakteri 

izolatının yapılan moleküler analizleri sonucunda tirozin dekarboksilaz aktiviteye sahip 

olmadığı, buna karĢın; kültür tekniği ile histidin ve tirozin negatif olarak belirlenen 11 laktik 

asit bakterisinin 9‟unun (%50) histidin dekarboksilaz aktiviteye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

Sonuç olarak, balık ve balık ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar tüm aĢamalarında 

hijyen Ģartlarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca, biyojen amin oluĢumuna neden olabilecek 

mikroorganizmaların balıklardaki varlığının doğal mikrobiotalarıyla iliĢkisini inceleyen 

çalıĢmalar arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Balık, Laktik Asit Bakterileri, Histamin, Tiramin, Halk Sağlığı 
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Özet 

 Bu araĢtırmada süt ineği konsantre pelet yem üretiminde andız pekmezi kullanımının bazı 

üretim parametreleri ve pelet kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Denemede ticari bir yem fabrikasında kontrol ve deneme grupları için 12 ton yem (6 parti 

halinde) üretilmiĢtir. Her bir parti 2 ton yem içermektedir. ÇalıĢmada bir kontrol ve bir 

deneme grubu olmak üzere iki grup düzenlenmiĢtir. Deneme grubuna %1 andız pekmezi 

mikserde yemin üzerine top dres olarak ilave edilmiĢtir. AraĢtırmada kontrol grubu yemine 

andız pekmezi ilavesi yapılmamıĢtır. Fabrikada pelet yem üretiminde delik çapı 5 mm, et 

kalınlığı 65 mm olan disk kullanılmıĢtır. Fabrikada kontrol ve deneme grubu pelet yemleri 

üretimi süresince buhar sıcaklığı, elektrik akımı ve pelet üretim süresi kayıt edilmiĢtir. 

Mikserden, kondisyoner sonrasından, presden sonra ve soğutucu çıkıĢından üçer numune 

alınmıĢ ve tüm numunelerde kuru madde analizleri dörder kez yapılmıĢtır. Pelet dayanıklılık 

indeksi (PDI) Pfost aleti ile ölçülmüĢtür. AraĢtırmada pelet dayanıklılık indeksi kontrol ve 

deneme grubunda sırasıyla, 97.44 ve 95.55 olarak bulunmuĢtur. Gruplar arasındaki farklılık 

istatistik olarak önemli değildir (P>0.05). Pelet yapım aĢamaları sırasında, mikserden (M), 

kondisyoner sonrasında (KS), pelet pres sonrasında (PP) ve soğutucu (S) çıkıĢında alınan 

numunelerde yapılan KM analizlerinde kontrol grubunda ve deneme grubunda sırasıyla M: 

%88.30 ve 88.76, KS: %88.57 ve 88.11, PP: %89.55 ve 90.11, S: % 89.70 ve 89.75 değerleri 

elde edilmiĢtir. Kondisyoner sonrası ve soğutucu çıkıĢında bulunan farklı sonuçlar istatistik 

olarak anlamlıdır (P<0.05). Sonuç olarak, andız pekmezinin süt ineği pelet yemlerine %1 

düzeyinde ilave edildiğinde pelet kalitesini düĢürmediği gibi, KM düzeyi daha yüksek pelet 

yem yapımını sağladığı tesbit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Andız Pekmezi, Süt Yemi, Pelet Kalitesi 
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Özet 

  Atık, fetüsün uterus içerisinde canlılığını kaybetmesi ve dıĢarı atılarak gebeliğin 
sonlanması olgusudur. Sürülerde %2-%5 oranındaki atıklar normal kabul edilebilmektedir. 

Sığır atıkları metabolik hastalıklar, genetik faktörler, uygun olmayan gebe kalma yaĢı ve 

kondisyon skoru, hormonal bozukluklar, çevresel faktörler, yetersiz bakım-besleme, travma 

gibi enfeksiyöz olmayan nedenlerden kaynaklanabileceği gibi bakteriyel, viral, mikotik, 

protozoal pek çok enfeksiyöz ajan nedeniyle de olabilir.  Enfeksiyöz etkenler uterusa 

horizontal ya da vertikal yolla geçebilir.  Aynı Ģekilde 6 aylık yaĢa kadar buzağı olarak 

nitelendirilen hayvanların ölüm sebepleri de enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan Ģeklinde 

sınıflandırılabilir. Bir sürüde buzağı kayıplarının normal kabul edilebilmesi için kayıp 

oranının %5‟in üzerine çıkmaması gereklidir. Buzağı ölümlerinde en sık solunum sistemi 

enfeksiyonları ve neonatal ishal etkenleri ile karĢılaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada, yetiĢtiriciyi 

dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz etkileyen fetüs ve buzağı ölümlerine neden olan 

enfeksiyöz etkenlere ait özet bilgiler ve Türkiye‟deki seroprevalans değerleri derlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Atık, Bakteri, Buzağı, Protozoa, Virüs 
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Abstract 

 Bu araĢtırma, Türkiye'nin yedi farklı bölgesinden getirilen toplam 320 (üç yüz yirmi) adet 

tane mısır numuneside NDF değeri yönünden NIR kalibrasyonu oluĢturulması amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan mısır numuneleri, Türkiye‟de mısır üretiminin 

yoğun olduğu illerden bizzat satın alınarak laboratuvara getirilmiĢtir. Laboratuara getirilen 

mısır numuneleri öğütülerek spektraları alınmıĢtır. Daha sonra laboratuarda kimyasal 

maddeler kullanılarak NDF analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. OluĢturulan kalibrasyon setinin 

r=0.3353; r2= 0.1124 Standart Sapma = 3.4691 Ģeklinde değerleri alınmıĢ, validasyon 

setinden ise r=0.3447; r2= 0.1188 Standart Sapma = 3.1730 değerleri elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmada kalibrasyon aralığı 5.415 olarak bulunurken, validasyon aralığı ise 6.538 olarak 

tesbit edilmiĢtir. Sonuç olarak, bu araĢtırma ile Türkiye‟nin bütün bölgelerini temsil edecek 

Ģekilde mısır tanesinde FT-NIR cihazında NDF kalibrasyonlarını bilimsel açıdan doğru 

sonuçlar vermesi adına daha fazla numune ile çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır 

Keywords: Nır, Kalibrasyon, misır Tanesi, Ndf 
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Abstract 

 Meat is a food of animal origin with a high biological value, should be available in daily 

diets. One of the most important indicators of the per capita meat consumption is per capita 

production. The aim of the study was to evaluate the changes in the per capita production of 

red meat (cattle, sheep, goat and water buffalo) and poultry meat over the last 50 years by 

considering three different groups. Production and population data were used related to world 

(I), developed countries-DC (II) including the United States and European Union, and Turkey 

(III). Choosing the reference year as 1970 (index = 100), it was found that per capita total 

production index for red and poultry meat in 2018 for the world, DC and Turkey is 161, 144 

and 249, respectively. Both for the world and Turkey, index showed a steady increase, while 

for the DC, index firstly showed upward, after than downward tendency, and finally followed 

by a steady course. Per capita total red and poultry meat production for the world, DC and 

Turkey in 2018 was found to be 28.3 kg, 90.3 kg and 39.9 kg, respectively. During the 50 

years period, Turkey red meat index showed fluctuation and reached 108, while poultry meat 

index showed consistent and progressive improvement and reached 770. Results indicated 

that red and poultry meat values are above the world average, but far below the DC‟s 

averages, in Turkey. It can be said that per capita production values for red meat will be 

stable, while increasing in poultry in the coming years, in Turkey. Animal protein deficiency 

sourced from meat may be supplemented by increasing the consumption of eggs, milk and 

dairy products. Also, it can be recommended to increase the production of sheep and goat by 

considering the Turkey‟s geographical advantages. 

