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Değerli Meslektaşlarım, 

Sizleri, 20. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi DAAHK2021’e davet 

etmekten mutluluk duymaktayız. Yaşadığımız olağanüstü dönem içinde bilimselliğin 

devam etmesinde büyük özverilerle emek veren değerli akademisyen hocalarımız ile 2020 

kongresini tamamladık. Her geçen yıl giderek artan ilgi odağı olan DAAHK2021’nin tema’sı 

“Gelecekte Dijital Sağlığın Şekillendirilmesinde Aile Hekimliğinin Liderlik Rolünün 

Belirlenmesi” olarak belirlendi. 

Yeni normal olarak belirlenen ve hayatımızın her yönünü tümüyle değiştiren bu çağda 

“Dijital Dönüşüm” de beklenenden daha hızlı bir şekilde ivlendi. Sağlık alanında da kendini 

gösteren dijital dönüşüm, teletıp uygulamaları, yapay zekânın sağlık hizmet sunumuna 

entegre olması, giyilebilir dijital cihazların varlığı, sağlık sistemlerin blockchain uygulamları 

gibi yeni kavramları da güncel bilgiler olarak karşımıza çıktı. Bütün bu süreçlerde Aile 

Hekimlerinin Liderlik Rolünün belirlenmesi ile sağlıkta dijital dönüşümün de hayatımızda 

yer alacağı günlere doğru ilerliyoruz. 

Bütün bu dijital dönüşüm içinde aile hekimlerinin klinik yaklaşımları biyopsikososyal, 

kültürel ve varoluşsal boyutta ele almaları gibi disiplin olarak aile hekimliğinin 

bireyselleştirilmiş bakım vurgusuna inovasyon ile sağlıklı yeni bir gelecek kavramını 

irdelemek birinci basamak ruhu içinde, her bir bireyin kendine özgü ve tek olduğunu 

desteklemesiyle hekimlere, hastalarının iyileşmelerinde özerkliklerine saygı duyarak 
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destekleyici yaklaşım kurabilmeleri için “sağlıklı bir gelecek”  kurmasına rehberlik eder. 

Varoluşsal sorunları anlayan “iyileştirici” bir ilişkide bu kaygılar her bir bireyin gelişimini 

ve özünü anlamanın önemli parçalarını da içeren bir bütünsellik anlayışının hakim 

olacağını da görmekteyiz. 

Gelecekte Dijital Sağlığın Şekillendirilmesinde Aile Hekimliğinin Liderlik Rolünün 

Belirlenmesi’ni sizlerle, 20 – 23 Mayıs 2021 tarihlerinde Adana’da portakal çiçeklerinin 

kokusu eşliğinde zengin bir bilimsel program çerçevesinde, saygın uluslararası ve ulusal 

konuşmacıları dinlemek, sözel ve poster bildirileri sunmak, bilgi ve becerilerimizi 

güncellemek, fikir ve deneyim paylaşımında bulunmak, bilimsel işbirliği fırsatları 

yaratmak, yeni meslektaşlarla tanışmak ve eski dostlarla hasret gidermek üzere 

buluşacağız. 

Sizleri, Düzenleme Kurulu adına, Akdeniz’in incisi Adana’ya davet ediyor, sevgi ve 

saygılarımızı sunuyoruz. 

Prof. Dr. Ertan MERT    Prof. Dr. Ersin AKPINAR 

DAAHK2021 Eş Başkanı                DAAHK2021 Eş Başkanı 
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Onursal Başkan 

Prof. Dr. Mehmet Ungan  

(WONCA – Dünya Aile Hekimleri Örgütü Avrupa Başkanı ) 

Prof. Dr. Esra Saatçı  

(TAHUD  – Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Genel Başkanı ) 

 

Kongre Eş Başkanları 

Prof. Dr. Ertan Mert 

Prof. Dr. Ersin Akpınar 

Bilimsel Sekretarya 

Doç. Dr. Engin Burak Selçuk 

Dr. Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca 

Düzenleme Kurulu 

Çağatay Akkaya - (KAHED) 

Aydan Aksöyek 

Mahasti Alizadeh 

Servet Alkan - (HAHED) 

Faisal Abdul Latif AlNasir 

Nezih Dağdeviren 

Serpil Demirağ 

Saim Demirci 

Pınar Döner 

Hacı Yusuf Eryazğan 

Gürhan Poçan 

Samira Abbasgholizadeh 

Rahimi 

Yılmaz Sekizkardeş 

Önder Sezer 

Kurullar 
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Oraib AlSmadi 

Ali Tanju Altunsu (Adana İl Sağlık 

Müdürlüğü) 

Gürkan Arslan - (MAHDER) 

Radost Asenova 

Süheyl Asma 

Derya Ateş - (ŞUAHED) 

Erdem Birgül 

Fatma Gökşin Cihan 

Dursun Çadırcı 

Metin Çağatay - (GAHD) 

Tahsin Çelepkolu 

Raziye Şule Gümüştakım 

Zaim Jatic 

Süheyla Atalay 

Kahraman (VdGM) 

Haydar Karakoyun 

Cemal Kavasoğulları 

Ljiljana Cvejanov Kezunović 

Celal Kuş 

Selçuk Mıstık 

Kemal Noyan 

Gülsen Ceyhun Peker 

Ferdinando Petrazzuoli 

Mohammed Tarawneh 

H. Volkan Tekayak - (TAHUD) 

Ayşecan Terzioğlu 

Dilek Toprak 

Cumali Uri 

Jinan Usta 

Yücel Uysal 

Matilda Vojnovic 

Erol Yayla 

Erhan Yengil 

Demet Yılmaz (VdGM) 

Ahmet Yönder 

 

Bilimsel Danışma Kurulu 

Didem Adahan 

Hülya Akan 

Ayşe Semra Demir Akça 

Melahat Akdeniz 

Mehmet Akman 

Radost Assenova 

Tahsin Çelepkolu 

Mustafa Çelik 

Serap Çifçili 

Erol Aktunç 

Mahasti Alizadeh 

Mustafa Fevzi Dikici 

Güzel Dişcigil 

Tamer Edirne 

Ayfer Gemalmaz 

Özgür Enginyurt 

Süleyman Görpelioğlu 

Dilek Güldal 

Raziye Şule Gümüştakım 

Tolga Günvar 

Zaim Jatic 

Nazan Karaoğlu 

Ferdinando Petrazzuoli 

Samira Abbasgholizadeh 

Rahimi 

Peter Prydz 

Mehmet Sargın 

Engin Burak Selçuk 

Turan Set 

Nurver Turfaner Sipahioğlu 

Didem Sunay 

Hüseyin Avni Şahin 

Erkan Melih Şahin 
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Faisal Abdul Latif AlNasir 

Züleyha Alper 

Oraib AlSmadi 

Seçil Arıca 

Ümit Aydoğan 

Uğur Bilge 

Bruce Brinkley 

Jo Buchanan 

Darach O Ciardha 

Dursun Çadırcı 

Ayşe Çaylan 

Mustafa Çelik 

Serap Çifçili 

Reşat Dabak 

Serpil Demirağ 

Nejat Demircan 

Yeltekin Demirel 

Selim Kadıoğlu 

Mehtap Kartal 

Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu 

Çiğdem Apaydın Kaya 

Ljiljana Cvejanov Kezunović 

Nabil Mohammed Alkurashi 

Altuğ Kut 

Kamile Marakoğlu 

Jana Matuszak 

Mümtaz Mazıcıoğlu 

Vildan Mevsim 

Selçuk Mıstık 

Ekrem Orbay 

Ergun Öksüz 

Serdar Öztora 

Nilgün Özçakar 

Alis Özçakır 

Adem Özkara 

Ahmet Muhtar Şengül 

Nazlı Şensoy 

İsmet Tamer 

Mohammed Tarawneh 

Oğuz Tekin 

Ayşecan Terzioğlu 

Dilek Toprak 

Pınar Topsever 

Mehmet Uğurlu 

Yeşim Uncu 

Mehmet Ungan 

Jinan Usta 

Arzu Uzuner 

Pemra Ünalan 

İlhami Ünlüoğlu 

Nükhet Varlık 

Bektaş Murat Yalçın 

Erhan Yengil 

Emine Neşe Yeniçeri 

 

*Soyadına göre alfabetik sırayla 
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Kongre Tarihi ve Yeri 

20. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 20– 23 Mayıs 2021 

tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecektir. 

Kongre Dili 
Kongrenin resmi dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

Kayıt ve Danışma 

Kayıt ve danışma masaları, Kongre Merkezinde 20 Mayıs 2021 günü saat 09:00’da açılacak 

ve 23 Mayıs 2021 günü saat 12:00’ye kadar açık olacaktır. 

Yaka Kartı 

Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında 

sergi alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı 

yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir. 

Kredilendirme 
Türk Tabipler Birliği toplantımıza Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir. Bu 

krediler ile ilgili TTB-STE formları kongre çantaları içinde bulunacaktır. 

Toplantımız ayrıca Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) kredi puanı ile de kredilendirilecektir. Bu 

krediler ile ilgili TAHYK-SMG formları kongre çantaları içinde bulunacaktır. 

Sergi Alanı 

Kongre boyunca ilaç ve medikal cihaz firmaları ürünlerini kongre merkezinde kendilerine 

ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır. 

 

Genel Bilgiler 
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Davet Mektubu 

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet 

mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu 

kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir 

maddi destek sağlamayacaktır. 

Kurslar 

Kongre programı dahilinde, 20 ve 23 Mayıs 2021 günlerinde çeşitli kurslar 

gerçekleştirilecektir. Kurslarla ilgili detaylı bilgilendirmeyi bilimsel program sayfasından 

takip edebilirsiniz. 

Katılım Belgesi, Bilimsel Program ve Konuşma / Bildiri özetleri CD’si 

Katılım belgeleri kongre bitiminde kongre merkezinde bulunan kayıt masasından 

dağıtılacaktır. Kongre Bilimsel Program ve Konuşma / Bildiri 

özetleri www.daahk.org adresinde PDF olarak yayınlanacaktır. 
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Bilimsel Sekretarya 

Doç. Dr. Engin Burak Selçuk 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı – Malatya 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı – Sivas 

e-mail: scientific@daahk.org 

  

Organizasyon Sekretaryası 

KumGroup Congress & Organizations 

 

T: 0322 244 1037 

F: 0322 244 1012 

M: 0507 083 9383 

e – mail: daahk@kumgroup.net 

www.kumgroup.net 

 

İletişim 

http://www.daahk.org/
mailto:scientific@daahk.org
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20 Mayıs 2021 Perşembe 

 

 A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu 

08.30 – 10.00 Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

10.00 – 10.30 Ara       

10.30 – 12.00 Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

12.00 – 13.00 Öğle Yemeği  

13.00 – 14.00 Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları  

Sözel Bildiri 

Sunumları 

14.00 – 15.00  Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

15.00 – 15.30 Ara       

15.30 – 16.30 Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

16.30 – 17.30 Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

Sözel Bildiri 

Sunumları 

 

Bilimsel Program 
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21 May 2021 Friday 
 

Time 
zone in 
Turkey 

(GMT+3) 

A Hall B Hall C Hall D Hall E Hall 

09.30 – 
10.30 

4th VdGM Pre-Congress 
Meeting 

 
Opening Session 
Chair:  Dr. Halil Volkan Tekayak 
 

Telemedicine at Family Health 
Centers 
Dr. Süheyla Atalay Kahraman  
 

The concept of quality and a 
system proposal in Family Health 
Centers 
Dr. Volkan Sönmez 
 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

10.30 – 
11.10 

Keynote Session 
Chair:  Dr. Ali Öztürk  
 

Virtual exchanges and what is 
waiting for Vdgm in the future? 
Dr. Rocío García-Gutiérrez Gómez 
– VdGM Exchange Liaison  
 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

11.10 – 
11.20 

Break  

11.20 – 
11.50 

Panel 
Chair:  Dr. Süheyla Atalay 
Kahraman  
 

Attention to Hikikomori Epidemic 
in Pandemic! 
Dr. Demet Yılmaz  

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 
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11.50 – 
12.30 

Panel 
Chair:  Dr. Demet Yılmaz 
 

How to Identify Credible Sources 
of Information in the Digital Age 
Dr. İkbal Hümay Arman 
 

The Use of Artificial Intelligence 
in Digital Healthcare 
Dr. Rabia Eroğlu Kılaç 
 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

12.30 – 
13.30 
 

Lunch Break 

 

 

21 May 2021 Friday 
 

Time 
zone in 
Turkey 

(GMT+3) 

A Hall B 
Hall 

C 
Hall 

D 
Hall 

E 
Hall 

 

14.00 – 
14.35 

 

Opening Ceremony 
 

14.35 – 
15.20 
 
 

 

Açılış Konferansı 
Chairs: Prof. Dr. Ertan Mert 
             Uz. Dr. Halil Nacar 
 

Determining Family Practice’s Leadership Role 
in Shaping the Future Digital Health 
Gelecekteki Dijital Sağlığın Şekillendirilmesinde 
Aile Hekimliği Liderlik Rolünün Belirlenmesi 
Prof. Dr. Mehmet Ungan 
WONCA Europe - President 
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15.20 – 
15.30 

Break  

15.30 – 
16.30 

Panel 
Chair: Prof. Dr. Mehmet Ungan 
            WONCA Europe – President 
 

Digital Health: What Awaits Us in the Future 
Dr. Raman Kumar 
WONCA South Asia - President 
 

Prof. Dr. Shabir Moosa 
WONCA Africa - Pesident 
 

    

16.30 – 
16.40 

Break  

16.40 – 
17.25 

Panel 
Chair: Prof. Dr. Esra Saatçı 
 

Uptodate situation of the Covid19 Pandemic in 
the World and the Vaccination Process 
Covid19 Pandemisinde Dünyadaki Son durum ve 
Aşılama süreci  
Prof. Dr. Salman Rawaf 
Director of the WHO Collaborating Centre - 
Imperial College London 

 

    

17.25 – 
17.35 

Break  

17.35 – 
18.35 

Panel  
Chair: Prof. Dr. Dilek Toprak 
 

Jordan Family Physicians Experience with Digital 
Health During Covid 19 
Ürdün Aile Hekimlerinin Covid 19 Salgınındaki 
Dijital Sağlık Deneyimi 
Prof. Dr. Mohammed Tarawneh 
WONCA East Mediterranean - Past President 
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Prof. Oraib Al-Smadi  
WONCA East Mediterranean - Honorary Treasurer 
 

18.35 – 
19.00 

Break  

19.00 – 
20.00 

Konferans: 
Chair: Prof. Dr. Ersin Akpınar 
 

Pandemics in History: Learning from the Past 
and Planning for the Future 
Tarihsel Süreçte Salgınlar: Geçmişten Ders Alarak 
Geleceği Planlamak 
Doç. Dr. Nükhet Varlık 
Rutgers University – Newark, USA 
 

    

  
 

 

 
22 Mayıs 2021 Cumartesi 
 
 A Salonu B Salonu C 

Salonu 
D 

Salonu 
E 

Salonu 
08.30 – 
09.30 

Panel 
Covid-19 Pandemisinin 
Psikososyal Boyutları  
Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Selçuk Mıstık 
Dr. Çağatay Akkaya 
 
Erişkinlerde Covid-19 
Pandemisinin 
Psikososyal Boyutları 
Dr. Öğr. Üyesi Gamze 
Erten Bucaktepe 

Akılcı İlaç Kullanımı 
Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Mustafa 
Çelik 
Dr. Metin Çağatay 
 
Aile Hekimliğinde 
Akılcı İlaç Kullanımı: 
Gelecekte Bizi Ne 
Bekliyor? 
Uz. Dr. Mervegül Kaya  
 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 
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Çocuklarda Covid-19 
Pandemisinin 
Psikososyal Boyutları 
Doç. Dr. Yunus Emre 
Dönmez  
 
Sağlık Çalışanlarında 
Covid-19 Pandemisinin 
Psikososyal Boyutları 
Doç. Dr. Tahsin 
Çelepkolu 
 

Çocukluk Döneminde 
Üst ve Alt Solunum 
Yolu Enfeksiyonları 
Uz. Dr. Hümeyra 
Aslaner 
 

09.40 – 
10.40 

Covid-19 ve Birinci 
Basamak Etkileri 
Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. İlhami 
Ünlüoğlu 
 
Covid-19 Takibinde 
Birinci Basamağın Rolü 
Prof. Dr. Özgür 
Enginyurt 
 
Covid-19 Sürecinde 
Kronik Hastalık Takipleri 
Doç. Dr. Mustafa 
Kürşat Şahin 
 
Covid-19 Hastalarında 
Evde Takip 
Doç. Dr. Engin Burak 
Selçuk 

Oturum Başkanları:  
Doç. Dr. Tahsin 
Çelepkolu 
Dr. Servet Alkan 
 
Birinci Basamakta sık 
görülen cilt 
hastalıklarına yaklaşım 
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye 
Yasak Güner 
 
Lokal Kortikostreoid 
Tedavisi: Kime, 
nerede, ne zaman, ne 
kadar? 
Doç. Dr. Mehmet 
Kayhan 
 
Endemik Artan bir 
Sorun: Kutanöz 
Leishmaniasis - Şark 
Çıbanı  

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 
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Doç. Dr. Bilge 
Fettahlıoğlu 
 

10.50 – 
12.00 

Değişen Eğitim 
İhtiyaçları ve Dijital 
Dönem 
Oturum Başkanı: 
Prof. Dr. Nezih 
Dağdeviren 
Uz. Dr. Irmak Tokeri 
 
Pandemi Döneminde 
Mezuniyet Sonrası 
Uzaktan Eğitim 
Deneyimleri 
Prof. Dr. Süleyman 
Görpelioğlu 
 
Pandemi Döneminde 
Mezuniyet Öncesi 
Uzaktan Eğitim 
Deneyimleri 
Prof. Dr. T. Müge Alvur 
 
Tıp Eğitiminde Yeni Bir 
Süreç: Simülasyon 
Eğitimi 
Doç. Dr. Cüneyt Ardıç 
 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Turan Set 
Dr. Gürkan Arslan 
 
Covid-19 ve 
Kardiyovasküler 
Sistem Üzerine Etkileri 
Doç. Dr. Ümit 
Aydoğan 
 
Hipertansiyon: 
Tanıdan Tedavi ve 
Takibe  
Doç. Dr. Burkay Yakar 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

12.20 – 
13.20 

İlk 1000 Güne Bütüncül 
Bakış 
Oturum Başkanı 
Prof. Dr. Erkan Melih 
Şahin  
 

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Seçil Günher 
Arıca 
 
Çocukluk Döneminde 
Covid-19: Tanı, Tedavi 
ve Prognoz 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 
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Gebe ve Lohusanın 
Değerlendirilmesi ve 
İzlem 
Dr. Öğr. Üyesi Eren Pek 
 
Gebelik ve Lohusalık 
Döneminde Beslenme 
Uz. Dr. İrep Karataş 
Eray 
 
Süt Çocukluğunda 
Tamamlayıcı Beslenme 
ve Bağırsak 
Mikrobiyatasının 
Gelişimi 
Doç. Dr. Elif Ateş 

Doç. Dr. Mehmet 
Tekin  
 
Çocukluk Döneminde 
Hipertansiyon: 
Tanıdan Tedavi ve 
Takibe 
Uz. Dr. Şenay Zırhlı 
Selçuk 
 
Başı Ağrıyan Çocuk: Ne 
Zaman Korkalım?  
Doç. Dr. Gülen Gül 
Mert 

13.30 – 
14.40 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Serdar Öztora 
Dr. Derya Ateş 
 
Covid-19 ve Endokrin 
Sistem 
Prof. Dr. İbrahim Şahin   
 
Birinci Basamakta 
Diyabet Yönetimi 
Prof. Dr. Mehmet 
Sargın 
 
Birinci Basamakta Tiroit 
Hastalıklarına Yaklaşım 
Dr. Öğr. Üyesi Bahri 
Evren  

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Mustafa 
Fevzi Dikici 
Uz. Dr. Konca Açıkgöz 
 
Covid-19 Hastalığının 
Solunum Sistemi 
Üzerine Etkileri 
Doç. Dr. Umut Gök 
Balcı 
 
Birinci Basamakta 
Astım ve KOAH: 
Tanıdan, Tedavi ve 
Takibe 
Doç. Dr. Murat 
Yalçınsoy 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

14.50 – 
15.30 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Ayşe Çaylan 
Dr. Ali Tanju Altunsu 

Konferans 
Oturum Başkanları:  

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 
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Covid-19 Deneyimleri: 
Hekim Hasta Olunca  
Prof. Dr. Yeltekin 
Demirel 
 
 

Doç. Dr. Gülen Gül 
Mert 
Dr. Haydar Karakoyun 
 
Vulvovajinal 
kandidiyazis ve 
tadavisinde güncel 
yaklaşımlar 
Uz. Dr. S. Senih 
Karaman 
 

15.40 – 
16.40 

Tütün Ürünleri ve Pasif 
Etkilenimde Göz Ardı 
Edilen Gerçekler 
Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Serpil 
Demirağ 
Uz. Dr. Saim Demirci 
 
Üçüncü El Sigara 
Dumanı 
Dr. Öğr. Üyesi Dursun 
Çadırcı  
 
Nostaljik Trend Nargile 
Doç. Dr. F. Gökşin 
Cihan 
 
Yeni Mücadele Alanı 
Elektronik Sigara 
Dr. Öğr. Üyesi Şenay 
Koçakoğlu 

Oturum Başkanları:  
Prof. Dr. Ayfer 
Gemalmaz 
Dr. Yılmaz Sekizkardeş 
 
Covid-19 
Pandemisinde Evde 
Bakım ve Palyatif 
Bakım Hizmetleri 
Doç. Dr. Mahçube 
Çubukcu 
 
Palyatif Bakımda Aile 
Hekimlerinin Rolü 
Dr. Öğr. Üyesi 
Nagihan Yıldız Çeltek 
 
Covid-19 
Pandemisinde 
Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları 
Prof. Dr. Yasemin 
Çayır 
 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 
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16.55 – 
17.55 

Panel 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Oktay Sarı 
Dr. Emine Yeni 
 
Romatolojik 
Hastalıklarda Birinci 
Basamak İçin İpuçları 
Doç. Dr. Servet Yolbaş 
 
Birinci Basamakta Bel 
Ağrısına Yaklaşım 
Uz. Dr. Halil İbrahim 
Süner 

Panel 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Elif Deniz 
Şafak 
 
15-49 Yaş Sağlıklı 
Kadın İzlemi 
Dr. Öğr. Üyesi Sanem 
Nemmezi Karaca 
 
HPV Aşı 
Uygulamalarında 
Güncel Yaklaşımlar  
Dr. Öğr. Üyesi Begüm 
Kurt 

 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

18.05 – 
19.05 

Panel 
Oturum Başkanları:  
Uz. Dr. Erdem Birgül 
Dr. Ahmet Yönder 
 
Ebeveyn Tutumlarının 
Kişilik Gelişimine Etkisi 
Dr. Öğr. Üyesi Ayla 
Uzun Çiçek 
 
Çocukların Nöro-
psikolojik ve Bilişsel 
Açıdan 
Değerlendirilmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Sanem 
Nemmezi Karaca 
 

Konferans 
Oturum Başkanları:  
Doç. Dr. Bilge 
Fettahlıoğlu 
Uz. Dr. Merthan 
Tunay 
 
Prematüre Bebeklerin 
Taburculuk Sonrası 
İzlemleri  
Uz. Dr. Mustafa 
Kurthan Mert  
 

Covid-19'lu Annenin 
Bebek ve Çocuk 
Beslenmesi ve Yaşam 
Tarzı Önerileri 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Yılmaz 
 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

23 

19.15 – 
20.30 

Panel 
Changes and 
adaptations in 
educational methods 
in pandemic 
Chairperson: Esra Saatçı 
 
BME in Family 
Medicine/General 
Practice during Covid-
19 Pandemic 
Prof. Dr. Alex Harding 
 
Speciality Training in 
Family 
Medicine/General 
Practice during Covid-
19 Pandemic 
Prof. Dr. Nele Michels 
 
CME/CPD in Family 
Medicine/General 
Practice during Covid-
19 Pandemic 
Prof. Dr. Martine 
Granek Catarivas 
 

Forum 
Pandemide Sağlık 
Temalı Sosyal Medya 
Görselleri Üretmek 
Uz. Dr. Nureddin 
Özdener 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

Sözel 
Bildiri 
Sunumları 

 
20.30 
 

 
Kapanış Töreni 
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23 Mayıs 2021 Pazar 
 

 B Salonu C Salonu D Salonu E Salonu F Salonu 

09.00 – 
10.00 

Uygulamalı 
İstatistik Kursu  
(Temel - Orta 
Düzey) 
 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

10.00 – 
10.30 

Ara 

10.30 – 
12.00 

Uygulamalı 
İstatistik Kursu  
(Temel - Orta 
Düzey) 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

12.00 – 
13.00 

Öğle Yemeği 

13.00 – 
14.00 

Uygulamalı 
İstatistik Kursu 
(Temel - Orta 
Düzey) 
 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

14.00 – 
15.00  

Uygulamalı 
İstatistik Kursu  
(Temel - Orta 
Düzey) 
 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

15.00 – 
15.30 

Ara 

15.30 – 
17.00 

Uygulamalı 
İstatistik Kursu 
(Temel - Orta 
Düzey) 
 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 

Sözel Bildiri 
Sunumlar 
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Sözel Bildiler – Oral Presentations 
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20 Mayıs 2021 Perşembe – Sözel Bildiri Programı 
Saat B Salonu C Salonu D Salonu 

10.00 
– 
11.30 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu 

 Selektif IgA eksikliği bulunan 
hastaların klinik fenotiplerinin 
araştırılması: Tek merkez 
Deneyimi - Dilek Özcan 

 Proton pompa inhibitörlerine 
aşırı duyarlılık reaksiyonları - 
Şevket Arslan, Eray Yıldız 

 Erişkinlerde İlaca Bağlı Anafilaksi 
Reaksiyonların Değerlendirilmesi 
- Nurullah Yekta Akçam 

 Alerji ve Klinik İmmunoloji 
Polikliniğinde Takip Edilen Lateks 
Alerjik Hastaların 
Değerlendirilmesi - Feridun 
Gürlek, Eyyüp Taşdemir 

 Primer İmmün Yetmezlikli 
Hastalarda Otoimmunite Durumu 
- Sait Yeşillik 

 Zor astımda Covid Pandemi 
döneminde başlanan 
mepolizumab tedavileri - Güzin 
Özden 

 Çocuklarda Atopik Dermatit ve D 
vitamini Düzeyleri - Gürkan Çıkım 

 COVİD -19 Pandemisinde 
Geriatrik Yaş Grubu Hastalarını 

 
Chair:  
Assoc. Prof. Dr. Tahsin Çelepkolu 

 Knowledge and attitude of men 
diagnosed with testicular cancer - 
Zekeriya Temircan, Türev Demirtaş 

 Determination of vulnerability levels 
of uro-oncology patients diagnosed 
with bladder cancer - Türev Demirtaş, 
Zekeriya Temircan 

 Awareness of Breast Milk and 
Breastfeeding Practices Among 
Female Healthcare Workers in 
Bezmialem Vakıf University - Suheda 
Erdem Ozdemir, Feyza Ustabaş 
Kahraman, Aysegul Dogan Demir 

 Attitudes and Behaviors of Geriatric 
Individuals About Getting COVID-19 
Vaccine - Funda Gökgöz Durmaz 

 Evaluation of patients followed-up 
with ''Neurogenic Bladder'' diagnosis: 
one-center experience - Günay 
Ekberli, Sevgin Taner 

 Evaluation of awareness of childhood 
obstructive sleep apnea syndrome 
between pediatric residents - Ayşe 
Tuğba Kartal 

 The Treatment Options of 
Coronavirus Disease-2019 and its 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi P. Gamze Erten 
Bucaktepe 

• Bir Üniversite Hastanesinde 
Psikiyatri Bölümünden İstenen 
Yatan Hasta Konsültasyonlarının 
Değerlendirilmesi Retrospektif 
Bir Çalışma - Seda Türkili, Eda 
Aslan, Melike Nebioğlu Yıldız 

• Psikiyatri Kliniğine başvuran 
hastaların tanılarıyla ilgili Aile 
Sağlığı Merkezine başvuru 
durumlarının ve bu başvuru 
durumlarına etki eden 
faktörlerin incelenmesi - Beyza 
Arpacı Saylar, Sümeyra Melike 
Özbek, Mustafa Reşat Dabak 

• Covid 19 Döneminde Henüz 
Aşılanmamış Cezaevi 
Personelinin Anksiyete 
Puanlarının Değerlendirilmesi: 
Daha Büyük Bir Saha 
Çalışmasının İlk Sonuçları - 
Süleyman Görpelioğlu, Ramazan 
Karadeniz, Cenk Aypak, Canan 
Emiroğlu, Özlem Suvak 
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20 Mayıs 2021 Perşembe – Sözel Bildiri Programı 
Saat B Salonu C Salonu D Salonu 

Göz Polikliniğine Getiren Bir 
Neden; Konkresyon - Duygu 
Topaktaş Emekli 

Relationship With the Development 
of Pulmonary Embolism - Canan 
Akkus, Hakan Yilmaz, Cevdet Duran 

 Assessment of COVID-19 Deaths 
From Cardiological Perspective - 
Timor Omar, Muammer Karakayali, 
Gökhan Perinçek 

• Kronik Hastalıkların Hastalar 
Üzerindeki Psikolojik Yansımaları 
- Sündüs Görükmez, Elif 
Özdemir, Mustafa Reşat Dabak 

• Gelişimsel kekemelik ve eşlik 
eden psikiyatrik bozukluklar - 
Ayla Uzun Çiçek 

• Vitamin B12 düzeylerinin majör 
depresif, manik ve psikotik 
ataklarda karşılaştırması - Yaşan 
Bilge Şair 

• Otizm Spektrum Bozukluğu’nda 
Prenatal Dönemde Sigara, 
Progesteron ve Düşük Molekül 
Ağırlıklı Heparine Maruz 
Kalınması - Asiye Arıcı Gürbüz 

• Şizofreni Tanılı Hastalarda 
Algılanan Sosyal Desteğin 
Tedaviye Uyum Üzerine Etkisi- 
Mahmut Onur Karaytuğ 
 
 
 
 

11.30 
– 
11.45 

Ara        
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20 Mayıs 2021 Perşembe – Sözel Bildiri Programı 
Saat B Salonu C Salonu D Salonu 

11.45 
– 
13.00 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yılmaz 
 

 Sahada Görevli Aile Hekimliği 
Uzmanlarının Teletıp Hakkındaki 
Görüşleri - Muhammed Mustafa 
Uzan, Umut Gök Balci 

 Huzursuz Bacak Sendromu Olan 
Hastalarda Cilt Bulguları ve 
Hastalık Şiddeti ile İlişkisinin 
Değerlendirilmesi - Hatice Kaya 
Özden, Şehnaz Başaran 

 Akne Vulgarisli Hastalarda Benlik 
Saygısı, Beden Algısı ve 
Depresyon Durumu - Erkan 
Oturakçıoğlu, Dursun Çadırcı 

 Akne Rozasea Hastalığının 
Metabolik Sendrom ve İnsülin 
Direnci ile İlişkisi - Rukiye Yasak 
Guner, Mustafa Tosun 

 Evde Sağlık Hizmeti Alan Demans 
Hastalarında Bası Yarası 
Varlığında Beslenme Düzeyinin 
Etkisi - Nur Şimşek Yurt 

 Psoriazis Hastalarında 
Nötrofil/Lenfosit Oranı Ve 
Trombosit/Lenfosit Oranları: 

 
Chair:  
Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Ardıç 
 

 Socio-demographic Characteristics 
of Family Physicians and Their 
Relationship with Elderly 
Discrimination - Başak Korkmazer, 
Yağmur Dündar Nacar, Sibel Baktir 
Altuntaş, Hilal Özkaya 

 Does Elevated Lactate Levels Or 
Lactate Kinetics Predictor Of 
Prognosis In Intensive Care Unit 
Admissions Due To Diabetic 
Ketoacidosis? - Gurhan Taskin, 
Mahmut Yilmaz, Sercan Yilmaz, 
Hakan Sapmaz, Saadettin Tasligil, 
Huseyin Levent Yamanel 

 Varicella Zoster Encephalitis: Case 
Series - Esma Eroğlu, Fatma Kacar, 
Arzu Tarakçi 

 Retrospectıve Evaluatıon of The 
Clinical Characteristics of Patients in 
The Family Medicine Palliative Care 
Service- Dicle University Medical 
Faculty Hospital - Emrullah Turhan, 
Ahmet Yılmaz, Özgür Atlı, Serhat 
Gegez 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Burkay Yakar 
 

• Uzaktan Eğitim Sürecinde DEHB 
Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Ekrana 
Maruz Kalmalarının 
Değerlendirilmesi - Canan 
Kuygun Karcı 

• Asistan Hekimlerin Algılanan 
Stres Düzeylerinin Ve Uyku 
Kalitesi İle İlişkisinin 
Değerlendirilmesi - Ayşegül 
Sapmaz, Özge Tuncer 

• Palyatif bakım hastalarında bası 
yarası evresinin nötrofil / lenfosit 
oranı ve MPV ile ilişkisinin 
değerlendirilmesi - Buğu 
Usanma Koban, Hilal Özkaya 

• Palyatif Bakım Servisinde Yatan 
Hastalara İstenen 
Konsültasyonların 
Değerlendirilmesi: Bir Eskişehir 
Örneği - Zeynep Irmak Kaya, 
Sinem Gürcü 

• Rektum Karsinomu Tanılı 
Hastalarında Neoadjuvan Tedavi 
Sırasında Glutamin Kullanımının 
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Saat B Salonu C Salonu D Salonu 

Vaka-Kontrol Çalışması - Tuğba 
Özkök Akbulut 

 Geriatrik Popülasyonda B2 
Mikroglobulin Yüksekliği 
Enflamatuar Belirteç ve 
Kırılganlık Göstergesi Olarak 
Kullanılabilir mi - Ertuğrul 
Bayram 

 Geriatrik Popülasyonda 
Kırılganlığın Enflamasyonla 
İlişkisi - Ertuğrul Bayram 

 Impacts of COVID 19 pandemic on 
neoadjuvant therapy frequency in 
breast cancer patients - Bilal Arslan, 
Ahmet Dağ 

 Clinical Significance of Fournier's 
Gangrene - Engin Kölükçü, Hatice 
Zoroğlu, Zafer Parlak 

 Childhood Testicular Torsion and 
Family Medicine - Engin Kölükçü, 
Hatice Zoroğlu 

 The Easily Accessible Method to 
Demonstrate Increased Intracranial 
Pressure in Primary Health Care 
Centres; Ocular Ultrasonography - 
Kenan Dagdelen 

 

Sonuçları, Tek merkezDeneyimi - 
Pelin Altinok 

• Pediatrik Sarkom Hastalarında 
Profilaktik Beta-glukan 
Kullanımının Nötropenik Ateş 
Sıklığı Üzerine Etkisi - Ayşe 
Özkan, Metin Çil, Serhan Küpeli, 
Gülay Sezgin, İbrahim Bayram 

• Palyatif Bakim Servisine Konsülte 
Edilen Hastalarin Palyatif Bakim 
Felsefesine Uygunluğunun 
Değerlendirilmesi- Farkli Bir 
Perspektif - Muhammet Ali Oruç, 
Onur Öztürk, Muhammed Emin 
Göktepe 

•Sağlık çalışanlarında mobbing algı 
düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin 
değerlendirilmesi - Bünyamin Dere, 
Zülküf Ozan Gençer, P. Gamze Erten 
Bucaktepe, Tahsin Çelepkolu 
 
 
 
 

13.00 
– 
13.30 

Ara    
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20 Mayıs 2021 Perşembe – Sözel Bildiri Programı 
Saat B Salonu C Salonu D Salonu 

13.30 
– 
15.00 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Haydar 
Ertekin 
 

• Fonksiyonel Tıp ve Aile Hekimliği - 
Fatma Gökşin Cihan 

• Alerjik Hastalarda Migren Sıklığı - 
Buket Tuğan Yıldız 

• Ankara Şehir Hastanesine 
Polikliniklere Başvuru Amacıyla 
Gelen Hasta ve Hasta Yakınlarının 
E-Nabız Farkındalık Düzeyleri - 
Gözde Kandemir, Kaan Anıl Aydin, 
Vehbi Ufuk Şahinkaya, Tarik Eren 
Yilmaz 

• Farklı uygulama tekniklerinin bulk-
fill kompozit rezinlerde 
translüsensi üzerine etkininin 
incelenmesi - Hakan Yasin Gönder, 
Muhammet Fidan 

• Uyku Apne Sendromlu Hastalarda 
Yaşam Kalitesinin 
Değerlendirilmesi - Ahmet Candan 
Köylüoğlu, Abdurrahman 
Sönmezler, Tahir Kurtuluş Yoldaş 

• Karpal Tünel Sendromu Ön Tanisi 
İle Elektromiyografi 

 
Chair:  
Assist. Prof. Dr. Önder Sezer 
 

• The Invısıble Part Of 
“Iceberg”:Extraıntestınal Fındıngs 
And Celıac Dısease - Serdar 
Karakaya, Aslıhan Mete Yıldırım 

• Documentation of our clinical 
indications for plasmapheresis in 
adults - Funda Pepedil Tanrikulu 

• The Relationship of Atherogenic 
Index of Plasma With Endothelial 
Dysfunction Biomarkers In 
Patients With Metabolic 
Associated Fatty Liver Disease - Ali 
Kırık, Hasan Gurel, Ali Cem Yekdes, 
Serkan Tapan, Ali Fuat Cicek, 
Sultan Turel, Cemal Nuri Ercin, 
Alper Sonmez, Teoman Dogru 

• The Relation Between 
Helicobacter Pylori Density And 
Gastritis Severity - Serhat Sayin, 
Burak Bursali, Metin Bağci 

• Evaluation Of Acute Phase 
Reactants In Rheumatic Patients - 
Metin Bağci, Fatma Öz Bağci, 
Recep Tunç 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin 
 

• Evde Sağlık Hizmeti Alanlara 
Bakım Verenlerde Bakım Yükü 
ve Yaşam Doyumu - İsa Sezek, 
Mahcube Çubukçu, Ahmet Şen 

• Covid-19 Pandemisinin Meme 
Kanseri Tarama Ve Tani 
Sürecine Etkisi - Derya Güçlü 

• Çocuklarda Kronik Rekürren 
Multifokal Osteomyelitin 
Radyolojik Tanısında Tüm Vücut 
Manyetik Rezonans 
Görüntüleme Bulguları - 
Ümmügülsüm Özgül Gümüş, 
Süreyya Burcu Görkem, Ayşe 
Selcan Koç 

• Çocuklarda Üst Gastrointestinal 
Sistem Endoskopisi 
Endikasyonları Ve Sonuçlarımız 
- Meryem Keceli Basaran 

• Doksisiklin kullanıma bağlı 
özefagus ülserleri - Metin Şenol 

• Citrullus Colocynthis Tüketimi: 
Her Bitkisel Ürün Sağlıklı mı? - 
Remzi Beştaş 
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Laboratuvarimiza Refere Edilen 
Hastalarin Klinik Ve 
Elektrodiagnostik Bulgulari - 
Şencan Buturak, Şaban Fatin Reel 

• Bir palyatif bakımda yatarak tedavi 
gören yaşlı hastaların kabulunde 
bası yaralarına genel bakış - Hilal 
Zengin 

• Karpal Tünel Sendromunda 
Elektrodiagnostik Sınıflama ve 
Boston Karpal Tünel Sendromu 
Anketi Arasındaki İlişki - Halit 
Fidanci, İlker Öztürk 

• Palyatif bakım kliniğinde nörolojik 
hastalık tanısı almış hastaların 
beslenme analizi - Hilal Zengin, 
İlker Taşçi 

 Erişkinlerde İmmünglobulin G Alt 
Grup Eksikliğinin Klinik Yönetimi -
Fevzi Demirel 
 
 
 

 

• Awareness of human papilloma 
virus and HPV vaccine in nurses, 
midwives and healthcare workers 
- Sevda Baş, Sevtap Seyfettinoglu 

• Relationship between awareness 
and refusal of mothers about 
routine antenatal screening tests 
during pregnancy - Ilkin Seda Can 

• Factors Affecting Hypertension 
Treatment Compliance In The City 
Of Van - Ömer Kümet 

 

• Obesite Cerrahisi Sonrasi 
Değerlendirilen Sleeve 
Gastrektomiler De Görülen En 
Sik Patolojik Bulgular - Canan 
Tanik 

• Astım Hastalarına Kardiyak 
Ekokardiyografik 
Değerlendirmeyle Farklı Açıdan 
Bir Bakış - Gökhan Perinçek, 
Muammer Karakayalı 

• Göğüs hastalıkları polikliniğine 
başvuran hastalarda hastane 
yatışını etkileyen faktörler - 
Sümeyye Alparslan Bekir 

 

15.00 
– 
15.15 

Ara        
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15.15 
– 
16.30 

 
1 Slayt 5 Dakika Sözel Sunum 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Ahmet Keskin 
 

 Primary ovarian ectopic 
pregnancy: laparoscopic 
excision and ovarian 
preservation - Bekir Kahveci, 
Ibrahim Ferhat Urunsak 

 Kronik Vitamin B12 Eksikliği 
Anemisinde Hidroksikobalamin 
Tedavisi - Mervegül Kaya, Özgür 
Enginyurt, Umut Day, Tuğba 
Dağaşan 

 Aile Hekimliği Ve Fonksiyonel 
Tıp - Aslı Azakoğlu Karaca 

 İntrauterin Fetal Volvulus'un 
Prenatal Tanı ve Yönetimi - 
Mürşide Çevikoğlu Killi, Halil 
Korkut Dağlar, Burçin Tuştaş 

 Serum Amilazı Normal 
Düzeylerde Seyreden 
Pankreatit - Tuğba Dağaşan, 
Mervegül Kaya 

 Diabetik Ayak Yarasında 
Koruyucu Hekimlik ve Güncel 
Tedaviler - Mesut Uluöz 

 
Chair:  
Assoc. Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan 
 

 Mean heart rate increased in 
patients who recovered from 
COVID-19 infection - Hasan Koca 

 Evaluation of the relationship 
between haemogram parameters 
and stenosis severity in patients 
with mitral stenosis - Salih Topal 

 Factors affecting in-stent 
restenosis and the role of flow-
mediated dilatation - Gokhan 
Bektasoglu, Zeki Dogan 

 Role Of Color Kinesis-Dobutamin 
Stress Echocardiography In 
Detecting Coronary Artery Disease 
Localization - Zeki Doğan, Gökhan 
Bektaşoğlu, Barış İlerigelen 

 Comparison of Switching 
Protocols from Ticagrelor to 
Clopidogrel in Patients with Stable 
Angina - Sinem Çakal 

 Comparison of C-reactive protein 
/Albumin Ratio in Patients with 
Isolated Systolic Hypertension and 
Healthy Subjects - Murat Selçuk 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Umut Gök Balcı 
 

• Covıd-19 Pandemisinde Koah 
Hastalarının Hastaneye Yatış 
Durumları - Bariş Çil, Mehmet 
Kabak 

• Bronşhipereaktivitesi ve Vucut 
Kitle İndeksi İlşkisi - Metin Keren 

• Akut Klor Gazı İnhalasyonu ile 
Başvuran Hastaların 
Değerlendirilmesi - Muhittin 
Akarsu 

• Sosyodemografik Özellikler İle 
Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin 
Sağlık Anksiyetesi Üzerine Etkisi - 
Zehra Aktürk Oğulluk, İsmail 
Arslan, Mustafa Oğulluk 

• Osteoporoz Tedavisinde 
Kullanılan İlaçların Kemik 
Mineral Dansitesi Üzerine 
Etkilerinin Değerlendirilmesi - 
Seval Sarıkaya, Yasemin Özkan 

• Üçüncü Basamak Bir Hastanenin 
Aile Hekimliği Polikliniğine 
Başvuran Hastaların Kırsal Ve 
Kentsel Bölgede Yaşamalarına 
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 The Relationship Between 
Severity and Extensity of Coronary 
Artery Ectasia and The “a” Type 
Allele of The eNOS Gene - Aydın 
Rodi Tosu, Osman Bolca 
 

Göre Geleneksel Ve Tamamlayıcı 
Tıp Konusundaki Bilgi Ve 
Tutumları - Hülya Yilmaz Başer, 
Coşkun Öztekin 

16.30 
– 
16.45 

Ara  

16.45 
– 
18.30 

 
1 Slayt 5 Dakika Sözel Sunum 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Dursun Çadırcı 
 

 Acil Servise Başvuran Diabetik 
Ayak Yarası ve Periferik Arter 
Hastalığı Birlikteliği Olan 
Hastalarda Tedavi 
Yaklaşımlarımız - Mehmet Atay, 
Ozan Demir 

 Çocuklarda Nadir Görülen 
İnguinal Herni Nedeni: Amyand 
Herni - Selcan Türker Çolak 

 Nadir Bir Akut Karın Nedeni: 
Superior Mezenter Arter 
Sendromu - Selcan Türker Çolak 

 Covid-19'un Gebelerde 
Pnömoni Kliniği: Post-Covid19 

 
Chair:  
Assoc. Prof. Dr. Elif Ateş 
 

 The Effect of Renine-Angiotensin-
Aldosteron System Blockage on 
Contrast Nephropathy 
Development in Patients 
Undergoing Angiography - Halil 
İbrahim Biter, Mustafa Hakan 
Dinçkal 

 A New Predictor of In-Stent 
Restenosis In Patients Undergoing 
Elective Percutaneous Coronary 
Intervention: Triglyceride Glucose 
Index - Muhsin Kalyoncuoğlu, Alev 
Arat Ozkan, Tevfik Gurmen 

 The evaluation of Sleep Hygiene in 
Subacromial Impingement 
Syndrome: A case control study - 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Oktay Sarı 
 

• Covid 19 Pandemisinin Sigara 
İçme Durumuna Etkisi - Sanem 
Nemmezi Karaca, Adem Bora, 
Fikret Özdil 

• Hekimlerde Sigara Kullanımının 
ve Sigara Bağımlılık Düzeylerinin 
Anksiyete ve Dürtüsellik 
Düzeyleri ile Karşılaştırılması - 
Didem Baş, Işık Gönenç 

• İntern Doktorların Sigara İçme 
Durumu - Sanem Nemmezi 
Karaca 

• Covid 19 Pandemisi Telefonla 
Sigarayı Bıraktırmak İçin Fırsat - 
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Döneminde Bizi Ne Bekliyor? - 
Leman Acun Delen 

 Covid-19 İlişkili Çocuklarda 
Multisistem İnflamatuar 
Sendrom (MISC) ve Myokardit - 
Derya Aydin Şahin 

 Akut İnferior Myokart 
İnfarktüsü ve Senkop Sonrası 
Araç İçi Trafik Kazası - İbrahim 
Halil Damar 

 Gebeliklerde Akrani ve Servikal 
Meningomiyelosel 
Değerlendirmesi - Begüm Kurt 

Sibel Süzen Özbayrak, Hamza 
Sucuoglu 

 Social Media Use Disorder in 
Parents of Children with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder - 
Şenay Kılınçel 

  Addiction, depression and anxiety 
levels in smokers and electronic 
cigarettes users - Ayşe Turan, 
Hatice Eylül Bozkurt Yilmaz 

 The effect of pulmonary 
sarcoidosis on cardiac autonomic 
dysfunction - Ali Manav, Gokay 
Taylan, Meryem Aktoz 

 The Importance of Night Pain for 
the Effectiveness of Theurapotic 
Ultrasound in the Subacromial 
Impingement Syndrome: A 
Randomized Controlled Trial - 
Sibel Süzen Özbayrak, Kenan 
Akgun 

 Exploring The Compatibility 
Between Emotional Inteligence 
and Social Problem Solving Skills of 
Family Physicians - Erkan Döner, 
İbrahim Efe Efeoğlu 

Ayşe Turan, Nureddin Özdener, 
Halil Nacar, Halil Nacar 

• Sigara İçen-İçmeyen Bireylerde 
Elektronik Sigara Kullanım ve 
Farkındalıklarının 
Değerlendirilmesi - Yunus 
Coşkun, Ayşe Turan 

• Kronik Hastalık Varlığının Sigara 
Bırakma Tedavisi Tercihlerine 
Etkisi - Süleyman Özsarı, Mehtap 
Kaynak 
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10.00 
– 
11.30 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğulluk 
 

 Covid-19 Pandemi Dönemi Kısıtlamalarının 
Ortopedik Acil Travma Başvurularına Etkisi - Burç 
Özcanyüz, Hasan Ulaş Oğur 

 Ev Kazlarının Demografik Özellikleri, Morbidite ve 
Mortalite - Mehmet Değirmenci 

 Travma Sonrasi Gelişen Torakal Ve Lomber 
Fraktürlerin Yönetimi - Emre Bilgin 

 İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların 
Klinik İzlemi ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi 
- Nisa Nur Tapaç, Ümit Çelik, Defne Ay Tuncel, Ayşe 
Özkan, Ganiye Begül Küpeli, Banu İnce 

 Serebral arter darlığında monosit/lenfosit oranı: 
Retrospektif analiz - Ahmet Şair 

 Obez Hastalarda Akupunktur Tedavisi Öncesi Ve 
Sonrası Serum Leptin Ve Nesfatin-1 Seviyelerindeki 
Değişiklikler - Tevhid Aydın, Ruhuşen Kutlu, Hayriye 
Alp, İbrahim Kılınç 

 Tip 2 Diabetus Mellitus Tanılı Komorbiditesi Olan 
Hastalarda Metformin Laktik Asidoz’a Neden Oluyor 
mu? - Mervegül Kaya, Harun Düğeroğlu 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Elif Deniz Şafak 
 

 %5 Povidon İyodine Uygulamasının Okuler Yüzey 
Üzerine Etkisi - Beyza Tezel 

 Santral retinal arter tıkanıklığında hiperbarik 
oksijen tedavisi sonuçlarımız - Nil İrem Uçgun, 
Cenk Zeki Fikret 

 Delici Göz Yaralanmalarında Demografik ve Klinik 
Veriler ile Koruyucu Hekimliğin Önemi - Özge Pinar 
Akarsu Açar, Sibel Zirtiloğlu 

 Askerlik Muayenesi İçin Başvuran Genç Erişkin 
Hastaların Göz Muayene Bulgularının 
Değerlendirilmesi  Okan Ağca 

 Aile Hekimleri Tarafından Sevk Edilen Okul Öncesi 
Yaş Grubu Çocuklarının Göz Bulguları - Osman 
Sayin, Hasan Altinkaynak 

 Ehliyet Muayenesi İçin Başvuran Hastaların Göz 
bulguları, Kısıtlama Kodları ve Refraksiyon 
Değerleri - Mehmet Adam 

 Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu 
Hastalarında Intravitreal Ranibizumab Tedavisinin 
Sistemik Kardiyovasküler Parametreler ve 
Inflamasyon Belirteçleri Üzerindeki Etkisi - Burak 
Erdem 

 Akne Vulgaris Hastalarının Bilgi Kaynağı Olarak 
Sosyal Medya Kullanım Durumu - Bahar Ürün 
Unal, Abdullah Demirbaş 
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11.30 
– 
11.45 

Ara       

 
11.45 
– 
13.30 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin 
 

 Diyabet Hastalarında Diş ve Dişeti Komplikasyonu 
Farkındalığı - Mustafa Eroğlu 

 Diyabetik Ayak Yaraları Nedeniyle Yapılan Alt 
Ekstremite Ampütasyonlarında Lökosit Yüzdeleri ve 
Serolojik Belirteçlerin Yeri - Handan Derebaşinlioğlu 

 Pandemi Öncesi Ve Sırasında Diabetes Mellitus 
Kontrolüne Bakış - Mebrure Beyza Gökçek 

 Diyabetik Farelerde Punica Granatumun (Nar) 
Diyabetik Nefropati Üzerine Etkisinin Araştırılması - 
Gülperi Timurtaş Dayar 

 Tip 2 Diabetus Mellitus Hastaliğinin Lomber Epidural 
Yağ Doku Kalinliğina Etkisi; Retrospektif MR 
Çalişmasi - Hüseyin Akkaya 

 Hepatosteatozun Renal Fonksiyonlar ve Kan Basıncı 
Ile Ilişkisi - Mehmet Yaşar, Musa Bali, Galip Güz 

 Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Erkeklerde Dinapeni ile 
Framingham Risk Skoru Arasındaki İlişki - Rıdvan 
Sivritepe 

 Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyabetik Retinopatiyi 
Öngörmek için Hematolojik İndeksler Kullanılabilir 
mi? - Burak Erdem 

 
Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk 
 

 Metilfenidat tedavisi için çocuk kardiyoloji 
polikliniğine başvuran hastaların yakın dönem EKG 
parametrelerinin izlemi  - Celal Varan 

 Tek Taraflı Multikistik Displastik Böbrekli 
Çocuklarda Hipertansiyon: Yaygın ama az tanınan 
bir durum - Ahmet Taner Elmas, Şenay Zırhlı Selçuk, 
Yılmaz Tabel 

 Çocukluk Çağı Mastürbasyonu ile Başvuran 
Olguların Değerlendirilmesi - Sevgi Çıraklı 

 Çocuklarda Göğüs Ağrısının Etyopatogenez 
Yönünden Değerlendirilmesi - Şenay Zırhlı Selçuk, 
Gülendam Koçak 

 Hiperlipidemi Tanısıyla İzlenen Çocuk Hastaların 
Klinik Özellikleri - Fatma Derya Bulut 

 Yeni doğan Tarama Programında Saptanan 
Hiperfenilalaninemi Her Zaman Fenilketonüri 
midir? - Berrak Bilginer Gürbüz 

 Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası Nefriti; 
Tek Merkez 15 Yıllık Deneyim - Gönül Parmaksız 

 Hiperfosfatazya Mental Retardasyon Sendromu Tip 
4: Tek Merkez Olgu Serisi - Şeyda Beşen 
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 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Karşı 
Tutumları Ve Hekimlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği 
Düzeyleri - MustafaEmre Eryılmaz 

 Üçüncü Basamak Hastanelerde Çalışan Aile 
Hekimliği Son Yıl Asistanları Ve Uzmanlarının Aile 
Hekimliğinin Temel Yeterlilikleri Ve Özelliklerinin 
Uygulanmasına Yönelik Bilgileri: Tanımlayıcı, Yarı 
Kalitatif Bir Saha Çalışması - Süleyman Görpelioğlu, 
Sema Toy Göksu, Cenk Aypak, Özlem Suvak, Canan 
Emiroğlu 

 COVİD-19 Pnömonisinde HNC-LL skoru ile 
prognozun belirlenmesi - Işıl Kibar Akıllı 

 Hepatit B; Ne Kadar Farkındayız? - Murat Dicle, Cenk 
Aypak 

 Çocuk Acil Servisimize Yılan Isırması Yakınması ile 
Getirilen Hastaların Değerlendirilmesi - Pınar Çay, 
Hayri Levent Yılmaz 

 Rektal kanama ile başvuran hastaların retrospektif 
değerlendirilmesi - Didem Gülcü Taşkın 

 Yeni doğanYoğun bakım Ünitesinde Yatan 
Bebeklerin Değerlendirilmesi - Mehram Pedram, 
Tuğba Çaviş, Dilek Şen Dokumaci 

 Yeni doğanYoğun bakım Ünitesinde Mortaliteyi 
Etkileyen Faktörlerinin Değerlendirilmesi - Ufuk 
Çelebi, İlyas Yolbaş, İbrahim Deger, Sabahattin 
Ertuğrul 

 Covid-19 Pandemisi ve Kanser Taramaları - 
Abdullah Fahri Şahin, Engin Burak Selçuk, Kadir 
Uçkaç 

 Covid 19 Pandemisinin Evde Sağlık ve Evde Bakım 
Hizmetleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi - 
Abdullah Fahri Şahin, Engin Burak Selçuk, Kadir 
Uçkaç 
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09.00 
– 
10.30 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Ferit Kaya 
 

 Birinci Basamakta Salgın Öncesi ve 
Salgın Sonrası Dönemdeki 
Bağışıklama Deneyimi - Murat 
Uğur Usta, Erdal Arısoy, Ali 
Akpınar, Yücel Uysal, Ertan Mert 

 Pandemi Döneminde 65 Yaş Üstü 
Kişilerin Covid -19, Pnömoni ve 
Influenza Aşılarına Yaklaşımlarının 
Değerlendirilmesi - Bestegül 
Çoruh Akyol, Abdullah Ozan Polat, 
Dilek Toprak 

 Covid Pandemisinin Hekimlerin Aşı 
Tutumları Üzerine Etkisi - Aydın 
Kant 

 Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısı 
Hakkındaki Tutum ve Davranışları: 
COVİD-19 neyi değiştirdi? - Fethiye 
Akgül, Sercan Bulut Çelik, Pinar 
Atabey, P. Gamze Erten Bucaktepe 

 Bir Üniversite Hastanesi Sağlık 
Çalışanlarında Corona Aşısı Sonrası 
Görülen Yan Etkilerin 
Değerlendirilmesi - Sanem 
Nemmezi Karaca, Şeyma 

 
Oturum Başkanı: 
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan Yıldız 
Çeltek 
 

 Tek bulgusu ürtiker olan Covid-
19 olguları - Buğu Usanma 
Koban 

 Pandemi Servisinde Yatan 
Hastaların COVID-19 Aşısı İle 
Aşılanma Durumlarının Ve 
Aşılanan Hastaların Aşıdan 
Sonra Semptom Gösterme 
Sürelerinin İncelenmesi - 
Sümeyra Melike Özbek, Beyza 
Arpaci Saylar, Mustafa Reşat 
Dabak 

 COVID-19 Testi Pozitif Olan 
Hastaların Tam Kan Sayımı 
Parametrelerinin 
Değerlendirilmesi - Muhammet 
Kızmaz 

 Covid-19 Hastalığı ve 
Hipokalemi: Tek Merkez 
Deneyimi - Bulent Kaya 

 Covid-19 İlk Başvuru 
semptomlarının Prognozla 
İlişkisinin İncelenmesi - Gökmen 
Özceylan, Sibel Baktır Altuntaş 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Sanem Nemmezi 
Karaca 
 

 Medullertiroidkarsinom hücre 
hatasindaatorvastatininapoptoz 
ve kalsitonin gen ekspresyonu 
üzerine etkileri - Emine Kartal 
Baykan 

 Meduller tiroid karsinom hücre 
hatasinda atorvastatinin apoptoz 
ve kalsitonin gen ekspresyonu 
üzerine etkileri - Emine Kartal 
Baykan, Çiğir Biray Avci, Mehmet 
Erdoğan, Şekvi Çetinkalp, A. 
Gökhan Özgen, Füsun Saygili 

 Primer Cinsel Eylemle İlişkili Baş 
Ağrısı Tanısıyla Takipli 
Hastalarımızın Demografik ve 
Klinik Özellikleri - Ertan Karaçay 

 Ailevi Akdeniz Ateşi’ne Eşlik Eden 
Enflamatuvar Romatizmal 
Hastalıklar: Tek Merkez 
Retrospektif bir Kohort Çalışması 
- Müge Aydin Tufan 

 Polikistik Over Sendromlu 
Hastalarda Nötrofil Lenfosit 
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Baltacioğlu, Lütfullah Akdeniz, 
Merve Alkan, Yeltekin Demirel 

 HPV Aşisi Hakkinda Aile 
Hekimlerinin Bilgi Düzeyleri, 
Tutum Ve Davranişlarinin 
Değerlendirilmesi - Betül Aydın, 
Sonay İncesoy Özdemir, Pınar 
Çelik 

 Biyolojik Ajan Kullanacak Çocuk 
Hastalarda Hepatit Serolojisi ve 
Aşılanması - Ümmühan Çay, Fatma 
Tugba Çetin, Özlem Özgür 
Gündeşlioglu, Emine Kocabaş, 
Derya Ufuk Altıntaş 

 Akut Sistit ve Akut Pyelonefrit 
Tanılı Hastalarda MPV 
Düzeylerinin Karşılaştırılması - 
Utku Özer, Selda Arslan 

 Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi ile 
İnflamasyon Belirteçleri 
Arasındaki İlişki - Çağla Özdemir 

 
 
 

 COVID-19 Pandemisi 
Döneminde Hekimlerin 
Kardiyopulmoner 
Rehabilitasyon Hakkında 
Farkındalık Düzeyinin 
Araştırılması - Nalan Doğan, Elif 
Yakşi 

 COVID-19 Küresel Salgını 
Nedeniyle Takip ve Tedavi 
Süreci Aksayan Obezite 
Hastalarının Takibinde Dijital 
Uygulamaların Etkinliğinin 
Araştırılması - Remziye Nur Eke, 
Yalçın Albayrak, Hatice Esen, 
Seçil Kuru 

 Covid-19 Tanısı Alan Hastalarda 
Serum D vitamini Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi - Adem 
Durmaz 

Oranı - Sanem Nemmezi Karaca, 
Gülhan Duman 

 Gebelik Terminasyonlarında 
İntraservikal Foley Kateter ile 
Dilatasyon Uygulamasının Yeri - 
Şirin Aydın, Şafak Yılmaz Baran 

10.30 
– 
10.45 

Ara        
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10.45 
– 
12.00 

 
Oturum Başkanı: 
Doç. Dr. Hüseyin Balcıoğlu 
 

 Anne Sütünü Etkileyen Faktörler 
Ve Emzik Kullanımının Emzirme 
Üzerine Etkileri - Aysun Yahşi 

 Şanlıurfa İli Aile Sağlığı 
Merkezlerine Başvuran 0-24 Aylık 
Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü 
ve Emzirme Konusunda Bilgi 
Tutum ve Davranışların 
Değerlendirilmesi - Bahar Şen Er, 
Şenay Koçakoğlu 

 Çocuk Hekimlerinin Palyatif 
Bakım Hakkındaki Bilgi, Tutum ve 
Davranışları - Nihal Durmaz 

 Babaların Psikolojik İyi Oluş 
Düzeyleri İle İlköğretim 
Düzeyinde Eğitim Gören 
Çocuklarının Problem Çözme 
Becerilerinin Karşılaştırılması - 
Güzin Ayan, Banu Yazgan İnanç 

 Doğumlarda Kordon Kanı Kortizol 
ve Kan Glikoz Düzeylerinin 
Araştırılması - Aslı Beştaş, 
Mehmet Ali Taş 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Mahçube Çubukcu 
 

 Gelecekte Sorun Oluşturabilecek 
Bir Hastalık: Hepatit A Virüsü 
Enfeksiyonundan Ne Kadar 
Korunuyoruz - Barış Ertunç, 
Mustafa Arslan  

 Prostat Kanseri Tanısında Kan 
Nötrofil / Lenfosit Dağılımının Yeri 
- Mehmet Eflatun Deniz, Hakan 
Erçil, Ergün Alma, Erbay Tümer, 
Adem Altunkol, Umut Unal, Zafer 
Gökhan Gürbüz 

 Akut Apendisit Vakalarında, 
Appendiks Vermiformis’in 
Anatomik Lokalizasyonu İle 
Hastanın Demografik Özellikleri 
Arasındaki İlişkilerin 
Değerlendirilmesi - Turgay 
Karataş, Engin Burak Selçuk, 
Mehmet Karataş  

 Akut biliyer pankreatit şiddetinin 
değerlendirilmesinde Ranson 
kriteri ile nötrofil-lenfosit oranının 
karşılaştırılması - Deniz Tazeoğlu, 
Bilal Arslan 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Kenan Taştan 
 

 Obezite Rehabilitasyonu 
Polikliniğine Başvuran Hastaların 
Kas İskelet Sistemi Ağrılarının 
Değerlendirilmesi - Aysun Özlü 

 Serum 25 hidroksivitamin D 
düzeylerinin lomber disk hernisi 
evresi ile ilişkisinin 
değerlendirilmesi  Merve 
Damla Korkmaz 

 Non-spesifik Boyun Ağrısında 
Nöralterapinin Etkinliği - Sıdıka 
Büyükvural Şen 

 Romatoid Artritte Komorbid 
Fibromiyaljinin Prevalansı Ve 
Etkisi - Emel Atar 

 Boyun Ağrisi Şikayeti İle Gelen 
Hastalarda Ağri, Ağri Kesici 
Kullanimi, Fiziksel Aktivite Ve 
Depresyon Durumunun 
Değerlendirilmesi - Hamit Yildiz, 
Melike Mercan Başpinar, Okcan 
Basat 

 Malign Kemik Tümörlerine Yönelik 
Rezeksiyon Sonrası Endoprotez ile 
Rekonstruksiyon Uygulanarak 
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 Adolesan Gebelerde Toxoplasma 
Seroprevelansının 
Değerlendirilmesi -Kemal Hansu 

 Baş Ağrısı İle Hastaneye Başvuran 
Okul Çocuklarında D-vitamini 
Düzeyleri - Gürkan Çıkım 

 Kolorektal Kanser Taramasinda 
Kolonoskopi 
Rektosigmoidoskopiden Neden 
Üstündür? - Adil Koyuncu, 
Oğuzhan Taş 

 Gaitada Gizli Kan Pozitifliği 
Nedeniyle Tetkik Edilen 
Hastalarda Sonuçlarinin 
Değerlendirilmesi - Semra İbiş, 
Kenan Büyükaşık, Zuhal Aydan 
Sağlam, Musa Murat Çalişkan 

 Meme Kanserli Hastalarda 
Lenfovasküler İnvazyonun 
Ameliyat Öncesi Tahmini ve 
Prognoz Üzerine Etkisi - Servet 
Kocaöz 
 

Tedavi Edilen Hastalarımızda Orta 
ve Kısa Dönem Sonuçlar - Reşit 
Sevimli 

12.00 
– 
12.30 

Ara    

12.30 
– 
13.45 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Mehmet Kayhan 

 Çocuk Acil Servisine Getirilen 
Parasetamol Zehirlenmelerinin 
Değerlendirilmesi - Gamze 
Gökulu, Hayri Levent Yilmaz 

 Ebeveynlerin Bebek 
Beslenmesindeki Tutum Ve 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Avcı 

 Pilonidal Sinüs Tedavisinde 
Kristalize Fenol Uygulaması Tek 
Merkez Bir Yıllık Deneyimimiz - 
Ali Duran, Uğur Mengeneci 

 Covid Pandemisinde Akut 
Kolesistit Tedavisi: Perkütan 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Celal Kuş 

 ST Yükselmesiz Akut Koroner 
Sendrom Hastalarında Serum 
Vitamin D Seviyesi ve Ortalama 
Platelet Volüm İlişkisi - Süleyman 
Özbiçer, Gülhan Yüksel 
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Davranişlari: Güneydoğu 
Anadolu Örneği - Tolgahan Kara, 
Gözde Öğrü, Ersin Akpinar 

 Psödonöbet/Nöbet tanılı 
çocukların klinik özelliklerin 
karşılaştırılması - Meltem Direk, 
Tülay Kamaşak 

 Patent Duktus Arteriosus 
Nedeniyle Tedavi Uygulanmış 
Preterm Bebeklerde İbuprofen ve 
Paresetamol Tedavilerinin 
Etkinliğinin ve Tedavi 
Zamanlamasının Neonatal 
Sonuçlara Etkisinin 
Karşılaştırılması - Ayşe Erdoğan 
Toker, Mustafa Kurthan Mert, 
Selvi Gülaşi, Eren Çekinmez, Ümit 
Çelik 

 Çocuklarda Psödonöbet-Nöbet 
Ayrımında Klinik Özelliklerin 
Karşılaştırılması - Meltem 
Çobanoğulları Direk, Tülay 
Kamaşak 

 Obezite, Çocukuluk Çağinda D 
Vitamini Eksikliği İle İlişkili midir? 
- Gizem Kaynar Beyaz 

 Hastaneye Yatırılarak Tedavi 
Edilen Covid 19’lu Çocuklarda 
Vitamin ve Çinko Düzeyleri - 

Kolesistostomi Cerrahiye Tercih 
Edilebilir mi? - Mehmet Fatih 
Erol, Berkay Demir 

 Hemoroidal Hastalikta, Cerrahi 
Hemoroidektomi Teknikleri İle 
İnfrared Fotokoagülasyon 
Tekniğinin Karşilaştirilmasi - 
Nazmi Özer 

 Pilonidal Sinüs Tedavisinde 
Kristalize Fenol Uygulaması - 
Abdullah Şahin 

 Gaytada Gizli Kan Pozitif 
Hastalarin 3. Basamak Hastanede 
Analizi - Mahmut Emin Çiçek, Ali 
Emre Nayci 

 Ebeveynlerin sünnet hakkındaki 
bilgi, tutum ve davranış 
özelliklerinin değerlendirilmesi - 
Hakan Anıl 

 Bertin Kolon Hipertrofisi Ayırıcı 
Tanısında Başvurulması Gereken 
Görüntüleme: Doppler 
Ultrasonografi Kullanımı - Irfan 
Şafak Barlas, Selamettin Demir 

 Artmış Epikardiyal Yağ 
Dokusunun Psödoeksfoliasyon 
Sendromu ile İlişkisi - İdris Buğra 
Çerik, Duygu Yalinbaş Yeter, 
Erman Bozali 

 Hipertansiyon ile Ağır COVİD-19 
Hastalığı Arasındaki İlişki - Dilay 
Karabulut 

 Premature ventricular complex 
frequency is higher in smokers - 
Hasan Koca 

 Akut ST Elevasyonlu Miyokard 
İnfarktüsü Geçiren Hastaların 
Statin Kullanım Durumları - 
Hatice Solmaz 

 Geriatrik Popülasyonda Atrial 
Fibrilasyon ve Düşme İlişkisi - 
Onur Erdoğan 

 Eritrosit Dağilim Genişliğinin 
(Rdw) Myokard İnfarktüsü İle 
İlişkisi - Göksel Güz, Urfan Jafarov 
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Hatice Uygun, Sibel Öztürk, 
Mehmet Turgut 

13.45 
– 
14.30 

Ara        

14.30 
– 
16.00 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Ümit Aydoğan 
 

 Annelerin İnfantil Kolik İle İlgili 
Algı, Tutum ve Davranışları - 
Adnan Barutçu 

 İlköğretim Çocuklarinda 
Asemptomatik Hipertansiyon 
Sıklığı ve Obezite İle İlişkisi - 
Adnan Barutçu 

 Özofagusun Süpriz Karşılaması: 
İnlet Patch Saptanan Çocuk 
Hastaların Değerlendirilmesi - 
Sevinç Garip 

 Kedi tırmığı hastağına baglı 
lenfadenopatili olguların 
değerlendirilmesi - Ümmühan 
Çay 

 Birinci Basamakta Covid-19 Tanılı 
veya Riskli Bireylerin İzlem 
Verilerinin Analizi - Ali Akpınar, 
Erdal Arısoy, Murat Uğur Usta, 
Yücel Uysal, Ertan Mert 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Coşkun Öztekin 
 

 Hipospadias Onarımı Yapılan 
Çocukların Değerlendirilmesi - 
İlknur Banli Cesur, Zerrin Özçelik 

 Açık ve Kapalı Kasık Fıtığı Tamiri 
Yapılan Olgularda Cinsel İlişkiye 
Başlama Zamanın 
Değerlendirilmesi - Azad Gazi 
Şahin, Hasan Yaşar 

 Prostat Biyopsisi Sırasında 
Oluşan Ağrı Düzeyi ile Patoloji 
Sonuçları Arasında İlişki Var mı? - 
Mehmet Oğuz Şahin 

 İki yaş ve üzerinde, inmemiş 
testis tanısı ile orşiopeksi 
uygulanan hastaların 
değerlendirilmesi - Caner Baran 

 Akut üriner retansiyonun TUR-P 
sonuçları üzerine etkisi - Caner 
Baran 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Melahat Akdeniz 
 

 Nötrofil-Lenfosit Orani İle 
Koroner Arter Hastaliğinin 
Ciddiyeti Arasindaki İlişkinin 
Değerlendirilmesi - Mehmet 
Çelik, Ayhan Küp 

 Hipertansiyonu Olup Diyabetik 
Olan ve Olmayan Obez 
Hastalarda Leptin Düzeyi ile Lipid 
Parametreleri Arasındaki İlişki - 
Umut Karabulut 

 Yeni tanı konan hipertansiyon 
hastalarında serum albümin 
düzeyinin fragmante QRS ilişkisi - 
Ahmet Seyda Yilmaz, Ömer Faruk 
Çirakoğlu 

 Sistolik Kalp Yetersizliğinde 
Merkezimiz Sakubitril- Valsartan 
Deneyimi - Göksel Güz 

 İzole Telenjektazik ve Retiküler 
Ven Tedavisinde Farklı Tedavi 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

22 Mayıs 2021 Cumartesi – Sözel Bildiri Programı 
Saat B Salonu C Salonu C Salonu 

 Kronik İnflamatuar Demyelizan 
Polinöropati Ve COVID-19’ lu 
Hastalarda İntravenöz 
İmmünoglobulin’in Rolü - 
Mehmet Güzelipek 

 Pandemi Döneminde “Evde Kal” 
Çağrısına Eşlik Edebilecek Sağlık 
Sorunları - Muhammed Emin 
Göktepe, Ali Timuçin Atayoğlu, 
Hammad Khan, Onur Öztürk 

 Covid-19 Testi Pozitif Olan 
Vakaların Tanıdan Sonraki İki 
Haftalık Süreçte Semptomlar 
Açısından İzlemi - Sinan Güzel, 
Yücel Uysal, Ertan Mert 

 Covid-19 Pandemisinin 
Kontrasepsiyon Üzerindeki Etkisi 
- Celal Kuş 

 Özel Bir Hastaneye Check Up 
Amacıyla Başvuran Hastaların 25-
Hidroksi vitamin D Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi - Gülbaran 
Meral 

 Tip 2 Diabetes Mellitus Tanisi 
Olan Hastalarda Gama Glutamil 
Transferaz Seviyesinin Ve 
Kardiyometabolik Risk 
Faktörlerinin Diyabetik 
Retinopati Evrelemesine Etkisi - 
Melek Özdemir, Yaşar Dağ, 
Mehmet Uzunlulu, Aylin Ardagil 
Akcakaya 

 Non Alkolik Yağlı Karaciğer 
Hastalığı ve Non Fonksiyone 
Adrenal Adenoma Birlikteliği: Bu 
Bir Tesadüf Mü? - Müge Özsan 
Yılmaz, Fatma Öztürk Keleş 

 Serum ferritin ve PNPLA3 düzeyi 
hepatik steatozu ön görmede bir 
biyomarker - Yakup Ülger, Anil 
Delik 
 

Yöntemlerinin Etkinliği: Tek 
Merkezli Randomize Kontrollü 
Bir Çalışma - Ahmet Kağan As 

 Platelet/Lenfosit oranı ile 
koroner arter hastalığı şiddeti 
arasındaki ilişki - Çağlar Özmen 

 Covid-19 hastalarında ACEF 
skoru ile mortalite arasındaki 
ilişki - Hazar Harbalioğlu, Alaa 
Quisi 

 Büyük safen ven yetmezliğine 
bağlı alt ekstremite varislerinin 
tedavisinde siyanoakrilat 
embolizasyon tekniği - Tolga 
Onur Badak 

 İzole Telenjektazik ve Retiküler 
Ven Tedavisinde Farklı Tedavi 
Yöntemlerinin Etkinliği: Tek 
Merkezli Randomize Kontrollü 
Bir Çalışma - Ahmet Kağan As, 
Mesut Engin, Ufuk Aydin, Yusuf 
Ata, Tamer Türk 

16.00 
– 
16.15 

Ara  
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16.15 
– 
18.00 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner 
 

 COVID-19 Pandemisinde KOAH 
Hastalarının Acil Servis 
Başvurularının Değerlendirilmesi 
- Selen Karaoğlanoğlu, Şeyda 
Tuba Savrun, Özgür Enginyurt 

 COVID-19 Sağlık Çalışanlarını 
Nasıl Etkiledi? - P. Gamze Erten 
Bucaktepe, Fethiye Akgül, Sercan 
Bulut Çelik 

 COVID-19 Tanısıyla Hastanede 
Yatan Hastalarda 
Hidroksiklorokin Tedavisinin EKG 
Parametrelerine Etkisi - Ziya 
Apaydin 

 COVID-19 nedeniyle yoğun 
bakımlarda takip 
edilen  hastalardaki  klinik 
deneyimlerimiz; Tek merkez, 
retrospektif, olgu serisi - Barış 
Arslan, Halil Nacar 

 Covid-19 Polikliniğine Başvuran 
Yetişkin Hastaların Kan 
Gruplarına Göre Klinik 
Seyirlerinin İncelenmesi - Alper 

 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk 
 

 Subklinik Hipotiroidi 
Hastalarında Lipid Profili ve 
Metabolik Parametrelerin 
Değerlendirilmesi - Deniz Cengiz 

 Tüm Evre Kronik Böbrek 
Hastalığında Metabolik ve 
Beslenme Parametrelerinin 
Değerlendirilmesi - Özgür 
Enginyurt, Ahmet Karataş 

 COVİD-19 Enfeksiyonunun Tiroid 
Hormonlarına Etkisi - Yunus 
Coşkun, Ayşe Turan 

 Meme Kanseri Hastalarında 
Beden Kitle İndeksinin Sağkalım 
Üzerine Etkisi - Batuhan Erdoğdu, 
Güngör Utkan 

 Gastrointestinal Sistem Darlık, 
Fistül ve Perforasyonlarında 
Endoskopik Yöntemle Metal 
Stent Uygulanması: Klinik 
Deneyimlerimiz - Yakup Ülger, 
Anil Delik 

 Gastrointestinal Sistem Darlık, 
Fistül ve Perforasyonlarında 
Endoskopik Yöntemle Metal 

 
Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Üyesi Suat Sincan 
 

 Olgu Serisi: Covid 19 Tanısı 
Almamış, Kardiyoloji Polikliniğine 
Dispne Yakınması İle Başvuran 
Hastalarda Kötü Prognotik 
Faktör; Pulmoner Hipertansiyon - 
Zeki Doğan 

 Akut Romatizmal Ateş Tanılı 
Hastaların Değerlendirilmesi - 
Ahmet Güneş, Alper Akın, 
Mehmet Türe 

 Akut Koroner Sendrom 
Tablosunda Hastane İçi 
Dönemde Aritmi Sıklığı Üzerine 
Cinsiyetin Etkisi - Bektaş Murat, 
Selda Murat 

 Tam kan sayımı parametreleri 
yeni tanı hipertansiyon 
hastalarında hedef organ 
hasarını tahmin etme de faydalı 
olur mu? - Caner Türkoğlu 

 Yaşlı Hastalarda Kalça Kırıkları 
Sonrası Osteoporoz Farkındalığı 
Ve Etkileyen Faktörlerin 
Değerlendirilmesi - Mesut Uluöz 
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Ömeroğlu, Süleyman Ersoy, Emin 
Pala 

 Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin 
COVİD-19 Korkusu Üzerine Etkisi 
- Yağmur Öznur Köksal, Mustafa 
Oğulluk, Derya İren Akbiyik 

 COVID-19 Hastalarında 
Mikrobesin ve Hemogram 
Değerlerinin Prognostik Faktörler 
ile İlişkisi: Türkiye’de Önemli Bir 
Sağlık Merkezi Örneği - Ayşegül 
Ersöz, Tarik Eren Yilmaz 

 Çocukluk Çağı Kanser 
Hastalarında COVİD-19 Klinik 
Değerlendirmesi - Defne Ay 
Tuncel 

 Koronavirüs enfeksiyonu 
nedeniyle hastanede yatan 
hastalarda anksiyete düzeyleri: 
Koronavirüs anksiyete ölçeği - 
Nisa Çetin Kargin 

 COVID-19 pnömonisinde stabil 
koroner arter hastalığı varlığında 
hastane içi mortalitenin 
prognostik biyobelirteci olarak d-
dimer/troponin I oranı - Müge 
Bilge 
 

Stent Uygulanması: Klinik 
Deneyimlerimiz - Yakup Ülger, 
Anil Delik 

 Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer 
Hastalığında Nötrofil Lenfosit 
Oranının İnvaziv Olmayan 
Fibrozis Skorları İle İlişkisinin 
İncelenmesi - Ali Kırık 

 Anatomik Olarak Kasık 
Bölgesinde Yerleşmiş Hernilerin, 
Hastaların Demografik ve Klinik 
Bulguları ile Olan İlişkisinin 
Değerlendirilmesi - Turgay 
Karataş, Engin Burak Selçuk, 
Mehmet Karataş, Cemil Çolak 

 Covid-19 Pandemisi Ve Etik İlkeler 
İkilemi - Mehmet Karataş, Engin 
Burak Selçuk, Turgay Karataş 
 

 Obez Bireylerde Pedometre Bazlı 
Fizik Aktivitenin Erken Dönemde 
(1 Ay İçinde) Sağlık Parametreleri 
Üzerine Etkisi - Dilara Türköz, 
Güzin Zeren Öztürk 

 Üniversite Öğrencilerinin Aile 
Hekimleriyle Riskli Sağlık 
Davranışları Hakkında Görüşme 
Durumları - Başak Korkmazer, 
Demet Şafak, Erkan Melih Şahin 

 Obezite Takip ve Tedavisinde 
Aplikasyonun Etkinliği - Betül 
Goncagül Yavuz Keçebaş, İlayda 
Yerlitaş, Selçuk Mıstık, Elif Deniz 
Şafak 

 Obez Diz Ağrılı Kadınlarda 
Biyoelektrik İmpedans Analiz 
Metodu ile Vücut Bileşimlerinin 
Segmental Olarak 
Değerlendirilmesi - Fatıma 
Yaman 

 Bireylerde Diyetin Duygusal 
Yeme Davranışı Üzerine Etkisi, Bir 
Anket Çalışması - Nurcan Akbaş 
Güneş, Sebahat Gücük, 
Süleyman Özsari, Çağla Özdemir, 
Sema Yüzbaşioğlu 

 Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrası 
Reçete Edilen Osteoporoz 
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İlaçlarının Kullanım Oranları - 
Bertan Cengiz 
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Multiple Myelom Hastasinda Plazmaferez 

Mucizesi  

Melek Özdemir, Erman Öztürk 

Hematüri ile Prezentasyon Gösteren Atipik Bir 

Akut Pankreatit Olgusu  

Deniz Cengiz 

Bir Halk Sağliği Sorunu Konjenital Sifiliz Olgu 

Sunumu  

Ayşe Erdoğan Toker 

A case report: HSCT as a cure for a child has 

congenital dyserythropoietic anemia caused by 

KLF-1 gene mutation 

Fatma Nur Atalay, Gülay Sezgin, Aylin Aktı, 

Yurdanur Kılınç, Atıl Bişgin, Ayşe Özkan, Serhan 

Küpeli, İbrahim Bayram 

Alprazolam’a Bağlı Gelişen Hıçkırık Olgusu  Seda Türkili 

Tromboflebit Etiyolojisinde Düşününmemiz 

Gereken Tani: Malignite  

Ömer Tepe, Hasancan Cengiz, Hande Arslan Tepe, 

Rabia Eker Akilli 

Kırık Sonrası Gelişen Pulmoner Tromboemboli 

Hastasına Yaklaşım 

Adem İşler, Ömer Tepe, Anıl Akray, Halil Yıldız, 

Hande Arslan Tepe, Çağlar Emre Çağlıyan 

Aile Hekimliği Polikliniğinde Biyopsikososyal 

Yaklaşımın Önemi  

Ayşe Özdemir 

A Rare Lung Mass in Childhood: 

Pleuropulmonary Blastoma  

Ayşe Özkan, Serhan Küpeli, Alper Avci, Orhan Kemal 

Salih, Şeref Selçuk Kiliç, Meriç Esen Şimşek 

Mullaoğlu, Emine Kiliç Bağir, Gülay Sezgin, İbrahim 

Bayram 

Poster Bildileri – Poster Presentation 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

49 

Acute Ebv Hepatıtıs Synchronous Wıth 

Amoxıcıllın-Clavulanate Induced Lıver Injury – A 

Case Report And Lıterature Revıew  

Aslıhan Mete Yıldırım, Serdar Karakaya, İbrahim 

Karadağ, Oktay Bulur 

Dispeptik Yakınmayla Gelen Genç Hasta: Yeni 

Tanı Atrial Fibrilasyon  

Merve Kır, Mustafa Oğulluk, Derya İren Akbıyık 

Aile Sağlığı Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarının 

Pandemi Aşılaması ve Erişkin Aşılaması 

Sürecindeki Deneyimleri  

Hülya Akan, Murat Güney 

Varfarin Kullanımına Bağlı Nadir Gelişen Bir 

Komplikasyon: İntramural İnce Bağırsak 

Hematomu  

Gürhan Taşkın, Mahmut Yılmaz, Sercan Yılmaz, 

Hakan Sapmaz, Saadettin Taşlıgıl, Hüseyin Levent 

Yamanel 

Tariflenemeyen ve Müphem Semptomlar ve 

Tümör Birlikteliği  

Mustafa Oğulluk, Yağmur Öznur Köksal, Derya İren 

Akbiyik 

COVID-19 Pnömonisi ve Akciğer Tüberkülozu 

Ko-enfeksiyonu  

Mervegül Kaya, Selen Karaoğlanoğlu 

Pandemi Sürecinde Huzurevleri Çalışanları Ve 

Sosyal İzolasyon  

Seda Dardan 

A case of Dock 8 deficiency presenting with a 

benign hypertropic mass in the eye resolved 

after bone marrow transplantation  

Aylin Aktı, Gülay Sezgin, Mehmet Turgut, Seval 

Özen, Dilek Özcan, Sevcan Tuğ Bozdoğan, Ayşe 

Özkan, Serhan Küpeli, İbrahim Bayram 

Covid Sonrası Kronik Eozinofilik Pnömoni: Olgu 

Sunumu  

Hale Nur Yaman, İrem Elif Çetintaş, Aclan Özder 

İntramüsküler vitamin B12 enjeksiyonundan 

sonra anafilaktik reaksiyon  

Şevket Arslan, Eray Yıldız 

Uygunsuz ADH Sendromu’nda Yeni Bir Şüpheli: 

Bitkisel Gıda Takviyesi Kullanımı  

Mustafa Çetin, Muhammed Kaya 

Romatoid Artrit Nedeniyle Etanersept ve 

Betametazon Kullanan Hastada Gelişen Listeria 

Menenjiti : Bir Olgu Sunumu  

Gürhan Taşkın 
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Late-Diagnosed Hair Turnique Syndrome in a 3-

Month-Old Baby: A Case Report  

Serdar Karaman, İdris Çoban, Enes Gündüz, Reşit 

Sevimli 

Atipik prezentasyon, primer pelvik hidatik kist: 

Nadir bir vaka  

İlknur Banlı Cesur, Zerrin Özçelik 

Pitriyazis Likenoides Kronika (Plk) Olgu Sunumu  Sümeyra Melike Özbek, Beyza Arpaci Saylar 

Sağlam Çocuk Takibinde Hipertansiyon 

Taraması: Hipertansiyon Olgusu  

Gözde Öğrü, Tolgahan Kara 

Evaluation of Screen and Internet Addiction in 

Preschool Children  

Funda Gökgöz Durmaz 

Kedi Tırmığı Hastalığına Bağlı Ensefalopati 

Olgusu  

Beyza Arpaci Saylar, Sümeyra Melike Özbek, 

Mustafa Reşat Dabak 

Undesired Effect After Covid-19 Vaccine: 

Hypertension  

Funda Gökgöz Durmaz 

Yetişkin Bireylerde Diş Fırçalama Sıklığı ile Ağız 

Gargarası Kullanımı Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi  

Alperen Murat Yalnız 

Aile Sağlığı Merkezine Testiste Kitle Şikâyeti ile 

Gelen Hasta: Ekstratestiküler Skrotal Taş  

Mehmet Fatih Fişenk, Duygu Yengil Taci, Mehmet 

Onat Çakit, Mustafa Çelik 

Birinci Basamakta Testiste Kitleye Yaklaşım-

Seminom  

Mehmet Fatih Fişenk, Duygu Yengil Taci, Mehmet 

Onat Çakit 

Tekrarlayan Anafilaksinin nadir bir nedeni 

olarak PPİ:2 olgu sunumu  

Nurullah Yekta Akçam 

Thoracic Empyema And Necrotizing Fasciitis of 

Thigh as a Unique Combination of 

Complications Due to Perforated Appendicitis: 

A Case Report  

Gurhan Taskın, Mahmut Yılmaz, Muharrem 

Öztas, Sercan Yılmaz, Hakan Sapmaz, Sadettin 

Taşlıgil, Hüseyin Levent Yamanel 

Kusma Atakları ve şiddetli gaz sancıları olan, 

dışkısında mukus gözlenen yeni doğan 

Aslı Azakoğlu Karaca 
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bebeklere Aile hekimlerinin yaklaşımı: Olgu 

Sunumu  

Uzun Süreli Sırt Ağrısı ile Başvuran Aort 

Diseksiyonu Vaka Sunumu  

İrem Elif Çetintaş, Aclan Özder, Tuba Baydaş, Hale 

Nur Yaman 

Üçlü Antihipertansif İlaç Kullanan ve Sonrasında 

Aort Koarktasyonu Tanısı Alan İlginç Bir Olgu 

Sunumu  

Derya Aydin Şahin 

A Behcet' s disease patient presenting with 

inferior myocardial infarction  

Gokhan Bektasoglu, Zeki Dogan 

Diz Eklemi Tüberküloz Osteoartritinde Kalıcı 

Tedavi – Artrodez: Vaka Takdimi  

Reşit Sevimli 

İnsidental Serebral Kisti Hidatik: Çocuk Olgu  Ümmühan Çay 

Spinal Tümörü Taklit Eden Pott Hastalığı: Çocuk 

Olgu  

Ümmühan Çay 

Left Lung Hypoplasia: An incidental Case 

Detected by Echocardiography  

Muammer Karakayalı, Timor Omar, Yavuz Karabağ 

Developing Pericardial Effusion Due To Nickel 

Allergy  

Muammer Karakayalı, Hamdi Pusuroglu 
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Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi Algoritması 

Halil İbrahim Süner  

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. Dr. Turgut 
Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORCID-iD: 0000-0002-5957-8611) 

 

Giriş: Hastaları, bir aile hekimine başvurmayı teşvik eden en önemli 10 

sorundan biri olan bel ağrısı, yarattığı psikososyal ve ekonomik etkileri 

nedeniyle, günümüzdeki en önemli halk sağlığı sorunları arasında yerini 

almaktadır. Geçmişten bu yana, Nöroşirürji kliniklerinde, en sık karşılaşılan 

bu hasta gurubunun tanı ve tedavi yaklaşımlarını günümüz guidline ve 

literatüre göre özetlemeyi ve güncellemeyi amaçladık. 