Keywords: Meat, Poultry, Production, Per Capita, Trend, Turkey. 
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Özet 

 Özet GiriĢ: Dentoalveolar yaralanmalar diĢ ve çevre dokularını etkileyen, bireyler üzerinde 

estetik, fonksiyonel ve psikososyal problemlere neden olabilen durumlardır. Bu olgu 

sunumunda travma sonucu üst çene sol santral diĢinde kök kırığı ve üst çene sağ santral 

diĢinde mine-dentin kırığı ve rotasyon gözlenen çocuk hastaya uygulanan tedavi 

anlatılmaktadır. Olgu: 11 yaĢındaki erkek hasta travma Ģikayeti nedeniyle Dicle Ünv. DiĢ 

Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine baĢvurmuĢtur. Yapılan intraoral muayenede travma 

sonucu hastanın 11 no‟lu diĢinin rotasyona uğradığı, 21 no‟lu diĢinde apikal üçlüde kök kırığı 

oluĢtuğu ve iki diĢte de mine dentin kırığı olduğu tespit edilmiĢtir. DiĢler esnek bir splint ile 

splintlenmiĢtir. Bir hafta sonraki kontrollerde diĢlerde ağrı ve ekstra oral fistül oluĢtuğu tespit 

edilmiĢtir. DiĢlere hemen kanal tedavisine baĢlanmıĢ ve kanallar, Ca(OH)2 patı (Sultan, USA) 

kapatılmıĢ ve bu iĢlem 3 kez tekrarlanmıĢtır. 4. haftanın sonunda splint çıkartılmıĢtır. ĠyileĢme 

sonrası 11 no‟lu diĢin kanalı lateral kondensasyon tekniği kullanılarak guta perka ile 

doldurulmuĢ ve estetik restorasyonu tamamlanmıĢtır. 21 no‟lu diĢte ise kırık hattına kadar 

MTA kullanılarak kanal doldurulmuĢ ve kompozit rezin ((Light-curing Ormocer Admira 

VOCO Germany Filtex Supreme 3M ESPE USA) yardımıyla estetik restorasyonu 

tamamlanmıĢtır. Hasta 1.,2., ve 6. aylar ve 1. yılda kontrollere çağrılmıĢtır. Kontroller 

sonunda klinik ve radyografik olarak diĢlerde periapikal herhangi bir patolojiye 

rastlanmamıĢtır. Hastanın klinik ve radyografik takibi devam etmektedir. Sonuç: : 

Dentoalveolar yaralanmalarda kullanılan MTA‟nın klinik ve radyolojik baĢarısının 

değerlendirilmesini amaçladığımız bu çalıĢmamızda yapılan tedavinin hastanın estetik, 

fonksiyonel ve psikolojik kaygısını giderdiği düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dentoalveolar Yaralanma, Kök Kırığı, Mta. 
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Özet 

 Günlük yaĢantımız içerisindeki 24 saatlik metabolik ve fizyolojik olayları düzenleyen 

biyolojik saat, belirli çevresel etkenler ve iç dinamikler nedeniyle gerçekleĢmesi gereken 

zamandır. Biyolojik saati içeren kavramlardan biri de Sirkadiyen ritimdir. Sirkadyan ritimin 

insan sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Biyolojik saatin moleküler 

mekanizması gen-protein-gen Ģeklindedir. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar kanser, diyabet, 

obezite, sepsis ve ani kalp krizi gibi çeĢitli klinik hastalıkları etkileyen sirkadiyen genleri 

bulunmuĢtur. Humoral iletimin büyük kısmı pineal bezden salgılan melatonin ile 

sağlanmaktadır. Gece melatonin salgısı artar. Melatonin tedavisinin viral enfeksiyonlar, 

kronik stres, cerrahî müdahaleler ve yaĢlanmaya ek olarak bağıĢıklık sistemini engellemede 

rolü oldukça büyüktür. Anestezinin sirkadiyen saati duraklattığını hatta bozduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle hastaların potansiyel olarak rahatsız uyku ve hasta iyileĢmesini 

engellediği düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada amacımız, sirkadyen ritmin anestezide spesifik 

farmako-fizyolojik mekanizmaları hakkındaki farkındalığı arttırmaktır. Sonuç olarak, 

sirkadiyen ritimlerin hastanede yatan cerrahi hastalardaki bozulmalarının ve farklı hastalıklar 

ve operasyonlarla iliĢkili olarak meydana gelen değiĢikliklerin daha iyi tanımlanabilecek ve 

klinik uygulamalarda olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen Ritim, Anestezi, Melatonin 
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Özet 

 GiriĢ: Anevrizma, arter duvarında oluĢan kalıcı fokal ve anormal geniĢlemelerdir. Dünya 

genelinde 13. ölüm sebebi olarak belirtilen abdominal aort anevrizması, genellikle 

asemptomatiktir ve baĢka bir rahatsızlık sebebiyle yapılan tetkikler sırasında ortaya 

çıkmaktadır. Anevrizmanın çapını artması ile birlikte rüptür riski artmaktadır. Rüptüre olan 

abdominal aort anevrizması geçirenlerde mortalite oranı % 60-80'dir (hasta hastaneye canlı 

ulaĢırsa mortalite oranı % 30-65). Anevrizma rüptürüne sebep olan faktörler değiĢkenlik 

göstermekle birlikte; çoğunlukla trombus, yaĢ, cinsiyet, diabetus mellitus, sigara tüketimi, 

hipertansiyon, aile öyküsü ile iliĢkilendirilmekte ve en önemli faktör olarak anevrizma çapı 

gösterilmektedir. Fakat son yıllarda hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak 

damar içi hemodinamik değiĢimler incelenmeye baĢlamıĢtır. Amaç: Hematokrit artıĢı kan 

viskozitesinde artıĢa ve kan akımında azalmaya yol açarak arteriyel basıncın artmasına sebep 

olmaktadır. Bu çalıĢmada farklı hematokrit seviyelerinde anevrizma içindeki değiĢimlerin 

damar duvarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Yöntem: ÇalıĢmada Gaziantep 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'na baĢvuran abdominal 

aort anevrizmalı hastalara ait bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) görüntüleri 

kullanılmıĢtır. HOROS v3.3.5 yazılımı kullanılarak 3B hale getirilen damar modelleri daha 

sonra ANSYS Inc. programı içerisinde HAD çalıĢılmıĢtır. Damar dıĢ duvarı rijit kabul 

edilmiĢtir. Pulsatil basınç giriĢ ve çıkıĢ noktalarına uygulanmıĢtır. HAD analizine hazır hale 

getirmek amacıyla anevrizma bölgesi HOROS v3.3.5 programı aracılığıyla 

.stl(stereolithografi) formatına getirilmiĢtir. Ardından ANSYS ine. Pre-processor aracılığıyla 

damar geometrisi analiz edilmiĢ ve damar modeli üzerindeki program kaynaklı olası açıklıklar 

onarılmıĢ, pürüzler ve bozuk yüzeyler düzeltilmiĢtir. Ardından sonlu hacimsel yöntemi ile 

hesaplamaların yapılması amacıyla damar üzerinde ağ oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmada, kan 

Newtonyen olmayan ve sıkıĢtırılamaz bir sıvı olarak kabul edilmiĢ ve Hct seviyesinin %20, 

%40, %60 olduğu durumlarda HAD analizi yapılmıĢtır. GiriĢ ve çıkıĢ sınır koĢulları için 

normal fizyolojik koĢullara uyan pulsatil kardiyak siklusa uygun kod kullanılarak 

hesaplamalar yapılmıĢtır. Buna göre çalıĢmamızda bir kardiyak siklus 0,85 saniye ve nabız 70 

atım ve kan basıncı 140 mmHg olarak kabul edilmiĢtir. GiriĢte, kanın akıĢ hızı 0,3 m/s olarak 

kabul edilmiĢ ve giriĢ ile çıkıĢ noktaları için optimum sıcaklık olan 37◦C değeri girilmiĢtir. 
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Ayrıca çalıĢmamızda, damar dıĢ duvarı esnek olmayan ve kaymaz yapıda kabul edilmiĢtir 

AkıĢkanlar dinamiğinde bir iĢlem yapılacağı zaman akıĢkanla ilgili giriĢ, damar duvarı ve 

çıkıĢ noktalarıyla ilgili hız, basınç, sıcaklık gibi verilerin girilmesi gerekmektedir. Bulgular: 

Bu çalıĢmada 4 fusiform, 2 sağlıklı aort kullanılarak analizler yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızda elde 

ettiğimiz veriler hız, duvar kayma gerilimi, basınç gibi hemodinamik parametreler 

incelenmiĢtir. Bulgularımızda farklı hematokrit seviyelerinde anevrizma içerisinde ve damar 

duvarı üzerindeki gerilim noktalarının değiĢiklik gösterdiği gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda 

aynı hastaya ait anevrizma modeli üzerinde farklı hematokrit değerleri girilerek yapılan 

analizlerde hematokrit arttıkça anevrizma üzerindeki DKG dağılımında azalma 

gözlemlenmiĢtir. Sonuç: Asemptomatik olarak seyreden ve hayati risk yaratan abdominal aort 

anevrizmalarının rüptürüne etki eden mekanizmaların belirlenmesi büyük önem arz 

etmektedir. HAD ile anevrizma içerisindeki kan akımı ve damar duvarı üzerindeki gerilim 

noktalarının dağılımları incelenebilmektedir. Bu sayede bu yöntem olası rüptür sahalarının 

belirlenmesi ve ameliyat yöntemlerinin planlanmasında cerrahlara ıĢık tutmakta ayrıca yeni 

cerrahi ekipmanların geliĢtirilebilmesine olanak yaratmaktadır. Anahtar Sözcükler: 

Abdominal aort, Anevrizma, Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği, Pulsatil basınç, Hemodinami 
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Abstract 

  Diabetes Mellitus (DM), pankreastan salgılanan insülin hormonunun salınması veya 

iĢlevindeki aksamalardan kaynaklanan, kronik hiperglisemi ile karakterize bir hastalıktır. Son 

20 yılda endüstriyel ülkelerdeki DM görülme sıklığı hızla artmaktadır. Türk Diyabet Vakfının 

2009 yılındaki Türkiye‟de Diyabet Profili ÇalıĢtay raporuna göre, ülkemizde ortalama 6.5 

milyon DM hastası bulunmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonunun 2013 yılı verilerinde 

ise Dünyada 382 milyon DM hastası olduğu ve 2035 yılında 592 milyona ulaĢabileceğini 

bildirmiĢlerdir. Diyabet hastaları ileri görme bozukluğu açısından sağlıklı bireylere göre 25 

kat daha fazla risk altındadır. Tedavi yöntemlerinin geliĢmesiyle diyabet hastalarının yaĢam 

süresi uzatılırken, diyabetik retinopati (DR) ve diğer oküler komplikasyonların insidansı 

artmaktadır. DR, retinadaki prekapiller arteriyolleri, kapillerleri ve venülleri etkileyen bir 

mikroanjiyopatidir. 20-65 yaĢ arasındaki DM‟li hastalarda en sık yasal körlüğe neden olan, 

erken tanıyla büyük oranda tedavi edilebilen, mikrovasküler komplikasyondur. Dünya Sağlık 

Örgütü verilerine göre dünyada yasal körlük sınırında bulunan hastaların yaklaĢık % 4.8‟ni 

DR‟ li hastalar oluĢturmaktadır. Bu hastalarda retinopati geliĢme riski hastalığın süresi ve 

serum glukoz seviyesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. DR‟ ye bağlı yasal görme azlığı 

erken tanı ve tedavi ile büyük oranda önlenebilir olması bakımdan, diyabetik hastaların göz 

muayenelerini erken dönemde yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada, 

DM‟nin tanımı, tarihçesi, teĢhis yöntemleri ve göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi 

değerlendirilmiĢtir. Göz sağlığımızın korunması amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar 

vurgulanmıĢtır. 

Keywords: Diabetes Mellitus, Göz Damarları, Görme Bozuklukları, Diyabetik Retinopati. 
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Özet 

 GĠRĠġ:Pediatrik koklear implant (KĠ) uygulamasında, dil geliĢimine etki eden en önemli 

faktörlerden birinin uygulamanın yapıldığı yaĢ olduğu ve KĠ uygulama yaĢının, aynı zamanda 

diğer geliĢim alanlarını (biliĢsel, sosyal-duygusal, özbakım, motor geliĢim) da etkilediği 

bilinmektedir. Geç dönem pediatrik KĠ kullanıcılarının bu alanlardaki performanslarında 

gecikmeler görülebileceği düĢünülmektedir. Bu amaçla; KĠ uygulama yaĢına göre erken (≤24 

ay) ve geç (>24 ay) dönem olarak iki gruba ayrılan KĠ kullanıcılarının; “iĢitme kaybı tanısının 

konulma zamanının, KĠ uygulama yaĢlarının, aldıkları toplam eğitim süresi ve KĠ kullanım 

süresinin”; “genel geliĢim düzeyleri, alıcı dil ve sosyal uyum becerileri” üzerine etkisi 

incelenmiĢtir. BĠREYLER VE YÖNTEM: ÇalıĢmaya; Gaziantep Üniversitesi KBB Anabilim 

Dalı tarafından KĠ ameliyatı gerçekleĢtirilen ve odyolojik takibi yapılan 5 yaĢ grubu 31 çocuk 

dahil edilmiĢ olup çocukların; iĢitme engeli dıĢında baĢka bir engelinin olmaması, minimum 1 

yıl düzenli KĠ kullanmıĢ ve eğitim almıĢ olması özellikleri aranmıĢtır. ÇalıĢmada; çocuğa ve 

ailesine ait bilgilerin yer aldığı Genel Bilgi Formu doldurulduktan sonra veri toplama araçları 

olarak Ankara GeliĢim Tarama Envanteri (AGTE), Peabody Resim Kelime Testi (PRKT) ve 

Marmara Sosyal-Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU) kullanılmıĢtır. Verilerin istatistiksel 

analizleri SPSS for Windows 22.0 paket programında yapılmıĢ; p<0.05 için sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. BULGULAR:ÇalıĢmaya; 21‟i erken dönemde, 

10‟u geç dönemde KĠ uygulanan toplam 31 çocuk dâhil edilmiĢtir. Ġki gruptaki çocukların 

AGTE, PRKT ve MASDU puanları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). Ayrıca 