Materyal ve metod: Genellikle bel ağrısı, süresine göre akut (<6 hafta), 

subakut (6 ila 12 hafta) ve kronik (12 haftadan uzun) olarak bölünmüştür. 

Başvuruda öykü, ayrıntılı muayene sonrası, tanı ve tedavi algoritması 

şikayetin süresine, eşlik eden radikülopati ve nörolojik defisite göre şekillendirilir. Akut 

bel ağrısı, birinci basamak pratiğinde yaygın olarak karşılaşılır, ancak spesifik neden 

genellikle tanımlanamaz. Bu rahatsızlık, hastaların %90' ında benign seyirlidir. Yine de, 

akut bel ağrısı olan bir hastada kapsamlı klinik değerlendirme ile öncelikle Kauda Equina 

sendromu, kırık, neoplazm, enfeksiyon ve progresif nörolojik defisit gibi kırmızı bayrakla 

simgelenen acil durumların (Tablo-1) veya kronik ağrı sendromunun dışlanmasını 

hedeflenir. Bu amaçla, bel ağrısının etiyolojisi çeşitli şekillerde kategorize ederken, 

hekimin 4 genel nedene göre düşünmesi yararlıdır: nonspesifik, mekanik, mekanik 

olmayan ve organ kaynaklı (Tablo-2).  Herhangi bir neden ve acil durum düşünülmeyen 

hastalarda, medikal ve diğer konservatif tedavi seçenekleri uygulanabilir. Kırmızı 
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bayraklı durumlarda, medikal ve konservatif tedaviye yanıt vermeyen ya da bu süreçte 

nörolojik kötüleşme gösteren olgularda tanıya gitmek için ileri tetkiklere ihtiyaç duyulur. 

Etyolojiye göre, laboratuvar incelemeleri, direkt grafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik 

rezonans inceleme, lomber ponksiyon, myelografi ve anjiografiye ihtiyaç duyulabilir. 

Tanının konulması sonrası, tespit edilen nedene göre, medikal, nonfarmakolojik veya 

cerrahi tedaviler tercih edilebilir. 

Sonuç: Gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, birinci 

basamak poliklinik hizmetlerinde en sık karşılaşılan olgular olan bel ağrılı olgularının 

2/3’ü, 6 hafta içinde medikal ve konservatif tedavilerle düzelse de, 45 yaşın altındaki 

popülasyonda işle ilgili engelliliğin en yaygın ve en pahalı nedenidir. Bu nedenle, 

çoğunlukla birinci basamak hekimleri tarafından sağlanan bel ağrısı tedavisi ile ilgili 

sürekli olarak güncellenen kanıta dayalı rehberlere ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Ağrı, bel, diskopati, kırık, lomber, tümör. 

 

Genel Bilgiler: 

Omurga hastalıkları dünya çapında oldukça yaygındır. Küresel engellilik oranlarını 

önemli ölçüde arttırıp, sağlık bakımı ve sosyal güvenlik sistemlerine önemli maliyetlere 

neden olurlar. En yaygın omurga sorunu, dünya çapında yaklaşık bir milyar yetişkini 

etkileyen nonspesifik bel ağrısıdır. Dünya nüfusunun % 8,9’unun, 3 aydan uzun süre bel 

ağrısı yaşadığı tahmin edilmektedir. Daha da önemlisi, bel ağrısı, dünya çapında birinci 

en yaygın engellilik sebebidir. Akut bel ağrısının prognozu belirsizdir. Bu tip vakaların 

yaklaşık yarısının şikayeti 6 hafta içinde kaybolurken, % 68-86’ sı, 1 ay içinde işine geri 
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dönebilmektedir. Ayrıca %62’sinin 12 ay içinde ağrılarının devam ettiği ve %16’sının 6 ay 

içinde işine devam edemediği bildirilmiştir. Çoğu omurga hastalığı, kanser, enfeksiyon, 

ankilozan spondilit veya diğer enflamatuar veya enfeksiyöz hastalıklar gibi altta yatan 

kesin bir duruma güvenilir bir şekilde bağlanamadığından nonspesifiktir. Lomber 

omurga üzerinde ağrısı olan bireylerin yalnızca %1-2'sinde ciddi bir patoloji vardır. 

Hastaları, sıklıkla aile hekimi başvurusuna sebep olan en sık 10 nedenden biri olan; bel 

ağrısının tanı ve tedavisi için kanıta dayalı ve sürekli güncellenen klavuzlara ihtiyaç 

vardır.  

Tanım ve Etyoloji 

Bel ağrısı, başlı başına bir hastalık değil, birçok nedene bağlı olabilen bir semptomdur. 

En alt kaburga seviyesinden kalça kıvrımına kadar, lomber ve sakral vertebralar boyunca, 

orta hatta yakın olan ağrı olarak tanımlanır. Bazen de siyatik sinir boyunca, uyluğun arka 

yanından, aşağıya doğru uzanabilir. Bir hastanın hayatında ilk kez ya da en az altı aylık 

ağrısız bir aradan sonra ortaya çıkmış ve 6 haftayı geçmeyen bel ağrısı epizodu; akut 

olarak adlandırılır. Kronik bel ağrısı ise 12 haftadan uzun süren durumlarda tanımlanır. 

Ciddi bir hastalığa bağlı olan, yani spesifik bel ağrısı nadirdir. Semptomlar, fiziksel 

bulgular ve görüntüleme bulguları arasında net bir nedensel ilişki bulunmadığında 

nonspesifik bel ağrısından söz edilebilir. Spesifik bel ağrısında, tanımı gereği, nöral 

yapıların sıkışması, eklem iltihabı, bir veya daha fazla omurga hareket segmentinin 

dengesizliği de dahil olmak üzere bir veya daha fazla patolojik süreç arasında pato-

anatomik bir ilişki gösterilebilir.  

Radiküler bel ağrısı prevalansı yaklaşık %12’ dir.  Spesifik bir nedeni olan tüm hastaların 

%4'üne disk herniasyonu, %3'üne spinal stenoz ve %2'sine spondilolistezis tanısı 
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konulmuştur. Hastaların yaklaşık %1-4'ünün ilk incelemelerinde vertebral cisim 

kırığı, %0.7'sinde tümör (primer veya metastatik), % 0.2'sinde ankilozan spondilit ve % 

0.01'inde spondilodiskit görülmüştür. Buna göre, bel ağrısı olgularının ortalama % 

15’inde bir patolojinin olduğu ancak tüm bel ağrısı vakalarının önemli bir kısmının (%80-

90) nonspesifik olduğu sonucu çıkmıştır. Yine de şiddetli ağrı ile aile sağlığı merkezine 

başvuran hastalar olabileceğinden, hekim, en yaygın bel ağrısı nedenlerinin farkında 

olmalı ve ‘kırmızı bayrak’ denilen acil durumlara dikkat etmelidir (Tablo 1). Kırmızı 

bayrakların tanımlanmasının birincil amacı, acil ve özel tedaviler veya acil olarak bir 

uzmana sevk gerektiren bel ağrısı olan az sayıdaki hastayı belirlemektir. Birinci basamak 

tanı ve tedavi kliniklerine bel ağrısı nedeniyle başvuran hastalarda, semptomun ciddi bir 

omurga hastalığına bağlı olup olmadığını anlayabilmek için; yeni gelişen idrar ve/veya 

gayta sorunları, eyer tarzı hipoestezi, birlikte radikülopati varlığı, ateş yüksekliği, 

intravenöz ilaç kullanımı öyküsü, geçirilmiş spinal prosedür, immünosupresyon, kanser 

öyküsü, osteoporoz, sürekli steroid kullanımı, travma, ileri yaş, erken yaş, enflamatuar 

özellikler (sinsi başlangıç, dinlenmede iyileşme yok, gece ve/veya sabahın erken 

saatlerinde egzersiz veya aktiviteyle düzelen ağrı) sorgulanmalıdır. 

Tablo 1: Bel ağrısı için ‘Kırmızı Bayraklar’ ve ciddi patolojiler 

 Kauda 
Equina 

Sendromu 

Kırık Tümör Enfeksiyon 

Yaş >70  X X  

Yaş>50 minör travma  X X  

Şiddetli travma  X   

Açıklanamayan ateş    X 

Yakın tarihli idrar yolu enfeksiyonu 
ve omurga yakınında penetran 
travma 

   X 
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Şiddetli gece ve dinlenme ağrısı   X X 

Açıklanamayan kilo kaybı   X  

Geçmişte veya güçlü kanser şüphesi   X  

Osteoporoz  X   

Kronik steroid kullanımı  X  X 

İmmünsupresyon    X 

İntravenöz uyuşturucu kullanımı    X 

6 haftalık konservatif tedaviye yanıt 
yokluğu/azlığı 

  X X 

İlerleyici nörolojik kötüleşme X  X  

 

Bel ağrısının uzun sürmesi ve altta yatan spesifik bir neden olmadan daha kötü bir 

prognoz göstermesi, iyileşmenin önündeki psikososyal engellerin de tanınmasını 

gerektirir. "Sarı bayraklar" olarak nitelendirilen bu durumların, hastaların, iyileşmesine 

engel olabilecek davranışları, inançları, iş geçmişi ve sosyal faktörleri hekime göstermesi 

açısından kırmızı bayraklar kadar sorgulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 2’de bir 

sarı bayrak listesi verilmiştir.  

 

Tablo 2: Bel ağrısı prognozu için sarı bayraklar 

Duygusal Depresyon veya belirtileri 

Anksiyete veya belirtileri 

Sinirlilik 

Davranış Kötü başa çıkma becerisi 

Bozulmuş veya aşırı uyku 

Rehabilitasyon hakkında pasif tutum ve kötü uyum 

Günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde azalttı 

Sosyal olarak geri kalma 

Alkol veya diğer kötüye kullanım maddelerinin kullanımının artması 

İnanç Felaket düşüncesi 

Acının kontrol edilemez olduğuna inanmak 
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Acının fiziksel olarak zararlı olduğuna inanmak 

İşe dönmeden önce ağrının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine 
inanmak 

Diğer somatik semptomların yanlış yorumlanması/abartması 

Sırt ağrısı için teknolojik çözüm beklentisi 

Sosyal Destek sistemi eksikliği 

Aşırı korumacı aile/arkadaşlar 

Sosyal olarak cezalandırıcı aile/arkadaşlar 

Düşük eğitim geçmişi 

Fiziksel, cinsel veya madde bağımlılığı geçmişi 

İş Aktivite ile ağrı veya aksiliklerin kötüleşme beklentisi 

Kötü iş geçmişi, sık kaybedilen zaman 

Az iş memnuniyeti 

Desteklenmeyen çalışma ortamı 

Talepler ve tazminat ile ilgili sorunlar 

Bekleyen dava 

İlk değerlendirmeyi değiştirmemekle beraber, sarı bayrakların terapötik seçimler ve 

gerçekçi beklentiler açısından etkileri vardır. Sarı bayraklı durumların, ağrının 

kronikleşmesinde etkisinin olduğu bilinmelidir. Klasik analjezik ve kas gevşetici 

kombinasyonlarının yanında tedavinin psikoterapiler ile desteklenmesi gerekebilir. Bu 

nedenle bel ağrısı hastalarının erken dönem değerlendirmesinde yararlıdır.  

Fiziksel Muayene 

Bel ağrısı nedenleri çeşitli şekilde sınıflandırılabilirken, hekimin kolaylığı açısından 

nonspesifik, mekanik, mekanik olmayan ve visseral olarak kategorize edilebilir (Tablo 3). 

Fizik muayene, yaşamsal belirtilerin toplanması ve bel ağrısının bu sınıflandırmaya göre 

nedenlerini belirlemeyi amaçlayan sistemik bir araştırma ile başlar. Fizik muayenede, 

palpasyon ve perküsyon ile ağrının lokalizasyonunun belirlenmesi 

amaçlanır. Dejeneratif hastalığı veya osteoporotik kırıkları düşündüren deformite ile 

birlikte, ağrı dağılımı not edilmelidir. Kırmızı bayraklardan birkaçı ve bel ağrısının daha 
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yaygın mekanik nedenleri motor veya duyusal eksikliklerle gösterildiğinden, önemle 

yapılması gereken nörolojik muayenedir. Eyer tarzı anestezi, tek taraflı ya da bilateral 

radikülopati, bacak güçsüzlüğü, üriner retansiyon ve taşma inkontinansı ve gayta 

inkontinansı dahil olmak üzere Kauda Equina sendromuyla uyumlu nörolojik bulgular 

acilen sevk gerektirir.  

Tablo 3: Bel ağrısının ayırıcı tanısı 

Nonspesifik 
(%70) 

Lomber gerilme/burkulma 

Mekanik 
(%27) 

Defeneratif disk/faset eklem 
Lomber diskopati 
Osteoporotik vertebra fraktürü 
Spinal stenoz 
Spondilolistezis 
Travmatik vertebra fraktürü 
Konjenital 
Diğer 

Visseral(kanser 
dışı)  
(%2) 

Aort anevrizması 
Renal hastalıklar 
Pelvik organ hastalıkları 
Gastrointesitinal hastalıklar 

Mekanik 
olmayan 
(%1) 

Neoplazi 
İnflamatuar artritler 
Enfeksiyon 
Scheuermann hastalığı 
Kemiğin Paget hastalığı 
 

 

Nörolojik defisit olmadan, lomber omurga ve kalçaya lokalize olan ağrı, daha çok lomber 

gerilmede ve dejeneratif hastalıkta görülür. Ciddi disk herniasyonu, sinir kökü 

sıkışmasına yol açarak siyatik ile sonuçlanabilir. Bu tür ağrı diz seviyesinin altına 

yayılabilir ve genellikle valsalva manevraları ile şiddetlenir. Bel ağrısı hastalarının sadece 
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yaklaşık %4'ünde bel fıtığı varken, herniasyonu olanların%95'i siyatik yaşar, bu nedenle 

siyatiğin yokluğu disk herniasyonunun kesinlik derecesini neredeyse ortadan 

kaldırır. Bel fıtıklarının yaklaşık %95'i L5 ve S1 sinir köklerini içerir. L4, L5 ve S1 sinir 

köklerinin değerlendirmesi sırasıyla medial, dorsal ve lateral ayağın duyusunu test 

ederek gerçekleştirilebilir. Aynı köklerin motor değerlendirmesi, hastaya çömelme, 

topuk yürüyüşü ve ayak parmağı yürüyüşü yaptırılmasıyla ölçülebilir. Azalan derin 

tendon refleksleri de anlamlıdır. Lomber disk herniasyonunun en yaygın olarak 

kullanılan testi; düz bacak kaldırma testidir. Hasta, sırtüstü yatırılır, diz ekstansiyonu 

sağlanırken, tüm bacak, muayene eden hekim tarafından kaldırılır. Pozitif bulgu; 30 °,60 

° ile 75 ° arasında uyluk fleksiyonunda diz altına yayılan ağrıdır. Ağrı aynı veya diğer 

bacakta göründüğünde farklı çıkarımlar olduğu için her iki bacak da test 

edilmelidir. Çalışmalar düz bacak kaldırma testi için, bel fıtıkları tanısında %91 duyarlılık 

ve %26 özgüllük olduğunu ortaya çıkarmıştır.   

Tanı 

Çoğu bel ağrısının kendi kendini sınırlayan doğası düşünüldüğünde, hekim tanısal testler 

konusunda sabırlı olmalıdır. Görüntüleme, sadece bel ağrısının belirli bir nedeninden 

şüphelenilirse ve erken tanının, etkili tedavi için kritik öneme sahip olması durumunda 

endikedir. Düşük kanser veya kırık şüphesi varsa, testi ertelemek ve medikal tedaviye 

başlamak mantıklı olabilir. Yaygın uygulamanın aksine, nörolojik defisit yoksa, şüpheli 

disk herniasyonu veya şüpheli spinal kanal darlığı olan hastaların da, acil görüntüleme 

için yönlendirilmesi gerekmez, çünkü bu durumların ilk yönetimi; spesifik olmayan bel 

ağrısı ile aynıdır. Hastalara, acil olmasa da bir üst basamağa başvurmaları tavsiye 

edilebilir. Bununla birlikte, kırmızı bayraklarda olduğu gibi, Kauda Equina sendromu 
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şüphe edilir veya nörolojik defisitle saptanırsa, gecikmiş tanının ciddi sonuçları göz 

önüne alındığında, ileri tetkik için hemen sevke başvurulmalıdır.  Tüm görüntüleme 

yöntemlerinin önemli bir tuzağı, asemptomatik kişilerde yüksek anormal bulgu 

oranlarıdır. Asemptomatik yetişkinlerin Manyetik Rezonans incelemesinde (MRI), 

hastaların %9-76'sında fıtıklaşmış diskler, %46-93 oranında dejeneratif diskler ve %1-

21’inde spinal stenoz sık bulgular olarak karşımıza çıkmaktadır. İnflamasyon ve 

enfeksiyondan şüphelenildiğinde laboratuvar testleri (örn: kan sayımı, c-reaktif protein, 

tam idrar analizi) tanıya yardımcı olabilir. Kemik patolojilerinde en sık tercih edilen ilk 

tetkik; direkt grafi iken, kemik dokusunu göstermede Bilgisayarlı Tomografi, yumuşak 

doku lezyonlarını tanımlamada ise, MRI üstündür.  

Tedavi 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarına en sık başvuran bel ağrısı hastaları, akut ve 

nonspesifik bel ağrısı olan hastalardır. Bu tip hastaların tedavisi için, birçok kılavuz, hasta 

eğitimi vermeyi, normal aktivitelere geri dönme, tümüyle yatak istirahatinden kaçınma 

gibi önerilerde bulunmayı ve ilk tercih olarak da nonsteroid antiinflamatuar ilaçların 

(NSAİİ) veya NSAİİ'lerin kontrendikasyonunda ise zayıf opioidlerin kısa süreler için 

kullanılmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca kas gevşeticilerin etkinliğini ve tolere 

edilebilirliğini değerlendiren bir derlemede, plasebo ile karşılaştırıldığında akut bel ağrısı 

olan hastalarda kas gevşeticilerin klinik olarak anlamlı analjezi sağladığı bildirilmiştir.  Bel 

ağrının, beraberinde kas spazmını da tetikleyeceği düşünüldüğünde, analjezik ve kas 

kevşeticilerin kombine kullanımı tercih edilebilir. Sarı bayrak durumlarında ya da kronik 

bel ağrılı hastaların tedavisi için, gerektiğinde NSAİİ'ların ve antidepresanların birlikte 

kullanılmasını, fizyoterapi, egzersiz ve psikososyal müdehalelerin sağlanmasını 
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önermektedir. Ek olarak, ciddi patolojiler ve radikülopati durumunda veya 4 hafta ila 2 

yıl sonra iyileşme olmaması durumunda bir uzmana başvurmak önerilir. Analjeziklerin 

gerekli en kısa süre için kullanılması önemlidir. NSAİİ'ların kullanımı, bilinen 

gastrointestinal ve renal toksisite risklerine ve son zamanlarda artan miyokard enfarktüs 

riski hakkında tartışmalar olsa da opioidlerin yanlış kullanımı ve olası fiziksel bağımlılık 

etkisi nedeniyle hala ilk seçenektir. Kas gevşeticilerin dezavantajı ise sedasyon ve baş 

dönmesi gibi yan etkiler içermesidir. Bu nedenle genellikle 1-2 haftadan uzun süre 

kullanılması önerilmemektedir. Ayrıca, benzodiazepinlerin ve karisoprodolün 

(metabolizması aracılığıyla meprobamate) önemli alışkanlık ve kötüye kullanım riski 

taşıdığı unutulmamalıdır.  

Sonuç 

Bel ağrısı bireysel ve toplumsal etkileri olan yaygın bir problemdir. Çoğu vaka 

kendiliğinden iyileşse de, hekim, kırmızı bayraklara ve tedavinin sonuçsuz kaldığı kronik 

ağrılardaki sarı bayraklara karşı uyanık olmalıdır. Bu tür bulguların yokluğunda, tanısal 

görüntüleme genellikle tedavi yönetimine katkıda bulunmaz ve 6 ila 12 hafta boyunca 

güvenle ertelenebilir. Tolere edilebilen, sürdürülen aktivitenin, egzersizin ve 

fizyoterapinin olumlu sonuçları vardır. Seçilmiş olgularda, NSAİİ’lar, kas gevşeticiler ve 

trisiklik antidepresanlar anlamlı bir rahatlama sağlarken, opiatların kullanımı daha 

şiddetli ağrıda ve kısa süre ile sınırlı olmalıdır.  
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Hipertansiyon: Tanıdan Tedavi ve Takibe 

Burkay Yakar 

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Elazığ, Türkiye 

 

Özet 

Hipertansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve önemli bir 

toplum sağlığı sorunudur. Sistemik arteriyel hipertansiyon, dünya çapında 

tüm nedenlere bağlı morbidite ve mortalite için en önemli değiştirilebilir risk 

faktörüdür ve artmış kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ile ilişkilidir. 

Hipertansiyonda doğru ve etkin tedavi için kan basıncı ölçümünün doğru 

yapılması çok önemlidir. İdeal kan basıncının 120/80 mmHg’nın altında 

olması önerilirken, tekrarlayan ofis ölçümlerinde kan basıncının sistolik 140 

mmHg ve/veya diyastolik 90 mmHg ve üzeri ise hipertansiyon olarak 

tanımlanmıştır. Bu değerler arasında kalan değerler ise artmış kan basıncı 

olarak tanımlanmaktadır ve yakın takip ve bireyin risk durumuna göre tedavi 

seçeneğinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Hipertansiyon tedavisi yaşam tarzı 

değişiklikleri ve ilaç uygulamalarını içermektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri bireylerin 

sağlığı için kan basıncı hangi evrede olursa olsun önerilmelidir.  Hipertansif ilaç 

tedavisinde diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri (KKB), ACE inhibitörleri ve anjiotensin 

reseptör blokerlerinden (ARB) herhangi biri veya kombinasyonu ile başlanması 

önerilmektedir. Hipertansiyon tedavisinde amaç kan basıncının kontrol altına alınması 

ve hastayı hedef organ hasarından korumaktır. Hipertansif hastanın birey merkezli 

yaklaşım ile 3-6 ay aralıklar ile hipertansiyon tedavi hedefleri ve ilaç uyumu açısından 
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takip edilmesi ve en az yılda bir kez hedef organ hasarı ve kardiyovasküler hastalık 

riskinin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Giriş 

Hipertansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve önemli bir toplum sağlığı 

sorunudur. Sistemik arteriyel hipertansiyon, dünya çapında tüm nedenlere bağlı 

morbidite ve mortalite için en önemli değiştirilebilir risk faktörüdür ve artmış 

kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ile ilişkilidir. Buna rağmen hipertansiyon tedavi 

edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar kan basıncını düşürmenin ve 

kontrol altına almanın mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde azaltabileceğini 

göstermiştir. Etkisi kanıtlanmış ve hastalar tarafından iyi tolere edilebilen bir dizi yaşam 

tarzı değişikliği ve ilaç tedavileri sayesinde, hipertansiyonun neden olduğu 

olumsuzlukları ve sağlık üzerinde ki riskleri azaltılabilir (1). 

Tanım ve epidemiyoloji 

Tekrarlanan ofis ölçümlerinde 18 yaş ve üzeri erişkin popülasyon için arteriel kan 

basıncının sistolik 140 mmHg ve /veya diyastolik kan basıncının 90 mmHg ve üzerinde 

olması hipertansiyon olarak kabul görmektedir (2). Erişkinler arasında ki çalışmalar 

hipertansiyonun 1975 yılında 594 milyon kişiyi etkilediğini, bu sayının 2015 yılında ise 

1.1 milyar kişiye ulaştığını göstermiştir. Dünya genelinde hipertansiyon prevalansı %30-

40 civarında iken Türkiye’de yürütülen çalışmalarda ise erişkin popülasyonda yaş ve 

cinsiyetten bağımsız olarak hipertansiyon prevalansının yaklaşık %30 olduğu 

bildirilmiştir. Aynı zamanda hipertansiyon prevalansı yaş ile birlikte artmakta ve 60 yaş 

üzerinde görülme sıklığı %60’lara kadar çıkabilmektedir. Hipertansiyonun 2025 yılına 
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kadar %15-20 oranında artacağı ve yaklaşık 1,5 milyar insanı etkileyeceği tahmin 

edilmektedir (3, 4). 

Kan basıncı ölçümü 

Hipertansiyonda doğru ve etkin tedavi için kan basıncı ölçümünün doğru yapılması çok 

önemlidir. Kan basıncı ölçümü beyaz önlük etkisi, maske hipertansiyon, gece kan basıncı 

düşüşü (noktürnal dipping) ve sabah erken saatlerde kan basıncı dalgalanmaları 

hakkında hekime fikir verebilir. Günümüzde kan basıncının farklı koşullarda birçok ölçüm 

yapmadan belirlenmesinin hatalı bir yaklaşım olduğu belirtilmiştir. Günümüzde kan 

basıncı ölçümünde onaylı oskultatuar veya osilometrik otomatik/dijital 

sfigmomanometre cihazları kullanılmaktadır. Güvenilir ölçüm elde etmek için kullanılan 

cihazların periyodik olarak kalibrasyonları yapılmalıdır. Uygun bir ölçüm için tansiyon 

aletinin manşonu erişkinlerde eni 12 cm, boyu 35 cm ebatında, obezlerde ise kesenin 

eni 20 cm, boyu 40 cm ebatında olması gerektiği ve kolu %80 oranında sarılması 

gerektiği vurgulanmaktadır. İlk muayenede ölçüm her iki koldan yapılmalıdır ve 

tekrarlayan ölçümlerde kan basıncı yüksek olan koldan yapılmalıdır. Her iki kol arasında 

ki sistolik kan basıncı farkı >15 mmHg ise patolojik kabul edilip nedeni araştırılmalıdır. 

Ölçüm öncesi hasta en az beş dakika dinlendirilmeli, ölçüm avuç açık, kol kalp 

seviyesinde, hastanın kolu desteklenerek yapılmalı ve bir seferde en az iki ölçüm 

yapılarak (en az iki dakika ara ile) ortalaması kaydedilmelidir. Ölçüm esnasında 

konuşulmamalı, bacak bacak üstüne atılmamalıdır. Tansiyon aletinin manşonunun alt 

ucu dirsek çukurunun 2.5-3 cm üzerinde olacak şekilde yerleştirilmeli ve stetoskop 

manşonun altına sıkıştırılmamalıdır (5-8).  
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Evde kan basıncı ölçümü 

Evde kan basıncı ölçümünde, kol için uygun manşonlu ve onaylı otomatik tansiyon ölçüm 

aleti kullanılır. Ev ölçümleri ofis ölçümlerinde önerilen kurallara uyularak en az 5 gün 

yapılmalıdır. Kan basıncının sabah ve akşam saatlerinde ve her defasında iki ölçüm 

yapılarak ortalamasının alınması önerilmektedir. Ev ölçümlerinde koldan ölçüm yapan 

otomatik cihazların kullanılması önerilmektedir. Bilekten kan basıncı ölçümü yapan 

cihazlar ev ölçümleri için önerilmemektedir. Ev ölçümleri özellikle beyaz önlük etkisi ve 

maskeli hipertansiyon durumlarının saptanmasında faydalıdır (8). 

Ambulatuvar kan basıncı ölçümü 

Ambulatuar kan basıncı ölçümü (AKBÖ), gündüz aktiviteler sırasında ve gece uyku 

sırasında otomatik olarak kan basıncı ölçümü yapan ve kayıt altına alan özel cihazlar ile 

yapılır. Ambulatuvar kan basıncı ölçümü, hipertansiyonun tanısında ve takibinde ideal 

bir yöntemdir ve imkân olan her durumda uygulanması önerilmektedir. Özel cihaz 

gerektirmesi, eğitilmiş personel tarafından uygulanması gibi nedenlerden dolayı AKBÖ 

her daim uygulanamayabilir. İmkanlar kısıtlı olsa dahi; (i)  Klinik kan basıncı ve evde 

ölçülen kan basıncı arasında belirgin uyumsuzluk olması, (ii) Dipping (normalde uykuda 

kan basıncının düşmesi) varlığının araştırılması, (iii) Nokturnal hipertansiyon şüphesi, ve 

(iv) Kan basıncı değişkenliklerinin saptanması için mutlaka AKBÖ önerilmektedir (5-8). 

Tanı ve sınıflama 

Hipertansiyon klavuzları tekrarlayan ofis kan basıncı ölçümlerinde sistolik kan basıncının 

≥140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının ≥90 mmHg olması, ev ölçümlerinde 

SKB≥135 ve/veya DK≥ 85 mmHg veya 24 saatlik ölçümlerde ortalama SKB≥130 ve/veya 
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DK≥ 80 mmHg, gündüz ortalama SKB≥135 ve/veya DK≥ 85 mmHg veya gece ortalama 

SKB≥120 ve/veya DK≥ 70 mmHg olmasını hipertansiyon olarak kabul etmektedir (5, 8). 

Hipertansiyon tanı ve sınıflaması için referans kan basıncı değerleri tablo 1 ve tablo 2’ 

de sunulmuştur.  

Tablo 1. Klinik kan basıncı düzeylerine göre kan basıncı sınıflaması 5, 6, 8 

Kategori SKB (mmHg)  DKB (mmHg) SKB*  (mmHg)  DKB* (mmHg) 

Normal <120 ve <80 <120 ve <80 

Artmış 120-139 ve/veya 80-89 120-129 ve <80 

Hipertansiyon ≥140 ve/veya ≥90    

Evre 1 140-159 ve/veya 90-99 130-139 ve/veya 80-89 

Evre 2 ≥160 ve/veya ≥100 ≥140 ve/veya ≥90 
 SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı. (SKB* ve DKB* = AHA klavuzu)5 

 

Tablo 2. Ölçüm yöntemine göre hipertansiyon tanısı 8 

Kategori SKB (mmHg)  DKB (mmHg) 

Klinik  ≥140 ve/veya ≥90 

Ev  ≥135 ve/veya ≥85 

Ambulatuvar kan basıncı   

24 saatlik ortalama ≥130 ve/veya ≥80 

Gündüz ortalama ≥135 ve/veya ≥85 

Gece ortalama ≥120 ve/veya ≥80 
SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı. 

 

Hipertansiyon tanısı için tekrarlayan ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Klavuzlar 

erişkinlerin her muayenede mutlaka kan basınçlarının ölçülmesini önermektedir. Ofis 

ölçümlerinde kan basıncı yüksekliği saptanan hastalardan risk faktörlerini belirlemek, 

sekonder hipertansiyon nedenlerini ekarte etmek için ayrıntılı anamnez, fizik muayene 
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ve gerekli laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır. Ofis kan basıncı ölçümleri baz alınarak 

hipertansiyon tanısı için akış şeması şekil 1’de sunulmuştur. Hipertansiyon tanısı 

düşünülen hastalardan kardiyovasküler riski hesaplamak, olası hedef organ hasarını ve 

sekonder hipertansiyonu ekarte ekmek amacıyla laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır 

(Tablo 3). Hipertansiyon tanısı düşünülen hastalarda tedavi öncesi olası sekonder 

hipertansiyon için hangi hastaların araştırılması gerektiğine karar verilmelidir. Aile 

böbrek hastalığı, ilaç kullanımı, kas güçsüzlüğü gibi hiperaldosteronizm belirtileri, 

horlama, Terleme epizotları, baş ağrısı, anksiyete, çarpıntı gibi feokromositoma 

belirtileri, dirençli hipertansiyonu olan hastalar, Antihipertansif tedavi altındayken kan 

basıncı kontrolü aniden bozulan hastalar, Otuz yaşından önce hipertansiyon tanısı alan 

hastalar, Kan basıncı düzeyine göre beklenenden daha ağır hedef organ hasarı gelişmiş 

hastalar, Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör 

blokerleri (ARB) kullanımı sonrası kreatinin düzeylerinde ciddi yükselme (>%30) olan 

hastalar ve Rutin laboratuvar incelemelerinde hipokalemi saptanan hastaların sekonder 

hipertansiyon açısından araştırılması önerilmektedir (5-8). 

Tablo 3. Hipertansif hastada önerilen laboratuvar incelemeleri 8 

Her hasta için önerilen tetkikler Klinik duruma göre 

Tam kan sayımı İdrar albümin atılım oranı 

Tam idrar incelemesi ALT/AST 

Açlık kan glukozu Kalsiyum 

Kanda sodyum, potasyum ve ürik asit Tiroid uyarıcı hormon (TSH) 

Lipit profili Oral glukoz tolerans testi 

Kreatinin ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı  

Elektrokardiyografi  

Diyabetli hastalarda idrar albümin atılım oranı   
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Tedavi 

Hipertansiyon tedavisi yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç uygulamalarını içermektedir. 

Yaşam tarzı değişiklikleri bireylerin sağlığı için kan basıncı hangi evrede olursa olsun 

önerilmelidir. Artmış kan basıncı olan bireylerde (SKB:120-139, DKB: 80-89 mmHg) 

yaşam tarzı değişikliklerinin kan basıncında düşürmek ve hipertansiyonu geciktirmek için 

ısrarla tavsiye edilmelidir. Hipertansif hastalarda yaşam tarzı değişikliklerinin mutlaka 

uygulanması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

 

Şekil 1. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019 hipertansiyon tanı akış şeması 8 
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İdeal vücut ağırlığı: Obezitenin artmış kan basıncı ile ilişkili olduğu, kan basıncı kontrolü 

için hastalara uygun kiloya inmeleri tavsiye edilmelidir. Hastaların ağırlıklarının %5-10 

arasında kaybı kan basıncında düşme ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalar 4-5 kg kilo 

kaybının ortalama sistolik kan basıncında 3.7 mmHg, diyastolik kan basıncında 2.7 

mmHg azalma sağladığını ve 48 aylık takipte kilo azalması sağlanan müdahale grubunda 

kontrol grubuna nazaran hipertansiyon insidansının azaldığını bildirmiştir (9). 

Tuz kısıtlaması: Mevcut kanıtlar sodyum alımı ile kan basıncı arasında ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. DSÖ günlük >5 gr sodyum (>10 gr tuz) tüketimini aşırı tüketim olarak 

tanımlamıştır ve hipertansiyon başlangıcı ve kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü 

olarak belirtmiştir. Hipertansiyondan korunmak ve hipertansif hastalarda kan basıncı 

kontrolünü sağlayabilmek için günlük sodyum tüketiminin 2-2,4 gr ile (5-6 gr tuz) 

sınırlandırılması önerilmektedir (10). Türkiye’de yürütülen SALTURK çalışmasında genel 

popülasyonda tuz tüketiminin günlük ortalama 15 gr olduğu ve bunun hipertansiyon ile 

ilişkili olduğu bildirilmiştir. Meta-analiz çalışması, dört veya daha fazla hafta boyunca tuz 

alımındaki mütevazı azalmanın hem hipertansif hem de normotansif bireylerde cinsiyet 

ve etnik gruptan bağımsız olarak kan basıncında önemli bir düşüşe neden olduğunu ve 

tuz alımındaki daha büyük azalmanın sistolik kan basıncındaki daha büyük düşüşlerle 

bağlantılı olduğunu göstermiştir (11).  

Sağlıklı beslenme: Hipertansiyondan korunmak ve kan basıncı kontrolü için ağırlıklı 

olarak sebze-meyve tüketimi, az yağlı besinler, tam tahıl, sebze kaynaklı protein ve 

hastada iki kez balık içeren sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi önerilmektedir. 

Çabuk tüketilen, işlenmiş ve aşırı yağ, rafine şeker ve tuz içeren yiyecekler yüksek kan 

basıncı ile ilişkilendirilmiştir (12).  
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Sigara ve alkol tüketimi: Sigara ve alkol tüketimi kan basıncını artırmaktadır. Bu nedenle 

hipertansiyon hastalarında günlük alkol alımının üst sınırı erkeklerde en fazla iki içki (20-

30 gram etanol), kadınlarda ise en fazla bir içki (10-20 gram etanol) ile 

sınırlandırılmalıdır. Sigara ise sempatik sinir sistemini aktive ederek kan basıncında artışa 

ve taşikardiye sebep olmaktadır. 

Hareketli yaşam: İleriye dönük çalışmalar sürekli olarak fiziksel aktivitenin yetişkinlerde 

yüksek kan basıncına karşı koruyucu olduğunu göstermiştir. Egzersiz kılavuzları, 

hipertansiyonu tedavi etmek ve gelişimini azaltmak için hem orta yoğunluklu hem de 

yüksek yoğunluklu aerobik egzersizleri önermektedir. Tüm bireylere  haftada en az beş 

kez 30 dakikadan az olmayan aktiviteye ilave olarak gün boyunca da hareketli bir yaşam 

tavsiyesinde bulunulmalıdır (13). 

Stres yönetimi: Davranışların düzenlenmesi ve gevşeme teknikleri hakkında önerilerde 

bulunulmalıdır. 

İlaç tedavisi 

İlaç tedavisine başlamak için risk faktörleri, eşlik eden hastalıklar ve yaş faktörü dikkate 

alınarak bireysel yaklaşım sergilenmesi önerilmektedir. Hipertansiyon klavuzları genel 

popülasyonda 80 yaş altı bireylerde ≥140/90, 80 yaş üzeri bireylerde ise ≥150/90 mmHg 

kan basıncı değerlerini ilaç tedavisi için eşik değer olarak önermektedir (5, 7, 8). Ofis 

ölçümlerinde saptanan hipertansiyon evreside bir diğer ilaç tedavisine başlama ve takip 

kararı vermeye etki eden faktördür. Şekil 2’de hipertansiyon ilaç tedavisine başlama 

algoritması sunulmuştur. 
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Şekil 2. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019 hipertansiyon tedavi akış şeması 8 

 

Kılavuzlar hipertansiyon ilaç tedavisine karar da risk temelli yaklaşımı savunmaktadır. 

Hipertansiyon ilaç tedavisine başlama için kan basıncı eşik değeri her ne kadar  ≥140/90 

mmHg olarak tavsiye edilse de yüksek riskli bireylerde altı aylık yaşam tarzı değişikliğine 

rağmen kan basıncı değeri ≥130/80 eşik değerinde ilaç başlanması önerilmektedir. 

Amerika ve Avrupa hipertansiyon klavuzları sistemati koroner risk değerlendirme 

skorlamasının (SCORE) hesaplamasını ve 10 yıllık risk skoru ≥ 10 değerlerini çok yüksek 

risk olarak kabul etmektedir (5, 6). Risk skorlaması yapılamayan hastalarda ise majör ve 
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minör risk faktörleri ile SCORE puanı >%5 olan hastaların saptanabileceği bildirilmiştir 

(8). 

Tablo 4. Hipertansif bireylerde risk temelli yaklaşım 8 

Aşağıdakilerden en az 2 major veya 1 major, 2 minor veya sadece 3 minör kriter bulunması 
durumunda yüksek riskli birey kabul edilir. 

Major risk faktörleri Minör risk faktörleri 

KBY (GFR<60 ml/dakika) Sigara kullanımı 

Diabetes Mellitus Yaş (55-65 yaş) 

Koroner arter hastalığı LDL kolesterol >130 mg/dl 
KBY: Kronik böbrek yetmezliği, GFR: Glomerüler filtrasyon hızı, LDL: Düşük dansiteli lipoprotein 

 

Hipertansiyon yönetiminde ilaç tedavisine başlama ve hedef değerler açısından 

klavuzlar arasında genel bir uzlaşma olsa da American College of Cardiology / American 

Heart Association (ACC/AHA) klavuzu, International Society of Hypertension (ISH) ve 

European Society of Cardiology/European Society of Hypertension (ESC/ESH) 

klavuzlarına göre daha düşük kan basınçlarını hedeflemektedir. Tablo 5’de 

hipertansiyon klavuzlarının tedaviye başlama ve hedef kan basıncı değerleri 

sunulmuştur. 
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Tablo 5. Tedavi gerektiren ofis kan basıncı, kan basıncı hedefleri ve güvenlik sınırları. 

 ISH klavuzu7 ESC/ESH klavuzu6 (ACC/AHA) klavuzu5 

İlaç tedavisi 
gerektiren Office KB 

KB≥160/90 mmHg hemen 
ilaç başla 
KB≥ 140–149/90–99 
mmHg ;KVH, KBY, DM, 
HOH varsa hemen ilaç 
başla,  
KVH, KBY, DM, HOH yoksa 
3-6 ay takip ve ilaç başla 

KB≥160/90 mmHg hemen 
ilaç başla 
KB≥ 140–149/90–99 mmHg 
; KVH, KBY, DM, HOH varsa 
hemen ilaç başla,  
KVH, KBY, DM, HOH yoksa 
3-6 ay takip ve ilaç başla 

KB≥ 140/90 mmHg 
risk faktörlerinden 
bağımsız ilaç başla,  
KB≥130/80 mmHg 
risk faktörü varsa 
ilaç başla 

Genel 
popülasyonda KB 
basıncı hedefi 

< 140/90 mmHg < 140/90 mmHg < 130/80 mmHg 

Spesifik gruplarda KB hedefleri  

<65 yaş < 130/80 mmHg  
(tolere edebiliyorsa) 

< 130/80 mmHg 
(tolere edebiliyorsa) 

< 130/80 mmHg 

≥65 yaş  <140/90 mmHg 
(tolere edebiliyorsa) 

130-139/ 80-89 mmHg  
(tolere edebiliyorsa) 

< 130/80 mmHg 

Diabetes mellitus < 130/80 mmHg (≥65 yaş 
ise <140/80 mmHg) 

< 130/80 mmHg (≥65 yaş ise 
<130-139 / <80 mmHg) 

< 130/80 mmHg 

Koroner arter 
hastalığı 

< 130/80 mmHg (≥65 yaş 
ise <140/80 mmHg) 

< 130/80 mmHg (≥65 yaş ise 
<130-139 / <80 mmHg) 

< 130/80 mmHg 

İnme öyküsü < 130/80 mmHg (≥65 yaş 
ise <140/80 mmHg) 

SKB: 120–130 mmHg < 130/80 mmHg 

Kalp yetmezliği  < 130/80 mmHg <120/70 mmHg aktif olarak 
düşürmekten kaçının 

<130/80 mmHg 

Kronik böbrek 
yetmezliği 

< 130/80 mmHg (≥65 yaş 
ise <140/80 mmHg) 

130–139/70–79 mmHg < 130/80 mmHg 

Kan basıncı için güvenli aralıklar  

<65 yaş 120/70 mmHg 120/70 mmHg belirtilmemiş 

≥65 yaş  belirtilmemiş 130/70 mmHg belirtilmemiş 
KB=kan basıncı; KVH=kardiyovasküler hastalık; KBY:kronik böbrek yetmezliği; DM=diabetes mellitus; HOH: hedef 

organ hasarı 
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İlaç seçimi 

Hipertansiyon klavuzları genel olarak ilaç tedavisine dört grup ilaçtan; diüretikler, 

kalsiyum kanal blokerleri (KKB), ACE inhibitörleri ve anjiotensin reseptör blokerlerinden 

(ARB) herhangi biri veya kombinasyonu ile başlanmasını önermektedir (5-8). Beta 

blokerler ise kalp yetmezliği, atrial fibrilasyon veya koroner arter hastalığı gibi spesifik 

gruplarda ilk tercih olabilir. İlaç tedavisine tek ilaç veya kombinasyon tedavisi olarak 

başlanabilir. Klavuzlar genel olarak evre 1 hipertansiyon, ileri yaşlı bireylerde (>80 yaş) 

ve fragil hastalarda ve düşük riskli bireylerde ilk seçenek olarak monoterapiyi eğer hedef 

kan basıncı değerlerine ulaşılmaz ise kombine terapiyi önermektedir. Yukarıda 

bahsedilen durumlar dışında ki tüm durumlarda ise kombine tedaviyi önermektedir.  

Kombinasyon tedavisinde ilk tercih olarak ACE inhibitörleri/ARB+KKB veya ACE 

inhibitörleri/ARB+diüretik önerilmektedir. İkili kombinasyon ile kan basıncının kontrol 

altına alınamadığı durumlarda ACE inhibitörleri/ARB+ KKB+ diüretik  üçlü 

kombinasyonuna geçilir. Üçlü kombinasyonla da kan basıncı kontrol altında değilse 

tedaviye mineralokortikoid reseptör antagonistinin eklenmesi düşünülmelidir. İlaç 

seçimi Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu ilaç tedavisi akış şeması şekil 3’de belirtilmiştir 

(8).  

Hipertansif tedavi başlanan hastanın takibi 

Hipertansif hastanın takibinde ki amaç hastanın tedaviye uyumu, tedaviye yanıtını, 

ortaya çıkabilecek olası yan etkileri tesbit etmeyi, hasta eğitimini ve bireyi hedef organ 

hasarından korumayı yani tersiyer korumayı içerir. Hastaların takibinde beyaz önlük 

etkisi, maskeli hipertansiyon ve kontrolsüz maskeli hipertansiyonun da 

değerlendirilmesi önerilmektedir. Antihipertansif tedavi 1-2 hafta içerisinde kan 
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basıncında düşme sağladığı ve iki ay boyunca bu düşüşün devam edebileceği 

bildirilmiştir. Takipte ki ilk amaç kan basıncını kontrol altına almak olduğundan tedavi 

sonrası ilk ay içerisinde hastanın mutlaka kontrole çağrılması önerilmektedir. Amerikan 

kardiyoloji ve Kalp birliği klavuzu (ACC/AHA) hedef kan basıncına ulaşana dek hastanın 

aylık takip edilmesini önermektedir. 

 

  

Şekil 3. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019 antihipertansif tedavi akış şeması 8 
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Hipertansiyon klavuzları hedef kan basıncına ulaşılan hastalarda birey merkezli 

değerlendirme yapılarak 3-6 ay aralıklar ile hastaların takip edilmesini önermektedir. 

Hasta takibinde geri döndürülebilir risk faktörlerini ve organ hasarını kontrol etmek ve 

yılda bir kez kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla 

hastanın lipid profilleri, açlık kan glukozu, renal fonksiyonlar, sodyum, potasyum 

düzeyleri, üriner protein atılımı ve elektrokardiyografinin maliyet etkin tetkikler olduğu 

ve takipte kullanılabileceği önerilmektedir. Ekokardiyografi ve karotis ultrasonografisi 

gibi tetkiklerin ise rutin yapılması önerilmez iken hastanın değerlendirilmesi sonucu 

uygulanabilecek tetkikler olduğu bildirilmiştir. Hipertansiyon tedavisinde başarı; 

hastaların doğru zamanda ve doğru hipertansiyon tanısı almaları, yaşam tarzı 

değişikliklerini uygulamaları, ilaç tedavisi ve ilaç uyumu sayesinde sağlanabilir.  Bu 

bağlamda hasta takibinde yaşam tarzı değişikliklerinin önemi, ilaç tedavisi sürekliliği ve 

uyumu konusunda hastalara eğitim verilmelidir. Takiplerde gereksiz ilaç değişimlerine 

gidilmemeli ama kan basıncı kontrolü sağlanamayan hastalarda ise ilaç ekleme 

konusunda tereddüt yaşanmamalıdır. Hipertansiyon tedavisinde başarının yolu, hastaya 

yeterince zaman ayırma, hastanın kendisini anlatmasına izin verme ve hastayla iyi 

iletişim kurmaktan geçtiği unutulmamalıdır. 
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Yapay Zekâ Tanımı 

Dijital sağlık kavramı ile sağlık uygulamalarının hizmet kalitesini geliştirerek 

daha verimli hale getirilmesi sonucu toplumun yararına sunulması 

amaçlanmıştır. Yapay zekâ (YZ) ise, bir bilgisayarın veya bilgisayar 

kontrolündeki bir robotun insana özgü nitelikler olan akıl yürütme, anlam 

çıkartma ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zekâ gerektiren 

faaliyetleri, insan zekâsının çalışma modelini örnek alarak gerçekleştirmesi 

olarak ifade edilebilir. Yapay zekâ denildiğinde genellikle akla gelen ilk şey 

robotlardır. Belki de bilim kurgu filmlerinde ve romanlarda insan benzeri 

makinelerle ilgili hikâyelerin topluma sunulması ile böyle bir algı oluşmuştur. Yapay zekâ 

fikri insanları makinelerden ayırmak için Turing testini geliştiren Alan Turing tarafından 

ortaya atıldıktan sonra terimin kullanılması, 1956'da John McCarthy tarafından bu 

konuda düzenlenen bir konferansta gerçekleşmiştir. 

Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme Hakkında 

YZ’nin bir alt kümesi olan makine öğrenimi, bir bilgisayarın deneyimlerden öğrenme 

yeteneğini sayesinde istenen sonucun elde edilmesini sağlayan sistemler olarak ifade 

edilir.  Derin öğrenme ise makine öğreniminin bir alt başlığı olup büyük veri 
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kümelerindeki verileri kullanarak elde edilebilecek en verimli sonucu ortaya çıkarmayı 

amaçlar.  

YZ, başta performansı, hassasiyeti, zaman verimliliğini artırmak ve maliyeti düşürmek 

için birçok sektörde hızla benimsenen bir teknolojidir. Günümüzde YZ, kişisel asistanlar 

(Siri, Alexa, Google asistan vb.), havacılık ve bilgisayar oyunları gibi birçok şekilde günlük 

hayatımıza entegre edilmiştir.  

Sağlıkta Yapay Zekâ Kullanım Alanları 

Tıp uygulamalarında, erken teşhis, tanı, karar verme, tedavi, araştırma, eğitim, sağlığı 

koruyup sürdürme alanlarında karşımıza çıkan YZ, daha iyi sağlık hizmeti sunmanın 

yolunu açmaya başlamıştır. Radyolojik görüntüler, patoloji preparatları ve hastaların 

elektronik tıbbi kayıtları makine öğrenimi ile değerlendirilebilmektedir. YZ aracılığı ile 

zaman kısıtlaması olmaksızın büyük veri birikimlerinin işlenmesi ve karar destek 

sistemleri sayesinde klinik problem çözme becerilerinin geliştirilmesi mümkün 

olmaktadır. 

YZ’nin dünya genelinde en bilinen uygulamalarından hastalıkların teşhisi ve klinik karar 

destek sistemleri konularında kullanılan IBM Watson uygulaması ile radyoloji, 

kardiyoloji, ortopedi alanlarında görüntüleme alanında, ayrıca onkoloji ve gen 

araştırmaları alanlarında; Google DeepMind ve Health uygulamaları ile özellikle 

diyabetik retinopati konusunda yapay zekâ algoritmalarından faydalanılırken, dünya 

genelinde ilaç devi şirketlerin yapay zekâ temelli medikal araştırmalar için yaptıkları 

geniş bütçeli yatırımlar da oldukça dikkat çekmektedir. 
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Günümüzde yapay zekâ algoritmalarının, kötü huylu tümörleri tespit etmede 

radyologlardan daha iyi performans gösterdiği araştırmacılara rehberlik ettiği 

bilinmektedir. Annals of Oncology Dergisi’nde yapılan çalışma, cilt kanseri teşhisinde cilt 

doktorlarının %87 oranında doğru tanı koyarken makinelerin %95’lik bir orana ulaştıkları 

gösterilmiştir. 

YZ’nin sağlık alanında kullanılmasıyla; yeni ilaç keşifleri hızlanacak, hastalıkların erken 

teşhis edilmeleri ile koruyucu sağlık uygulamaları ivme kazanacak, gen araştımaları ile 

kişinin hastalık yatkınlıklarına bakılarak uygun tedavi protokolleri planlanabilecektir. 

Ayrıca hem birinci basamak hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık uygulamalarında, 

kronik hastalık nedeniyle takipli hastaların ve yaşlılık nedeniyle takipli hastaların düzenli 

kontrollerinin giyilebilir teknolojilerle yapılması ise kişinin sağlık kuruluşlarına ya da bir 

kişiye olan bağımlılığını azaltacak ve özyönetim becerilerinin artmasını sağlayacaktır. 

Dijital sağlık uygulamalarında YZ ve makine öğreniminin kullanılması, gelecekte 

hekimlerin yerini alma amacını taşımaktan daha çok tıbbi bakıma yardımcı olmayı, 

mortalite ve morbiditeyi azaltmayı hedefler. Veri paylaşımı ile ilgili etik sorunların 

aşılması ve kamuoyunda YZ algısındaki yanlış anlaşılmaların giderilmesi ile hem hastaları 

hem de hekimleri daha sağlıklı ve uygulanabilir bir dijital sağlık süreci beklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Dijital Sağlık, Makine Öğrenimi, Yapay Zekâ 
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Vulvovajinal Kandidiyazis ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 

S. Senih Karaman 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

 

Vulvovajinal Kandidiyazis, kadınlarda vulvovajinal akıntı ve kaşıntı yapan en 

önemli hastalıklardan biridir. Bakteriyel vajinozisten sonra ikinci sırayı 

alır[1].Tüm vulvovajinitlerin yaklaşık %20-25’ini vuvovajinal kandidiyazis 

oluşturur. Kandida mantar türleri tarafından oluşturulan inflamasyonla 

karakterizedir ve aynı zamanada %25 kadında normal vajinal floranın bir 

parçasıdır[2]. Komplike olmayan, komplike ve tekrarlayan(rekürren) 

kandida vulvovajinitleri olarak 3 ayrı klinikte incelenebilir. 

İlk olarak 1849 yılında Lancet’te yayınlanan bir makalede Dr.Stuart 

Wilkinson tarafından vulvovajinal kandidiyazis olarak tanımlanmıştır. 1875 

yılında Haussmann oral kandidiyazis ve vulvovajinal kandidiyazisin etkeninin aynı 

mikroorganizma olduğunu saptamıştır. 1931 yılında Everett Plass ve ark. Monilial 

vulvovajinit tanımlamasını yapmıştır. 

Komplike olmayan vulvovajinal kandidiyaziste etken Candida albicans olup semptomlar 

orta şiddetli ve senede 4 kereden az tekrarlayan enfeksiyon söz konusuyken; komplike 

vulvovajinal kandidiyaziste etken Candida albicans hariç diğer kandida suşları olup, 

semptomları ciddi olan ve  kontrolsüz diabet,gebelik,tekrarlayan enfeksiyonlar ve 

immunosuprese kişilerde sık görülen vulvovajinal kandidiyazis akla gelir.Tekrarlayan 

vulvovajinal kandidiyazis de aslında komplike vulvovajinal kandidiyazisin alt gurubu 

sayılır ve vulvovajinal kandidiyazisin senede 4 kereden fazla görülmesiyle karakterizedir.  
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Tüm vulvovajinitlerin %20-25’i Vulvovajinal kandidiyazistir. Üreme çağındaki insanların 

%75'i bir kez,%45-50'si iki ve daha fazla kez vulvovajinal kadidiyazis geçirmekte olup 

bunlarda etken %80-90  Candida albicans ve %20 civarında Candida glabrata,Candida 

parapsilosis,Candida tropicalis ve diğerleridir[3,4] . Normal florada asemptomatik 

kişilerde %10-30 kültür pozitifliği saptanabilir. 

Semptomları en sık olarak vulvar kaşıntı, yanma ve daha az olarak disparoni, disuridir. 

Beyaz,  kokusuz, peynirimsi bir vajinal akıntı mevcuttur. Ayrıca vajinal ve vulvar eritem, 

bazen fissurler görülebilir. Non-albicans formu kaşıntıdan çok yanma ile kendini 

gösterir[5] .   Vajinal akıntının klinik görüntüsü kültür pozitifliği için %84 pozitif 

prediktiftir [6].   

Genellikle rektumdan perianal bölge vasıtasıyla vajinaya gelir ve daha az olarak da 

seksüel geçiş ve vajinayı rezervuar olarak kullanır[7]. Organizmanın gelişmesi ve epitel 

hücreleri penetre etmesiyle enfeksiyon ve semptomlar oluşur. 

 

Tanısında semptomları olanlardan alınan sürüntüde kandidanın ıslak preparatı %10 KOH 

ile direkt mikroskopide incelenir hifler ve tomurcuklar görülür[8] . Sensivite %60-85 

civarındadır. Swartz-Lamkins boyası(%10KOH+Parker's mavi boyası)ile boyanır 

[9].Kültür olarak Sabouraud besiyeri,Nikerson’s medium ve Microstix-Candida medium 

gibi rutin besiyerlerinde veya CHROMagar besiyerine ekimleri yapılarak tanı konabilir. 

Tedavide komplike olmayan vulvovajinal kandidiyazda oral veya lokal uygulamada 

küratif fark yoktur. Azol gurubu antimikotiklere(örn. Flukonazol) %80 yanıt alınıp kür 

sağlanabilir.Oral Flukonazol 150mg tek doz alınınca vajinal sekresyonlarda 72 saat 
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teröpatik konsantransyonunu koruyabilir [10]. Ayrıca Amfoterisin B, Flukonazol, 

Nistatin, Ketokonazol, Vorikonazol, Ekinokandin kullanılan diğer ilaçlardır. Komplike 

vulvovajinal kandidiyazda oral flukonazol 150mg 2-3 kere 3 günde bir veya topikal azol 

gurubu tedavisi günde iki kere 7-14 gün uygun tedavi seçeneği olarak görülmektedir[11]. 

Tekrarlayan vulvovajininal kandidiyazisde ise oral flukonazol 150mg 2-3 kere 3 günde bir 

ve ardından haftada 1 kere 150mg flukonazol 6 ay boyunca (maintenance tedavisi)veya 

topikal azol gurubu 10-14 gün ve ardından maintenance tedavisi haftada 2 vaginal krem 

veya fitil olarak 6 ay boyunca uygulanabilir[12] .Ayrıca Candida glabratada borik asit 

günde 1 kere 600mg 14 gün boyunca Candida kruseide ise klotrimazol, terkonazol, 

mikonazol 14 gün boyunca uygulanabilir. Gebelerde ise klotrimazol veya mikonazol 7 

gün uygulanabilir. 
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Çocuklarda Covıd-19 Pandemisinin Psiko-Sosyal Boyutları 

Yunus Emre Dönmez 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri AD 

 

Koronavirüs enfeksiyonu-2019 (COVID-19) ilk olarak 31 Aralık 2019'da 

Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmiş olup DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 

tarafından 11 Mart 2020'de salgın olarak ilan edilmiştir. Salgın tüm dünyayı 

etkisi altına alarak pandemiye dönüşmüş ve sadece sağlık açısından değil 

aynı zamanda sosyal, psikolojik ve ekonomik olumsuz sonuçlara neden 

olmuştur. COVID-19 salgını ile birlikte zorunlu sosyal kısıtlamalar ve 

tedbirler uygulanmak durumunda kalınmıştır. Çoğu ülkede, çocukların 

normal oyun alanlarını kullanmasına izin verilmemiş, sosyal grup faaliyetleri 

yasaklanmış ve eğitim faaliyetleri askıya alınmıştır. Aile üyeleriyle sosyal 

ilişkiler son derece sınırlı sürdürülebilmiştir. Bazı ülkelerde, sosyal etkileşim ve insanlar 

arası iletişim keskin bir şekilde sınırlandırılarak dönemsel karantinalar uygulanmıştır. 

Dünya genelindeki çoğu ülkeye benzer şekilde Türkiye'de de pandeminin etkilerini 

sınırlamak için sosyal kısıtlamalar ve tedbirler uygulanmıştır. 

DSÖ, kısıtlamaların insanların rutinlerinde ciddi aksaklıklara ve sosyal izolasyona neden 

olduğunu ve bu durumun bir sonucu olarak yalnızlık, kaygı, depresyon, uykusuzluk, 

alkol/uyuşturucu kullanımı, kendine zarar verme veya intihar davranışının artacağı 

konusunda uyarılarda bulunmuştur. Çocuklar ve ergenler bu kısıtlamaların etkilerine 

karşı en savunmasız grubu oluşturmaktadır. Geçmişte yaşanan salgınlarla ilgili 
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tecrübeler çocukların salgınlardan diğer yaş gruplarına göre çok daha fazla etkilendiğini 

ve daha fazla psikolojik sorun yaşadığını göstermektedir. 

COVID-19 salgınının ruh sağlığı üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların büyük 

çoğunluğu, geniş yaş aralıklarındaki genel popülasyonlarda veya belirli yetişkin 

popülasyonlarında (örneğin, sağlık çalışanları) gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar, COVID-

19 salgınının gerçekten de anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TTSB), 

uykusuzluk, öfke ve korku semptomlarına neden olduğunu ortaya koymaktadır. Çoğu 

çalışmada anksiyete ve depresyona odaklanılmış olup COVID-19 salgını sırasında, genel 

Çin popülasyonunda anksiyete prevalansı % 22.6 ile% 36.2 arasında ve depresyon 

prevalansı% 16.5 ile% 48.3 arasında bildirilmiştir. Araştırmalar, çeşitli faktörlerin 

psikiyatrik semptomlarla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar; kadın cinsiyet, genç 

yetişkinlik (18-40 yaş), meslek (örneğin, göçmen işçiler ve sağlık çalışanları), ikamet yeri 

(salgın tarafından en çok etkilenen veya etkilenmeyen), COVID-19 bulaşmış akrabalar ve 

tanıdıklar olması ve uzun karantina süresi olarak bildirilmiştir. 

COVID-19 salgınının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi hakkındaki bilgilerimiz ise 

halen sınırlıdır. Çocuklar üzerinde yapılan birkaç çalışmada, COVID-19 salgınının 

çocukların ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olduğu bildirilmiştir. 6-15 yaş 

aralığındaki 1.036 çocuk ile gerçekleştirilen bir araştırmada, anksiyete belirtilerinin 

sıklığı %6,5, depresyon belirtilerinin sıklığı ise %18,9 olarak belirlenmiştir. 12-18 yaş arası 

8.079 ergenin değerlendirildiği bir diğer araştırmada ise depresif belirtilerin sıklığı 

%43,7, anksiyete belirtilerinin sıklığı ise %31,3 olarak belirlenmiş bu yaş aralığında artan 

yaşla birlikte anksiyete ve depresyon riskinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca her iki 
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çalışma da kızların anksiyete ve depresyon belirtileri için daha fazla risk altında oldukları 

belirtilmiştir. 

Türkiye’de ise COVID-19 salgınının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı oldukça az sayıdaki çalışmalardan ikisi kliniğimizde gerçekleştirilmiştir. 

Birinci çalışma 6-17 yaş arası 1.071 çocuk ile yapılmıştır ve katılımcıların %49,9'unda 

anksiyete semptomları, %29,5'inde depresyon semptomları ve %51,4'ünde irritabilite 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, düşük yaş, anksiyete semptomları için; kız cinsiyet, 

anksiyete ve depresyon semptomları için; ailede veya çevrede COVID-19 ölümü, 

depresyon ve irritabilite için; TV'de ve internette COVID-19 ile ilgili haber ve programlara 

maruz kalmak, anksiyete, depresyon ve irritabilite için potansiyel risk faktörü olarak 

belirlenmiştir. İkinci çalışma ise 12-18 yaşa arası 447 ergen ile gerçekleştirilmiş olup 

katılımcıların %28’inde orta ve yüksek düzeyde anksiyete, %37,6’sında orta veya yüksek 

düzeyde depresyon ve %28,5’inde TSSB belirtilerinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 

yüksek yaş ve kentsel alanda yaşamak, anksiyete, depresyon ve TSSB semptomları ile 

ilişkili bulunmuş olup ayrıca kız cinsiyet ile depresyon belirtileri arasında ve ailede veya 

çevrede COVID-19 pozitif vaka varlığı ile anksiyete belirtileri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Tüm bu veriler ve klinik izlenimlerimiz pandeminin çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı 

üzerinde ciddi ve yoğun olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Pandemilerin 

çocuklar üzerindeki psikiyatrik etkilerinin ve psikiyatrik belirtilerle ilişkili faktörlerin 

bilinmesi, pandemiye yönelik sosyal ve bireysel önlemlerin belirlenmesinde önemli 

faydalar sağlayabilir. Ek olarak, pandemi koşullarında çocukların yaşayabileceği 

psikiyatrik sorunların önceden bilinmesi hem pandemi sürecinde hem de sonrasında ruh 
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sağlığı için faydalı uygulamalara yol gösterecektir. Sonuç olarak pandemi koşullarında en 

savunmasız popülasyon olan çocuk ve ergenlere yönelik koruyucu ruh sağlığı 

tedbirlerinin alınması, mevcut psikiyatrik sorunları ve özel gereksinimleri olan çocuk ve 

ergenlere yönelik müdahalelerin ve ruh sağlığı tedavi hizmetlerinin aksaklığa uğramadan 

devam etmesi önemli birer gerekliliktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

93 

Simulation-Based Medical Education 

Cüneyt Ardıç 
RTEÜ Aile Hekimliği Anabilimdalı 

 

Simulation is defined as the imitation of actually existing tasks, 

relationships, phenomena, equipment, behaviors or some cognitive 

activities. The fact that the society demands competent physicians and 

patients do not want to be the object of education, the contradiction 

between medical service and education reveals. One of the most innovative 

techniques that can relatively solve this situation is simulation-based 

medical education applications. The history, purpose and benefits of 

simulation and simulation applications used in medical education are 

examined under basic headings.  

History of Simulation 

Historical history of simulation 5000 years dates back to before. Since the 1800's, the 

arrangement of army plans has been with the help of simulation. The second important 

step in the history of simulation was taken in 1929 with the first airplane simulator 

developed by Edward Link. Today, from construction to molecular biology, aviation and 

It is possible to see simulation applications in all areas of life, from the automobile 

industry to medical applications. The use of simulation in medicine dates back to the 

1950s. First medical simulators 16-17. century called "phantom" are mannequins. It 

stands out as unsystematic practices in training and testing obstetric skills in order to 

reduce infant and maternal mortality. The first major breakthrough in medical 
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simulation was with Ressusi-Anni, a collaborative product of anesthetists and industry 

in the 20th century. This model set an example for other models in terms of 

resuscitation and basic skills training. 

Benefits of Simulation Approach in Medical Education 

1-Student-centered, (provides a learning environment that gives students confidence 

and support. 

2-It allows the patient to gain experience by making mistakes by repeating them without 

harming them and learning from their mistakes. 

3- All possible situations can be tested thanks to the scenarios 

4- The necessary environment is provided for reflection on its performance. (Reflection) 

5-Supported by feedback. (debrifing) 

6- An education and medical care service in accordance with the patient's rights and 

where the patient does not take any risk is provided. 

7- Clinicians are also given messages about patient safety, patient-centered approach. 

8- A standard is established for the evaluation of student performance with simulation. 

Simulation-based assessments provide an opportunity for competency-based 

assessments in which knowledge and skills are integrated, rather than traditional 

cognitive-oriented assessments. 

9- Trainers define educational needs with both formative and decision-making 

evaluations, thus creating all opportunities for the competence of their students in the 

field. 
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Good Practices to Contribute to Learning in Simulation-Based Medical Education 

It is important to know the limits of simulation-based medical education and to define 

them. The trainers and the institution should know that simulation is not a 

recommended approach instead of "learning in a clinical setting", on the contrary, it is 

aimed to support learning in a clinical environment and should develop the programs 

within this framework. Therefore, it is necessary to allow the skills acquired through 

simulation to be integrated with clinical applications, starting from the first three years, 

if possible at any level.  

Which simulator should we use where and when is an important problematic. It is not 

recommended to use the higher levels of the simulator all the time. Because these tools 

are both very expensive and do not contribute to learning at all levels. It is necessary to 

know which tasks simulators imitate, at which level of the skill is effective, which skills 

contribute more to learning. For example, many studies have stated that using simple 

simulators provides more benefits for students in learning basic skills compared to the 

use of complex high-level simulators. 

Simulation finds more place in education within the framework of this changing 

understanding in medical education in our country. Universities, which review the 

education they provide, place simulation-based applications into their curricula in order 

to acquire skills as well as knowledge in accordance with the characteristics of the 

physician they want to graduate. It should not be forgotten that the widespread use of 

simulation applications in medical education will be possible with the interest of the 

institution and the trainers, the provision of infrastructure and facilities, the 

development of the program with horizontal-vertical integration that will cover all 
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classes, the level of contribution to learning, the effectiveness of the program, and the 

sharing of the information obtained. 
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The Concept of Quality and a System Proposal in Family Health 
Centers 

Volkan Sönmez 

Department of Industrial Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turkey 

 

Abstract 

Increasing demand for the health system over time increases the 

importance of the concept of managing the quality of health care centers. 

Due to the complexity and the nature of the health system, such issues can 

be difficult to be handled. With the development of management systems 

and informatics infrastructure, quality management in health becomes 

easier. 

For any administration process to be effective, it requires addressing the 

relevant issues within a structural framework. In this study, a framework was developed 

and proposed for the effective management of quality in family health centers.  

The study was concluded by recommending suggestions for the effective use of the 

proposed framework. 

Keywords: Quality management, Quality in health care, Quality improvement  

Introduction 

In 1950s, companies in Japan started to focus on the quality of products to compete 

with western companies. During those days, however, western companies omitted the 

quality concept and focused on only meeting production schedules. This approach was 
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carried over years and caused that companies to be influenced in terms of decreased 

market share (Juran and Gyrna, 2001). 

The increasing importance of the quality concept in production has caused management 

policies to be evolved by focusing on quality. This quality-focused attitude then spread 

to various fields such as education, finance, and healthcare etc. 

When it comes to health care, quality means more than a concept. In U.S. approximately 

50.000 to 100.000 people die because of medical errors each year. Quality has become 

essential for the patient's well-being and financial survival of hospitals (Trusko et al., 

2007). 

In this study, first the concept of quality in health care is mentioned and a framework is 

proposed for the Quality Management in Family Health Centers. 

Quality in Health Care 

Quality management refers to the following activities: quality planning, quality 

measurement and quality improvement. In order to manage quality completely, all 

these activities should be conducted effectively and efficiently (Kahraman and Topcu, 

2018).  

In the broadest perspective, quality means meeting and exceeding customer 

expectations. Due to customers evaluate the quality at the end, determining customers 

and their requirements are very important in quality management (Juran et al., 2010). 

Compared to health care system, in manufacturing environment, it is relatively easy to 

determine who the customers are (generally end users) in other words, in health care 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

99 

environment, it is more problematic to define the customers and their expectations 

(Ozcan, 2005).  

Always putting the customer into consideration means customer centricity. When it 

comes to health care, especially family health centers, there are several customers such 

as medical doctors, patients, patient relatives, etc.  

Other important concept related to quality is the expectations. Expectations should be 

thought as the requirements not the desires. To be more specific, while the number of 

seats may be a desire, it should not be considered as a requirement to be handled. All 

the requirements should be defined and at the end should be evaluated whether they 

are satisfied or not. 

Subsequent critical activity is the measurement and monitoring the quality. 

Measurement means expressing something with numbers. After determining the 

requirements, it is necessary to define the performance criteria related to these 

requirements. For example, patient satisfaction can be easily expressed with numbers 

by applying simple questionnaires after care giving.  

Monitoring quality gives managers opportunities to improve the system. Appropriate 

monitoring techniques like control charts which are integrated with a quality 

improvement framework like PDCA Cycle (Plan – Do – Check – Act) will be more 

powerful and is required for quality management at all stages (Dale et al., 2007). 

In the next section, a framework is proposed for the managers aiming to manage the 

quality in Family Health Centers effectively. 
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A Framework for Quality Management in Family Health Centers 

In this section, a framework is proposed with the aim of managing the quality of family 

health centers. The framework is useful especially for the managers who intend to plan, 

measure, and improve the quality straightforward. 

The steps of the framework are depicted in Figure 1. The first three processes can be 

attributed as the quality planning phase and these processes are expected to be same 

for all family health centers in Turkey. This makes these processes more straightforward 

to be performed. In order to determine the internal and external stakeholders, 

techniques such as brainstorming can be used. Afterwards, with a methodical 

questionnaire, for instance, requirements can be easily determined. 

The most crucial steps within this framework are the processes from four to eight. 

During the fourth step, all the repetitive processes which are performed within a family 

health center should be listed. Documenting processes means identifying the 

participants of these processes and developing the flowcharts of these processes.  

Following the documentation, performance indicators of these processes should be 

agreed for monitoring and analyzing. During the determination the indicators, quality 

characteristics which are more critical for the stakeholders should be considered. For 

an examination process, for example, waiting time of patients, prescribing errors, 

readmission rates can be monitored.  

After determining all the performance indicators, a management information system is 

needed to record all these metrics continuously and compare with the target levels. 
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Here, a software can be developed, or these capabilities can be added to existing 

software. 

The evaluation of the comparisons (seventh step) should be interpreted by a team 

consisted of family health center’s employees and the institutions to which family 

medicine is connected. According to the measurements, some corrective and 

preventive actions can be planned and suggested to be implemented to increase the 

performance. 

It is very important that seventh and eighth steps take place on a schedule. Annual or 

semi-annual evaluations are recommended to establish a quality culture and to manage 

it effectively. 

Conclusions 

Quality management is one of the critical activities for the improvement of a system. In 

order to manage quality, some critical activities should be performed. The framework 

proposed in this study gives managers a roadmap to achieve this. 

Prior to performing these steps, making a thorough plan is of great importance. Planning 

should involve, time planning, workforce planning and budgeting.  

Since family health centers are public institutions, the first three steps can be done at 

ministerial level. The steps that may be different in each health center are expected to 

be the fourth and upcoming steps.  