çocukların KĠ uygulama yaĢları, iĢitme kaybı tanısının konulma zamanı, aldıkları toplam 

eğitim süresi ve KĠ kullanım süresi ile aldıkları AGTE, PRKT ve MASDU puanları arasında 

anlamlı korelasyon bulunmuĢtur. SONUÇ: ÇalıĢma bulgularımıza göre iĢitme kaybı tanısının 

konulma zamanı, KĠ uygulama yaĢı, KĠ kullanım süresi, alınan eğitim süresi; çocuğun genel 

geliĢim düzeyi, dil becerileri ve sosyal-duygusal uyum düzeyi üzerine anlamlı olarak etki 

etmektedir. Erken yaĢlarda yapılan implant uygulamaları, çocukların gösterdikleri 

performanslarda daha baĢarılı olmalarını sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Koklear Ġmplant, GeliĢim Düzeyi, Dil GeliĢimi, Sosyal Uyum 

  



229 
 

Poster Presentation 

 

Gebelikteki Hormonal DeğiĢimler ve Göz Sağlığı Üzerindeki Etkileri 

 

Hatice G neĢ Çakmak
1
     Yakup G neĢ

2
 

 
1
Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Tıbbi Biyokimya (Yüksek Lisans Mezunu) 

2
Batman Bölge Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları 

*Sorumlu yazar: haticegunescakmak@gmail.com 

 

Özet 

  Gebelik, anne adaylarının kardiyovasküler, immün, endokrin vb birçok sistemi üzerinde 
önemli değiĢikler meydana gelmesine neden olan bir süreçtir. Gebelik döneminde anne 

adaylarının hormon üretim seviyelerinde değiĢimler meydana gelmektedir. Hormonal 

seviyedeki bu değiĢimler birçok fiziksel ve duygusal değiĢikliklere sebep olmaktadır. Bu 

hormonal ve fiziksel değiĢimlerden etkilenen organlardan biri de gözlerdir. Yapılan bazı 

çalıĢmalarda gebeliğin, gözün korneal biyomekanik özelliklerini, kornea kalınlığını, kontak 

lens kullanımını, korneal kurvatürünü ve göz içi basıncını etkilediği öne sürülmüĢtür. Bu 

çalıĢmalarda östrojen hormonunun korneanın biyomekanik özellikleri üzerinde güçlü bir 

düzenleyici faktör olduğu, menstrüel siklusta ve gebelik sırasında kandaki östrojen düzeyine 

bağlı olarak kornea kalınlığında değiĢiklikler tespit edildiği bildirilmiĢtir. Yine gebelikte 

korneal kurvatürde artıĢ olduğunu bildiren çalıĢmalar mevcuttur. Gebelikte korneal kalınlık ve 

kurvatür değiĢikliklerinin kontakt lens kullanımındaki rahatsızlıkta etkili olabileceği 

bildirilmektedir. Bu çalıĢmada, anne adaylarının gebelik döneminde geçirdikleri hormonal 

değiĢimler ve bu değiĢimler ile göz sağlığı arasındaki iliĢki değerlendirilmiĢtir. Gebelik 

sürecinde meydana gelen hormonal değiĢimlere bağlı anne adaylarının göz sağlıklarını 

korumak amacıyla dikkat etmeleri gereken hususlar tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik Dönemi, Hormonal DeğiĢimler, Göz Sağlığı 
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Abstract 

 Geminasyon tek bir diĢ germinin invajinasyonla ikiye ayrılmasıyla oluĢan nadir görülen diĢ 

Ģekil anomalisidir. Süt ve daimi diĢlerde görülebilir. KomĢu iki diĢin birleĢmesiyle oluĢan 

füzyondan ayrımında ark üzerindeki diĢ sayısı dikkate alınmaktadır. Kliniğimize estetik kaygı 

nedeniyle baĢvuran 11 yaĢındaki kız çocuğuna yapılan klinik ve radyolojik muayene 

sonucunda 12 numaralı diĢte yapıĢık kron-kök ve anterior diĢlerinde çapraĢıklık tespit edildi. 

Arktaki diĢ sayısına bakıldığında normalden fazla olduğu görüldü. Bu bulgular ıĢığında 

geminasyon teĢhisi konuldu. Ortodonti ve periodontoloji bölümü ile yapılan konsültasyon ile 

diĢlere kanal tedavisi yapıldı, daha sonra diĢler cerrahi olarak ayrılıp biri çıkarıldı ve 

ortodontik tedavi açısından takibe alındı. Sonuç olarak Ģekil anomalisi olan geminasyon 

etkilenen diĢin konumuna göre estetik, fonksiyon ve fonasyonu etkilemektedir. Vakamız 

pedodontist, periodontolog ve ortodontistin dahil olduğu çoklu disipliner yaklaĢımı içeren bir 

tedavi protokolü ile tedavi edildi. Hastamızın takibi devam etmektedir. 

Keywords: Geminasyon, ġekil Anomalisi, Çoklu Disipliner YaklaĢım 
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Abstract 

 Kalça kırıkları hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyen, tedavi ve 

bakım maliyeti yüksek olan yaralanmalardır. Kalça kırıkları genellikle ortopedik cerrahi 

giriĢimle tedavi edilmektedir. Kalça kırığı için modern tedavinin amacı, kırık iyileĢirken 

hastayı mümkün olan en kısa sürede, günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirebilecek 

hareketliliğe ulaĢtırmak, bacağın anatomik düzenini ve fonksiyonunu sağlamak ve ağrıyı 

azaltmaktır. Ayrıca hastanın yatağa bağımlı olmasında durumunda da yaĢanacak 

komplikasyonların azaltılması için de hastanın hareketinin sağlanması gerekmektedir. Bu 

çalıĢma, bir üniversitenin tıp fakültesi hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yatan ve 

kalça fraktürlü hastalarda pozisyon değiĢtirmeye bağlı ağrının değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıĢ tanımlayıcı tipte ve kesitsel olarak planlanmıĢ bir araĢtırmadır. Ağustos 2017- Ocak 

2018 tarihleri arasındaki 8 aylık süreçte ortopedi kliniğine yatıĢı yapılan 60 yaĢ ve üzeri 148 

kalça kırıklı hasta araĢtırma kapsamına alındı. AraĢtırmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar 

araĢtırma dıĢında bırakılarak, araĢtırma 108 hasta ile tamamlandı, örneklemin %72.97‟sine 

ulaĢıldı. ÇalıĢmanın gücü ise %80 olarak hesaplanmıĢtır. AraĢtırmaya katılanların hastaların 

yaĢ ortalaması 68.42+2.23, cinsiyeti çoğunlukta kadındır. Hastaların tamamı postop dönemde 

ağrı yaĢadıklarını belirttiler. Hastalara pozisyon verilmeden bir saat öncesinde analjezi alma 

durumları değerlendirildi ve çoğunun analjezi kullanmadığı saptandı. Hastaların çoğunun ağrı 

ile baĢ etmede bir yöntem kullanmadığını belirtmiĢlerdir. Hastaların pozisyon değiĢikliğine 

bağlı ağrıları değerlendirildiğinde ise pozisyon sonrası ağrı seviyesinin puanının daha yüksek 

olduğu saptanmıĢtır. Analjezi kullanan hastaların pozisyona bağlı ağrılarını 

değerlendirdiğimizde yine bu grubun pozisyon sonrası ağrı puanlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. Sonuç olarak, hastaların postop dönemde immobilizasyonuna neden olan ağrıyı 