In the fourth step, where the processes are listed and documented, processes other 

than health services should also be handled. It is of great importance that these 
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administrative processes, which may affect the satisfaction of employees (internal 

stakeholders), should constantly be monitored. 

For the effective management of quality, responsible employees for these steps, the 

schedule of these steps and the procedures for the execution of these steps should be 

defined in detail. 

1. Determining internal and 

external stakeholders

2. Determining requirements 

of these stakeholders

3. Linking the requirements 

with the strategic plan of 

country s health system

4. Listing and documenting all 

the processes that is conducted 

within the family health center

5. Determining performance 

indicators of these processes

6. Measuring and recording 

these performance indicators 

periodically

8. Making small changes in 

system for continuous 

improvement

Modification is 
needed

7. Comparing the 

indicators with their 

target levels

Modification is 
NOT needed

 

Figure 1: Quality Management Framework for Family Health Centers 
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Covid-19 ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri 

Ümit Aydoğan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara 

 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu (COVID-19), Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan’da Aralık 

2019’da başlamış ve Mart 2020’de pandemiye neden olmuştur. Enfeksiyon 

damlacık, doğrudan ve dolaylı temas ile yayılmakta olup inkübasyon 

dönemi, 2-14 gündür (genellikle 3-7. günler). SARS-CoV-2 enfeksiyonuna 

neden olan SARS-CoV-2 virüsü, RNA virüsü olarak yeni bir betacoronavirüs 

olup vücutta özellikle akciğerler, kalp, böbrekler ve gastrointesitnal 

sistemde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) reseptörüne 

bağlanır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu, belirtisiz bir klinik tablodan 

mikrovasküler disfonksiyon gelişimi nedeniyle vasküler hasarlanma 

sonucunda ARDS ve akut koroner sendrom gibi miyokardiyal hasarlara yol 

açabilmektedir (1,2). SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki 

ilişkinin mekanizması net olmamakla birlikte; mevcut düşük kardiyovasküler kapasitenin 

enfeksiyonla birlikte artması ve metabolik ihtiyaca yanıt verememesi (3); SARS-CoV-2 

virüsüne bağlı olarak hastalarda ACE2’nin daha fazla miktarda eksprese olması (4); SARS-

CoV-2 enfeksiyonunun yorgunluk, nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilerinin hastanın 

altta yatan kronik kardiyak hastalığının da belirtileri arasında yer alması ve bu hastalarda 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısının geç konulmasına neden olduğu düşünülmektedir (5).  

 

K
e

yn
o

te
 P

re
se

n
ta

ti
o

n
 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

105 

COVID-19 olarak bilinen SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kardiyovasküler sistem üzerine 

etkileri; kardiyovasküler risk faktörleri ve/veya hastalığı olanlarda SARS-CoV-2 

enfeksiyonu, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar, SARS-

CoV-2 enfeksiyonun tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı kardiyovasküler yan etkiler ve 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörlerinin kullanımı olmak üzere dört ana başlıkta incelenebilir. 

1. Kardiyovasküler risk faktörleri ve/veya hastalığı olanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu 

SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda hastalığın şiddetini, hastanın yaşı ve eşlik eden 

hastalıklar (kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, kronik akciğer hastalığı, 

hipertansiyon, kanser, kronik böbrek hastalığı, vb.) belirlemektedir (6);  

• Hafif enfeksiyon (%81) 

• Şiddetli hastalık (%14)  

• Kritik hastalık (%5)  

2. SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı kardiyovasküler komplikasyonlar 

SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı olarak en sık komplikasyon %20-41 oranında ARDS 

olmakla birlikte kardiyovasküler sistem açısından %16,7 aritmi, %7,2 akut kardiyak hasar 

ve %8,7 şoka neden olmaktadır (7).  

a. Akut Kardiyak Hasar ve Miyokardit: Akut kardiyak hasar (en sık ventriküler 

aritmiler, kardiyak hipertrofi ve azalmış ACE2 düzeyleri), önemli bir mortalite 

nedeni olup troponin I seviyesinin yüksekliği ile tanı konulmakta ve SARS-CoV-2 

enfeksiyonuna istinaden miyokardit ve/veya iskemiye bağlı olarak geliştiği 

değerlendirilmektedir (8,9). Akut kardiyak hasar gelişen hastaların genel olarak; 
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erkek, yaşlı ve eşlik eden hastalıklarının daha fazla, lökosit, C-reaktif protein, d-

dimer, prokalsitonin ve N-terminal pro-BNP düzeylerinin daha yüksek, lenfosit 

sayılarının ise daha düşük olduğu saptanmıştır (9,10).  

b. Kardiyak Aritmiler ve Kardiyak Arrest: Hastaların yaklaşık %16,7’sinde kardiyak 

aritmi gözlenmekle birlikte metabolik bozukluk, hipoksi, nörohormonal ve 

inflamatuar strese bağlı olarak aritmi spektrumu, bradikardiden taş-aritmilere ve 

asistole kadar geniş bir kapsamda olabilmektedir (7).  

c. Kardiyomiyopati ve Kalp Yetmezliği: Hastaların yaklaşık 1/4’ünde kalp yetmezliği 

gözlenmekle birlikte, kalp yetmezliğinin mevcut sol ventrikül disfonksiyonu 

ve/veya miyokardit veya stres kardiyomiyopatisine bağlı olarak geliştiği net 

değildir (8,11).  

d. Venöz Tromboembolik Hastalık: SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı olarak 

koagülasyon parametrelerinde anormallik ve venöz tromboembolizm riskinde 

artış (d-dimer >1 gr/L, dissemine intravasküler koagülsyon (DİK), hastalığa bağlı 

uzun süreli immobilizasyon, vasküler inflamasyon ve endotel disfonksiyonu 

sonucu hiperkoagülabilite) olduğu bilinmektedir (8, 12,13). COVID-19 gibi kritik 

hastalığa sahip hastalarda, ani gelişen hipoksi ve hemodinamik instabilite 

durumunda tromboembolik olaylar kaçınılmaz olabilmektedir. 

e. Akut Koroner Sendromlar: SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı olarak kardiyak 

rezervin kısıtlı olması ve artmış olan metabolik ihtiyacın karşılanamaması 

nedeniyle enfeksiyonun akut koroner sendrom, aritmi ve kalp yetmezliğini 

tetiklediği değerlendirilmektedir (7,14-16). Aynı zamanda, akut koroner sendrom 

gelişme riski inflamatuar sürece istinaden aterom plağındaki endotel, düz kas 
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hücreleri ve makrofajların aktivasyonu, doku faktörünün ekpsresyonu, trombotik 

eğilime bağlı olarak da artmaktadır (17).  

SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle miyokardiyal ve pulmoner ACE2 yolaklarında 

meydana gelen hızlı ve şiddetli down regülasyon (18) ve sitokin fırtınası, interferon 

aracılı şiddetli immünopatolojik olaylar ve respiratuar disfonksiyona bağlı meydana 

gelen hipokseminin miyokardiyal hasarı arttırabileceği düşünülmektedir (19,20). 

3. SARS-CoV-2 enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı kardiyovasküler yan 

etkiler 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu için kesin bir tedavisi yoktur, ancak tedavide her geçen gün çok 

farklı ajanlar kullanılmaktadır. SARS-CoV-2 enfeksiyon tedavisinde ribavirin, remdesivir 

ve lopinavir/ritonavir gibi anti-viral ajanlar önemli rol almaktadır.  

4. SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörlerinin kullanımı 

Anjiyotensin dönüştürücü enzim-2, anjiyotensin 2’yi anjiyotensine dönüştüren ve 

kardiyovasküler homeostazda önemli rol oynayan bir enzim olup, aynı zamanda SARS-

CoV ve SARS-CoV-2’nin konak hücrelerinin içerisine girmesini sağlayan fonksiyonel bir 

reseptördür (25,26). SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile anjiyotensin-dönüştürücü enzim 2 

(ACE2) ilişkisi ortaya çıkması ile birlikte, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör 

blokerlerinin kullanımında ACE2’yi upregüle ederek virüse yatkınlığı arttıracağı (27) veya 

ACE2’nin akciğer koruyucu etkisini potansiyalize edeceği öne sürülerek birtakım 

şüpheler ortaya çıkmıştır (28-30). Şu ana kadar SARS-CoV-2 enfeksiyonu olgularında, 

anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ve anjiyotensin reseptör bloker 
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(ARB)’lerinin kullanımında herhangi bir fayda ya da risk oluşturduğunu gösteren bir veri 

yoktur. Bu nedenle, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda mevcut ilaçların 

kullanımının devam edilmesi önerilmektedir. 

Tablo 1: SARS-CoV-2 enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ajanlar ve muhtemel 
kardiyovasküler yan etkileri (21-23, 24). 

Tedavide kullanılan ajanlar Muhtemel kardiyovasküler yan etkileri 

Ribavirin Bilinen bir yan etki yok.  

Lopinavir/Ritonavir QT ve PR uzaması 

Remdesivir Bilinen bir yan etki yok. 

Hidroksiklorokin ve 
azitromisin 

QT interval uzaması ve torsades des pointes riski 

Klorokin ve 
hidroksiklorokin* 

Restriktif veya dilate kardiyomiyopati, ileti anormallikleri 

Favipiravir Bilinen bir yan etki yok. 

Bevasizumab Hipertansiyon, tromboembolik olaylar, miyokardiyal toksisite 
ve altta yatan kardiyomiyopatinin alevlenmesi 

Ekulizumab Hipertansiyon, periferik ödem, taşikardi 

Fingolimod Hipertansiyon, 1. ve 2. derece AV blok, bradikardi, QTc 
uzaması 

İnterferon Miyokardiyal toksisite ve altta yatan kardiyomiyopatinin 
alevlenmesi 

Pirfenidon Bilinen bir yan etki yok. 

Metilprednizolon Hipertansiyon, sıvı birikimi, elektrolit bozuklukları 

Tokilizumab Hipertansiyon, serum kolesterol düzeylerinde artış 
* Klorokin ve hidroksiklorokin ile ilgili olarak >3 ay maruziyet, yüksek dozlarda kullanım, altta yatan kardiyak hastalığın 
bulunması ve eşlik eden renal yetmezlik miyokardiyal toksisitesini arttıran faktörlerdir. 

 

Sonuç olarak KVH varlığında;  

• SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile hastalığın ciddiyeti ve mortalite riski artar. 

• SARS-CoV-2 enfeksiyonu aritmi, miyokardit, miyokart hasarı ve venöz 

tromboemboli gibi komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. 
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• SARS-CoV-2 enfeksiyonu için kullanılan ilaçlar çeşitli KVH yan etkilerine 

sahiptir. 

• SARS-CoV-2 enfeksiyonu direkt KVH’ya neden olabileceği gibi, KVH hastalık 

varlığında da SARS-CoV-2 enfeksiyonu gelişimi kolaylaşabilmektedir (31). 
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Ebeveyn Tutumlarının Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkisi: Çocuk 
Ne Yaşıyorsa Onu Öğrenir 

Ayla Uzun Çiçek 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran doğuştan gelen ve sonradan kazanılan, 

süreklilik gösterecek şekilde tutarlı olarak sergilenen zihinsel, duygusal, 

sosyal ve fiziksel özelliklerin bütünüdür (1). Kişilik gelişimi kalıtım ve çevrenin 

her ikisinden de etkilenmektedir. Genetik etkenler daha çok çocuğun 

potansiyelinin ne olacağını belirlerken, çevresel faktörler de bu potansiyelin 

kullanımında belirleyicidir. Bu bağlamda çevresel etmenler kişiliğin 

temellerin atılmasında ve şekillenmesinde en büyük rolü oynar (1, 2). 

Esasında kişilik gelişimi insanın yaşamı boyu devam eden bir süreç olsa da, 

kişiliğin temelleri erken çocukluk döneminde atılmaktadır. Bu noktada anne babaların 

çocuk yetiştirme tutumları ve ailenin psikolojik atmosferi büyük önem kazanmakta ve 

bireyin ruh sağlığında, genel psikolojik uyumda ve sağlıklı ilişkiler kurmasında belirleyici 

olmaktadır  (1-4). Çocuk ebeveyn tutumlarına, kişilik özelliklerine göre ve ebeveynlerinin 

davranışlarını model almalarına paralel olarak bir takım davranış kalıpları ve kişilik 

yapılanması geliştirir (1-4). 

Sürekli ve aynılığı olan bir şekilde gösterilen anne babaların çocuk yetiştirme tutumları 

çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Genel olarak, bu sınıflama içerisinde bazıları 

olumlu bazıları olumsuz nitelikte olan demokratik, otoriter, izin verici-müsamahakar, 

izin verici-ihmalkar ve koruyucu anne baba tutumu yer almaktadır (1-4). Bu tutumlar 
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dışında, dengesiz-kararsız-tutarsız ebeveyn tutumu ve aile içi iletişim ve etkileşimde de 

problemlerin olması çocuğun kişilik gelişimini olumsuz etkileyen durumlar olarak 

görülmektedir (2).  

Temel anne baba tutum modelleri: 

Demokratik anne baba tutumu:  Çocukların sağlıklı kişilik gelişimi için en ideal olanıdır. 

İki temel öğesi sevgi ve disiplin olup disiplin ve denetleme sevgi, şefkat, saygı, sabır ve 

hoşgörü ile birlikte gösterilir. Ebeveyn tutum ve davranışları birbiriyle tutarlı, kararlı ve 

güven vericidir. Belli sınırlar içerisinde çocuğun yaşına göre sorumluluk verilmekte, yol 

gösterilerek karar vermesine izin verilerek sorumluluk duygusunun gelişmesine elverişli 

zemin hazırlanmaktadır. Demokratik bir aile ortamında yetişen çocuklar rahat, sosyal, 

dengeli, bağımsız, kendisini ifade edebilen, girişimci, sorumluluklarının bilincinde, 

hoşgörülü, işbirliğine hazır, kendisine ve çevresine karşı saygılı, kendilerini geliştirebilen, 

temel güven duygusu gelişmiş kişilerdir. Kişilik yapılarında aktif, dışa dönük ve yaratıcı 

özellikler görülür. Sosyal ve akran ilişkilerinde güçlükler daha az yaşanır (3-5).  

İzin verici- müsamahakâr anne baba tutumu: Bu ebeveynlerin çocuklarına karşı 

duyarlılıkları ve her türlü davranışlarını kabul edicilikleri yüksek ancak kontrol düzeyleri 

düşüktür. İlgili ve sıcak davranırlar ancak çocuğu incitmemek adına istek ve taleplerini 

koşulsuz şartsız kabul ederler, çocuğa çok fazla özgürlük alanı ve aşırı hareket ve 

davranış serbestliği verirler. Çocuğun kendi kararlarını vermesine ve uygulamasına 

sınırsız destek verdiklerinden her türlü kararı çocuk verir. Bu tür ebeveyn tutumu ile 

yetişen çocukların duygu, istek ve dürtülerini kontrol etme ve erteleme, stresle başa 

çıkma ve sorumluluk bilincinde sorunlar gözlenmektedir (3-5).  
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İzin verici-ihmalkâr anne baba tutumu: Ebeveynlerin çocuklarına karşı hem 

duyarlılıkları ve hem de kontrol ve disiplin düzeyleri düşüktür ve genellikle çocukla 

alakalı bir gündemleri yoktur. Ebeveyn sorumluluklarını sadece çocuğun temel 

ihtiyaçlarını karşılama noktasında ilgi ve sevgiden mahrum olarak gösterirler ve duygusal 

yakınlıkları ve sözel iletişimleri düşüktür. Çocukları seçimleri, kararları ve sorumlulukları 

konusunda yalnız bırakırlar, çocukların ilgi veya ihtiyaçlarına daha az cevap verme veya 

önemsememe görülür. Çocuğu denetleme düzeyleri de düşüktür. Bu tür ailelerde 

yetişen sınırsız çocuklarda dil-bilişsel ve sosyal becerilerde gecikme veya gerilik, 

davranımsal sorunlar, dağınık kimlik yapılanmasının yanı sıra suça sürüklenmeye ve 

bağımlılığa yatkınlık görülebilmektedir (3-5). 

Aşırı koruyucu anne baba tutumu: Çocuklar sevgiyle beraber aşırı korunur, üzerine 

titrenilir ancak aynı zamanda çocuğa gereğinden fazla müdahale ve sürekli denetleme 

olur. Çocuğa bir bebek gibi davranılır. Bazı zorluklarla karşı karşıya gelmesini engellenir, 

çocuğun sorumluluk alma bilincine ket vuracak şekilde yapabileceği şeyler onun adına 

sürekli yapılır. Ebeveynler yapar, aşırı verici davranışlarda bulunur ve böylece çocukların 

yaşayarak öğrenmeleri baltalanmış ve çocuğun bireyselleşme çabası engellenmiş olur. 

Çocuğun kendini tanımasına,  geliştirmesine ve yapabileceklerini fark etmesine fırsat 

verilmez. Fırsat verilmemiş bu çocuklar kendilerine güvenmeyi ve tek başına hareket 

etmeyi öğrenemez, ebeveynlerine aşırı bağımlı hale gelirler. Bu çocuklar sonraki 

yaşamlarında bağımsız davranmakta ve kendi başına karar verme, sorumluluk almada 

ve kendisini gerçekleştirmekte sorunlar yaşamakta, girişim yeteneğinden yoksun ve 

problem çözme becerileri düşük bireyler olmaktadırlar (3-5).  
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Otoriter anne baba tutumu: Çocuğun gelişim düzeyi, kişilik özellikleri ve istekleri hiçe 

sayılarak çocuktan ebeveynlerin kendi belirledikleri emir ve kurallar çerçevesinde 

davranmaları istenir ve çocuk adeta sürekli gözlem altında tutulur. Bu tür ailelerde 

korku, katı bir disiplin ve hiçbir esnekliği olmayan hoşgörüsüz ilişkiler hakimdir. Anne-

babanın kuralları sorgulanmaya kapalıdır ve çocuktan bunlara tam bir itaat beklenir, 

itaat olmadığında çok sık cezalandırma, suçlama ve hatta fiziksel şiddet olabilmektedir. 

Çocuğun hata yapmasına izin verilmez. Bu çocukların duygu, düşünce ve kendi iç 

dünyalarını açmakta zorlandığı ve problem ve sıkıntılarını aile ile paylaşamadığı 

görülmektedir. Bu tür ailelerde yetişen erkeklerde saldırganlık ve azalmış benlik saygısı 

görülürken, kızlarda ise bağımsız hareket etme ve özgür seçimler yapmada problemler, 

çekingen bir kişilik yapısı gelişebilmektedir (4). Genel olarak ise pasif, girişimci ve yaratıcı 

olmayan, başkaları tarafından yönlendirilmeye açık, saldırgan kişilik özellikleri 

izlenmektedir (3-5).   
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Endemik Artan bir Sorun: Kutanöz Leishmaniasis-Şark Çıbanı 

Bilge Fettahlıoğlu Karaman 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD 

 

Ülkemizde görülen yeni kutanöz leishmaniasis (şark çıbanı) olgu sayılarının 

son 30 yıllık dönemini incelediğimizde, yeni olgu sayılarının 1994, 2004 ve 

2013’de pik yaptığını görüyoruz.1 Ülkemizde şark çıbanlı yeni olgu sayısı, 

yaklaşık on yılda bir artış göstermektedir. Bu durum, bir döngüselliktir. 

Döngüsellik varsa, kutanöz leishmaniasis gidip gidip geri geliyorsa, üstelik bu 

geliş-gidişler ülkelerin yönetimsel ve toplumsal olguları ile tümüyle 

açıklanamıyorsa, öyleyse av-avcı dengesini göz önünde tutmalıyız. Böyle bir 

döngüsellik visseral leishmaniasis için belgelenmiştir.2 Araştırmacılar, 

Hindistan’da neredeyse bir yüzyıl önce visseral leishmaniasis’in insidansında 

yükselmeler-düşmeler olduğunu saptamıştır. Bangladeş, Sudan ile Brezilya’da da benzer 

gözlemler yapılmıştır. 5-10 yıl süren yükselme dönemlerinin aralarında 10-30 yıl süren 

düşme dönemleri olmaktadır. Bu döngüsellik şöyle yorumlanmıştır: İklimler, bölgesel 

olarak bu döngülere katkı sağlayabilir. Öte yandan toplumda bağışıklık kazananların 

artması, insidansta düşmelere yol açabilir. Tersine doğumlar ile, iç göçler ile toplumda 

duyarlı kişilerin artması, insidansta yükselmelere yol açabilir. Bu arada tatarcıklar ile 

savaşın, ayrıca olguların hızlı tanısı ile tedavisinin bir yükselme dönemini 

etkileyebileceği, ancak döngüselliği ortadan kaldıramayacağı öne sürülmüştür.3 

 

K
e

yn
o

te
 P

re
se

n
ta

ti
o

n
 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

117 

Ülkemizde kutanöz leishmaniasis olguları geçmişten bu yana çoğunlukla kuru biçimde 

görülmektedir. Kuru tip kutanöz leishmaniasis özelliklerini anımsayacak olursak; ağrısız, 

eritemli bir papül olarak başlar. Altı ay içinde 1-2 santimetre çapında bir nodüle dönüşür. 

Giderek nodülün ortası ülserleşir. Ülser, yapışık bir kabuk ile kaplanır. Bu kabuk 

kaldırılırsa altında dikensi çıkıntılar görülür. Buna çivi belirtisi denir. Lezyonun kenarı 

normal deriden ortadaki krater biçimli ülsere doğru bir eğimle yükselir. Buna volkan 

belirtisi denir. Lezyonların çoğunluğu 2 yıl içinde sikatris bırakarak iyileşir. İyileşmeyenler 

yaşam boyu kalabilir. İyileşenlerin küçük bir bölümü ise 6-18 ay sonra sikatris çevresinde 

yinelenebilir. Buna rezidivan veya lupoid leishmaniasis denir. 

Daha az gördüğümüz ıslak biçime gelince, fronkül gibi başlar, hızla genişler. Çevresinde 

uydu lezyonlar gelişebilir. Altı ay içinde elek gibi bir sikatris bırakarak iyileşir. Eskiden 

Irak, İran, Türki Cumhuriyetler gibi ülkelere yolculuk yapanlarda gördüğümüz bu biçim, 

günümüzde Suriyeli sığınmacılarda da görülmektedir. Artık, neredeyse hastaların 

yüzünün tamamını kaplayan, burun deliklerinden mukozaya ilerlemiş olgular görmeye 

başladık. Geçmişte nadiren karşılaştığımız, mukokutanöz leishmaniasis olguları artış 

göstermektedir. Böyle olguların tedavisi, yaş 60 altında ise, kardiyak, renal ve hepatik 

sorunu yoksa sistemik beş değerli antimuan bileşikleridir.4 
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Palyatif Bakımda Aile Hekimlerinin Rolü 

Nagihan Yıldız Çeltek 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre palyatif bakım  “yaşamı tehdit eden 

hastalıklarla karşı karşıya kalan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini 

arttırmak amacıyla ağrı ve diğer problemlerinin erken dönemde saptanması 

ve ayrıntılı bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spritüel 

gereksinimlerinin karşılanması” dır. Bu doğrultuda palyatif bakımda hastayı 

biyopsikososyal yaklaşımla değerlendirmek ve multidisipliner bir ekiple 

süreci yönetmek esastır. Multidisipliner ekipte süreci yöneten primer bir 

hekim önderliğinde medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, gereğinde diğer 

branş uzmanları, hemşireler, evde bakım elemanları, fizyoterapist, psikolog, 

sosyal hizmet uzmanı ve diyetisyen yer almalıdır.  Aile hekimliği uzmanlığının çekirdek 

yeterliliklerinden biri de kişiye biyopsikososyal bir bütün olarak yaklaşmaktır.  Bu 

yeterliliğe sahip Aile Hekimleri hastanın en kısa sürede, kolay ulaşabileceği mesafede yer 

alması avantajıyla birinci basamakta, ekibin primer hekimi olma rolünü üstlenebilme 

avantajıyla ikinci ve üçüncü basamakta palyatif hasta bakım ve takibinde son derece 

önemli bir yere sahiptir.  

Palyatif bakımda sağlık personeli üç grupta kategorize edilir. Temel palyatif bakım 

yaklaşımında tüm sağlık çalışanları ekibin bir parçası olarak kabul edilir, palyatif bakım 

ilkelerini bilmeleri ve günlük pratiklerinde uygun şekilde kullanmaları hedeflenir. Genel 

palyatif  bakım yaklaşımında sağlık çalışanları kendi çalışma alanlarına ek olarak palyatif 
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bakım alanında ek eğitim ve uzmanlığa sahiptir ve ağırlıklı olarak palyatif bakım hizmeti 

sunarlar. Uzman palyatif bakım yaklaşımı ise temel eğitim ve hizmet alanı palyatif bakım 

olan, alanında uzmanlaşmış personeli ifade eder, daha karmaşık ve komplike hastalarla 

uğraşır, daha üst düzeyde eğitim, personel ve kaynak gerektirir. Giderek artan palyatif 

bakım ihtiyacı göz önüne alındığında hangi basamakta çalışacağına bakılmaksızın tüm 

hekimlerin palyatif bakım eğitimi almaları gerektiği aşikardır. Ancak artan ihtiyaca 

rağmen tıp eğitimi ve yardımcı sağlık personeli eğitiminde palyatif bakım dersleri henüz 

ilgili müfredatlarda yer almamıştır. Avrupa’da sadece 13 ülkede tıp fakültesi 

müfredatında palyatif bakım dersleri yer almaktadır.  Dolayısıyla bu alanda eğitimli 

personel sayısı son derece yetersizdir. Birinci basamakta giderek artan palyatif bakım 

ihtiyacına paralel olarak bu alanda bir takım güncel düzenlemeler yapılması ve hizmet 

içi eğitimlerin gündeme getirilmesi gereklidir. 

Ülkemizde 2010 yılında başlatılan Palya-Türk projesi kapsamında palyatif bakım 

merkezleri birinci, ikinci ve üçüncü düzey olarak organize edilmiştir. Birinci düzeyde aile 

hekimleri, evde bakım ekibi, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından 

hizmet sunumu planlanmıştır. Bu planlamada hastaların semptom yönetimi, ilaç 

tedavileri, dekübit pansumanı, katater bakımı gibi işlemlerinin birinci basamakta takip 

edilmesi ve bu seviyede yönetilemeyen hastaların ikinci veya üçüncü seviye merkezlere 

sevk edilmesi hedeflenmiştir. Bu planlamalar doğrultusunda bugün gelinen noktada 

İkinci ve üçüncü basamakta hizmet veren kurum ve yatak sayısı hızla artmasına rağmen 

birinci basamak ayağı sadece evde bakım hizmetleri ile yürütülmeye çalışılmakta ve 

artan ihtiyaca cevap vermekte zorlanmaktadır. 
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2018 yılında  DSÖ hasta ve yakınlarına palyatif bakım desteği vermede birinci basamak 

klinisyenlerinin önemli bir rolü olduğunu ve kimliklerinin temelinde yer aldığını ifade 

etmiştir. Aile hekimleri hastaların ilk başvuru noktasında yer aldığından birinci basamak 

palyatif bakım gereksinimlerinin saptanması ve gerekli hallerde ileri bir merkeze sevk 

planlanması için çok iyi bir konumdadır. Hastanın semptomlarını değerlendirmek, 

sıkıntısının şiddetini saptamak, karar verme ile ilgili endişelerini ele almak ve bakım 

planında bir yol haritası çizmek için hasta ve ailesi ile uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip 

olmanın, hastayı çok iyi tanımanın ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurmanın 

avantajlarını kullanabilir. Sonuç olarak; palyatif bakıma ihtiyaç duyan ileri kronik 

rahatsızlığı olan çoğu insan toplum içinde yaşamaktadır ve doğru eğitimle, birinci 

basamak sağlık hizmetleri profesyonelleri onları tanımlayabilir, semptomlarını 

yönetebilir, bakım planının düzenleyebilir ve gerekli durumlarda ileri merkezlere sevk 

kararını verebilir. Birinci basamak ve toplum bakımı, palyatif bakım hizmetlerinin 

nüfusun büyük çoğunluğuna hizmet sunulabilmesi için gereklidir. 
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design. Annals of Oncology.2012; 23 (3): 76–78. 

7- Uyar M, Çetingök H, Özyalçın SN. Hayatın son döneminde kronik ağrı ve tedaviye erişim. 
Toplum ve Hekim. Ocak-Şubat 2016. Cilt:31 Sayı:1: 18-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

123 

Lokal Kortikosteroid Tedavisi: Kime, Nerede, Ne Zaman, Ne 
Kadar? 

Mehmet Kayhan  

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  

 

Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak 

teşhis,  tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık 

ayrımı yapmaksızın hastaların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen 

hekimlerdir.(1 ) Aile hekimliği pratiğinde önemli bir iş yükü de dermatolojik 

hastalıklardır. Yapılan çalışmalarda birinci basamakta dermatolojik tanı alan 

hastaların oranı % 21 olarak bulunmuştur.(2) Birçok dermatolojik hastalıkta 

ise topikal kortikosteoridler önemli faydalar sağlayan ancak potansiyel lokal 

ve sistemik yan etkilerinden dolayı da dikkatle kullanılması gereken 

ilaçlardır.  

Topikal kortikosteroidler, dermatolojik durumlar için en eski ve en yararlı tedavilerden 

biridir. Mevcut birçok topikal steroid vardır ve bunlar potens ve formülasyon açısından 

farklılık gösterir. Potense göre yedi ilaç sınıfı önerilmiştir.(6) Bunlar 1. Sınıftaki aşırı güçlü 

(süperpotent) topikal steroidlerden 7. Sınıftaki çok düşük etki gücüne sahip topikal 

steroidlere kadar değişmektedirler. Bu sınıflar vazokonstriktör deneylere ve çift kör 

klinik çalışmalara dayanılarak geliştirilmiştir.(7) Topikal kortiko steroidlerin en güçlü, 

güçlü, orta güçlü ve düşük güçlü olacak şekilde gruplanması, Niedner sınıflaması olarak 

bilinmektedir (8,9). 

1952 yılında Sulzberger ve Witten egzematöz döküntülerde ( erüpsiyonları)   yerel 

hidrokortizonun da sistemik olarak verilen kortizon gibi etkili olduğunun 
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saptanmasından sonra, yerel kortiko-steroidler modern dermatolojik tedavide geniş bir 

kullanım alanı bulmuşlardır(1-5). İlerleyen yıllarda yerel aktiviteyi artıracak yeni türevler 

üretilmiş ve Halka yapısı ve yan zincirlerin değiştirilmesi ile steroidin etkinliğinde 

farklılıklar oluşturulmuştur. 

Etki Mekanizmaları:  

Topikal kortikosteroidler; antiproliferatif, antienflamatuar, antialerjik, antipruriginöz,  

immunosupresif, vazokonstriktör etkilere sahiptir. Epidermal incelme yapar, epidermal 

bariyer işlevini azaltır, kollajen sentezini ve melanositleri inhibe eder, akantoz ve 

akantolizi engeller. Topikal kortikosteroidler klinik etkilerini kendilerine temel olarak; 

vazokonstriktör, antienflamatuar, antiproliferatif ve immunosupresif etkileriyle ortaya 

çıkarırlar. Lezyonlarda eritem, skuam ve kaşıntıyı azaltırlar. 

Topikal Kortikosteroidlerin Formları:  

Topikal kortikosteroidler, aşağıdakiler dahil birkaç farklı formda mevcuttur: 

 Kremler 

 Losyonlar 

 Jeller 

 Köpükler 

 Merhemler 

 Bantlar ve Bandajlar 

 Solüsyonlar 
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Topikal kortikostroidlerin kullanım alanları:  

Tedavi seçiminde en önemli nokta fayda – yan etki çizgisinin öngörülmesidir. Hangi 

Dermatozun ne oranda topikal kortikosteroidlere cevap verdiği ve hangi kortikosteroid 

yapısının kullanılacağı iyi bilinmelidir.  

Düşük ile orta potensli topikal steroidler, kortikosteroidlere yanıt veren çeşitli cilt 

bozukluklarının tedavisi için kullanılabilir: 

 Atopik Dermatit (Hafif İle Orta Derecede) 

 Kontakt Dermatit 

 Yüzün Diskoid Lupus Eritematozusu ve Cilt Kıvrımları (İntertriginous Alanlar) 

 Böcek Isırığı 

 Intertrigo 

 Yüzün Liken Planusu ve İntertriginous Alanlar 

 Nummular Dermatit 

 Sedef Hastalığı 

 Yüz Ve İntertriginöz Alanların Seboreik Dermatiti 
 

Aşağıdaki hastalıkların tedavisi için daha güçlü topikal kortikosteroidler kullanılabilir: 

 Alopesi Areata 

 Atopik Dermatit (Dirençli) 

 Diskoid Lupus Eritematozus 

 Liken Planus 

 Granüloma Annulare 

 Avuç İçi, Ayak Tabanı, Dirsek veya Dizleri Etkileyen Sedef Hastalığı 

 Şiddetli El Egzeması 
 

Genel olarak, en zayıf etkili steroid kullanılmalıdır; bununla birlikte, ilk birkaç gün için 

başlangıçta daha güçlü bir topikal steroid kullanılması seçebilirler. Düşük güçteki topikal 

kortikosteroidler, yüz, kasık, aksilla, genital ve perineal alanlarda kullanılır. Güçlü ve çok 
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güçlü topikal kortikosteroidler ise genellikle ayak tabanı, avuç içinde likenifiye ve 

hipertrofik dermatozlarda ihtiyaç duyulur.(10) Güçlü ve çok güçlü topikal 

kortikosteroidlerİ yüz, kasık ve aksillada tercih etmemek gerekir. Topikal 

kortikosteroidleri günde 2’den fazla uygulamak etkinliği arttırmaz. Sistemik emiliminden 

kaçınabilmek açısından bir hafta verilecek maksimum miktarı bilmek çok önemlidir. Bir 

haftada, çok güçlü ve güçlü topikal kortikosteroidler ’ler maksimum 45-60 gram, orta ve 

düşük güçlü Topikal kortikosteroidler maksimum 100 gram verilebilir. Bunu sağlamak 

için parmak ucu ünitesi (FTU) ve el kuralı terimleri kullanılabilir. Bir FTU, yaklaşık 0.5 

gram olup işaret parmağının ucundan distal interfalengeal eklem hizasına kadar tüpün 

ucuyla sürülen miktarı ifade eder. El kuralına göre ise lezyon bulunan alanı 

belirleyebiliriz. Bir el alanı vücut yüzeyinin yaklaşık %1’ine denktir. Elin bir tarafının 

tamamına sürmek için gerekli merhem miktarı; 0.5 FTU ya da 0.25 gramdır. 
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Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonları 

Hümeyra Aslaner 

Kayseri Felahiye İlçe Devlet Hastanesi 

 

Solunum sistemi hastalıkları birinci basamak sağlık kuruluşlarına en fazla 

başvuru sebebidir. Çocukluk çağında görülen solunum sistemi 

hastalıklarının çoğu hafif-orta şiddette seyreder, kısa sürede iyileşir ve 

genellikle evde tedavi edilir. Solunum yolu enfeksiyonlarının üst ve alt 

solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrılır.  

Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları 

Akut Nazofarenjit: En sık etken Rhinovirüs, Respiratuvar Sinsityal (RSV) vb. 

virüstür. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük en 

sık görülen belirtilerdir. Hastalığın spesifik tedavisi yoktur. Semptomatik 

tedavi yapılır. 

Akut Tonsillofarenjit: Birçok mikroorganizma tonsillofarenjite neden olabilir. Bakteriler 

içinde en sık etken Grup A beta hemolitik streptekokdur (GABS). GABS’ın kesin tanısı için 

boğaz sürüntü kültürü altın standarttır. GABS farenjitinde tanıyı çabuklaştırmak için hızlı 

streptokok antijen testleri geliştirilmiştir. GABS’a bağlı tonsillofarenjitin tanısında 

Modifiye Centor skoru klinik skorlamalar yararlı olabilir. GABS tonsillofarenjitli 

hastalarda etken olarak saptanmadıysa sadece semptomatik tedavi verilmesi yeterlidir. 

GABS’ın etken olarak gösterildiği durumlarda antibiyotik tedavisi verilmelidir. Tedavide 

temel amaç komplikasyonların gelişimini önlemektir. 
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Akut Sinüzit: Sinüzit, paranazal sinüsleri örten mukozanın inflamasyonudur. Sinüzit 3-6 

yaşlar arasında ve özellikle kış mevsiminde sık geçirilen viral üst solunum 

enfeksiyonlarından ötürü sık görülür. Akut bakteriyel sinüzitli çocuklarda tipik olarak  

pürülan burun  akıntısı, baş ağrısı, öksürük, nazal konuşma, sinüs duyarlılığı ve bazen de 

yüksek ateş  mevcuttur. Akut Sinüzit de tanı, anamnez ve fizik muayene bulgularıyla 

konur. Antibiyoterapi  etiyolojide bakteriyel bir neden  düşünülüyorsa planlanmalıdır. 

Akut Larenjit 

Akut larenjit enfeksiyöz nedenlere bağlı ses telleri ve subglottik alanda ödem ve 

inflamasyonun gelişmesiyle, sadece larinkse sınırlı bir iltihaptır. En sık etken virüslerdir. 

Şikayetler genellikle  viral ÜSYE’yi takiben başlar. Çoğunlukla hastalık kendini sınırlar. 

Tedavi hidrasyon, nemlendirme, ses istirahatinden oluşmaktadır. Hastanın solunum 

sıkıntısı varsa soğuk buhar verilmelidir.  

Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları:  

Alt solunum yolu enfeksiyonlarıda üst solunum yolu enfeksiyonları gibi çocuk yaş 

grubunda sıklıkla karşılaştığımız hastalıklardandır.  

Akut Bronşiolit: Genellikle 2 yaşından küçük çocuklarda görülen, alt solunum 

yollarındaki küçük havayollarının inflamasyonudur. En sık etken RSV’dir. Genellikle 2-3 

gün süren burun akıntısı, hapşırma başlar. Öksürük, solunum sıkıntısı, hışıltı en sık 

semptomlarıdır. Tanı için fizik muayene bulguları yeterlidir.  Hafif bronşiolit ayaktan 

semptomatik tedavi yapılmalıdır. Orta veya ağır klinik şiddette  bronşiolit yatış 

endikasyonu vardır.  
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Pnömöni: Akciğerdeki interstisyel dokunun, alveollerin inflamasyonu  akut solunum 

sıkıntısı bulgularının oluştuğu bir klinik tablodur. Her yaş grubunda farklı etkenler ön 

plana çıkmaktadır. 2 yaşından küçüklerde %80 viral etkenler (öz.RSV ) görülmektedir. 

Ateş, hızlı nefes alıp verme, öksürük en sık görülen semptomlardır. Pnömoni bulguları 

yaşa göre değişkenlik gösterir. Takipne, ateş görülebilir, dinlemekle ral yada bazen 

ronküs duyulabilir. Tanı klinik, fizik muayene ve akciğer grafisi ile konur. 2 ay altındaki 

hastalar yatarak tedavi edilmelidir. 2 ay üzeri hastalar hafif şiddetli pnömönilerde 

ayaktan tedavi yapılmalıdır. Viral etkenlerle oluşan pnömoniler çoğunlukla 

kendiliğinden düzelir. Bakteriyel ve atipik etkenlerde oluşan pnömonilerde uygun 

antibiyoterapi seçilmelidir.  
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Hpv Aşı Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 

Begüm Kurt  

Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Sivas (ORCID iD: 0000-0002-7166-
3130) 

 

Serviks Kanseri 

■ Servikal Kanser, Dünya’da kadınlarda meme, kolorektal ve akciğer 

kanserinden sonra en sık görülen dördüncü kanser türü. 

■ World Health Organization (WHO) verilerine göre 2018 yılında, dünya 

çapında tahmini 570.000 kadına serviks kanseri teşhisi kondu ve yaklaşık 

311.000 kadın bu hastalıktan kaybedildi. 

■ Bu vakaların %80’inin gelişmekte olan ülkelerde olduğu bildirilmekte 

      >> dünyanın en fakir ülkelerinde yaşayan genç, yoksul, eğitimsiz kadınlar. 

■ Düşük ve orta gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere kıyasla görülme sıklığı 

neredeyse iki kat, ölüm oranları ise üç kat daha yüksek. 

Servikal kanser en korunulabilir, en tedavi edilebilir kanser türüdür. HPV’nin yüzden 

fazla tipi vardır, yaklaşık 15 tanesi kanserle ilişkili bulunmuştur ki bunların da kanser 

meydana getirmesi için, çok uzun bir süre persiste kalması ve prekanseröz lezyonların 

tedavi edilmemiş olması gerekir. Etkili birincil (HPV aşısı) ve ikincil önleme yaklaşımları 

(kanser öncesi lezyonların taranması ve tedavi edilmesi) çoğu serviks kanseri vakasını 

önleyecektir. 
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Serviks kanserinin oluşumu için, insan papilloma virüsü (HPV) varlığı gereklidir, ancak 

yeterli değildir. Bugün, servikal kanser gelişimi için HPV’nin mutlaka var olması gerektiği, 

diğer risk faktörlerinin ya virüsle karşılaşma oranını arttırdığı ya da viral persistansın 

karsinojenik süreci hızlandırmada önemli olduğu konusu üzerinde durulmaktadır. 

Tarama 

Taramanın birincil hedefi, servikal kanseri önleme amacıyla, serviksin intraepitelyal 

prekürsör lezyonlarının doğru tespit edilmesi ve tedavisinin zamanında yapılmasıdır. 

Serviks kanserinin uzun preinvaziv döneme sahip olması, etkinliği kanıtlanmış sitolojik 

tarama testlerinin varlığı, preinvaziv lezyonların etkili bir şekilde tedavi edilebilir olması 

bu hastalığa özgü önemli bir özellik olup, tarama ve erken tanıya imkan sağlar. Servikal 

smear’ın sitolojik olarak değerlendirilmesi ve aynı örnekte eş zamanlı HPV DNA 

çalışılması “co-test” olarak adlandırılır. Co-test, günümüzde 30 yaş üzerindeki kadınlar 

için en çok kabul gören tarama yöntemidir. 

ASCCP (American Society of Colposcopy and Cervical Pathology) ve ACOG (American 

College of Obstetricians and Gynecologists), 30–65 yaş arasında kadınların beş yılda bir 

co-test ile taranmasını önermektedir. 

Otuz yaş altındakilerde ise HPV enfeksiyonları yüksek oranda geçici olduğundan, bu yaş 

grubuna co-test önerilmemektedir; persistansı düşüktür ve testin yanlış pozitiflik oranını 

arttırır. Bu nedenle, 21–30 yaş arasında üç yılda bir sadece sitoloji ile tarama 

önerilmektedir. 
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HPV 

Hemen hemen tüm (% 99) rahim ağzı kanseri vakaları HPV enfeksiyonu ile bağlantılıdır.  

Enfeksiyon genellikle birkaç ay içinde tedavi edilmeden geçer ve herhangi bir kalıcı 

soruna neden olmaz. Bununla birlikte, yüksek riskli HPV türlerinin 12 aydan uzun süren 

kalıcı enfeksiyonu, kanser riskinin artmasıyla bağlantılıdır (WHO). HPV’ nin yüzden fazla 

tipi vardır, yaklaşık 15 tanesi kanserle ilişkili bulunmuştur ki bunların da kanser meydana 

getirmesi için, çok uzun bir süre persiste kalması ve prekanseröz lezyonların tedavi 

edilmemiş olması gerekir. 

Servikal displazi ve kanserin gelişiminde HPV subtipi kadar önemli olan bir diğer faktörde 

yaştır. Servikal displazilerin büyük çoğunluğu skuamokolumnar bileşkeden 

başlamaktadır. Bu bölgedeki metaplastik değişiklik HPV enfeksiyonu için önemli risk 

oluşturmaktadır. Skuamokolumnar bileşkedeki metaplastik değişiklikler puberte ve ilk 

hamilelikte en fazladır. Bu nedenle HPV enfeksiyonun bulaşının en sık yaşandığı yaş 

aralığı 18-30 dur.  

30 yaşından sonra ise bulaş riski giderek azalmaktadır. Servikal kanser görülme sıklığı ise 

35 yaşından sonra pik yapmaktadır. Bunun nedeni ise HPV nin displaziye neden olması 

için uzun bir süreye ihtiyaç duymasıdır. 

İnsan papilloma virüsü (HPV), erkeklerde ve kadınlarda anogenital ve orofaringeal 

hastalığa neden olan, cinsel yolla bulaşan bir patojendir. Yüksek riskli HPV genotipleri ile 

kalıcı viral enfeksiyon, neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerinin nedenidir. Yüksek riskli 

HPV genotipleri (veya "türleri") 16 ve 18, dünya çapındaki tüm rahim ağzı kanserlerinin 

yaklaşık yüzde 70'ine ve 31, 33, 45, 52 ve 58 türleri ek yüzde 20 sine neden olur. HPV tip 
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16 ve 18 ayrıca anal kanserlerin yaklaşık yüzde 90'ına ve orofaringeal kanser, vulvar 

kanser, vajinal kanser ve penis kanserinin önemli bir kısmına neden olur. HPV tip 6 ve 

11, anogenital siğillerin yaklaşık yüzde 90'ına neden olur. 

Hpv Aşısı 

HPV aşısı virüs benzeri partiküllerden üretilmektedir. Doğal virüsün yapısıyla benzerlik 

taşır ancak, viral DNA içermediğinden, enfeksiyöz ya da onkojenik hastalıklara yol 

açmazlar.  

Günümüzde ABD’de lisans almış üç HPV aşısı bulunmaktadır. Bunların tümü, ilk HPV 

enfeksiyonunu ve sonraki HPV ile ilişkili lezyonları önlemek için tasarlanmış profilaktik 

aşılardır. Şu anda HPV' lere karşı mevcut olan üç profilaktik aşının tümü, virüs benzeri 

partikülleri veya VLP' yi oluşturacak olan viral L1 proteininden rekombinant DNA 

teknolojisi ile elde edilir. 

 

Tablo: HPV aşılarına ait özellikler 

Bivalan (2vHPV) Kuadrivalan (4vHPV) 9-valan (9vHPV) 

Cervarix Gardasil Gardasil 9 

16, 18 6, 11, 16, 18 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 

0, 1 ve 6. aylar 0, 2 ve 6. aylar 0, 2 ve 6. aylar 

 

Aşı Kimlere Tavsiye Ediliyor? 

Amerikan Kanser Derneği HPV aşısını;  

 11-12 yaşlarındaki kızlara (en erken 9 yaşında) 
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 13-18 yaşındaki kızlara (aşılamaya başlanmamış veya aşılamaya başlanmış ama seriyi 

tamamlamamış kızlara)  

 19-26 yaşındaki genç kadınlara (bireylerin sağlık personeliyle konuşup, olası risklere 

karşı bilgilendirildikten sonra kararı kendilerinin almasını tavsiye edilmektedir)  

 Erkek çocuklar ve genç erkeklere tavsiye etmektedir. 

Bu aşılar, maruziyetten önceki dönemlerde uygulandığında koruyucu oldukları HPV 

türlerine karşı %100 koruyuculuk sağlamaktadır. 

HPV aşısı oldukça iyi bir güvenlik profiline sahiptir. 2006’da kullanıma girdiğinden bu 

yana, Dünya çapında 200 milyondan fazla doz HPV aşısı yapılmıştır ve şu ana dek 

bildirilmiş ciddi yan etkiler mevcut değildir. 

Bu konuda Hastalıklar Kontrol Merkezi (CDC-Centers for Disease Control and 

Prevention)’ne bağlı İmmünizasyon Uygulamaları Tavsiye Komitesi (ACIP-Advisory 

Committee on Immunization Practices), erkek çocuklara ve genç erkeklere Gardasil’i 

tavsiye etmekte olup, 11-12 yaşlarındaki tüm erkek çocukların aşılanmasını 

önermektedir. Amerikan İlaç Dairesi (FDA-Food and Drug Administration) Gardasil’in 

erkek çocuklarda kullanılmasını onaylamıştır. 

Hpv Aşılamasının Önündeki Engeller 

 HPV, HPV ile ilişkili hastalıklar ve HPV aşısının özellikleri hakkında bilgi eksiklikleri. 

 Aşının güvenlik profiline yönelik karşılığı olmayan kaygılar. 

 Maliyet >> HPV ilişkili kanserlerin pahalı tedavileri göz önünde 
bulundurulduğunda, tek başına HPV aşılamasının veya taramayla birlikte yapılan 
aşılamanın, uygun maliyetli stratejiler olduğunu düşünülmeli. 
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 Kültürel engeller. 

 

Aşı ile ilgili olarak, insanların çocuklukta veya erken ergenlik döneminde aşılanması 

gerektiğinden, HPV hakkındaki bilgiler hedef popülasyonun kendisinin ötesine geçer. 

Ebeveynler ve veliler tarafından ergenlik öncesi aşamada aşılamanın önemi hakkında 

bilgi eksikliği ve aşının erken cinselliğe başlama veya karışık davranışlara yol açabileceği 

inancı, aşının ertelenmesine veya hatta aşı yapılmamasına yol açabilir. Bununla birlikte, 

bu argümanların bilimsel bir temeli olmadığı bilinmektedir.  

Aşı, hamilelik sırasında kontrendikedir. İlk dozdan sonra gebelik meydana gelirse veya 

yanlışlıkla gebelik sırasında uygulanırsa, sonraki doz askıya alınmalı ve doğumdan sonra 

aşılama programı tamamlanmalıdır. Emzirmek aşılamada kontrendike değildir. 

Aşıların Faydaları  

Tüm HPV aşıları, HPV tip 16, 18 ile oluşan enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur ve 

kanser gelişimini engelleyebilir. Gardasil ve Gardasil 9, HPV tip 16, 18 ile oluşan anal, 

vulvar ve vajinal kanser ile bunların prekanseröz lezyonlarına karşı koruyuculuk 

göstermektedir. Aynı zamanda bu aşılar, HPV tip 6, 11 enfeksiyonlarını engelleyerek, 

genital ve anal siğillerden korumaktadır. Gardasil 9, HPV tip 31, 33, 45, 52 ve 58 ile 

oluşan kanserlere karşı da koruyucudur. HPV tiplerinin coğrafi farklılıklar gösterebileceği 

bildirilmiştir. Örneğin HPV tip 51 bazı bölgelerde daha yüksek prevelansta 

bulunmaktadır ve 9vHPV aşısı bu tipi içermemektedir. Bu nedenle geliştirilen aşıların, 

coğrafi farklılıkları göz önünde tutması daha faydalı olacaktır. 
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Aşılarının Etkinliği 

Aşıların immünitesi artan yaşla birlikte azalabilir ve 5-7 yıl sonra koruyuculuğun nasıl 

olacağı konusunda çok az kanıt vardır. Yani aşının ne kadar süreyle HPV 

enfeksiyonundan koruduğu ancak zamanla, birkaç dekat sonra ortaya çıkabilecektir. 

Amerikan Kanser Derneği, “Servikal kanser HPV aşısı olmadan önlenebilir mi?” sorusuna 

“Evet, çoğu vakada servikal kanser aşı olmadan önlenebilir. Derneğin kılavuzlarında 

belirtildiği şekilde takip edilirse tüm vakalar olmasa da çoğu kanser önlenebilir” şeklinde 

yanıt vermektedir. Ayrıca aşılanmış kadınların Pap test kontrolüne devam etmeleri 

önerilmektedir. Bunun sebebi aşıların tüm onkojen HPV tiplerine karşı koruyucu 

olmamasıdır. Çoğu kadın aşılandıktan sonra daha ileri testler yaptırmak istememektedir. 

Önceden Var Olan Hpv İle İlişkili Hastalık   

Genital siğil öyküsü, pozitif bir HPV testi sonucu veya anormal servikal, vajinal, vulvar 

veya anal sitolojinin tümü, önceden HPV enfeksiyonunu gösterir, ancak aşılara dahil 

edilen HPV tipleri ile olması gerekmez. Henüz edinilmemiş HPV aşı tipleri ile enfeksiyona 

karşı hala koruma sağlayabileceğinden, önerilen yaş aralığı içinde önceden HPV 

enfeksiyonu kanıtı olan kişilerde aşı önerilmektedir. Bununla birlikte, bu hastalara 

aşılamanın önceden var olan HPV enfeksiyonu veya HPV ile ilişkili hastalık üzerinde 

terapötik bir etkisi olmayacağı ve HPV aşısının potansiyel faydasının, cinsel ilişkiye 

girmeden önce aşılanmışlar kadar büyük olmadığı hatırlatılmalıdır. 

Aşı ve Servikal Tarama   

Klinisyenler, HPV aşılamasının HPV enfeksiyonunu, genital siğilleri veya hâlihazırda 

mevcut olan servikal intraepitelyal neoplaziyi temizlemede etkili olmadığını ve aşının 
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rahim ağzı kanserine neden olduğu bilinen türlerin yüzde 100'üne karşı koruma 

sağlamadığını bilmelidir. Bu nedenle, HPV aşılama durumu rahim ağzı kanseri tarama 

önerilerini etkilemez. 

Sonuç ve Öneriler 

HPV aşısı, serviks kanserinin önlenmesi bakımından yeni bir açılım getirmiş olmakla 

birlikte bu konuda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Aşının maliyeti 

tartışmaların odağını oluşturmaktadır. HPV aşısı diğer koruyucu aşılarla 

karşılaştırıldığında pahalıdır ve ülkemizde devlet ödeme kapsamında yer almamaktadır. 

Aşı ile ilgili endişelerin giderilmesi, etkinliğinin kanıtlanması, yarar-zarar, maliyet-etkinlik 

oranlarının netleşmesi için verilerin toplanmasına ve daha sağlam kanıtlara ihtiyaç 

vardır. Rutin Pap smear çok daha rasyonel, daha az maliyetli bir kanser koruma 

stratejisidir. Bu nedenle bugün yetişkin olan bireylerin korunması için en geçerli 

yaklaşımın taramalar olduğu unutulmamalıdır. 

Kadın sağlığında en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen HPV aşılaması; bilgi 

eksiklikleri, karşılığı olmayan güvenlik kaygıları, finansal engeller ve kültürel engeller gibi 

birçok engelle karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada, hasta-hekim iletişimi ve eğitimleri 

dahil olmak üzere, aşılama oranlarının artırılması için uygun stratejiler gerekmektedir. 

Aksi takdirde, HPV aşısı kanserden korunma için oldukça etkili olan, ancak yeterince 

kullanılmayan bir araç olarak kalmaya devam edecektir. 
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Birinci Basamakta Sık Görülen Deri Hastalıklarına Yaklaşım 

Rukiye Yasak Güner  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji AD 

 

Deri insan vücudunun en büyük organıdır ve kişi ve dış çevre arasında 

koruyucu bariyer görevi görmektedir. Dış ortamla zorunlu etkileşim sonucu 

deri yüzeyinde, kalıcı ve geçici birçok mikroorganizma yaşamını 

sürdürmektedir. Deri infeksiyondan şüphelendirecek temel belirtiler için; 

lezyonlar, ateş, inflamasyon bulguları, beyaz küre sayısı, CRP, 

sedimentasyona bakılmalıdır. 

 

Bakteriyel deri hastalıkları; 

İmpetigo; Yüz ve ellerde, eritem, vezikül ve seropürülan içeriğin akmasıyla 

sarı renkte bal rengi bir krutlanma. Etken; S.aureus, Streptokoklar 

Erizipel; Derinin yüzeyel dermis ve cilt lenfatiklerinin tutulumu, yılancık, Etken;A grubu 

Beta, hemolitik strep. 

SelüliT (Flegmon);Deri ve deri altı dokularının yayılma eğilimi gösteren akut iltihabi bir 

olay. Etken; Strep, staf.aureus, h.influenza tip b ( çocuklarda) 

Folikülit: Kıl kökünün yüzeyel infeksiyonu, Etken; Staf aureus 

Fronkül: Kıl kökünün derin infeksiyonu, Etken; Staf aureus 
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Viral Deri Hastalıkları; 

Herpes labialis: HSV tip 1.  Genel olarak antiviral kremlerin etkisi yok, Sistemik 

tedavilerde de çok belirgin bir iyileşme yok 

Herpes genitalis: HSV tip 2. Yılda 6 veya daha fazla atak olursa ya da şiddetli hastalık 

kliniği gelişiyorsa supresyon tedavisi uygulanır. 

Zona zoster: Gece Yanığı, Ağrı genellikle döküntüden günler veya haftalar önce başlar. 

Arka kök gangliyonlarda latent bekler, aktivasyonla deride lezyon. 

HPV: DNA virüsü, Hasara uğramış epidermisten girerek enfeksiyona yol açar. HPV ilişkili 

lezyonlar: Verru Vulgaris, Epidermodisplasia Verrusiformis, Bowen Hastalığı, Skuamöz 

Hücreli Karsinom, Genital Bölgede: Kondiloma Akuminata, Karsinoma İn situ, Anal 

intraepitelyal neoplazi, Orofaringeal bölgede: Papillomlar, Fokal epitelyal hiperplazi, 

Karsinomalar 

Mollukum Kontagiozum: Etken pox virüs, çocuk ve erişkinlerde ortası çökük şekilde 

(göbekli) içinde peynirimsi materyal bulunan papüler lezyonlar. 

Orf (ektima kontagiyozum): Parapoxvirüs, küçükbaş hayvanlarda görülür. Parmaklarda 

eritemli papül ve nodüler oluşur, ağrı şişlik LAP olabilir,6-8 hafta da spontan iz bırakarak 

iyileşir. 

Döküntülü Hastalıklar  

Piytriasis Rose  (Gülleme Hastalığı):Akut kendini sınırlayn papüloskuamöz bir 

döküntüdür. 
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Etyoloji ?; HHV-7, Stres , Mevsim değişiklikleri. Sırtta tipik ‘çam ağacı’ görünümünü 

oluşur. 

Ürtiker: Deri ve mukoz membranı etkileyen, vasküler reaksiyon. Eritemli, deriden 

kabarık 

Papül ve plaklar oluşur. Etyolojide yiyecekler ve katkı maddeleri, İlaçlar, İnfeksiyonlar, 

stres vs. Tedavi; sistemik steroid, antihistaminik, omalizumab, siklosporin, 

metotereksat, dapson, kolşisin. 

Mantar Hastalıkları  

Tinea Pedis: En sık görülen dermatofit. Etken;  T. Rubrum. Çoğunlukla 3-4 ayak 

parmaklar arasında ayakların nemli kalması ile oluşan kaşıntılı eritematöz, veziküler 

lezyonlar.  

Tinea capitis: Etken, trichopyhton/mikrosporum türleri. Sıklıkla çocuklarda, incelmiş, 

kırılmış saçlar + eritemli saçlı deri. 

Tinea unguium (onikomikoz): Tırnak mantarı, Dermatofitler, mayalar, dermatofit 

olmayan küfler ve bunların kombinasyonu etken olabilir. Tırnaklarda kalınlaşma, şekil 

bozukluğu. 

Tinea Corporis: Etken, Trichophyton rubrum. Kaşıntılı, yuvarlak-oval, kenarları kırmızı 

ortası soluk lezyonlar. 
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COVİD-19 Takibinde Birinci Basamağın Rolü 

Özgür Enginyurt 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 

COVID-19 pandemisi veya koronavirüs pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde 

Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgını. 

Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara 

cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine SARS-CoV-2 olarak 

adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildi. Kişiden kişiye bulaşabilen 

virüsün bulaşma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi. İlerleyen 

zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli 

ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlandı. 11 Mart 2020'de 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildi. 

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen COVID-19 

vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm 

ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti. Koronavirüsler tüm memeli ve kuş türlerinde 

bulunmaktadır. Üst solunum yollarında meydana getirdiği hafif enfeksiyon nedeniyle, 

bu virüs 2002 yılına SARS-CoV ve 2012 yılında MERS-CoV salgınları patlak verene kadar 

ciddi bir insan patojeni olarak düşünülmemiştir. Bugün ise dünya, yakın geçmişte 

meydana gelen üçüncü ve en büyük koronavirüs salgını olan “COVID-19” veya “SARS-

CoV-2” ile mücadele içindedir.  

İlk MERS-CoV olgusu Haziran 2012’de Suudi Arabistan Cidde şehrinde bir hastaneye 

ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle başvurmuş; pnömoni ve akut böbrek 
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yetmezliği tanılarıyla takip edilirken hayatını kaybetmiş olan 60 yaşındaki erkek hastanın 

balgam örneğinin incelenmesiyle Dr. Ali Mohamed Zaki tarafından yeni bir Coronavirüs 

türü olarak keşfedilmiştir. 

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun klinik formları asemptomatik enfeksiyondan, hafif üst 

solunum yolu enfeksiyonu, solunum yetmezliğine neden olan ciddi viral pnömoni, 

sepsis, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme kadar giden geniş bir spektrum içerir. 

PCR testi altın standarttır, negatifse pozitif olma olasılığı mevcuttur, pozitifse kesin 

olarak COVİD vakası olarak kabul edilmelidir. PCR testi alınış tekniğinden, enfeksiyonun 

üst solunum yolundan akciğere inmiş olabilme olasılığından ve laboratuvar hatalarından 

kaynaklı olarak negative çıkabilir. 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. olarak gerek 1. Basamakta gerekse 2. 

ve 3. Basamakta pandeminin başladığı ilk günden bu yana sahada olduk ve mücadele 

etmekteyiz. Filiasyon ekiplerinde, evde sağlık hizmetinde, aşı uygulamalarında, 

pandemic servisi nöbetlerinde, pandemi yoğun bakım nöbetlerinde, pandemi servisi 

sorumlusu olarak, covid polikliniklerinde, aşı polikliniklerinde görev yapmaktayız. Tanı 

ve tedavideki değişiklikleri yakınen takip edip uygulamaya koymaktayız. Bunu 

sağlıkçıların yüz yılda bir verebileceği bir savaş olarak gördüğümüz için ön safalarda 

görev almaktan gurur duyuyoruz. 
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COVID-19 Pandemisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulamaları 

Yasemin Çayır 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tedaviler’e  (GETAT) yönelim giderek artmaktadır. COVID-19 pandemisinde 

gerek koronavirus enfeksiyonuna yönelik özgün bir tedavinin olmayışı 

gerekse enfeksiyon hakkındaki bilinmezlikler hastaları daha fazla oranda 

GETAT uygulamalarını araştırıp sormaya itmiştir. Pandemide sağlık 

hizmetlerine ulaşımda yaşanan sıkıntılar, modern tıp uygulamalarına karşı 

güvensizlik ve kullanılan ilaçlarla ilgili yan etki endişesi de hastaları GETAT’a 

yönlendiren diğer etkenler olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü ise COVID-19’da GETAT 

kullanımı ile ilgili araştırmaları desteklediğini duyurmuştur. COVID-19 enfeksiyonu hem 

ciddi bir morbidite ve mortalite nedeni hem de ekonomik kayıplara yol açan bir hastalık 

olup; bu hastalıktan korunmada GETAT uygulamaları ile immün sistemin 

güçlendirilebilmesi ve antiviral etki potansiyelleri nedeniyle umut olabilecek tedavi 

seçenekleri olarak araştırılmaktadır. Pandemi sürecinde kolay ulaşılabilirlik özelliği ile 

aile hekimleri hastalara gerek korunma gerekse tedavide kanıta dayalı olarak GETAT 

uygulamalarını açıklamada benzersiz bir konumda yer almaktadır. 

GETAT uygulamaları arasında akupunkturdan homeopatiye, fitoterapiden hipnoza kadar 

bir çok modalite yer almaktadır. Tüm dünyada en çok kullanılan GETAT yöntemleri 
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fitoterapi ve akupunkturdur. COVID-19 enfeksiyonunda ise özellikle bitkisel ürünlerin 

kullanımı oldukça popüler hale gelmiştir. COVID-19 enfeksiyonundan korunmada ve 

tedavide en çok kullanılan GETAT yöntemleri bitkisel uçucu yağlar, bitki çayları, vitamin 

takviyeleri, akupunktur ve probiyotikler olmuştur. COVID-19’da GETAT uygulamaları ile 

ilgili 327 makalenin değerlendirildiği bibliyometrik bir araştırmada en çok Geleneksel Çin 

Tıbbı, D vitamini, melatonin, fitoterapi, akupunktur, C vitamini ve probiyotiklerle ilgili 

çalışma olduğu bildirilmiştir. Daha önce yaşanan SARS ve MERS gibi koronavirüs 

salgınlarında yapılan araştırmalarda bazı GETAT uygulamalarının antiviral ve 

immünmodülatör rolleri ile enfeksiyonda destekleyici tedavi olarak kullanabilecekleri in 

vivo ve in vitro çalışmalarda gösterilmiştir. COVID-19’un patolojik etkileri ve virüsün 

yapısı ile ilgili bilimsel veriler arttıkça ona karşı kullanılabilecek GETAT yöntemleri de 

daha fazla araştırılacak ve bilimsel kanıtlar sunulacaktır. Burada önemli olan toplum 

sağlığı için bu yöntemlerin hekim önerisi ile uygun şekilde ve kanıta dayalı olarak 

uygulanmasının sağlanmasıdır. COVID-19 enfeksiyonundan korunmada, enfeksiyonun 

tedavisinde ve takibinde GETAT yöntemlerinin destekleyici tedavi olarak 

kullanabilecekleri yerleri güncel literatür ışığında takip etmek önemlidir.  
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Başı Ağrıyan Çocuk, Ne Zaman Korkalım? 

Gülen Gül Mert 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Giriş 

Çocuklarda baş ağrısı çocuğu hastaneye getiren en sık nörolojik 

nedenlerden biridir. 18 yaşa kadar çocukların yaklaşık %90’ında hayatlarının 

bir döneminde baş ağrısı şikâyeti görülmektedir. 0kul öncesi dönemde sıklığı  

%33-50 arasında iken, adolesanlarda oran  %60-82’ye kadar 

çıkabilmektedir. Baş ağrısı, küçük yaşlarda erkek çocuklarda sıkken, 7-11 yaş 

arasında cinsiyet farkı gözetmez. Ergenlikle birlikte ise sıklığı kızlarda artar. 

Adolesanlarda kronik günlük baş ağrısı ve kronik migren sıklığının %1-4 

arasında olduğu düşünülmektedir. Çocuklarda görülen baş ağrısının erişkin 

dönemde görülenlere göre farklılıkları mevcuttur. Öncelikle çocuğun yaşı ne kadar 

küçükse altta yatan nedenin o denli ciddi olabileceğini unutmamak ve daha uyanık 

olmak gerekir. 

Patofizyoloji 

Başın ağrıya duyarlı yapılarının fiziksel, kimyasal veya inflamatuar etkilenmesi ile ağrı 

ortaya çıkar. Beynin kendisi ağrıya duyarlı değildir. Buna karşın intrakraniyal (dura, kan 

damarları, venöz sinüsler) ve ekstrakraniyal (periost, orofarinks, orbita, sinüsler, iç kulak, 

kaslar) yapılar ağrıya duyarlıdır ve bu yapılarda yer alan ağrıya duyarlı nosiseptörlerin 

inflamasyon, traksiyon, bası, infiltrasyon gibi nedenlerle uyarılması sonucu baş ağrısı 

meydana gelebilir.  Kafa içi ve supratentoryel yapılardan kaynaklanan ağrı trigeminal 
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sinir ile taşınırken, infratentoryel bölge ağrıları ilk üç servikal sinirle taşınır. Ayrıca 

trigeminal nukleusun servikal sinirlerle bağlantıları boyuna yayılan ağrılara neden 

olabilir.  

Baş ağrılarının patofizyolojisinde en fazla çalışılan migrendir. Nörovasküler kuram ve 

kortikal yayılan depresyon başta olmak üzere nitrik oksit yolağı, vasküler-supraspinal-

miyojenik kuram ve moleküler mekanizmalar gibi pek çok kuram üzerinde 

durulmaktadır. Ancak patofizyolojisi halen tam olarak aydınlatılamamıştır, 

multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. Patofizyolojinin bilinmesi ilaç ve ilaç dışı 

tedavilerin etkisini anlamamızı sağlar. 

Nörovasküler kuramda; trigeminal sinirin uyarılmasıyla açığa çıkan vazoaktif peptidlerin 

nörojenik inflamasyon yaptığı, oluşan vazodilatasyon ve ödemin perivasküler trigeminal 

sinir aksonlarını uyardığı, aksonların ağrıyı talamus aracılığıyla somatosensoryel ve 

singulat kortekse ilettiği düşünülmektedir. 

Etyoloji 

Çocuklar erişkinler gibi ağrıyı tarif edemezler, aynı tip başağrısı çocuklarda farklı bulgu 

verebilir, bu yüzden tiplendirmesi zordur. Çocuklarda baş ağrıları primer ve sekonder 

olarak sınıflandırılabilir. Primer olanlar yaklaşık %40 gibi bir oranda görülürken, 

infeksiyon, hipertansiyon, inme, travma, diş-dişeti hastalıkları, kafa içi basınç artışı 

sendromu (KIBAS), görme kusurları gibi nedenlerle oluşan sekonder ağrılar daha fazla 

bir oranı içermektedir. 

Ayrıca baş ağrıları klinik izlemde, zamansal durumuna göre de akut, akut-rekürren, 

kronik-nonprogresif ve kronik–progresif olarak incelenebilir. 
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Çocuğun Değerlendirilmesi 

Öykü alırken; çocukta daha önceden olmayan çok şiddetli bir ağrı varsa, ağrının şiddeti 

giderek artıyor, sabah uykudan uyandırıyor, hatta kusma eşlik ediyorsa, çocukta daha 

önceden olan kronik baş ağrısının şiddet ve karakterinde değişiklik olmuşsa, ağrı ıkınma 

ve öksürük ile artıyorsa, nörolojik bulguları varsa ve bütün bunlar olmasa bile çocuk 6 

yaşından küçükse mutlaka daha yakından ve acil olarak incelemek gerekir. Bunlar baş 

ağrısının kırmızı bayrak bulgularını oluşturur. 

Ne Zaman Nörogörüntüleme Yapalım? 

Çocuk 6 yaşından küçükse, ailede migren/primer başağrısı öyküsü yoksa ve alarm 

bulguları varsa yapmalıyız. 

Tedavi 

Baş ağrısı nedeniyle başvuran çocuklarda öncelikle iyi bir öykü, sistemik ve nörolojik 

muayene ve gerekirse laboratuvar tetkiklerinin yardımı ile ağrının primer veya sekonder 

olduğunu ayırt etmek gerekir. Sekonder nedenler ekarte edildikten sonra aile ve çocukla 

durumu konuşmak, baş ağrısı nedeninin ciddi bir hastalığa bağlı olmadığını söylemek ve 

onları rahatlatmak tedavinin ilk basamağıdır.  Baş ağrısı tedavisinde çocuğun, ailenin ve 

hekimin rollerini açıklamak, amacın ağrıyı tamamen ortadan kaldırmak değil, günlük 

aktivitelerini normal olarak yapabileceği düzeye getirmek olduğu söylenmelidir.  

Öncelikle baş ağrısını arttırdığı bilinen etmenler mümkün olduğunca ortadan 

kaldırılmalıdır. Düzenli bir yaşam biçimi ve uyku, düzenli ve içeriği uygun öğünlerle 

beslenme ve bol sıvı alımının önemi anlatılmalıdır. Büyük çocuklarda biofeedback, 

gevşeme egzersizleri, akupunktur gibi davranış tedavileri de etkili olabilir.  
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İlaç tedavileri ise 2 bölümde incelenir:  

Akut Atak Tedavisi  

Ağrı başlar başlamaz verilen analjezik ve antiemetik daha etkilidir. Haftada 2-3’den fazla 

analjezik kullanılmamalıdır. Ibuprofen, asetominofen (parasetamol), naproksen sodyum 

kullanılabilir. NSAI’lar etkisiz ise > 6 yaş rizatriptan, > 12 yaş zolmitriptan, almotriptan, 

sumatriptan kullanılabilir. 

Ne Zaman Koruyucu Tedavi Başlayalım? 

Günlük aktiviteleri, yaşam kalitesi etkileniyorsa, ayda ≥ 4 atak oluyorsa koruyucu tedavi 

başlamalıyız. Ağrı şiddetinde kabul edilebilir azalma, ağrı sıklığında % 50 azalma tedavi 

başarısı olarak kabul edilmektedir. 

Koruyucu Tedavi 

Siproheptadin, propranolol, amitriptilin, valproik asit, topiramat proflaxi olarak 

başlanabilir. Erişkinde kalsitonin gen ilişkili peptid reseptörünü (CGRP-R) bloke ederek 

migreni önlemek için geliştirilen FDA onaylı monoklonal antikor erenumab (AMG 334) 

migren aşısı olarak uygulanmaktadır. Çocuklarda Faz-3 çalışması devam etmekte 

birlikte, ayda ≥ 8 atak, günlük aktivite veya okula devam etme durumunu ciddi olarak 

etkiliyorsa, ≥2 koruyucu ilaç etkili olmamışsa postpubertal adolesanlarda uygulanabilir. 
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Prematüre Bebeklerin Taburculuk Sonrası İzlemleri 

M. Kurthan Mert 

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 

 

Giriş 

Son adet kanamasından sonraki 37 ile 42. hafta arasında doğan bebeklere 

‘matür’ ya da ‘miadında doğan’ bebek denir. Gebeliğin 37. hafta ve 

öncesinde doğan bebeklere PRETERM denir. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 

2018 yılı verilerine göre, her yıl 10 bebekten en az biri, yani 15 milyon bebek 

prematüre dünyaya geliyor ve sayı her geçen gün artıyor. 184 ülkede 

prematüre doğum oranları yüzde 5 ile 11 arasında değişiyor. Prematürite, 

Dünya genelinde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin de başlıca nedenlerinden 

biridir. Prematüre (PM) bebeklerin yenidoğan döneminde karşılaştığı 

sorunlar ileri dönemde gelişimsel ve nörolojik sorunlara neden  olmaktadır. Serebral 

palsi, körlük, sağırlık, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu gibi sorunlara daha sık 

rastlanmaktadır. 

Prematüre Bebekler ne zaman Yenidoğan YBÜ’sinden taburcu edilir? 

Prematüre bebeklerin büyüyüp geliştikçe yoğun bakım ihtiyaçları azalacaktır. Bu 

bebeklerin iyileştiğini ve yakında taburcu olabileceğini gösteren bazı belirtiler vardır. 

Bu belirtiler şöyle sıralanabilir: 

➩ Bebeğe bağlı olan aletlerin çıkartılması 
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➩ İyi bir şekilde emmeye başlaması 

➩ Oda ısısında kendi vücut sıcaklığını koruyabilmesi 

➩ Düzenli kilo alımı 

➩ Makinelere bağlı olmadan kendi kendine nefes alıp verebilmesi, en az 10 gün süreyle 

solunum durması (apne) olmaması 

Taburculuk Sonrası İzlemi Kim Yapmalı? 

Prematüre bebeklerin taburculuk sonrası izlemi multidisipliner bir ekip tarafından 

yapılmalıdır. Bu ekip içerisinde birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları, yenidoğan 

uzmanı, pediatrik nöroloji, pediatrik göğüs, gelişimsel pediatri, göz hastalıkları, KBB, 

pediatrik cerrahi, çocuk psikiyatri hekimleri, terapistler (davranış, solunum, konuşma-dil 

terapistleri, fizyoterapist, odyolog) olmalıdır. 

Taburculuk Sonrası İzlem 

A)Büyümenin İzlemi:   

Fetal büyümeyi değerlendirmek için 22. gebelik haftasından 50. haftaya kadar iki farklı 

cinsiyete ait büyüme eğrilerinin yer aldığı Fenton Büyüme Eğrisi tercih edilebilir. Her 

kontrolde büyüme eğrilerinden yararlanılarak tartı, boy ve baş çevresi ölçümleri 

değerlendirilmelidir. Ağırlık izleminde 24 ay, baş çevresi için ise 18 ay boyunca 

düzeltilmiş yaş kullanılmalıdır. Düzeltilmiş yaş hesaplama aileye öğretilmelidir.  Büyüme 

izlemi, büyüme yakalanana veya  3 yaşına kadar düzeltilmiş yaş kullanılarak 

yapılmalıdır. 
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Prematüre bebek AGA ise büyümeyi yakalama için 3 yıl gerekebilir. Bazen <1000gr 

bebekler için yakalama 8 yaşa kadar gecikebilir. SGA prematüreler yakalayamayabilirler. 

Baş çevresi (BÇ) en erken yakalayan ölçümdür. BÇ ölçümü beyin büyümesi ve bilişsel 

fonksiyonlar için iyi bir göstergedir. Her kontrolde ölçülmelidir ve kaydedilmelidir. PM 

bebeklerin önce baş çevresi (ilk 6 ayda) sonra ağırlığı (2-3 yaşta), daha sonra da boyu (3-

7 yaş) büyümeyi yakalar. 

B) Beslenmenin İzlemi:   

Kontrolde 24 saatlik beslenmesi değerlendirilmedir. Beslenme pratiği, tekniği 

tartışılmalıdı. Emme-yutma-nefes alma uyumu sorgulanır, 30 dakikadan daha uzun 

süren beslenmeler bebeğin yorulmasına ve iyi kilo alamamasına neden olabilir. İlk birkaç 

ay büyüme için en az 120 cal/kg almalıdır. Bu, alınan anne sütü miktarını artırarak 

(200ml/kg/gün ya da uygun formül mama eklenerek yapılabilir. ADDA (<1000 g altı 

doğan) bebekler ne kadar çok anne sütü (AS) alırsa 18. ayda MDI daha iyi, <1 yaşta tekrar 

hastaneye yatış daha düşüktür. 

Anne sütü yeteri kadar alabilen bebeklerde büyüme parametreleri düzeltilmiş yaşa göre 

50. persentili yakalamış ve biyokimya değerleri de normal ise sadece AS; AS yetersiz ise 

AS + güçlendirici veya AS ve prematüre 2-3 öğün/gün maması alabilir. Anne sütü 

yetersizse postmenstruel 40-52. haftaya kadar prematüre maması, postmenstruel 40. 

haftadan sonra 52. haftaya kadar taburculuk sonrası formül mama(düzeltilmiş 6-9. aya 

kadar kullanılabilir) , ölçümleri düzeltilmiş yaşa göre 50. persentili (doğumda SGA olan 

için 10. persantili) yakaladığında standart term formül mama önerilir. Beslenme, İlk 4-6 

haftada haftalık izlenir. Ardından büyüme normalse aylık veya 2 ayda bir izlenir. 
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C) Nörolojik Gelişmin İzlemi:  

Prematürite, serebral palsi, mental gerilik, görme kaybı, işitme kaybı ve öğrenme 

güçlüğü açısından risk taşır. İzlemde kaba motor işlev, tonus, refleksler, serebellar 

fonksiyonlar, kraniyal sinirler ve dil gelişimi değerlendirilmeli, değerlendirmede 2-3 

yaşına kadar düzeltilmiş yaş kullanılmalıdır.  

D) İşitmenin İzlemi: 

İşitme kaybı, 1000 canlı doğumda 1-3 insidansla en yaygın görülen doğumsal 

bozukluktur. Bu oran, çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, 

kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle %6’ya ulaşmaktadır. Yenidoğan bebeklerin 

işitme bozukluğu açısından taranması önemli bir halk sağlığı hizmetidir. İşitme kaybı olan 

bebeklerin erken belirlenmesi ve altı aydan önce gerekli müdahalelerin yapılması ile bu 

çocuklarda konuşma ve dil gelişiminin, işitmesi normal olan yaşıtlarını yakaladığı 

gösterilmiştir. Tarama Otoakustik Emisyon (T-OAE) ve Tarama işitsel beyin sapı yanıtı (T-

ABR) testleri kullanılmaktadır.  

E) Oftalmolojik İzlem:  

Prematüre retinopatisi (PR) immatür retinanın gelişimsel vasküler proliferatif 

hastalığıdır. Çocukluk döneminde görme kaybına ve körlüğe yol açan en önemli 

nedenlerden birisidir. Doğum ağırlığı (DA) ≤1500 gram ve/veya ≤30 hafta doğan 

bebekler, Gestasyon yaşı (GY) 30 haftadan büyük, doğum ağırlığı 1500–2000 gram olup 

klinik olarak problemleri olan, kardiyopulmoner destek gerektiren bebekler prematüre 

retinopatisi  açısından taranmalıdır. Hastaların ilk oftalmolojik muayenesi gebelik yaşı 

27 haftadan küçük olan bebeklerde postmenstrüel 31. haftada,  ≥27 haftada doğan 
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bebeklerde ise postnatal 4. haftada yapılmalıdır. Retinopati geçiren bebeklerde miyopi, 

ambliyopi, şaşılık, glokom, retina dekolmanı, nistagmus, katarakt, optik atrofi gibi geç 

dönem komplikasyonları gelişebileceği unutulmamalıdır.  

F) Bağışıklama:  

DA ve GY’na bakılmaksızın (Hepatit B ve BCG aşısı hariç) term bebeklerle aynı zamanda 

ve aynı programa göre aşılanmalıdır. PM bebeklerin aşılanmasında da Genişletilmiş 

Bağışıklama Programı Daimi Genelgesi’nde yer alan uygulama kuralları esas alınır. 

Prematüre bebeklerde de aşılar tam doz verilir, aşı dozları bölünmez. Prematüre 

bebeklerde de aşılama takvim yaşına göre yapılır. 

Doğum ağırlığı 2000 gramdan az olan bebeklerde Hepatit B aşısı sonrası hastalıktan 

koruyucu antikor düzeyi beklenenden daha düşük olabileceğinden bu bebeklere Hepatit 

B aşılaması; 

a) Anne hepatit B virüsü taşıyıcısı değilse ilk hepatit B aşısı 1. ayın sonunda ya da bebeğin 

ağırlığı 2000 grama ulaştığında yapılır. Aşılama ilk aşıdan 1 ve 6 ay sonra yinelenerek 

toplam 3 kez uygulanır. 

b) Anne hepatit B virüsü taşıyıcısı ise ya da durumu bilinmiyorsa, ilk B hepatit aşısı 

doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde uygulanır, daha sonra bu ilk aşı yapılmamış, etkisiz 

kalmış gibi davranılarak, “sıfırıncı aşı” sayılarak, aşı 1, 2 ve 6-7. aylarda 3 kez tekrarlanır, 

böylece aşı toplamda 4 kez yapılır. 

Tüberküloz aşısı olan BCG aşısı ise 34 haftadan önce doğan prematüre bebekler için 

doğumdan sonra 34 haftayı doldurdukları zaman veya takvim yaşı en az 2 ay olduktan 

sonra ve 2000 grama ulaşmış olması şartıyla uygulanmaktadır. Ayrıca 5’li karma aşının 
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yapıldığı doğumdan sonraki 60. güne kadar prematüre bebeğiniz boğmacaya karşı 

korunmasız ve bu hastalık nedeniyle kaybedilme ihtimali oldukça yüksek olduğundan 

anne ve babalar ile bebeğe bakan kişilerin tetanoz, difteri ve hücre içermeyen boğmaca 

aşısı (Tdap) yaptırması uygun olacaktır(Koza stratejisi). 

Prematüre bebek hangi sıklıkta doktora kontrole götürmelidir? 

Prematüre bebekler taburculuk sonrası ilk 10 gün içinde kontrol edilmelidir. Bu 

kontrollerde düzeltilmiş yaşa göre ağırığı, boyu, baş çevresi, beyinsel, davranışsal 

gelişimi değerlendirilir. Bunun tek istisnası aşı uygulamasıdır, orada takvim yaşı 

uygulanır. Üç yaşından sonra düzeltilmiş yaşın kullanılmasına gerek yoktur. Çok sorunlu, 

küçük prematüreler için bebek stabil hale gelip yeterli büyüyene kadar izlem sıklığı 

haftalık, 15 günlük aralıklarla olabilir. Genellikle önerilen izlem aralığı şöyledir: 

➩ Taburculuktan sonra 7-10 gün içinde, 

➩ Düzeltilmiş: 40 hafta veya 1. ayda, 

➩ İlk 3 ay: ayda bir kez (sorun varsa 1 hafta-15 günde bir), 

➩ 6. ay, 9. ay, 12 ve 18. ay, 24. ay; 

➩ Kronolojik yaş: 3 yaş, 5/6 yaş ve 12 yaşta 

Sonuç olarak, prematüre doğan bebeklerin bakımı ve takibi, zamanında doğan 

bebeklerin bakım ve takibinden farklıdır. Prematüre doğan bebekler taburculuk 

sonrasında da özel ilgi, bakım ve multidisipliner yaklaşım gerektirir. 
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Pandemi Sürecinde Hikikomori Epidemisine Dikkat! 

Demet Yılmaz 

VdGM Türkiye Etkinlikler Koordinatörü 
Şişli 16 No’lu Aile Sağlığı Merkezi 

 

Şiddetli bir sosyal geri çekilme biçimi olan Hikikomori, Japonya'da 

1970'lerden bu yana yaygın olarak gençler ve ergenler arasında uzun süredir 

gözlemlenmektedir. Özellikle 1990'ların sonlarından beri daha çok gündeme 

getirilmeye başlandı. 

Hikikomori, yalnızca bireyin ruh sağlığını ve sosyal katılımını olumsuz 

etkilemekle kalmaz, aynı zamanda eğitim ve işgücü istikrarını da olumsuz 

etkiler. Bu nedenle hikikomori yeni, acil ve küresel bir sorundur. 

Hikikomori, "geri çekilmek" [hiku] ve "kendini gizlemek" [komoru] anlamına 

gelen, iki kelimeden oluşan bileşik bir fiildir. "Sosyal geri çekilme" anlamında 

kullanılır. Diğer yandan kişinin bilgisayar ekranıyla sanal alemde iletişim bağımlılığı 

geliştirip, kendini sosyal çevreye kapatması olarak da tanımlanır. 

Başlangıçta hikikomori, Japon toplumuna özgü bir fenomen olarak görülüyordu ancak 

son zamanlarda diğer birçok ülkede de benzer vakalar bildirildi ve artık günümüzde 

uluslararası medyada geniş çapta yer alıyor. 

1998'de Tamaki Saito, hikikomori'yi "yaşamın üçüncü dekatının ikinci yarısında başlayan, 

en az 6 ay süren, kendi evlerinde inzivaya çekilenler ve diğer psikiyatrik bozukluklar için 

birincil durumu daha iyi açıklanamayanlar" olarak tanımladı.  
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2003 yılında Japonya Sağlık Bakanlığı (MHLW) tarafından yayınlanan ilk hikikomori 

kılavuzu düzenlendi. Bu ilk klavuz hikikomori parametrelerini açıkça tanımlamamakla 

birlikte,  Hikikomori’nin tespiti için şu parametrelere dikkat edilmesi önerilmiştir: 

 Çeşitli faktörlerin bir sonucu olarak 6 aydan daha uzun süre eve bağlı kalmak 

koşuluyla devam eden sosyal izolasyon mevcuttur. (Zorunlu eğitim dahil okula 

gitmeme, işe gitmeme ve ev dışındaki diğer etkileşimlerden soyutlanma. Bu durum, 

evi terk etmeyi de kapsayabilir.) 

 Şizofreni, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları ve 

yaygın gelişimsel psikiyatrik bozukluklar gibi diğer psikiyatrik hastalıklarla birliktelik 

gösterebilir. 

Psikiyatrik hastalıklarla birlikteliğiyle ilgili, psikozun hikikomori tanımına dahil edilip 

edilmeyeceği konusunda önemli tartışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte 

temelde depresyona dayalı hikikomori ve esas olarak otizme dayalı hikikomori vakaları 

görülebilir. Ayrıca hikikomori ile depresyon sebepli içe kapanmanın sınırları tam olarak 

ayrılabilmiş değildir.  

Hikikomori Tanısında Dikkat Edilmesi Gereken Belirtiler 

Hikikomoride gençler ve yetişkinler ailelerinden ve dış dünyadan ayrışır. İnsanlardan 

kaçıp, tek başına odasında yaşayarak kendini daha güvende hisseder. Nitekim 

Hikikomorik karakter evinden hatta odasından çıkmaktan, kamusal alana girmekten,  

caddelerde ya da alışveriş mağazalarında gezinmekten hoşlanmaz. Kişi toplu taşıma 

araçlarına binemez, kalabalıklara karışamaz, okula gidemez ve bu durum aylarca hatta 

yıllarca sürebilir. Kişi tek başına ölme yazgısını yaşar. 
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Bu kişiler sosyal hayattan izole olup, sanal dünyaya bağımlı hale gelir. İnsanlarla iletişim 

kurmayı reddedip, yoğun olarak internet kullanırlar. Yaşamdan elini ayağını çekip, temel 

ihtiyaçlarını dahi odalarında hatta ekran karşısında karşılarlar. 

Hikikomorisi olanların gerçekten de zaman algısı bozulmuştur. Hissizlikle ve anlamsızlıkla 

yelkovanın akışını sadece izlerler fakat ona anlam verip aktivitelerini buna göre 

programlayamazlar. Zaman kavramı olmayan Hikikomoriklerin tek yaşam alanı 

odalarıdır. Odaları üstüste yığılı sayısız tuvalet kağıdı rulosu, konserveler, boş yemek 

kapları, kitaplar ve CD’lerle doludur.  

Hikikomorisi olanlar, sosyal izolasyon ile kendilerini yalnızlık, depresyon, kaygı 

bozuklukları, öfke, obezite, stres, iletişim problemleri gibi sorunların içinde bulur. Bu 

bireylerin sosyal ilişkilerini ve iletişim ihtiyaçlarını sosyal medya ile karşılamaya 

başlamaları, içinde bulundukları durumdan çıkışı daha da zorlaştırır. Böylece hikikomori, 

orta ve uzun vadede psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturabilir. 

Hikikomori Nedenleri 

Çocukluk ve ergenlik döneminde anne-babaların yetersiz ilgisi, duygusal ihmal, 

hikikomori için zemin hazırlar. Evde yaşanan şiddet içeren kavgalar ve bunun sonucu 

olarak oluşan baskı hissi ve korku, gençlerde içe kapanmaya, başka iletişim yolları 

aramaya neden olur. Aile içerisinde aşırı baskıcı ve otoriter yaklaşım şekli, yalnızlaşmaya, 

sosyal izolasyona ve yoğun internet kullanımına zemin hazırlar. Akranları tarafından 

sosyal dışlanma, utangaç mizaca sahip olmak ve tüm bunların sonucu olarak kendini geri 

çekme, Hikikomorinin önemli sebepleri arasında yer alır. 
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Hikikomori Tedavisi 

Hikikomori tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Aileler, çocuklarının içinde 

bulundukları durumu ve davranışlarını doğru yorumlamalı; sabırlı olmalı ve çocuklarıyla 

iletişim halinde olmalıdır. Ebeveynlerin çatışma içerisinde değil, çözüm odaklı iletişim 

kurmaları ve ailece verimli zaman geçirmeye gayret göstermeleri gerekmektedir. 

Gençler asla ilgisiz bırakılmamalı ve sosyal etkileşimi güçlendirecek aktivitelere 

yönlendirilmelidir. Aileler çocuklarına yalnız olmadığını, davranışlarıyla hissettirilmeli ve 

aile bağları güçlendirilmelidir. Ayırıcı tanı için psikiyatri desteği alınmalı, bununla birlikte 

aileye danışmanlık verilmeli ve kişiye psikolojik destek sağlanmalıdır. 

Kaynaklar 

1. Saito T. Shakaiteki Hikikomori‐Owaranai Shishunki [Social Withdrawal: A Never‐ending 
Adolescence]. PHP Shinsho, Tokyo, 1998 (in Japanese). 

2. Tekayak HV, Akpınar E. Tıp Alanında Yeni Bir Dönem: Dijital Çağda Doğan Yeni Hastalıklar. 
Euras J Fam Med 2017;6(3):93-100. 

3. Ito J. Hikikomori No Taiou Gaido‐Rain [Guideline for Response to Hikikomori]. Ministry of 
Health, Labour and Welfare, Tokyo, 2003.  

4. Kondo N, Sakai M, Kuroda Y, Kiyota Y, Kitabata Y, Kurosawa M. General condition of 
hikikomori (prolonged social withdrawal) in Japan: Psychiatric diagnosis and outcome in 
mental health welfare centres. Int. J. Soc. Psychiatry 2013; 59: 79– 86. 

5. Kato TA, Shinfuku N, Sartorius N, Kanba S. Are Japan's hikikomori and depression in young 
people spreading abroad? The Lancet 2011;378(9796):1070.) 

6. Sertaç Timur DEMİR, Hikikomori: Toplumsal Gerçeklikten Dijital Yönelimlere Modern 
Kültürün Kaçış ve İzolasyon Sorunsalı. AJIT-e: Online Academic Journal of Information 
Technology 2017 Bahar/Spring – Cilt/Vol: 8 ‐ Sayı/Num: 27 DOI: 10.5824/1309‐
1581.2017.2.002.x 

7. www.e-psikiyatri.com 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

163 

Covid-19 Pandemisinde Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetleri 

Mahçube Çubukçu 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 

 

 

Tüm dünya COVID-19 hastalığı riskiyle karşı karşıyayken, yaşlı nüfus bu 

hastalık için daha fazla riske sahiptir.¹ Evde Sağlık Hizmetleri (ESH), ihtiyacı 

olan kişilerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve 

rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile 

bireylerine, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte 

verilmesidir. ² ESH’nde hizmet alanlar; kronik rahatsızlığı olanlar, solunum 

sistemi hastaları, ileri derecede kas hastaları, kanser hastaları, yaşlılar, 

engelliler, operasyon sonrası taburcu edilen ve idame tedavi gerektiren 

hastalar olarak belirlenmiştir.³ ESH alanlarda solunum yolu enfeksiyon riski 

daha fazladır.⁴ ESH alanlarda, COVID-19’un ciddi ve yaşamı tehdit eden formları 

görülebilir. Ayrıca ESH’de görev yapan sağlık profesyonelleri de kolaylıkla COVID-19 

hastalığına yakalanabilir.⁵ 

Dünyada Pandemi Döneminde ESH 

ESH ekibi,  hastalarını ziyaret etmeden önce telefon yoluyla rutin risk değerlendirmesini 

yapar. COVID pandemisi riski ile karşılaşıp, karşılaşmadığı, ateşli hastalık varlığı, ateşli 

veya ateşsiz akut solunum yolu hastalığının olup olmadığı (örneğin nefes darlığı, öksürük 

veya boğaz ağrısı) sorulur. Bu değerlendirmeler hasta dosyalarına kaydedilir. Eğer bu 

sorulardan herhangi birinin yanıtı evet ise; kişi karantinaya tabi tutulur. Hastanın evine 
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ESH ekipleri ziyaret düzenlemez. Hastada COVID-19 riski düşünülmüyorsa  eve ziyaret 

düzenlenir. ESH ekibi gerek kalmadıkça tele tıp (telefon ya da video konferans yoluyla) 

ile hasta ya da hasta yakınıyla görüşme yapar. ESH ekibi hastayı ziyaret etmek 

durumunda ise, cerrahi maske takılmalı ve enfeksiyon kontrol prosedürü izlenmelidir. 

Bu prosedürler, temas ve damlacık yolu ile bulaş önlemleri, el hijyeni, çevre temizliği, 

olağan atık yönetimidir. Ev ziyareti esnasında, hastanın maske takılması ve enfeksiyon 

kontrol prosedürleri uygulanmalıdır.⁶  

Dünyada Pandemi Döneminde Palyatif Bakım Hizmetleri 

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalık durumunda, ağrı başta olmak üzere fiziksel, 

psiko-sosyal, manevi, sosyal sorunların erken dönemde tanınması, kapsamlı 

değerlendirilmesi, tedavi edilmesiyle acı çekmenin önlenmesini, hasta ve hasta 

yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir bakım sistemidir.⁷ Palyatif bakım 

servisleri, pandemi döneminde yoğun bakım servisi gibi hizmet vermiş, triyaja destek 

verilmiş, semptom kontrolü, hasta ve hasta yakınlarına psikolojik, manevi destek 

sağlanmıştır. Özellikle palyatif bakım ihtiyacı olan ileri evre kanser hastaları, demans gibi 

nörolojik hastalıkları olan yaşlılar, COVID-19 hastalığı için en yüksek riske sahiptir. 

Yapılan çalışmalarda COVID-19 tanısı almış palyatif bakım hastalarının %20-30’unun 

ölebileceği varsayılabilmektedir.⁸ Palyatif bakım servisinde takip edilen kişilerin 

odalarına girmeden maske, el temizliğine gereken önem gösterilmelidir. Mümkün 

olduğunca hastalar tek kişilik odalarda kalmalıdır. Palyatif bakım servisinde çalışan 

personel sürekli eğitilmeli,  COVID-19 kılavuzlardan haberdar edilmelidir. Hastalar 

COVID-19 hastalığı riski için sorgulanmalıdır. COVID-19 pozitif olan palyatif bakım 

hastalarında en önemli sorunlar, nörolojik hasar, solunum yetmezliği, uzun dönem 
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enteral beslenme desteği ve gastrostomi gereksinimleridir. Önemli olan palyatif bakım 

hastalarının COVID-19’a yakalanmasını önlemektir. Palyatif bakım hastaları kırılgan 

hasta grubunda olduklarından, COVID-19 hastalığı görülme durumunda hastalığı 

atlatmaları daha zor olacaktır.⁹ 

 

Kaynaklar 

1. Çubukçu M. COVID-19 Pandemisinde Evde Sağlık Hizmetleri. Set T, editör. Aile Hekimliği ve 
COVID-19 Pandemisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.64-7. 

2. TC Resmi Gazete, Tarih: 27.02.2015, Sayı: 29280 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-14.htm (Erişim tarihi: 
21.04.2021). 

3. Işık O, Kandemir A, Erişen MA, Fidan C. Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan 
Hizmetin Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):171-86. 

4. https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/ covid-19/Pages/community-outpatient.aspx 
(Erişim tarihi: 25.04.2021). 

5. Porzio G, Cortellini A, Bruera E, Verna L, Ravoni G, Peris F, et al. Home Care for Cancer 
Patients During COVID-19 Pandemic: The Double Triage Protocol. J Pain Symptom Manage 
2020. 

6. Khatri P, Seetharaman S, Phang CMJ, Lee BXA. Home Hospice Service during COVID19: 
Ensuring Comfort in Unsetting Times in Singapore. J Palliat Med. 2020;23(5):605-6. 

7. DSÖ 2002 Palyatif Bakım Tanımı 

8. Wang W, Tang J, Wei F. Updated Understanding of the Outbreak of 2019 Novel Coronavirus 
in Wuhan, China, Journal of Medical Virology. 2020;92(4): 441-7. 

9. Deniz O, Kızılarslanoğlu MC. Yaşlı COVID-19 hastalarında palyatif bakım. Yürüyen M, editör. 
Geriatri ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.54-8. 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

166 

Dijital Çağda Güvenilir Bilgi Kaynakları Nasıl Belirlenir? 

İkbal Hümay Arman 

İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü (ORCID iD: 0000-0003-1492-6763)  

 

Güvenilir bilgi kaynağı, 21. yüzyılın en önemli dilemmalarından biridir. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı küreselleşmiş 

dünyada, artık önemli olan husus güvenilir bilgiye ulaşmaktır. İnternette kısa 

bir araştırma sonucu kanser çıkan her masum deri lezyonu gibi, doğru 

olmayan bilgiler tarafından kuşanmış dijital çağda, doğru bilgiye ulaşmak 

için, güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmak önem arz eder.  

Bu noktada, tıbbi güvenilir bilgi kaynağına ulaşma metotları bize kılavuzluk 

edebilir. Bilimsel verilerin kümülatif olarak birikerek ve yanlışlanarak teyit 

edilmesi, yüzyıllardır var olan bilgilerin bile değişebilmesine imkan tanır. Tek 

bir kişinin görüşü yerine görüş birliğinin önemsenmesi, tek bir deneyden öte, tüm 

deneylerin ortak sonuçlarının tekrarlanarak benzer sonuçların ortaya konması bilgiye 

güvenilmesi için kanıt oluşturur.  

Kanıta dayalı tıbbın temelindeki bu ilkeler, bilgiye geçerlilik ve güvenilirlik kazandırır. 

Kanıt piramidi olarak ifade edilen basamaklandırılmış araştırmalar, geçerlilik ve 

güvenilirlik düzeyleri ve kanıt gücüne göre, hekimlik pratiği üzerinde büyük öneme 

sahiptir. Araştırma soruları için yapılan in-vitro ve hayvan deneylerinin ardından, 

tanımlayıcı çalışmalar, uzman görüşleri, gözlem raporları, vaka sunumları ve vaka serileri 

ile ortaya konan veriler, analitik araştırmalar ile test edilir. Kesitsel araştırmalar, vaka-

kontrol serileri, Kohort çalışmaları, randomize kontrollü deneysel müdahaleler ile 
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hipotezler ve sonuçları ortaya konur. Sorulan sorulara, tekrar tekrar yapılan bu 

çalışmalarla verilen cevapların sistematik derlemeleri, metodolojik çalışmalar ve meta-

analizler ile güvenilir ve genellenebilir cevaplar aranır.  

Kanıt güven düzeyleri belirlenmiş olup hekimlik pratiğinde tanı, tedavi, takip ile tıbbi 

uygulama kararları bu düzeylere göre belirlenmektedir. Kanıt A düzeyi randomize 

kontrollü deneylerin derlemeleri ve meta-analizleri ile homojen sonuçlara ulaşılmasıdır. 

Kanıt B düzeyi, iyi yürütülmüş vaka-kontrol ve Kohort çalışmalarının sonuçlarına bağlıdır. 

Kanıt C düzeyinde ise randomize olmayan veya randomize olsa dahi majör ya da birden 

çok minör kusurları olan klinik araştırmaların heterojen sonuçları vardır. Kanıt D 

düzeyinde ise uzman görüşleri mevcuttur.  

Kanıta dayalı tıbbın gelişmesinde, doğru bilgiye ulaşabilmek için en güvenilir bilgilerin 

ortaya konması, bilimsel metodoloji ile yeni bilgi gereksiniminin karşılanması ve eleştirel 

düşüncenin teşvik edilmesi etkili olmuş ve dijital çağda önemi artmıştır. Güvenilir birincil 

kaynaklar arasında; kitaplar, özgün bilimsel hakemli dergi ve kongrelerdeki bildiriler, 

bilimsel raporlar, patentler ve ilgili konudaki tez çalışmaları sayılabilir.  

Türkçe güvenilir tıbbi bilgi kaynakları sayısı, İngilizce kaynakların yanında çok sınırlı 

kalmaktadır. Türkçe güvenilir bilgi kaynaklarına bakıldığında; Sağlık Bakanlığı ve Genel 

Müdürlüklerinin internet sitelerinden ulaşılabilen rehberler, kontrol programları, 

raporlar, genelgeler, yönetmelikler, sağlık yıllıkları ile aşı, Covid-19 gibi özellikli portallar; 

ayrıca Tübitak Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (Ulakbim) Türkçe Dizinleri, Dergipark, 

Türk Tabipler Birliği çalışma kolları ve ulusal uzmanlık derneklerine ait rehber ve raporlar 

örnek olarak sayılabilir. Tüm dünyada takip edilen güvenilir tıbbi bilgi kaynakları, 

rehberler, karar destek sistemleri, algoritmalar ve kanıta dayalı bilgilerin yayınlandığı 
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uluslararası veri tabanları da mevcuttur. Bu kaynakların bazıları; The Cochrane Library, 

National Library of Medicine (NIH) National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) PubMed, Clinician Guides, Policy Maker Guides, National Guideline 

Clearinghouse (NGC), The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 

The Guidelines International Network (G-I-N), World Health Organisation (WHO), 

Medline, ISI Web of Science, Embase, Google Scholar, Science direct, UptoDate vb. 

olarak örneklendirilebilir. 

Güvenilir bilgi kaynağına ulaşma konusundaki temel problem, bilgiyi doğru-yanlış diye 

ayırt edebilecek yeterliliğe sahip olmaktır. Bu noktada medya okur-yazarlığı, sağlık okur-

yazarlığı gibi kavramlardan bahsedilmesi ve güvenilir bilgi kaynağına erişime ilişkin genç 

yaşta eğitim alınması önem arz eder. Ayrıca yanlış bilginin viral etkiyle daha hızlı 

çoğalması, kanıta dayanmayan bilgilerin uzman olmayan kişiler tarafından sıkça tekrar 

edilmesi, bilginin hızla değişmesi nedeniyle basılı materyalin ihtiyacı karşılamakta 

zorlanması, doğru bilgiyi araştırmak için gereken zamanın yetersizliği ve güvenilir bilgi 

kaynaklarının erişilebilirliği gibi sorunlar da mevcuttur.   

Geçtiğimiz yılda Covid-19 pandemisi nedeniyle ücretli içeriklerini salgınla mücadele 

eden bilim insanlarına ücretsiz açan yüzlerce yayın kuruluşu, dergi ve veri tabanı 

olmuştur. Etkin ve güvenilir bir aşının tarihi rekor bir hızla bulunması ve bilginin global 

anlamda paylaşılarak morbidite ve mortalitenin azaltılması, güvenilir bilgi kaynaklarının 

açık erişim politikası ile kullanılması sayesinde mümkün olmuştur. Bu nedenle yüzyılın 

pandemisi güvenilir bilgi kaynaklarının önemini de vurgulamıştır.  

Dijital çağda, internette ve özellikle sosyal medya platformlarında her gün karşılaşılan 

bilgilerin doğruluk payı günümüz dünyasının önemli problemlerinden biri haline 
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gelmiştir. Özellikle pandemi ile birlikte artan; gerçeği yansıtmayan haberler, duyurular 

ve bilgiler hayatımızı etkileyecek kadar çoğalmış ve uygun yöntemlerle doğrulanması 

şart olmuştur. Herhangi bir bilgi ile karşılaşıldığında doğruluğunun teyit edilmesi için; 

bilgiye eleştirel yaklaşılması, farklı kaynaklardan aynı bilginin sorgulanması, bilgi 

kaynağının güvenilirliğinin irdelenmesi ve kanıt talep edilmesi, bilgiye ait tutarlılığın, yer, 

zaman, kişi gibi özelliklerinin incelenmesi, bilginin yönlendirildiği internet sitelerinin 

teyit edilmesi önem arz eder. Herhangi bir bilginin güvenilirliği incelenmeden işleme 

konmamalıdır.  

Özellikle post-modern dünyada ortaya atılan şüpheli bilgilerin ve pek çok iddianın 

toplulukları harekete geçirdiği görülmüş ve artan yanlış bilgi kaynaklarına tepki olarak, 

iddiaların teyit edildiği, kanıtlar ışığında doğrulandığı veya yanlışlandığı internet siteleri 

ve kendini bu işe adayan topluluklar da ortaya çıkmıştır. 

Dijital çağda güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmak hem bireysel hem toplumsal sağlık için 

önem arz eder. Sağlık çalışanları için hazırlanan kaynaklar kadar, halka yönelik güvenilir 

bilgi kaynaklarının oluşturulmasının da zaruri olduğu, Covid-19 pandemisi ile daha iyi 

anlaşılmıştır. Günümüzde okul-öncesi dönemden itibaren internet erişimi olan bireylere 

gelecekte sıkça karşılaşacağı bilgi toksikasyonuna karşı, “info-obez” olmamak için her 

bilgiyi sorgulayarak ele alması ve güvenilir kaynakları tercih etmesi gerektiği 

öğretilmelidir. Bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilmesi gerektiğine dair farkındalığın 

arttırılması, doğru bilgi kaynağına nasıl ulaşılabileceğine yönelik eğitimler planlanması 

ve tüm topluma bu konuda okur-yazarlık kazandırılması için politikalar geliştirilmesi 

gerekmektedir. 
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Nostaljik Trend Nargile 

F. Gökşin Cihan 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi  

 

Nargile, tek veya birkaç marpucu olan esrar tütün ve afyon gibi çeşitli aromalı 

maddeleri içmek için yüzyıllardır Hint yarımadası, Arap yarımadası, Kenya, 

Güney Afrika, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da popüler 

olarak kullanılan bir enstrümandır. Nargile daha zararlı olmasına karşın pek 

çok insan nargilenin sigara ile karşılaştırıldığında zararsız veya daha az zararlı 

olduğu gibi yanlış bir inanışa sahiptir.  

Nargile dumanı içeriği 4000'den fazla farklı kimyasal madde, çoğu yanma 

işlemi sırasında üretilen ve hidrokarbonlar ve ağır metaller dahil 40'tan fazla 

kanserojen içerir. Nargile içerdiği yüksek konsantrasyonda karbon monoksit, 

nikotin, katran ve ağır metaller nedeniyle insanları ağız içi kanserler, akciğer, solunum 

fonksiyonunda azalma, azalmış doğurganlık ve kardiyovasküler hastalık gibi hastalıklara 

yatkın hale getirir. Öte yandan, ortak marpuç kullanımı solunum yolu enfeksiyonları, 

tüberküloz gibi hastalıklar ve sindirim hastalıkları gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 

kolaylaştırır.  

Bazı bölgelerde nargile içme yaygınlığı sigara kullanımından daha fazladır. Dünyada 

yaklaşık 100 milyon insan her gün nargile içmektedir.  

Günümüzde nargile gençler arasında popüler hale geldi ve sosyal bir fenomen oldu. 

Bulaşıcı olmayan risk faktörleri ile ilgili çalışmalar nargile kullanımının 15–24 yaş 

grubunda giderek artmakta olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalar dünyada bu yaş 
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grubunda nargile tüketiminin % 36-52 sıklıkta olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun 

nedeni zararları konusunda bilgi eksikliği, kolay erişim, düşük maliyet ve diğer etkili 

faktörler olabilir. Öte yandan nargile tüketimi sosyal olarak yaygın bir fenomen haline 

gelmiştir ve farklı yaş ve cinsiyetteki gruplar tarafından evlerde, parklarda ve kafelerde 

kullanımı artmıştır. 

Gençler genellikle kendilerinin zarar görmeyeceklerine ve sağlıklarının kolayca 

bozulmayacağına inanırlar. Gençler ve ergenler arasındaki bu zarar görmez olma hissi 

maceracı ve daha az sağlık bilincine sahip olmalarına yol açar. Nargile nedeniyle aldıkları 

risklerin farkına varan insanlar kendilerini korumak ve nargile içmeyi bırakmak için daha 

motive olacaktır. Kanser, nefes darlığı, kısırlık, inme, kalp krizi geçirme ve ekonomik ve 

sosyal sorunlar riski altında olduğunu öğrenmek nargile içiminin azalmasını 

sağlamaktadır.  

Pandemi penceresinden baktığımızda tütün kullanımı sadece bulaş için değil, aynı 

zamanda koronavirüs 2019 hastalığının (COVID-19) ciddiyeti için de risk faktörüdür. 

Benzer şekilde nargile de ortak kullanım nedeniyle COVID-19 yayma riski taşır ve 

hastalığın şiddetli geçirilmesine neden olur. Temizlenmesi zor uzun hortumları ve soğuk 

su rezervuarı SARS-CoV-2 bulaşı için idealdir. Ayrıca, nargile dumanı içerdiği zararlı 

kimyasallarla solunum sistemi epitelini bozarak kişinin viral enfeksiyonlara, tüberküloz 

ve diğer bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüse yakalanmasını kolaylaştırır. 

Mevcut kanıtlar göz önüne alındığında, özellikle gençler arasında nargile tütün 

kullanımını azaltmaya yönelik halk sağlığı programlarının bir an önce yoğunlaştırılması 

gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki nargile kullanımı tütün bağımlılığına yol açarak 

sigara içmeye açılan bir kapı görevi görmektedir.  
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Sağlık çalışanlarında Covid-19 pandemisinin psikososyal 
boyutları 

Tahsin Çelepkolu 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır 

 

2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını 

üzerinden 1 yıldan fazla geçmesine rağmen tüm dünyada ve ülkemizde, 

insanlar üzerinde biyopsikososyoekonomik olumsuz etkisi halen devam 

etmektedir. Aşıların çoğu ülkede başlamış olmasına rağmen bu olumsuz etki 

devam etmektedir. Covid-19 enfeksiyonu, insanlarda genel olarak virüs 

enfeksiyonu semptomları olarak başlamakta, akabinde pnömonik 

infiltrasyonu ve multiorgan yetmezliği ile hayatı tehdit etmektedir. Bu 

hastalık, güncel tedavilere cevap yetersizliği ve bu virüse bağışıklık sisteminin 

aşırı tepkisi nedeniyle enfekte olan insanlarda günler veya haftalar içinde ölümle 

sonuçlanabilen çok ciddi bir enfeksiyon hastalığı durumundadır. Elbetteki bu 

ciddiyetinin en önemli kısmı da bulaşıcılığının yüksek olmasıdır. Bu bedensel tehdit 

dışında çoğu insanda psikososyal ve ekonomik etkileri de çok önemli boyutlardadır. 

Sağlığın sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali 

olarak tanımladığımızı göz önüne aldığımızda Covid-19 pandemisinin sağlımıza olan 

etkisinin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu anlamış oluruz. 

Panemiden hem bedensel hem de psikososyal yönden en fazla etkilenenlerin başında 

sağlık çalışanları gelmektedir. Sağlık çalışanları bu virüsle savaşta en ön cephede 

kahramanca savaşmaktadır. Sağlık çalışanlarının bu savaşta malesef topluma göre ölüm 
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iş gücü kayıpları daha fazladır. Sadece fiziksel-biyolojik maruziyet değil psikososyal 

yönden de sağlık çalışanları en fazla etkilenen grup sayılabilir. 

Aile sağlığı merkezleri ve hastaneler başta olmak üzere bu pandemi sürecinde sağlık 

hizmeti sunan tüm merkezlerde çalışan doktor hemşire/diğer sağlık personelleri, 

güvenlik, temizlik ve bu kuruluşlarda çalışan idari personel bu süreçte fiziksel etkiler 

dışında psikososyal yönden de önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Dünyada ve ülkemizde pandemide çalışan sağlık çalışanlarının katılım gösterdiği ve 

pandemideki psikososyal etkilerini inceleyen yüzlerce bilimsel çalışma vardır. Bu 

çalışmalarda iş doyumu, kaygı, depresyon, anksiyete, belirsizliğe tahammülsüzlük 

skorları incelenmiş ve hemen hepsinde yüksek oranlar saptanmıştır. Özellikle kadın 

sağlık çalışanlarında daha belirgin artışlar gözlenmiştir. Bu artışın sebepleri kendi meslek 

gruplarında olup hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranının toplumdan yüksek 

olması, fazla çalışma saatleri, aileden izolasyon, hastalığın belirsizliği, son dönemde 

mutant varyasyonların artması gibi faktörlerdir. Sağlık çalışanlarında hastalığın geleceği 

ile ilgili belirsizlik sürekli olumsuz düşünceleri akla getirmekte ve bu bazı psikolojik 

rahatsızlıklara zemin hazırlayabilmektedir. 

Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı çok önemli başka bir 

psikososyal durum maruz kalınan şiddettir. Malesef sağlık çalışanları bu pandemi 

sürecinde de ülkemizde yazılı ve görsel medyada fazlasıyla karşılaştığımız ve ayrıca 

bilimsel makalelere de yansıyan şiddete maruz kalmıştır. Bu sorunların çözümü 

toplumsal duyarlılığın artırılmasıyla beraber hukuki değişikliklerin yapılmasıyla mümkün 

olacaktır. 
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Başta pandemi hastanelerinde ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan görevi ne olursa 

olsun tüm sağlık çalışanları olmak üzere diğer sağlık hizmetlerini de aksatmayan tüm 

sağlık çalışanlarının bu pandemi sürecinde psikososyoekonomik durumlarının 

desteklenmesi kaldıkları biyopsikososyal olumsuz maruziyeti bir nebze de olsa 

azaltacaktır.   
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15-49 Yaş Sağlıklı Kadın İzlemi 

Sanem Nemmezi Karaca 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 

 

Wonca-Europe (Dünya Aile Hekimleri Birliği-Avrupa) tarafından 2002 yılı 

mart ayında yayınlanan uzlaşı bildirgesi, 2011 yılında revize edilmiştir. 

Wonca Ağacı olarak da isimlendirilen bu bildirge ile aile hekimliği çekirdek 

yeterlilikleri ve özellikleri belirlenmiştir (1). Bu özellikler arasında yer alan 

sağlık ve iyiliğin teşviki, sağlık sorunlarının holistik bir yaklaşımla ele alınması, 

bireysel ihtiyaçların yanı sıra toplum yönelimli bakımın belirlenmesi ve ilgili 

sorumlulukların yerine getirilmesi gerekliliği periyodik izlemleri önemli 

kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sağlıklı nesillerin gelişiminde özellikli 

gruplar arasında yer alan 15-49 yaş aralığındaki kadınların izlemleri de 

oldukça kıymetlidir.  

Ülkemizde yapılan 15-49 yaş kadın izlemlerinin amacı; sosyal sınıf farkını ortadan 

kaldırarak tüm kadınlara yaşam dönemlerine uygun danışmanlığın verilmesinin yanı sıra 

tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin standart bir şekilde sunulabilmesidir (2).  

Aile Hekimliği Sisteminde Kadın İzlemleri: 

Ülkemizde izlemlerin yılda 2 kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında) 

yapılması önerilmektedir. Tüm kadınlar mevcut “15-49 yaş kadın izlem formu”nun 

elektronik bir versiyonu ile izlenmekte ve bağlı bulundukları aile hekimi tarafından Aile 

Hekimliği Bilgi Sistemi’ne kaydedilmektedir. Formda; sosyodemografik özellikler, kan 
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grubu, cinsel sağlık bilgileri, sistemik hastalık ve/veya kullanılan ilaçlar, obstetrik ve 

jinekolojik öykü (doğurganlık bilgileri, gebelik öyküsü), verilen üreme sağlığı 

danışmanlıkları, kullanılan gebelik önleyici yöntem, kullanmama nedeni, risk durumu, 

evli ise eş ile akrabalık durumu, zararlı alışkanlıklar, tetanoz aşı tarihleri, varsa göç hali 

ve izlemlerdeki muayene sonuçları gibi bilgiler yer almaktadır.  

Evlilik amaçlı başvuran ya da bu süreçte taranmamış çocuk sahibi olmak isteyen tüm 

çiftler talasemi açısından sorgulanmalı ve taranmalıdır. 

Aşı takviminde eksiklik saptanması halinde risk durumuna göre gerekli aşılar 

tamamlanmalıdır. Erişkin aşı çizelgesi Tablo 1’de özetlenmiştir (3,4). 

Ergenlere, evlilik, gebelik öncesi başvuran veya perimenopozal dönemdeki kadınlara 

üreme sağlığı açısından gebeliği önleyici yöntem danışmanlığı, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar (CYBE), kanser taramaları, sağlıklı cinsellik ve ihtiyaç duyulan diğer 

konularda danışmanlık sunulmalı, gerekli tetkik, tedavi ve sevk planlanmalıdır.  

Tablo 1: Erişkinlerde yaş gruplarına göre 2016 aşı önerileri ve dozları (3,4). 

Aşı  19-26 yaş  27-36 yaş 37-59 yaş  60-64 yaş ≥65 yaş 

Td/Tdap 1,2                                   Her 10 yılda bir rapel doz 2 

İnfluenza                                             Her yıl bir doz 

KPA-13 3                                            1 doz  1 doz 4 

PPA-23 3                                  2 doz (5 yıl arayla) 1 doz 4 

Hepatit B 5                                                3 doz (0, 1, 6. ay) 

Hepatit A 5                                                2 doz (0, 6. ay) 

Zoster                1 doz 

Suçiçeği 5                                            2 doz (1 ay arayla) 

KKK 6            1 veya 2 
doz 7 

 

Meningokok                                                 1 doz 
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Hib                                          3 doz (4 hafta arayla)  

HPV 3 doz (0, 1-2, 6.ay) 8  

 Tüm erişkinlere uygulanması önerilir. 

 Risk faktörü veya endikasyonu olan erişkinlere uygulanması 
önerilir. 

 Özel bir öneri olmayıp hastanın ve hekimin isteğine göre 
uygulanabilir. 

Td: Tetanoz-difteri, Tdap: Tetanoz-difteri-aselüler boğmaca, Hib: Haemophilus influenzae tip B, HPV: Human 
papiloma virüs, KKK: Kızamık-kızamıkçık-kabakulak, KPA-13: Konjuge pnömokok, PPA-23: Polisakkarit 
pnömokok. 

1 Primer aşılamayı tamamlamamış erişkinlere 4 hafta ara ile 2 doz ve 6-12 ay sonra 3.doz Td önerilir. 
2 Rapellerden birinin Tdap olması önerilir. 
3 Erişkin yaş grubunda her iki pnömokok (KPA-13 ve PPA-23) aşısının da yapılması önerilir. 
    • Tercihen önce tek bir doz KPA-13, en az bir yıl sonra PPA-23 ve 5 yıl sonrasında PPA-23 rapeli. PPA-
23’ün üçüncü rapelinin de 65 yaş ve sonrasında yapılması önerilir. 
    • Riskli grupta yer almayan erişkinlerde her iki pnömokok aşısı (KPA-13 ile PPA-23) arasında en az 1 yıl 
süre olmalıdır. Ancak, risk grubunda olan 19-64 yaş arası erişkinlere ve 65 yaş ve üzeri erişkinlerden immün 
yetmezlik, aspleni, BOS kaçağı veya koklear implant olanlara ilk önce KPA-13 uygulanmışsa en az 8 hafta 
sonra PPA-23 uygulanabilir. İlk önce PPA-23 uygulanmışsa da en az bir yıl sonra KPA-13 uygulanmalıdır. 
4 65 yaş ve üzeri erişkinlere daha önce (65 yaşından önce) 
   • herhangi bir pnömokok aşısı ile aşılanmamışlarsa, önce KPA-13 ve en az bir yıl sonra PPA-23, 
   • sadece PPA-23 ile aşılanmışlarsa, son dozdan en az 1 yıl sonra KPA-13, KPA-13’den en az 1 yıl sonra ve 
PPA-23’den en az 5 yıl sonra olacak şekilde PPA-23, 
   • sadece KPA-13 ile aşılanmışlarsa, en az bir yıl sonrasında PPA-23, 
  • hem KPA-13 hem de PPA-23 uygulanmışsa, KPA-13 dozundan en az 1 yıl, PPA-23 dozundan en az 5 yıl 
sonra olmak üzere tek bir doz PPA-23 uygulanmalıdır. 
5 Serolojik olarak bağışık olduğu gösterilemeyenlere önerilir. 
6 1980 yılından sonra doğan ve KKK aşısı olduğuna dair kayıtlı bilgisi ve güvenilir öyküsü olmayan veya 
hastalığı geçirdiğine dair kayıt olmayan yetişkinlere kontrendikasyonu (gebelik veya immün yetmezlik) 
yoksa en az 1 doz subkutan yoldan KKK aşısı önerilir. 1980 yılından önce doğanlar bağışık kabul edilebilir. 
7 Yakın zamanda kızamık, kızamıkçık veya kabakulağa maruz kalma ya da salgın durumunda, bir sağlık 
kuruluşunda ya da bakım evinde çalışma, yükseköğrenim kurumlarında eğitim görme, temas riskinin 
yüksek olduğu uluslararası seyahat planlaması durumunda en az 28 gün arayla 2 doz aşı önerilir. 
8 HPV, kuadrivalan ve dokuz valanlı aşılar 0, 2, 6.ay; bivalan aşı 0, 1, 6.ay şeklinde uygulanır. 

 

İlk adet yaşı, adet düzeni, kanamaların miktarı, dismenore varlığı değerlendirilmelidir. 

Aile planlaması ihtiyacı da olan dismenoreli kadınlarda düşük (≤35 μg) veya orta doz (>35 

μg) östrojen içeren oral kontraseptiflerin, 6-12 aylık sürelerle siklik kullanımları faydalı 

olabilir. İlk seçenek olarak kullanılabilen kombine oral kontraseptifler arasında 3. kuşak 
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progesteron içeren preparatlar etkinlik ve yan etki profillerine göre tercih edilebilir. 

Endometriozis ve ektopik gebelik şüphesi daima klinik ve laboratuvar olarak 

dışlanmalıdır. Erken yaşta evliliklerin olumsuz sağlık sonuçları unutulmamalı, tüm 

adolesanlara ilk cinsel ilişki yaşı ve ilk doğumun gerçekleştiği yaşın önemi 

vurgulanmalıdır. İhtiyaç duyan tüm ergenlere üreme sağlığı eğitimi verilmeli ve 

gerekiyorsa aile planlaması yöntemlerinden faydalanması sağlanmalıdır (5-8).  

İki yıldan kısa aralıklarla gebeliğin anne ve bebek sağlığı açısından riskleri hakkında 

eğitim ve danışmanlık sunulmalı, ihtiyaç duyulan hizmete erişim sağlanmalıdır. 

Yaşanabilecek olası sorunlar hakkında fikir sahibi olabilmek için önceki gebelik ve 

doğumlara yönelik temel bilgiler alınmalı, mutlaka kayıtları tutulmalı ve risk tespiti 

yapılmalıdır: Toplam gebelik sayısı, canlı doğum, ölü doğum, yaşayan çocuk, isteyerek 

veya kendiliğinden düşük sayısı ve ölen çocuk sayısı gibi (5). 

Aile planlaması amaçlı kullanılabilecek kontraseptif yöntemler tablo 2’de özetlenmiştir 

(6). 

 30-35 mcg östrojen içeren bir OKS kullanımı esnasında haplar unutulduğu anda; 

 1 veya 2 tablet unutulursa; Hatırlandığı an 1 tablet + zamanında o günün tableti + her 

gün aynı saatte devam + EK YÖNTEME GEREK YOK! 

 3 veya daha fazla tablet unutulursa; Hatırlandığı an 1 tablet + saati geldiğinde o günün 

tableti + her gün aynı saatte devam + 7 GÜN BOYUNCA EK YÖNTEM VEYA CİNSEL 

PERHİZ! Şayet bu durum OKS kullanımının ilk haftasında olmuşsa ve korunmasız cinsel 

ilişkiye girilmişse; ACİL KONTRASEPSİYON! Üçüncü haftası içinde olmuşsa; 
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KULLANILMAKTA OLAN PAKET BİTİRİLİR, HİÇ ARA VERİLMEDEN YENİ PAKETE 

BAŞLANIR! 

 20 mcg östrojen içeren bir OKS kullanımı esnasında haplar unutulduğu anda; 

 1 tablet unutulduysa; Hatırlandığı anda 1 tablet + zamanında o günün hapı + her gün 

aynı saatte kullanıma devam + EK YÖNTEME GEREK YOK! 

 2 veya daha fazla tablet unutulduysa; Hatırlandığı anda 1 tablet + zamanında o günün 

hapı + her gün aynı saatte kullanıma devam + 7 GÜN EK YÖNTEM VEYA CİNSEL 

PERHİZ! Üçüncü haftası içinde olmuşsa; KULLANILMAKTA OLAN PAKET BİTİRİLİR, HİÇ 

ARA VERİLMEDEN YENİ PAKETE BAŞLANIR! 

Tablo 2: Kontraseptif yöntemler (6). 

1. Hormonal Kontraseptifler  

Kombine oral kontraseptifler (KOK)  

Enjektabl kombine kontraseptifler (KEK) (Mesigyna®) 

Sadece progestin içerikli enjekte edilen 
kontraseptifler 

DMPA (DepoProvera®), NET-EN 

Mini haplar (Sadece progestin içerikli oral haplar)  

Hormon içeren rahim içi araçlar  

Cilt altı implantlar LNG (Norplant®), ETG (Implanon®) 

Post-koital kontrasepsiyon  

Vajinal halkalar (Nuva Ring®) 

Transdermal yamalar  

2. Rahim içi Araçlar (RIA) Cu-RIA (Multiload-375, T Cu 380A), LNG-
RIA (Mirena®) 

3. Cerrahi Sterilizasyon   

Tüp ligasyonu  

Vazektomi  

4. Bariyer Yöntemler   

Diyafram  

Kondom (Kadın, erkek)  
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Servikal başlık  

Spermisidler  Köpük, krem, jel, vajinal sup., vajinal film 

Kontraseptif süngerler  

5. Geleneksel Yöntemler  

Geri çekme  

Doğurganlık Bilincine Dayalı Yöntemler  Bazal vücut ısısı ve servikal mukus takibi, 
servikal palpasyon, standart günler 
(takvim) yöntemi 

Vajinal duş (Post-koital lavaj)  

6. Laktasyonel Amenore (LAM)  
DMPA: Medroksiprogesteron asetat 

 

Yaşam döngüsünün doğal bir süreci olan menopozun 41-59 yaşları arasında yaşanması 

beklenir. Erken oligo-amenore durumlarında prematür menopoz ya da hormonal 

bozukluklar açısından ayrıntılı anamnez alınmalı, ihtiyacı olan kadınlar kadın doğum veya 

endokrinoloji polikliniklerine yönlendirilmelidir. Hipermenore ve polimenorenin ciddi 

sağlık sorunlarının bir sonucu olabileceği unutulmamalıdır. Gerekli müdahalelerin 

zaman kaybedilmeden yapılabilmesi amaçlı ilgili uzmana başvurulması sağlanmalıdır. 

Günümüzde alternatif ve tamamlayıcı tedavilerden herhangi birinin kullanılıp 

kullanılmadığı sorulmalıdır.  

Sağlık risklerinin belirlenmesi; hastalıkların takip, tedavi, izlemleri konusunda bir yol 

haritası çizilebilmesi açısından önemlidir. Kardiyovasküler, endokrinolojik, 

serebrovasküler/ nörolojik, solunum sistemi hastalıkları, anemi, lenfoma, lösemi gibi 

hematopoetik sistem hastalıkları, psikiyatrik rahatsızlıklar, neoplazm ve geçirilmiş 

operasyon öyküsü teker teker değerlendirilir. Sistemik fizik muayenede vital bulgular, 

boy-kilo, kan basıncı ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Kadınlarda gelişebilecek dolaşım 

bozukluğu ve tromboflebitin değerlendirilmesi amaçlı varis muayenesi yapılmalıdır (5).  
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Kardiyolojik risk faktörleri değerlendirilmeli, semptom varlığında EKG çekilmelidir. Kırk 

yaş altında ailesinde erken yaşta aterosklerotik hastalık öyküsü varsa, 40 yaş üzerinde 

başvuru sebebinden bağımsız olarak, yılda bir kez, öneriler doğrultusunda SCORE 

hesaplama modeli gibi bir yöntemle kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

SCORE hesaplama modeli; daha önce bilinen kalp damar hastalığı olmayan bir kişide, 

klinik veya pre-klinik hiçbir belirti yok iken 10 yıl içinde görülebilecek ilk aterosklerotik 

olaya (myokard infarktüsü, inme, damar tıkanıklığı ile seyreden diğer durumlar, ani 

kardiyak ölüm gibi) bağlı olarak ölüm riskini belirlemeyi amaçlayan, birincil korumayı 

hedef alan bir uygulamadır. Elli beş ile altmış beş yaş arası kadınlarda iskemik inmenin 

önlenmesi amacıyla risk faktörleri (kanama bozukluğu, karaciğer hastalığı, renal 

yetmezlik, trombositopeni, eş zamanlı antikoagülan tedavi) ve gastrointestinal yan 

etkiler dikkate alınarak günlük 81mg aspirinin kullanımı önerilmelidir. Genç erişkinlerde 

5 yılda bir, 50 yaş üzeri kadınlarda 1-2 yılda bir serum lipid profilinin taranması önerilir 

(5,9-12).  

Herhangi bir kronik hastalığın varlığında o duruma özel yaklaşımlar bireysel olarak 

planlanmalı, gerekli takipler yapılmalıdır. 

Bu yaş grubuna önerilen meme, serviks, kolon kanser taramaların yapılması ve 

takiplerinin sağlanması oldukça önemlidir. Çağımızın pandemisi olarak kabul edilen 

obezite açısından kadınların boy, kilo, beden kitle indeksi, bel çevresi takiplerinin 

yapılması ve gerekli yönlendirmelerin sağlanması da aile hekimlerinin görevleri 

arasındadır. 

Sağlıklı bireylerin sosyal açıdan izlenmesi, gerektiğinde aile içi iletişim, bağımlılık yapıcı 

zararlı maddelerden ve alışkanlıklardan korunma, yaşa göre sağlıklı beslenme, düzenli 
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fiziksel egzersiz ve spor aktivitelerinde bulunulması gibi konularda danışmanlık hizmeti 

verilmesi koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemlidir. Akciğer, rektum, cilt ve 

karaciğer kanserleri gibi önlenebilir tümörler için risk faktörleri arasında yer alan; sigara 

kullanımı, sağlıksız beslenme, yüksek doz alkol kullanımı, sedanter yaşam, güneş ışığına 

aşırı maruziyet, hepatit B virüsü ve meslek hastalıkları gibi durumlara yönelik alınacak 

önlemler ve bireylerin eğitimi kanser insidansını da azaltabilir. 

Son olarak DSÖ’ye göre sağlıklı olunabilmesi için aklen, bedenen ve ruhen tam bir iyilik 

hali içinde olunmalıdır. Akıl ve ruh sağlığının değerlendirilmesi amacıyla iki basit sorunun 

sorulması yönlendirici olabilir: 

 “Son iki hafta içinde hemen her gün kendinizi çökkün ya da umutsuz hissettiğiniz oldu 

mu?”  

 “Son iki haftadır ilgi kaybı ya da hayattan zevk alamama gibi yakınmalarınız oldu mu?”  

Her iki soruya da “Evet” cevabının alınması durumunda, bir psikiyatri uzmanına 

yönlendirilmesi önerilir. 
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Covid 19’lu Annenin Bebek-Çocuk Beslenme Özellikleri ve Yaşam 
Tarzı Önerileri 

Ahmet Yılmaz 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır 

 

 

Beslenme özellikleri açısından yenidoğan grubuna covid salgın döneminde 

göz atalım. 

Anne sütünün faydaları ve gerekliliğiniden kısaca bahsetmek gerekirse; 

• Anne sütü yenidoğan bebeğin ihtiyacına uygun olarak düzenlenebilen 

eşsiz besleyici özelliklerinin yanında bebeği enfeksiyon hastalıklarından 

koruyan biyoaktif maddeler, büyüme ve gelişimi etkileyen büyüme faktörleri 

ve hormonlar, immünoregülatör ve antienflamatuvar maddeler içerir. 

• Anne sütünün içerdiği salgısal immunglobulin A başta olmak üzere antikorlar, canlı 

hücreler ve bifidus faktör, laktoferrin, lizozim, glikan ve oligosakkaridler, nükleotidler 

gibi pek çok anti-enfektif faktörler ile enfeksiyonlara karşı bebeğin korunmasını sağlar. 

• Ayrıca covid salgınında temas izolasyonuna dikkat edilerek bebeğin anne ile birlikte 

kalması ve emzirmesinin anne sütünün immunoprotektif etkisi ile bebeği koruyacağı ileri 

sürülmüştür. 

• Bebeğin doğumdan sonra annesinden ayrılması bebeği enfeksiyonlara karşı daha 

korunmasız duruma getirebilir. 
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• Emzirilen bebeklerin genellikle hastalandıklarında ağır solunum semptomlarının 

ortaya çıkma olasılığının daha düşük olduğu bilinmektedir . 

• Ten tene temasın emzirme başarısının sağlanmasında kritik etkisi olduğu 

saptanmıştır. 

• Anne ve bebeğin ayrılmasının toplam emzirme süresini kısaltması dışında, erken 

izolasyonun sonuçları olumlu etkilediğine dair kanıtlar da bulunmamaktadır. 

İzolasyonun hem anne hem de bebek üzerinde yaratacağı stres SARS COV-2 ile enfekte 

olan anne ve bebeğin hastalık seyrini kötüleştirebileceği akılda tutulmalıdır. 

Anne sütünün yararları sebebi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın hastalıklar gibi 

olağanüstü koşullar esnasında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesini 

desteklemektedir. 

Şu an bahsedeceğim verilerin ilgili derlemeden alındığı bilgisini paylaşarak; 

Bu zamana kadar COVID-19’un vertikal geçişi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 

amniyon mayi, kordon kanı, süt veya yenidoğan farenks sürüntüsü örneklerinde virüs 

bulunmamıştır. 

Bir çalışmada 26 hasta annenin sütünde nükleik asit negatif bulunurken, bir diğer 

çalışmada yalnız bir annenin sütünde nükleik asit testi pozitif saptanmıştır. 

İki gün sonra yapılan testin negatif bulunması ile ilk sonuç yalancı pozitiflik olarak 

değerlendirilebilir. 

De Rose ve ark. tarafından 32 anne bebek çiftinin değerlendirildiği çalışmada da anne 

sütünde antijen pozitifliği bildirilmemiştir. 
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Sonuç olarak virüsün anne sütü ile bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. 

Çalışmalarda SARS-CoV enfeksiyonlarında vertikal geçiş gösterilmemiş, aksine SARS- 

CoV enfeksiyonu geçirmekte olan bir annenin sütünde SARS-CoV antikorları 

saptanmıştır. 

Annesi COVID-19 pozitif olan bebeğin bakımında anne ve bebek ayrı odalarda mı takip 

edilmeli? Bebek anneden ayrılmalı mı? Annesi covid 19 saptanan bebek doğumdan 

sonra anne sütü ile emzirilebilir mi? Konu ile ilgili ilk olguların görüldüğü Çin’de bazı 

yayınlar anne ve bebeğin ayrı izlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu durumun ailede 

özellikle de annede anksiyete ve kaygıya neden olacağı, bebekte ise anne yoksunluğu ve 

emme ba şarısında azalmaya neden olacağı açıktır. Bazı kurumlar gelişmeler sonrasında 

rutin olarak anne ve bebeğin ayrılmasını önermemektedir. Anne ve bebeğin ayrılıp 

ayrılmaması kararı klinik ekip ve aile ile birlikte verilecek bir karardır. Bu kararda her 

vaka ayrı olarak değerlendirilmeli, annenin sağlık durumu ve olası bulaş riskleri göz 

önünde tutularak karar verilmelidir. 

 COVID-19 geçiren anne bebeğini emzirebilir mi? 

Tüm dünyada yaşanılan son 8 aylık süreçte halen bu sorunun cevabını tam olarak 

verebilecek yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Anne sütü tüm bileşenleri ile 

bebeğin savunma sistemini güçlendiren benzeri olmayan bir beslenme materyalidir.  

Ancak anne sütünde COVID-19 virüsünün varlığı dolayısıyla bebeğe geçişi mümkün 

olabilir mi? 

Anne sütünde SARS-CoV2 varlığı günümüze değin gösterilebilmiş değildir.  
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Dünya sağlık örgütü ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bulaşı 

engelleyici uygun şartlar sağlandığında annenin bebeği emzirebileceğini 

bildirmektedirler. Bulaşı engelleyici şartlar sağlanamadığında bebeğin anne ile yakın 

teması bebek için ciddi risk oluşturabilir. Anne sütünden bulaş geçişi bilinmemekle 

birlikte, enfekte anneden emzirme sırasında solunumsal yolla bulaş olabileceği 

konusunda öngörülü olmak zorundayız. CDC doğumdan sonra bulaşıcılığı azaltmak için 

bebeğin anneden geçici olarak ayrıldığı durumda; annenin uygun el hijyeni sağlandıktan 

sonra sütünü süt pompası ile sağmasını ve sağlıklı bir sağlık çalışanı tarafından bebeğe 

sütün biberon ile verilebileceğini bildirmiştir. Annenin süt sağımı öncesinde, süresince 

ve sonrasında katı şekilde el hijyenine dikkat etmesi, süt pompasının her sağım öncesi 

ve sonrasında dezenfekte edilmesi gereklidir. Anne ve bebeğin aynı odada bakımının 

verilmesi gereken durumda ise bebeğin en az 2 metre (6 feet) uzakta olması, annenin 

emzirme yapmak istemesi durumunda cerrahi maske takması, her emzirmeden önce 

ellerinin, bebeğe temas edecek vücut yüzeyinin (memesinin) ve nesnelerin uygun 

hijyenini sağlaması gerektiği bildirilmektedir. 

Anne semptomatik olarak COVID-19 enfeksiyonu geçiriyor ve bebeğini emzirmek 

istiyorsa; ancak annenin son 72 saatte antipiretik gerektirecek ateşinin olmaması ve 

major solunum bulgularının gerilemiş olması durumunda emzirmesine izin verilmesi 

gereklidir. COVID-19 süresince yenidoğan ünitesinde kullanılan tüm anne sütü 

taşıyıcıları (biberon) veya kapları, asemptomatik annelerin varlığı düşünülerek, 

nesnelerin virüsun taşıyıcı vektörü olabileceği unutulmamalı, annede her hangi bir 

semptom olmadan ünitede kullanılan tüm biberonlar dezenfektan ile silinmeli ve plastik 

tek kullanımlık poşetler içerisine konulmalıdır. 
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COVID-19 enfeksiyonu olan gebelerin doğum sonrası emzirmesi ile ilgili en son 

yayınlanan gözlemsel çalışmada farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışma- da COVID-19 enfeksiyonu saptanan 116 

gebenin izlendiği Newyork bölgesinde, anne ve bebeğin beraber aynı odada izlendiği 82 

bebeğin takiplerinde, 64 bebeğin annelerinin maske takarak ve hijyen kurallarına uyarak 

(el hijyeni, göğüsün silinmesi) bebeklerini emzirdiği, emzirme dönemi ve bakım dışında 

bebeklerin oda içerisinde küvözde izlendiği, bu bebeklerin hiç birinde virüs 

saptanmadığı, dolayısıyla COVID-19 geçiren annelerin bebeklerini uygun şartlar 

sağlandığında emzirebilecekleri ileri sürülmüştür. 

 Türkiye’de 125 bebeği içeren çok merkezli çalışmada ise bebeklerin %56.8’inin formüla 

ile, %36’sının sağılmış anne sütü ile beslendiği bildirilmiştir. 

Gebelikte COVID-19 enfeksiyonu geçirmeyen annelerden doğan ve sonradan toplumsal 

kökenli COVID-19 enfeksiyonu geçiren yenidoğan 37 bebekte yapılan çalışmada; 

bebeklerin beslenme metodunun %22 oranında anneyi emdikleri, %52 oranında 

sağılmış anne sütü verildiği ve %26 oranında mama ile beslendiği saptanmıştır [40] 

 Emzirme ile ilgili virüsün bebeğe geçişinin tam olarak aydınlatılamaması, emzirme ile 

anne ve bebeğin yakın temasının olması, ailelerin ve sağlık çalışanlarını virüsün bebeğe 

olası geçişi ile ilgili korkularının emzirme sıklığını azalttığı düşünülmektedir. 

Doğum sonrası dönemde COVID-19 pozitif saptanan bebekler ile doğum sonrası farklı 

nedenlerle yatış gereksinimi olan şüpheli tüm bebekler tek kişilik, izolasyon odasına 

yatırılması gereklidir. 
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Covıd-19 Pandemisi Sırasında Beslenme Tedavisi Ve Önemi 

Enfeksiyonlar, özellikle buna yüksek ateş de eşlik ediyorsa, vücudun enerji ve besin ögesi 

gereksinimi artmaktadır. Bu nedenle, COVID-19 salgını sırasında sağlıklı bir diyetin 

sürdürülmesi gerekir. Hiçbir diyet veya besin takviyesi COVID-19 enfeksiyonunu 

önleyemez. Sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi, güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemek 

için önemlidir (1). Yeterli ve dengeli beslenme ile elde edilen enerji ve besin ögeleri 

bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 

pandemisi sırasında yetişkinler için sağlıklı beslenme önerileri Tablo da verilmiştir. Aynı 

zamanda, bu dönemde sağlıklı yaşamın desteklenmesi için sigara içilmemesi, düzenli 

fiziksel aktivite yapılması, yeterli bir uyku düzeni sağlanması ve stres düzeyinin 

azaltılması da önerilmektedir (2). 

COVID-19 Tanısı Bulunan Hafif Semptomlu Hastalarda Beslenme 

Hastaneye başvuru sırasında COVID-19 ile enfekte olmuş tüm hastalarda beslenme 

durumunun değerlendirilmesi ve beslenme riski altındaki hastaların mümkün olduğunca 

erken oral besin takviyeleri ile beslenme desteği alması önerilmektedir. 

Yetersiz beslenme durumu gözlenmese bile hasta için yeterli miktarda günlük protein 

(1.5 g/kg/ gün) ve enerji (25-30 kkal/kg/gün) alımının sağlanması gerekmektedir (5). 

Hastaneye yatırılan tüm hastalar için enerji içeriği yüksek sindirilebilir besinler ve 

atıştırmalıklar (yoğurt, muhallebi, meyve püresi, dilimlenmiş meyve, yumuşak peynir, 

vb.) ile protein ve enerji alımının sürdürülmesi desteklenmelidir, mikro besin ögeleri 

gereksinimleri karşılanmalıdır (6). 
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İndirekt kalorimetrenin olmadığı kliniklerde, Harris-Benedict denklemi ile hesaplanan 

bazal metabolizma hızını 1.5’lik düzeltme faktörü ile çarparak toplam enerji ve 1.5 

g/kg/gün formülü ile protein gereksiniminin hesaplanması önerilmektedir. 

Obez bireylerde (beden kütle indeksi [BKİ] >30 kg/ m2) ise ideal ağırlık üzerinden 

hesaplama yapılması gerektiği bildirilmektedir. 

 Yetersiz beslenmenin bir başka belirteci olan düşük prealbumin seviyelerinin, solunum 

yetmezliğine ve mekanik ventilasyona ilerlemeyi öngördüğü öne sürülmektedir (8). 

Dehidrasyon, akut olarak iyi olmayan hastalarda mortalite riskini yükseltir. Bu nedenle, 

dehidrasyonun önlenmesi için hastaların günlük gereksinimi olan sıvı miktarı 

karşılanmalıdır (9). Kritik hastalıklarda bireyin genel durumu değerlendirilip beslenme 

tedavisine hemen başlanması gerekmektedir (10). COVID-19 nedeni ile hastaneye yatan 

hastalarda beslenme tedavisi yönetimi için Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma 

Derneği (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism [ESPEN]) tarafından 

hazırlanmış uzman görüşü ve beslenme rehberi yayınlanmıştır. Toplam enerji 

gereksinimi 25-30 kkal/kg olup, 65 yaşın üzerindeki polimorbid hastalar için 27 kkal/kg, 

obez ve polimorbid hastalar için 30 kkal/kg olarak önerilmektedir. Protein gereksinimi 

1-1.5 g/kg olup, kritik olmayan hastalarda 1 g/kg, polimorbid yatan hastalarda ise ≥1 

g/kg olacak şekilde önerilmektedir. 

- Yağ ve karbonhidrattan sağlanan non-protein enerji yüzde dağılımları da sırasıyla 

%30-%70 (solunum yetmezliği olmayanlar) ve 

- %50- %50 (özellikle solunum sıkıntısı olan hastalarda CO2 üretimini azaltmak için) 

aralığında değişmektedir. 
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- Yapılan bazı çalışmalarda D vitamini, C vitamini ve B12 vitamini gibi bazı vitaminlerin 

yüksek dozda verilmesinin hastalığın neden olduğu inflamasyonun azalması ve nefes 

darlığı sorununun gerilemesine yardımcı olabileceği bildirilmiştir. 

- Prebiyotik ve probiyotikler, bitkisel ürünler ve çeşitli besin desteklerinin sağladığı 

olumlu etkilerden bahsedilse de COVID-19 için hastalıktan korunma veya hastalığın 

önlenmesinde etkili bir besin, ürün veya takviye bulunmamaktadır (24,30). 

Bu nedenlerle, hastaların varsa mikro besin ögesi eksikliklerinin giderilmesi ve günlük 

gereksinimlerinin karşılanması önerilmektedir. Hastalığın tedavisi sürecinde herhangi 

bir mikro besin ögesinin rutin olarak günlük gereksinimden daha fazla miktarda 

kullanılmasına dair yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Günlük enerji ve besin ögesi 

gereksinimleri verilen öğünlerle çeşitli nedenlerle karşılanamıyorsa, 24-48 saat içinde 

açığı kapatacak şekilde oral beslenme tedavisi (OBT) başlanmalı ve düzenli olarak 

değerlendirilmelidir. Üç günden fazla oral alımın olmaması veya oral alım ile bir haftadan 

uzun süre enerji gereksinimin yarısından azının karşılanması durumunda EN 

uygulanmalıdır. Entübe olmayan yoğun bakım hastalarında da ilk önce oral alım 

denenmeli, yeterli değilse nazogastrik tüp yoluyla EN’ye 48 saat içinde başlanmalıdır. İlk 

48 saat boyunca hipokalorik beslenme (hastanın günlük enerji gereksiniminin <%70’i) 

uygulanmalı ardından gereksinimin tamamı karşılanacak şekilde enerji artırılmalıdır. 

Enteral nütrisyon günlük enerji gereksinimini karşılamak için yeterli değilse, yoğun 

bakıma kabul edildikten sonraki 3-7. günde PN başlaması gerektiği bildirilmektedir. 

Yoğun bakımda entübe edilmiş hastaların beslenmesi, nazogastrik tüp ile başlatılmalıdır. 

Gastrik intolerans gelişen hastalarda veya aspirasyon riski yüksek olan hastalarda 

postpilorik beslenme yapılmalıdır. 
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Enerji gereksiniminin belirlenmesi için indirekt kalorimetre kullanılması önerilmektedir. 

Kalorimetre mevcut değilse, enerji gereksinimi hesaplamak için pulmoner arteriyel 

kateterden oksijen tüketimi veya ventilatörden türetilen karbondioksit üretimini içeren 

formüller kullanılmalıdır. Hesaplanan enerji gereksiniminin %30’u ile beslenmeye 

başlanmalı ve kademeli olarak arttırılmalıdır. Günlük protein gereksinimi 1.3 g/kg olarak 

verilmelidir. Obez hastalar için düzeltilmiş ağırlık; [ideal vücut ağırlığı + (gerçek vücut 

ağırlığı - ideal vücut ağırlığı) x 0.33] formülü ile hesaplanmalıdır. Enteral nütrisyon 

sağlanamazsa PN’ye başlanmalıdır. Kan glikozu, 6-8 mmol/L arasındaki hedef 

seviyelerde tutulmalı ve kan trigliseritleri, fosfat, potasyum ve magnezyum düzeyi takip 

edilmelidir. 

Uzun süre entübe olan hastalarda ekstübasyon sonrası yutma güçlüğü 3 haftaya kadar 

uzayabilmektedir. Disfajinin varlığı, pnömoni, reentübasyon ve hastane mortalitesi dahil 

olmak üzere ciddi sonuçlarla ilişkili olmaktadır. Bu durum COVID-19 hastaları için 

komplikasyon riskini artırmakta ve hastalık sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

nedenle hastalar yutma güçlüğü açısından da değerlendirilmelidir. Yutma güçlüğü olan 

yoğun bakım hastalarında, ekstübasyondan sonra yumuşak besinler düşünülmelidir. 

Yutma işlevinin güvenilir olmadığı kanıtlanırsa, EN uygulanmalıdır. Çok yüksek 

aspirasyon riski olan vakalarda, postpilorik EN uygulaması veya bu uygulama mümkün 

değilse, yutma eğitimi ile birlikte geçici PN yapılabilir. Evde izolasyonla ilgili ayaktan 

hasta takibi kararı, klinik prezentasyonun şiddetine, laboratuar test sonuçlarına, 

komorbid durumların varlığına ve evde izolasyonun mevcudiyetine göre verilmektedir. 

Bu şekilde ev içi izolasyonun bireylerin davranışları konusunda bazı önerilerde 

bulunabiliriz. Şu ana kadar anneden karnındaki bebeğe geçmiş bir vakanın görülmemiş, 

ancak bu durumunun hamileler için sıfır risk olarak görülmemelidir. 
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Coronavirüs (Korona/Covid-19) ilk ortaya çıktığı Aralık 2019 döneminden bu yana anne 

karnında anneden bebeğe geçtiğine dair bir vaka bildirilmemiş, şu ana kadar elde edilen 

bilgiler üzerinden değerlendirildiğinde hamilelerin diğer insanlara göre daha riskli olarak 

değerlendirilmemektedir. Şu an için Coronavirüs (Korona/Covid-19) özelinde hamileler 

riskli grupta diye kesin bir ifade kullanmasak bile gebelikte bağışıklık genel olarak 

baskılandığı için özellikle grip, influenza ve diğer enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda 

hamileler risk grubunda yer almaktadır. 

Örneğin anne adayları için influenza virüsü çok tehlikelidir. Coronavirüs (Korona/Covid-

19) için henüz böyle kesin bir bilgi bulunmuyor. Mevcut bilgilere bakıldığında da 

hamilelerde bir risk artışı görülmüyor. Ayrıca bu dönem içinde salgın var olduğu 

ülkelerde doğum sonrası bebeklerde coronavirüs (Korona/Covid-19) tanısı bulunmuyor. 

Anneden bebeğe geçmesinin olasılık dahilinde olabilir, fakat bugüne kadar böyle bir 

vaka bildirilmemiştir.   Ancak daha önceki salgınlardan sorumlu olan SARS- CoV, MERS-

CoV gibi diğer corona virüs ailesi üyelerinin gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açtığı 

kanıtlanmıştır. Bu sebeple yine de tedbirli davranmak ve tüm hijyen kurallarına 

hassasiyetle uymak gereklidir. 

• Bulundukları ortam sık sık havalandırılmalı,  

• Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmamalı, 

• Mecbur kalmadıkça toplu taşıma araçları kullanılmamalı, 

• Eller sık sık ve hijyene uygu şekilde yıkanmalı, Kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı 

(havlu, cep telefonu, kalem, bardak, tabak, çatal vb.) 

• Düzenli ve sağlıklı beslenmek ihmal edilmemeli 

• Günde en az 2 litre su içilmeli, 
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• Yabancı materyallerle temas sonrası elleri yıkanana kadar ağız, 

• Burun ve gözlere temas edilmemeli, 

• Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli, 

• Grip, nezle gibi hastalık görülen kişilerden, ateş, öksürük gibi belirtilen gösteren 

kişilerden uzak durulmalı, 

• Mümkünse sarılmak, el sıkışmak gibi temaslardan kaçınmalı, 

• İçeride ve dışarıda çevredeki insanlarla en az 1 metre mesafeyi korumalı, 

• Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeli, böyle ortamlarda bulunması 

gerekirse virüs koruyucu nitelikte maske takmalı, 

• Gerekmedikçe seyahat etmemeli, özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmamalı, 

• Sosyal aktivitelere katılım ertelenmeli. 

 Coronavirüs (Korona/Covid-19) salgınında şu zamana kadar erken doğum yapan bir iki 

vaka bildirildi ancak bunun kesin nedeninin virüs olduğunu netleşmediğini, ancak 

anneye hızlıca tedavi uygulanması için doğumun erken yaptırılmış olması olasılığının 

yüksek olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca doğum yapan annenin sütünden de bebeğe 

virüsün bulaştığına dair bir vaka bildirimi olmamıştır. 

Emzirme için önlemler 

Virüs taşıyan ve emzirme döneminde olan annelerin sütünde de virüs tespit edilmedi. 

Bu sebeple emzirmeden çekinmemek gerekiyor. Çünkü emzirmek bebeğin bağışıklığı içi 

çok önemlidir. Eğer ki öksürük, ateş, nefes darlığı ve vücutta kırgınlık gibi belirtiler varsa 

anne adaylarının hiç gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmasının çok önemli ve 

elzemdir. 
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Ellerinizi sık sık alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile yıkayın. Kendinizle başkaları 

arasında en az 1.8mt mesafe bırakın. 

Gebe kadınlar, KORONA/COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için aynı önlemleri almalıdır. 

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. 

Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ağzınızı ve burnunuzu dirseğiniz ile ya da herhangi 

bir mendi ile kapatın yani Solunum hijyeni uygulayın. Ardından kullandığınız mendili 

hemen atın. 

Ateş, öksürük veya nefes almakta güçlük çekiyorsanız, derhal tıbbi yardım alın. Bir sağlık 

kuruluşuna gitmeden önce arayın ve yerel sağlık kurumunuzun talimatlarını izleyin. 

Hamile kadınlar ve Coronavirüs’ten (Korona/Covid-19'dan) etkilenenler de dahil olmak 

üzere yakın zamanda doğum yapmış kadınlar rutin kontrol randevularını ihmal 

etmemelidir. 
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Erişkinlerde CovId-19 Pandemisinin Psikososyal Boyutları 

P. Gamze Erten Bucaktepe 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Diyarbakır 

 

İlk defa Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı (COVID-19) 

insandan insana bulaşma özelliği nedeniyle hızla yayılmış, tüm dünyada 

salgına neden olarak küresel bir sağlık tehdidi oluşturmuştur. 30 Ocak 

2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19'un uluslararası alanda endişe 

duyulan bir halk sağlığı acil durumu, 11 Mart'ta da pandemi olduğunu ilan 

etmiştir. Bir yılı aşkın bir süreden beri dünya çapında alınan hijyen ve sosyal 

izolasyon kurallarına uymak, seyahat kısıtlaması, dönüşümlü çalışmak veya 

çalışamamak, okulların tatil olması ve kısıtlı olarak sokağa çıkmak gibi halk 

sağlığı önlemleri ile beraber hastalıkta görülen yüksek ölüm oranları 

insanlarda bir takım psikolojik sorunlara neden olmaya başlamıştır.  

COVID-19'dan kaynaklanan halk sağlığı önlemlerinin toplumun ruh sağlığını olumsuz 

yönde etkilediği ve psikolojik sorunların görülme sıklığını arttırdığı çeşitli yayınlarla 

gösterilmeye başlanmış, bu konuda önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

COVID-19 pandemisinden etkilenen popülasyonlarda psikolojik sıkıntıların klinik 

özellikleri henüz iyi belirlenememiştir, ancak hem genel toplum hem de sağlık 

personelinin genel olarak zihinsel sıkıntı seviyesinin arttığı belirtilmiştir. Önceki 

salgınlarda ve COVID-19'un ilk döneminde yapılmış yayınlar pandemi sürecinde en sık 

görülen psikiyatrik problemlerin duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve 

travma sonrası stres bozukluğu olduğunu bildirmektedir. Salgının yarattığı hastalık stresi 

ve ölüm korkusuna ek olarak karantinada kalmak da yalnızlığa, sevilen kişilerden uzak 

K
e

yn
o

te
 P

re
se

n
ta

ti
o

n
 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

199 

olmaya neden olmakta, kişide keder, anksiyete ve kronik strese yol açarak psikososyal 

problemlerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu süreçte sosyal destekle depresyon 

ve anksiyete arasında ters ilişki olduğuna da dikkat çekilmektedir.  

Psikolojik sorunun ilk aşamalarında etkilenen grupların erken tanımlanması, girişimsel 

stratejilerin etkili bir şekilde oluşturulup uygulanması için elzemdir. Salgında olumsuz 

akıl sağlığına neden olabilecek sosyal risk faktörleri düşük sosyoekonomik düzey-fakirlik, 

göçmen olmak, yaşlı ve genç nüfus, kadın cinsiyet, kentsel alan, kronik hastalık varlığı, 

sosyal güvence yokluğu, işsizlik, daha önceden var olan psikiyatrik hastalıklar veya bu 

hastalıklara yatkınlık, insanlarla özellikle de COVID-19'lu kişilerle temas olasılığı yüksek 

olan işlerde çalışmak olarak sayılabilir. 

Daha çok yaşlı ve diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanları etkilemesi ve 

ölümlerine yol açması nedeni ile salgının en çok etkilediği grupların başında 65 yaş üstü 

gelmektedir. Üstelik sosyal izolasyonun yaşlılarda depresyon ve intihar riskini arttırdığı 

da bildirilmektedir. Ülkemizde de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020'de saptanmış ve 

hemen akabinde 65 yaş üstünün sokağa çıkmaması önerilmiş ve bu durum bir süre 

devam etmiştir. Aynı zamanda hastalığı nispeten hafif ve asemptomatik geçirmesine 

rağmen yüksek bulaştırıcılık olasılığı nedeni ile 20 yaş altının da dışarı çıkmasına bir 

dönem kısıtlamalar getirilmiş, okullar tatil edilmiştir. Bu durumun 65 yaş üstü ile 20 yaş 

altını depresyon, anksiyete, stigmatizasyon, travma stresi gibi psikolojik problemlere 

daha yatkın hale getirme olasılığı göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda işe gitmek için 

dışarı çıkmak zorunda kalan genç ve orta yaşlı grup ta COVID-19 stresini farklı 

yaşamakta, hastalık kapma ve yakınlarına bulaştırma endişesi taşımaktadır. Böylece 

toplumlarda depresyon, anksiyete ve travmatik stresle beraber sıkıntı, enfeksiyon 
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korkusu ve endişesi, komplike yas reaksiyonları, tükenmişlik, moral bozukluğu, alkol ve 

madde kullanımı, intihar riski de artabilmektedir.  

Bir yılı aşkın bir zamandan beri küresel boyutta etkisini sürdüren COVID-19 salgını 

sağlığımızı sadece fiziksel açıdan değil, belki de daha yüksek oranda sosyal ve psikolojik 

olarak da etkilemekte, acil önlem alınmasını gerektirmektedir. Salgında hastalanan ve 

hayatını kaybedenler çoğaldıkça toplumda hastalanma ve ölüm korkusu başta olmak 

üzere birçok ruh sağlığı sorunu ortaya çıkabilmekte ve normal yaşantıdan uzaklaşılması, 

ekonomik problemler gibi sosyal etkenler nedeniyle de artış gösterebilmektedir. Bu 

zorlu dönemde psikososyal risk faktörlerinin iyi irdelenmesi, yatkın grupların 

belirlenmesi ve salgın şartlarına uygun ve yeni koruyucu önlemlerin belirlenerek 

uygulamaya konması gerekmektedir. Bu girişimlerin ikinci ve üçüncü basamak psikiyatri 

departmanlarına sınırlı kalmaması, toplum düzeyine indirilmesi ise hayati öneme 

sahiptir ve biz birinci basamak çalışanlarına başta birincil korumada olmak üzere çok 

büyük sorumluluklar düşmektedir.  

 

Kaynaklar 

1- Tükel R. COVID-19 pandemi sürecinde ruh sağlığı. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 Pandemisi 
Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-
rapor_6/covid19-rapor_6_Part71.pdf (Erişim Tarihi: 29.04.2021) 

2- Boden M, Zimmerman L, Azevedo KJ, et al. Addressing the mental health impact of COVID-19 
through population health. Clinical Psychology Review. 2021;85:102006. 

3- United Nations Policy Brief: COVID-19 and the need for action on mental health. 13 May 2020. 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/UN-Policy-Brief-COVID-19-and-mental-
health.pdf (Erişim tarihi: 30.04.2021) 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

201 

4- Bekaroğlu E, Yılmaz T. COVID-19 ve psikolojik etkileri: klinik psikoloji perspektifinden bir 
derleme. Nesne. 2020;8(18):573-584. 

5- Vigo D, Patten S, Pajer K, et al. Mental health of communities durind the COVID-19 pandemic. 
The Canadian Journal of Psychiatry. 2020;65(10):681-387. 

6- Hossain MM, Tasnim S, Sultana A, et al. Epidemiology of mental health problems in COVID-
19: a review [version 1; peer review: 2 approved] F1000Research. 2020;9:636 
https://doi.org/10.12688/f1000research.24457.1 

7- Lywan L. Psychological sataes of COVID-19 quarantine. J Prim Health Care. 2020;12(2):115-
117. 