önlemeye yönelik giriĢimleri planlamalı ve uygulamalıdır. Ayrıca hastaların ağrılarının 

yönetilmesinde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Keywords: Ağrı, Kalça Fraktürü, Pozisyon 
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Abstract 

 Klinik laboratuvar testleri hastalıkların tanı, teĢhisi ve takibinde çok yaygın bir Ģekilde tıbbi 

karar aracı olarak kullanılmaktadırlar. Test sonuçlarıyla birlikte sunulan referans aralıklar bir 

bireydeki sağlık veya hastalık durumunun değerlendirilmesinde klinisyenler için vazgeçilmez 

bir öneme sahiptir. Klinisyenlerin test sonuçlarından verimli bir Ģekilde yararlanabilmesi için, 

doğru ve güvenilir sonuçların, doğru ve güvenilir referans aralıklarıyla birlikte sunulması çok 

önemlidir. Referans aralığı, referans bireylerin oluĢturduğu örnek referans dağılımından belli 

istatistiksel yöntemlerin kullanılması ile elde edilen referans değerlerinin tanımlandığı 

aralıktır. Her bir klinik tanı testi için üretici firma tarafından belirlenmiĢ bir referans aralığı 

mevcuttur. Hem Uluslararası Klinik Kimya ve Laboratuvar Tıbbı Federasyonu (IFCC-

International Federation of Clinical Chemistry) hem de Klinik Laboratuvar Standartları Ulusal 

Komitesi (CLSI-The Clinical and Laboratory Standards Institute) popülasyon, diyet, 

kullanılan teknik donanım ve referans grubunun farklılığı gibi sebeplerden ötürü her 

laboratuvarın kendi referans aralığını belirlemesini tavsiye etmektedir. Ancak günümüzde her 

laboratuvarın her bir test için referans aralıklarını hesaplaması zahmetli ve masraflı bir 

süreçtir. Bu çalıĢmada, her hastanenin hizmet verdiği bölgedeki referans aralıkları 

belirlemesinin önemi, referans aralık belirleme yöntemleri ve bu yöntemlerin birbirine göre 

avantaj ve dezavantajları ve ayrıca son yıllarda ülkemizde referans aralıkların belirlenmesine 

yönelik olarak yapılmıĢ çalıĢmalara değinilecektir. 

Keywords: Klinik Laboratuvar Testleri, Referans Aralıkları, Ifcc, Clsı 
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Özet 

 Özet Amaç: Komplike kron-kök kırıkları pulpa açılımı ile birlikte görülen mine-dentin 

kırıklarıdır ve çocuklarda fonksiyon, fonasyon ve estetik açıdan ciddi problemler 

oluĢturabilmektedir. Bu vaka raporu apeksi kapalı, nekrotik pulpalı, komplike kron-kök 

kırığına sahip 11 nolu diĢin cam fiber post destekli kompozit kullanılarak kırık parçanın tekrar 

yapıĢtırılmasıyla restorasyonunu içermektedir. Yöntem: 11 yaĢında erkek hasta 8 ay önce 

düĢme sonucu kırık gerçekleĢen 11 nolu diĢinin tedavisi için kliniğimize baĢvurmuĢtur. 

Hastanın ağız içi ve radyografik muayenesinde 11 nolu diĢte, komplike kron-kök kırığı 

gerçekleĢtiği ve kırık diĢ parçaları arasında granülasyon dokusunun oluĢtuğu görüldü. Kırık 

diĢ parçası anestezi altında alınıp kullanılıncaya kadar süt içerisinde 4°C ortamda saklandı. 

Granülasyon dokusu koter yardımıyla uzaklaĢtırıldı ve aynı seansta kanama kontrolü 

sağlandıktan sonra endodontik tedaviye baĢlanıldı. Kök kanal boyu belirlenerek H tipi 

eğelerle preperasyon yapılmaya baĢlanıldı. Ġrrigasyon ajanı olarak %5,25 lik sodyum 

hipoklorit kullanıldı. Kök kanalı ara seansta Ca(OH)2 patı (Sultan, USA) ile doldurularak 

geçici olarak kapatıldı. 2.seansta kanal soğuk lateral kompaksiyon tekniği ile doldurulmuĢtur. 

Polisaj yapılıp ağız hijyen eğitimi verildi. Hasta 2 gün sonra tekrar çağrılmıĢtır. Kök kanalının 

2/3‟ü olacak Ģekilde cam fiber post kök kanalına yerleĢtirildi. Kırık diĢ parçası kompozit rezin 

yardımıyla (Light-curing Ormocer Admira VOCO Germany Filtex Supreme 3M ESPE USA) 

kalan diĢ kısmına yapıĢtırıldı . Sonuç: Komplike kron-kök kırığı gerçekleĢmiĢ ve pulpa 

nekrozu oluĢan sert doku kaybının fazla olduğu diĢlerde cam fiber post ve kompozit rezin 

yardımıyla kırık parçanın tekrar yapıĢtırılması hızlı ve etkili bir konservatif tedavi yaklaĢımı 

olarak baĢarılı olabileceği düĢünülmektedir. 
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Özet 

 Özet Amaç: Komplike kron-kök kırıkları pulpa açılımı ile birlikte görülen mine-dentin 

kırıklarıdır. Bu vaka raporu apeksi kapalı, nekrotik pulpalı, komplike vertikal kron-kök 

kırığına sahip 11 nolu diĢin kompozit yardımıyla kırık parçanın yapıĢtırılarak hastanın estetik, 

fonksiyon ve fonasyon ihtiyacı tekrardan kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Yöntem: 12 yaĢında kız 

hasta 1 yıl önce travma sonucu kırık gerçekleĢen 11 nolu diĢinin tedavisi için kliniğimize 

baĢvurmuĢtur. Hastanın ağız içi ve radyografik muayenesinde 11 nolu diĢte, komplike vertikal 

kron-kök kırığı gerçekleĢtiği görüldü. Anestezi yapılıp haraketli olan kırık hattı akıĢkan 

kompozit rezin yardımyla dikkatlice sabitlendi. Endodontik giriĢ kavitesi açılıp kök kanal 

boyu belirlenerek H tipi eğelerle preperasyon yapılmaya baĢlanıldı. Ġrrigasyon ajanı olarak 

%5,25 lik sodyum hipoklorit kullanıldı. Kök kanalı ara seansta Ca(OH)2 patı (Sultan, USA) 

ile doldurularak geçici olarak kapatıldı. 2.seansta kanal soğuk lateral kompaksiyon tekniği ile 

doldurulmuĢtur. Kırık diĢ, kompozit rezin yardımıyla (Light-curing Ormocer Admira VOCO 

Germany Filtex Supreme 3M ESPE USA) estetik açıdan restore edildi. Sonuç: Komplike 

kron-kök kırığı gerçekleĢmiĢ ve pulpa nekrozu oluĢan sert doku kaybının olduğu diĢlerde 

endodntik tedavinin takiben kompozit rezin yardımıyla kırık parçanın tekrar yapıĢtırılması 

etkili bir konservatif tedavi yaklaĢımı olarak baĢarılı olabileceği düĢünülmektedir. 
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Özet 

 GĠRĠġ VE AMAÇ: Konstipasyon toplumda oldukça sık görülen, sıklığı kullanılan 

tanımlara göre farklılık gösteren, ülkemizde prevelansı %29-40 arasında değiĢen bir 

gastrointestinal problemdir. Konstipasyon hastalar tarafından defekasyon frekansının 

azalması, sert dıĢkı, tamamlanmamıĢ boĢaltım hissi ile tanımlanan bir semptom iken; sağlık 

profesyonelleri tarafından haftada üç kereden az dıĢkılama olarak tanımlamaktadır. Kronik 

konstipasyonun risk faktörleri arasında ilerlemiĢ yaĢ, psikolojik problemler, yetersiz ve 

dengesiz beslenme ve azalmıĢ fiziksel aktivite düzeyi bulunmaktadır. Bu sebeplerle fiziksel, 

mental ve sosyal iyilik halini etkileyerek sağlıkla iliĢkili yaĢam kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu çalıĢmanın amacı, kronik konstipasyonlu bireylerde manyetik alan 

tedavisinden yararlanarak kalın bağırsak fonksiyonlarında düzelme sağlayabilmektir. 