8-  Heitzman J. Impact of COVID-19 pandemic on mental health. Psychiatr Pol. 2020;54(2):187-
198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

202 

Aile Hekimliğinde Teletıp Uygulamaları 

Süheyla Atalay Kahraman 

Denizli Merkezefendi Saraylar Aile Sağlığı Merkezi 

 

Dünyada nüfus artışına bağlı olarak sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç 

artmış, mevcut talebi karşılamak için bilim ve teknolojinin imkânlarından 

yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda pek çok ülkede 

“elektronik-sağlık sistemine” geçiş yaygınlaşmış, ‘‘tele-tıp’’ ve benzeri 

uygulamalar hayata geçirilmiştir. Telesağlık, uzaktan sağlık bilgileri, sağlık 

eğitimi ve sağlık hizmetinin sunumunda kullanılan teknolojilerdir. Teletıp ise 

uzmanlaşmış merkezlere uzakta yaşayan hastalara sağlık hizmeti sağlamayı 

amaçlar.1 

31 Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan SARS-

CoV-2 virüsünün sebep olduğu koronavirüs (COVID-19) salgını, hızlı bir şekilde tüm 

kıtalara ve yüzlerce ülkeye yayılmış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan 

edilmiştir. Birçok sektör bu durumdan etkilenmiş ve küresel bir kriz ortaya çıkmıştır. 

11 Mart 2020’de ilk pozitif vakanın tanımlanmasıyla ülkemizde başlamış olan pandemi 

sürecinde tele-tıp ve uzaktan hasta takibi uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi sağlık 

sunumunun pek çok aşamasında kullanılmış ancak birinci basamakta oldukça kapsamlı 

bir yer bulmuştur.  

Aile hekimleri olarak bu süreçte bizler de Covid-19 tanılı veya riskli temaslı hastaların 

karantina sürecindeki sağlık durumlarının takibini düzenli periyotlarla telefonla 

arayarak, bakanlık tarafından belirlenmiş sorgu parametrelerini içeren bir izlem 
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formuna kaydettik. 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süreçte kayıtlı 65 yaş 

üstü hastalarımızı da telefonla arayıp, sağlık durumlarını sorgulayarak, yine bakanlığın 

düzenlediği bir forma kaydettik. Bu standartların dışında kalan pek çok sağlık 

danışmanlığını da hastalarımıza teletıp ile yaptık. 

Teletıp Hangi Hastalarda Kullanılabilir? 

 Daha önce tanısı konmuş hastalıkların ve evinde bulunan ölçüm cihazı ile ölçülen 

takip değerlerinin değerlendirilmesinde, 

 Daha önce alınmış istirahat raporunun uzatılması gerektiğinde, 

 Repetasyonun gerektiği ve hasta muayenesinin lüzumlu olmadığı durumlarda 

(raporlu ilaçların doğrudan eczaneden alınması mümkündür), 

 Terapötik görüşmelerin ve danışmanlığın gerektiği durumlarda, 

 Beslenme ve spora yönelik önerilerin gerektiği koşullarda, 

 Akut gelişen ve hastanın gelip gelmeme konusunda tereddüt yaşadığı durumlarda, 

 Eve bağımlı, yatalak ya da düşkün olan hastaların ortaya çıkan gereksinimlerinin 

olması durumunda (örn. ev ziyareti oncesi görüşme)  

Ancak; bu yaklaşımın asıl hasta görüşmesi ve muayenesinin yerini tutmayacağını 

vurgulamak gerekmektedir. Hastayı muayene etmeden reçete yazılmasının kanunen 

uygun olmadığı da hatırlanmalıdır. 
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Teletıp Uygulamasının Önündeki Engeller 

2020 yılında Türkiye Emekliler Derneği’nin Gazi Üniversitesi iş birliği ile yaptığı  

‘TÜRKİYE EMEKLİ PROFİLİ II’ çalışmasının bazı sonuçları; 

Emeklilerin;  

 Yüzde 58,6’sı internet kullanımı yapmıyor. Yüzde 67,5’inin sosyal medya site üyeliği 

yok. 

 80,4’ü internet bankacılığından yararlanmıyor. 85,9’u internetten alışveriş yapmıyor. 

 E-Devlet hizmetlerinden yararlanamayanların oranı yüzde 56. 

 Yüzde 67,1’ine göre dijital araçlar kullanımlarına uygun değil. 

Sadece bu çalışmanın verileri bile bize gösteriyor ki; tele-tıp uygulamalarının hedefine 

ulaşması için tüm bu sosyal sorunların, yoksulluğun, yoksunluğun, din, dil, ırk 

farklılıklarının, mülteci olmanın, kırılganlığın, bölgesel yetersizlikler ve farkların, 

toplumsal cinsiyet kimliklerinin getirdiği zorlukların, gerekli imkanlara ulaşmanın 

imkansızlığının, sosyal yardımlara ulaşma ve bunlardan yararlanmanın önündeki 

engellerin birer birer ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

İnternete, bilgisayara, cep telefonuna ulaşmayı bırakın, geriatrik yaş grubunda işitme ve 

görme sorunlarının artmış olması bile, bu hizmetten yararlanmanın mümkün olduğu 

koşulların oluşmuş olması ihtimalinde dahi tele-tıp hizmetlerinin yapılmasını 

güçleştirebilecektir. 
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Nasıl yapılır bu Teletıp? 

1. Yasal düzenlemeler ve lisans: Hizmet sağlayıcıların konuyla eğitim ve sertifikasyonları 

için yasal düzenlenmelerin yapılması ve bunlara titizlikle uyulması gerekmektedir. 

Tıbbi uygulamalarda bireylerin kişilik haklarının ihlal edilmemesi amacıyla Avrupa 

Konseyi çerçevesinde düzenlenen ve kısa adı ‘BİYOTIP’ olan sözleşmenin 1’inci 

maddesinde “biyoloji ve tıbbın uygulanmasında bireylerin haysiyetini ve kimliğini 

korumak” taraf devletlerin en temel yükümlülüğü olarak görülürken, bireylerin bunu 

talep etmelerinin en temel hakları olduğu belirtilmiştir. Biyoloji Ve Tıbbın 

Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi, 

ülkemizde 20 Nisan 2004 tarihli ve 25439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. (2,3,4) Ne yazık ki ülkemizde uygulamaya konulmakta olan tele-

tıp hizmetlerinin ve bu hizmetlerin yürütüleceği sistemin güvenliğine ilişkin yürürlüğe 

konmuş bir yasa bulunmamaktadır. 

2. Hastanın konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitimi: Hizmet sağlayıcı ve hastanın 

karşılıklı yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilmesi, hizmetin şekli, kayıt tutma, 

planlama, kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği, potansiyel riskler, zorunlu raporlama, 

uzaktaki site sağlayıcısının kimlik bilgileri ve fatura düzenlemeleri hakkında 

bilgilendirmenin yapılması ve onam formlarının hazırlanması; görüşmenin 

sonlandırılması, sevk veya iletişimin devamı, takip koşulları ve reçeteleme hakkında 

bilgi verilmesi gerekmektedir.  

3. Fiziksel çevrenin görüşmeye uygun olarak düzenlenmesi: Kişisel verilerin gizliliğine, 

yapılan işe uygun, dikkati dağıtmayacak arka plan ve ışıkla; gürültünün olmadığı bir 

ortamda, göz kontağı kurulabilen, iki taraflı rahat görünür ve rahat duyulur iletişimi 
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sağlayan dengeli kamera ve ses düzenlemelerinin sağlandığı fiziksel ortam 

sağlanmalıdır (özellikle video tabanlı görüşmeler için). 

4. Acil durum ve yönlendirme planlarının önceden yapılmış olması: Hizmet sağlayıcının 

görüşme öncesinde acil durum, beklenmedik durum, sevk ve transfer yapabilmesi için 

plan yapması ve hasta (danışanla) bunu paylaşması önemlidir. 

5. Kültürel uyum ve yeterlilik: Hastanın yaşı, cinsiyeti, engellilik durumu, coğrafi 

konumu, sosyoekonomik durumu hakkında bilgi sahibi olunmalı; etnik kökeni, dil, 

cinsel kimliği ve cinsel yönelim, din konusunda önyargıdan uzak bir görüşme 

sağlanmalıdır. Hastanın görme, işitme kaybı varsa ve çevirmen gerekiyorsa, bu 

konularda destek alınmalıdır. 

6. Etik kuralların uygulanması ve sorunların çözülmesi: Teletıp hizmeti dinamik bir 

süreç olup uygulamanın her aşamasında farklı sorunlar ortaya çıkabilir ve çözümleri 

için de hazırlıklı olunmalıdır.  

 

Covid-19 pandemi süreci tüm dünyada küresel bir halk sağlığı sorunu olmuş, sadece bu 

durumla değil pek çok sağlık problemiyle de başa çıkmak için uzaktan hasta takip 

sistemlerinin geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmişir. Bu krizden 

çıkarılacak en önemli sonuç, mutlaka birinci basamak sağlık kuruluşlarına özgü, güvenlik 

önlemleri alınmış ve hukuki alt yapısı oluşturulmuş tele tıp uygulamalarını ve klavuzlarını 

gündeme almak ve geliştirmektir.  
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Pandemide Sağlık Temalı Görseller Üretmek  

Nureddin Özdener 

Adana İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 “Şefkat, merhamet, sevgi, saygı ile bilimsel ve dostça “ 

 

Sağlık okuryazarlığı dâhil olmak üzere halkın sağlık düzeyini yükseltmenin 

en iyi ve en kısa yolu, halka kendi sağlığını korumanın önemini öğretmekten 

geçmektedir. Özellikle pandemi ile birlikçe çok yaygın olarak ulaşılan sağlık 

enformasyon kaynağı sosyal medya ve internet kaynaklarıdır. Zaman ve 

mekân sınırlaması olmaksızın paylaşımın, etkileşimin ve tartışmanın esas 

olduğu sasyal medyada  “nasıl”, “ne”, “nerede”, “neden”, “ne zaman” 

paylaşalım? Sorularına yanıt arayacağımız  “Pandemide Sağlık Temalı 

Görseller Üretmek”  başlıklı forumda amacımız, hayatın her alanında baş döndürücü bir 

hızla yaygınlaşarak kullanılan internet ve sosyal medya alanında aile hekimleri ve kongre 

katılımcılarının dijital medya üretim ve paylaşım deneyimlerini sunup tartışacakları 

ortamı oluşturmaktır. Etkileşimli bir birliktelikte bu alanda bilgi ve deneyim 

paylaşmalarını sağlamak, mesleklerini icra ederken yeni iletişim araçlarını kullanabilme 

kapasitelerini arttırmak ve sağlık temalı görseller üretmek ve paylaşmak için 

cesaretlendirmektir.   

Sosyal medya platformları, insanları birbirine bağlamayı, pandemi sırasında kullanımı 

büyük ölçüde artırarak, dünyanın bağlantıda kalmasını amaçlamaktadır. COVİD-19 

sürecinde, yaşam şeklinin tümüyle değişmesiyle, sosyal medyada insanların etkileşimi, 
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birbirini etkilemesini arttırdı. Fiziksel mesafe ve başkalarıyla sınırlı temas, sosyal 

medyayı etkileşim için önemli bir yer haline getirdi. 

Birçok kişiden evde kalması istendiğinden, ilişkilerini sürdürmek ve vakit geçirmek, 

eğlenceye erişmek için sosyal medyaya yöneldi.(1) 

Sağlık çalışanları, uzun süre maske kullanımı sonrasında yüzlerinin aldığı şekli morlukları 

içeren portre fotoğraflarını halkı evde kalmaya ikna etmek için paylaştılar, Mart 2020 

ortalarında çok dikkat çeken bir kampanyaya dönüştü.(2) 

COVID-19 pandemisi nedeniyle artan etkileşim etkisiyle sosyal medya kullanıcıları 

geçtiğimiz yıl yüzde 10'dan fazla büyüdü ve 2020 yılının Temmuz ayı başında küresel 

toplamı 3,96 milyara çıkardı.  Bu, ilk kez dünya nüfusunun yarısından fazlasının artık 

sosyal medyayı kullandığı anlamına geliyor. (3) 

Genel nüfus, ünlüler, dünya liderleri,  profesyoneller tarafından sosyal medya, bilgiyi 

yaymak ve internet memeleri aracılığıyla pandemiden mizah üretmek ve dikkat 

dağıtmak için kullanıldı.(4)Küresel bir tehdit olmasının yanı sıra, COVID-19 bir infodemisi  

Twitter ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla içeriğe doğrudan erişim, kullanıcıları 

söylentilere ve şüpheli bilgilere açık hale getirdi. Bu da bireysel davranışları güçlü bir 

şekilde etkileyebilir, insanların uyumunu hükümetin virüse karşı önlemlerinin etkinliğini 

sınırlayabilir bir durum oluşturdu. (5) 

Platformlar ayrıca politikacılar, siyasi hareketler, ulusal ve eyalet düzeyindeki sağlık 

kuruluşları tarafından bilgileri hızlı bir şekilde paylaşmak ve çok sayıda insana ulaşmak 

için kullanıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi döneminde hastalıkla 

ilgili bilgi ihtiyacı artmış ve ülkelerin sağlık otoriteleri, halkın büyük ilgisini görmüştür. 
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Türkiye’de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ile ilgili düzenli açıklamalarını Twitter 

üzerinden yapmış ve geniş kitlelere ulaşmıştır. (6) 

Birden fazla sosyal medya sitesi, sosyal mesafe önlemleri uygulandıktan sonra 

kullanımda keskin bir artış olduğunu bildirdi. Örneğin, Facebook'un analiz departmanı 

Mart 2020'nin son ayında genel mesajlaşmada yüzde 50'nin üzerinde artış bildirdi. 

WhatsApp ayrıca kullanımda yüzde 40 artış bildirdi.(7) 

COVİD-19 salgınının ülkemizde görülmesinden sonra korunma nedeni ile evde daha fazla 

boş zaman geçirmekte olan, Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinde sosyal medya bağımlılık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, öğrencilerin %46,3’ünün (126) günlük sosyal medya kullanım süresi 2-3 

saat ve %28,3'nün ise (77) 4-6 saat olduğu görülmüştür. Ayrıca kronik hastalığı olan 

öğrencilerin sosyal medya bağımlılık puan ortalaması (32,68±12,03), kronik bir hastalığı 

bulunmayan öğrencilerin puan ortalamasından (27,66 ±9,95) istatistiksel açıdan 

anlamalı olarak yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda; koronavirüs nedeniyle sağlığından 

endişe eden (29,19±9,66) öğrencilerin sosyal medya kullanım bozukluğu puan 

ortalaması, endişe etmeyen (26,10±10,70) öğrencilerden istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde yüksek bulunmuştur (8) 

Instagram, kilitleme önlemlerinin başladığı Şubat ayından Mart ayına kadar canlı 

videoları izleyenlerde% 70 artış bildirdi. Temmuz ayında, ilk COVID-19 kilitleme 

önlemlerinden dört ay sonra yapılan bir çalışma, bireylerin sosyal medyayı ve diğer 

bağlantılı teknolojileri kullandıklarında amaçlarının ne olduğunu sorguladı. İnsanların% 

83'ü "COVID-19 ile ilgili kilitlenmeyle başa çıkmama yardımcı oluyor" dedi. Bu, sırasıyla% 

76,% 74 ve% 67 olan eğitim, arkadaş ve aile ile iletişim halinde olma ve iş gibi diğer 
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yanıtlara karşı ölçülen en büyük tepkiydi ve sosyal medyaya bağlılığı, insanların 

hayatlarının kritik yönlerinde yansıtıyor.(9) 

Yazarlar, müzisyenler, oyuncular, aktrisler ve dansçılar birçok konseri, önceki 

prodüksiyonların canlı yayınlarını, okumaları ve prodüksiyonları ücretsiz olarak, bir giriş 

ücreti karşılığında veya önerilen hayır bağışıyla bir araya getirdiler(10) 

Sosyal medya, pandemi hakkında hem geçerli bilgileri hem de yanlış bilgileri yaymak için 

haber kaynakları, kuruluşlar ve genel halk tarafından kullanılmaktadır. CDC, WHO, tıp 

dergileri ve sağlık kuruluşları, Facebook, Google Scholar, TikTok, ve Twitter ile ortaklıklar 

sayesinde bilgileri çok sayıda platforma güncelliyor ve yayıyor.(11) 

COVID-19, Dünya Sağlık Örgütlerinin (WHO) sosyal medya kullanımını da artırdı. DSÖ 

Salgın Hastalıkları Bilgi Ağı platformu, COVID-19'un Halk Sağlığı Acil Durumu ilan 

edilmesinden sonra oluşturuldu. 20 kişilik personel, platformlarda bulunan söylentilerle 

mücadele etmek için kanıta dayalı yanıtlar sağlamak ve Google'ın yanı sıra sosyal medya 

platformlarında herhangi bir "koronavirüs" aramasını sağlamak için çalışır ve onları 

güvenilir bilgi sağlayan DSÖ web sitesine veya Hastalık Kontrol Merkezine yönlendirir. ( 

11) 

Doktorlar ayrıca Facebook'taki bir grupla hastalığın tedavisi hakkında bilgi yaymak için 

sosyal medyadaki gruplara katılıyorlar, Facebook'taki PMG COVID-19 Alt Grubu Mart ayı 

sonuna kadar dünya çapında yaklaşık 30.000 üyesi olduğunu bildirdi. Pandemiden beş 

yıl önce başlatılan bir başka grup olan Physician Moms Group, 70.000 güçlü gruba 

katılmak isteyen o kadar çok insana sahipti ki, Facebook tıkla-katıl kodunu kırdı ve 

10.000 ek doktor bunun düzeltilmesini bekledi. Gruplar, tıp uzmanlarının birbirleriyle 
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işbirliği yapmalarına, bilgi toplamalarına ve ihtiyaç duyan hastanelere malzemeleri 

yönlendirmelerine yardımcı olmalarına izin verdi. (12) 

Sansür uygulamalrından da söz etmek gerekir. Türkiye'de salgınla ilgili sosyal medyada 

"kışkırtıcı" mesajlar yayınladığı için 400'den fazla kişi tutuklanmıştır. (13)WeChat gibi Çin 

sosyal medya ağlarının 31 Aralık 2019'dan beri salgınla ilgili her türlü terimi sansürlediği 

bildirilmiştir. Ayrıca özellikle ilk COVID-19 tanısını koyan Dr. Li Wen’in, pandemi 

hakkında özel bir grup sohbetinde bu bilgiyi yayınladığı için Wuhan polisi tarafından 

sansürlendiği bilinmektedir (14) 

 Corona virüsü hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı 

paylaşımlar 275 milyonun üzerine çıkmıştır. En çok paylaşım sayısı sırasıyla Japonya, ABD 

ve Güney Kore lokasyonlarından yapılmıştır (39).   En çok paylaşım yapan ilk beş ülke 

sırasıyla Japonya (%23,1), ABD (%22,5), G.Kore (%3,5), İngiltere (%3,3) ve Fransa’dır 

(%3,15). Japonya 41.3 milyon, ABD 37.9 milyon paylaşım yapmıştır. Türkiye bu 

sıralamada %2,2 ile ilk 10 ülke içindedir. Türkiye'de 21 Ocak-11 Mart tarihleri arasında: 

6.5 milyon ve ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinde 747.862 paylaşım yapılmıştır. 

Corona Virüsü ile ilgili Türkçe yapılan paylaşımların hacmi 90 Milyon iken Dünya 

dillerinde yapılan paylaşımların hacmi ise 1.5 Milyardır. Konuyla ilgili Türkiye’de 

paylaşım yapan kullanıcıların %65’i erkek kullanıcılardan oluşmaktadır. Dünya çağında 

ise paylaşım yapan kullanıcıların %55’i erkektir(15). 

İnternet ve sosyal medya araçları; geri bildirim, arşiv, erişim, gerçek zamanlı gözlem ve 

ölçüm kolaylığı gibi özellikleri sayesinde kurumsal itibar yaratmada ve ölçmede en uygun 

araç olarak karşımıza çıkmaktadır. (16) 
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Multimedya da denilen çok ortamlılık kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ve görüntü 

ile ses aktarımı fonksiyonları sayesinde hemen hemen bütün medya sistemlerinin 

uygulanabildiği bir iletişim ortamı haline gelmiştir. İnternet üzerinden ses, metin, 

animasyon, fotoğraf ve görüntü gibi çeşitli biçimlerde haberleşmenin yanı sıra fotoğraf, 

metin, video aktarımı daha ekonomik ve anlık olarak gerçekleşmektedir. Sosyal medya, 

teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişimin; kelimeler,  görseller, ses dosyaları yolu ile 

sağlandığı bir yapıya sahiptir. (17) 

Hekimlerin sosyal medya kullanımının, meslektaşları ve hastalarıyla iletişim kurma, 

dolayısıyla tedavi başarısına katkıda bulunma ve aynı zamanda profesyonel ilişki 

geliştirme açısından potansiyel faydaları bulunmaktadır.  Sosyal medya platformları 

hekimlere tecrübelerini aktarma şansı verir. Bu tecrübelerle hastaların eğitilmesi için 

şans sağlanır. (17) 

1889’da kurulan tedavi ve araştırma merkezi Mayo Kliniğinin Sosyal Medya Merkezi 

yöneticisi Lee Aase 2014’te yazdığı makalesinde, sağlık sektörü çalışanlarının sosyal 

medyayı etkin bir şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulayarak bunun aynı zamanda bir 

sorumluluk ve profesyonel meslek hayatının kaçınılmaz bir parçası olduğunu 

belirtmektedir.(18) 

 Evrenini Türkiye’de birinci basamakta sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin oluşturduğu 

bir çalışmada hekimlerin sosyal medya araçlarını yaygın olarak ulandıkları bulunmuştur.  

%89,1’i WhatsApp, %78,5’i Facebook, %40,8’i Instagram, %33,7’si Twitter kullanırken, 

%1,8’i hiçbir sosyal medya aracını kullanmadığını bildirdirmiştir.  “Her aile sağlığı 

merkezinin bir sosyal medya hesabı olmalıdır.” önermesine katılımcıların %39,8’i 

“katılıyorum” derken; %60,2’si katılmadığını ifade etmiştir.(16)  
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Ülkemizde sosyal medya hekimler arasında da büyük rağbet görmesine rağmen bu 

rağbet mesleki alana ve sağlık alanına yeterince yansıtılmamaktadır.  Sağlık 

kuruluşlarının sosyal medya hesaplarının geliştirilmesi ve ve daha etkili kullanılması bu 

alanda daha etkili bir iletişim ağı tesis edilebilmesi sosyal medya için nitelikli görseller, 

grafikler, videolardan oluşan materyaller üretmeyi gerektirir. Başarılı içerikler üreten ve 

hedef kitleyi önemseyen bir içerik yönetimi ile çok büyük kitlelere yayılmak ve halkın 

sağlık okuryazarlığını arttırarak, bilgilendirme bilinçlendirme işlevini uzun soluklu 

sürdürmek mümkündür. Doğru bilgi ile kanıta dayalı oluşturulacak bu materyaller 

infodemi denilen yanlış ve kirli bilginin de önüne geçmenin bir oludur. 

“Dürüst olun, sıcak olun, gerçek olun ve sosyal medyada kendinizi başkalarının yerine 

koyun.” Kim Garst, Boom CEO'su(18) 
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Gebe ve Lohusanın Değerlendirilmesi ve İzlem  

Eren Pek 

Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and 
Gynecology 

 

Oosit ile spermatozoonunun birleşmesi sonucu oluşan fertilizasyon 

materyalinin uterin kavite içerisinde endometriuma implantasyonu ile 

başlayan ve doğum ile sonuçlanan sürece gebelik dönemi adı verilir. 

Gebe bir kadının ilk muayenesi ve değerlendirilmesi ilk 14 hafta içerisinde 

yapılmalıdır. Değerlendirme elbette tüm hekimlik uygulamalarında olduğu 

gibi yeterli bir tıbbi öykü alınması ile başlar.  

Gebenin; yaşı, medeni hali, yaşadığı ev tipi- büyüklüğü – hane halkı sayısı ve 

kimlerden oluştuğu, akraba evliliği olup olmadığı, eğitim düzeyi, eşinin 

eğitim düzeyi, aile geliri, mesleki ve ekonomik durumları, kendisinin ve eşinin kalıtsal bir 

hastalığı olup olmadığı, kronik hastalıkları ve düzenli olarak kullandıkları ilaçların olup 

olmadığı, madde bağımlılıklarının (alkol, sigara, uyuşturucu) olup olmadığı dikkatlice 

sorgulanmalıdır. Bunların dışında geçirilmiş cerrahi operasyonlar, kan transfüzyonu ve 

aşılanma öyküleri de dikkatlice değerlendirilmelidir. Mevcut gebeliğin doğal yollar ile mi 

gerçekleştiği yoksa yardımcı üreme teknikleri kullanılarak mı oluştuğu da önemsenmesi 

gerekli olan bir diğer durumdur. Yine önceki gebelik, doğum ve gebelik kayıplarına dair 

detaylandırılmış tıbbi öykü alınması oldukça faydalı olacaktır. 
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İlk muayene, gebenin boy –kilo gibi durumlarını da içerecek şekilde detaylı ve sistemik 

bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kan basıncı, periferik nabızlar ve tespit edilen tüm 

normal dışı bulgular kayıt edilmelidir. İdrar bakteriüri, proteinüri, ketonüri ve glukozüri 

gibi durumlar açısından test edilmelidir. Kan grubu ve Rh uygunsuzluğu açısından 

değerlendirmeler yapılmalıdır, gerekli ise indirect coombs testi çalışılmalıdır. Hemogram 

parametreleri ve mümkün ise ferritin düzeyi bakılmalıdır. Özellikli bir durum tespit 

edilmemiş ise açlık plazma glukozunu da içerecek şekilde böbrek ve karaciğer 

fonksiyonlarının tespitine yönelik laboratuvar değerlendirmeler faydalı olacaktır. 

Akabinde hepatitler (HBV, HCV) ve HIV gibi bulaşıcı hastalıkların da değerlendirilmesi 

önemli bir basamaktır. Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus immunoglobulin 

durumlarınında (M,G) test edilmesi gebelik takibi süresince fetal değerlendirme üzerine 

sağlayacağı yararlar açısından önemlidir. Son olarak tiroid bezinin de endokrin 

fonksiyonlarının değerlendirilmesi de unutulmamalıdır. Bunların dışında elbette 

öyküsünden elde edilen ve süphe uyandırabilecek durumlara yönelik olarak da 

laboratuvar testleri çalışılması yerinde bir değerlendirme olacaktır (VDRL, Brucella vb. 

gibi) 

Takibi yapılan tüm gebelerin 11-14. gebelik haftaları arasında ultrasonografi ile ense 

saydamlığı ölçümü ve kombine test yapılması için üst basamağa, combine test 

yapılamadıysa 16 -20. haftalar arasında üçlü veya dörtlü test yapılabilmesi için kadın 

hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu bir kuruma sevk edilmesi esastır. 

Devamında ise 18-22. haftalar arasında ayrıntılı fetal ultrasonografi için yine üst 

basamağa sevk edilmesi uygun olacaktır. 
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Fetal kalp sesleri bir hekim tarafından gebeliğin 10-12. haftalarından itibaren el doppleri 

ile duyulabilir, bu nedenle bu haftalarda yapılan gebelik kontrollerinde fetal kalp 

atımının değerlendirilmeside muayeneye büyük katkı sağlayacaktır. (normal fetal kalp 

atım hızı 120 -160 /dk) 

Açlık plazma glukozu 100 -126 mg/dL arasında tespit edilmiş olan ve diyabet açısından 

riskli olan gruplarda glukoz tarama testlerinin 24. gebelik haftası beklenmeden yapılması 

önerilmektedir. TSH seviyesinin 2.5 mIU/L’in üzerinde ölçüldüğü durumlarda gebenin 

endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Aneminin tespiti 

durumunda demir tedavisi başlanması uygundur. Eğer ilk vizitte anemi tespit edilmemiş 

ise 16. gebelik haftasından itibaren demir tedavsine başlanması önerilmektedir. 12. 

haftadan itibaren 1200 IU (9 damla) günlük tek doz D vitamini desteği başlanması da bir 

başka önerilen durumdur. Tetanoz bağışıklanması gerekli ise tetanoz toksoid aşısını 

yapınız. (tetanoz bağışıklaması 12. haftadan itibaren yapılabilir. Bağışıklık durumunun 

eksikliği geç dönemde tespit edilirse aşının ilk dozunu yapınız ve aşı takvimine uygun 

olarak diğer dozları uygulayınız) 2. veya 3. trimesterin içerisinde olan gebelere, 

mevsimine uygun olarak grip aşısı yaptırmasını öneriniz. Hepatit B enfeksiyonuna karşı 

bağışık değilse bağışıklanmasını öneriniz. İlk vizitte gebenin hemoglobin düzeyi 7 gr/dL 

ve altında ise, kanama veya lekelenmeler tarifliyor ise, preeklampsi belirtileri, 

hipertansiyon ve/veya proteinüri tespit edildi ise, glukoz tolerans testleri normal 

sınırlarda değil ise, el doppleri ile fetal kalp sesi alınamıyor ise, tedaviye rağmen dirençli 

bakteriüri varlığında, çoğul gebelik şüphesi durumunda, eşlik eden sistemik hastalıkların 

varlığında, akut batın semptomları mevcut ise yada şüphe duyulan tehlikeli olabilecek 

bulguların varlığında üst basamağa veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanının 

bulunduğu bir kuruma sevk işlemi yapılmalıdır. 
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Gebenin ikinci izlemi ise 18 -24. haftalar arasında gerçekleşmelidir. Bu dönemde de yine 

mümkün ise idrar tetkiki, hemogram ve ferritin ölçümleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon 

testleri, açlık plazma glukozu anormal değerlerde ise glukoz tolerans testi 

uygulanmalıdır. Fizik muayene detaylı olarak gerçekleşirilmeli, nabız sayımı ve tansiyon 

ölçümleri muhakkak yapılmalıdır. İlk viztteki muayene notlarına göz atılmalı, mevcut 

durumu sorgulanmalı ve bulgular kayıt edilmelidir. 

Üçüncü gebelik izlemi 28-32. gebelik haftaları arasında, dördüncü izlem ise 36-38. 

gebelik haftaları arasında gerçekleştirilmelidir. Bu takiplerinde birinci ve ikinci 

izlemlerde uygulanan basamaklar aynı şekilde yinelenmelidir. 32. gebelik haftasından 

itibaren elektronik fetal monitörizasyon (NST) ile de takip edilmesinin önerildiği 

unutulmamalıdır. Tüm gebelerin 35 -37. haftalar arasında grup B streptokok taraması 

açısından vajinal kültürlerinin yapılması sağlanmalıdır. 

Gravida: abortuslar, kimyasal gebelikler, molar gebelikler ve ektopik gebelik de dahil 

olmak üzere tüm gebelikleri kapsar. Henüz hiç gebelik yaşanmamış ise bu durum 

nulligravida olarak isimlendirilir. 

Parite: 20. gebelik haftasından sonra veya 500 gramın üzerinde gebeliğin sonlanması 

durumuna doğum denir ve bu gerçekleşmiş doğumlara da parite adı verilir. Gebeliğini 

20. haftanın ilerisine taşıyamamış olan kadın parite açısından halen nullipardır. 

Abortus: 20. gebelik haftasından önce gebeliğin sonlanması durumudur. 

Düşük Tehdidi (abortus imminens) : Gebeliğin ilk 20 haftası içerisinde  ‘kanama + kramp 

şeklinde pelvik ağrı’ semptomları ile kendini gösteren obstetrik acillerdendir. Uterus 

beklenen gebelik haftası ile uyumlu büyüklüktedir. Mutlak yatak istirihati, hidrasyon, 
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konstipasyon gibi karın içi basıncı arttıran durumlardan kaçınılması ve cinsel ilişkinin 

ertelenmesi önerilmelidir. Kanama yakından takip edilmelidir. Progesteron ve benzeri 

medikasyonlar açısından kadın hastalıkları ve doğum uzmanı konsultasyonu akılda 

tutulmalıdır. Kanama materyaline eşlik eden fetal -plasental parçaların varlığı 

önlenemez düşük anlamına gelen abortus insipiens olarak isimlendirilir ve bu hastaların 

ivedilikle sevki sağlanmalıdır. Gebenin Rh uyuşmazlığı açısından değerlendirilmesi 

unutulmamalıdır. Vital bulguların takibi yapılmalıdır. 

Rh Uyuşmazlığı: Kanama veya abdominal travma tarifleyen gebelerde Rh uyuşmazlığı 

hiç bir muayenede unutulmamalıdır. 

Hiperemezis Gravidarum: Gebelikte görülen dirençli kusmalar dikkatli bir 

değerlendirme gerektirir. Özellikle %5’den fazla kilo kaybı olanlar, ketonemisi olanlar ve 

elektrolit imbalansı görülenler hastaneye yatış gerektirir. Dehidratasyon, B vitamini 

eksiklikleri, elektrolit bozuklukları ciddi komplikasyonlara neden olabilir. B1 -tiamin 

(Wernicke Ensefalopatisi), B6- piridoksin ve B12- kobalamin (anemi ve nöropatiler) 

eksiklikleri replase edilmelidir. Dehidratasyon uygun sıvılar ile dengeli şekilde tedavi 

edilmelidir. Dekstroz içerikli sıvılar (dolayısıyla  karbonhidrattan zengin diyet) Wernicke 

Ensefalopatisi riskini arttırırken, hipertonik (hiponatreminin hızla yükseltilmesi) sıvıların 

hızlıca uygulanması ise Santral Pontin Myelinozise yol açabilir. 

Ektopik Gebelik: Adet gecikmesi olan ve beta hCG değeri pozitif tespit edilen henüz 

ultrasonografi ile lokalizasyonu tespit edilmemiş tüm durumlarda dış gebelik şüphesi her 

zaman akılda tutulmalıdır. 

Gestasyonel Diyabetes Mellitus: Pregestasyonel diyabet varlığında gebelik öncesinde 

glisemik kontrol sağlanmalıdır. (HbA1C ≤ %6.5 (mümkünse ≤ %6.0) Açlık plazma glukozu 
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≤95 mg/dL, post-prandiyal 1. saat ≤120 mg/dL, 2. saat 140 mg/dL ye kadar kabul 

edilebilir) Tüm gebelerde 24-28. haftalar arasında “glukoz tarama testi” yapılmalıdır. İlk 

muayenenin gerçekleştiği gebelik haftasında açlık plazma glukozu 100-126 mg/dL 

arasında tespit edildi ise oral glikoz tolerans testi 24. gebelik haftasını beklemeden 

yapılmalıdır. 50 gr oral glikoz tolerans testi açlık veya tokluk durumu farketmeksizin 

uygulanabilir. Bu durum hasta uyumunda bir avantaj sağlayabilir. 50 gramlık test 

sonucunda açlık plazma glukozu ≥140 mg/dL’nin üzerinde olan gebelere, başka bir gün 

uygun açlık süresi sonrası 100 gram oral glikoz tolerans testi yapılmalıdır. Açlık plazma 

glukozu ≥180 mg/dL’nin üzerinde tespit edilen gebeler ise  direk olarak diyabetik kabul 

edilirler ve bunlarda oral glikoz tolerans testinin tekrarlanmasına gerek yoktur. 100 gr 

oral glikoz tolerans testinde en az iki değer normal sınırları aşmış ise gestasyonel 

diyabetten bahsedilir. 100 gr oral glikoz tolerans testi için normal dışı değerler şu 

şekildedir; açlık plazma glukozu ≥95 mg/dL, 1. saat ≥180 mg/dL,  2. saat ≥155 mg/dL, 3. 

saat ≥140 mg/dL. Tek değerin yüksekliği ise bozulmuş glukoz toleransı olarak 

değerlendirilmelidir. 75 gr oral glikoz tolerans testi sonucunda ise en az bir anormal 

değerin tespit edilmesi gestasyonel diyabet tanısı için yeterlidir. (açlık plazma glukozu 

≥92 mg/dL, 1. saat ≥180 mg/dL, 2. saat ≥153 mg/dL) 

Preeklempsi: Daha önce kan basınçları normal sınırlar içerisinde olan bir gebede 20. 

gebelik haftasından sonra en az dört saat ara ile yapılan iki ölçümde sistolik kan 

basıncının ≥ 140 mmHg’nın yada diyastolik kan basıncının ≥ 90 mmHg’nın üzerinde 

olması; ve bu duruma 24 saatlik idrarda ≥ 300 mg proteinürinin eşlik etmesi veya 

protein/ kreatinin oranının ≥ 0.3 olması ( her biri mg/dL cinsinden olmalı) ve stick ile 

yapılan idrar ölçümünde ≥ +1  proteinüri olması (diğer kantitatif ölçümlerin yapılamadığı 

durumlarda) preeklempsi olarak değerlendirilmelidir. Eğer kan basıncı yüksekliğine 
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proteinüri eşlik etmiyor ise trombositopeni  (< 100.000/mikrolitre), böbrek 

fonksiyonlarında bozulma (serum kreatinin konsantrasyonunun > 1,1 mg/dL’nin 

üzerinde olması yada başka bir böbrek hastalığının yokluğunda serum kreatinin 

konsantrasyonunun iki kat artması), karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma 

(transaminazlarının normal konsantrasyonun iki katına kadar artması), akciğer ödemi 

olması veya görme ile ilgili belirtilerin birinin yeni başlaması da preeklempsi olarak 

değerlendirilmelidir. 20. gebelik haftasından sonratespit edilen kan basıncındaki 

yüksekliğe proteinüri veya yukarıdaki sistemik belirtiler eşlik etmiyor ise gestasyonel 

hipertansiyondan bahsedilir. Gebelikten önce hipertansiyonun olması durumu kronik 

hipertansiyondur. Kronik hipertansiyon ile preeklampsinin birlikte olması durumuna 

süperempoze preeklampsi adı verilir. 

Kolestaz: Özellikle gebeliğin ikinci trimesterinden sonra yaygın kaşıntı, transaminaz 

yüksekliği ve sarılık ile prezente olabilen durumdur. 

Doğumu gerçekleşmiş olan kadın artık lohusalık dönemindedir. Doğum sonrası ilk izlem 

henüz daha doğum masasında iken başlar ve 0 -1. saatler arasında gerçekleşir. Akabinde 

ikinci izlem de hastane ortamında ve doğumu takip eden ilk 1 -6. saatler arasında 

gerçekleştirilir. Üçüncü izlem ise yine hastane ortamında ve ilk 6 -24. saatler arasında 

gerçekleştirilir. Vajinal yolla gerçekleşen doğumlar da en az 24 saat, sezaryen ile 

gerçekleşenlerde ise en az 48 saat doğumun gerçekleştiği sağlık kurumunda takibinin 

yapılması gerekmektedir. Dördüncü izlemden itibaren lohusanın takibi artık evde veya 

sağlık kurumunda gerçekleştirilebilir durumdadır. ve postpartum 2 -5. günler arasında 

gerçekleştirilmelidir.  
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Annenin doğum şekli ve süreci hakkında anamnez alınmalıdır. Gebelik süreci hakkında 

bilgi sahibi değil iseniz bu dönemide kapsayacak şekilde detaylı bir tıbbi öykü alınmalıdır. 

Lohusanın doğum sonrası ruhsal durumunun muayenenin her basamağında dikkatle 

değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kan basıncı 140/90 mmHg’nin üzerinde 

veya 90/50mmHg’nin altında ise dikkatli olunmalıdır. Lohusanın nabız sayısı 60- 100/dk 

arasında olmalıdır, solunum sayısı ise dakikada 10’un üzerinde ve 20’nin altında 

olmalıdır. Ateş ölçümü muhakkak yapılmalı ve 38 derecenin üzerindeki durumlar 

yakından takip edilmelidir. 

Kanama, meme ve emzirme problemleri, idrar ve barsak problemleri olup olmadığı, ağrı- 

ateş ve kötü kokulu akıntının varlığı sorgulanmalıdır. Doğum sonrasında ilk 48 saat vişne 

çürüğü –kırmızı renkli bir akıntı olağandır. Akıntının rengi 2 -10. günler arasında 

kahverengi –pembe arası br renge dönmelidir. Laktasyon devam ettiği sürece ilk 6 hafta 

boyunca lekelenme tarzında bir akıntının görülmesi olağandır. Yoğun, pis kokulu, pıhtılı 

ve batın muayenesinde uterus hassasiyeti tespit edilen akıntılar postpartum 

enfeksiyonlar açısından kadın doğum uzmanları ile konsulte edilmelidir. Vajinal 

doğumlarda epizyotomi alanı, sezaryen doğumlarda ise insizyon hattı dikkatle muayene 

edilmelidir. Şişlik, ısı artışı, ağrı açısından bu alanlar değerlendirilmelidir. Meme 

muayenesi lohusanın değerlendirilmesinde unutulmamalıdır. Bacaklarda ağrı, şişlik, ısı 

farklılığı, çarpıntı ve nefes darlığı olup olmadığı tromboembolik olaylar açısından 

dikkatle değerlendirilmelidir. Gerekli duyulan laboratuvar tetkikleri yapılmalıdır. Demir 

ve D vitamini desteğine devam edilmelidir. Barsak fonksiyonlarının vajinal yolla doğum 

sonrası 2- 3. günlerde, sezaryen ile doğum sonrası ise 3 -5.günlerde normale döneceği 

bilinmelidir. Annenin en az 6 ay boyunca bebeğine yanlızca anne sütü vermesi 

konusunda bilgilendirmeler yapılmalı ve bu konuda desteklenmesi sağlanmalıdır. Yeni 
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bir gebelik istemlerinin olması durumunda iki doğum arasındaki sürenin en az iki yıl 

olmasının daha sağlıklı olacağı yönünde çiftlere bilgilendirmeler yapılmalı ve 

kontrasepsiyon yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir. Beşinci izlem doğum sonrası 13 -

17, altıncı izlem ise 30 -42. günler arasında yapılmalıdır. Uterusun involusyonunun 

değerlendirilmesi açısından fundus muayenesi tüm izlemlerde yapılmalı ve son izlemde 

fundusun simphisis pubis hizasında olduğu doğrulanmalıdır. Yine son izlemde gebelikte 

veya öncesinde alınmamış ise servikovajinal smear alınmalıdır. Labortuvar olarak 

değerlendirilmesi gerekli görülen tetkikler çalışılmalıdır. Gestasyonel diyabet öyküsü 

olan kadınların postpartum 6 -12. haftalar arasında oral glukoz tolerans testi yaptırması 

gerekliliği hatırlatılmalıdır. 
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Birinci Basamakta Astım ve KOAH: Tanıdan, Tedavi ve Takibe 

Murat Yalçınsoy 

 

Astım ve KOAH, en sık görülen kronik akciğer hastalıklarıdır. Her ikisi de 

havayolu obstrüksiyonu ve kronik havayolu inflamasyonu ile karakterizedir.  

TANIM 

KOAH: Zararlı partiküller ile gazlara belirgin maruz kalınması genellikle 

neden olduğu havayolu ve/veya parankim anormalliklerinden kaynaklı kalıcı 

hava akım kısıtlanması ve solunum semptomları ile karakterize yaygın, 

önlenebilir ve tedavi edilebilir” bir hastalıktır. 

ASTIM: Astım doğrudan ya da dolaylı uyaranlara karşı gelişen hava yolu aşırı 

duyarlılığı ile ilişkili Kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize heterojen 

bir hastalıktır. Hırıltı, nefes darlığı, göğüste Sıkışma ve/veya öksürük gibi solunum 

semptomları ve ekspiratuar hava akımı kısıtlılığı ile birlikte tanımlanır. 

EPİDEMİYOLOJİ 

KOAH: KOAH prevalansı, PLATİNO çalışmasında 40 yaş üzeri % 7.8- 20, BOLD 

çalışmasında % 11.4 ( %8.4-15) bulunmuştur. Ülkemizde Malatya Çalışması 40 yaş üstü 

% 9.1, Adana Çalışması 40 yaş üstü %20 bulunmuştur. Bu veriler ışığında yaklaşık 3.5- 4 

milyon KOAH’lı olduğu tahmin edilmektedir. 
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ASTIM: Görülme sıklığı: Yeni Zelanda, Pasifik adaları; >%20, Güney Asya, Kuzey Amerika 

Kızılderilileri, Eskimolar; <%1, Avrupa; %5-10 dir. Türkiye; 3.5 milyon hasta olduğu 

tahmin edilmektedir. 

RİSK FAKTÖRLERİ 

KOAH: Genetik faktörler, Yaş ve cinsiyet, Akciğer büyüme ve gelişimi, Maruziyetler, 

Tütün ve ürünleri, İç ortam hava kirliği (organik yakıt), Mesleksel maruziyet, Dış ortam 

hava kirliği, Sosyo-ekonomik durum, Bronş aşırı duyarlılığı ve astım, Enfeksiyonlar, 

Kronik bronşit. 

ASTIM: Allerjenler: İç ortam (Akarlar, ev hayvanları, hamamböceği ve küf mantarları) ve 

Dış ortam (Polenler ve küf mantarları), İnfeksiyon (Çocukluk çağı enfeksiyonları atopiyi 

önler (hijyen hipotezi),  Viral ve atipik etkenlerle enfeksiyon riski artırır), Meslek ( Çiftçilik 

ve ziraat, boyacılık, temizlik, kuaför, fırıncılık, plastik üretimi, Sigara (Hamilelik 

döneminde sigara içilmesi, Aktif ve pasif maruziyet), Hava kirliliği (İç ve dış ortam), Diyet 

( Anne sütü ile beslenenlerde, inek sütü ile beslenenlere göre daha az, Omega 3 den 

zengin diyet alanlarda daha az). 

TANI 

Astım tanısı öykü ve fizik muayeneye ile konulur. Tetkikler diğer tanıları dışlamak içindir. 

Solunum fonksiyon testinde reverzibilite astım tanısını desteklemekte önemli bir 

bulgudur. KOAH da ise uygun semptom, fizik muayene ve risk faktörleri ile KOAH 

düşünülen hastada mutlaka spirometre ile obstrüksiyonun gösterilmesi gerekir.  
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Reverzibilite iki şekilde yapılır;  

1- erken reverzibilite: Kısa etkili beta-2 agonist (400 g salbutamol veya 1000 g 

terbutalin) sonrası 15 dakika sonra yapılan spirometre de FEV1 değerinde %12 ve 

200ml artış olması,  

2- geç reverzibilite: İki haftalık oral prednizolon veya 6-8 hafta uygun doz inhaler steroid 

sonrası yapılan spirometre de FEV1 değerinde %12 ve 200ml artış olması gerekir. 

Akciğer grafisi: Astımda genelde normaldir. Astım atakta aşırı havalnam bulguları 

görülebilirken, KOAH’ta genellikle Aşırı Havalanma Bulguları (Diafragmalarda aşağı inme 

ya da düzleşme, Kalp gölgesinde daralma ve uzama, Damar gölgelerinde azalma, Kalp 

gölgesi altında havalı akciğer dokusu, Yan grafide retrosternal havalı bölgede artma) 

görülür. 

TEDAVİ 

KOAH:  

 Semptomların giderilmesi, 

 Hastalığın ilerlemesinin önlenmesi, 

 Egzersiz toleransının düzeltilmesi, 

 Sağlık durumunun iyileştirilmesi, 

 Komplikasyonların önlenmesi ve tedavi edilmesi 

 Alevlenmelerin önlenmesi ve tedavi edilmesi, 

 Mortalitenin azaltılması. 
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Semptomatik tedavinin temelini bronkodilatatörler oluşturur 

 Günümüzde kullanılan bronkodilatatörler; 

 antikolinerjikler, 

 beta 2 agonistler, 

 teofilin 

İnhalasyon yolu tercih edilmelidir. Tek grup ilaç yerine farklı grup ilaçların birlikte 

kullanımı spirometri ve semptomlarda daha büyük değişiklik sağlar. 

ASTIM:  

    KONTROL EDİCİ İLAÇLAR                                                RAHATLATICI İLAÇLAR 

İnhale ve sistemik steroidler Kısa etkili beta-2 agonistler 

Uzun etkili beta-2 agonistler Sistemik steroidler 

Lökotrien reseptör antagonistleri Aminofilin 

Uzun etkili teofilin  Antikolinerjikler 

Anti IgE   

 

Referanslar:  

1-) Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD. The Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD) 2021 report. Available from: https://goldcopd. 
org/2021-gold-reports/[Access: 25.NOV.2020]. 

2-) Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM, et al. International variation in the prevalence of COPD 
(the BOLD Study): a population based prevalence study. Lancet 2007;370:741-50. 

3-) Menezes AMB, Parez-Padilla R, Jardim JRB et al. Chronic obstructive pulmonary disease in fi 
ve Latin American cities (The PLATINO study): a prevalence study. Lancet 2005; 366: 1875-81. 

4-) Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention 
(Update 2020). Avaliable from: https:// ginasthma.org/gina-reports/ 
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Çocukluk Döneminde Hipertansiyon: Tanıdan Tedavi Ve Takibe 

Şenay Zırhlı Selçuk 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Nefroloji BD. 

 

Obezite oranı arttıkça çocukluk ve adölesan çağında hipertansiyon (HT) 

görülme sıklığı da artmaktadır. Kötü kan basıncı (KB) kontrolü (sistolik KB-

SKB > 115 mmHg) ölümlerden sorumlu risk faktörleri arasında dünyada 

birinci sırada yer almaktadır. Hipertansiyon ayrıca erişkinlerde son dönem 

böbrek yetmezliğinin (SDBY) en sık ikinci nedenidir. Hipertansiyonda tanı ve 

tedavi gecikmesi son-organ hasarına neden olmakta ve yaşamın erken 

dönemlerinde önemli kardiyovasküler morbidite ve mortaliteye yol 

açmaktadır. Erken tanı ve uygun tedavi ile erken erişkin dönemde HT ilişkili 

komplikasyonlar önlenebilir. 

Normal kan basıncı (KB): Hipertansiyonu tespit edebilmek için KB ölçümü yapmak 

gerekir. Çocukluk çağında KB ölçümü fizik muayenenin bir parçasıdır. Çocuklarda KB yaş, 

kilo ve boya göre değişiklik gösterir. Yeni doğan döneminde düşük olan KB ilk 2 ay içinde 

hızlı, daha sonra yavaş bir artış göstererek ergenlik dönemine kadar bir yükselme eğilimi 

gösterir. KB’ın değerlendirilmesinde sağlıklı kız ve erkek çocuklar için ayrı ve boy 

uzunluğu da dikkate alınarak hazırlanmış SKB ve diyastolik KB (DKB) üst sınırlarını 

gösteren standart tablolardan yararlanılır.  

Kan basıncı (KB) ölçüm yaşı: Üç yaş altı çocuklarda HT için risk faktörleri varsa 

(prematürite ya da umbilikal arter kateterizasyonu dâhil yenidoğan dönemi 

komplikasyonu olanlarda, konjenital kalp hastalarında, tekrarlayan idrar yolu 
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enfeksiyonları dâhil tüm böbrek hastalığı olanlarda vs); 3 yaş üstü çocuklarda ise her 

kontrolde KB ölçümü yapılmalıdır. 

Kan basıncı (KB) ölçüm yöntemleri 

1. Direk intra-arteriyel ölçüm  

2. İndirekt ölçüm 

a) Palpasyon  

b) Oskültasyon (Tercih edilen yöntem 

c) Osilometrik yöntem 

d) Ayaktan KB izlemi (Ambulatory Blood Pressure Monitoring-ABPM) 

 

Osilometrik yöntem: İlk KB ölçümü çocuklar için valide edilmiş osilometrik bir cihaz ile 

yapılabilir. Osilometrik ölçümde KB yüksek saptanır ise (bu ölçümde SKB 10 mmHg, DKB 

5 mmHg yüksek olabilmektedir) en az iki ölçüm daha yapılmalı ve oskültasyon ile 

doğrulanmalıdır. Sonrasında üç ölçümün ortalaması alınıp sınıflandırılmalıdır.  

Standart sfingomanometre ile kan basıncı ölçümü; Çocuk oturur veya sırt üstü yatar 

konumda olmalıdır. İstirahat halinde 3-5 dakika geçmiş olmalı ve ölçüm için sağ kol tercih 

edilmelidir. KB yüksek ise her dört ekstremiteden de ölçüm yapılmalıdır. Seçilen 

manşonun boyutu çocuk için uygun olmalıdır (kolun çevresinin en az %60-80’ini sarmalı 

ve kol uzunluğunun en az 2/3’ünü örtmelidir). Yaşa uygun manşonu boyutları Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Yaşa uygun kaf (manşon) boyutları  

Yaş Kol çevresi (cm) Kaf eni (cm) Kaf boyu (cm) 

Yenidoğan  10 4 8 

İnfant  6-15 5 15 

Çocuk  16-21 8 21 

Adölesan  22-26 10 24 

Erişkin  27-34 13 30 

Büyük erişkin  35-44 16 38 

Alt ekstremite  45-52 20 42 

 

Manşon SKB’nın 20-30 mmHg üzerinde şişirilmeli ve 2-3 mmHg/saniye hız ile 

söndürülmelidir. 1. korotkoff sesinin duyulduğu nokta SKB değeri; 5. korotkoff sesinin 

kaybolduğu nokta ise DKB değeridir.  

Ayaktan KB izlemi (Ambulatory Blood Pressure Monitoring-ABPM); Kan basıncının gün 

içindeki değişikliklerinin bilinmesi istenen hastalarda, hastane/doktor korkusu olan, KB 

ölçümü yapılırken heyecanlanan ve korkan çocuklarda günlük yaşamları sırasında 

istenilen aralıklarla KB ölçümü gereken durumlarda ayaktan KB izlemi (ABPM) yapılır. 

Sistem kola takılan uygun boydaki bir manşet, pilli kayıt ünitesi ve kayıtları değerlendiren 

bilgisayar programından oluşur. Bu cihaz ile 24 saat boyunca gündüz 15, gece 30 dk 

aralıklarla otomatik olarak doppler yöntemiyle KB ölçülerek kayıt edilir ve 

değerlendirilir. Manşon dominant olmayan kola uygulanmalı ve uygun boyutta 

seçilmelidir. Ölçüm sonuçlarını hasta görmemelidir. 

Ayaktan KB izlemi; Teşhis amaçlı (beyaz önlük ve maskelenmiş HT), prognostik amaçlı 

(dipper/non-dipper ayırımında) ve tedavinin değerlendirilmesi amaçlı (epizodik 

hipotansiyon/HT tespiti ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi) kullanılabilir. 
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ABPM’de KB yükü (%); ABPM ile ölçülen SKB ve/veya DKB kendi yaş, cins ve boyuna 

göre 95p üzerinde olanların toplam ölçüm sayısına oranı ile bulunur. KB yükü %25 ve 

üzeri ise HT olarak kabul edilmektedir  

Hipertansiyon-Tanım: SKB veya DKB’nın, en az 3 ayrı zamanda, yaş, cins ve boya göre 

95. persentilin üzerinde olmasıdır. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından 2017 

yılında güncellenen çocuk ve adölesanlarda KB sınıflandırılması Tablo 2’de verilmiştir.  

Etiyoloji: Yetişkinlerde HT %90 primer, %10 sekonder nedenlere bağlı iken; çocuklarda 

%85 sekonder, %15 primer HT şeklindedir. Bu nedenler içerisinde de %60-80 renal 

parankimal nedenler ve %9-25 renovasküler nedenler söz konusudur. Yaşlara göre 

kronik hipertansiyonun en sık nedenleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Hipertansiyon sıklığı: Hipertansiyon prevalansı çocuklarda %1-3; gençlerde %15, 

erişkinlerde %25 ve 65 yaş üstünde %65 oranındadır. 

Beyaz önlük hipertansiyonu; Hastanede veya doktor ofisinde ölçülen KB değerleri >95p 

ancak normal hayatta ölçülen KB değerleri <90p’dir. Görülme oranı %12,9-88’dir. 

Kardiyovasküler hastalık riski normotansiflerden yüksek ancak persistan HT’lilerden 

düşüktür.  

Maskelenmiş hipertansiyon; Muayenede KB değerleri normal ancak ABPM’de 

hipertansiftir. Hedef organ hasarı yüksektir. Çocuklarda sıklığı %7,6-26 oranındadır 

(erişkinde %5-23).  
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Tablo 2. Çocuk ve adölesanlarda güncel KB sınıflandırması  

KB Evre  1-13 yaş arası çocuklar 13 yaş üstü çocuklar 

Normal KB  SKB ve DKB < 90p KB <120/80 mmHg 

Yüksek KB 
(PreHT) 
 

95p > SKB ve/veya DKB ≥ 90p 
VEYA 
95p > KB > 120/80 mmHg (hangisi düşükse) 
(Hastanın KB >120/80 mmHg ve bu değer hasta için 
<90p’de olsa yüksek KB olarak sınıflandırılır) 

SKB 120-129 mmHg 
arasında ve DKB < 80 
mmHg 
 

Evre 1 HT 
 

95p + 12 mmHg > SKB ve/veya DKB ≥ 95p 
VEYA 
KB 130/80-139/89 mmHg arasında (hangisi düşükse) 

KB 130/80-139/89 mmHg 
 

Evre 2 HT 
 

SKB ve/veya DKB ≥ 95P + 12 mmHg, 
VEYA 
KB ≥ 140/90 mmHg (hangisi düşükse) 

KB ≥ 140/90 mmHg 
 

 

Tablo 3. Yaşlara göre kronik hipertansiyonun en sık nedenleri 

 

Kan basıncını etkileyen faktörler: Yaş, cins, boy, doğum ağırlığı, anne sütü, obezite, 

fiziksel aktivite, ırk, aile hikâyesi, genetik, nefron sayısı, tuz alımı, çevre, uyku apnesi, 

serum ürik asit ve homosistein düzeyleridir. 
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Hipertansiyonun sekelleri (hedef organları) 

1) Ateroskleroz  
2) Sol ventrikül hipertrofisi (LVH) 
3) Karotid arterde intima media kalınlaşması 
4) Retinal arterlerde daralma (hipertansif retinopati) 
5) Böbrek hasarı (mikroalbüminüri) 

 

Hipertansiyon semptomları 

Erişkinlerde erken dönemde genellikle asemptomatiktir ancak çocuklarda ise erken 

dönemde de >%50’de semptom vardır. 

Tablo 4. Hipertansiyon semptomları  

Yenidoğan Çocuk Hipertansif kriz bulguları 

Solunum yetmezliği 
 Konvülziyon  
 İrritabilite ya da letarji  
 Solunum sıkıntısı  
 Konjestif kalp yetmezliği (KKY)  
 

Yenidoğanlarda görülen 
bulgulara ek olarak: 
Baş ağrısı  
Uyku bozuklukları 
Yorgunluk/güçsüzlük  
Göğüs/karın ağrısı 
Bulanık görme 
Epistaksis  
Bell paralizi 

SSS bulguları;  
 Şuur bulanıklığı/kaybı  
 Konvülziyon  
 Delirium  
 Koma  
 Ensefalopati  
 Kalp yetmezliği bulguları 

 

Hipertansif hastanın değerlendirilmesi  

Öykü 

‒ Prenatal: Prematüre doğum, SGA, perinatal asfiksi, bronkopulmoner displazi, 
oligohidramnios, umbilikal arter/ven kateterizasyonu, maternal HT vs 

‒ Vücut ağırlığı değişiklikleri  
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‒ İdrar yolu infeksiyonu: ispatlanmış veya şüpheli  

‒ Katekolaminlerin arttığı durumlar: Epizodik terleme, çarpıntı, flushing, sinirlilik vs 

‒ Aile öyküsü: Ailede HT (+), erken miyokard infarktüsü (MI), lipid metabolizması 
anomalileri, ev içinde sigara kullanımı vs 

‒ İlaç alımı öyküsü (steroid, NSAID, sempatomimetik, trisiklik antidepresanlar vs) 

‒ Diğer medikal durumlar: SLE, hematüri, son dönem böbrek hastalığı (SDBH) vs 

Fizik muayene 

‒ Boy, ağırlık, BMI (ağırlık/boy2), Tanner evresi 

‒ Vital bulgular: Dört ekstremiteden KB ölçümü, kalp hızı, alt ve üst ekstremite 
nabızları 

‒ Yüz: Aydede yüzü, şeytan yüzü, bell paralizisi 

‒ Tiroid: Tiromegali, kitle 

‒ Kardiyovasküler sistem: Hiperdinami, gallop ritmi, üfürüm 

‒ Akciğerler: Ral, ronküs, hırıltı, hışıltı 

‒ Abdomen: Kitle, üfürüm, hepatomegali  

‒ Deri: Döküntü, cafe-au-lait, stria, ash leaf lekeleri, skar, purpura  

‒ Genitoüriner sistem: sırtta ve karında üfürüm, virilizasyon, gecikmiş puberte, 
ambigus genitale  

‒ Ekstremiteler: Ödem, raşitizm 

‒ Sırt: Kostovertebral açı hassasiyeti, buffalo hump vs 

‒ Eklemler: Artrit, şişlik vs 
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Laboratuvar  

Tablo 5. Hipertansiyonda istenecek tetkikler 

Tarama testleri TİT (proteinüri açısından) 
Tam kan sayımı (CBC) 
Elektrolitler, BUN, Cr, Ca, P, Ürik asit 
Üriner USG ve renal doppler USG 
Göz konsültasyonu (HT retinopati açısından) 
EKO (LVH ve aort koarktasyonu açısından) 
Hormon düzeyleri: sT4, TSH, Renin, Aldosteron 

Özel testler 
 

Renal patoloji varsa; 24 h idrarda protein atılımı ve kreatinin klirensi 
Üriner USG’de anomali varsa; DMSA/MAG3 veya DTPA 
Renal arter stenozundan şüpheleniliyorsa Kaptoprilli sintigrafi, renal 
anjiografi veya MR anjiografi 
Obezite varsa; Açlık insülini ve glukozu, lipit paneli  
Monogenik HT şüphesinde; kan gazı, spot idrar Na, K 
24 saatlik idrarda VMA, HVA ve 5HİAA (Feokromasitoma kliniğinde) 
MIBG sintigrafisi (idrar metanefrinleri yüksek ise) 

 

Hipertansiyon tedavi  

Hipertansiyon tedavisinde amaç 

1. Erken ve geç dönemde kardiyovasküler hastalık ve hedef organ hasarı riskini 
azaltmak/önlemek 

2. Hedef organ hasarı olmayan primer HT için KB’yi cins, yaş ve boya göre 95p altına 
düşürmek,  

3. Kronik böbrek hastalığı (KBH), Diabetes Mellitus (DM) ya da hedef organ hasarı olan 
HT için KB’yi cins, yaş ve boya göre 90p altına düşürmek 
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Hipertansiyon tedavisi 

1) Non-farmakolojik tedavi  

2) Farmakolojik tedavi  

3) Hipertansif kriz tedavisi  

 

1. Non-farmakolojik tedavi (yaşam şeklini değiştirme) 

Ucuz ve genel sağlık için de yararlı olduğundan, antihipertansif ilaç kullanımını önleme, 

geciktirme ya da azaltma açısından önemlidir. Özellikle hedef organ hasarı olmayan 

prehipertansifler bu yaklaşımdan yarar görmektedir.  

a) Diyet 

‒ Tuz kısıtlı diyet (<2300 mg/gün) 

‒ Mineral: K, Mg, Folik asit, liften zengin diyet 

‒ Doymamış yağ oranı yüksek, doymuş yağ içeriği düşük olmalıdır 

‒ Öneri: Taze sebze- meyve ve düşük yağlı mandıra ürünleri, tuz kısıtlı diyet olmalıdır.  

b) Egzersiz: 

‒ HT ve kardiyovasküler risk faktörleri için yararlı olduğu düşünülmektedir. 

‒ Ağırlık kaldırma dışında egzersizler önerilir. 

‒ Kontrol altına alınmamış Evre II HT’de yarışma sporları yasaklanır. 

2. Farmakolojik tedavi  

‒ Yüksek KB (PreHT);  

‒ Semptomatik ya da sekonder HT ise,  

‒ KBH, DM, KKY, LVH varsa,  

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

238 

‒ 3-6 ayda non-farmakolojik tedaviye yanıtsızsa 

‒ Evre 1 HT;  

‒ Semptomatik ya da sekonder HT ise,  

‒ KBH, DM, KKY, LVH varsa,  

‒ 3-6 ayda non-farmakolojik tedaviye yanıtsızsa 

‒ Evre 2 HT; 

‒ İlk tedavi olarak başlanmalıdır 

 

Farmakolojik tedavi prensipleri 

Tek ilaçla, önerilen en düşük dozla, tedaviye başlanmalı ve amaçlanan KB’ye ulaşana 

kadar doz arttırılmalıdır. Maksimum doza ulaşıldığı halde KB 2 hafta içinde düşmüyorsa 

ya da yan etki görüldü ise ikinci ilaç verilmelidir. Üçüncü bir ilaç ilavesi gerekiyorsa, 

HT’nin esansiyel olmadığı düşünülmeli ve etiyoloji açısından hasta yeniden 

değerlendirilmelidir. 

 

Çocuklarda sık kullanılan antihipertansif ilaçlar 

1) Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) veya Anjiotensin reseptör 
blokerleri (ARB) 

2) Kalsiyum kanal blokerleri (KKB) 

3) Diüretikler  

4) Adrenerjik blokerler  

Hipertansif çocukların tedavisinde pratik yaklaşım "ACD" stratejisidir; 
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A. ACEI ve ARB 

‒ ACEI: Kaptopril, enalapril, ramipril, lizinopril, fosinopril, benazepril, kinapril vs. 

‒ ARB: Valsartan, irbesartan, losartan, candesartan, olmesartan vs. 

B. Beta veya alfa blokerler 

‒ Hipertansif çocukların çoğunda tercih edilmezler. 

‒ Çocuklarda kullanılan alfa ve beta blokerler: atenolol, labetolol, metoprolol, 
propronalol. 

C.  KKB 

‒ β-blokerler ile birlikte kullanımı kontrendikedir (ventrikül disfonksiyonu veya AV blok) 

‒ Verapamil, diltiazem, nifedipin, nikardipin, amlodipin, isradipin, felodipin vs. 

D. Diüretikler 

‒ Furosemid, hidroklorotiazid, klortalidon, spironolakton, triamteren ve amilorid. 

Birden fazla ilaç kullanılacak ise; 

‒ A kategorisindeki ilaçlar C veya D grubu ilaçlarla kombine edilebilirler (A + C veya A 

+ D veya A + C + D). 

Tablo 6. Çocuklarda hipertansif emergency ve hipertansif urgency 

Hipertansif emergency 
 

Semptomatik şiddetli HT veya KB’da hızlı artış + bir veya daha fazla 
hedef organ hasarı: 
Nöbet veya ensefalopati 
Papil ödem ve retinal hemoraji veya eksuda 
Kalp yetmezliği 
Böbrek yetmezliği 

Hipertansif urgency 
 

Şiddetli HT veya KB’da hızlı artış + hedef organ hasarı veya major 
semptomları yok. 
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Tedavi 
 

Amaç KB’yi düşürmek ancak hedef organ hasarından sakınmaktır  
Hızlı düşüşlerde özellikle serebral iskemi gelişebilir 
Temel prensip yoğun bakım ünitelerinde, hızlı ama kısa etkili ilaçların 
infüzyon şeklinde verilerek yakın takip edilmesidir 
Hastanın KB’nın ilk 8 saatte %25, takip eden 24-48 saatte de normal 
değerlere düşmesi planlanmalıdır. 
Esmolol, sodyum nitroprussid, labetalol ve nicardipin hipertansif 
emergency’de İV kullanılan hızlı etkili antihipertansif ilaçlardır. 
Hipertansif urgency için klinik duruma göre İV ya da oral tedavi 
kullanılabilir. 
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INTRODUCTION 

DOCK 8 deficiency is a combined immune deficiency that includes atopy, 

autoimmunity, and cancer. (1). It was described in 2009 in people previously 

identified as autosomal recessive hyper IGE syndrome (2). Malignancy is a key feature 

of DOCK 8 deficiency and tends to be aggressive. The disease presents at an early age 

with severe allergic symptoms, including atopic dermatitis, food allergies, asthma, and 

eosinophilic esophagitis. 

CASE 

The patient was a 13year old girl who presented  with a sty in her  right eye at the age 

of 8. She was healthy otherwise and did not have any known disease. On physical 

examination, there was a lump originating from the right eyelid, vesicular herpetic 

lesions around the mouth, aphthous widespread lesions in the mouth starting from the 
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left retromolar trigon and extending to the anterior incisors, and crepitant  rales on 

auscultation of lungs. In the same year, the lump on the eyelid was surgically removed 

and  pathology was reported as inflammation rich in eosinophils. Following excision, the 

lesion in the eye began to re-grow. There was no microbial growth from the wound 

culture taken from the eye. Partial response to antibiotic treatment was seen. After 7 

months, there was purulent discharge  from the same eye, 8-10 leukocytes and bacteria 

were seen in the stained preparation. C.trochomatis and N.gonorrhoeae vaginalis PCR 

tests were negative. On second opinion consultation for pathological diagnosis of the 

lesion, it was learned that there was no malignity. The patient also had itchy, papular, 

recurrent lesions in the perineal region that had been going on for 5 years. Vaginal 

culture showed Staphylococcus aureus. The lesions were recurrent responding to 

topical treatment. In 2017, she had a sudden onset of severe right leg pain and was 

admitted to the hospital. Doppler USG revealed that there was no arterial flow in the 

popliteal artery. Emergency embolectomy was performed by the CVS;  Aspirin and low 

molecular weight heparin were started. During hospitalization she had an anaphylactic 

reaction to piperacillin-tazobactam. On her lab examination IgE was high and hyper IgE 

syndrome was diagnosed and blood for genetic testing was sent (Table 1 and 2). The 

patient had seizures during follow-up and admmitted to the ICU. The cranial CT of the 

patient was normal. After discharge she was started on IVIG treatment once in 3 weeks 

. The  pubic area was biopsied and reported as focal excoriation in the epidermis, 

acanthosis, perivascular mild eosinophil and lymphocyte infiltration in the dermis. HPV 

PCR was negative from the lesion. On genetic screening for thrombosis, MTHFR A1298C 

heterozygous, Factor I3V34L heterozygous mutation was detected. DOCK8 25-46 

homozygous deletion was found on genetic testing. There was no matched family donor  
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and unrelated allogeneic stem cell transplantation was performed in October, 2019 

after myelo-ablative conditioning. The patient was discharged post-transplant on 19th 

day without any problems. In the follow up of the patient, the lesion in her eye reduced 

significantly (F). Chimerism analysis was between 71% -100% during follow-up and no 

complications were observed. Immunsupressives were discontinued in April 2020, post-

transplant 6 month. 

 

Figure 1. Eye lesion pre- & post transplant 
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Table 1: Immunoglobulin levels pe-& post-transplant 

 PRE-TRANSPLANT POST-TRANSPLANT 

IGA 142,00mg/dl 
(85-211) 

80,00 mg/dl 
(85-211) 

IGG 1019,00mg/dl 
(889-1359) 

1810,00 mg/dl 
(822-1070) 

IGM <22mg/dl 
(46-112) 

71,00  mg/dl 
(39-79) 

TOTAL IGE  4480  IU/ml 
(1080-1588) 

 503 IU/ml 
(984-1322) 

 

Table 2: Lymphocyte subset analysis pre- & post-transplant 

 PRE-TRANSPLANT POST-TRANSPLANT 

CD3 43.1(63.Ç2-77.8) 54.3(N:62.6-80.4) 

CD4 24.2(31.7-47.4) 14.0(N:32.6-51.5) 

CD8 13.9(17.1-30.0) 39,9(N:19-29) 

CD19 33.1(12-24) 20.5(N:11.9-20.0) 

CD45 100 100 

NK 20.2(5.4-18.6) 19,7(N:4.3-16.2) 

HLA-DR 52 45,1 

 

DISCUSSION 

Dock 8 deficiency is autosomal recessive(3) combined immune deficiency. High Ig E 

levels ,severe egzema, respiratory tract infections and cutenous  infections are major 

findings.(3)There is susceptibility to cutaneous viral infections such as mollusgum 

contogiosum, HSV, HPV.  Common malignancies are HPV-associated squamous cell 

carcinomas, EBV-associated lymphomas, smooth muscle tumors, microcystic adnexal 

carcinoma and rapidly progressive T-cell lymphoma. DOCK 8 deficiency is characterized 

by high mortality and morbidity. Dental, skeletal and connective tissue abnormalities 
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are often absent. Neurological manifestations including vasculitis, vascular aneurysm, 

and cerebral infarction are common complications. DOCK 8 deficiency covers both T and 

B cells In time lymphopenia progresses. Low IgM levels are also observed in addition to 

eosinophilia and high IgE levels. IgA and IgG levels are usually normal. Poor vaccine 

response is an important finding. Elevated serum IgE level, normal total B lymphocyte 

percentage, low memory B lymphocyte values in CD3, CD4, CD8-associated 

lymphopenia environment are highly correlated with DOCK 8 (4). Hematopoietic stem 

cell transplantation is the only treatment for DOCK 8 deficiency and recommended in 

the early stages of the disease.  

Aydın et al, in their series of transplanted Dock 8 deficient patients revealed that all 

disease-related manifestations in DOCK8 deficiency are corrected by HSCT. As shown in 

previous smaller case series, eczema and mollusca resolved or improved in almost all 

affected patients. Most of the preexisting malignancies remained in remission after 

HSCT which supports that the strong predisposition toward malignancy in DOCK8 

deficiency is corrected or at least improved by HSCT, although long-term follow-up is 

not available yet. In our patient although there was no malignancy in the pathology, 

there was dramatic improvement in the eye lesion after HSCT(5). 

In conclusion, DOCK 8 deficiency should be suspected in case of consanguineous 

marriages, recurrent respiratory tract and cutaneous lesions in the presence of high Ig 

E level, and atopy. It should not be forgotten that IVIG treatment should be done 

regularly and bone marrow transplantation is the only treatment option to cure.   

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

250 

REFERENCES 

1-Catherine M. Biggs, Sevgi Keles, Talal A. ChatilaDOCK8 deficiency: Insights into 
pathophysiology, clinical features and management August 2017 

2-Alexandra F. Freeman & Joshua D. Milner The Child with Elevated IgE and Infection 
Susceptibility Curr Allergy Asthma Rep. 2020 Aug 24;20(11):65. 

3-Shiva Saghafi, Zahra Pourpak, FranziskaNussbaumer,MohammadRezaFazlollahi et.al., 

DOCK8 deficiency in six Iranian patients. Clin Case Rep. 2016 May 17;4(6):593-600. 

4-Deidre R. Chang,, Jennifer Toh, , Gabriele de Vos,  Tatyana Gavrilova.,  Early Diagnosis in 
Dedicator of Cytokinesis 8 (DOCK8) Deficiency 

J Pediatr, 2016 Dec;179:33-35. 

 5- Susanne E Aydin , Alexandra F Freeman , Waleed Al-Herz , Hamoud A Al-Mousa, et al. 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation as Treatment for Patients with DOCK8 Deficiency. J 
Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Mar;7(3):848-855. 

 

Keywords: Dock 8 Deficiency, Hyper Ige Syndrome, Bone Marrow Transplantation 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

251 

A Case Report: HSCT As a Cure For a Child With Congenital 
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INTRODUCTION 

Kruppel Like Factor-1 is an erythroid cell development transcription factor which has an 

important role in globin gene transition, erythroid cell development, and erythrocyte 

maturation(1). The transcription factor is specific for the erythroid series. KLF-1 gene 

mutations may result in variable phenotypes. These phenotypes are clinically 

insignificant in Lu blood group, a mild increase in the level of HbF or HbA2, or 

dyserythropoietictic anemia, and rarely hydrops fetalis(2).  

Congenital dyserythropoietic anemia presents as ineffective hematopoiesis with 

abnormal morphological features of erythroblasts. The ineffective erythropoiesis can 

show intramedullary erythroid cell death, reticulocytopenia, and erythroid hyperplasia 

in the bone marrow.  The types of dyserythropoietic anemia  (CDAs) are; type 1 CDA 
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caused by CDAN1 gene mutation, type 2 CDA caused by SEC23B gene mutation, type 3 

CDA caused by KIF23 gene mutation, and rare type 4 CDA caused by KLF-1 gene 

mutation(3). This study presents a a child with KLF-1 mutation who suffers from 

dyserythropoietic anemia that is cured with hematpoietic stem cell transplantation.  

CASE REPORT 

 26-month-old male child with congenital dyserythropoietic anemia followed at the 

Pediatric Hematology Clinic, was referred for bone marrow transplantation. The 

patient's 35-year-old mother, and 37-year-old father had a third-degree of 

consanguinity between them. The patient was the 2nd living child of his parents, there 

were two siblings before him who died after similar presentation. He was born as a term 

baby by C/S with meconium staining and hospitalized for 10 days in the newborn 

intensive care unit due to respiratory distress. He was noticed to have normocytic 

anemia on the 3rd day of his life. Hemoglobin electrophoresis was sent before blood 

transfusion support was given. The percentage of HbF on hemoglobin electrophoresis 

was 100%. The first blood transfusion was done when he was 3 days old and then blood 

transfusions were given regularly at least once a month until the age of 2,5.  

Bone marrow aspiration revealed significant erythroid hyperplasia, cellular bone 

marrow with predominant normoblasts. He was initially diagnosed as hereditary 

persistent fetal hemoglobinopathy. Gene mutations that could cause congenital 

dyserythropoiesis were investigated. His Beta-Globin gene study was normal. No RPS19 

gene mutation for Diamond Blackfan anemia was detected. A homozygous c.1089A> G 

mutation was detected in NM_006563_4 translocation of the KLF-1 gene. Genetic 

screening has also been carried out on his family. The heterozygous mutation was 
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detected in his mother, father, and sister. HLA tissue typing was performed on the 

family and his sister was found to be full match. Hematopoietic stem cell transplantation 

was performed on the patient from his 10-year-old sister on July 10, 2017. On his follow 

up post-transplant, he was hospitalized until 20 days post-transplant.  He had diarrhea 

on the 1st day after the transplant, and fever on the 7th day. Gram-negative bacterial 

infection  (ESBL+ E.Coli) was positive on catheter culture.  The catheter was removed, 

and appropriate antibiotherapy was initiated. Thus, the infection could be under 

control. During his 20-days hospitalization after the transplant, he needed two times 

red cell suspension twice and thrombocyte suspension once. He was discharged from 

the hospital with supportive treatments and cyclosporin as an immunosuppressant 

treatment.  Cyclosporine was discontinued 96 days after the transplantation. He was 

regularly called for outpatient clinic visits. Viral infections and chimerism were followed 

up in addition to the support treatments at the outpatient clinic visits. His last chimerism 

is 100% which was sent at 20 months post-transplant.  The patient, who completed his 

4th year after transplantation without any complications, does not need blood 

transfusions and remains healthy. 

DISCUSSION  

The prevalence of KLF-1 gene mutations is higher in thalassemia endemic areas(4). KLF-

1 mutations are associated with many different hematological phenotypes: hereditary 

fetal hemoglobin, borderline high HbA2, mild microcytosis, and / or hypochromia.  

However, these phenotypes generally cause a picture similar to mild beta 

thalassemia(4). 
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 In this case, the KLF-1 mutation led to a severe phenotype, congenital dyserythropoietic 

anemia type 4, which was previously diagnosed as persistent HbF.   

 Despite erythroid hyperplasia in the bone marrow in CDAs, insufficient reticulocyte 

response is observed(3). Although normal granulopoiesis and thrombopoiesis exist, 

there’s shortening of erythrocyte half-life which results in chronic or subacute jaundice, 

splenomegaly, less use of plasma iron due to ineffective erythropoiesis and iron 

overload(3). 

 In Type 4 CDA caused by KLF1 gene mutations;  mild to moderate splenomegaly, deep 

anemia and dependence on transfusion, normoblastic or mild-moderate megaloblastic 

erythropoiesis, nonspecific erythroblastic dysplasia are observed.  Congenital 

dyserythroid anemia can be diagnosed when other causes of congenital hemolytic 

anemia such as hereditary sideroblastic anemia and thalassemia syndromes are 

excluded(6). 

Transfusion programs are required along with iron chelation therapies (deferoxamine, 

deferasirox, deferiprone) to maintain acceptable hemoglobin values(5).  The only 

curative treatment for type 4 CDA is bone marrow stem cell transplantation.  In our 

patient, a cure was provided with this treatment. 

CONCLUSION 

Type 4 CDA is a rare but severe disease that can cause various complications due to 

anemia requiring regular blood transfusions and iron chelation therapies due to high 

iron levels.  The KLF1 transcription factor mutations has been shown to play a role in 

Type 4 CDA.  Early bone marrow stem cell transplantation was successfully performed 
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on a type 4 CDA patient with a homozygous KLF-1 gene mutation at Çukurova University 

Balcalı Hospital from his 10/10 HLA match sister.  It is crucial to perform bone marrow 

stem cell transplantation in the early period in type 4 CDA disease associated with KLF1 

gene mutation before various complications develop. 
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Kusma Atakları ve şiddetli gaz sancıları olan, dışkısında mukus 
gözlenen yeni doğan bebeklere Aile hekimlerinin yaklaşımı: 
Olgu Sunumu 

Aslı Azakoğlu Karaca 

ORCID iD: 0000-0003-4742-8023 

 

 

Özet 

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjileri son yıllarda giderek artan sıklıkta 

bildirilmektedir. Bu durum önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. 

Beslenme alışkanlıkları farklı olan toplum ve kültürlerde hastalığın sıklığı ve 

prognozu da farklı olabilmektedir. Sorumlu alerjenlerden en sık görülen inek 

sütü proteini olup, daha az oranda buğday, yumurta, dana eti ve soya 

gelmektedir. Hastalığın spesifik tanısal testi olmayıp, tanı gıda eliminasyon 

ve yükleme ile konulmaktadır. Olgu sunumu şeklinde derlenen bu bildiri aile hekimleri 

tarafından izlemleri yapılan yeni doğum yapmış annelerin kaygılarını azaltmak, süreçle 

ilgili gereken bilgiyi vermek ve bebeğin bu süreçte tanı alıp hızla tedavinin başlaması 

adına ilgili bölümlere sevkinin yapılmasını, yeni doğanda görülen besin alerjilerini; aile 

hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına tanıtmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kusma, Gaz Sancısı, Mukuslu Dışkı 
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Family physicians' approach to newborns with vomiting attacks, severe gas pains and 

mucous in their stool: A Case Report 

Abstract 

Food allergies in infants and children have been reported with increasing frequency in 

recent years. This situation has become an important public health problem. In societies 

and cultures with different eating habits, the frequency and prognosis of the disease 

may also be different. Among the responsible allergens, cow's milk protein is the most 

common, and wheat, eggs, beef and soy come to a lesser extent. There is no specific 

diagnostic test for the disease, and the diagnosis is made by food elimination and 

loading. This report,which has been compiled as a case report, aims to , inform family 

physicians and health workers about newborns food allergies and reduce the anxiety of 

mothers who have recently given birth. Also to give information about the process and 

refer the baby to the relevant departments in order to get the diagnosis and start 

treatment rapidly. 

Keywords: Vomiting, Gas Pains, Mucous Stool 

Giriş 

Anne sütü ile beslenen yeni doğan ve yaşamın ilk 6 aylık sürecindeki bebeklerde bazen 

mukuslu bazen de hem mukuslu hem de kanlı dışkı yapma ile kendini belli eden, bunun 

yanı sıra kusma atakları ve kolik tarzda gaz sancıları nın, da olduğu duruma alerjik 

proktokolit(AP) denir(1). Besin alerjileri ile ilgili bilgiler mevcut olsa da, anne sütü alan 

yeni doğan bebekte gelişen alerjilerin kaynağı tam olarak netleşmemiştir. (2) Bu 

durumun geliştiği bebeklerin annelerine diyetlerinden alerjen olduğu tahmin edilen belli 

başlı gıdaları çıkarmaları önerilmiş olup sonrasında bebekte gözlenen semptomlardaki 
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hafifleme yada geçme ile yasaklanan gıda beslenmede tekrar açılır.2-4 hafta süren 

eliminasyon ile gözlem yapılır. Düzelme olmazsa farklı gıdalar diyetten çıkarılır. Hem 

bebek hemde anne için sancılı geçen bu sürecin yönetimi pediatristler ve çocuk alerji ve 

immünoloji uzmanlarınca yapılmaktadır.  

Bunun yanısıra bebeğin aşıları için aile sağlığı merkezine pek çok kez gelmek zorunda 

olan anne ve bebeğin sıkıntılı durumunu kendi takiplerini yapan aile hekimleri ve 

personelleri de yakından gözlemlemektedir. İşte bu sebepten bu tip vakaların 

yönetiminde birinci basamağa düşen görev çok önemlidir. Bebeğin kilo kaybı yaşamadan 

annenin bilinçlendirilmesi ve derhal eliminasyon sürecine başlatılması önemlidir. (3,4) 

Klinikte yeni doğanlarda bulantı-kusma, kramp şeklinde karın ağrısı, karın şişliği, kabızlık 

ya da ishal, yağlı, kanlı/ mukuslu dışkı şeklinde ortaya çıkarken farklı sistemleri tutan bir 

alerji tablosu da gözlenebilir. Kaşıntı, kızarıklık, alerjik egzama, ürtiker cilt ile ilgili 

bulgulardan olup, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, göğüste hırıltı solunum yolu ile 

ilgili daha ciddi bulgulardandır ve anneyi endişelendirir. Gıda alerjilerinin bebek ve aile 

üzerine etkileri çok dramatiktir. Sosyal yaşamı, beslenmesi tamamen değişen annenin, 

doğum sonrası hormonlarının etkisiyle duygusal anlamda da yükü çok ağırdır. Ve süreç 

iyi yönetilmezse doğum sonrası depresyon hatta şizofreni kaçınılmazdır.  

AP sağlıklı yeni doğan bebeklerde mukuslu, ve kanlı dışkı varlığı ile kendini gösterir (5). 

Bebeklerde inek sütü protein alerjisi en yaygın görülenidir, ikinci sırada yumurta, daha 

nadir olarak soya, dana eti bildirilmiştir (6-8). 
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OLGU  

40 günlük kız bebeğinde emzirme sonrası gelişen ciddi kusma atakları ve mukuslu 

dışkılaması olan 34 yaşındaki annenin aile sağlığı merkezimize bebeğinin aşıları için 

geldiği süreçte bebeği ile ilgili ciddi yakınmaları olduğu gözlenmiştir. Gebelik sürecinde 

ki takiplerinde ciddi fıbromiyalji atakları geçiren hastanın, atopi öyküsü de mevcut olup, 

gebelikte insülin direnci de gelişmiştir. Yapılan tetkiklerinde açlık kan şekeri 98 mg/Dl 

çıkmıştır. Hastaya 75gr OGTT yapılmış olup gelen sonuçlar neticesinde hastaya diyet ve 

spor önerilmiştir. Hastaya hamileliğinin 4.ayı ve sonrasında aralıklı eliminasyon diyeti 

önerilmiş insülin direnci ve fıbromiyalji atakları için insülin ya da ağrı kesici ilaçlara 

başvurulmamıştır. Gebelik sürecinde eliminasyondan fayda gören annemizin, doğum 

sonrasında anne sütü alan bebeğinde de gece gündüz olan gaz problemi, emme sonrası 

fışkırır tarzda kusmalar ve mukuslu dışkılaması olan bebeğine teşhis koymak adına 

eliminasyon diyeti önerilmiş ve diyetinden önce inek sütü ve süt ürünleri daha sonra da 

glüten çıkarılmıştır. Bebeğin bu süreçte kusmaları azalmış, kolik durumu kısmen 

düzelmiş ve bezinde görülen mukuslu dışkının yavaş yavaş normale döndüğü 

gözlemlenmiştir. Anne bu kaygılı süreçte genel pediatri, çocuk allerji ve immunloji; 

hekimlerinden destek almış ancak süreci bizlerle de paylaşmıştır. 

Yaklaşık 2 hafta süt ve süt ürünleri kesilmiş, daha sonra yükleme yapılmış bebekteki 

genel durum gözlenmiştir. Bebeğin dışkısındaki mukus ve kan azalmış tam kesilmemiştir. 

Bunun üzerine basamak tedavi olarak glüten de annenin beslenmesinden kesilmiş ve 2 

li eliminasyonla hasta beslenmesine devam etmiştir. Bebeğin takiplerinde kilo kaybının 

olmadığı, genel durumunun iyi olduğu, persentil değerlerinin yaşıtları ile benzer olduğu 

gözlenmiştir. Anne bebeğindeki olumlu gelişmeleri gördüğünden, kolit durumunun 
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düzelmesinden, bebeğin dışkısının normale dönmesinden beslemesine aralıklı 

eliminasyon ile devam etmiştir. Hastaların takip ve izlemleri, aşılama programı 

doğrultusunda birimimizce devam etmektedir. 

Tanı 

Alerjik proktokolitin (AP) tanısı eliminasyon ve gıda yükleme ile konulmaktadır. 

Eliminasyon için 2-4 hafta süren allerjen olduğu düşünülen gıdalar diyetten kesilir sonra 

semptomların düzelmesi ile tanıyı doğrulamak için 2-4 hafta süren gıda yüklemesi 

yapılarak semptomların tekrar gelişmesi ile tanı alır. Anne sütü alan bebekte kanlı-

mukuslu dışkı görülürse eliminasyonu anne yapmak zorundadır. 

Sonuç 

Besin alerjilerine bağlı gelişen, yeni doğan da ve anne sütü alan bebeklerde görülen, 

mukuslu dışkı, kusma ve gaz sancıları ile karakterize durumlarda tanının kesinleştirilmesi 

için şüpheli besinler anne beslenmesinden kesilmeli sonra tekrar diyette açılmalıdır. 

Poliklinikte hekimin anne ve bebeğe yaklaşımı, bu konuda bilgi sahibi olması ve gereken 

hassasiyeti gösterip hastalığın yönetimini yapabilmesi önemlidir. Aile hekimlerine 

yansıyan durumlarda önce anne ye gereken bilgi verilmeli en kısa sürede bir genel 

pediatristin hatta mümkünse çocuk alerji uzmanının görmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. 

Anneye eliminasyon yapması önerilmeli bu süreçte bebeğin takip ve izlemleri çok sıkı 

yapılmalıdır. Kilo kaybı olan bebek derhal ikinci basamağa sevk edilmelidir. Pediatristler 

tarafından takip ve izlemi çok yapılan ve giderek artan sıklıkta polikliniklere başvuran bu 

tip alerjik bebeklerle ilgili birinci basamakta çalışan aile hekimleri ve çalışanlarının 

konuya hakim olmaları ve ilgili bölümlere hastalarını yönlendirmeleri önem arz 

etmektedir. Gerekli eğitimlerin planlanıp tüm birinci basamak çalışanlarına verilmesi 
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ilerleyen süreçte artması beklenen vakaların hızla tespit edilip, vakit kaybı olmaksızın 

tedavilerinin planlanması adına çok önemli bir diğer konudur. Kongrelerde, basında ve 

dernekler tarafından düzenlenen toplantılarda birinci basamak çalışanlarının ve 

toplumun bu konuda farkındalıklarının da arttırılması hedeflenmeli, gereken hassasiyet 

gösterilmelidir. 
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Yetişkin Bireylerde Diş Fırçalama Sıklığı ile Ağız Gargarası 
Kullanımı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Alperen Murat Yalnız (ORCID iD: 0000-0001-6886-9042) 

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı, Serbest Diş Hekimi, Ankara 

 

Giriş ve Amaç 

Ağız sağlığı, genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok sistemik 

hastalığın erken dönem belirtileri ağız boşluğunda ortaya çıkar. Yetersiz ağız 

sağlığı, plak büyüme etiyolojisinde önemli bir role sahiptir. Dental plak, 

çürükten diş eti hastalığına (gingivitis ve periodontitis) kadar değişen diş 

hastalıklarından sorumlu birincil faktördür. Düzenli diş fırçalama, ağız 

içerisindeki plağı uzaklaştırmanın temel mekanik yöntemidir ve bu nedenle 

diş hastalıklarının gelişme riskini azaltır.1  

Elektrikli veya manuel bir diş fırçası, dişler arasındaki kontakt bölgesinin altındaki diş 

yüzeylerine erişemez. Dişler arasındaki bu bölgeler; plak birikimi, çürük gelişimi ve diş 

eti hastalıkları başlangıcının en sık görüldüğü yerlerdendir. Dişler arasında biriken 

materyali daha etkin bir şekilde çıkarmak için diş fırçalamayı desteklemek için ara yüz 

fırçası, diş ipi ve ağız gargaraları önerilir.2 Ancak bu yardımcı materyaller temel mekanik 

temizleme yöntemi olan diş fırçalamaya ek olarak kullanılmalı ve ikamesi olarak 

görülmemelidir.3  

Ağız gargaraları değişken içerik ve kullanım alanlarıyla piyasada bulunmaktadır. Plak 

önleyici ve antibakteriyel etkileri, çürük oluşumunu engellemeye yardımcı olmaları, ağız 

kokusunu ortadan kaldırmaları, diş eti hastalıklarını önlemeleri gibi özellikleri sebebiyle 
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kullanılırlar.4 Ağız gargarasının etkinliği, hastanın uygun şekilde durulama yeteneğine 

bağlıdır. Bu nedenle ürünler, basit talimatları anlayamayan veya fiziksel olarak 

durulayamayan hastaların kullanımına uygun değildir. Bu tip hastalarda doğrudan 

uygulanan plak önleyici ajanlar daha ideal olabilir.5 

Bu araştırmanın amacı diş fırçalama sıklığı ile ağız gargarası kullanımı arasındaki ilişkisiyi 

değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem 

Yetişkin bireyler arasında yapılan bu anket çalışmasında katılımcılara; cinsiyet, yaş, 

eğitim düzeyi, diş fırçalama sıklığı ve ağız gargarası kullanımı sorulmuştur. Elde edilen 

veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin dışında değişkenler 

arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Toplamda 535 kişi anketimize katılım sağlamıştır. Yetişkin bireyler arasında yapılan bu 

çalışmaya katılanların cinsiyet ve yaşa göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Katılımcıların %60’ı erkek, %40’ı kadındır. Yaş grupları incelendiğinde; 18-25 yaş arası 

%17,9, 26-40 yaş arası %49,5, 40 yaş üstü iste %32,5’tir. Ankete katılanlara eğitim 

düzeyleri sorulduğunda; %1,3 (7 kişi) ilkokul, %1,3 (7 kişi) ortaokul, %5 (27 kişi) lise, 

%40,6 (217 kişi) ön lisans/lisans ve %51,8 (277 kişi) yüksek lisans/doktora olarak 

cevaplamıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların yaş ve cinsiyet dağılımı 

Yaş Erkek Kadın 

18-25 25 (%4,7) 71 (%13,3) 

26-40 177 (%33,1) 88 (%16,4) 

40 yaş üstü 119 (%22,2) 55 (%10,3) 

Toplam 321 (%60) 214 (%40) 

 

Çalışmamıza katılan kadınların ağız gargarası kullanım oranı erkeklere göre daha fazladır 

(sırasıyla %29 ve %24 ), ancak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 

(p>0.05). Ağız gargarası kullanımının yaş grupları ile ilişkisi incelendiğinde, istatistiksel 

olarak farklılık olmamasına rağmen (p>0.05), oransal olarak bireylerin yaşları ilerledikçe 

gargara kullanımının azaldığı Tablo 2’de görülmüştür.  

Tablo 2. Yaş ve cinsiyete göre ağız gargarası kullanım dağılımı 

 Yaş Grupları Cinsiyet 

18-25 26-40 40 yaş üstü Erkek Kadın 

Ağız 
gargarası 
kullanımı 

Evet %29,2(28) %27,2(72) %22,4(39) %24(77) %29(62) 

Hayır %70,8(68) %72,8(265) %77,6(174) %76(321) %71(152) 

 

Ağız gargarası kullanımı sorusuna evet cevabı verenlerin sayısı %26, hayır cevabı 

verenlerin sayısı %74’tür. Diş fırçalama sıklıkları sorulduğunda ise, %41,9’u (224 kişi) 

günde iki defa veya daha fazla, %43,6’sı (233 kişi) günde bir defa, %10,3’ü (55 kişi) 

haftada iki-üç defa, %2,2’si (12 kişi) haftada bir kere, %2,1’i de (11 kişi) nadiren dişlerini 

fırçaladığını belirtmiştir. Diş fırçalama sıklığına göre ağız gargarası kullanımı 

incelendiğinde, Tablo 3’de görüldüğü gibi günde iki defa veya daha fazla diş 
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fırçalayanların ağız gargarası kullanım oranı en yüksek bulunmuştur. Ancak, istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p>0.05). 

Tablo 3. Diş fırçalama sıklığına göre ağız gargarası kullanım dağılımı 

Diş Fırçalama Sıklığı 

  Günde 2 
defa veya 
daha fazla 

Günde 1 
defa 

Haftada 2-3 
defa 

Haftada 1 
defa 

Nadiren 

Ağız 
Gargarası 
Kullanımı 

Evet  %26(139) %34,4(77) %20,2(47) %21,8(12) %16,7(2) %9,1(1) 

Hayır  %74(396) %65,6(147) %79,8(186) %78,2(43) %83,3(12) %90,9(11) 

 

Tartışma 

Toplumdaki bireylerin ağız sağlığı alışkanlıkları gibi sağlıkları ilgili davranışlarını zamanla 

değiştirmesi genellikle zordur. Koruyucu diş hekimliği çalışmaları ile bireylerin ağız 

bakım alışkanlıklarında gelişmeler ve değişiklikler olmuştur. Bu çalışmada, yetişkin 

bireylerin diş fırçalama alışkanlıklarının yanı sıra ağız gargaraları kullanımı araştırılmıştır. 

Anketimize katılım sağlayan bireylerin %26’sı ağız gargarası kullandığını belirtmiştir 

(Tablo 3). İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamasına rağmen (p>0.05), 

kadınların (%29) ağız gargarası kullanım oranının erkeklere (%24) göre daha fazla olduğu 

görülmüştür. İskoçya ve İsveç gibi dünyanın farklı yerlerinde yapılan diğer 

araştırmalarda da benzer şekilde kadınların ağız gargarasını daha fazla kullandığı 

belirtilmiştir.6,7 Toplumda kadınların ağız hijyenleri ve kişisel bakımları ile daha fazla 

ilgilenmeleri bu farkın sebebi olabilir.6,7 Ağız gargarası kullanımının yaş ile ilişkisi 

incelendiğinde ise katılımcıların yaşları arttıkça ağız gargarası kullanım oranının azaldığı 

görülmüştür. Ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Ağız 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

266 

gargarası kullanımında cinsiyet ve yaş faktörlerinin belirleyici olduğunu söyleyebilmek 

için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Diş fırçalama sıklığına göre ağız gargarası kullanımı incelendiğinde, istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen(p>0.05), diş fırçalama sıklığı arttıkça ağız 

gargarası kullanım oranının arttığı Tablo 3’te görülmüştür. Yapılan bir araştırmada, hem 

diş fırçalama hem de diş ipi kullanma sıklığının ağız gargarası kullanım sıklığı ile pozitif 

yönde ilişkili olduğu görülmüştür.3 Ağız sağlığına dikkat eden kişilerin, dental plağı 

mekanik olarak uzaklaştırırken ek olarak ağız gargarası kullandıklarını belirtmişlerdir.3 

Dumitrescu ve arkadaşları da yaptıkları çalışmada, kişilerin kendini beğenme dereceleri, 

kişisel bakımları ve diş hekimi ziyaretleri ile diş ipi ve gargara kullanımı arasında bir ilişki 

olduğunu öne sürmektedir.8 

Sonuç ve Öneriler 

Koruyucu diş hekimliği çalışmaları ile bireylerin ağız bakım alışkanlıklarında gelişmeler 

ve değişiklikler olmuştur. Diş fırçalamaya ek olarak, diş ipi, ara yüz fırçaları ve ağız 

gargaraları kullanılmaktadır. Toplumumuzda diş fırçalama sıklığının yüksek olduğu 

bireylerde bile ağız sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda, ağız gargaralarının 

yararları ve etkinliği gerçek yerini alamamıştır. Toplumdaki bireyler ağız gargaraları 

konusunda daha fazla bilgilendirilmeli ve ağız gargarası kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 
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Assess the Adherence to Health Recommendation among 
Patient with Type Two Diabetes Mellitus in National Guard 
Hospital AlHasa: Cross Sectional Study 

Mansoor AlNaim 

Family Medicine, King Abdulaziz National Guard Hospital AlHasa , Saudi Arabia  

 

Background: 

Diabetes mellitus is the most common chronic endocrine disorder, affecting 

an estimated 5% to 10% of the adult population in industrialized Western 

countries, Asia, Africa, Central America and South America, and it has a 

large impact on society. Saudi Arabia has one of the highest prevalence 

rates of Diabetes in the world.  

Control of diabetes mellitus is affected by non adherence to medications 

and follow up among diabetic patients resulted in poor glycemic control and 

hence increased risk of developing chronic complications. 

Objectives: 

The main aim of this study to assess the adherence to health recommendation among 

patient with type two diabetes mellitus in National Guard hospital, AlHasa.   

Method: 

A retrospective study was conducted among diabetic patients attending outpatient 

clinic at King Abdulaziz National Guard Hospital, AlHasa. Patients were identified 

through the hospital medical records, over a one-year period.  
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The estimated population size around 2000 patients, and 322 patients were selected by 

a systematic sampling method. Medical charts were reviewed, the data were collected 

in a specially designed data sheet and entered in a computer, and finally analyzed using 

a SPSS program. 

Results: 

About 90% of patients were older than 40 years old and 92.2% were overweight or 

obese. The majority of patients had duration of DM of more than five years.  

The overall glycemic control as evaluated by HgA1C was acceptable in about 22.4% of 

the patients. Cholesterol level was normal in more than 70% of patients while 

triglyceride was normal in 60.2 % of patients.  

More than half of patients were on diet and oral hypoglycemic therapy and 94.7% were 

taking more than three drugs. About 44.7% of patients had hypertension and 

hyperlipidemia.  

The Frequency of monitoring HgA1C level within one year was three times in the 

majority of patients. About 69.3% of patients had regular attendance to clinic and 87.6% 

had regular refill medication.  

There were statically significant relation between diabetic controlled and patient age, 

frequency of monitors HgA1C, type of therapy and number of drugs taken (P-

Value<0.05) (Table 1 - 3).  

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

270 

Table 1: Controlled Status I in a sample of 322 subjects. 

        Total      Controlled No. (%) P-Value  

Age (Years)    

< 40 25 11 (44%) .011 

40–49 94 16 (17%)  

50–59 123 21 (17.1%)  

60-69 48 15 (31.3%)  

≥70 32 9 (28.1%)  

Gender  

Male 158 41 (25.9%) .129 

Female 164 31 (18.9%)  

Duration of DM    

< 5 Years 84 20 (23.8%) .707 

≥ 5 Years 238 52 (22%)  

 

Table 2: Controlled Status II in a sample of 322 subjects. 
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Table 3: Controlled Status III in a sample of 322 subjects. 

Frequency of monitoring HgA1C level /year                    Total Controlled No. (%) P-Value 

1 52 8 (15.3%) .032 

2 85 16 (18.8%)  

3 124 26 (20.9%)  

> 3 61 22(36.1%)  

 

Conclusion: 

This work provides an understanding of the extent of adherence in type 2 DM patients 

in diabetic clinics. 

Hemoglobin A1c controlled was 22.4 % in patients with type 2 diabetes and most of 

them are treated only with diet and oral drugs. 

The findings of this study at King Abdulaziz National Guard Hospital led us to conclude 

that the control of diabetes and adherence to health recommendations are suboptimal. 
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Birinci Basamakta Testiste Kitleye Yaklaşım-Seminom  

Mehmet Fatih Fişenk, Duygu Yengil Taci, Mehmet Onat Çakıt 

SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği 

 

Giriş  

Aile Hekimliği yaş, cinsiyet ya da diğer bireysel özelliklerden bağımsız tüm 

sağlık hizmetleri için ilk başvuru noktasıdır. Bu nedenle Aile Hekimliğinin 

erken tanı ve tedavideki yeri büyük önem arz etmektedir. Birinci basamakta 

çözülemeyen ve/veya ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise sağlık 

hizmetleri basamakları arasında koordinasyonu sağlamak da Aile 

Hekimliğinin özellikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsama hastanın 

konsültasyon, sevk ve sevk sonrası takip işlemleri girmektedir. Bu çalışmada 

Aile Sağlığı Merkezine testiste kitle şikâyeti ile başvuran hasta ile ilgili bir 

olgu sunulmuştur. 

Olgu  

40 yaşında erkek hasta, sol testisinde kitle ve şişlik şikâyetiyle polikliniğimize geldi. 

Öyküsünde hastanın yaklaşık olarak 2 hafta önce testisine darbe aldığı, bu travmadan 

sonra kitleyi fark ettiği, herhangi bir ağrısının olmadığı, ailesinde testis kanseri öyküsü 

bulunmadığı öğrenildi. İnpeksiyonda sol testiste şekil bozukluğu, şişkinlik ve skrotal 

ödem görüldü. Fizik muayenede sol testisin sağ testise göre daha sert ve büyümüş 

olduğu fark edildi. Hasta Üroloji Polikliniğine sevk edildi. Kontrol muayenesi için randevu 

verildi. 
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Hastanın Üroloji Polikliniğinde yapılan tetkiklerinde; hemogram sonuçları normal, LDH 

291 U/L (122-222), Alfa-feto protein (AFP) 64,31 IU/mL (0-5,8) ve β-HCG (Total HCG) 

51,57 IU/L olduğu saptandı. İdrar tetkiki normaldi. 

Yapılan ultrasonografide (USG), sağ testis 47x19x28 mm boyutlarında olup 13 cm3 

hacmindedir. Sağ testis boyutu, parankim ekojenitesi, ekopaterni, vaskülaritesi doğaldır. 

Sağ epididim doğaldır. Hidrosel varikosel bulgusu yoktur. Sol testis 43x37x53 mm olup 

yaklaşık 44 cm 3 hacmindedir. Sol testis asimetrik boyut artışı göstermiş olup, orta 

kesimi ve inferioru dolduran 40x31x42 mm boyutunda yaklaşık 28 cm3 hacminde 

parenkime göre rölatif hiperekoik solid kitle izlenmiş olup, kitle içerisinde kistik-nekrotik 

alanlara bağlı yaklaşık büyüklüğü 3 mm olan hipoekoik odaklar mevcuttur. Kitlede 

periferik ve internal vaskülerizasyonu mevcuttur. Kitlenin superior komşuluğunda 16x9 

mm boyutunda parankime uzanan komponent ya da ikinci bir odak dikkati çekmiştir. 

Kitlenin superior komşuluğunda normal parankim ayrıca izlenebilmektedir. Sol epididim 

doğaldır. Solda hidrosel varikosel bulgusu yoktur. 

Hastaya “Seminom” tanısı konularak acil olarak “radikal inguinal orşiektomi” 

gerçekleştirilmiştir. Operasyon sonrası süreçte hasta yakın takibe alınmış, özellikle AFP, 

β-HCG ve LDH değerleri yakından izlenmiştir. Akciğer grafisi ve retroperitoneal 

bilgisayarlı tomografi çekilmiş metastazı düşündüren bir bulguya rastlanmamıştır. 

Tartışma ve Sonuç 

Testis kanseri, erkeklerde tüm kanserlerin sadece %1'ni oluşturmasına rağmen,15-35 

yaş arasındaki erkekleri etkileyen en yaygın kanser türüdür. Tümörlerin %90-95'i 

germinal dokudan kaynaklanır. Testisin germ hücreli tümörleri püre seminom ve 

nonseminomatöz germ hücreli tümörler olarak sınıflandırılırlar. Seminomlar 
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radyoterapiye son derece duyarlıdırlar. Nonseminomatöz germ hücreli tümörler 

(NSGCT) ise özellikle platinum içeren kemoterapi kombinasyonlarına çok iyi yanıt verir. 

Son yıllarda ileri görüntüleme yöntemleri ve tümör belirteçlerinin birlikte kullanılması, 

cerrahi tekniklerdeki değişiklikler ve çoklu ilaç kemoterapi protokollerinin kullanılması 

ile genel sağ kalım oranları artmaktadır. 

Testis tümörlerinin bilinen kesin bir nedeni olmamakla beraber, germ hücreli tümörlerin 

etiyolojisinde hem konjenital hem de edinsel faktörlerin önemli olduğu bilinmektedir. 

Bu faktörler içinde de en güçlü ilişkiyi kriptorşidizm (inmemiş testis) göstermektedir. 

Testis tümörlü hastaların %7-10'unda kriptorşidizm hikâyesi vardır. Kriptorşidizmi 

olanlarda ise 5-15 misli daha fazla testis tümörüne yakalanma riski vardır. Solid, sert 

intratestiküler kitlelere aksi ispat edilene kadar testis tümörü gibi yaklaşılmalıdır. 

Genç popülasyon daha çok etkilendiğinden ayırıcı tanıda mutlaka dikkat edilmelidir. 

İnguinal (radikal) orşiektomi: Primer lezyonun en iyi şekilde çıkarılması, spermatik 

kordun internal ringe yakın yerden klemplenip testisin tümünün çıkarılmasıyla 

olmaktadır. 

Tanı konulduktan sonra olası metastaz alanları göz önünde bulundurularak standart 

akciğer grafisi ve retroperitoneal bölge bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilmelidir. 

Hastaların tümü düzenli takip altında tutulmalıdır. Hastalar olası lenf nodu metastazları 

ve nüks intraabdominal kitle nedeniyle dikkatli fizik muayeneye tabi tutulmalıdırlar. 

Laboratuar araştırmaları içinde tam kan sayımı ve tümör marker düzeylerine (AFP, β-

HCG, LDH) bakılmalıdır. 
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Akciğer metastazına yönelik akciğer radyogramı çekilmeli ve daha seyrek olarak da 

abdominal BT ile batın içi nüks araştırılmalıdır. 

Hastalardan öykü alırken genital organlarla ilgili sorular sorulmalıdır ve fizik muayene 

ihmal edilmemelidir. Testiste hissedilen ağrı ve kitle önemsenmelidir. Üroonkoloji 

Derneği tarafından ayda bir kez kendi kendine testis muayenesi önerilmektedir. Aile 

Hekimliği Polikliniğine başvuran hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi, gerektiğinde bir 

üst basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli ve takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Testis, Kitle, Testis Tümörü, Seminom, Aile Hekimliği 
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Aile Sağlığı Merkezine Testiste Kitle Şikâyeti ile Gelen Hasta: 
Ekstratestiküler Skrotal Taş 

Mehmet Fatih Fişenk, Duygu Yengil Taci, Mehmet Onat Çakıt, Mustafa Çelik 

SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği 

 

Giriş: Aile Hekimliğinin temel özellikleri arasında; sağlıkla ilk temas noktası 

olması, düşük prevalans hekimliği, entegre ve koordinasyon yer almaktadır. 

Hastaların büyük bir kısmı sağlık problemleri nedeniyle ilk olarak aile 

hekimine başvurmaktadır. Aile hekimi hastasını iyi dinlemeli, gerekli fizik 

muayeneyi tam yapmalı, hastanın ayrışmamış semptomlarını analiz etmek 

için, hekimin kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Bazı sorunlar birinci 

basamak sağlık hizmetleri kapsamında çözülemeyebilir. Bu durumda da Aile 

Hekimi hastasını ikinci ve üçüncü basamaktaki ilgili branşlara 

yönlendirmelidir. Hekimin bu yönlendirme sonucunu takip etmesi, geri 

bildirim alması, hasta ve hekim açısından sayısız faydalar taşımaktadır.  Tüm bu 

yönleriyle Aile Hekimi Uzmanlığı toplum sağlığı için son derece önemli bir disiplinidir. Bu 

çalışmada Aile Sağlığı Merkezine testiste kitle şikayetiyle başvuran bir olgu sunuldu. 

Olgu: 35 yaşında erkek hasta sol testisinde kitle ve ağrı hissettiğini belirtti. Yapılan 

genital muayenede; sol testis medial bölgesinde, yaklaşık olarak 0,5x 0,1 cm2 boyutunda 

sert kitle palpe edildi. Sağ testis ve skortum muayenesi normaldi. Hastanın öyküsünde; 

devlet memuru olarak görev yaptığı, evli ve bir çocuk sahibi olduğu, zaman zaman 

testisinde ağrı hissettiği, yaklaşık üç-dört ay önce kitleyi fark ettiği, hekime gitmeyi 

ertelediği, cinsel aktivitesinde herhangi bir problem yaşamadığı ve şüpheli bir cinsel 

ilişkisinin bulunmadığı öğrenildi.  
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Üroloji Polikliniğinden randevu alınarak hasta sevk edildi. Muayene sonucu için kontrol 

randevusu verildi. Hasta sonuçlarıyla birlikte tekrar polikliniğimize başvurdu.  

Ultrason (USG) sonucu incelendiğinde; skrotal cilt ve cilaltı dokuları normal, her iki testis 

skrotumda yer almakta, her iki testis boyutları normal, her iki epididim boyutları normal, 

her iki testis ve epididim parankim ekojeniteleri homojen olarak izlenmektedir. Her iki 

hemiskrotal sıvı miktari fizyolojik sınırlardadır. Sol testis orta kesimi hizasında anteriorda 

ekstratestiküler yerleşimli yaklaşık 6 mm çaplı impakte görünümlü taşa ait olduğu 

düşünülen kalsifik oluşum mevcuttur. USG Sonucu “solda ektrasellüler skrotal taş” 

olarak bildirilmişti (Şekil 1). 

      

Şekil 1. Hastanın skrotal USG incelemesinde (A ve B),  sol testis orta kesimi hizasında anteriorda 
ekstratestiküler yerleşimli yaklaşık 6 mm çaplı impakte görünümlü taşa ait olduğu düşünülen 
kalsifik oluşum izlenmektedir.  

 

Tartışma ve Sonuç: Skrotal taş (Skrotal Mikrolit, Skrotolit, Skrotal İnci): Erkeklerde 

görülme sıklığı %3 tür. Etiyolojisinde travma, enfeksiyon, dejenerasyon yer almaktadır. 

Özellikle dağ tırmanıcıları, bisiklet sürücüleri, at binicileri gibi sporlarla uğraşan 

erkeklerde sık rastlanmaktadır. Çoğunlukla asemptomatiktir. Yerleşimine göre 

intratestiküler ve ekstratestiküler skrotal taş olarak sınıflandırılır. Ekstratestiküler 
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skrotal taşlar oldukça nadir görülür. Tedavisi cerrahidir, acil cerrahi gerekmeyen 

durumlarda altı aylık periyotlarda takibi önerilmektedir. 

Hastalardan öykü alırken genital organlarla ilgili sorular sorulmalıdır ve fizik muayene 

ihmal edilmemelidir. Testiste hissedilen ağrı ve kitle önemsenmelidir. Üroonkoloji 

Derneği tarafından ayda bir kez kendi kendine testis muayenesi önerilmektedir. Aile 

Hekimliği Polikliniğine başvuran hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi, gerektiğinde bir 

üst basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir ve takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimler: Testis, Kitle, Scrotal Taş, Aile Hekimliği 
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Developing Pericardial Effusion Due to Nickel Allergy 

Muammer Karakayalı1, Hamdi Pusuroglu2    

1 Kars Harakani State Hospital, Department of Cardiology 
2Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Research and Education Hospital, 
Cardiology, Istanbul 

 

ABSTRACT 

Nickel allergy was detected in approximately 15% of the population. 

Despite this rate, very few patients developed symptoms related to nickel 

allergy after cardiac device insertion. In this case report, pericardial effusion 

due to nickel allergy that develops after the insertion of Atrial Septal Defect 

(ASD) device is described. The patient was discharged with ibuprofen. In 

some cases, dramatic conditions up to the tampon after effusion may 

develop. These patients responded to high-dose steroid; however, 

devastating side effects developed. However, more detailed and comprehensive 

advanced research is needed on this subject.  

INTRODUCTION  

Nickel allergy was detected in approximately 15% of the population. Despite this rate, 

very few patients developed symptoms related to nickel allergy after cardiac device 

insertion. This phenomenon is not clearly understood. However, most authors report 

that these devices can still be used safely. Most patients present with nonspecific 

symptoms such as chest pain and palpitations. Amplatzer septal ocluder, usually 

containing nickel from cardiac devices in patients. It responds to anti-inflammatory 

therapy. In this case presentation, nickel allergy developed after attachment of Atrial 
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Septal Defect (ASD) device; we will describe the diagnosis, follow-up and treatment of 

the patient with pericardial effusion.  

CASE PRESENTATION  

A 43-year-old female patient has no known chronic diseases. She has had shortness of 

breath and fatigue for a long time. The patient who applied to the cardiology outpatient 

clinic; physical examination FINDINGS: systolic murmur, fixed s2 mating ECG: right 

bundle branch, laboratory parameters were in the normal range. Echocardiography 

(ECHO): Ef: 65%, secundum asd (25 mm diameter defect), dilation in the right heart 

cavities (pasp: 45). Transesophageal echocardiogram (TEE) findings: secundum asd (24 

mm defect) (figure 1,2,3). Asd was decided to be closed percutaneously with the device. 

Device was found to be properly placed. (figure 4,5) No pathological transition was 

observed with TEE. There was no complication. The patient came for control 1 month 

later. The physical examination findings of the patient were normal. In the control echo 

there was no transition in the closing device in ias. Pericardial effusion was observed in 

the posterior wall of 0.4 cm and in the right ventricle, 0.7 cm. In the tee, the effusion 

was observed next to the right atrium. It was observed that the device did not erode 

the atrium wall. (figure 6,7). In the control echoes of the patient, it was determined that 

effusion regressed and there was no deterioration in his clinic. The patient was 

discharged with ibuprofen 800 mg 1x1. 

DISCUSSION AND CONCLUSION  

In some cases, dramatic conditions up to the tampon after effusion may develop. These 

patients responded to high-dose steroid; however, devastating side effects developed 

(in one case, high-dose steroid-related sepsis and death have been reported).As the 
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current clinical condition of our patient is stable, we did not consider high dose steroid 

treatment considering the existing side effects. However, more detailed and 

comprehensive advanced research is needed on this subject.  

Keywords: Nickel Allergy, Atrial Septal Defect Closure Device, Amplatzer Device   
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A Rare Lung Mass in Childhood: Pleuropulmonary Blastoma 

Ayşe Özkan1, Serhan Küpeli1, Alper Avcı2, Orhan Kemal Salih3, Şeref Selçuk 
Kılıç4, Meriç Esen Şimşek Mullaoğlu1, Emine Kılıç Bağır5, Gülay Sezgin1, 
İbrahim Bayram1.  

1Department of Pediatric Oncology and Pediatric Bone Marrow Transplantation Unit, 
Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey. 
2Department of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey.  
3Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, 
Turkey. 
4Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, 
Turkey. 
5Department of Pathology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey.  

 

INTRODUCTION 

Pleuropulmonary blastoma (PPB) is a rare, and highly aggressive 

dyontogenetic tumor of childhood that can present as a pleural or 

pulmonary mass.[1] It occurs mainly in children aged less than six years.[2] 

Although rare, it is the most common primary lung malignancy in children.[3] 

PPB was subdivided into three pathologic subtypes as cystic (type I), mixed (type II) or 

solid (type III).[4] In most patients with PPB, a germ line mutation in DICER1can be 

identified.[1] In this report, we describe a case of PPB type III, which was treated with 

surgical resection three times, but relapsed many times, despite chemotherapy and 

radiation therapy. 

CASE REPORT  

A 4-year-old Syrian boy with cough and respiratory distress was admitted to our 

Pediatric Oncology department. When a solid mass was detected in the right lung, he 

was operated in Syria and the mass was removed completely 1 month before 
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admission,. Before this operation, his previous medical and family medical history was 

unremarkable.  

On examination, his breath sounds were diminished in the right hemithorax. Chest X-

ray showed an opacity filling the right lower lobe with mediastinal shift to opposite side 

(Figure 1). Postoperative computed tomography of the thorax at our hospital revealed 

a 12 x 9 cm solid necrotic mass in the right lung causing mediastinal shift towards the 

left (Figure 2). External center pathology slides were examined and histological 

diagnosis of the tumor was PPB. Bone scintigraphy and abdominal ultrasonography 

revealed no abnormality. 

Thoracic Surgery opinion recevied and neoadjuvant chemotherapy was started as tumor 

was unresectabl. We scheduled systemic chemotherapy with vicristine, 

cyclophosphamide and carboplatin.  

Despite chemotherapy, progression in the mass and vena cava superior syndrome 

developed in the first month and chemotherapy regimen was changed as ifosfamid, 

etoposide, carboplatin and topotecan. After 5 cycles of chemotherapy, the patient was 

operated by Thoracic Surgery and Pediatric Surgery. Right thoracotomy was performed. 

The mass was adhered to the pericardium and vena cava inferior. The medial lower wall 

of the mass could not be removed due to the risk of bleeding and the unclear dissection 

line. The mass was removed from the thorax with subcomplete excision. 

Histopathological diagnosis of the tumor was reported as PPB. Radiotherapy was given 

when the mass progressed 5 months after the operation. Second thoracotomy was 

performed by Thoracic Surgery and Pediatric Surgery. Right upper lung lobectomy and 

total excision of the mass from the lung wall was performed. The mass, which recurred 
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for the third time, was completely removed by Thoracic Surgery and Cardiovasculer 

Surgery and right lower lung lobectomy performed. It was reported by pathology that 

no tumor was detected at the surgical margin of the mass. While chemotherapy was 

continued with vicristine, irinotecan, temozolamide, the mass progressed and two 

months after the last operation. The recurrent solid mass filled the right side of the lung, 

anterior and posterior mediastinum and shifted to the left lung and compressing the 

main mediastinal vascular structures. The patient died due to respiratory failure. 

DISCUSSION 

Primary malignant pulmonary tumors account for less than 1% of all pediatric 

malignancies.[5] The majority of tumors of the thorax in pediatric age are comprised of 

metastases.[6] PPB can arise from lung, pleura, or both. PPB was subdivided into three 

pathological subtypes by Dehner et al. in 1995; cystic (type I), cystic/solid (type II) and 

solid (type III).[7] Type Ir is a special type I. PPB that presents as a regressed type I tumor 

without aggregation of subepithelial malignant cells. Type I PPB has also, in up to 10% 

of the cases, progress to type II or III, but regression of type II and III has not been 

observed. Type I and Ir have a higher 5-year survival rate (%91), but both types II and III 

are invasive malignant tumors with a low 5-year survival rate (respectively 71% and 

53%).[7] 

In 25% of the patient with PPB, there is positive family history for malignant tumors and 

benign conditions including thyroid carcinoma, thyroid nodules, neurofibromatosis, 

synovial sarcoma, rhabdomyosarcoma, cystic nephroma, germ cell and sex cord 

tumors.[8] In our case, family history was unremarkable for both benign and malign 

tumors.  
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Surgery is the primary method of the treatment. The International Pleuropulmonary 

Blastoma Registry recommends attempted initial tumor resection, if it can be 

accomplished.[8] In a current article by Demir et al., two cases of pleuropulmonary 

blastoma type 3, accompanied by pneumothorax successfully treated with surgery are 

presented.[9]  

Thoracotomy and total mass excision (lobectomy or bilobectomy) is recommended. The 

main goal of therapy should be total mass excission, followed by chemoterapy. The 

recommended chemotherapeutic regimens are VAC (vincristine, actinomycin D and 

cyclophosphamide) for Type I and IVADo (ifosfamide, doxorubicin, vincristine and 

actinomycin D) for patients with types II and III .[8] 

Recurrent disease in the chest has been successfully treated with further surgery, 

additional chemoterapy and often with focal radiation therapy as in our case. However, 

despite all aggressive surgery, chemotherapy, and radiotherapy, the mass recurred 

many times and the patient died. DICER1 mutations were not identified in our case. 

CONCLUSION 

PPB is an aggressive tumor with poor outcome,  and it should be kept in mind in 

differential diagnosis of large thoracic masses in children. Despite surgical resection, 

chemotherapy and radiotherapy, the prognosis of the tumor is poor and patients should 

be followed closely for recurrence.  

Keywords: Pleuropulmonary blastoma, childhood. 
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Figure 1 Figure 2 
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Left Lung Hypoplasia: An incidental Case Detected by 
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Introduction Pulmonary hypoplasia is a rare congenital disorder in that the 

exact cause is not completely known. Usually, the entity is unilateral and is 

characterized by a decrease in the number or size of the airways, vessels, 

and alveoli resulting in a small fibrotic and nonfunctioning lung sometimes 

associated with other congenital anomalies and bronchiectasis. [1] 

Computed tomography, pulmonary angiography, give clues and are helpful 

in reaching to the diagnosis. Computed tomography is useful in 

differentiating hypoplasia from mimicking conditions on chest X-ray. 

Incidence of pulmonary hypoplasia ranges from 1-2/10,000 live births. Both genders are 

affected almost equally. Boyden, in 1955, has classified the degree of lung involvement 

into three groups as pulmonary agenesis, pulmonary aplasia, and pulmonary 

hypoplasia.    

Case Report A 49-year-old female patient was admitted to the cardiology outpatient 

clinic with palpitations. The patient, who had no known history of chronic disease, had 

an ECG in sinus rhythm, a rate of 85 beats / min and ventricular extra beats. In the 

physical examination of the patient, his blood pressure is 120/75 mmHg. Auscultation 

sounds of his left lung could not be obtained. Laboratory parameters cholesterol 250 

mg / dL (reference range> 200mg / dL). Other biochemistry, hematology and thyroid 
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function tests were within the normal range. In echocardiography, the anatomical 

position of the heart was shifted to the extreme left rather than the midline, and 

suboptimal images were obtained. In addition, the left pulmonary vein and arteries 

could not be seen. Upon this, contrast-enhanced thorax computed tomography 

revealed that the patient's left lung was hypoplasic and the left pulmonary vein and 

arteries were agenetic. The patient did not have any respiratory complaints or a history 

of frequent lung infections. The patient was directed to chest diseases. No further 

processing was required for the patient. The patient was followed up for chest 

diseases.    

Discussion Lung malformations are very rare to occur with varying degree of severity 

and with incidence as low as 1–2/12,000 births, these are the results of insult to the 

embryo during the 4th to 5th week of intrauterine life.[2] Boyden categorized them as 

pulmonary agenesis, aplasia, and hypoplasia. Monaldi on the other hand has divided 

the malformation into four groups, Group I (no bifurcation of trachea), Group II (only 

rudimentary main bronchus), Group III (incomplete development after division of main 

bronchus), and Group IV (incomplete development of subsegmental bronchi and small 

segment of the corresponding lobe).[3] Causes of hypoplasia may be primary like 

deficiency of thyroid transcription factor-1, (guanine, adenine, thymine, guanine) 

transcription factor, hepatocyte nuclear factors, epidermal growth factor and its 

mitogen-activated protein kinase receptor, or secondary causes such as small fetal 

thoracic volume, prolonged oligohydramnios, early rupture of membranes, congenital 

heart diseases, and trisomies 13, 18, and 21.[4] In many cases, pulmonary hypoplasia 

presents with recurrent chest infections or symptoms of cardiopulmonary insufficiency, 

and there may be the presence of other congenital anomalies. Hypoplastic lungs are 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

290 

smaller and lighter with the most consistent finding of decrease in number of airway 

generation; frequently, there is also decrease in number of alveoli as well as decrease 

in their size. Pulmonary arterial abnormalities can also be often seen. Morphologic 

findings may be related to severity and cause of hypoplasia as well as to the timing of 

etiologic events that led to anomaly. [5] Computed tomography is useful in 

differentiating hypoplasia from mimicking conditions on chest X-ray. Few cases of lung 

malformation have also be seen in association with asthma. [6,7] In adults, treatment 

comprises control of recurrent infections, symptomatic approach, and management of 

complications. Vaccination prophylaxis for respiratory syncytial virus, influenza, and 

pneumococcus is recommended. [8]    
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Figure Legends  

Figure 1: contrast-enhanced thorax computed tomography  

Figure 2: contrast-enhanced thorax computed tomography 

Figure 3: contrast-enhanced thorax computed tomography  

Figure 4: contrast-enhanced thorax computed tomography  

Figure 5: ECG: Sinus rhythm, a rate of 85 beats / min and ventricular extra beats       
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Spinal Tümörü Taklit Eden Pott Hastalığı: Çocuk Olgu  

Ümmühan Çay 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı (0000-0001-5803-878X)  

 

Giriş  

Tüberküloz(TB) hastalığı hem gelişmiş hemde gelişmekte olan ülkelerde 

hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda TB hastalığı olan 

çocukların %1’i iskelet tüberkülozu olduğu bildirilmektedir. Genellikle 

primer kaynaktan hematojen ya da lenfatik yayılım sonrası kemik ve 

eklemleri enfekte olur. Kemik enfekte olduktan sonra yavaş yavaş ilerler ve 

yıllar sonra klinik semptomlar ortaya çıkar. Vertebra tüberküozu iskelet 

tüberkülozunun en yaygın görülen şeklidir. Bu olgu sunumda T6-T8 

vertebra korpuslarını tutan spinal kitle ile başvuran pott hastalğı ve akciğer 

tüberkülozu tanısı alan çocuk hasta sunacağız.  

OLGU 

2.5 yaşında erkek hasta, 20 gün önce düşme sonrasında sırtında şişlik 

farkedilmiş,  yapılan tetkiklerinde  spinal MRG’de T6-T7-T8 vertebra korpuslarında 

ödem alanları yoğun kontrastlanmalar bu düzeyde kontrastlı kesitlerde yoğun periferal 

kontrastlanan paravertebral ve spinal kanal içi uzanım gösteren ve heterojen 

kontrastlanan 3x3x1.5 cm boyutunda heterojen lezyon, T7 düzeyinde spinal kanal 

çapında daralma, T7 korpusunda anteriorda daha belirgin olmak üzere hacim yükseklik 

kaybı ve düzensizlikler mevcut (Resim 1). Tümör düşünülerek opere edilen 

hastanın patoloji raporu nekrotizan granülamatöz inflamasyon olması nedeniyle 
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yönlendirilmişti. mauyenesinde sırtında insizyon skarı dışında normaldi. Laboratuvar 

tetkiklerinde CRP: 32 mg/dl, sedimantasyon: 30 mm/h idi. Toraks tomografisinde sağ 

akciğer üst lob anterior segmentte sekel parankimal değişiklikler mevcuttu. BCG skarı 

mevcuttu.  PPD 18x18 mm idi. Öyküsünde 1 yıl önce kuzeninin akciğer tüberkülozu 

tanısıyla tedavi aldığı ve yakın temaslısı olduğu ancak profilaksi almadığı öğrenildi. Açlık 

mide suyu ARB ve TB-PCR sonuçları negatif saptandı, tüberküloz doku PCR negatifti. 

Hastanın TB’li hastayla temas öyküsü olması, PPD pozitifliği, patoloji nekrotizan 

granülamatöz enfeksiyonla uyumlu olması nedeniyle vertebra tüberkülozu (pott 

hastalığı) tanısı ile 4’lü antitüberküloz tedavi başlandı. AMS kültüründe suyunda M. 

tuberculosis üredi. Pott hastalığı ve akciğer tüberkülozu tanılarıyla takibi etmektedir. 

TARTIŞMA Pott hastalığı, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde günümüzde de ciddi 

bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Kemik tüberkülozlarının da %50’sini Pott 

hastalığı oluşturur. Hastalık genellikle torakal yerleşim gösterir. Çocuk vakalarda tanısal 

birtakım zorluklar olması nedeniyle tanı yıllarca gecikebilir. Sonuç olarak iskelet 

tüberkülozu yavaş sinsi seyirli olması, nonspesifik semptom ve kemik bulguları olması 

nedeniyle kolaylıkla atlanabilir ve tanı gecikmesi ile sonuçlanır. Kemikte kist, kitle litik, 

sklerotik, kalsifik lezyon, yumsak doku şişliği, soğuk abse olan hastalarda mutlaka 

histopatolojk inceleme doku yada abseden TB tetkikler istenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Pott Hastalığı, Spinal Tümör 
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İnsidental Serebral Kisti Hidatik: Çocuk Olgu  

Ümmühan Çay 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı (0000-0001-5803-878X)  

 

Giriş  

Kist hidatik, Echinococcus granulosus'a bağlı gelişen parazitik bir hastalıktır. 

Hastalık insana fekal oral olarak rastlantısal olarak bulaşmakta ve kan 

yoluyla değişik organlara ulaşarak yerleşip değişik klinik tablolara neden 

olmaktadır. Çocuklarda en sık karaciğer tutulumu olmakla birlikte, daha 

nadir olarak akciğer, dalak, böbrek ve santral sinir sistemi tutulumu 

görülebilir. Kistler beyin parankiminde değişik yerlerde görülebilir ve 5-20 

yıl gibi bir sürede yavaşça büyür ve genelde 5 cm çapa ulaşana ciddi 

semptom vermezler. Klinik semptomlar; santral sinir sistemindeki lezyonun 

lokalizasyonuna ve boyutuna bağlıdır. Baş ağrısı ve kusma en sık görülen semptomlardır. 

Bu yazıda daha önce şikayeti olmayan travma sonrası çekilen beyin tomografisinde kist 

saptanarak insidental serebral kist hidatik tanısı konulan çocuk olgu sunacağız. Olgu 5 

yaşında kız hasta, yüksekten düşme nedeniyle çekilen beyin tomografisinde kist 

saptanması üzerine sevk edilmişti. Fizik muayenesinde bilinci açık, sistem muayaneleri 

normaldi. Rutin laboratuvar testleri normaldi. Kranyal bilgisayarlı tomografide sol 

frontotemporal bölgede 10x10x9 cm çapında kistik lezyon tesbit edildi (Resim 1). 

Akciğer tomografisi, batın ultrasonografisi ve ekokardiyografisi normaldi. Kist hidatik 

hemaglütinasyon testi 1/640 saptandı. Primer intrakranyal hidatik kist tanısı konulan 

hastaya Albendazol (15 mg/kg/gün, 2 dozda) tedavisi başlandı. Operasyon için beyin 

cerrahi bölümüne devir edildi. Tartışma Ekinokokkozis evcil ve vahşi hayvanlardan 
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parazit yumurtası ile bulaşır. Ülkemizde sık görülen bir sestod enfestasyonudur. Serebral 

hidatik kist nadir olup tüm olguların %0.9-4’ünde görülür. Olguların %50-75’i pediyatrik 

yaş grubunda görülür. Kistler genellikle tek, supratentoryal ve intraparankimaldir. 

Parazitik hastalıklar açısından endemik bölgelerde yaşayan çocuklarda spesifik olmayan 

nörolojik bulgular varlığında, intrakranyal hidatik kisti de içeren ayırıcı tanı yapılmalıdır. 

Kırsal kesimde yaşama, köpek yakın temas öyküsü, serolojik testler, görüntüleme 

yöntemleri ile serebral tanısını koymak mümkün olup albendazol ve cerrahi tedavi ile 

başarılı sonuç alınabileceği bilinmelidir. Çok büyük boyutlara ulaşmadığı süreç 

asemptomatik olup insidental tanı alan vakalar oldukça nadirdir. 

Anahtar Kelimeler: Serebral, Kisti Hidatik, Çocuk 
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Diz Eklemi Tüberküloz Osteoartritinde Kalıcı Tedavi – Artrodez: 
Vaka Takdimi  

Reşit Sevimli 

İnönü Üniversitesi TOTM Ortopedi ve Travmatoloji AD.  

 

Tüberküloz, akciğerler dışında iskelet sisteminde de görülmektedir. İskelet 

sisteminde başta omurlar olmak üzere, daha az oranla eklemler 

etkilenmektedir. Eklem tüberkülozları içinde en sık karşılaşılanlar kalça ve 

diz eklemi tüberkülozlarıdır (1,2,3). Antitüberküloz tedavilerin başarısına 

rağmen, tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir mortalite ve 

morbidite nedeni olmayı sürdürmektedir (4).  

OLGU 

Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, sol dizde şiddetli ağrı, şişlik ve yürümekte 

güçlük yakınmalarıyla başvurdu. Yakınmaları 3 yıl önce başlayan hastaya kliniğimizde 

açık cerrahi debridman ve artroskopik debridman yapılmış ve dizden alınan aspirasyon 

kültürlerinde herhangi bir üreme saptanmamıştı. Fizik muayenesinde sol dizde şişlik, ısı 

artışı ve efüzyon izlenirken, diz ağrılı ve hareket açıklığı sınırlıydı. Öykü, fizik muayene, 

radyoloji ve laboratuvar sonuçlarına dayanılarak, hastada geçirilmiş non-spesifik septik 

artrite bağlı diz osteoartiriti düşünüldü ve diz artrodezi uygulandı. Ameliyat sırasında, 

eklem kıkırdaklarında yaygın destrüksiyon ve sinovyal dokuda belirgin hipertrofi izlendi. 

Femoral lateral kondilde, ekleme uzanım göstermeyen kaviter yapıda, yaklaşık 2x3 cm 

büyüklükteki lezyondan alınan biyopsi kültüründe üçüncü haftada Mycobacterium 

tuberculosis üremesi üzerine hastaya diz eklemi tüberkülozu tanısı kondu ve 
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antitüberküloz ilaç tedavisine başlandı. Ameliyat sonrası altıncı ay kontolü sırasında 

hastanın antitüberküloz tedavisi devam etmekteydi ve ağrı yakınması tamamen 

düzelmişti. Anahtar sözcükler: artrit; diz eklemi; tüberküloz, artrodez 

Anahtar Kelimeler: Artrit, Diz Eklemi, Tüberküloz, Artrodez 
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Tekrarlayan Anafilaksinin Nadir Bir Nedeni Olarak PPI: 2 Olgu Sunumu  
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Anafilaksi mast hücrelerdeki mediatörlerin ani salınmasıyla gelişen, hızlı 

başlangıçlı, yaşamı tehdit edici, multisistemik bir aşırı duyarlılık 

reaksiyonudur (1). Erişkinlerde anafilaksilerin en yaygın sebebi başta 

antibiyotik ve ağrı kesiciler olmak üzere ilaçların yol açtığı tespit edilmiştir 

(2). İlaca bağlı reaksiyonların % 30'undan fazlası, aynı ilaca yeniden maruz 

kalma nedeniyle tekrarlandığı bildirilmiştir (3). Amerika’da fatal 

anafilaksilerin %58,8’inin ilaçlara bağlı olduğu saptanmıştır (4). Proton 

pompa inhibitörleri (PPİ) [omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol 

ve esomeprazol] midede asit salınımı sağlayan paryetal hücrelerde H+/K+-

ATPaz pompasını bloke ederek gastrik asit sekresyonunu etkin bir şekilde inhibe eden 

ilaçlardır. 1980’nin sonlarında piyasaya girmeleriyle GİS hastalıkların tedavisinde devrim 

yaratan bu ilaçlar, global olarak en sık reçete edilen ilaçların başında gelir (5). Bu ilaçların 

uygun olmayan endikasyonlarda kullanım oranının, genel tıp servislerine yatırılan 

hastaların % 57 de, birinci basamakta tedavi edilen hastalarda ise % 50'nin üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir (6). Reçetesizde temin edilebilen bu grup ilaçlar, genellikle iyi 

tolere edilmelerine rağmen alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Erken ve geç immün 

aracılıklı hipersensitivite reaksiyonları nadir olarak tespit edilmiştir (7). Daha nadirde 

PPİ’lerin neden olduğu ig E aracılıklı anafilaksik reaksiyonlar bildirilmiştir (8). Grubun 

farklı üyeleri arasında çapraz reaktivite gelişebilir (9). PPİ ile aşırı duyarlığın 
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değerlendirildiği 60 hastalık bir seride 41/60 hastada (68.3%) lansoprazol, 12/60 hastada 

(20%) ise pantoprazol sorumlu ajan olduğu tespit edilmiştir (10). NSAİ’lerle birlikte 

gastrik koruma amaçlı ve H. Pylori enfeksiyonu tedavisinde penisilinler gibi antibiyotikler 

de dahil diğer ilaçlar ile birlikte reçetelenmeleri; PPİ’lerin neden olduğu aşırı duyarlılık 

reaksiyonlarında, sorumlu ilacın belirlenmesinde tanısal zorluklar ortaya çıkar. Proton 

pompa inhibitörleri ile anafilaksik reaksiyonlar gelişebilir. Dünya çapında reçetelenme 

oranları göz önünde alındığında, ciddi alerjik olay riski düşük olsa da artan kullanıma 

paralel olarak proton pompa inhibitörleri ile anafilaksi gelişen vaka sayısı artmaktadır 

(11). Klinğimizde farklı zamanlarda Lansoprazol ve Pantoprazol ile ikişer kez Anafilaksi 

geçiren 2 ayrı olgunun klinik, demografik ve alerji test sonuçlarını sunuyoruz.  

Olgu 1 

49 yaşında kadın hastaya, gastroözefageal reflü tanısı ile lansoprazol+domperidon 

kombinasyonu reçeteleniyor. İlacı aldıktan (oral) 45-60 dakika sonra hastada kaşıntı, 

çarpıntı, baş dönmesi ve bilinç kaybı gelişiyor. Acil kliniğinde müdahale ile düzelen 

hastaya 1 yıl sonra yine reflü nedeniyle lansoprazol 30 mg kapsül reçeteleniyor. İlaç 

alımından 30-45 dakika sonra, hastada yaygın kaşıntı, kızarıklık, çarpıntı, nefes darlığı ve 

senkop gelişiyor. Acil biriminde müdahale edilen ve adrenalin uygulama sonrası genel 

durumu düzelen hasta sonrasında şifa ile taburcu ediliyor. Hasta Alerji kliniğinde tekrar 

değerlendirildi. Lansoprazol ile anafilaksi öyküsü nedeniyle alternatif ilaç saptanmasına 

yönelik Esomeprazol ile deri testleri uygulandı. Esomeprazol prick ve intradermal testler 

negatif saptanınca plasebo kontrolü oral provakasyon testi yapıldı. Alerjik reaksiyon 

gözlenmemesi üzerine Alternatif PPİ olarak hastaya esomeprazol önerildi.  
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Olgu 2 

Sefalosporin grubu ilaç alerjisi öyküsü ve Astım tanısı olan 42 yaşında kadın hastaya 

Peptik ülser nedeniyle pantoprazol tablet 40 mg reçetelenmiş. İlaç oral alımından 1 saat 

içinde hastada ürtiker, anjiödem, halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı gelişiyor. Acilde tıbbi 

müdahale ile düzelen hasta taburcu ediliyor. 3 ay sonra yine hastaya pantoprazol 

reçeteleniyor. 1 saat içinde anafilaksi tablosuyla acile kaldırılan hastaya acilde müdahale 

ediliyor. Tedavi sonrası şifa ile taburcu edildikten sonra hasta alerji kliniğine 

yönlendiriliyor. Hasta aynı ilaçla 2 kez hayatı tehdit eden anafilaksi atağı geçirdiği için 

farklı bir PPİ(Esomeprazol) ile prick ve intra dermal ilaç testi uygulandı. Deri testlerinde 

Esomeprazol ile duyarlanma saptanmayan hastaya ilaç oral provakasyon testi uygulandı. 

Test sonrası alerjik reaksiyon gözlenmemesi üzerine hastaya alternatif ilaç olarak 

esomeprazol önerildi. Sonuç: Dünya çapında reçetelenme oranları dikkate alındığında, 

ciddi alerjik olay riski düşük olmasına rağmen klinisyenler; ppi ile anafilaksik 

reaksiyonların gelişebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu ilaçların uygun 

endikasyonda ve uygun dozda kullanımının sağlanması, reçetesiz ve kontrolsüz 

kullanımının azaltılması hayatı tehdit eden bu tablonun sıklığını azaltacaktır.  
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A Behcet' S Disease Patient Presenting with Inferior Myocardial Infarction  
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Introduction 

Behcet’ s disease (BD) is a chronic autoinflammatory disorder which 

characterized with oral/genital aphthous ulcers, arthritis, cutaneous lesions 

and ocular involvement [1].  Among patients with BD, coronary artery 

involvement presenting with myocardial infarction (MI) is far less common 

and limited to case presentations in the literature. In this case report we 

presented a patient with BD and acute inferior MI.   

Case report 

A 44-year-old male patient who had chest pain for 3 hours and ST elevation in DII-III 

and avF and reciprocal ST depression in avL was referred to our clinic for primary 

percutaneous coronary intervention. History of the patient revealed that he had been 

diagnosed with BD previously but he denied using any medication. He was an active 

smoker however the other major risk factors of coronary artery disease were absent. 

Physical examination revealed no additional pathological features other than oral 

aphthous ulcer. ST segment elevation was resolved in ECG and the patient was free of 

symptoms on arrival. Therefore, patient was taken into the intensive coronary unit and 

cardiac enzyme and rhythm monitorization was initiated. Echocardiography had shown 
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mild hypokinesia in mid-apical segments of the inferior wall and the EF was measured 

to be 63%. Metoprolol 25 mg o.d., acetylsalicylic acid (ASA) 300 mg o.d., ramipril 2.5 mg 

o.d., rosuvastatin 40 mg o.d., enoxaparin 8000 I.U / ml BID, ticagrelor 180 mg loading 

and 90 mg BID maintenance dose was ordered. During follow-up, the patient remained 

hemodynamically stable and the laboratory parameters other than cardiac troponin-I, 

CK-Mb, C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) were normal. 

Troponin I and CK-Mb values increased up to 17.9 and 30.9, respectively. ESR and 

CRP were measured respectively.  12 hours after admission coronary angiography (CA) 

was performed. CA had shown atherosclerotic plaque formations without apparent 

obstruction in coronary arteries and intense thrombus formation was observed in the 

middle segment of the right coronary artery (RCA) that did not restrict coronary flow. 

We decided to administer Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor (tirofiban) infusion for 48 hours 

and continue the previous treatment. After 48 hours we performed control CA which 

had shown no apparent change in the thrombus formation. Therefore, we implanted 

4.0x26 mm drug-eluting stent. After stent implantation thrombus view had resolved and 

the patient was discharged 24 hours later. Ticagrelor, ASA, rosuvastatin and ramipril 

was prescribed and rheumatology consultation was advised to the patient. 

Rheumatology confirmed BD and prescribed prednisolone 5 mg. BID. During the 18-

month cardiology follow-up, there was no additional problem and the inferior wall 

hypokinesia observed in the admission echocardiography was completely resolved.   

Discussion   

BD may affect vessels of all size in the form of vasculitis and vascular involvement ranges 

between 1.8 % to 51.6% in previously reported series [2,3]. Vascular involvement mainly 
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affects venous system in the form of thrombosis and thrombophlebitis. Arterial 

involvement is less common and occurs generally in the aorta, pulmonary arteries and 

iliac arteries in the form of aneurysm, thrombosis or occlusion. MI prevelance was 

reported to be 2 % [4]. Coronary artery involvement occurs generally in the form of 

aneurysm and thrombosis. Thrombosis formation in BD was linked with decrease in 

fibrinolysis, increase in thrombotic factors, endothelial cell damage and dysfunction [5-

9].  MI seen in BD may be either related to the induced atherosclerotic plaque 

erosion/rupture or increased thrombosis. Our patient had non-obstructive 

atherosclerotic plaques in CA however the relevant coronary segment was free of 

apparent atherosclerotic plaque formation that we usually see in coronary 

atherosclerosis. Although our patient did not have critical coronary artery stenosis in 

the relevant segment DES was implanted because we could not see any improvement 

in the control CA after intensive antiplatelet and anti-thrombotic treatment. Treatment 

with stent implantation cannot be generalized in all BD patients presenting with MI, 

however it can be used in patients whose relevant thrombotic lesions did not improve 

after optimal anti-thrombotic treatment.   

Conclusion   

BD is frequent in our country so physicians must be aware of its clinical manifestations. 

MI is a life-threatening condition that may develop in the course of BD and one should 

keep it in mind especially in young patients.   
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Üçlü Antihipertansif İlaç Kullanan ve Sonrasında Aort 
Koarktasyonu Tanısı Alan İlginç Bir Olgu Sunumu  

Derya Aydın Şahin   

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği  

 

Giriş: Çocuklarda hipertansiyon erişkinlerdeki kadar sık olmasa da son 

yıllarda obezitenin artışına bağlı olarak daha sık görülmektedir. Çocuklarda 

sıklıkla neden böbrek parankimi kaynaklı veya renovasküler hastalıklarla 

ilişkilidir daha nadir olarak ise kardiyak ve endokrinolojik nedenler 

düşünülmelidir. Burada üçlü antihipertansif ilaç kullanmasına rağmen 

tedaviye dirençli hipertansiyonu olan ve kardiyolojiye danışımı sonrasında 

aort koarktasyonu tanısı alan 15 yaşında bir vakayı sunmayı amaçladık.  

Olgu sunumu: Şiddetli baş ağrısı nedeniyle çocuk acile başvuran hasta 

hipertansiyon nedeniyle çocuk kardiyolojiye danışıldı. Öyküsünde yaklaşık 6 aydır üçlü 

antihipertansif ilaç kullandığı ve daha öncesinde herhangi bir hastalığı olmadığı 

öğrenildi. Ayrıntılı olarak öykü alındığında daha önceden hiç kardiyoloji poliklinik 

başvurusunun da olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde ateş 36,7 derece, KTA: 112/dk, 

TA: 168/119 mmHg, genel durumu iyi, şuuru açık koopere, kilo 73 kg (93 persantil), boy 

170 cm (88 persantil), femoral nabızların zayıf alınması dışında diğer sistem muayeneleri 

doğal idi. Yapılan ekokardiyografide sol ventrikülün hipertrofik olduğu, asendan aorta 

çapının 15,6 mm, transvers aorta çapının 14 mm, inen aortada klasik koarktasyon 

bölgesinin çapının 6,3 mm ve darlık sonrasında ise çapın 18,4 mm olduğu saptandı. 

Koarktasyon bölgesinde renkli doppler ile diyastole uzanımı olan 60 mmHg gradiyent 

olduğu görüldü. Hastaya bu bulgular ile aort koarktasyonu tanısı konuldu. İleri tetkik ve 
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tedavi için hasta üst merkez çocuk kardiyoloji bölümüne yönlendirildi. Sonuç: Tanı 

koymada her hastalıkta olduğu gibi ayrıntılı öykü ve fizik muayene çok önemlidir. 

Erişkinlerde hipertansiyon nedeni sıklıkla idiyopatik olmasına rağmen süt çocuğu ve 

küçük çocuklarda hipertansiyon nedeni sıklıkla doğumsal böbrek ve kalp hastalıklarıdır. 

Bu nedenle hipertansiyon tanısı konulan çocukların mutlaka sekonder nedenler (böbrek 

hastalıkları, kardiyak hastalıklar ve endokrinolojik bozukluklar) yönünden araştırılması 

gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Aort Koarktasyonu, Çocuk, Hipertansiyon 
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Uzun Süreli Sırt Ağrısı ile Başvuran Aort Diseksiyonu Vaka 
Sunumu  

İrem Elif Çetintaş1, Aclan Özder2, Tuba Baydaş3, Hale Nur Yaman4  
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2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0003-
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4647)  
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0001-
8572-3678)  

 

Giriş: Aort diseksiyonu nispeten nadirdir, ancak sıklıkla şiddetli göğüs veya 

sırt ağrısı ve akut hemodinamik bozulma ile birlikte akut bir tablo olarak 

ortaya çıkar. Erken ve doğru teşhis ve tedavi, hayatta kalmak için çok 

önemlidir. Genel popülasyonda akut aort diseksiyonu insidansının 100.000 

kişi-yılı başına 2.6 ila 3.5 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. (1-3) Akut 

aort diseksiyonunun semptom ve bulguları, diseksiyonun kapsamına ve etkilenen 

kardiyovasküler yapılara bağlıdır. Hastaların yüzde 90'ından fazlasında, en sık göğüste 

veya sırtta meydana gelen ağrı en yaygın semptomdur (4,5). Ağrısız diseksiyon bildirilmiş 

olmasına rağmen, nispeten nadirdir; bir retrospektif incelemede ağrısız diseksiyonun 

sıklığı yüzde 6.4 olarak bildirilmiştir. (6). Senkop hastaların yüzde 5 ila 10'unda 

görülmektedir ve sıklıkla kardiyak tamponad gelişimini veya brakiyosefalik damarların 

tutulumunu gösterir (8). Senkop ile başvuran hastalarda daha yüksek oranda ciddi 

komplikasyonlar (tamponad, inme, ölüm) görülmektedir (8). Aort diseksiyonuna bağlı 

ölüm oranı tarihsel olarak yüzde 30'a kadar yüksekti; ancak, kalp cerrahisi 
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tekniklerindeki gelişmeler, yaklaşık yüzde 20 oranında beklenen mortalite ile A tipi 

diseksiyona bağlı ölüm oranlarını düşürmüştür. (9,10)  

Olgu: Bu olgumuzda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 

polikliniğine 1,5 aydır mevcut olan sırt ve omuz ağrısı ile başvuran, özgeçmişinde bilinen 

kronik bir rahatsızlığı olmayıp hikayesinde 1.5 ay önce senkop ve anosmi tarifleyen fakat 

o dönemki acil başvurusunda patoloji saptanmayan; yapılan tetkikler sonucunda Tip A 

aort diseksiyonu saptanan hasta sunuldu.  

Bulgular: Fizik muayenede genel durumu iyi, bilinç açıktı. İnspeksiyonda pektus 

ekskavatumu mevcut olup oskültasyonda bilateral solunum sesleri azalmıştı. Kardiyak 

oskültasyonunda, batın muayenesinde, nörolojik muayenede patoloji saptanmadı. 

Ateş:35.1 nabız:124/dk SpO2:97 sağ brakial TA: 225/133 mmHg sol brakial TA: 201/108 

mmHg saptandı. GKS:15 idi. Laboratuvar bulguları; Lökosit: 7,22 10*3/uL , Hb: 11,43 

g/dl, Plt: 310 10*3/uL, Kreatinin: 0,81, BUN: 13,88 mg/dl, AST: 25 U/L, ALT:32 U/L , PT: 

16,7 saniye, APTT: 30,6, D-dimer:4344 ng/ml LDH:236 U/L CK-MB:0,9 ng/ml, Troponin-

I:2,2 pg/ml şeklindeydi. EKG: sinüs ritminde, iskemi bulgusu yoktu. Çekilen kontrastsız 

toraks BT’de Çıkan aortada, arkus aorta kesimine doğru uzanan ve lümeni anteriordan 

çevreleyen ve en kalın yerinde 19 mm ölçülen, yarım ay şeklinde hafif hipodens 

görünüm (artefakt?, diseksiyon?) izlenmesi üzerine hasta toraks BT anjiografi çekmek 

amacı ile acil servise çağırıldı. Çekilen toraks BT anjiografide asendan aortadan başlayıp 

arcus aortaya uzanan en geniş yerinde 11 mm çapa ulaşan mural hematom ve 5 mm’lik 

bir intial yırtık ile çıkan aorta distali ile arcus aorta arasında fleb bulunmuştu. Fleb inen 

aortaya ve aort dallarına uzanım göstermemekteydi. Hastada Tip A aorta diseksiyonu ve 

10 mm kalınlığa ulaşan hemoperikardiyum saptanması üzerine hasta acil operasyon 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

310 

amacıyla dış merkeze sevk edildi. Dış merkezde acil operasyona alınan hasta 3 gün yoğun 

bakım ünitesinde takip edildikten sonra servise çıkarıldı ve şifa ile taburcu edildi.  

Sonuç: Aort diseksiyonu, genel olarak akut başlangıçlı kötü prognozlu bir hastalık 

olmasına rağmen nispeten nadirdir. Aort diseksiyonunda tetikleyici olay aort 

intimasında şiddetli ağrıya neden olan bir yırtıktır. Diseksiyonun yayılması diğer 

komplikasyonlardan ve klinik bulgulardan sorumludur. Akut aort diseksiyonu için risk 

faktörleri, ilerleyen yaş, erkek cinsiyet, sistemik hipertansiyon, önceden var olan aort 

anevrizması ve ateroskleroz için risk faktörlerini içerir. (4,11) Hastaların yüzde 90'ından 

fazlasında, en sık göğüste veya sırtta meydana gelen ağrı en yaygın semptomdur. 

Bununla beraber hastaların senkop, nörolojik belirtiler, hipotansiyon veya uzun süren 

göğüs ve sırt ağrısı ile de başvurabileceği unutulmamalıdır. (4-10)  
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Anahtar Kelimeler: Aort Diseksiyonu, Aile Hekimliği 
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Thoracic Empyema and Necrotizing Fasciitis of Thigh as a 
Unique Combination of Complications Due to Perforated 
Appendicitis: A Case Report 

Gurhan Taskin1, Mahmut Yilmaz1, Muharrem Oztas2, Sercan Yilmaz1, Hakan 
Sapmaz1, Sadettin Tasligil1, Huseyin Levent Yamanel1  

1Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, 
Ankara, Turkey  
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gulhane School of 
Medicine, Ankara, Turkey    

 

Case report  

We present a 24-year-old man without any relevant medical or surgical 

history, who was referred to our hospital, with diagnosis of empyema in the 

right hemithorax and right-sided retroperitoneal abscess. He reported 

right-sided back pain that started after complaints of vomiting and cough 

about a week ago. On physical examination he has fever(38.40C) and 

tachycardia (140 bpm). Decreased breath sounds on bilateral lung base and tenderness 

in all quadrants of abdomen with deep palpation without rebound sign were detected. 

Additionally, the upper area of the right thigh was erythematous, indurated and very 

tender to palpation with remarkable pain. Laboratory tests revealed leukocytosis 

(17.500/mm3) with marked left shift, elevated serum C-reactive protein of 112,3 mg/L. 

Bilateral tube thoracostomy was performed. The fluid obtained from right hemitorax 

was consistent with exuda and empyema. Imaging studies revealed a 6.5 cm diameter 

collection of contrast and gas in retroperitoneum (Fig 1), a contrast leak from this 

collection into the right pelvis, a diffuse increase in volume and thickening of the fascia 

in the right thigh muscles (Fig 2). Exploratory laparotomy, appendectomy, right 
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hemicolectomy, ileocolic anastomosis and intra-thoracic washing procedures were 

performed. Additionally, he underwent right thigh fasciatomy, debridement and 

vacuum-assisted closure (VAC) therapy in the same session. Intraoperative features of 

right upper thigh were compatible with necrotising fasciitis (NF). Postoperatively, he 

transferred to the intensive care unit as intubated. Culture of the debrided muscle and 

fascial tissue yielded Escherichia Coli, Prevotella oralis and Acinetobacter baumannii. 

The antibiotic therapy was revised to Meropenem (3 g/day), Amikacin (1 

g/day), Tigecycline (2 g/day) and Micafungin (100 mg/day). He was successfully weaned 

from mechanical ventilation, on the postoperative 4th day. During the ICU stay dressing 

changes performed periodically for seven times and then incision sutured. In the 

postoperative 27th day, he transferred to the surgical ward.   Discussion   Thoracic 

empyema is usually associated with pneumonia, but can rarely develop due to intra-

abdominal infections.1 To the best of our knowledge, there are only few publications 

documenting retrocecal appendicitis presenting with empyema up to date. But, as far 

as we know, this is the first case report regarding perforated appendicitis complicated 

with empyema and NF of thigh. The retroperitoneal origin should be kept in mind in 

patients presenting with empyema and/or NF. In the presence of such potentially life-

threatening conditions, rapid diagnosis, timely and aggressive surgery, administration 

of broad-spectrum antibiotics and appropriate supportive treatment is essential to 

reduce morbidity and mortality.    
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FIG 1. Axial computed tomography image of thorax showing thoracic empyema (thick arrow), 
axial computed tomography image of abdomen showing a collection and gas in 
retroperitoneum (thin arrow). 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

316 

 

FIG 2. Axial magnetic resonance image showing diffuse increase in volume and thickening of the 
fascia in the right thigh muscles (arrow). 
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Atipik Prezentasyon, Primer Pelvik Hidatik Kist: Nadir Bir Vaka 

İlknur Banlı Cesur1, Zerrin Özçelik2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 
Kliniği, Adana 
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Adana 

 

GİRİŞ 

Hidatik kist hastalığı, dünyanın birçok yerinde önemli bir sağlık sorunudur.  

Zoonotik parazitik bir enfeksiyondur. İnsanlar kazara parazit yumurtalarını 

aldıktan sonra arakonak olarak enfekte olurlar. Genellikle yavaş 

büyüdüğünden boşluklara açılana kadar veya belirli bir büyüklüğe erişene 

kadar hastaların çoğu yıllarca asemptomatik kalabilirler.  Kistler en sık 

karaciğerde(%60-75), daha sonra akciğerde(%15-25)  ve vücudunun çeşitli 

organlarında görülürler.(1) Yaygın tutulum bölgelerinde kistin içerisinde 

skolekslerin görüldüğü tipik radyolojik görünüm nedeni ile tanı nettir. Ancak atipik 

lokalizasyonlarda tanı güçlüğü olabilir. Bu olguda başka bir organ tutulumu olmaksızın, 

pelvisi tamamen dolduran primer peritoneal hidatik kist olgusu sunulmuştur. 

OLGU RARORU 

Daha önce bilinen bir sağlık prıoblemi olmayan 3 yaşındaki kız hasta 1 hafta kadar önce 

başka bir merkeze suprapubik kolik ağrı, distansiyon ve dizüri şikâyeti ile başvurmuş.  

Yapılan tetkiklerinde pelvisi tamamen dolduran, abdominal ultrasonografide pelvik 

bölge ve üst orta kadranda devamlılığı olan 95x80x50 cm boyutlarında, uterus ve 

overlerin ayrıca vizualize edilemediği kistik kitlesel lezyon görülmesi üzerine hasta 

hastanemize sevk edildi.  Hastanemizde yapılan abdominopelvik bilgisayarlı 
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tomografide; uterus ve heriki adnexiyal loj doğal, pelvisde en geniş yerinde 70x80x100 

cm, lobüle konturlu,  içerisinde solid komponent olmayan, intrabdominal diğer organlar 

normal olarak görüldü (Resim A).  Bakılan laboratuar parametrelerinde β-HCG, AFP, CEA, 

CA-125 değerleri normal olarak saptandı. Yapılan serolojik tetkikinde Kist-İHA değeri 

negatif olarak geldi. Covid (+) olan hasta ameliyata alındı. Göbek altını tamamen 

dolduran, uterus ve sigmoid kolon arasında, tubalara ciddi derecede yapışık olan kitle 

eksize edildi (Resim B). Patoloji preperatında içte skolekslerin, germinatif membranın 

olduğu, dışta laminer membranın olduğu kistik kitle raporlandı(Resim C). 

 

 

Resim A. Kistik kitlenin tomografi görüntüsü. 
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Resim B. Kistik kitlenin ameliyat görüntüsü. 

 

 

Resim C. Kist duvarının Hematoksilen Eozin ile boyanması (X40 büyütme) 

TARTIŞMA 

Hidatik kist hastalığına ekinokok larvası neden olur, insanlar tesadüfi ara konaklardır. 

Hidatik kist hastalığı, Akdeniz ülkeleri, Orta Doğu, Güney Amerika, Avustralya, Türkiye 

ve orta Asya gibi insanların koyun ve köpeklerle daha fazla temasta olduğu bölgelerde 

endemiktir(2). En yaygın tutulan organ karaciğerdir(%59-75), daha sonra akciğer(%27) 

dir. Kalp, dalak, böbrek, beyin ve diğer organlarda daha az sıklıktadır(3).  Pelvik 
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ekinokokkoz sadece %0,2-2,25 insidans ile son derece nadirdir(4). Clements ve ark. 43 

hastadan oluşan pelvik kist hidatikten oluşan serilerinde sadece 2 primer pelvik hidatik 

kist vakası bildirmişlerdir(5).  Pelvik hidatik kistler sadece başka hiçbir odakta kist 

bulunmadığında primer olarak kabul edilebilir. Ve bu durumda hidatik embriyo pelvik 

boşluğa hematojen veya lenfatik yolla erişir. Bu bölgede kemik yapı içerindeki 

sınırlandırılmış alanda uterus, overler, fallop tüpleri, mesane ve rektuma temas ile 

yayılabilir ve organları etkileyen basınç semptomları ile kendini gösterir.  Endemik 

bölgelerde bile rektovezikal boşluk hidatik kistler için nadir bölgelerdir(6). 