MATERYAL VE METOT: ÇalıĢmaya kronik kabızlık problemi olan 18-68 yaĢ arasında 13 

birey dahil edilmiĢtir. Katılımcılara haftada 2 kez sırtüstü yatma pozisyonunda, halka Ģeklinde 

olan magnetoterapi elektrotları abdominal bölgeye yerleĢtirilerek, 17-32 Hertz ve 30-60 Gauss 

gücünde ve 30 dakika süreyle magnetoterapi uygulaması yapılmıĢtır. ÇalıĢma, tedaviler 

arasında en az 1 gün bırakılacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Tedavinin öncesinde ve sonrasında 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) ve Konstipasyon YaĢam Kalitesi Ölçeği (KYKÖ) 

değerlendirilmiĢtir. BULGULAR: ÇalıĢmada, bireylerin tedavi öncesi ve sonrası 

değerlendirme parametreleri karĢılaĢtırıldığında; KCÖ alt parametreleri (DıĢkılama 

Tıkanıklığı, Kalın Bağırsak Tembelliği Alt Ölçeği, Ağrı) ile toplam skorunda anlamlı bir 

iyileĢme gözlemlenmiĢtir (p=0,01). KYKÖ skorunda da anlamlı bir düzelme meydana 

gelmiĢtir (p=0,01). SONUÇ: Magnetoterapi tedavisi, konstipasyona bağlı ortaya çıkan 

dıĢkılamada zorluk, kalın bağırsak hareketlerinde yavaĢlama, ağrı gibi alt parametrelerde 

iyileĢme sağlamıĢtır. Magnetoterapi tedavisi, konstipasyon Ģikayeti olan hastalarda olumlu 

sonuçlar meydana getirebilecek ve bağırsak eğitiminden hızlı sonuçlar alınmasını sağlayan bir 

elektroterapi ajanı olarak kullanılabilir. 
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Özet 

 Amaç: Bu çalıĢmanın amacı obezite cerrahi seçeneklerinden lap sleeve gastrectomy 

uygulanan hastalarda preoperatif ve postoperatif dönemde kilo değiĢimleriyle aerobik 

kapasitelerinde, benlik algılarında ve yaĢam kalitelerinde ortaya çıkabilecek değiĢikleri 

saptamaktır. Yöntem: Benzer demografik özellikteki gönüllü 14 obezite cerrahisi geçirmiĢ 

kadın birey çalıĢmaya dahil edildi. Cerrahi öncesi ve sonrasındaki aerobik kapasite değiĢimini 

ölçmek için 6 dakika yürüme testi kullanıldı. Benlik saygısı değiĢimleri için Rosenberg Benlik 

Saygısı ölçeği kullanıldı. YaĢam kalitesindeki değiĢimler için Obez Bireylere Özgü YaĢam 

Kalitesi ölçeği kullanıldı. Sonuç: Obezite cerrahisi öncesi ve sonrasında bireylerin aerobik 

kapasiteleri ve yaĢam kalitelerinde anlamlı fark bulunurken, benlik saygısında anlamlı fark 

bulunamamıĢtır. Aerobik kapasitesindeki değiĢiklikler Independent Sample t-Test ile analiz 

edilip sonuçlar arasında anlamlı iliĢki bulundu (p<0.05). YaĢam kalitesindeki değiĢiklikler 

Independent Sample t-Test ile analiz edilip sonuçlar arasında anlamlı iliĢki bulundu (p<0.05). 

Benlik saygısındaki değiĢiklikler Independent Sample t-Test ile analiz edilip sonuçlar 

arasında anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır (p>0.05). TartıĢma: Literatürde obezite cerrahisi öncesi 

ve sonrasında aerobik kapasite, benlik algıları ve yaĢam kalitesi gibi özellikleri birarada 

inceleyen çok çalıĢma bulunmamaktadır. Benlik saygısında obez bireylere yönelik daha geniĢ 

kapsamda çalıĢmalar yapılması ve daha spesifik ölçekler bulunması beklenmektedir. Bu 

çalıĢmanın en önemli sonucu; obezite cerrahisi geçiren bireylerin aerobik kapasitelerinin ve 

yaĢam kalitelerinin belirgin orandaki artıĢıdır. Bu sonucun bu bireylere yönelik oluĢturulacak 

olan rehabilitasyon ve egzersiz programı süreçlerine yol gösterici olduğu düĢünülmektedir. 
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Abstract 

 GiriĢ: Hemofili kanda pıhtılaĢma faktörlerinin eksikliği veya yokluğu ile karakterize 

doğuĢtan meydana gelen X‟e bağlı resesif geçiĢli bir hastalıktır. Faktör VIII (Hemofili A) ve 

faktör IX (Hemofili B) olmak üzere iki yaygın tür bulunmaktadır. Hemofili hastalığının en 

önemli klinik bulguları kas iskelet sistemi etkilenimleridir. Eklem içerisinde meydana gelen 

kanamalar (hemartroz) ana komplikasyondur. Düzenli fizyoterapi eklem hareket aralığını 

korumak, hemartroz sonrası iyileĢmeyi sağlamak ve denge, koordinasyon parametrelerini 

artırmak amacıyla uygulanır. Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmamız; pediatrik ağır hemofili A tanısı 

almıĢ 10 yaĢında erkek bir olgunun fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkinliğini 

ortaya koymak amacıyla planlandı. Yöntem: ÇalıĢmaya 10 yaĢında erkek, ağır hemofili A 

tanısı almıĢ hasta dahil edildi. Kliniğe sağ diz artropati Ģikayetiyle baĢvuran olgunun alt 

ekstremite kas kuvveti Manuel kas testi ile, Statik dengesi tandem duruĢ ve dinamik dengesi 

tandem yürüyüĢ ile değerlendirildi. Hastanın günlük yaĢam aktivitelerindeki bağımsızlığı 

FISH (fonksiyonel bağımsızlık skoru) ile ölçüldü. Olgu düzenli olarak haftada 3 gün medikal 

tedavi görürken tedaviye ek olarak 5 ay boyunca fizyoterapist eĢliğinde rehabilitasyon 

programına alındı. Hastaya ilerleyici dirençli egzersizler, denge ve koordinasyon eğitimi 

verildi. TartıĢma ve Sonuç: Hastanın genel alt ekstremite kas kuvvetinde artıĢ görüldü. Diz 

ekstansiyon kas kuvveti tedavi öncesinde 3- iken, tedavi sonrası 4+ değerine ulaĢtı. Hastanın 

statik denge değerlendirmesi tedavi öncesinde sol ayak önde 10/30 sn, sağ ayak önde 22/30 sn 

iken, tedavi sonrası 30 sn olarak tespit edildi. Dinamik denge değerlendirmesi tedavi 

öncesinde 10 adım yürüme 30 sn iken, tedavi sonrasında 18 sn olarak değerlendirildi. 

Olgunun tedavi öncesi FISH skoru 29 iken, tedavi sonrası 32 puan olarak belirlendi. 

Rehabilitasyon süreci devam eden olguda tedavi süresince herhangi bir kanama öyküsü 

olmamıĢtır. Hemofili A tanısı almıĢ hastalarda medikal tedaviye ek olarak uygulanan 

fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının kas kuvvet ve endurasta iyileĢme sağlayarak 

bireylerin kanama öykülerini azaltıp bağımsızlık düzeylerini artırdığı görüldü. 

Keywords: Hemofili, Fizyoterapi, Hemofili a 
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Abstract 

 Diyabetes mellitus insülin sentezinde azalma veya insülin direnci nedeniyle kan Ģekerinde 

artma ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Uluslararası Diyabet Federasyonu‟na (IDF) 

göre, 2010‟da 285 milyon insan olan prevalansının 2030‟da yaklaĢık %50 oranında artıĢ 

gözlenerek 439 milyona yükseleceği tahmin edilmiĢtir. 2009‟da BirleĢik Devletler‟de tüm son 

evre böbrek hastalığı (ESRD) vakalarının % 44‟ünün sebebinin diyabetik nefropati (DN) 

olduğu rapor edilmiĢtir. Her iki diyabet tipi de, ESRD‟ye yol açan nefropati insidansının 

yüksek olması nedeniyle sağlık bakım maliyeti ve mortaliteyi arttırmakta ve diyalizin ve de 

böbrek transplantasyonunun majör nedenini oluĢturmaktadır. Diyabetik nefropati, dünya 

çapında son evre renal hastalığın majör nedenidir. Diyabetik nefropati hem tip 1 hem de tip 2 

diyabetli hastaların yaklaĢık %30‟unu etkilemektedir. Diyabetik nefropati geliĢimine olan 

yatkınlığın hassas belirteçleri bilinmemektedir ve renal yetmezliğe progresyona yol açan 

patojenik moleküler mekanizmalar tam olarak anlaĢılamamıĢtır.Yurdumuzda kekik adı altında 

özellikle baharat olarak kullanılan bitkilerin büyük bir kısmı Origanum türleridir. Vücut 

ağırlığının 50 mg/kg dozunda Origanum majorana ekstresi, diyabet baĢlangıcından sonraki 2 

ay boyunca diyabetik sıçanlara oral yoldan uygulandı. Vücut ağırlığı değiĢimi ve serum 

glukoz düzeyi günlük olarak kaydedildi. Serum glukoz, insülin, total kolesterol, alanin 

aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz seviyeleri gibi biyokimyasal parametreler 

ölçüldü. Diyabetik sıçanların oral Origanum majorana ekstresi uygulaması ile serum glukoz 

seviyesinde hafif bir düĢüĢe ve serum toplam kolesterol, alanin aminotransferaz, aspartat 

aminotransferaz ve sitokinseviyelerinde diyabetik kontrol farelerine kıyasla anlamlı değiĢim 

gözlenmiĢtir. 
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Özet 

 Doğal kaynakların diyabet tedavisinde kullanımına ve bu kaynaklardan hareketle yeni ilaç 

molekülleri geliĢtirilmesine 20. yüzyılın ilk çeyreğinde baĢlanmıĢtır. Günümüzde 400'ü aĢkın 

bitki ve 120'den fazla doğal kaynaklı ürün diyabet hastaları tarafından tedaviye destek 

amacıyla kullanılmaktadır. Türk toplumu tarafından birçok farklı hastalığın tedavisi için 

çeĢitli bitkiler farklı yollarla bilinçli veya bilinçsiz olarak tüketilmektedir. Bu bitkilerin 

tüketimi sonrasında kiĢiler fayda görebildiği gibi zarar da görmektedirler. YanlıĢ bitki seçimi, 

uygun olmayan dozlarda kullanım, yanlıĢ kullanım Ģekli gibi birçok etken kiĢinin bitkiden 

fayda görmesinin aksine kiĢiye zarar vermektedir. Bu çalıĢma ile streptozotosin ile indüklenen 

Tip 2 diyabetik sıçanlarda Origanum onites bitkisinin etanol:su karıĢımıyla hazırlanan 

ekstresinin hipoglisemik etkinliği, kronik diyabet hastalarında oluĢan doku hasarrına 

koruyucu etkisi ve kullanılması gereken doz araĢtırılmıĢtır. Vücut ağırlığının 50 mg / kg 

dozunda Origanum onites ekstresi, diyabet baĢlangıcından sonraki 2 ay boyunca diyabetik 

sıçanlara intraperitonal yoldan uygulandı. Vücut ağırlığı değiĢimi ve serum glukoz düzeyi 

günlük olarak kaydedildi. Serum glukoz, insülin, total kolesterol, alanin aminotransferaz, 

aspartat aminotransferaz ve sitokin seciyeleri gibi biyokimyasal parametreler ölçüldü. 

Diyabetik sıçanların oral Origanum onites ekstresi uygulaması ile serum glukoz seviyesinde 

hafif bir düĢüĢe ve serum toplam kolesterol, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz 

ve sitokinseviyelerinde diyabetik kontrol farelerine kıyasla anlamlı değiĢim gözlenmiĢtir. Her 

ne kadar oral antidiyabetikler ve insülin terapötik diyabet konusunda etkili olsalar da, yüksek 

maliyetlerinin yanı sıra, kullanımını zorlaĢtıran yan etkileri vardır. Bu nedenle, hipoglisemik 

aktivite gösteren bitkilerin veya doğal kompozisyonların araĢtırılması, yeni aktif 

kompozisyonlara ihtiyaç duyulmaktadır, daha az toksiktir ve insanlar için muhtemelen daha 

eriĢilebilirdir. 
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Özet 

 UyuĢturucu madde kullanımı önemli bir sağlık problemidir ve dünyada çapında giderek 

artmaktadır. Toxoplasmosis, sıklığı coğrafik konuma, yaĢa, beslenme ve hayat tarzına bağlı 

olarak farklılıklar gösterir. Nöropatolojik çalıĢmalarda Toxoplasma gondii‟nin nöronlar, glial 

hücreler ve özellikle astrositler üzerine in-vitro selektif etkisi bulunmaktadır. ÇalıĢmamızda 

uyuĢturucu madde kullanan kiĢilerde fırsatçı bir patojen olan anti-T.gondii IgG ve IgM 

antikorlarının dağılımı Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile araĢtırılması ve 

fırsatçı bir patojen olan T.gondii seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. UyuĢturucu 

madde kullandığı tespit edilen 65 kiĢi ile herhangi bir uyuĢturucu madde kullanmayan 65 

kiĢide (kontrol grubu) anti-T.gondii IgG ve IgM antikorlarının dağılımı ELISA yöntemi ile 

araĢtırıldı. UyuĢturucu madde tespit edilen toplam 65 kiĢinin yaĢları ortalaması ondokuzdur. 