Genellikle ekinokok hastalığı tanısı hem görüntüleme hemde seroloji ile konur. İlk 

basamak görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. Pelvik hidatik kistin görüntüleme 

özelliği, hepatik kiste benzerdir. Gharbi tarafından önerilen sınıflandırma diğer yerler 

içinde kabul görebilir(7).  Bilgisayarlı tomografi,  ekstrahepatik kistlerin 

değerlendirilmesinde USG den daha üstündür. Kist hidatik için altın standart tedavi 

cerrahidir. Perkütan drenaj, uniloküler kistlerde (Gharbi tip I-II) uygulanabilir.  

Cerrahiden önce ve sonra albendazol tedavisi morbiditeyi ve nüks olasılığını azaltır(8). 

SONUÇLAR 

Özellikle endemik bölgelerde pelvik kistik kitlelerin ayırıcı tanısında karaciğer ve akciğer 

tutulumu olmasa bile hidatik kistler her zaman ayırıcı tanıda düşünülmelidir.  Özellikle 

ekstrahepatik kistler için en iyi görüntüleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir. Pelvik 

primer kist hidatikler için tercih edilen tedavi tam cerrahi eksizyon ve albendazol 

tedavisidir. 
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Undesired Effect After Covid-19 Vaccine: Hypertension 

Funda Gökgöz Durmaz 

Konya Meram 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ORCİD 0000-0003-3043-5809)  

 

Intoduction: For more than a year, the whole world has been struggling 

with covid-19, which has rapidly become a pandemic. Although the virus 

spread is tried to be reduced by following the mask, hygiene and distance 

rules, the hope of the whole world is to reach high immunity rates with an 

effective and reliable vaccine. Vaccine development efforts have 

progressed at an unprecedented pace, and many countries have produced 

vaccines with different characteristics. In our country, vaccination studies 

have started with the Sinovac, which has successfully completed the 

vaccine production stages, starting with healthcare professionals at the 

beginning of January 2021. Maximizing immunization coverage is crucial in controlling 

this severe pandemic. For this purpose, vaccination studies are continuing rapidly in 

various health institutions in cooperation. Such a comprehensive vaccination program 

has not been experienced in the world before. Of course, many undesirable effects are 

likely to be encountered. It is of vital importance to continue vaccination in a controlled 

practice in organizations with emergency response conditions.  

Case: A 39-year-old female nurse was administered covid-19 vaccine intramuscularly to 

the left deltoid area in the family health center. The nurse continued to work after 15-

20 minutes of rest after the vaccination. She presented to the outpatient clinic with a 

feeling of illness that developed approximately one hour and 45 minutes after 
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vaccination. She complained of loss of balance, difficulty in breathing, and severe 

headache. There was an appearance of livedo reticularis in the hands and arms. The 

perioral region was slightly cyanotic. The measured arterial blood pressure was 150/90 

mm/Hg, pulse: 125/min. The sP02 measured by pulse oximeter was 97. Nasal oxygen 

was given because she had difficulty in breathing. Meanwhile, urticarial lesions were 

observed starting from the neck region of the patient. Vascular access was established, 

pheniramine maleate was administered. The patient whose complaints continued, her 

blood pressure measured for the second time was 190/110 mm/Hg. 12.5 mg captopril 

was given to the patient sublingually. Meanwhile, 112 emergency services was called. 

After 5 minutes, the patient's blood pressure dropped to 130/70mm/Hg. Respiratory 

distress improved. She was taken to the emergency room by ambulance. Her complaints 

regressed, but she was monitored in the emergency room and kept under observation 

for 8 more hours. The patient whose vital findings were stable during the follow-up was 

discharged after being advised not to take the second dose of the vaccine.  

Conclusion: All kinds of vaccination studies have always been successfully implemented 

in family medicine. Family physicians play an important role in this immunization 

process of an unprecedented size all over the world. However, it should be kept in mind 

that this vaccination, which is applied for the first time, may cause some unwanted 

effects. In the first 25-30 minutes after vaccination, it is necessary to be prepared for 

acute anaphylaxis and similar life-threatening side effects. In addition, the health team 

should keep the necessary equipment ready for emergency response and update their 

information. 

Keywords: Covid-19 Vaccine, Family Medicine, Unwanted Effect After Vaccination 
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Kedi Tırmığı Hastalığına Bağlı Ensefalopati Olgusu  

Beyza Arpacı Saylar, Sümeyra Melike Özbek, Mustafa Reşat Dabak  

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Giriş: Kedi tırmığı hastalığı, Bartonella henselae’nin neden olduğu bir 

hastalıktır. İnsanlarda enfeksiyon sıklıkla kedilerin ısırması ya da tırmalaması 

neticesinde meydana gelir. Hastalık sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde 

görülür. Hastalık kendi kendini sınırlar nitelikte bölgesel lenfadenopatiye 

neden olur. Klasik hastalık bulguları ısırık yerinde kutanöz inokülasyon 

sonrası 1-8 hafta sonrasında lenfadenopati gelişmesi şeklindeyken, nadir 

olarak ensefalit, nedeni bilinmeyen ateş, nöroretinit, granülomatöz 

konjunktivit, hepatosplenik tutulum, atipik pnömoni ve trombositopenik 

purpura gibi klinik tablolar şeklinde de ortaya çıkabilir. Birçok olguda tanı 

klinik, epidemiyolojik, serolojik ve histolojik verilerin kombinasyonuyla ortaya konur. Bu 

vaka sunumunda da kedi tırmığı hastalığına bağlı gelişen ensefalit olgusu 

sunulmaktadır.  

Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 21 yaşındaki kadın hasta sabah kalktıktan sonra 

tonik komponenti baskın bir nöbet geçirmiş. GKS:7 olan ve şuuru kapalı olan hasta acil 

servise getirilmiş. İlk muayenesinde ense sertliği şüpheli pozitif olan hasta ensefalit ön 

tanısı ile YBÜ ‘ne yatırılmış. YBÜ de yakın takibi yapılan ve tedavisi başlanan, GKS :7-9-

15’ e yükselen ve genel durumu iyi olan hasta servise çıkarıldı. Hasta ve yakınından 

alınan detaylı anamnez sonucunda, hastanın sık sık sokak kedileri tarafından tırmalanma 

öyküsü olduğu öğrenildi. Kedi tırmığı hastalığına bağlı ensefalit olabileceği düşünülen 

P
o

st
e

r 
P

re
se

n
ta

ti
o

n
 –

 P
P

0
0

1
3

5
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

325 

hastadan Bartonella henselae lehine tetkikler istenmiştir. Bartonella IGG pozitif çıkan 

hastanın doksisiklin ve rifampisin tedavisi tamamlanarak hasta taburcu edilmiştir.  

Sonuç: Kediler aracılığı ile bulaşan Bartonella henselae etkeni nadirde olsa nörolojik 

tutulum yapmaktadır. Bu olgu da kedi tırmığı hastalığını hatırlatmak ve farkındalık 

oluşturmak amacıyla sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Kedi tırmığı hastalığı, Bartonella 

henselae, Ensefalopati 

Anahtar Kelimeler: Kedi Tırmığı Hastalığı, Bartonella Henselae, Ensefalopati 
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Evaluation of Screen and Internet Addiction in Preschool 
Children  

Funda Gökgöz Durmaz 

Konya Meram 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ORCId iD: 0000-0003-3043-5809)   

 

Aim: We aimed to evaluate the screen and internet addiction levels in 

preschool children in this study.  

Materials and Methods: In our descriptive, cross-sectional study, pre-

school age healthy children living in Konya Meram region and applying to 

family health center for general health screen examination between 

01.12.2020 and 01.02.2021 and their parents were included. 

Sociodemographic characteristics questionnaire form and Family-Child 

Internet Addiction Scale were used to collect the necessary data for the 

study. The questionnaire form included questions such as for what purpose the child 

uses the internet (playing games, watching social media, watching cartoons, doing 

research, etc.), whether he/she has a chronic disease, and whether he/she has a 

psychological problem that the family noticed. In the Family-Child Internet Addiction 

Scale, which is a Likert-type scale, the participant is asked to mark one of the options 

"Not Suitable", "Rarely", "Occasionally", "Mostly", "Very Frequent" and "Continuous". 

These options are given 0, 1, 2, 3, 4 and 5 points, respectively. When 80 and above is 

scored, it is defined as "Internet addict"; when scored between 50 and 79 it's defined 

as "Those with Limited Symptoms" and when a score of 49 or less was obtained "No 

Symptoms". The questionnaire forms were applied to the participants by face-to-face 

interview method. Statistical analysis was performed by using the SPSS24 software to 
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evaluate the data. Chi-square and Student’s T tests were used. A p value of less than 

0.05 was considered statistically significant with a 95% confidence level.  

Results: Fifty children and their parents were included in the study. Twenty (40%) of the 

children were girls and 30 (60%) were boys. Their average age was 5.76 ± 1.90. The 

average screen time spent by children on an ordinary day at home was 5.5 hours, well 

above the recommended limit value for this age group. The avarage of total scores 

obtained from the family-child internet addiction scale was 89.50 and they considered 

as internet addict. There was no statistically significant relationship between total scale 

scores and gender and age (p = 0.354, p = 0.124).  

Conclusion: Internet addiction scale scores were found to be quite high in preschool 

children. Internet is an important technology when used in line with its purpose, that 

provides individuals with the necessary skills of era such as accessing information, 

problem solving and self-learning. However, when used uncontrolled and 

unconsciously, it can cause anxiety and fear, also adversely affect the biological, 

psychological and social development of the child. It has been reported that increasing 

the duration of internet use causes some problems in users such as depression, 

isolation, aggression and stuttering. It is very important to inform parents about this 

issue. The increase in internet access opportunities within the family has also reduced 

the age of internet usage. Parents should be encouraging for their children to have no-

screen indoor activities. 

Keywords: Family-Child Internet Addiction Scale, Internet Addiction, Screen Addiction 
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Sağlam Çocuk Takibinde Hipertansiyon Taraması: 
Hipertansiyon Olgusu  

Gözde Öğrü1
, Tolgahan Kara2  

1Patnos 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Ağrı  
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliği Anabilim Dalı, Adana  

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipertansiyon erişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağında da 

önemli bir sorundur. Çocuklarda hipertansiyon, ortalama sistolik ve/veya 

diyastolik kan basıncının bir hafta ara ile en az üç ölçüm sonrası cinsiyet, yaş 

ve boya göre 95 persentil veya üzerinde olması şeklinde tanımlanır. 

Çocukluk çağında yaklaşık %1-5 oranında görüldüğü düşünülen 

hipertansiyon sıklığının son yıllarda hızla arttığı görülmektedir. 

Hipertansiyon prevalansındaki artıştan; giderek artan obezite, beslenme 

alışkanlıkları, uzun süre bozulmaya dayanıklı hazır rafine gıdaların aşırı 

tüketimi ve sedanter yaşam sorumlu tutulmaktadır. Hipertansiyon 

çocuklarda sıklıkla bir yakınma veya bulguya neden olmaz. Çoğu olgu klinik olarak 

sessizdir. Bu nedenle 3 yaşından büyük çocuklarda her fizik muayenede kan basıncının 

ölçülmesi gerekliliği önem kazanmaktadır. Çocuklarda hipertansiyon taraması amacı ile, 

3 yaş ve üzeri çocuklarda, yılda bir kez olmak üzere kan basıncının düzenli ölçülmesi 

önerilmektedir. Bunun yanı sıra çocuklar hipertansiyona bağlı yaşamı veya hedef organı 

tehdit edici komplikasyonlarla da başvurulabilmektedirler. Çocuklarda hipertansiyon 

nedenleri; 12 yaş altında başta renal parankim hastalıkları olmak üzere, renovasküler 

nedenler, vasküler nedenler ve endokrin nedenler iken 12 yaş üzerinde ise en sık 

esansiyel hipertansiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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OLGU:  

15 yaşında erkek hasta, 8 yıl önce sırt ağrı ve göğüste sıkışma hissi şikayeti ile aile sağlığı 

merkezine başvurmuş. Burada ölçülen tansiyonu 190/120mmHg olan hasta bir üst 

merkeze sevk edilmiş. Sevk edildiği hastanede hipertansiyon tanısı alan hastanın yapılan 

tetkiklerinde; EKO’da sol ventrikülde konsantrik hafif hipertrofi saptanırken Renal 

Doppler USG ve Toraks BT’si normal saptanmış. Takiplerinde tansiyonları normale 

dönen, ek problemi olmayan hasta; tuzsuz diyet, beslenme ve egzersiz önerileri ile 

taburcu edilmiş. Çocuk nefroloji ve çocuk kardiyolojide takip edilen hastanın son EKO’su 

2018 yılında normal olarak raporlanmış olup takipten çıkarılmış ve hastaya şikayeti 

olursa gelmesi söylenmiş. Hastanın tansiyon takipleri sorgulandığında ölçümlerinin 

normal olduğunu, ara ara yüksek ölçümlerin mevcut olduğunu belirtti. Hasta son 

zamanlarda stresle artan baş ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde 

hipertansiyon tanısı olan hastanın son zamanlarda tansiyon ölçümleri yüksek çıkmaya 

başlamış. Hasta sınav döneminde olduğunu ve stresli bir dönem yaşadığını belirtti. 

Tansiyon takipleri; 110/50 mmHg, 140/60 mmHg, 140/60 mmHg, 140/50 mmHg imiş. 

Fizik muayenesinde patoloji saptanmayan hastada; ateş: 36.5 C, nabız: 54/dk, tansiyon: 

sağ kol: 144/51 mmHg, sol kol: 131/68 mmHg, kontrol tansiyon: 141/56 mmHg (%95 

per<), solunum hızı: 18/dk, kilo: 72,5 kg, boy: 175 cm, VKİ:23,5 kg/m2 olarak saptandı. 

Hastanın laboratuvar tetkiklerinden; Hgb: 14,3 mg/dl, Hct: 41 %, WBC: 4600, Plt:204000, 

AST/ALT: 22/13 U/L Sodyum/Potasyum: 137/4,7 mmol/L, Glukoz: 88mg/dL, HBA1C: 5,7 

mmol/mol, Bun/Cr: 10,2/0,57 mg/dl, TSH: 1,4 mIU/L, T4: 0,66 ng/dl, Ferritin:24,4 ng/ml, 

Vitamin B12: 463 pg/ml, TİT: Normal olarak saptandı. Hastanın hipertansif retinopati 

açısından göz muayenesi sorgulandı. Göz muayenesine en son 6 ay önce gittiğini ve 

muayenesinin normal olduğunu belirtti. Hastaya ve ailesine hipertansiyon hakkında bilgi 
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verilip; çocuklarda çok sık görülmediği, tekrar araştırılması gerektiği ve kontrol altında 

olması gerektiği anlatıldı. Ayrıca stresle de ilişkili olabileceği söylendi. 5 yıldır lisanslı su 

topu oyuncusu olan hastaya egzersize devam etmesi önerisinde ve beslenme 

önerilerinde bulunuldu. Hastaya hipertansif aciller ve ne zaman acil servise başvurması 

gerektiği anlatıldı. Hasta çocuk kardiyoloji ve çocuk nefroloji polikliniklerinden randevu 

alması için yönlendirildi.  

SONUÇ: Çocukluk döneminde tüm dünyada prevalansı hızla artan hipertansiyon önemli 

bir sağlık sorunu olarak karşımızda durmaktadır. Çocuklarda ve ergenlerde kan basıncı 

anormalliklerinin erken tanınması ve müdahalesi yaşamın ilerleyen dönemlerinde 

kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltabilecek olması bakımından çok 

önemlidir. Çok sayıda çalışmada çocukluktaki yüksek kan basıncının, erişkin çağda 

hipertansiyon ve metabolik sendrom riskini artırdığı gösterilmiştir. Rutin sağlam çocuk 

muayenelerinde kan basıncının ölçülmesi, primer hipertansiyonun erken tespitini, 

asemptomatik hipertansiyon tespiti ile bir başka altta yatan sekonder hastalığın 

saptanmasını mümkün kılar. Çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek oranda saptanan 

sekonder hipertansiyon nedenleri göz önüne alındığında hipertansiyonun erken tespiti 

yaşamsal önem taşır. Prehipertansif sınırlarda kan basıncı olan çocuklarda yaşam tarzı 

değişikliği, diyet ve egzersiz önerileri ile olası hipertansiyon gelişiminin önlenmesi 

sağlanabilirken hipertansif çocukların tedavisi, hasta ve aile eğitimi, farmakolojik 

olmayan önlemler ve antihipertansif ilaçları içeren kapsamlı bir yaklaşım 

gerektirmektedir. Aile hekimleri çocuk hastaların ilaç tedavisinin uygulanmasına dahil 

olmamakla beraber en az bu tedavi kadar önemli ve etkili olan non-farmakolojik 

tedavide rol alarak yaşam tarzı değişikliği, diyet ve egzersiz önerilerinde bulunurlar. 

Çocukların hipertansif olmalarını engellemeye yönelik olarak, en azından hayatın ilk 6 
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ayında anne sütü almaları sağlanmalı ve çocukların beslenme alışkanlıklarının yeniden 

düzenlenmesi, özellikle tuz yönünden zengin hazır gıdalardan uzak durulması yönünde 

çocuklara ve ailelerine eğitimlerin verilmesi teşvik edilmelidir. Rutin çocuk izlemlerinde, 

özellikle de birden fazla risk faktörü bulunan (kendisi kilolu olan, ailesinde hipertansiyon, 

diyabet, obezite, hiperlipidemi ve doğuştan kalp damar hastalığı öyküsü olan) üç yaş 

üstü her çocukta tansiyon ölçümü, kilo ve boy ölçümünün yapılması, ilerde gelişmesi 

muhtemel komplikasyonların engellenmesine büyük katkı sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Hipertansiyonu, Sağlam Çocuk Izlemi, Yaşam Tarzı 

Değişikliği 
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Pitriyazis Likenoides Kronika (Plk) Olgu Sunumu  

Sümeyra Melike Özbek, Beyza Arpaci Saylar  

SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul  

Giriş: Pitriyazis likenoides kronika(PLK) çok nadir görülen bir cilt hastalığıdır. 

Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı enfeksiyon 

ajanları ile tetiklenen inflamatuar bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir. 

Hastalık genellikle 3-15 yaş arasında başlamaktadır. Deri döküntüleri tipik 

olarak gövde ve ekstremitelere yerleşen 3-18 mm çapında kırmızı beyaz 

noktacıklar şeklindedir. Döküntü mum benzeri bir kabukla kaplıdır ve bu 

kabuk kazındığında parlak ve kahverengi bir yüzey ortay çıkar. Lezyonlar 

kaşıntılı ve kanamaya eğilimlidir. Döküntüler bir kaç haftada kahverengi bir 

iz bırakarak solarlar Kesin tanı cilt biyopsisi ile konulur. Tedavi 

semptomatiktir.  

Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan, yakın zamanda geçirdiği enfeksiyon hastalığı 

olmayan 8 yaşında kız hasta. 2 ay önce tüm kol ve bacağını kaplayan kırmızı beyaz 

renkte, kaşıntısız lezyonlar sebebiyle polikliniğe başvurdu. Hastamızda her iki kol ve 

bacakta, yaygın, boyutları genellikle 3-10 mm çapında olan, kollarda çoğunlukla beyaz 

renkte bacaklarda ise kırmızı renkte olan papüler-skuamozlezyonlar mevcuttu. Bazı 

lezyonların üzerinde kırmızı-kahverengi kabuklar vardı. Hastadan alınan biyopsi 

sonucunda Pitriyazis likenoides kronika(PLK) tanısı kondu ve tedavisi planlandı. Sonuç: 

Olgu, Pitriyazis likenoideskronika (PLK) ‘nın nadir olması ve farkındalık oluşturması 

amacıyla hazırlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kırmızı Beyaz Lezyon, Kahverengi Leke, Kaşıntı 
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Late-Diagnosed Hair Turnique Syndrome in a 3-Month-Old 
Baby: A Case Report  

Serdar Karaman, İdris Çoban, Enes Gündüz, Reşit Sevimli  

İnonu Univesity Medicine Faculty Orthopedic and Traumatology, Malatya, (ORCID ID: 0000-
0002-5546-3649) 

 

Introduction: Hair tourniquet syndrome is a rare condition that can result in 

necrosis as a result of strangulation of appendages such as toe, finger, penis 

or uvula with hair or string. In this case, we aimed to share and take 

attention to the hair tourniquet syndrome in babies.  

Case Report: A 70-day-old baby girl was taken to the emergency room with 

complaints of restlessness that lasted throughout the day. Discharged with 

recommendations after examinations and tests. During the diaper change, 

she was brought to our clinic by the father after the redness and swelling in 

the third toe of the right foot. Her examination revealed that she had strangulation at 

the level of the third finger interphalangeal joint, and a diagnosis of hair tourniquet 

syndrome was made. When viewed with the help of a loupe, it was seen that she was 

surrounded by a circular hair shaft. Two hair strands were removed without waiting in 

the emergency room.  However, as the edema and bruising continued, a surgical 

intervention was decided. Surgically under the microscope, a dorsal longitudinal 0.5 cm 

incision was made at the level of the third finger interphalangeal joint and two more 

hair strands were removed.  Skin incision was closed after finger circulation returned to 

normal. He was followed up in the hospital for a day. In the first month control, finger 

circulation was good and no pathology was found except for a mini scar.  
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Discussion: It is still debated whether the hair tourniquet syndrome is caused by 

accident or child abuse. Poor hygiene and mother's hair loss are risk factors. Material 

that causes choking is difficult to find without a loupe or microscope due to the 

developing edema. In the management of hair tourniquet syndrome, chemical 

depilatory creams can be applied in addition to surgery. Surgical method was preferred 

in our case because of late diagnosis and excessive edema.  

Results: Although hair tourniquet syndrome is a rare condition in babies, it is important 

to know this syndrome, which has devastating consequences and to have it in mind of 

every physician. Hair tourniquet syndrome in babies brought to the hospital with 

uneasiness should be kept in mind etiologically and these patients should be examined 

naked. Hair removal is the most effective treatment method. 

Keywords: Hair Tourniquet Syndrome, Baby Toe, Amputation 
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Romatoid Artrit Nedeniyle Etanersept ve Betametazon 
Kullanan Hastada Gelişen Listeria Menenjiti: Bir Olgu Sunum 

Gürhan Taşkin, Mahmut Yilmaz 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Giriş 

Etanercept, romatoid artrit (RA) gibi bazı otoimmün hastalıkların 

patogenezinde de rol oynadığını düşünülen (1) ve enflamatuar süreçlerde 

önemli bir aracı olan Tümör Nekroz Faktörü (TNF) inhibitörüdür. Bilindiği 

üzere RA gibi immünolojik bozukluklar enfeksiyonlara yatkınlığı 

arttırmaktadır (2). L. monocytogenes, bağışıklık sistemi baskılanmış 

hastalarda, yenidoğanlar, hamileler ve yaşlılar gibi enfeksiyona açık 

bireylerde bakteriyemi, menenjit, meningoensefalite neden olduğu 

gösterilmiştir (3). Burada RA nedeniyle etanersept ve betametazon kullanmakta olan 

hastada gelişen L. Monocytogenes kaynaklı menenjit olgusu sunulacaktır.    

Olgu  

İki yıl boyunca haftada 50 mg etanersept ve son bir ay boyunca 7 mg/gün betametazon 

alan 60 yaşında romatoid artritli kadın iki gündür olan ateş, bulantı-kusma ve bilinç 

bulanıklığı nedeniyle acil servise başvurdu. Başvurusunda tansiyon 140/90 mmHg, nabız 

120 atım/dk ve ateş 39 0C idi. Fizik muayenesinde hastanın boyun sertliği, kernig ve 

brudzinski bulguları gibi meningeal irritasyon düşündürür bulguları mevcuttu. Pupiller 

ışık refleksi mevcut olan hastanın kas gücünde lateralizasyon mevcut değildi. 

Laboratuvarı WBC 8.600 /mm3 (% 89 nötrofil), C-reaktif protein (CRP) 116 mg/L ve 
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prokalsitonin 1,79 ng /mL, sedimantasyon 64 mm/saat olarak sonuçlandı. Lomber 

Ponksiyon yapılan hastadan alınan beyin omurilik sıvısı (BOS) bulanık görünümdeydi ve 

bol polimorfonükleer lökositler görüldü. Direkt mikroskopisinde gram pozitif kokobasil 

ve diplokok görüldü. BOS’ta protein 498.4 mg / dl, glukoz 13.7 mg / dl olarak 

ölçüldü.  Ampirik olarak intravenöz seftriakson (4 gr/gün), vankomisin (2 gr/gün), 

ampisilin (12 gr/gün) başlandı. Bir gün sonra, kan kültüründe gram-negatif basiller 

üremesi üzerine seftriakson tedavisi meropenem (6 gr/gün) ile revize edildi. Kan ve BOS 

kültüründe L. monocytogenes üredi. 5.Gününde laboratuvar değerleri düzelmesine 

rağmen konfüzyonun devam etmesi ve grade 1-2 papilödemi görülmesi üzerine yeniden 

görüntüleme planlanan hastada 4. ventrikülün genişlemesi, serebral hemisferlerin 

sulkusunda delesyon ve periventriküler bölgede transepandimal ödem görüldü (Res. 1). 

Beyin Cerrahisi tarafından External Ventriküler Drenaj(EVD) prosedürü uygulanan 

hastanın 18. günde EVD sonlandırılarak Ventriküloperitoneal Şant uygulandı. 

Postoperatif dönemde komplikasyon gelişmeyen hasta postop 20. günde kliniğe 

nakledildi.    

Tartışma ve Sonuç  

Bağışıklık sisteminde yaptığı hedefe yönelik spesifik inhibisyonlarla otoimmün 

hastalıkların kontrol altında tutulmasında çığır açmış olan biyolojik ajan tedavileri L. 

Monocytogenes, S. Pneumonia gibi bakteriyel enfeksiyonlara ve Hepatit B, Hepatit C, 

Varisella Zoster gibi viral enfeksiyonlara yatkınlığı arttırmaktadır. Meslektaşlarımızın 

biyolojik ajan tedavisi almakta olan hastalarında ateş, menengeal irritasyon bulgusu 

gelişmesi durumunda L. Monocytogenes’e bağlı komplikasyonları akılda tutmalarında 

fayda bulunmaktadır.                  
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Res. 1: Ventriküllerde genişleme ve hemisfer sulkuslarında silinme görülmektedir.    
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Uygunsuz ADH Sendromu’nda Yeni Bir Şüpheli: Bitkisel Gıda 
Takviyesi Kullanımı 

Mustafa Çetin, Muhammed Kaya 

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği  

 

GİRİŞ: Hiponatremi hastaneye yatan hastalarda en sık görülen elektrolit 

bozukluklarından birisidir. Yatan hastalarda prevalansı %15-30 ‘dur. Gerçek 

ve Pseudohiponatremi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçek hiponatremi 

serum osmolalitesinin azaldığı hiponatremidir. Serum osmolalitesinin 

değişmediği hipertrigliseridemi, paraproteinemi gibi durumlar 

pseudohiponatremi iken; osmolalitenin arttığı kanda glukoz, mannitol, 

glisin vb. maddelerin arttığı durumlar ise translokasyon hiponatremisi 

olarak değerlendirilmektedir. Uygunsuz ADH (antidiüretik hormon) 

sendromu, ADH sekresyonunun uyaranları olan plazma osmolalitesinde 

artış ya da hipovolemi durumlarının olmamasına rağmen ADH sekresyonunun artması 

olarak tanımlanmıştır. Ödemi olmayan övolemik hastada hiponatremi, artmış idrar 

osmolalitesi, artmış idrar sodyum atılımı ve azalmış plazma osmolalitesi ile 

karakterizedir. Hipotiroidi, adrenal ve renal yetersizlik, diüretik kullanımı, yetersiz tuz 

alımı öyküsü yoktur. Plazma osmolalitesindeki azalmaya rağmen ADH sekresyonu 

baskılanmamıştır. Suyun atılımı bozulmuştur. Artan su volümüne rağmen interstisyel 

alanda sıvı retansiyonu olmaz, bu nedenle de ödem veya hipertansiyon görülmez (1). 

Uygunsuz ADH sendromu tanısında; serum osmolalitesi < 275 mOsm/kgH2O, İdrar 

osmolalitesi >100 mOsm/kgH2O, idrar sodyumu >40 mEq/L (normal miktarda tuz 

alıyorken), övolemik durum (Ortostatik değişiklik, taşikardi, azalmış turgor-tonus, ödem 
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ve asit olmaması) , normal tiroid, adrenal, renal fonksiyon ve diüretik kullanımının 

olmayışı mutlak kriterler olarak tanımlanmıştır (1).  Serum ürik asit< 4 mg/dl,  serum 

üre<10 mg/dl, fraksiyonel sodyum itrahı >%1, fraksiyonel üre itrahı >%55, İzotonik NaCl 

infüzyonu ile serum sodyumunun düzelmemesi, sıvı kısıtlamasıyla hiponatreminin 

düzelmesi, su yükleme testine anormal cevap veya yetersiz dilüsyon destekleyici 

kriterler arasında yer almaktadır (1).  

OLGU: 20 yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası hipoksik beyin hasarı nedeniyle 2 

yıldır evde bakım hizmeti alırken genel durumunda bozulma sonrası acil servise 

getirilmiş. Hastadan alınan anamnezde başlangıçtan bu yana PEG yoluyla oral nutrisyon 

solüsyonları ile beslendiği beslenmesine ilave olarak et suyu meyve suyu gibi ek gıdalar 

verildiği, kilo almakta olduğu ve genel durumunun son günlere kadar stabil olduğu 

tedavisinde ve diyetinde yeni bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Yapılan sorgulamada ateş, 

öksürük, nefes darlığı, diare, kusma, nöbet gibi şikayetleri yoktu. Yapılan tetkiklerinde 

sodyumu 120 mmol/L olması üzerine tarafımıza konsülte edildi. Hastanın potasyumu 4.4 

mmol/L, kloru 99 mmol/L idi, kan gazı normaldi. Aralıklarla %3’lük hipertonik salin 

şeklinde intravenöz sodyum replasman tedavisi verildi, kontrol sodyum: 125 mmol/L 

olarak geldi. Etyoloji ve tedavi için servise yatırıldı. Hastanın kişisel bakımlarını annesi 

yapıyordu. Annesiyle yapılan görüşmede yeterli tuz alımı olduğu öğrenildi. Kronik ilaç 

kullanımı ve yakın zamanda diüretik kullanım öyküsü yoktu. Fizik muayenede hasta 

övolemikti, vital bulgular stabildi. Takipte serum sodyum düzeyleri tekrar düşerek 120 

mmol/L seviyesinde seyretti. Serum osmolaritesi 250 mOsm/L olarak hesaplandı. İdrar 

osmolaritesi 858 mOsm/L olarak ölçülen hastanın idrar sodyumu 147 mEq/L olup çok 

yüksekti. Hastadan adrenal yetmezlik, tiroid fonksiyon bozukluğu ekartasyon için 

tetkikler gönderildi. Kortizol düzeyleri normal olup, trioid fonksiyon bozukluğu tespit 
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edilmedi. Uygunsuz ADH sendromu olarak değerlendirilen hastaya 1200 ml sıvı ile kısıtlı 

diyet uygulandı. Takiplerde serum sodyum düzeyi 130 mmol/L oldu. Taburculuk günü 

yapılan kontrol sodyum düzeyi 127 mmol/L olarak ölçülen hasta tekrar tedavi ve takip 

planlandı. Annesi ile tekrar yapılan görüşmede hastanın güç, kuvvet kazanabilmesi için 

kendi hazırlattığı içeriğini tam olarak bilmediği bitkisel bir karışımı PEG yoluyla hastaya 

verdiği öğrenildi. Hasta yakını tekrar bilgilendirilip şüpheli bitkisel ilacın kullanımı 

durduruldu. Sıvı kısıtlaması sonrası kontrol sodyum düzeyi 132 mmol/L olarak geldi. 

Tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Evde bakım tarafından yapılan takiplerinde serum 

sodyum düzeylerinin 130 mmol/L seviyesinin üzerinde seyretme olduğu 

görüldü. SONUÇ: Uygunsuz ADH sendromunun etyolojisinde; ilaçlar, santral sinir sistemi 

hastalıkları maligniteler, tümör dışı akciğer hastalıkları, cerrahi ve iyatrojenik nedenler, 

idiopatik sebepler gibi birçok neden yer almaktadır (1). Günümüzde gıda takviyesi adı 

altında çok çeşitli ve bileşenleri tam olarak bilinmeyen ürünlerin kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Bu tür bitkisel gıda takviyelerinin de çeşitli elektrolit bozukluklarına 

neden olabileceği, Uygunsuz ADH Sendromunda olağan şüphelilerden biri olduğu akılda 

tutulmalıdır.    

 

KAYNAKLAR: 

1. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Hipofiz Hastalıkları Tanı, Tedavi Ve İzlem 
Kılavuzu, 2020 

 

Anahtar Kelimeler: Hiponatremi, Uygunsuz ADH, Bitkisel Takviye 
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İntramüsküler Vitamin B12 Enjeksiyonundan Sonra Anafilaktik 
Reaksiyon 

Şevket Arslan, Eray Yıldız  

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Klinik İmmünoloji 
ve Alerji Hastalıkları BD, Konya 

 

Giriş: Vitamin B12 eksikliği, nörolojik ve hematolojik bulgularla seyreden 

yaygın bir durumdur. Sıklığı 60 yaş altında %6, 60 yaş üstünde ise %20 olmak 

üzere yaşa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tedavide oral veya 

parenteral vitamin B12 preparatları tercih edilmektedir. B12 vitamininin, 

siyanokobalamin veya hidroksikobalamin türevlerinin intramüsküler 

uygulaması tedavinin temelini oluşturmaktadır. Burada B12 vitamini 

enjeksiyonu sonrasında anafilaksi gelişen iki hastanın klinik özelliklerini 

sunmayı amaçlıyoruz.  

Vaka 1: 78 yaşındaki kadın hastaya vitamin B12 eksikliği nedeniyle aylık 1000 mcg 

siyanokobalamin tedavisi başlanmış. İlk dozun intramüsküler olarak uygulanmasından 

45 dakika sonra yaygın ürtiker ve kaşıntı, boğazda şişlik, nefes darlığı gelişmiş, fizik 

muayene bronkospazm tespit edilmiş. Kan basıncı 120/80 mmHg ölçülmüş ve bilinç 

açıkmış. Acil serviste hastaya intravenöz metilprednizolon ve feniramin maleat 

uygulanmış ve %0.9 sodyum klorür infüzyonu başlanmış. Adrenalin uygulanmamış. 2 

saat sonra klinik tablo düzelmiş. Alerjik değerlendirilme için tarafımıza yönlendirilen 

hastaya kabul etmediği için cilt testi yapılmadı.  

Vaka 2: 46 yaşındaki kadın hastaya vitamin B12 eksikliği nedeniyle aylık 1000 mcg 

siyanokobalamin tedavisi başlanmış. İntramüsküler olarak uygulanan ilk dozdan sonra 

P
o

st
e

r 
P

re
se

n
ta

ti
o

n
 –

 P
P

0
0

1
4

4
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

343 

herhangi bir problem yaşamamış. İkinci dozun uygulanmasından 10 dakika sonra yaygın 

ürtiker, kaşıntı ve senkop gelişmiş, kan basıncı 80/40 mmHg ölçülmüş. Hastaya 

intramüsküler epinefrin, intravenöz metilprednizolon ve feniramin maleat uygulanmış 

ve %0,9 sodyum klorür infüzyonu başlanmış. Yaklaşık 4 saat sonra klinik tablo düzelmiş 

ve kan basıncı normale dönmüş. Alerjik değerlendirme için kliniğimiz alerji ünitesine 

yönlendirilen hastaya hem siyanokobalamin hem de hidroksikobalamin ile deri testi 

yapıldı. Her iki forma karşıda pozitif reaksiyon saptandı.  

Sonuç: Vitamin B12'ye karşı gelişen anafilaktik reaksiyonun nadir fakat ciddi bir yan etki 

olduğu unutulmamalıdır. B12 vitamini alerjisi düşünülen durumlarda cilt testleri ile 

alerjik değerlendirme yapılması gerekmektedir. Alerji saptanması durumunda, B12 

vitamininin diğer formlarına karşı çapraz reaksiyon gelişebileceği unutulmamalıdır. 

Vitamin B12 tedavisi gerekli ise ancak çapraz reaksiyon varsa desensitizasyon yapılması 

gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Siyanokobalamin, Anafilaksi, Deri Testleri, Çapraz 

Reaktivite 
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Covid Sonrası Kronik Eozinofilik Pnömoni: Olgu Sunumu  

Hale Nur Yaman1, Aclan Özder2, Nuran Gökbulut3, İrem Elif Çetintaş2  

1Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi   Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-
0001-8572-3678)  
2Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi   Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-
0003-2254-1812)  
3Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi   Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, (ORCID 
0000-0002-4100-5241) 4Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi   Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0002-1942-3084)  

 

 

Kronik eozinofilik pnömoni (KEP), eozinofilik akciğer hastalıkları içerisinde 

olup nadir görülen hastalıklardan biridir. Genellikle 2 haftadan uzun süren 

solunumsal semptomların olması, bronkoalveolar lavaj (BAL) veya periferik 

kanda eozinofili saptanması, spesifik olmayan klinik görünüm, interstisyel 

radyolojik bulgular ve pulmoner infiltrasyon ile karakterize edilir. Yaklaşık 

10 yıldır astım semptomları ve alerjik rinit şikayetleri olup tedavi gören 83 yaşındaki 

erkek hasta COVİD-19 öyküsü sonrası 2 aydır artan nefes darlığı, öksürük şikayetleri 

ile kliniğimize başvurdu. Dinlemekle her 2 akciğerde yaygın ronküsler, bazallerinde raller 

duyuldu. Hastanın tam kan sayımında HGB:7,09 g/dl   BK: 17,200 K/uL   sedim: 99 

mm/saat crp :184,20 mg/dl total eozinofil: 28,400/ mm³ şeklindeydi. Hastanın toraks 

tomografisinde düzensiz sınırlı infiltrasyonlar, her 2 akciğerde yama tarzında küçük 

infiltrasyon alanları ve tomurcuklanan ağaç manzaraları izlenmekteydi. Hastanın yapılan 

BAL’ ında eozinofili %2 total eozinofil sayısı: 20/mm³, nötrofil %65 lenfosit %5 

makrofaj %28 şeklindeydi. BAL’ da eozinofili saptanmamasına rağmen klinik ve 

radyolojik olarak KEP düşünülerek steroid tedavisi başlandı. Hastanın semptomları 
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düzelmeye başladı. 2 hafta sonunda semptomları düzeldi ve radyolojik olarak akciğer 

grafisindeki infiltrasyonları azaldı. GİRİŞ Kronik eozinofilik pnömoni (KEP), spesifik 

olmayan klinik görünüm, interstisyel radyolojik bulgular, periferik kan veya BAL‘da 

eozinofillerin eşlik ettiği veya etmediği pulmoner infiltrasyon ile karakterize edilir(1). 

Genellikle 2 haftadan uzun süren solunumsal semptomlar eşlik eder. Kortikosteroidlere 

klinik ve radyolojik olarak dramatik şekilde yanıt vermesi bizi tanıya götürebilir. Ayrıca 

steroid tedavisinin kesilmesiyle beraber relaps oldukça sık görülür. Relaps gelişen 

hastalarda uzun süreli steroid tedavisi gerekmektedir (2). OLGU Başvuru: Son 10 yıldır 

astım ve alerjik rinit tanılı 83 yaşındaki erkek hasta geçirdiği COVİD-19 enfeksiyonu 

sonrası 2 aydır nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin giderek artması ile başvurdu. Öz 

ve soygeçmiş: Sigara 20 yıl/paket ( 20 yıl önce bırakmış ), inşaat işçisi Muayene: ateş:36 

°C   SpO2: %97 nabız:70/dk  solunum sayısı:20/dk  TA:110/75 mm/hg şeklinde ve 

dinlemekle akciğerde yaygın ronküs, bazallerde raller duyuldu PA akciğer grafisi ve 

toraks  tomografisinde: Mediastinal ve hiler  alanlarda en büyüğü subkarinal alanda 

yaklaşık 32 x 24 mm ölçülen multipl lenf nodları , sağ akciğer üst lob ve orta lob parahiler 

alanda sol akciğer üst lob apikoposterior segment  parahiler alanda  düzensiz sınırlı 

infiltrasyonlar mevcut.  Ayrıca her 2 akciğerde diffüz dağılım gösteren yama 

tarzında küçük infiltrasyon alanları, asiner infiltrasyonlar ve tomurcuklanan ağaç 

manzaraları izlenmekte. Her 2 akciğerde yaygın  peribronşial kalınlaşmalar ve alt 

zonlarda yer yer interlobüler septal kalınlaşmalar izlenmekte Hastanın  tam kan 

sayımında  WBC:17,200 K/uL  sedimantasyon : 99mm/saat crp: 184,20 mg/dl  total 

eozinofil : 28,400/ mm³ Gaitada parazit testleri negatif bulundu Periferik kan 

yaymasında yaygın eozinofili gözlendi BAL da : eozinofili %2  nötrofil %65  lenfosit %5 

şeklindeydi , mikobakteri saptanmadı Klinik , radyolojik ve periferik kandaki bulgular  göz 
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önüne alındığında   hastada  eozinofilik   akciğer hastalığı düşünülerek metilprednizolon 

1 mg/gün İV  planlanarak 60 mg/gün   başlandı . Tedavinin başlangıcından 1 hafta 

sonra wbc:11,54 K/uL    eozinofil: %0,02/ mm³ crp:12,32 mg/dl’ e geriledi. Klinik 

düzelmeye başladı, 2 hafta sonra ise radyolojik olarak gerilemeye başladı. Hastanın 1 

hafta aralıklarla tedavi dozu azaltılması planlanarak taburculuğu yapıldı. 3 hafta sonra 

kontrole gelen hastada klinik ve laboratuvar olarak değişiklik yoktu. Metilprednizolon 

tedavisine doz azaltılarak devam edildi. TARTIŞMA Eozinofilik akciğer hastalıkları 

periferik kanda veya doku örneklerinde eozinofil yüksekliği ile seyreden hastalıkların 

oluşturduğu bir gruptur (3). Hemen her yaş grubunda görülebilse de, en sık kadınlarda 

saptanmaktadır. KEP uzun süreden beri olan solunumsal semptomlar, periferik 

eozinofili, pulmoner infilrasyonlar veya varsa Bal’ da eozinofil yüksekliği ile tanınır. 

Öksürük, nefes darlığı ve kanda eozinofil yüksekliği   ile başvuran astım, allerjik rinit tanılı 

hastalarda antibiyotik tedavisi ile klinik ve radyolojik olarak düzelme olmazsa KEP akla 

gelmelidir. Hastaların çoğunluğu sigara içmemektedir (4). Bizim hastamız 20 yıl/paket 

sigara öyküsü olup son 20 yıldır içmemekteydi ve astım, allerjik rinit tanıları ile tedavi 

görmekteydi. Çoğu hastada KEP ortaya çıkmasıyla beraber sık relapslar görülüp uzun 

süreli steroid tedavisi gerekmektedir. Etyolojik faktörler bilinmemekle beraber 

aspergillus enfeksiyonu, immun kompleks vasküliti ve bazı romatolojik hastalıklarla 

birlikteliği olabilmektedir. Patogenezinde bazı proinflamatuvar sitokinler, eozinofil 

apopitozisini inhibe ederken bazıları da eozinofil kemotaksisine yol açmaktadır; böylece, 

alveolerde eozinofiller tarafından kronik stimülasyon oluşmaktadır. KEP radyolojik 

olarakta oldukça farklıdır. Tek ve çift taraflı olabilir, periferal alveolar lezyonlar buzlu 

cam görünümü ve olguların %50 sinde mediastinal LAP tespit edilebilmektedir (5). Bizim 

hastamızın toraks tomografisinde, mediastinal ve hiler alanlarda en büyüğü subkarinal 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

347 

alanda yaklaşık 32 x 24 mm ölçülen multipl lenf nodları, sağ akciğer üst lob ve orta lob 

parahiler alanda sol akciğer üst lob apikoposterior segment parahiler alanda düzensiz 

sınırlı infiltrasyonlar ayrıca her 2 akciğerde diffüz dağılım gösteren yama tarzında küçük 

infilrasyon alanları, asiner infiltrasyonlar ve tomurcuklanan ağaç manzaraları 

izlenmektedir. KEP in steroidlere yanıtı oldukça iyidir. Tedavi başlangıcından yaklasık 2-

3 gün içinde klinik olarak semptomlarda düzelme gözlenebilir, 10-14 gün içinde de 

radyolojik olarak düzelme izlenir. Sık relaps gözlenen hastalarda 0,5-1 mg /dl dozunda 

metilprednizolon başlanarak 12 ay içinde doz azaltılarak tedaviye devam etmek önerilir. 

Hastaların yaklaşık yarısında steroid dozunun azatılması ve kesilmesiyle birlikte relaps 

oldukça sık görülür. Bu hastalarda uzun süreli steroid tedavisi gerekmektedir. Bizim 

olgumuzda sadece astım ve alerjik rinit ile açıklanamayacak düzeyde periferik kanda ve 

periferik kan yaymasında eozinofili mevcuttu. Bu yüksek değerlere neden olabilecek 

diğer hastalıklar dışlandı ve KEP ’e bağlı olduğu kabul edildi. Hastaya yapılan lavaj 

sitolojisinde eozinofili saptanmadı ancak sistemik steroid tedavisi sonrası klinik ve 

radyolojik bulgularda dramatik olarak iyileşme gözlendi. Sonuç olarak KEP uzun süreli 

astım, alerjik rinit tanıları olan, uzun süreli solunumsal semptomları olan, tek veya çift 

taraflı periferik pulmoner infiltrasyonları olan ve periferik kan veya BAL sıvısında 

eozinofili olmasa bile düşünülmesi gereken bir hastalıktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eozinofil, Astım, Infiltrasyon, KEP 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

348 

KAYNAKÇA  

1.Ergün P, Biber Ç. Eozinofilik akciğer hastalıkları. Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B, editörler. Difüz 
parankimal akciğer hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Mesut Matbaacılık, 2004. p.225-43.  

2.ŞAHBAZ, Sibel, et al. Atipik klinik ve radyolojik seyirli bir kronik eozinofilik pnömoni 
olgusu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2004, 52.2: 171-174  

3.Marchand E, Etienne-Mastroianni B, Chanes P, et al. Idiopathic chronic eosinophilic 
pneumonia and asthma: how do they influence each other? Eur Respir J 2003; 22:8-13.  

4.Akaya, A., Sezer, T., BENLİ, A., & Uygun, N. (2009). Kronik Eozinofilik Pnömoni (Olgu 
Sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2/(1).  

5.Alam M, Burki NK. Chronic eosinophilic pneumonia: a review. South Med J 2007;100:49-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

349 

Pandemi Sürecinde Huzurevleri Çalişanlari ve Sosyal İzolasyon  

Seda Dardan 

Çukurova Üniversitesi 

 

Giriş ve Amaç: 

Koronavirüs(CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu 

(MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory 

Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara 

neden olan büyük bir virüs ailesidir. Tüm dünyaya yayılan Covid-19, 11 Mart 

2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul 

edilmiştir. Hastalığın farklı seyreden klinik prognozu, görüldüğü yaş grupları 

ve yayılışı dikkate alındığında; konunun sadece tıbbi boyutla sınırla 

kalmayacağı, sosyokültürel, etik ve ahlak, hukuk, eğitim, turizm, ekonomi, 

tarım, halk sağlığı açısından olumsuz bazı etkileri olabileceği düşünülebilir. Olağanüstü 

durumlarda bakımevleri ve huzurevlerinde alınan önlemler, bu kuruluşlarda çalışan 

personel üzerinde de ek yük getirmektedir. Personelin güvende hissetmesini sağlamak 

ve tükenmesinin önüne geçmek, sakinlerin ruh sağlığının korunması açısından birincil 

derecede önemlidir.    

Metodoloji: Çalışmamız Adana şehir merkezinde bulunan T.C Aile ve Çalışma ve Sosyal 

hizmetler bakanlığına bağlı Seyhan Huzurevi ve Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak 

huzurevinde çalışan 8 yaşlı bakım teknikeri,18 hasta ve yaşlı personeli 4 temizlik görevlisi 

ve 2 hemşire ile yapılmıştır.    
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Bulgular: Çalışmamıza katılan 32 huzurevi çalışanın 11(%34) i erkek 21(%65) kadın idi. 

Ankete katılanların ortalama yaşı:38,36 ve ortalama 22 yıldır huzurevinde 

çalışıyordular.”Covid  19 salgınında mesleğinizi yaparken en çok zorlandığınız sorunlar 

ne idi?”sorusuna; 14 günlük vardiyalı sistemin zorluğundan,14 gün boyunca aileden 

uzakta kalmanın psikolojik olarak çok yıpratıcı olduğunu belirttiler.”Covid 19 salgınında 

mesleğinizi yaparken en çok zorlandığınız sorunları nasıl çözümlediniz?”sorusuna covid 

19 aşısı olduk bunun olumlu sonuçlanması ile çalışma saatlerimizin eski haline 

dönmesini umut ediyoruz derken birkaç personel sorunlarının çözümünü psikiyatri 

polikliniğine başvurma ile çözümlemiştir.”Olası salgınlarda huzurevinde yaşayan 

yaşlıların yaşamlarını daha iyileştirmek için neler yapılmasını önerirsiniz?”sorusuna 

mevcut olan müzik, resim, spor v.s aktivitelerin artırılması ve onlarla ilgilenen personelin 

stres yükünün azaltılması gerektiğini belirtiler.    

Sonuç: Bir yılı aşkın süredir 14 günlük vardiya sistemi ile fedakarca çalışan huzurevi 

çalışanları sosyal izolasyon sonucunda bazı psikolojik zorluklar yaşadıklarını belirttiler. 

Pandeminin bir sonucu olarak sosyal izolasyon nedeniyle bireylerde anksiyete, 

depresyon, psikoz hatta halüsinasyon görülebileceği literatürde belirtilmiştir. Sağlık 

çalışanları olarak pandeminin biyopsikososyal olarak yönetilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Huzurevleri, Sosyal İzolasyon 
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Tariflenemeyen ve Müphem Semptomlar ve Tümör Birlikteliği  

Mustafa Oğulluk1, Yağmur Öznur Köksal2, Derya İren Akbıyık3  

 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-7328-062x)  
2T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı,  
3T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-9046-4017)  

 

GİRİŞ: Primer beyin tümörleri hastalarda fokal ya da yaygın semptomlara 

neden olabilir. Bunlar; afazi, duyu kaybı, mekânsal yön bozuklukları, 

unutkanlık, oryantasyon ve dikkat problemleri, beynin yürütücü işlevlerinde 

bozulma, kişilik değişiklikleri, uyku ve iştah düzensizlikleri, nöbetler gibi 

semptomlar olabilir. Oksipital lobda görülen bir tümörün ise ana semptomu 

vizüel bozukluklardır ve ciddiyeti tümörün büyüklüğüne göre değişebilir. 

Oksipital lobda tanımlanan en önemli primer beyin tümörleri özellikle yavaş 

büyüme eğiliminde olan ama zamanla da agresifleşebilen, düşük dereceli gliomalardır. 

Tanı, kapsamlı bir anamnez ve fizik muayene sonucu oluşan klinik şüphe ile istenen, 

bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’ye dayanır. Biz bu 

olgu sunumunda; şikayetlerini baş dönmesi olarak tarifleyen fakat anamnezi 

derinleştirdiğimizde aslında hastanın vizüel ve bilişsel bozuklukları tariflediğini 

gördüğümüz bu nedenle de merkezi sinir sistem patolojisi düşündüğümüz ve primer glial 

beyin tümörü çıkan vakayı bildirmeyi amaçladık.  

OLGU: Bilinen bir kronik hastalık tanısı olmayan 41 yaşındaki erkek hasta, hastanemiz 

aile hekimiliği polikliniğine, baş dönmesi için kan tahlili yaptırmak istediğini söyleyerek 

başvurdu. İlk etapta son 1 yıldır ara ara olan ve giderek artan baş dönmesi ve unutkanlık 
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tarifleyen hastadan, 2 sene önce vitamin B12 eksikliği için tedavi aldığı ve şimdiki 

şikayetlerinin o dönemde olmadığı öğrenildi. Hastadan şikayetlerinin, yaklaşık 10 

gündür iyice arttığı ve artık hayatını etkilemeye başladığı bilgisi edinildi. Hastanın 

anamnezini detaylandırıp, baş dönmesini ve şikayetlerini tariflemesini istediğimizde; 

“Yürürken ya da araba içindeyken sanki gitmek istediğim yön dışında başka bir yöne 

doğru gittiğim hissi içinde oluyorum. Yeni başlayan unutkanlıklarım nedeniyle bir işe 

başlayıp ne yapacağımı unutup aynı işe birçok kez tekrar başlıyorum, emniyet kemerimi 

bile çok kez denedikten sonra takabilmeye başladım. Yaşadıklarımı tariflemekte 

zorlanıyorum!” bilgisini edindik. Hastanın nörolojik muayenesi normaldi, Dix hall-pike 

testi negatifti. Kan tetkiklerinde; Hgb:15.4g/L, BUN:17mg/dL, Kr:1,0mg/dL, ALT:20U/L, 

AST:21U/L, Ferritin:46 ng/ml, Vitamin B12:179 pg/ml, Folat: 11.7ng/ml idi. Kontrastlı 

Beyin MRG ve MR Spektrofisinde; sol oksipito-paryetal bölgede vazojenik ödem izlenen, 

düzensiz sınırlı, en geniş yerinde yaklaşık 24*33 mm boyutlarında lezyon alanı mevcuttu, 

ayrıca kolin oranında belirgin artış saptanmış olup öncelikle “düşük gradeli glial tümör” 

olarak yorumlandı. Hasta tarafımızca beyin cerrahisine yönlendirilmiş olup operasyonu 

planlanmıştır.  

TARTIŞMA: Birinci basmak hekimlerinin, ayrışmamış hastaların tanı ve tedavilerindeki 

yeri çok önemlidir. Hastalardan, klinik şüphe oluşması adına alınan; ayrıntılı anamnez ve 

yapılan fizik muayene tanı koymayı kolaylaştırmaktadır. Bu olgu sunumu; şikayetini baş 

dönmesi ve unutkanlık olarak tarifleyen hastada, vitamin B12 eksikliği gibi semptomları 

açıklayacak bir durumun olması halinde bile anamnezin detaylandırılması ve beyin 

tümörlerinin ayırıcı tanıdan çıkarılmaması gerektiğini bize göstermesi açısından 

önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Tariflenemeyen Semptomlar, Beyin Tümörü, Birinci Basamak 
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Varfarin Kullanımına Bağlı Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: 
İntramural İnce Bağırsak Hematomu 

Gürhan Taşkın, Mahmut Yılmaz, Sercan Yılmaz, Hakan Sapmaz, Saadettin 
Taşlıgıl, Hüseyin Levent Yamanel  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

Tromboemboliden korunmak için kullanan varfarin tedavisinde düzenli ilaç 

kullanımı ve sıkı bir takip gerekmektedir. Özellikle yaşlı, komorboditelere 

sahip ve yalnız yaşayan hastalarda tedavide aksaklıklar görülebilmekte ve 

kimi zaman hayatı tehdit edici komplikasyonlar gelişebilmektedir. Olgumuz 

77 yaşında mitral kapak replasmanı nedeniyle varfarin kullanan ve 

komorbiditeleri olan bayan hastadır. Bu sunumda amacımız varfarine bağlı 

intramural hematomu olan seçilmiş olgularda konservatif yöntemler ile 

cerrahi gereksiniminin ortadan kalkabileceğini değerli meslektaşlarımıza 

hatırlatmaktır.  

OLGU  

Mitral kapak replasmanı nedeniyle varfarin kullanan 77 yaşında kadın hasta bilinç 

bulanıklığı, oral alım bozukluğu, bulantı-kusma, karın ağrısı ve hematemez şikayetiyle 

başvurduğu acil serviste yapılan batın muayenesinde özellikle sol alt kadran ve batın orta 

hatta hassasiyet mevcutmuş. Ateş 37,5 ⁰C, nabız 130/85 mmHg, solunum hızlı ve yüzeyel 

olarak görülmüş; defans ve rebound saptanmamış.  Hastanın laboratuvarında Hb 6,9 

g/dL; Protrombin zamanı 57 sn; INR 4,72; Kan üre azotu 52,48 mg/dL olarak ölçülmüştür. 

Hastanın çekilen batın BT anjiografisinde ileal anslarda parakolik alandan suprapubik 

bölgeye kadar uzanım gösteren uzun bir segmentte duvar kalınlığı 11 mm ulaşan diffüz 
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simetrik duvar kalınlık artışı izlenmiş (Res.1). Alınan detaylı anamnezde hastanın 

ilaçlarını düzenli kullanmadığı öğrenilmiş olup, varfarine bağlı İntramural İnce Bağırsak 

Hematonu(İİBH) düşünülen hasta yoğun bakımımıza alındı. Oral alımı kapatılarak gerekli 

replasman planlandı ve hemeostazisi sağlandı. Günlük laboratuvar tetkikleri ve fizik 

muayene ile takip edilen hastanın oral alımının yoğun bakım yatışının 3. gününde açıldı. 

Genel durumu düzelen hasta yoğun bakım yatışının 5 gününde tedavisi düzenlenerek 

taburcu edildi.    

TARTIŞMA ve SONUÇ 

İİBH uzun dönem varfarin kullanımın nadir bir komplikasyonu olarak yaklaşık 1/2500 

sıklıkla görülebilir (1). Daha çok karın ağrısı, bulantı kusma şikayetleriyle prezente 

olmaları sebebiyle akut batın düşünülerek gereksiz cerrahi müdahalelere neden 

olmaktadır. Hematom lümende obstrüksiyona neden olduğunda ileus gelişebilir. Kimi 

zaman olgumuz da olduğu gibi GIS kanaması düşündürecek şekilde anemi ve 

hematemeze neden olmaktadır. Ultrasonografi ve Tomografi başta olmak üzere 

radyolojik tetkiklerin daha ulaşılabilir olmasıyla olguların tanı ve takibi daha kolay 

olmaktadır. Bu sebeple daha önceki yıllarda sıklıkla uygulanmakta olan tanı ve tedavi 

amaçlı cerrahi müdahaleler artık terkedilmekte, konservatif tedavi önemli bir seçenek 

haline gelmektedir. Oral alımın kapatılarak bağırsak istirahatinin sağlanması, K vitamini 

ve Taze Donmuş Plazma replasmanı, günlük fizik muayene ve koagülasyon testleriyle 

monitorizasyon konservatif tedavinin ana ilkeleridir. Sonuç olarak her ne kadar sıklığı az 

da olsa, gün geçtikçe yaşlanan nüfus gözönüne alındığında klinisyenlerin İİBH olgusuyla 

karşılaşması kaçınılmaz olmaktadır. Uzun süreli varfarin kullanan hastalarda karın ağrısı, 

bulantı-kusma, ileus, hematemez gibi semptomların varlığında İİBH akılda tutulmalı ve 
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olguların uygun koşullar altında konservatif olarak takip edilebileceği unutulmamalıdır. 

Resim 1: İleal anslarda görülen diffüz simetrik duvar kalınlık artışı   

1. Bettler S, Montani S, Bachmann F. Incidence of intramural digestive system hematoma in 
anticoagulation. Epidemiologic study and clinical aspects of 59 cases observed in Switzerland. 
Schweiz Med Wochenschr 1983; 113:630–6. 

 

Anahtar Kelimeler: Varfarin, Intramural Hematom, Ince Bağırsak, Mitral Kapak 

Replasmanı 
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Aile Sağlığı Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarının Pandemi 
Aşılaması ve Erişkin Aşılaması Sürecindeki Deneyimleri  

Hülya Akan1, Murat Güney2  

1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-7912-
9047)  
2Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Evde Sağlık 
Birimi (ORCID 0000-0002-2750-2858)  

 

Amaç: Pandemi süreci, çok hızlı, yoğun, kitlesel aşılama organizasyonunu 

gerektirmektedir. Bu çalışmada, Covid-19 aşılama uygulaması sürecinde aile 

sağlığı merkezlerinde(ASM) yaşananların irdelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışma niteliksel bir çalışma olup, veri toplamak için 

araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış yedi soru oluşturulmuş ve altı 

odak grup planlanmıştır. Odak gruba katılacak olan sağlık çalışanlarına 

kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılmıştır. Görüşmeler Google Meet veya 

Zoom adlı programlar aracılığı ile gerçekleştirilmiş ve her görüşme yaklaşık bir saatten 

biraz uzun sürmüştür. Araştırmacılar görüşme notlarını detaylı olarak kaydetmiş ve her 

görüşme sonrası metin analizi ile ortaklaşılan temalar saptanmıştır. Gruplar beş ile yedi 

kişiden oluşmuş ve veri doygunluğu nedeni ile beşinci gruptan sonra çalışma 

durdurulmuştur. Veri, metin analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Bulgular: Analiz sonucunda ortaya çıkan ana temalar bilgi akışı, alt yapı sorunları, 

donanım ve teknik sorunlar, iletişim sorunları ve bilgi kirliliğidir. Bilgi akışında en önemli 

sorun, ASM’lerde yapılması beklenen uygulamalardaki değişikliklerle ilgili bilgilerin, 

hekimlere yeterli hazırlanma süresi sağlayacak şekilde ulaştırılamamasıdır. Bunun, sağlık 

çalışanları ile hastalar arasında gerginliklere yol açmasıdır. Kadın hekim, «akşam 
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haberlerde duyduk sabaha yönetmek zorunda kaldık», Kadın hekim« düzen bir gecede 

değişti, e-nabız sistemine düştüğünü sabah hastamdan öğrendim». Ortaya çıkan diğer 

önemli bir tema, hazırlanan kılavuzların birinci basamak yönelimli olmaması, bu nedenle 

birinci basamakta çalışan hekimlerin bilgi gereksinimlerine cevap vermemesi ve aşılama 

sürecinin başlangıcında yeni bir aşının muhtemel yan etkileri ile (özellikle anafilaksiyle) 

baş edememe kaygısı ve bu konuda desteklenmediğini hissettirmesidir. Tüm gruplarda 

ortaya çıkan en önemli tema, yoğun aşılama ve ilk doz sonrası hastanın bekletilmesi 

gereği nedeni ile bekleme alanlarının yetersiz kalmasıdır, diğer bir deyişle ASM’lerin 

fiziksel olarak kitlesel aşı yapmaya uygun olmayışıdır. Ayrıca, hem aşılama ile ilgili soru 

sormak isteyenlerin hem de randevu alamadığı için başvuranların, aşı randevusu 

olanların yanında yoğun bir kalabalık oluşturması ve temas riskini artırması kaygısı 

tarafımızla paylaşılmıştır. Teknik bağlamda ilk hedef grubun yaşlı nüfus olması nedeni ile 

randevu almada güçlük çekmeleri ve bunu direkt başvuru ile çözmek istemeleri, bazı 

hastaların yanlarında telefonlarının olmaması veya telefona gelen onam mesajını 

okuyamaması aşı sürecini çok uzatarak yığılmalara neden olmuştur. Yine, aşı sistemine 

veri girişi ve izlemler için AŞILA programının akıllı cep telefonu gerektirmesi ve aşılamayı 

uygulayacak aile sağlığı elemanının yeterli internete sahip olması gerekliliği de işleyişte 

sorunlar yaratmıştır. Aşılama için gerekli sarf malzemenin ve aşı enjektörlerinin Aile 

Hekimleri tarafından karşılanması zorunluluğu ek masraflar yaratmıştır ve katılımcılar 

tarafından motivasyon kırıcı olarak algılanmaktadır. Pandemi nedeniyle, alerjisi olan 

kişiler dahi hastaneye gitmekten çekinmiş ASM’leri kullanmıştır. Bu süreçte, Aile 

Hekimleri hastalar için hem sağlık için başvuru hem de bilgilenmek için tek kaynak 

olmuşlardır. Bu ASM çalışanlarının iş yükünü artırırken, kitlesel aşılama bu yükü daha da 

artırmış, rutin ve negatif performansa bağlı işlerde aksamalar yaşanmıştır. Diğer yandan 
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medyadaki bilgi kirliliği, grip ve pnömokok gibi aşıların temininde yaşanan aksaklıklar, 

ASM’lerde hem iş yükünü artıran hem de hekim ile hastayı karşı karşıya getiren önemli 

bir tema olarak ortaya çıkmaktadır. Aşılama sürecinin olumlu yönleri hakkında da 

katılımcıların fikirleri alındı. Bu yönlerin; daha önce görülmemiş hastaların gelmesi, aşı 

kararının hastanın sorumluluğunda olması, randevu sisteminin oturması, aşı 

reddinin/karşıtlığının azalması, aşıya talebin ve güvenin çok olması gibi durumlar olduğu 

katılımcılar tarafından belirtildi.  

Sonuç: ASM’lerde pandemi sürecinde kitlesel aşı yapma süreçleri hem mekan, hem 

donanım ve teknik yeterlilik bağlamında bir takım sorunlara yol açmıştır. Aşılama 

süreçlerinin, daha sağlıklı sürdürülmesi için tüm paydaşların ortaklaşa pratik çözümler 

üretmesine gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, Erişkin Aşılama, Pandemi. 
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Dispeptik Yakınmayla Gelen Genç Hasta: Yeni Tanı Atrial 
Fibrilasyon  

Merve Kır1, Mustafa Oğulluk2, Derya İren Akbıyık3  

1T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı,  
2T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-7328-062x)  
3T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-9046-4017)  

 

 

Giriş: Atrial Fibrilasyon (AF); düzenli olmayan atriyal elektriksel aktivasyon 

ve etkili olmayan atriyal kontraksiyon sonucu meydana gelen bir 

supraventriküler taşiaritmidir. EKG bulguları şu şekildedir: Düzensiz R-R 

aralıkları (atriyoventiküler iletimin bozulmadığı durumlarda), belirgin 

tekrarlayan P dalgalarının olmaması, düzensiz atriyal aktivasyon. AF, 

asemptomatik olabilirken, semptomatik olduğunda ise genellikle çarpıntı, dispne ve 

yorgunluk belirtileriyle karşımıza çıkmaktadır. Göğüs sıkışması/ağrısı, efor kapasitesinde 

düşme, baş dönmesi, senkop, uyku düzensizliği ve gastrointestinal sistem 

semptomlarıyla da ortaya çıkabilmektedir. Senkop, semptomatik hipotansiyon, akut 

kalp yetmezliği/pulmoner ödem, devam eden miyokardiyal iskemi ve kardiyojenik şok 

durumu varsa hemodinamik anstabilite söz konusudur. Böyle bir durumda öncelikli 

hedef hemodinamiyi stabil hale getirmektir. AF’ye bağlı komorbiditeler nedeniyle ölüm 

riski 1.5 ila 3.5 kat artar. Bu komorbiditeler başlıca; inme (iskemik inmelerin %20-30’u 

AF nedenlidir), sol ventrikül disfonksiyonu, kalp yetmezliği ve bunlara bağlı gelişen klinik 

tablolardır. Biz, dispeptik yakınma ile başvuran bu olgumuzda; derinleştirdiğimiz 
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anamnez, fizik muayene ve tetkikler sonucunda gastrointestinal sistem patolojilerinden 

uzaklaşırken ayırıcı tanıda hep aklımızda olması gereken kardiyolojik acil durumlar 

arasından akut koroner sendrom olabileceğini düşünürken nadir bir neden olan yeni tanı 

AF ile karşılaştığımızı paylaşmak isteriz.  

Olgu: Otuzbeş yaşında, erkek hasta yaklaşık bir saattir devam eden sadece mide 

yanması ve ağrısı şikayeti ile acil servis yeşil alana başvurdu. Psöriazis tanılı hastanın 

başka bir kronik hastalığının olmadığı ve son iki aydır siklofosfamid de kullanmadığı, ilgili 

hekimi tarafından kesildiği öğrenildi. Vital bulguları TA:118/76 mmHg, Nb: 157 atım/dk, 

aritmik, Ateş: 36,2 ºC, SS: 22/dk idi. Hasta oryante ve koopereydi. Radial nabız 

palpasyonu ile ritm bozukluğunun tespit edilmesi dışında fizik muayenesi doğaldı. Mide 

şikayetleri ve ajitasyonu ön planda olan hastaya proton pompa inhibitörü tedavisi 

uygulandığında hastada rahatlama olmadı. 12 derivasyonlu elektrokardiyografide; hızlı 

ventrikül yanıtlı AF olduğu görüldü. Ekokardiyografi yapıldı. Organik patoloji 

saptanmadı. Troponin ve CK-MB normal sınırlarda bulundu. Hasta hemodinamik olarak 

stabildi. Hastanın iki saat sonra çekilen kontrol EKG’sinde normal sinüs ritmine döndüğü 

görüldü. Kardiyolojik tıbbi müdahalede bulunulmadan hasta kendiliğinden normal sinüs 

ritmine döndüğünde şikayetlerinin de düzeldiği görüldü. Daha önce de benzer 

şikayetleri olduğunu öğrendiğimiz olgumuzda yeni tanı AF ya da paroksismal AF 

olabileceğini düşündük. Hastaya 50mg Metoprolol reçete edildi ve hasta kardiyolojiye 

yönlendirildi.  

Sonuç: Dispeptik yakınma ile ayaktan acil servise veya aile sağlığı merkezine başvuran 

hastalarda ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve uygun tetkikler ile ayırıcı tanıya 

gidilmelidir. Dispeptik yakınmayla gelen hastada ayırıcı tanıda acil kardiyak patolojiler 
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arasından öncelikle akut myokardiyal enfarktüs düşünülmesi gerekirken, nadir de olsa 

AF’nin de gastrointestinal sistem semptomları ile karşımıza çıkabileceği 

unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Dispeptik Yakınma, Atrial Fibrilasyon, Anamnez, Fizik Muayene 
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Acute EBV Hepatitis Synchronous with Amoxicillin-Clavulanate 
Induced Liver Injury – A Case Report and Literature Review  

Aslıhan Mete Yıldırım1, Serdar Karakaya2, İbrahim Karadağ2, Oktay Bulur3  

1 Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Department of Internal Medicine  
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hostpital, Ankara, 
Department of Oncology  
3 Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Department of Gastroenterology  

 

Introduction  

EBV is associated with hepatitis and many conditions besides causing 

infectious mononucleosis most frequently. Amoxicillin/clavulanate is one of 

the most accused drug leading hepatitis.   To the best of our knowledge, we 

present the first case of Acute EBV Hepatitis synchronous with Amoxicillin-

Clavulanate-induced Liver Injury.  

Case Report  

A 36-year-old man was admitted with a 5 days history of fatigue, fever, dark urine and 

sore throat. In his past medical history, 20 days before his admission he received 

Amoxicillin-Clavulanate (2x1000 mg) for five days. The physical examination revealed, 

fever, icterus, the membranous plaques on his tonsils. Lymphocytes, liver fuction tests, 

INR and PT levels were increased, hepatitis markers and PCR tests for Covid-19 were 

negative. Anti-SM antibody and EBV-VCA IgM/IgG were positive. Abdominal ultrasound 

revealed hepatomegaly and increased parenchymal echogenicity. Liver biopsy was 

revealed dense portal inflammation and atypical lymphocyte infiltration, bile duct 

damage, cholestasis in zone 3 and positive staining with EBER in situ hybridization. The 

patient was diagnosed with synchronous, acute hepatitis due to EBV and Amoxicillin-
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Clavulanate. After supportive therapy at end of 10 days, patient discharged with normal 

levels of liver function tests Discussion Histopathological findings in 

Amoxicillin/clavulanate induced liver injury are commonly zone 3 cholestasis and bile 

duct injury. Liver histology of the EBV infection is characterized by atypical sinusoidal 

infiltration and portal expansion with lymphocytes. In our patient’s liver biopsy was 

revealed dense portal inflammation, increased number of atypical lymphocytes in 

sinusoids, bile duct damage in portal tract an cholestasis in zone 3. Typical 

histopathological findings and laboratory findings suggested that 

Amoxicillin/clavulanate induced liver injury was accompanied by EBV hepatitis. 

Conclusion Epstein–Barr virus can present hepatitis with or without features of 

infectious mononucleosis. Drug induced liver injury may accompany to other causes 

that related hepatitis. We propose that clinicians keep in mind the synchronous viral 

and drug-induced liver injury in the differential diagnosis of acute hepatitis.  

 

Anahtar Kelimeler: EBV, Hepatitis, Amoxicillin/Clavulanate 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

364 

Aile Hekimliği Polikliniğinde Biyopsikososyal Yaklaşımın Önemi  

Ayşe Özdemir  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 

Giriş: Aile hekimliği disiplin özelliklerine göre bireyleri biyopsikososyal 

olarak değerlendirmek ve sağlığın iyilik halini devamı için ayrıntılı tıbbı öykü 

almak önemlidir.  

Vaka: 56 yaşında erkek hasta sağ gözde oluşan subkonjiktival kanama ile 

aile hekimliği polikliniğine başvurdu. Bu şikayetin 18 saat önce başladığı 

belirtildi.  

Özgeçmiş: Sigara 20 paket yıl kullanmış 10 yıldır kullanmıyor. Alkol kullanımı 

yok. Mevsimsel alerji öyküsü var.  

Soygeçmiş: Babada epilepsi, Hipertansiyon, Anne tip 2 DM, Ailede erken yaşta 

kardiyovasküler hastalık yok  

Tıbbi öykü ve sistemik muayne: Deri: Aydede yüz ve vücutta ekimoz yok Baş-boyun: 

Ayda ortalama 4 kez akşam oluşan baş ağrısı Solunum: Uyku apnesi ve horlama yok, 

düzenli uyku Kalp: Kullanılan yastık sayış 1 , 4 kat merdiveni rahat çıkıyor Gastro: İshal 

kabızlık yok Üriner: Sık idrar yolu enfeksiyonu yok Nörolojik: Kas gücü normal 

Emosyonel: Korku ve kaygıları var  PHQ-2, PHQ-9 VE ANKSİYETE BECK ÖLÇEĞİ Normal, 

Dekonjestan kullanımı ve Analjezik kötüye kullanım yok Günlük sabah akşam 2 diş 

sarımsak.  
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Fizik Muayne: Genel durumu iyi koopere, Ateş 36.4, Yapılan muayenede görme 

keskinliği normal, Solunum sesi :22, EKG normal ritmik, S1 ve S2 alındı ritmik ek ses 

üfürüm yok. KB:140/90    15 dakika sonra 140/90, Nabız:90 Batın rahat Abdomen 

organamegali yoktu. Periferik Nabızlar doğal, Vücutta hematom ekimoz yok Bel Çevresi: 

112 Boy:180   Kilo:92 BMI:28.4 İSTEMLER: AST/ALT: 20/25, AKŞ:118, HBA1C: 6,3, 

TSH:1.8 ST4:9,2 Na:139 K:4,2 Bun:12 Creatin:0,9 TGA:90 Total Kolesterol: 191 

HDL:41   NON HDL: 149 LDL:133(130-160) Hgb:15,7 Hct: 44,9 B12:230   TİT: Glikozüri 

negatig, E GFR:99 (sınır 60) 1O yıllık kardiyovasküler risk hesaplaması: %4 orta risk 

KONSÜLTASYON: Göz polikliğine danışıldı. Göz basıncı normal aralıkta, göz dibi normal 

olarak değerlendirildi. Hasta 140/90 kan basıncı sebebiyle 3 haftalık izleme alındı. Bu 

süre için evde kan basıncı ölçümü anlatıldı. Bu sürede bitkisel ürünler kesildi.  

TANI: PREDİABET -BOZULMUŞ AÇLIK GLİKOZU  

ÖNTANI: HİPERTANSİYON 3 Hafta sonra evde yapılan kan basıncı ölçümleri 

değerlendirildi. Ölçümlerinde özellikle akşam 130-145/80-95 seviyesinde görüldü.  

TANI: EVRE 1 HİPERTANSİYON PRE DİABET; Nefropatiden korumak için ACE inhitörü 

başlandı. (Ramipril 2.5 MG  1*1) Prediabet ve hipertansiyon ile ilgili bilgilendirme 

yapıldı. 3 hafta sonra değerlendirilen hasta tüketilen tuzu azalttığını belirtti. Egzersizi 

mesai saatleri içinde yürüyüşü artırarak sağladığını belirtti. Bitkisel ürünleri artık 

kullanmıyor. Öğüne uygun beslendiğini ve bitkisel karışım kullanmadığını belirti. Ev 

ölçümleri incelendi ve 1 ay önceye daha düşük değerler gözlendi. Poliklinikte ölçülen 

değer hedefe uygundu. İlaca bağlı yan etki soğulandı ve yoktu. Laboratuvar istemlerinde 

potasyum ve böbrek fonksiyonları testleri normal aralıkta.  Antihipertansif aynı doz ile 

devam edildi.3 Ay sonraya randevu verildi.  
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Sonuç: Sağlık merkezine başvuran bireylerden ayrıntılı tıbbı öykü alarak hastaların 

kullandıkları tüm ilaçlar ve bitkisel ürünler kullanım sorgulanmalıdır. Bu durum aile 

hekimliği çekirdek yeterliliklerinden biyopsikososyal yaklaşım ile ilişkilidir. Bitkisel ürün 

kullanımı var olan tıbbı durumları maskeleyebilir veya şiddetlendirebilir. Bizim 

vakamızda sarımsak kullanımının kan basınını değerlerini etkilemiş olabileceği 

düşünülmüştür. Evre 1 hipertansiyon tanısı alan hastanın uygun aralıklarla takip 

edilmesi planlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Hipertansiyon, Biyopsikososyal Yaklaşım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

367 

Kırık Sonrası Gelişen Pulmoner Tromboemboli Hastasına 
Yaklaşım  

Adem İşler1, Ömer Tepe2, Anıl Akray3, Halil Yıldız4, Hande Arslan Tepe5, 
Çağlar Emre Çağlıyan6  

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 2-3-4-6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-6734-
7311)2, (ORCID 0000-0001-5432-6709)3  
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı  

 

Giriş Akut pulmoner emboli (PTE) kardiyovasküler acil bir duru.  Biz PTE’ye 

komplike olan sağ atriyal trombüs olgusunu sunmayı amaçladık. mdur. Tanı 

konulduğu zaman erken müdahale edilmesi gereken bir durumdur. 

Pulmoner emboli hastalarının % 3-23’ ünde sağ atriyumda hareketli 

trombüs tespit edilmektedir ve bu durum PTE tablosunun daha da ölümcül 

seyretmesine neden olmaktadır .1-2 Tedavide olabilecek herhangi bir 

erteleme ya da gecikme ölümcül seyredebilmektedir. Aile hekimliği bakış 

açısı ile kardiyak acillerde PTE ayırıcı tanısının vurgulanması amaçlanmıştır.    

Olgu: 78 yaşında kadın hasta ani başlayan iki gündür olan giderek artan nefes darlığı 

şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvuruyor. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon 

dışında başka risk faktörü yoktu. Hastanın 2-3 hafta önce düşme sonrası ayak bileğinde 

kırık olduğu, 2 hafta kadar diz altının alçıda kaldığı ve hareketinin kısıtlandığı öğrenildi. 

Hastanın kliniğe başvurusundaki genel durumu kötüydü. Fizik muayenede nabız:126/dk, 

TA:100/65 mmHg, saturasyon 94, solunum sayısı 24/dk olup; kardiyak oskültasyonda 

triküspit odakta 3/6 sistolik üfürüm vardı. Solunum sistemi muayenesinde ise her iki 

akciğer bazalinde solunum seslerinde azalma mevcuttu. Hemodinamik durumu stabil 

olmayan hasta acil servise yönlendiriliyor. Akciğer grafisinde hafif kardiyomegali dışında 
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patolojik bir görünüm yoktu. Sol dizin palpasyonda hassasiyet mevcuttu. 

Elektrokardiyografide sinüs taşikardisi ve sağ dal bloğu mevcuttu (Şekil1). Laboratuar 

incelemelerinde D-dimer 5.45 mg/L (normal referans değer:0-0.55 mg/L) ve troponinI 

152 ng/L (normal referans değer:10-40 ng/L) tespit edildi. Yapılan transtorasik 

ekokardiyografide sol ventrikül fonksiyonları normal izlendi. Sağ atriyum ve sağ 

ventrikülde dilatasyon, ileri seviyede triküspit yetersizliğiyle beraber pulmoner arter 

basıncının 75 mmHg ölçüldü (Şekil2a). Sağ atriyum içerisinde sistol ve diyastol sırasında 

hareketli ventriküle prolabe olan, yaygın, yılanvari trombüs gözlendi (Şekil2b).   Hastaya 

acil toraks tomografi çekildi ve bilateral ana pulmoner damarda trombüs izlendi (Şekil 

3). Hastaya trombolitik tedavi verilmesine karar verildi. Hasta ve hasta yakınlarının 

onamı alındı. Hastaya koroner yoğun bakım şartlarında trombolitik tedavi 

uygulandıktan sonra hastanın kliniğinde dramatik iyileşme görüldü.  Saturasyon değeri 

arttı tansiyonu normalize oldu taşikardisi kırıldı. Hastanın antikoagülasyon tedavisine 6 

ay devam edildi. Hasta asemptomatik takip edilmektedir. Tekrarlayan emboli atağı 

olmadı. Kardiyopulmoner bir patoloji nedeniyle hastane yatışı görülmedi.  