UyuĢturucu madde kullananların 24 (%36,9)‟ünde IgG, 2(%3,1)‟sinde IgM, 2 (%3,1)‟sinde 

ise hem IgG hem de IgM seropozitifliği saptandığı belirlenmiĢtir. YaĢları ortalaması 29,4 olan 

15‟i erkek, 50‟si kadın olmak üzere toplam 65 kiĢi kontrol grubu olarak çalıĢılmıĢtır. Kontrol 

grubun 17 (%26,2)‟sinde IgG, 3(%4,6)‟ünde IgM, seropozitifliği bulunmuĢtur. IgM 

seropozitifliği bulunan örneklerin 3‟ünde de IgG‟de pozitif olarak saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada, 

uyuĢturucu madde kullananlarda toxsoplasmanın sağlıklı bireylere göre daha yüksek oranda 

bulunmuĢtur. Bu parazit ile nöropsikiyatrik hastalıklar arasındaki potansiyel iliĢkinin 

saptanması için geniĢ çaplı kohort araĢtırmaların yapılması kanaatindeyiz. 
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Özet 

 AMAÇ: Yapılan çalıĢmada yetiĢkin ve ileri yaĢ kadınların plantar basınç dağılımlarının 

karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. GEREÇ-YÖNTEM: Ġstanbul Medipol Üniversitesi Protez 

Ortez AraĢtırma Merkezi (POMER) ve Aktif Ortopedik Ortez Protez Uygulama Merkezinde 

Aralık 2018-Mart 2019 arasında 25-40 yaĢ 35 kadın yetiĢkin grubu olarak, 60-75 yaĢ ise 35 

kadın ileri yaĢ grubu olarak 70 kadın çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Bireylerin demografik 

bilgileri kaydedilmiĢtir. Toplam plantar basınç dağılımı Sensor Medica Dynamic 120x50 

baropedometrik cihazı ile ölçülmüĢtür. FreeStep programı ile sağ ve sol ayağın podalik açısı, 

6 bölgeye ayrılmıĢ ayakların medial ve lateral bölgelerine binen yükler ile sağ ve sol ayağa 

binen toplam yükler belirlenmiĢtir. BULGULAR: ÇalıĢmaya dahil edilen gruplar arasında sağ 

ve sol podalik açılar arasında (sağ p=0,310, sol p=0,489), sağ ve sol ayağa binen yüklere 

bakıldığında gruplar arası anlamlı fark bulunmamıĢtır (p=0,261). Medial-lateral ve ön-orta-

arka ayak olacak Ģekilde 6 bölgeye ayrılmıĢ ayakların sonuçlarına göre sağ orta ayağın medial 

ve lateral kısımlarına binen yüklerde gruplar arası ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuĢ 

(p=0,000), sol ön ayağın lateral ve sağ orta ayağın medial kısımlarında da anlamlı fark 

görülmüĢtür (Sol ön lateral p=0,002, Sağ orta medial p=0,003). Vücut kitle indeksi ortalaması 

ileri yaĢ grubunda yetiĢkin gruba göre anlamlı bulunmamıĢtır, ancak vücut kitle indeksi 

ortalamasının yaĢlılarda daha fazla olduğu belirtilmiĢtir. SONUÇ: ÇalıĢmaya dahil edilen iki 

grup karĢılaĢtırıldığında özellikle orta ayak bölgesinde farklılık olduğu görülmektedir. Bu 

değiĢim ilerleyen yaĢ ile beraber ayakta arkları oluĢturan kas grubunun zayıflaması ve ayağın 

plantar yüzeyinde taktil duyunun azalması ile iliĢkilendirilmiĢtir. 
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Abstract 

 Hastaların artan estetik beklentileri ile birlikte metal destekli seramik restorasyonlara 

alternatif tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmuĢtur. Tam seramik restorasyonlar iyi bir estetik 

sunmalarına karĢın mekanik olarak yeterli dirence sahip değildirler. Bu nedenle klinik 

kullanım alanları kısıtlıdır. Tam seramik sistemlerinden biri olan zirkonya seramikler yüksek 

kırılma tokluğu ve bükülme dayanımı gösterirler. Bu özellikleri sayesinde diğer tam seramik 

restorasyonlara kıyasla çok daha geniĢ bir uygulama alanına sahiptirler. Üstün mekanik 

özelliklerine ilaveten biyouyumlu, estetik ve kimyasal olarak stabil olmaları da diğer 

avantajlarıdır. Zirkonya seramikler yüksek kristal içeriğiden dolayı opak yapıdadır. Daha iyi 

bir estetik sonuç elde etmek amacı ile zirkonya alt yapıların üzerine veneer seramiği 

uygulanmaktadır. Estetik fakat mekanik açıdan yetersiz olan seramik materyalinin zirkonya 

alt yapı ile desteklenmesi ile hem estetik hem de dayanıklı restorasyonlar yapılabilmektedir. 

Zirkonya restorasyonlarda karĢılaĢılan en yaygın klinik baĢarısızlık veneer seramiğinde kırık 

ve çatlakların oluĢmasıdır. Restorasyonun uzun dönem baĢarısı için zirkonya altyapı ile 

veneer seramiği arasındaki bağlantının iyi olması gerekmektedir. Genel olarak veneer 

seramiği zirkonya alt yapı üzerine tabakalama yöntemi ile uygulanır. Bununla birlikte 

presleme yöntemi ve dijital yöntemler de kullanılmaktadır. Ayrıca zirkonya alt yapı ile veneer 

seramiği arasındaki bağlantıyı arttırmak için zirkonya alt yapı-veneer seramik arayüzüne 

çeĢitli yüzey iĢlemleri ve bağlayıcı ajanların uygulanması da literatürde yer almaktadır. 

Yazarlar, zirkonya alt yapılara veneer seramiğinin uygulanması için kullanılan yöntemlerin 

detaylı olarak açıklanmasını amaçlamıĢtır. 
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Abstract 

 The aims of the present study we examined the effect of ghrelin, obestatin and leotin on 

mammary tissue cells characterist features regulatory roles and distribution. Ghrelin, a 28 

amino acid gastric peptide, was found to be a potent releaser of GH and in addition, actively 

participate in controlling energy balance and the regulation of food intake. Previous reports 

have described the identification of ghrelin-immunoreactive (IR) cells in mammalian tissue 

including pancreas, pituitary, hypothalamus, immune cells, lung, placenta, ovary, testis and 

mammary gland. It is well known that ghrelin participates in the regulation of many functions 

in the body. Obestatin anorectic is a peptide is encoded by the same gene with the hormone 

ghrelin and ghrelin in the opposite effect with. Leptin is a protein hormone containing 167 

amino acids. Body expressed mainly in adipose tissue leptin, a placenta, gastric epithelium, 

skeletal muscle, has been shown to be secreted by the pituitary gland and mammary gland. In 

this study,35 mature Spraque-Dawley female rats between 220-250 weight are used and 

obtained from the DUSAM (University of Dicle, Health Science Institution and Application 

Center) . Animals randomly taken into groups of five, two mammary glands in the abdominal 

region were removed totally in the pregnancy periods of 7, 14 and 21 days, and after the 7 day 

of birth, includes the 7 day of weaning under the control of Ketamine anesthesia. Mammary 

glands taken from all groups. are fixed about 24 hours on %10 neutral formaline 

solution.Then, they are blocked in the paraplast by routine histological procedure. 

Immunohistochemical staining for Ghrelin, Obestatin and Leptin are applied.In our study, it 

was determined that ghrelin, obestatin and leptin are stained with different intensity during the 

periods of pregnancy, lactation and involution. All these finding supports that different 

amounts ghrelin, obestatin and leptin which are located in different times and also different 

regions of the mammary gland may play a physiological role for growth and differentiation of 

epithelium. Bu çalıĢma 2008-13-28 nolu proje olup DÜBAP tarafından desteklenmiĢtir. 
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