Sonuç: Aile hekimliği bakış açışından düşük prevelans hekimliği yapılarak kardiyoloji 

rotasyonu sırasında yakalanan bu olgu bize PTE nin ne kadar önemli bir hastalık 

olduğunu hatırlatmıştır. Özellikle majör emboli ve kardiyojenik şoku olan hastalarda 

trombüsü çözerek hayat kurtarıcı olan trombolitik tedavi ile dramatik şekilde sonuçlar 

alınabilmektedir. Ani başlayan nefes darlığı olan hastalarda batıcı göğüs ağrısı, çarpıntı, 

cilt renginin mora dönmesi, kan tükürme ve bazen de bacaklarda şişlikle birlikte ağrı gibi 

ek belirtiler olduğunda öncelikle PTE düşünülmelidir. Birinci basamakta tanısının 

konması güç olduğundan bakımın koordinasyonu ve savunmanlık ilkesi gözetilerek 

uygun bir merkeze sevk edilmeli ve hasta acilen yönlendirilmelidir.    
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Tartışma: Sağ atriyumdaki trombüsler, sıklıkla derin venlerden ya da venöz yatağın 

başka bölgelerinden embolize olup sağ atriyuma ilerleyebilirler. Sağ atriyum içerisinde 

triküspit kapak, östakiyan kapakçık, patent foramen ovale, interatriyal septum gibi 

bölgeler trombüsün sağ atriyuma tutunması için zemin oluşturmaktadırlar.3   Sağ kalp 

kökenli trombusler sıklıkla mikroemboli veya masif PTE’ye yol açabildiklerinden kötü 

prognozludur.4 Trombolitik tedavi, antikoagülasyon veya cerrahi olarak tedavi 

edilebilirler. Konservatif tedavide mortalite oranı oldukça yüksek olup (%50) cerrahi 

yöntemle trombüsün çıkarılması durumunda belirgin olarak azalmaktadır (%15).5 Sağ 

kalp trombüsü ile birlikte olan pulmoner emboli vakalarında en uygun tedavi rejimi 

tartışmalıdır ve bu konuda görüş birliği yoktur. Kılavuzlarına göre akut PTE ile birlikte sağ 

kalp trombüsünün bulunduğu hastalara hemodinamik kararsızlıktan bağımsız olarak 

yüksek risk atfedilmiştir ve bu hasta grubuna acil tedavi önerilmiştir. Bu hasta grubunda 

tedavi seçenekleri arasında cerrahi tedavi, trombolitik tedavi, tek başına heparin 

tedavisi veya bunların kombinasyonu vardır. Tedavi seçenekleri hakkında kanıta dayalı 

tavsiye bulunmamaktadır fakat birçok çalışmada ve olguda trombolitik tedavinin daha 

avantajlı olduğu bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda tek başına antikoagülasyon 

uygulamasının bu hastalarda yetersiz olacağı ve eğer kontrendike bir durum yoksa 

trombolitik tedavinin daha avantajlı olduğu savunulmuştur.6,7   Trombolitik ajanlar 

trombüs lizisini ve pulmoner reperfüzyonu arttırıp, pulmoner hipertansiyonu azaltırlar. 

Bunun neticesinde sağ ventrikül fonksiyonları artar ve bu da kalbin tüm fonksiyonlarının 

düzelmesini sağlar. Fakat trombolitik tedavi sonrası trombüsün parçalara ayrılarak 

pulmoner arterlere embolize olma riski vardır ve bu durum da hemodinamisi kararsız 

olan hastalarda ölümcül seyredebilir.  
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Tromboflebit Etiyolojisinde Düşününmemiz Gereken Tanı: 
Malignite 
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4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana (ORCID ID:0000-
0003-4922-6556)  

 

Giriş Alt ekstremite yüzeysel damarlarının flebit ve trombozu genellikle iyi 

huylu, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır; bununla birlikte kliniğe aksiyal 

venler dahil olduğunda (örn., büyük safenöz ven, aksesuar safenöz ven, 

küçük safenöz ven), derin ven sistemine trombüs yayılması (yani, derin ven 

trombozu [DVT]) ve hatta pulmoner emboli meydana gelebilir. (1,2) Klinikte 

tromboflebit pek çok nedenle karşımıza çıkabilir. Tromboflebitte etyoloji 

araştırılırken en basit klinik nedenlerden en ciddi tablolara kadar geniş bir yelpazede 

değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bunlara örnek olarak; akut venöz hastalık (örn., 

Derin ven trombozu [DVT], ven hasarı), kronik venöz hastalık (örn., Variköz venler, 

kronik venöz yetmezlik), venöz prosedürlere (örn. Skleroterapi, cerrahi ablasyon, 

venipunktur) bağlı, immobilizasyon (örneğin, ameliyat sonrası, travma), hamilelik, 

obezite, sistemik enfeksiyonlar, intravenöz tedavi veya uyuşturucu kullanımı 

verilebilmektedir. Biz de burada solid organ malignitesine bağlı tromboflebit olgusunu 

sunmayı amaçladık.  

Olgu: Olgumuz, 52 yaşında kadın; baldır bölgesindeki damarlarda belirginleşme ve ağrı 

şikayetiyle kliniğe başvurdu. Hastanın özgeçmişinde sadece 15 yıldır hipertansiyon tanısı 

P
o

st
e

r 
P

re
se

n
ta

ti
o

n
 –

 P
P

0
0

1
6

9
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

372 

mevcuttu. Soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde arteriyel kan 

basıncı:120/70 mmHg, Nabız :120/dk, kalp sesleri ritmik ve taşikardik idi, ek ses-üfürüm 

işitilmedi. Solunum muayenesinde herhangi bir özellik yoktu. Batın muayenesinde kot 

altında yaklaşık 3 cm hepatomegalisi mevcuttu. Alt ekstremite muayenesinde her iki 

bacakta belirgin variköz venler mevcuttu. Homans bulgusu pozitif olarak değerlendirildi. 

Hastanın elektrokardiyografisi normal sinüs ritmi olarak değerlendirildi (Şekil 1). 

Transtorasik ekokardiyografi incelemesi Ejeksiyon Fraksiyonu(EF): %65, interventriküler 

septumda hipertrofi, sol ventrikül diyastolik relaksasyon gecikmesi olarak raporlandı. 

Laboratuvar incelemelerinde Hb:10 g/dl, Ferritin 3 ng/ml, MCV: 75 fl, ALT:23 U/L, AST:30 

U/L,ALP:57 U/L, GGT:24 U/L olarak bulundu ve demir eksikliği anemisi olarak 

değerlendirildi. Yapılan alt ekstremite venöz renkli doppler ultrasonografi 

incelemesinde; sağ büyük safen vende valvüler yetmezlik, sağ büyük safen ven ile ilişkili 

variköz venler, variköz venler içerisinde trombüsle uyumlu ekojenite artışı saptandı. 

Yapılan alt ve üst abdomen tomografi incelemesinde karaciğerde nodüler lezyonlar 

(metastaz?) ve hepatomegali olarak raporlandı (Şekil 2).Bunun üzerine olguya 

kolonoskopi incelemesi planlandı. Yapılan kolonoskopide sigmoid kolonda polipler, 

rektumda parsiyel obstrüksiyona neden olan kitle saptandı. Rektal bölgedeki kitleden 

alınan biyopsinin patolojik incelenmesinde; rektal adenokarsinom olarak raporlandı. 

Mevcut trombofilebit tablosuna da ön planda rektal adenokarsinomun etiyolojik neden 

olduğu düşünüldü. Şekil 1: Yatış sırasındaki elektrokardiyogramda sinüs ritmi 

görülmektedir. Şekil 2: Batın BT’ sinde karaciğer kesitlerinde multiple nodüler 

görünüm Sonuç: Yüzeyel tromboflebit etyolojisinde her zaman sık görülen nedenler 

görülmeyebilir (geçirilmiş majör cerrahi, santral venöz kateter varlığı, travma, 

immobilizasyon vb); klinik pek çok alanda olabileceği gibi etiyolojik neden daha 
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kompleks olabilmektedir. Risk faktörleri ve ileri yaşta olan hastalarda; ayrıntılı inceleme 

yapılarak maligniteler (özellikle adenokarsinomlar vb) de dahil tromboflebite neden 

olabilecek nedenler taranmalıdır. Bu yüzden de risk grubundaki olan bireylerde 

mortalite ve morbidite açısından tromboflebite yatkınlık oluşturan adenokanser türevi 

maligniteler öncelikle akılda tutulmalıdır.  

Kaynakça 

1. Decousus H, Quéré I, et al. POST (Prospective Observational Superficial Thrombophlebitis) 
Study Group. Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, 
prospective epidemiologic study. Ann Intern Med. 2010 16;152(4):218-24 

2. Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. 
Cochrane Database Syst Rev. 2018 25;2(2):CD004982 
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Alprazolam’a Bağlı Gelişen Hiçkırık Olgusu  

Seda Türkili1  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri ABD (ORCID: 0000-0002-0079-060X)  

 

GİRİŞ  

Hıçkırık; diafragma ve interkostal kasların istemsiz, intermittan ve 

spazmodik kontraksiyonu sonucu oluşan, hemen herkesin hayatında en az 

bir kez yaşadığı, sık karşılaşılan bir durumdur. Mide distansiyonu, gazlı 

içecekler, alkol tüketimi gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi, ilaç yan etkisi, 

metabolik veya cerrahi nedenler, diyafram irritasyonu, vagal sinir 

irritasyonu, SSS lezyonları veya enfeksiyonları, toraks içi yer kaplayan 

lezyon veya büyümüş lenf nodları, üremi gibi daha ciddi patolojilere bağlı 

da ortaya çıkabilmektedir. Olgumuzda, majör depresif bozukluk tanısıyla 

izlenen bir hastada alprazolam kullanımına bağlı gelişen hıçkırık tablosu tartışılacaktır.    

OLGU  

43 yaşında erkek hasta, askeri personel, 4 yıl önce tekrarlayan depresif nöbetler ve suisid 

girişimi sonrası malulen emekli olmuş. Boşanmış, 1 çocuğu var, yalnız yaşıyor. Polikliniğe 

hayattan tat almama, yoğun sıkıntı hissi, isteksizlik, uyku ve iştahta azalma, yoğun 

suçluluk ve değersizlik düşünceleri ve aktif ölüm düşünceleri nedeniyle başvurdu. İntihar 

planı vardı ve sosyal desteği yoktu. Hastanın, sosyal desteğinin yetersiz olması ve yüksek 

suisid riski nedeniyle yatırılarak tedavi başlanması planlandı. Tedavide, geçmişte fayda 

gördüğü psikotroplar olan venlafaksin ve mirtazapin başlandı. Takiplerinde anksiyete 

belirtilerinin yoğun olması nedeniyle tedaviye alprazolam eklendi. Ancak hastanın 
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alprazolam aldıktan yaklaşık 20-30 dakika sonra başlayan ve ortalama 1-3 saat kadar 

süren hıçkırık şikâyeti olduğu gözlendi. Hıçkırık sadece alprazolam aldığında oluyordu ve 

devam ettiği sürece hastanın beslenme, iletişim kurma gibi alanlarda zorlanmasına 

neden oluyordu. Hıçkırık nedeni olabilecek ek tıbbi hastalıklar araştırıldı ve ilgili 

bölümlere konsülte edildi ancak sonuçlarında hıçkırığa neden olabilecek herhangi bir 

patolojiye rastlanmadı. Takiplerinde alprazolam yerine lorazepam tedavisi başlanan 

hastanın hıçkırık yakınmasının tekrarlamadığı gözlendi.   TARTIŞMA: Hıçkırık, pek çok 

birey tarafından deneyimlenen, sıklıkla ciddi bir patoloji nedenli olmasa da süresi ve 

sıklığı arttığında işlevselliği ve yaşam kalitesini bozan bir belirtidir. Çoğu zaman kendini 

sınırlayan, kısa süreli doğasına karşın çeşitli durumlarda kronik veya tekrarlayıcı bir hal 

alabilmektedir. İlaca bağlı hıçkırık periferik hıçkırık olarak kabul edilir. Hıçkırık, sinir 

sisteminin afferent, efferent ve merkezi yollarından geçen bir refleks arkıdır. Bu refleks 

arka çeşitli santral ve periferik nörotransmitterler aracılık ederler. Bunların başında 

dopamin, serotonin, GABA, epinefrin, norepinefrin, histamin, ve asetilkolin gelir. GABA 

üzerinden etki eden ilaçlara baktığımızda, bir kısmının hıçkırığa neden olduğu 

gösterilmişken, bir kısmının ise hıçkırık tedavisinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Olgumuzda, GABA üzerinden etki eden benzodiazepin grubu ilaçlardan biri olan 

alprazolamın hıçkırığa yol açtığını düşünmekteyiz. Sonuç olarak, bir semptom olarak 

kronik veya sık tekrarlayan hıçkırık ortaya çıktığında, etyolojiye yönelik multidisipliner 

yaklaşım, ilgili patolojilere yönelik tetkiklerin yanı sıra hastanın kullandığı farmakolojik 

ajanlar da mutlaka gözden geçirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hıçkırık, Depresyon, Alprazolam 
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Bir Halk Sağlığı Sorunu Konjenital Sifiliz Olgu Sunumu  

Ümmühan Çay1, Ayşe Erdoğan Toker2  

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları  
2SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

 

GİRİŞ  

Konjenital sifiliz bir spiroket olan Treponema Pallidum’un anneden fetüse 

taşınması ile oluşan klinik bir durumdur. Konjenital sifiliz, dünya çapında 

yılda yaklaşık bir milyon hamileliği etkileyen önemli bir halk sağlığı 

problemidir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre sifiliz görülme sıklığı 

son yıllarda artış göstermiştir. Bu artışın nedeni HIV enfeksiyonlarının 

artması, madde kullanımı, çok partnerli cinsel ilişki, doğum öncesi bakımda 

yetersizliklerdir. Konjenital sifiliz genellikle maternal kan dolaşımından 

transplasental olarak ve daha az sıklıkla doğum sırasında doğrudan temas yoluyla geçer. 

Anneden fetüse geçen spiroketler kemik, karaciğer, pankreas, bağırsak, böbrek, deri, 

dalak gibi organları etkiler. Tanı klinik şüphe durumunda nontreponemal ve treponemal 

serolojik testlerle konur. Tedavide kristalize penisilin kullanılır. Aile taraması önemlidir.  

OLGU  

Sağ-sağlıklı baba ile polihidroaminiozu olan annenin 2. gebeliğinden 2. yaşayan olarak 

31. gestasyon haftasında 1660 gram olarak sezeryan ile doğdu. Fizik bakıda soluk 

görünüm, inleme, takipne, batında asit ve hepatomegali mevcut idi, döküntüsü yoktu. 

Yapılan tetkiklerde hemoglobin:11.9 g/dL, trombosit:38 /mikroL, ALT:559 U/L, tbil:13 

mg/dL, dbil:2.4 mg/dL idi. Ampisilin gentamisin tedavisi başlandı. Periferik yaymasında 
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hemoliz mevcuttu. Batın ultrasonu hepatomegali ve batın içi yaygın sıvı olarak 

raporlandı. Hasta nonimmün hidrops olarak değerlendirildi. Nonimmün hidrops 

etyolojisi araştırılması için TORCH-S enfeksiyonuna yönelik tetkikler gönderildi. 

VDRL:1/8 olarak sonuçlanan hastaya konjenital sifiliz şüphesi ile Treponema Pallidum 

hemaglütinasyon tetkiki gönderildi, 1/640 olarak sonuçlandı. Hastaya konjenital sifiliz 

tanısı konuldu. Ampisilin gentamisin tedavisi kesilerek intravenöz penisilin G tedavisi 

başlandı. Göz muayenesi normaldi. Beyin omurilik sıvısında VDRL düzeyi 1/8 idi. Kemik 

grafilerinde patoloji saptanmadı. Tedavisi 10 güne tamamlanan hasta çocuk enfeksiyon 

hastalıkları, çocuk gastroenteroloji poliklinik takibine alınarak taburcu edildi. Anne ve 

baba erişkin enfeksiyon polikliniğine yönlendirildi, sifiliz tanısı alarak tedavi edildikleri 

öğrenildi.  

SONUÇ  

Konjenital sifiliz günümüzde hala önemini koruyan bir halk sağlığı problemidir. 

Yenidoğan döneminde nonimmün hidrops etyolojisinde akla gelmesi gereken bir tanıdır. 

Konjenital sifilizde döküntü yenidoğan döneminde önemli bir bulgudur. Hastamızda 

döküntü olmamasına rağmen klinik durumundan şüphe edilerek konjenital sifilize 

yönelik tetkikler yapılarak tanı konulmuş ve tedavi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konjenital Sifiliz, Aile Taraması 
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Hematüri ile Prezentasyon Gösteren Atipik Bir Akut Pankreatit 
Olgusu 

Deniz Cengiz 

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları  

 

Amaç: Akut pankreatit ekzokrin pankreasın enzimatik hasarı sonucu 

oluşan enflamasyona lokal ve sistemik yanıt ile karakterize bir klinik 

tablodur(1). Etiyolojisinde başta biliyer sistem patolojileri olmak üzere, 

alkol, hipertrigliseridemi, ilaç ilişkili hasarlar ve anatomik varyasyonlar gibi 

pek çok neden bulunmaktadır (2,3) . Gastrointestinal sistem hastalıkları 

arasında en sık hastaneye yatış nedenini oluşturan akut pankreatit, klinikte 

tipik karın ağrısı, serum amilaz-lipaz düzeylerinin 3 kat üzeri yüksekliği ve 

görüntüleme bulgularının birlikteliği ile karşımıza çıkmaktadır (4). Bu 

olguda yan ağrısı ve hematüri ile başvurup 24 saat içinde akut pankreatit tanısı alan bir 

hasta, atipik prezantasyon örneği anlatılmaktadır. 

Olgu: 

Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 42 yaş kadın hasta, üç gündür aralıklı olarak 

devam eden sol yan ağrısı şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hastanın 

detaylı anamnezinde karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş, dispepsi, dizüri, makroskopik 

hematüri veya aktif gastrointestinal kanama şikayetlerinin olmadığı, bir gece önce kısa 

süreli reflü şikayetinin olduğu öğrenildi. Fizik muayenede hafif sol kostovertebral açı 

hassasiyeti dışında özellik yoktu. Hastanın rutin laboratuvar tetkiklerinde hemogram, 

CRP, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, glukoz, lipid paneli, amilaz ve lipaz değerleri 
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normal aralıkta idi. Tam idrar tetkikinde protein, lökosit ve nitrit negatif olmakla birlikte 

her sahada 5 eritrosit raporlandığı görüldü. Renal kolik şüphesi ile üriner ultrasonografi 

istenerek poliklinik kontrolü planlandı. Hasta poliklinik muayenesinin ertesi sabahı yan 

ağrı şikayetinin artıp epigastrik bölgeye yayılması nedeni ile acil servise başvurdu. 

Hastanın subfebril ateşi olduğu, diğer hemodinamik bulgularının stabil olduğu görüldü. 

Fizik muayenede epigastrik bölgede yoğunlaşıp sırta doğru yayılan, öne eğilme ile 

rahatlayan şiddetli karın ağrısı, batında yaygın hassasiyet saptandı. Laboratuvar 

tetkiklerinde crp: 64 mg/L, wbc: 15.700 µL, amilaz 436 U/L, lipaz 290 U/L olduğu; bun, 

kreatin ve transaminazların normalin üst sınır değerlerine yükseldiği, diğer karaciğer 

fonksiyon testlerinin bir önceki tahliller ile benzer olduğu görüldü. Acil serviste yapılan 

abdomen ultrasonografide hepatobilier patoloji izlenmedi, batın içi minimal serbest sıvı 

dışında doğal olduğu görüldü. Oral alımı kapatılarak intravenöz hidrasyon başlandı. Alkol 

veya ilaç öyküsü olmayan, kolelitiazis ve hipertrigliseridemi saptanmayan hasta, tipik 

ağrısı ve amilaz-lipaz yüksekliği nedeni ile akut pankreatit şüphesi ile dış merkez 

gastroenteroloji bölümüne sevk edildi. İzleminde ilk iki gün amilaz ve lipaz değerlerinde 

yükselme olan hastanın 72 saat sonra yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) pankreas kenar 

düzensizliği ve peripankreatik alanda enflamasyon ile uyumlu olarak raporlandı. Hasta 

idiyopatik akut pankreatit olarak değerlendirilmekle birlikte, rekürren atak riski 

nedeniyle gastroenteroloji bölümünde takibi sürmektedir. 

Tartışma:  

Akut pankreatit lokal ve sistemik komplikasyonları, rekürrens sıklığı nedeni ile yaygın bir 

morbidite ve mortalite nedenidir. Tanı koyulmasında esası klinik şüphenin oluşturduğu 

pankreas iltihabında, sırta doğru yayılan kuşak tarzı ağrı tipik başvuru şikayeti olarak 
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bilinmekle birlikte; ateş, senkop, dispne, bulantı gibi izole şikayetlerle başvuran 

hastalarda da akut pankreatit tanısı alabilmektedir (5). Literatür incelendiğinde, 

inflamatuar hastalık ya da malignitelerin akut pankreatit kliniği ile ortaya çıkabildiğini 

gösteren vaka sunumları raporlanmıştır (6, 7). Laboratuvar bulgularının başlangıçta 

tamamen normal olabileceği, amilaz ve lipaz enzimlerinin her hastada 

yükselmeyebileceğinin gösteren (8,9) klinik çalışmalar da mevcuttur. Bu olgu 

sunumunda klasik akut pankreatit açısından risk faktörü olmayan, yan ağrısı ve izole 

hematüri dışında patolojisi saptanmayan bir hastada akut pankreatit gelişmesi, 

hematüri etiyolosinde ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini düşündürmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, Hematüri  
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Multiple Myelom Hastasında Plazmaferez Mucizesi 

Melek Özdemir1, Erman Öztürk2,  

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Egitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

 

Giriş: 

Plazma hücre hastalıkları, immunglobulin sekrete eden plazma 

hücrelerinin klonal proliferasyonu ile karakterize neoplastik hastalıktır. 

Monoklonal proteinler genellikle m proteinleri ve paraproteinler olarak 

isimlendirilir. Bunlar hastalığın tanı ve tedavisinin takibinde önemli olup 

hayati komplikasyonların erken tanı ve tedavisinde de önemlidir. Burada 

multiple myelom tanısı olan ve hipervizkozite sendromu ile karşımıza gelen 

olgu sunulacaktır. 

Olgu: 

Üç yıl önce multiple myelon tanısı olan 56 yaşında kadın hasta öksürük ve ateş yüksekliği 

ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede solunum sesleri artmış, kaba raller tespit edildi. 

Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde WBC:3600 (%12 eos, %38 

Neu, %11 lym, % 7.5 mon, % 0.7 Bas), Hb:9.6, PLT :41000, CRP:13.1, sedim:60, 

kreatinin:0.66 mg/dL, ALT:24U/L, AST:25U/L, Alb:3.2 g/dL, K:3 mmol/L, Na:148 mmol/L, 

Ig total:6 g/dL, IgA:2630 ms/dL bulundu. PA AC grafisi pnömoni ile uyumlu bulgular 

mevcuttu. Hastanın tedavisi piperasilin tazobactam olarak düzenlendi. Tedavinin 3. 

gününde hastanın şuur bulanıklığı, bulanık görme, baş ağrısı ve anlamsız konuşma 

şikayeti olması nedeniyle dahiliye yoğun bakıma alındı. Kranial BT ve MR difüzyon 
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çekildi. Acil nörolojik patoloji dışlandı. Hematolojik acil komplikasyon açısından 

değerlendirilen hastada ‘Hiperviskozite sendromu’ düşünüldü. Ardışık olarak 

plazmaferez yapıldı. Kontrol Ig seviyesinin normal sınırlarda olduğu görüldü. Hastanın 

şuuru açıldı. Yoğun bakım ihtiyacı kalmayan hastanın antibiyotik tedavisi 14 güne 

tamamlandı. 

Sonuç: 

Plazma hücre hastalıkları ve monoklonal proteinlerle ilgili sendromlar önemi 

belirlenemeyen monoklonal gamonoti (MGUS), multiple myelom, waldenstron 

makroglobulinemi, kriyoglobulinemi ve amiloidozdan oluşur. Tanı ve takip sırasında 

oluşan komplikasyonlar çok önemlidir. Hiperkalsemi, Renal yetmezlik, enfeksiyon, 

kemikte litik lezyonlar, Anemi, Hiperviskozite komplikasyonlar arasındadır. 

Hiperviskozite sendromu M proteini yüksek olan (> 5 g/dL) waldenstron 

makroglobulinemi ve daha az sıklıkla IgA tipi multiple myelon hastalarda oluşur. Bu 

hastaların kliniğinde bulanık görme, baş dönmesi, baş ağrısı, vertigo, işitmede azalma, 

ateksi, parestezi, diplopi, somnolans ve kanama meydana gelebilir. Semptomatik 

viskozitesi olan hastalar plazmaferez ile tedavi edilmelidir. Hasta asemtomatik olana 

kadar plazmaferez yapılmalıdır. Bizim hastamızda da plazmafereze etkin yanıt aldık. 

 

Anahtar Kelimeler: Plazma Hücre Hastalıkları, Hiperviskozite Sendromu, Plazmaferez 
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Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyabetik Retinopatiyi Öngörmek 
için Hematolojik İndeksler Kullanılabilir mi?  

Burak Erdem1, Yasemin Kaya2 

1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD (ORCID - iD 0000-0002-8889-6096) 
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD 

 

Amaç: Diyabetik retinopati, gelişmiş ülkelerde görme kaybı ve 

bozukluğunun önde gelen nedenlerindendir. Enflamasyon, diyabet 

komplikasyonlarının ilerlemesinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilir. 

Bizde çalışmamızda tip 2 diabetes mellitus (T2DM)’li hastalarda 

enflamasyonu belirteci olan hematolojik indeksler ve diyabetik 

retinopatinin (DR) ilişkisi araştırıldı.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 45’i DR tanısı almış toplam 92 T2DM hastası 

ve dahil 46 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Tüm 

deneklere tam oftalmolojik muayene ve kan örneklemesi yapıldı. Alınan örneklerde 

hemogram, glukoz, HbA1c, kan lipid profili (total kolesterol, trigiliserid, LDL-kolesterol, 

HDL-kolesterol), C-reaktif protein (CRP), albümin parametrelerine bakıldı. Sistemik 

inflamasyon belirteçleri olan nötrofil/lenfosit oranı (NLR), monosit/lenfosit oranı (MLR), 

trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve CRP/albümin (CAR) oranları belirlendi. Bu 

parametreler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  

Bulgular: DR’si olan T2DM hastalarında nötrofil sayısı (P=0.020) ve NLR (P= 0.018) diğer 

iki gruba göre daha yüksek bulunurken HDL-kolesterol (P=0.001) daha düşük bulundu. 

Ayrıca DR varlığı ile nötrofil sayısı ve NLR arasında pozitif korelasyon varken, HDL-
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kolesterol ile arasında negatif korelasyon mevcuttu. Diğer parametrelerde ise anlamlı 

farklılık tespit edilmedi.  

Sonuç: Çalışmamızdaki T2DM hastalarında yüksek nötrofil sayısı ve NLR’nin ve düşük 

HDL-kolesterol seviyesinin DR gelişimini tahmin etmek için kullanılabileceği 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Diabetes Mellitus, Diyabetik Retinopati, İnflamasyon 
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Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarında 
İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Sistemik Kardiyovasküler 
Parametreler Ve İnflamasyon Belirteçleri Üzerindeki Etkisi  

Burak Erdem1, Mustafa Gök2 

1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göz Hastalıkları ABD Ordu/Türkiye (ORCID 0000-0002-
8889-6096)  
2Özel Atanur Göz Hastanesi,  Isparta/Türkiye 
 

Amaç: Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (nYBMD) hastalarında 

uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisinin sistemik kardiyovasküler 

parametreler ve inflamasyon faktörlerine etkisini belirlemek. Gereç ve 

Yöntem: Çalışma kapsamında daha önce tedavi almamış nYBMD tanılı 24 

hastanın 24 gözü değerlendirmeye alındı. Hastalarda, 3 yükleme dozu 

intravitreal ranibizumab tedavisi öncesi ve sonrasında kanda hemogram, C-

reaktif protein (CRP), kan lipid profili (LDL-k, HDL-k), albümin, fibrinojen, 

ürik asit tetkikleri istendi. Sistemik inflamasyon belirteçleri olan 

nötrofil/lenfosit oranı (NLR), monosit/lenfosit oranı (MLR), 

monosit(x1000/mikrolitre)/HDL-k oranı (MHR) ve CRP/albümin oranı (CAR) hesaplandı. 

Bu parametreler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 10 kadın 14 erkek toplam 24 hastanın ortalama yaşı 

72.88 ± 5.82 yıl idi. Yükleme tedavisi öncesi ve sonrası sırasıyla; CRP seviyesi ortalaması 

2.95±2.80, 2.50±1.74 mg/dl (P=0.370), LDL-k seviyesi 132.9±12.0, 137.6±16.3 mg/dl 

(P=0.130), HDL-k seviyesi 54.0±1.19, 54.3±1.56 mg/dl (P=0.815), ürik asit seviyesi 

5.14±0.9, 5.28±1.26 mg/dl (P=0.442), WBC sayısı 7.26±1.64, 6.83±1.85 (P=0.170), 

nötrofil sayısı 4.06±1.0, 3.61±1.0 (P=0.072), lenfosit sayısı 2.34±0.71, 2.39±0.82 

(P=0.525), monosit sayısı 0.60±0.11 0.54±0.15 (P=0.063) idi. Hesaplanan değerler tedavi 
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öncesi ve sonrası sırasıyla; NLR 1.85±0.55, 1.67±0.47 (P=0.107), MLR 0.27±0.08, 

0.24±0.09 (P=0.062), MHR 11.79±3.61, 11.12±5.16 (P=0.440), CAR 0.68±0.71, 0.57±0.39 

(P=0.217).  

Sonuç: Çalışmamız intravitreal ranibizumab tedavisinin sistemik inflamasyon ve 

kardiovasküler belirteçler üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bu 

sonuçlar intravitreal ranibizumabın sistemik geçişinin çok az olduğunu gösteren 

çalışmaları desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, ranibizumab, inflamasyon 
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Covid-19 Tanısı Alan Hastalarda Serum D vitamini Düzeylerinin 

Değerlendirilmesi 

Adem Durmaz 

Yıldırımbeyazit Aile Sağlığı Merkezi, Kütahya (ORCID – iD: 0000-0001-5890-3622)  

Amaç: D vitamini insan için önemli bir vitamindir. Bizler bu vitaminin önemli 

bir kısmını (%80-90) güneşteki ultraviyole B (UVB) ışınlarının etkisiyle 

endojen olarak ciltte sentezlenerek az bir kısmı ise balık yağı, somon, 

uskumru ve ton balığı gibi D vitamini içeren gıdalarla alırız (1,2,3). D vitamini 

doğal ve kazanılmış immunitede rol oynar (4). Aktif D vitamini monositlerin 

mikobakterileri öldürme etkisini güçlendirmektedir. Antimikrobial peptid 

katelisidin üretiminin aktif D vitamini tarafından artırıldığı gösterilmiştir 

(5,6). Yapılan çalışmalarda T helperleri (Th2) uyararak antiinflamatuvar 

sitokinleri (IL 4, IL-5, IL-10, TGF-beta) artırdığı, Th 1 ve Th 17 hücrelerini 

inhibe ederek proinflamatuvar sitokinlerin (IL-2, IL-3, IFN-gama, TNF-alfa) üretimini 

azalttığı gözlenmiştir. Yani D vitamini immun modülatör olarak görev almaktadır. Aktif 

D vitamini verilmesiyle inflamatuvar artrit, otoimmün diyabet, inflamatuvar bağırsak 

hastalıkları ve deneysel alerjik ensefalit gibi otoimmun hastalıklarının önlenmesinde rol 

aldığı gözlenmiştir (7,8). İmmun sistemin sağlıklı çalışmasında rolü olan bu vitaminin 

Covid-19’lu hastalardaki düzeyini araştırmak ve tedavisinde farkındalık oluşturmak 

amacıyla bu çalışma yapılmıştır.  

Gereç ve yöntem: Yerel etik kuruldan ve hastalardan izin alınarak PCR ile Covid-19 

teşhisi konulan 91 hastanın kandaki D vitamini düzeyleri retrospektif olarak 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

2
0

4
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

401 

değerlendirildi. D vitamini düzeyleri; optimal düzey >=30 ng/ml, ciddi eksiklik (eksiklik) 

=150 - ng/ml olarak kabul edildi.  

Bulgular: PCR testi ile Covid-19 teşhisi konmuş hastaların cinsiyetleri %39,6’sı erkek ve 

%60,4’ünün kadın olduğu gözlendi (Tablo 1). Yaşları %3,3’ü 21-40 yaş aralığında, %67,0’ı 

41-60 yaş aralığında, %29,7’sinin ise 61 yaş ve üstündeydi (Tablo 2). Araştırmaya katılan 

Covid-19’lu katılımcıların D vitamini seviyeleri %69,2’sinin 0-20ng/ml ciddi eksik 

(eksiklik), %23,1’inin 21-29 ng/ml orta düzeyde eksik (yetersizlik), %7,7’sinin 30-149 

ng/ml optimal düzeyde olduğu belirlenmiştir ve D vitamini ortalamaları =17,61 ng/ml 

saptandı (Tablo 3).  

Sonuç: Yapılan araştırmalarda D vitamini eksikliği prevalansı %40 ile %100 arasında 

değişmektedir. Bu çalışmadaki oran %93,3’lerdeydi başka bir deyişle oldukça fazlaydı 

(2). D vitamini için tüm toplumun taranması önerilmez. Ama özellikle (yaşlılık, koyu cilt 

rengi, obezite, spontan kırık oluşumu, kronik böbrek yetmezliği, kapalı mekanda çalışma 

vb.) riskli gruplarda serum 25(OH) D düzeyi ölçülmesi önerilmektedir. İstanbul’da bir 

üniversite hastanesine başvuran 2488 hasta ile yapılan araştırmada D vitamini 

yetersizliği (20-29 ng/ml) %66, eksikliği (<=20 ng/ml ) %24 olarak bulunmuştur (9). 

Çalışmamızda biz tam tersi oranları bulduk. Yani yetersizlik (20-29 ng/ml) %23,1 ve 

eksiklik (<=20 ng/ml) %69,2’sinde rastlandı. Yani Covid-19’lu hastalarda D vitamini 

eksikliği sık görülmektedir. İmmunmodülatör görevleri de olan bu vitaminin, özellikle 

düşük olan hastalarda tamamlanması, Covid-19 ile olan mücadelemizde bizlere olumlu 

yönde yarar sağlayacaktır. 
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Tablo 1.Deney Grubu - Cinsiyet 

  Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kümülatif 
Yüzde 

  Erkek 36 39,6 39,6 39,6 

Kadın 55 60,4 60,4 100,0 

Total 91 100,0 100,0   

  

Tablo 2.Deney Grubu - Yaş 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

0-20 1 1,1 1,1 1,1 

21-40 21 23,1 23,1 24,2 

41-60 34 37,4 37,4 61,5 

61üstü 35 38,5 38,5 100,0 

Total 91 100,0 100,0   

  

Tablo 3.Deney Grubu D vitamini 

  Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 

0-20 63 69,2 69,2 69,2 

21-29 21 23,1 23,1 92,3 

30-149 7 7,7 7,7 100,0 

Total 91 100,0 100,0   

  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Hasta, D Vitamini, Düzeyi 
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Pilonidal Sinüs Tedavisinde Kristalize Fenol Uygulaması 

Abdullah Şahin 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (ORCID iD:0000-0003-
3688-3821) 

 

Giriş: Pilonidal sinüs hastalığı sakrokoksigeal bölgede bulunan inflamatuar 

bir hastalıktır. Yaygın olarak akut apse oluşumu ve kör sonlanan sinüs varlığı 

gözlenir. Pilonidal Sinüs hastalığında minimal invaziv girişimlerden radikal 

cerrahi girişimlere kadar çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. 

Uygulanan birçok cerrahi tedavi yöntemi dışında, cerrahi dışı yöntemlerle 

tedavisi de sürekli olarak araştırılmaktadır. Özellikle fenol uygulaması 

bunlardan biridir. Pilonidal hastalıkta fenol tedavisinin başarısı kolay 

uygulanması, düşük maliyeti ve hızlı iyileşme süreciyle ilgilidir. Kimyasal bir 

madde olan fenol; pilonidal sinüs hastalığı tedavisinde likit ya da kristalize 

formları kullanılmaktadır. Lokal anestezi altında, Sinüs içindeki kılların temizlenmesi ve 

küretaj sonrası kaviteye fenol uygulaması yapıldı. Fenol uygulaması yaptığımız hastaların 

sonuçları değerlendirildi.    

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimize Aralık 2019- Mayıs 2020 tarihleri arasında orta hatta 

sınırlı Pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle küretaj + kristalize fenol uygulaması yapılan 34 

hastanın verileri hastane bilgi sisteminden retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, 

işlem süresi, hastanede kalış süresi, işe dönüş süresi, postoperatif komplikasyonlar, 

rekürrens oranları kaydedildi.    
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Bulgular: Çalışmada, kadın/erkek oranı 6/28, ortalama yaş 21,7  (18-47 yaş) olarak 

bulundu. İşlem süresi ortalama 18 dakika (12-31) idi, tüm hastalar işlem sonrası aynı gün 

taburcu edildi. İşe dönüş süresi ortalama 2 gün (1- 9 gün), iyileşme süresi ortalama 20 

gündü (16-35 gün). İki hastada işlem sonrası dönemde yara yeri enfeksiyonu gelişti. Bir 

hastada da lokal müdahale ile kontrol edilen kanama gelişti. Ortanca takip süresi 3.5 ay 

(1.5-11 ay) olup takip süresince 2 hastada (%5.8) yara kapanmasında güçlük, 1 hastada 

ise (%2.9) rekürrens gözlendi. Total başarı oranı %91.3, total komplikasyon oranı ise 

%8.8 olarak bulundu. 

Sonuç: Pilonidal sinüs tedavisinde kristalize fenol uygulaması, seçilmiş vakalarda ve 

doğru teknikle yapıldığında, hastalığın tedavisi için en iyi yöntemlerinden biridir. 

Tedavinin poliklinik şartlarında lokal anestezi ile kolaylıkla uygulanabilmesi, daha az 

invaziv ve düşük maliyetli olması, komplikasyon oranlarının düşük olması, tatmin edici 

başarı oranlarının olması ve hastanede uzun yatış gerektirmemesi cerrahi tedaviye 

alternatif bir yöntem olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler Pilonidal Sinus, Kristalize Fenol, Cerrahi 
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Hemoroidal Hastalıkta Cerrahi Hemoroidektomi Teknikleri ile 
İnfrared Fotokoagülasyon Tekniğinin Karşılaştırılması 

Nazmi Özer  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi 
Kliniği (ORCID-iD:0000-0001-5507-1904) 

 

Giriş: Hemoroidal hastalık en sık görülen anal bölge hastalıklarından birisi 

olup, anal bölgede şişlik ve kanama nedeniyle ciddi derecede ağrı ve iş gücü 

kaybına neden olmaktadır(1).Anal bölgenin venöz drenajı bozulduğunda, 

venöz pleksus ve bağ dokunun genişlemesi sonrası meydana gelir (2).Anal 

bölgedeki dentat çizginin üzerinde oluşanlar internal ,altında oluşanlar ise 

external hemoroid olarak isimlendirilir. Tedavisinde öncelikle diyet, yaşam 

tarzı değişiklikleri ve medikal tedavi denenir ,medikal tedaviden fayda 

görmeyen hastalar için ise cerrahi (ferguson, milligan-morgan) 

hemoroidektomi, infrared fotokoagülasyon, bant ligasyonu, hemoroidal arter ligasyonu 

gibi tedavi seçenekleri mevcuttur(3,4). Hastalar postoperatif ağrısı az olan ,hastanede 

kalış ve işe dönüş süresi kısa olan tedavi seçeneklerini daha fazla tercih etmektedir(5). 

Çalışmamızda; kliniğimizde hemoroid tanısı ile müdahale edilen hastalar 

karşılaştırılmıştır.    

Materyal ve Metot: Nisan 2015 - Nisan 2020 yılları arasında kliniğimizde grade 3-4 

hemoroid tanısı alan 108 hastaya Ferguson(Kapalı) ve Milligan-Morgan(Açık) usulü 

cerrahi hemoroidektomi ve infrared fotokoagülasyon ile hemoroid tedavisi uygulandı. 

Hastaların demografik özellikleri, uygulanan anestezi şekli, postoperatif 

komplikasyonları ve iyileşme durumları incelendi.    
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Bulgular: Tedavi edilen 108 hastanın 83’ü erkek (%76.8), 25’i kadın(%23.2) cinsiyette idi. 

Hastaların ortalama yaşları 38.6 (25-70 yaş) idi. Hastaların 19 unda (%17.6) external,89 

unda (%82.4) internal hemoroid pakeleri mevcuttu. 46 hastada (%51.6)  grade 3 internal 

hemoroid mevcutken, 43 hastada(%48.4) grade 4 internal hemoroid pakeleri mevcuttu. 

Ondokuz hastada(17.6)  external pake eksizyonu yapıldı. Bu hastaların 4 ünde lokal 

anestezi uygulandı.38 hastaya (% 35.1) Milligan-morgan hemoroidektomi yapılırken,25 

(23.1) hastaya Ferguson hemoroidektomi yapıldı.Grade 3 internal hemoroidi olan 26 

hastaya(%24.2) hasta isteği üzerine infrared fotokoagülasyon uygulandı. Hastalardan 34 

üne spinal anestezi, 67 sine hasta tercihi ve tıbbi endikasyonlar nedeniyle genel anestezi 

uygulandı. Grade 4 hemoroidi olan 3 hastaya ;bir tanesi 7 aylık gebe olması ,2 hastanın 

ileri yaş ve ASA IV olması nedeniyle lokal anestezi altında müdahale yapıldı. External 

pake eksizyonu yapılan hastaların takibinde herhangi bir problem olmadı.Ferguson 

hemoroidektomi yapılan 25 hastadan 2’sinde(%8) 3-4 aylık süre sonunda  anal stenoz 

gelişti. Milligan –Morgan hemoroidektomi yapılan 38 hastanın 3 tanesinde(%7.9) 

postoperatif kanama meydana geldi. İnfrared fotokoagülasyon uygulanan 2 hastada  

hafif, 1 hastada  aşırı kanama meydana geldi(%11.5).3 hastayada cerrahi mühadale 

yapıldı. Geç dönemde 3 hastada (%11.5) şikayetlerin devam ettiği ve pakelerin 

kaybolmadığı görüldü.    

Sonuç: Hemoroid tedavisinde cerrahi ve diğer yöntemlerin kullanımı ,hasta isteği 

,cerrahın deneyimi, ek hastalıkların varlığı gibi birçok nedene bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Fakat hastaların mevcut hastalıkta en korktukları durum ağrıdır bu 

nedenle az ağrılı ve minimal invaziv olan tedavi seçenekleri hastalar tarafından daha 

fazla tercih edilmektedir. Bununla birlikte her tedavinin ameliyat sonrası memnuniyet 

ve komplikasyon oranları mevcuttur. Çalışmamızda Ferguson (kapalı) hemoroidektomi 
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uyguladığımız 2 hastamızda postoperatif dönemde anal stenoz gelişmiştir,bu nedenle 

bu teknikte 3 pakeden  daha fazla eksizyon önerilmemektedir(6). Ayrıca Milligan-

morgan hemoroidektomi yapılan hastalardan 3 tanesinde ise kanama meydana 

gelmiştir, burada pake eksizyonu sonrası mukozanın açık bırakılmasının etkili olduğunu 

düşünmekteyiz. İnfrared fotokoagülasyon tekniği ise lazer dediğimiz, infrared ışınları ile 

hemoroid pakesinin koagüle edilerek küçültülmesi esasına dayanır ,daha çok grade 2-3  

hastalıkta kullanılır.Bu teknik diğerlerine göre daha az ağrılı bir teknik olmasına karşın 

,daha pahalı,relapsları çok olan ve uzun tedavi periyodları alan bir tekniktir.Ağrının bu 

teknikte, cerrahi tekniklerden istatistiksel olarak anlamlı az olması nedeniyle hastalar 

tarafından tercih edilse de yapılan çalışmalarda cerrahi teknik ile arasında iyileşme 

açısından istatistiksel bir fark görülmemiştir.(7) Ayrıca bizim sonuçlarımızda da 2 

hastada  hafif,1 hastada  aşırı kanama meydana gelmiştir.   Sonuç: Hemoroid tedavisinde 

cerrahi ve infrared fotokoagulasyon yöntemlerinin tedavi ve komplikasyonlar açısından 

birbirlerinden çok farkı olmasa da hastalar tarafından ana tercih ‘’daha az ağrılı ‘’ olan 

yöntem olmaktadır.                
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The Importance of Night Pain for the Effectiveness of 
Theurapotic Ultrasound in the Subacromial Impingement 
Syndrome: A Randomized Controlled Trial 

Sibel Suzen Ozbayrak1, Kenan Akgun2  

1University of Health Sciences, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic (ORCID-iD: 
0000-0002-2555-243X 2  

2Cerrahpasa University Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Department 
(ORCID-iD: 0000-0002-0346-1473) 

 

Objective: It's known that inflammation causes night paint and sleep 

disturbance in lots of painful pathologies. Because by the increment of 

severity of the pathology night pain emerges, it is thougt that patients with 

night pain have more inflammation and carries acute characteristics. There 

is debate about the effectiveness of deep heaters like ultrasound in acute 

inflammaion. Therefore, in these chronic pathologies with frequent 

accompanying acute inflammatory attacks, the conflicting results of ultrasound may be 

due to presence of inflammation. aim of this study is to assess the importance of night 

pain for the effectiveness of therapeutic ultrasound in treating Subacromial 

Impingement Syndrome (SIS). 

Methods: In this double-blind, placebo controlled study, patients with SIS 

accompanying with night pain were evaluated. The cases were divided as A and B groups 

randomly. Group A, received standard conservative treatment and additional 

ultrasound or placebo ultrasound randomly while having night pain. On the other hand, 

group B, received cold application and same standard conservative treatment. When 

the night pain subsided, ultrasound or placebo ultrasound was given randomly. The 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

2
1

2
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

411 

cases were evaluated with visual analogue scale, shoulder disability index and Constant 

Murley functional assessment scale during follow ups.  

Results: In group A, statistically meaningful improvement in resting, movement and 

night pain, disability and functionality were detected. However there were no 

statistically important differences between cases receiving ultrasound or placebo 

ultrasound. There were statistically important improvement in resting and movement 

pain, disability and fuctionality of group B cases. But with ceasing the cold application 

and starting either of ultrasound or placebo ultrasound, some increase in night pain was 

seen. There were no statistically important difference between ultrasound and placebo 

ultrasound. 

Conclusion: Adding ultrasound to the standard conservative treatments in SIS patients 

with or without night pain makes no additional benefit. Cold application is beneficial in 

acut stage of shoulder pain. 

Keywords: Impingement Syndrome, Night Pain, Shoulder 
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The Evaluation of Sleep Hygiene in Subacromial Impingement 
Syndrome: A Case Control Study  

Sibel Suzen Ozbayrak1, Hamza Sucuoglu2 

1University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, 
Physical Medicine and Rehabilitation Clinic (ORCID-iD 0000-0002-2555-243X)  

2Istanbul Gelisim University, Health Science School, Physical Medicine and rehabilitation 
Department(ORCID-iD 0000-0002-8539-1834)  

 

Objective:  The aim of this study is to describe and to compare the sleep 

quality, pain, and function in adult subjects who have been diagnosed with 

Subacromial Impingement Syndrome (SIS).  

Method: The patients with shoulder pain aged between 30-60 years 

accompanying with night pain and age- and sex-matched healthy subjects 

were included to the study. The presence of SIS was confirmed with clinical 

evaluation and Subacromial Injection Test (SIT).Shoulder pain at rest, during 

activity, and pain thatdisturbedsleep were evaluatedusing a visualanaloguescale (VAS). 

Pain and disability of the shoulder were assessed by the Shoulder Disability 

Questionnaire and ASES Standardized Shoulder Assessment Form. Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) and Sleep Hygiene Index (SHI) were used to evaluate sleep quality. 

Depression was evaluated with Beck Depression Inventory (BDI).  

Results: Sleep quality assesed by PSQI and SHI were significantly decreased in SIS group 

(p=0.010, p=0.017; respectively). Component 2 and 5 of PSQI were statistically 

significant low in SIS gruop which measures Sleep latance and sleep disturbance 

respectively (p=0.045, p=0.19; respectively) SIS group had mild depression according to 
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BDI (p=0.001).(Table 2).  However in group analysis, there was no statistically significant 

relation between sleep quality and depression scores.  

Conclusion: Sleep quality is significantly disturbed in SIS and SHI correlates well with 

PSQI in demonstating the sleep disturbance. 

Keywords: Shoulder Pain, Sleep Hygiene, Subacromial Impingement Syndrome 
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Akut Koroner Sendrom Tablosunda Hastane İçi Dönemde 
Aritmi Sıklığı Üzerine Cinsiyetin Etkisi 

Bektaş Murat1 Selda Murat2 

1.Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-6564-7185), 

2.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anabilim Dalı (ORCID - iD:0000-0002-
3935-0222) 

 

Giriş: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tüm dünyada ölümün en önemli 

sebebidir (1). Koroner arter hastalığı (KAH) ve onun bir alt grubu olan akut 

koroner sendromlar (AKS) KVH’a bağlı mortalite ve morbiditenin en önemli 

sebebidir (2). Akut koroner sendrom hastalarında ölümün en önemli 

nedenleri aritmojenik komplikasyonlar ve kardiyojenik şok gelişmesidir. 

Akut koroner sendromlu hastaların hastaneye ulaşmadan önceki ilk 

saatlerde ise ölümün en önemli sebebi ventriküler taşikardi (VT) ve 

ventriküler fibrilasyona (VF) gibi malign aritmilerdir. Akut MI’lerin % 50 sinde VT ve VF 

nedeniyle meydana gelen ani kardiyak ölüm AKS’nin ilk bulgusudur (3,4). Ventriküler 

taşikardi ve VF akut MI’ın ilk dakikalarında başlamak üzere MI sonrası döneme kadar 

herhangi bir dönemde oluşabilir. Hızlı revaskülarizasyon ve uygun medikal tedavi 

sayesinde ventriküler aritmilerin hastane içi dönemde insidansı azalsa da, ilk 30 gün 

içinde kardiyak arrest ve ani kardiyak ölüm oranı hala yüksektir (%1,2-2,3) (5,6).  

Atrial fibrilasyon (AF) en sık görülen supraventriküler taşikardi olup acile başvuran tüm 

hastaların %0,5’ini oluşturmaktadır.(7). Akut ST yükselmeli miyokard enfarktüsü 

(STYME)’ lerin %20 sinden fazlasında kronik AF’si olduğu ve %5’inde yeni AF geliştiği 

belirtilmiştir. Miyokard infarkütü sırasında AF gelişen hastalarda gelişmeyenlere göre 
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mortalitenin daha yüksek olduğu saptanmıştır (8,9,10). Akut koroner sendrom seyrinde 

erken dönemde aritmi gelişim sıklığı ile ilgili literatürde yeterli bilgi yoktur. Bu çalışmada 

AKS  tanısı ile kabul edilip perkütan revaskülarizasyon tedavisi yapılan hastalarda erken 

dönemde aritmi gelişme sıklığı ve aritmi gelişiminin cinsiyetle ilişkisini araştırmayı 

amaçladık. 

Materyal-Metot: Çalışma ileriye dönük olarak yürütüldü ve Aralık 2012 ile Mayıs 2014 

tarihleri arasında AKS tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine kabul edilen 710 hasta 

araştırmaya dahil edildi. Çalışma için yerel etik kurul onayı ve tüm hastalardan yazılı 

onam alındı.  

Akut koroner sendrom [Kararlı angına pektoris(KAP), STYME ve ST yükselmeli olmayan 

miyokard enfarktüsü (STYOME)] olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Geçirilmiş MI, 

serebrovasküler olay öyküsü, daha önce koroner arter bypass cerrahisi veya perkütan 

koroner girişim işlemi, bilinen atriyum fibrilasyonu/flatteri, gebelik varlığı ve peripartum 

dönmede AKS gelişimi, malignitesi olan hastalar ile koroner anjiyografisi yapılmayanlar 

çalışmadan dışlandı.  

Akut koroner sendrom tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesinde yatırılan hastaların 

ritim analizleri telemetri kaydından (Nihon-Kohden BSM 4113 K, Nihon-Kohden 

Corporation, Tokyo, Japan) ilk 48 saatlik elektrokardiyografi(EKG) kayıtları incelenerek 

değerlendirildi. Telemetri kaydından aritmi varlığı ve sıklığı aritmi konusunda uzman 

hastalardan habersiz bir kardiyolog tarafından incelendi. Aritmilerin tanımlanması 

güncel kılavuzlara göre yapıldı.  

İstatistik İnceleme: Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma (SD), kategorik 

değişkenler yüzde olarak ifade edildi. Normal dağılım gösteren sürekli değişkenlerin 
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karşılaştırılmasında student t-testi, normal dağılım göstermeyenlerin 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U-testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Tüm karşılaştırmalarda p<0.05 değeri anlamlı 

olarak kabul edildi. İstatiksel analizler SPSS 16.0 programı kullanılarak yapıldı (SPSS Inc., 

Chicago, IL). 

Bulgular: Çalışmaya alınan 710 AKS hastasının 155 tanesinde (%21.8) materyal metod 

kısmında tanımı yapılan supraventriküler ve ventriküler aritmi tespit edildi. Final 

analizler aritmi tespit edilen bu 155 hasta üzerinden yapıldı. Çalışmaya alınan 155 

hastanın (46 kadın, 109 erkek) yaş ortalamaları 65.6±12.8 idi. Kadın hastalar (74.1±11.5) 

erkeklerden (61.9±11.5) daha yaşlıydı (p <0.05). Çalışmaya alınan hastalarda en sık 

rastlanan aritmi tipi ventriküler erken vuru (60 hasta, %38.7), en az saptanan aritmi tipi 

ise 1.AV blok (1 hasta, %0.6) idi. Atriyal fibrilasyon sıklığı kadınlarda erkeklerden anlamlı 

derecede daha fazlaydı (%32.6’ya karşı %18.3, p <0.05). Diğer aritmi tiplerinin sıklığı 

kadın ve erkek hastalar arasında benzerdi (tümü için p >0.05). Cinsiyet durumuna göre 

aritmi gelişme sıklığı açısından karşılaştırmalar tablo 1’de sunuldu. 

 

Tablo 1. Akut koroner sendrom tablosunda hastane içi dönemde aritmi sıklığı üzerine cinsiyetin 
etkisi 

 Toplam 
(n=155) 

Kadın (n= 46) Erkek (n=109) P değeri  

AEV (n,%) 23 (14.8) 3(6.5) 20(18.3) 0.08 

VEV (n,%) 60 (38.7) 16(34.8) 44(40.4) 0.590 

A.FLATTER(n,%) 11 (7.1) 4(8.7) 7(6.4) 0.615 

AF (n,%) 35 (22.6) 15 (32.6) 20(18.3) <0.05 

PSVT (n,%) 5(3.2) 1(2.2) 4(3.7) 0.630 

AİVR (n,%) 27(17.4) 8(17.4) 19(17.4) 0.995 

SÜREKSİZ VT(n,%) 33(21.3) 7(15.2) 26(23.9) 0.230 
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SÜREKLİ VT(n,%) 41(26.5) 11(23.9) 30(27.5) 0.642 

VF(n,%) 19(12.3) 6(13.0) 13(11.9) 0.846 

TORSAD DE POİNT VT (n,%) 5(3.2) 1(2.2) 4(3.7) 0.630 

1. AV BLOK(n,%) 1(0.6) 1(2.2) 0 0.123 

2. AV BLOK(n,%) 8(5.2) 2(4.3) 6(5.5) 0.766 

3. AV BLOK(n,%) 23(14.8) 9(19.6) 14(12.8) 0.282 

 

Tartışma  

Bu çalışmada AKS nedeniyle KYBÜ’ne yatırılan hastalarda erken dönemde aritmi gelişme 

sıklığı ve aritmi gelişimi ile cinsiyet faktörünün ilişkisi araştırıldı. İncelenen popülasyonun 

%21’inde aritmi varlığı tespit edildi. Aritmi gelişimi en sık STYMİ, 2. sıklıkta STYOMİ, en 

az da KAP hastalarında tespit edildi.  

Akut koroner sendrom seyrinde aritmilerin hemen her çeşidi görülebilmektedir. Akut 

koroner sendrom seyrinde aritmi gelişme sıklığı STYME’de en fazla, onu takiben sırasıyla 

STYOME ve KAP de daha az görülmektedir. Bizim çalışmamızda da AKS tipine bağlı aritmi 

sıklığı daha önce bu konuda yapılan çalışmalarla uyumlu idi (11). STYME geçiren 

hastalarda enfarktüsün akut safhasında kardiyak aritmilerin hemen her çeşidi gelişir. En 

sık olarak da enfarktüs başlangıcının ilk 24 saatinde aritmi geliştiği farklı çalışmalarda 

gösterilmiştir (12-15).  

Akut koroner sendromların erken döneminde ani ölümlerin en önemli nedeni VT ve VF 

gibi malign ventriküler aritmilerdir (16,17). Bu konuda yapılmış en büyük çalışmalardan 

birisi olan GRACE (Global Registry of AcuteCoronary Events ) çalışmasında AKS ile 

başvuran >50.00 hastanın % 6.9’unda ventriküler aritmi (% 1.8’i  VT, % 5.1’i VF) 

saptanmıştır. Akut koroner sendrom tipine göre analiz edildiğinde STYME’de %12, 

STYOME’de % 4.9 ve KAP’de %3.1 ventriküler aritmi görülmüştür (18). Bizim 
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çalışmamızda tüm akut koroner sendrom tanısı ile KYBÜ’e kabul edilen 710 hastanın 

19’unda (%2,67) VF, 41’inde (%5,7) sürekli, 33’ünde (%4,36) de süreksiz VT saptandı. 

Bizim çalışmamızda saptanan VT ve VF sıklığı bu konuda yapılan çalışmalarla 

karşılaştırıldığında biraz daha az görülmesinin en önemli nedeninin hastaların tümüne 

erken reperfüzyon tedavisi uygulanmış olması ve Avrupa kılavuzuna göre medikal tedavi 

verilmiş olması olarak düşünüldü(19). Akut koroner sendrom, iskemiye bağlı olarak AF’a 

neden olan güçlü bir risk fakörüdür. Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatan 

her 5 hastadan birinde AF görülmektedir (20,21).  

Bu konuda yapılmış en büyük çalışmalardan birisi olan CARISMA (The Cardiac 

Arrhythmias and Risk Stratification After Acute Myocardial Infarction) çalışmasında akut 

ME sonrası yeni AF’un %6 ile %28 arasında geliştiğini göstermiştir.(22,23). Bizim 

çalışmamızda %4.92 hastada AF saptandı. Akut koroner sendrom alt tipine göre AF 

sıklığında anlamlı fark yokken cinsiyete göre AF gelişme sıklığı kadınlarda daha fazlaydı ( 

%18.3 karşılık %32.6, p<0.05). GİSSİ 3 çalışmasında da kadınlarda daha sık AF geliştiği 

bildirilmiştir. Ayrıca AF sıklığının kadınlarda daha fazla olmasının kadın hastaların yaşının 

erkeklere kıyasla daha ileri olmasından kaynaklanabilir. Kadınlarda AKS gelişimi 

erkeklere göre daha geç beklendiğinden sonuçların değerlendirilmesinde yaşa göre 

istatistiksel ayarlama yapılmadı. 

Sonuç olarak bu çalışmada hayatı tehdit eden ölümcül ventriküler aritmi (VT/VF) gelişimi 

her iki cinsiyette benzer bulunmuştur. Aritmi gelişme sıklığı diğer çalışmalara göre düşük 

bulunurken AF kadınlarda daha sık saptanmıştır. Akut koroner sendrom ile kabul edilen 

hastalarda erken reperfüzyon tedavisi kadın ve erkeklerde tüm aritmi tiplerini 

azaltabilir. 
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Zor Astımda Covid Pandemi Döneminde Başlanan 
Mepolizumab Tedavileri  

Güzin Özden 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji, İmmünoloji Bölümü (ORCID-iD: 0000-
0003-4856-2267) 

 

Amaç: Astım hastalarının birçoğu mevcut tedavilere iyi yanıt verirken 

yaklaşık %5-10 arası bir astım hasta grubunda yüksek doz inhale steroid ile 

birlikte uzun etkili beta agonist, lökotrien antagonisti/teofilin gibi ikinci bir 

kontrol edici ilaç kullanmalarına rağmen tedaviye yeterli yanıt 

alınamamaktadır Bu hastalar acil servise astım atakla sıkça 

başvurmaktadırlar. Mepolizumab Eozinofilik persistan zor astımda 

kullanılan antı-IL-5 monoklonol antikorudur. Eosinofilik astım olarak 

tanımlamak için balgam eozinofili sayısının >%1 olması veya astım ilişkili 

perifer eozinofil sayısının ≥150 hücre/µL veya ekspirasyon havasında nitrik oksit ölçümü 

(FeNO) ≥20 ppb gerekmektedir (1, 2). Zor astımda başlanan mepolizumab tedavisinin ilk 

dozdan sonra hastaların eozinofil sayısı ve astım kontrol ölçeği ile düzelmenin 

başladığını ve sonucunda hastaların acile atakla başvurularının azaldığını göstermeyi 

amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Pandemi döneminde (Mart 2020-Aralık 2020) Adana şehir hastanesi 

Allerji/klinik İmmünoloji polikliniğine başvuran 9 (8K, 1E) hastanın eozinofilik zor astım 

nedeni ile 100 mg mepolizumab öncesi ve 4 hafta sonrası (2. Doz öncesi) eozinofil ve 

astım kontrol ölçeği yapıldı. Hastaların oral steroid dozları ve aldıkları yüksek doz inhaler 
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(uzun etkili bronkodilatatör +steroid) tedavileri değiştirilmedi. Tüm hastaların atopi 

testleri negatif (serum spesifik Ig E ve deri prik testi) olarak görüldü.  

Bulgular  

Tablo 1. Astım Hastalarının 1. Doz Mepolizumab Öncesi Ve Sonrası Değerleri 

Hasta 
no 
  

Cinsiyet Yaş Ek Tanı  Astım  
Tanı 
süresi 

Mepolizumab Öncesi 1.doz Mepolizumab sonrası 

Eozinofil 
 

IgE AKÖ Eozinofil IgE AKÖ 

1 K 43 Nasal polip 15 2010 1045 8 100 268 21 

2 K 37 Rinit 
HCV 

15 1200 110 9 200 102 20 

3 K 36 Rinit 4 600 32 12 100 30 20 

4 K 25 Rinit  3 700 341 8 100 70 24 

5 K 78 HT 10 1600 412 5 100 97 18 

6 K 59 RA 4 2800 44 6 200 24 15 

7 E 45 Nasal polip 8 2400 1080 7 200 622 20 

8 K 25 Yok  6 600 393 4 100 385 10* 

9 K 58 Eosinofilik 
pnomoni 

14 1700 354 7 100 244 14** 

*4. Dozda AKÖ sonucu 25       **3. Dozda AKÖ sonucu 23 

Hastaların tedavi öncesi ve 1. doz mepolizumab sonrası eozinofil ve astım kontrol ölçeği 

ortalaması sırasıyla 1600±803, 100±50.0, 7±2.3, 20±4.0 olup istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p 0.008, 0.007).  

Takip süresince hastaların hiçbiri Covid-19 hastalığı geçirmedi. Hastaların takip 

sürelerinde atakla acile veya polikliniğe başvuruları olmadı. 
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Sonuç: Eozinofilik persistan zor astım da tüm optimal tedavilere rağmen başarı 

sağlanamadığında mepolizumab uygulanan hastalarda ilk dozdan itibaren etkisinin 

başlaması hastanın acile başvurusunun azalmasına neden olacaktır. 
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The Relationship Between Severity and Extensity of Coronary 
Artery Ectasia and the “a” Type Allele of The eNOS  Gene 

Aydın Rodi Tosu1, Osman Bolca2  

 1Cardiology Department, Haseki Training and Research Hospital, University of Health 
Sciences (ORCID iD: 0000-0003-3545-0418) 

2Department of Cardiology, Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Center 
(ORCID iD: 0000-0002-5230-8475) 

   

Aim: Inflammation is thought to be an important contributor in the 

pathogenesis of coronary ectasia. Since nitric oxide (NO)  metabolites play 

an active role in inflammation and atherosclerosis, we investigated whether 

the “a”  allele od eNOS 4a / b gene polymorphism is related to the severity 

and extensity of coronary artery ectasia. 

Material and Methods: The present study included 50 subjects from 375 

consecutive patients in whom elective diagnostic coronary angiography was 

performed. Thirty patients with isolated coronary ectasia (CAE ) and 20 subjects with 

normal coronary arteries were enrolled in the study and eNOS gene polymorphism were 

evaluated by using polymerase chain reaction (PCR). 

Results: CAE was observed in one vessel in 22 patients (73.3%) and the LAD was affected 

in 14 subjects (46.6%). CAE was observed in two vessels in 5 patients (%16,6) and three 

vessels in 3 patients  (10%). The presence of the eNOS gene a allele was found to be 

associated with coronary ectasia with multi-vessel involvement (P<0.001). 
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Conclusion: The presence of allele “a” of the eNOS 4a/b gene may provide information 

about the severity of coronary ectasia indicating a possible common pathophysiological 

mechanisms between atherosclerosis and coronary ectasia. 

Keywords: Coronary artery ectasia,  eNOS gene polymorphism 

 

Introduction 

Coronary artery ectasia (CAE) is defined as dilatation with diameter of 1.5 times the 

adjacent normal coronary based on CASS registry (1). In general, CAE was considered to 

be a different process of vascular remodeling in response to atherosclerosis and the 

underlying mechanisms for ectasia formation were not fully elucidated however there 

are common histopathologic findings in coronary ectasia and atherosclerosis. (1,2,3). 

Aneurysmal coronary artery segments have a marked degradation of the medial 

collagen and elastin fibers with disruption of the internal and external elastic lamina 

(2,3). Nitric oxide (NO) is a potent vasodilator released by the endothelium, platelets 

and vascular smooth muscle cells (6). NO production can be influenced by 

polymorphisms of the eNOS gene and it was previously demonstrated that some 

polymorphisms in this gene that reduce the eNOS activity might be a risk factor for 

atherosclerosis (5). The main objective of this study is to investigate the relationship 

between the presence of allele “a” of the eNOS4a/b gene and the severity and extensity 

of coronary ectasia. 
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Material and methods:   

In this retrospective case-control study, a total of 50 patients who accepted as having 

typical angina or with a suspected or positive finding in one of the non-invasive methods 

that is performed for detection of coronary ischemia underwent an elective coronary 

were retrospectively evaluated. Of these patients, 30 patients were found to have an 

isolated CAE. The control group was consisted of 20 normal coronary artery patients 

who matched with this group in terms of age, gender. Patients with previous myocardial 

infarction, history of revascularization with PCI or CABG and those with CAE in 

association with obstructive CAD were excluded from the study. All coronary 

angiograms were recorded into DICOM digital media with a rate of 25 frames/msc. The 

CAE was defined as proposed in a previous study (6). All coronary angiograms were 

evaluated by two experienced interventional cardiologists who were blinded to 

patient’s clinical data.  

Genetic polymorphism analysis 

 The blood samples for analysis of the eNOS 4a/b polymorphism was kept at –70ºC. 

eNOS intron 4a/b polymorphism was determined by polymerase chain reaction (PCR) 

using oligonucleotide primers (sense: 5’-AGGCCCTATGGTAGTGCCTTT-3’; antisense: 5’-

TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC-3’) that flank the region of the 27 bp VNTR in intron 4.  

Statistical methods 

Quantitative variables were expressed as mean value ± SD, and qualitative variables 

were expressed as percent (%). To compare numerical data between groups the Mann-

Whitney U test was used. The chi-square test was used to compare categorical values 
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between groups. Spearman’s rho correlation and Pearson test were used for correlation 

analysis for the groups.  

Results 

Mean age in patients who have and do not have CAE was 57.26 ± 8.0 and 55.05 ± 9.87, 

respectively. Demographic, clinical and laboratory of the all study cohort summarized in 

table 1. CAE was observed in three vessels in 3 patients (10%) and the LAD was affected 

in 14 subjects (46.6%). RCA was the second most involved vessel (in 40% of cases) Two 

vessels were involved in 5 (16.6%) and one vessel were involved in 22 (73.3%) patients. 

The presence of the eNOS gene a allele was found to be associated with coronary ectasia 

with multi-vessel involvement. Allele “a” of the eNOS 4a/b was more frequent in the 

multi-vessels group than one vessel and the normal group. The frequency of the eNOS 

“bb” phenotypes was not detected in patients with multi-vessel ectasia and also allele 

“b” of the eNOS 4a/b was more frequent in the one vessel CAE group than the others 

(p<0.01). Allele distribution in severity of coronary artery ectasia and control groups are 

presented in table 2. 

 

Table 1: Demographic, clinical and laboratory of the study cohort 

 Ectasia(+) 
n:30 

Ectasia (-) 
n:20 

p 

Age 57.26±8.06 55±9.87 0.677 

Male gender, n (%) 19(63%) 8(40%) 0.105 

Diabetes, n (%) 7 (23.3%) 2(10%) 0.229 

Hypertension, n (%) 14(46.7%) 8(40%) 0.642 

Smoking, n (%) 16(53.3%) 7(35%) 0.203 

Hyperlipidemia,n(%) 3(10%) 3(15%) 0.594 

Total cholesterol, mg/dL 187.46±38.64 174.85±35.91 0.148 
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LDL-C, mg/dL 111.53±34.60 104.35±37.82 0.336 

Triglyceride, mg/dL 134.90±46.16 155.45±51.84 0.227 

Glucose, mg/dL 110.53±28.47 99.65±16.24 0.137 
 

Table 2:Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) 4a/b polymorphism genotype and allele 

distribution in coronary vessel involvement 

e NOS gene Ectasia (+) 
Multi-vessels  

Ectasia(+) 
One vessel  

Ectasia(-) p 

aa   n(%) 1(12.5) 0 0 0.07 

ab   n(%) 7(87.5) 9(41) 5%25) 0.01 

bb   n(%) 0 (0%) 13(59) 15(75) <0.01 

a allele frequency n(%) 8(100) 9(41) 5(25) <0.01 
 

 

Discussion 

In our study, the presence of allele “a” of the eNOS 4a/b gene was found to be 

associated with coronary ectasia with multi-vessels involvement and also it may be 

related to the severity and extensity of coronary ectasia. Nitrous oxide(NO) is an 

important vascular mediator. eNOS dysfunctions were commonly observed in many 

forms of cardiovascular disease and susceptibility for atherosclerosis (7,8). Salami et al. 

has observed that plasma NO levels and frequency of T-786C gene polymorphism were 

higher in patients with coronary artery disease (8). Previously it has been observed that 

the presence of  “a” allele of eNOS 4a/b gene was found to be associated with coronary 

artery disease (9,10). In an another study different variants of eNOS gene especially -

786C allele were associated with coronary artery disease and its severity which was 

higher in patients with tri-vessel disease (11). Yalcın et al evaluated the c.894G>T 

(Glu298Asp) polymorphism of the eNOS gene in patients with coronary artery ectasia 
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and found that the the frequencies of the T allele were higher in this group. On the other 

hand there was no significant association between the polymorphism of the eNOS gene 

and the number of ectatic coronary arteries (12). But in our study there was  a significant 

association between the polymorphism of the eNOS gene and the number of ectatic 

coronary arteries. eNOS gene polymorphism have a modulator effect on the functional 

activity of the enzyme and also linked to multiple cascades involved in atherogenesis (7-

13). The main underlying mechanism that is responsible for ectasia formation has not 

been clearly described yet multiple mechanism are involved in the process (1-3,6). 

Multiple studies discussed that CAE may be an another presentation of atherosclerosis 

(1-3,6).  

In conclusion, many studies have shown that NO metabolites play an important role in 

the development of atherosclerosis. Since there are common pathophysiological 

mechanisms between atherosclerosis and coronary ectasia that the presence of allele 

“a” of the eNOS4a/b gene may be a risk factor severity and extensity for CAE. Further 

studies with larger sample size are needed to clarify this issue.  
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Obezite Cerrahisi Sonrası Değerlendirilen Sleeve 
Gastrektomiler’de Görülen En Sık Patolojik Bulgular   

Canan Tanık 

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi   

 

Amaç: Obezite özellikle genç erişkinlerde düzenli ve doğal beslenmeyen 

hazır gıda tüketen, ağır yağlı gıdalar kullanan, hareketsiz yaşam tarzı ile 

ilişkili olarak tüm ülkelerde kronik sağlık sorunu olarak ortaya çıkmakta ve 

çözümler aranmaktadır. Sleeve gastrektomi de ileri obezite tedavisinde 

kullanılan cerrahi bir yöntemlerden biridir. Bu çalışmada morbid obezite için 

yapılan sleeve gastrektomi materyallerindeki post operational 

histopatolojik bulgularının incelenmesi amaçlandı  

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 2014 -2020 Ekim ayları arasında hastanemiz 

genel cerrahi kliniğinde operasyonu yapılan ve operasyon materyalleri patoloji 

bölümüne ulaşan vücut kitle indeksi ortalama 48 olan 127 morbid obez olgu dahil edildi. 

Operasyon materyelleri ndenher örnekten ortalama 4 kaset parafin takip işlemine 

alındı. Her örnek Hematoksilen eosin, Whartin starry boyaları eşiğinde gastrit, intestinal 

metaplazi, helicobakter pylori, atrofi ve diğer histopatolojik bulgular açısından 

değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların 89  (%70)  kadın, 38   ( %30) erkek olup 18-69 

yaş aralığında, ortalama yaş 40.77. Olguların 113’ünde % 88.9  'inde kronik gastrit, ( 

RESİM1) 111   %  87 'sinde aktif kronik gastrit gözlendi. İntestinal metaplazi varlığı 5  % 

(3.93 )   ( resim4) olguda, helicobakter pylori varlığı 99 ( % 77  )( RESİM3) olguda ve atrofi 
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varlığı    12 (%  9.4   )      olguda lenfoid agregatlar 66 olguda (%51)(RESİM 5)  ,submukozal 

lipomatosis 11  (%8.6)  olguda;  8  (%6.29 )  olguda plazma hüceli (russel body )  gastriti, 

izlendi.66  yaşındaki bir olguda( %0.7 ) 8 (RESİM5)mukozada yüksek gradeli displazi 

saptandı. 

Sonuç: Çalışmamızda önceki yayınlarda bildirilmiş aralıkta kronik ve aktif kronik gastrit 

izlenirken helikobakter varlığı, atrofi ve metaplazi oranları benzerlik göstermektedir. HP 

varlığı açısından toplumdaki yaygınlıkla orantılı olarak gelişmiş ülkelerden fazla çıkmış 

olup literatürde bildirilenden daha yüksek bir oranda saptanmıştır. Ayrıca inccelediğimiz 

submukozal lipomatosis genel olarak  morbid obezitelerde literatürde görülmektedir . 

Bizim çalışmamızda 1 adet yüksek gradeli displazi saptanmış olup risk grubu hastalarda 

olası neoplastik lezyonlar açısından sleeve gastrektomi materyallerinde ayrıntılı 

değerlendirme yapılması önerilir. 

Tablo 1: Hasta Dağılımı  

Hasta Sayısı  127  

Kadın 89   %70 

Erkek 38 %30 

 
Tablo 2: Histopatolojik Verilerin Dağılımı  

Histopatolojik Bulgular    Bulgular  

Kronik İnflamasyon  113  %88.9 

Akut İnflamasyon  111 %87.4 

Helicobakter Pylori 99 %77 

Metaplazi 5 %3.93 

Atrofi  12 %9.4 

Mukozal Lenfoid Folikül  66 %51 

Plazma Hücreli   İnflamasyon  8 %6.29 

High Grade Displazi  1 %  0.7 
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Resim 1: HE X100’lük Büyütmede 

Antrumda Yoğun İlihabi Hücre 

İnfiltrasyonu 

 

Resim 2: Hex100 Korpusrsta Lenfoid  

Foliküller 

  

Resim 3: 100xwhartin Starryde  Hp Pilori 

Varlığı  

 

Resim 4: He Boyamada İntestinbal 

Metaplazi  
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Resim 5: Hex200 Büyütmede Mukoza 

İçinde Sınırlı Yüksek Gradeli Displazi 

Varlığı 
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The Treatment Options of Covid-19 and its Relationship with the 
Development of Pulmonary Embolism 

Canan Akkus1, Hakan Yilmaz2, Cevdet Duran1 

The Departments of Internal Medicine1 and Radiology2, School of Medicine, Usak 
University 

 

ABSTRACT 

Introduction: It was aimed to investigate the effects of treatment options 

on developing pulmonary embolism (PE) in patients with coronavirus 

disease-2019 (COVID-19).       

Materials and Metods: The records of patients with COVID-19 were 

retrospectively scanned from the hospital’s automation system, a tertiary 

facility. The treatment options before the diagnosis of PE were evaluated 

and recorded.                                                                                                        

Results: Of 1452 COVID-19 patients, 17 (1.2%) were diagnosed with PE. Compared PE 

patients with controls, it was seen that mean age was higher [66 vs 58,  respectively 

(p=0.036)], male gender was prominent [13 (76.5%) vs 676 (47.1%), (p=0.016)] and D-

dimer levels were higher [4560 ng/mL vs 765.6 ng/mL, respectively (p<0.001)]. Mortality 

rates were similar in both groups with three (17.6%) and 105 (7.3%) deaths in PE and 

control groups respectively (p=0.107). 

Compared to controls, more cases in PE group received favipiravir [16/16 (100%) vs 

1081/1435 (75.3%), respectively, p=0.022], tocilizumab [3/17 (17.6%) vs 41/1435 

(2.9%), respectively, p<0.001], convalescent plasma [4/16 (25%) vs 48/1435 (3.3%), 
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respectively, p<0.001], methylprednisolone [9/16 (56.3%) vs 168/1435 (11.7%), 

respectively, p<0.001], dexamethasone [5/17 (%29.4) vs 186/1435 (%13), respectively, 

p=0.046] and any steroid [11/16 (68.8%) vs 319/1435 (22.2%), respectively, p<0.001]. 

The rates of patients receiving hydroxychloroquine, azithromycin and oseltamivir were 

similar in both groups.  

Logistic regresion analysis revealed that all abovementioned treatment options had no 

effects on the development of PE.  

Conclusion: Although negative effects of any treatment options have yet to be 

demonstrated on PE development, the fact that more patients in PE group use 

favipiravir, tocilizumab, convalescent plasma, either methylprednisolone or 

dexamethasone therapies is confusing about the effects of treatment on PE 

development. So, all cases using the abovementioned medications to treat COVID-19 

should be screened for the development of PE. New and prospective studies with large 

sample size are needed to explain the relationship between COVID-19 disease, 

treatment options, and development of PE in such patients. 

Key words: COVID-19; pulmonar embolism; treatment 

 

INTRODUCTION  

Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) seems to be a pathogen 

affecting mainly the respiratory tract, heart, and coagulation system and the number of 

studies stating that the risk of arterial and venous thromboembolism is higher in 

coronavirus disease-2019 (COVID-19) (1-8). Increased inflammation and pro-
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coagulatory activity developing in the course of COVID-19 disease, decreased 

fibrinolysis, immobilization due to the condition and isolation, and further unknown 

mechanisms may contribute to the development of deep vein thrombosis (DVT) and 

pulmonary embolism (PE) in patients with COVID-19 (2). Such treatments as 

glucocorticoids (9-11) or convelescent plasma (12) are known to increase the risk of 

thromboembolism. In the literature, there is no adeqaute study investigating the effects 

of drugs used to treat COVID-19 disease on the development of PE in such patients. In 

the present study, we aimed to investigate the effects of treatment options on 

developing PE in patients with COVID-19. 

MATERIALS AND METHODS 

The present study was carried out in The Research and Training Hospital of Usak 

University. Between 20th March 2020, when the first case was seen in our hospital and 

11th December 2020, when the data of the last patient were inserted into the study, 

the cases detected through positive SARS-CoV-2 reverse transcriptase-polymerase 

chain reaction (RT-PCR) test and followed-up due to COVID-19 disease were included 

into the analysis. The study was retrospectively designed, and approval related to the 

cases was obtained from the local ethics committee of the hospital. Patients under 18 

years of age, with any known solid organ involvements or hematological malignancies, 

and those receiving chemotherapy and immunosuppressive drugs were not included in 

the study. In our hospital, while a total of 1479 patients were diagnosed with the 

positivity of SARS-CoV-2 through the RT-PCR test during the study period, 1452 were 

included in the analysis. Patients' age, gender, treatment protocols applied to patients, 

and disease outcomes were scanned from the hospital’s automation system and 
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recorded on the patients' files. Pulmonary angiography findings via a computerized 

tomography (CT) pulmonary angiography device (Siemens, SOMATOM Definition AS 

128-slice scanner, Munich, Germany) were re-evaluated to diagnose PE in COVID-19 

patients.  

Statistical analysis 

The normality analyses of the data were performed using the Shapiro-Wilk test. In group 

comparisons, the student t-test was used for continuous variables with normal 

distribution, and the Mann-Whitney-U test was utilized for non-normally distributed 

variables. The continuous variables with normal distributions were given as 

mean±standard deviation (SD), while the continuous variables not showing normal 

distribution were given as median (min: max). In the modeling of categorical dependent 

variables, the binary regression analysis was used. A p-value of ≤0.05 was considered to 

be significant.  

Results 

Of 1452 COVID-19 patients, 17 (1.2%) were diagnosed with PE. Compared PE cases with 

controls, it was seen that mean age was higher [66 vs 58,  respectively (p=0.036)], and 

male gender was prominent [13 (76.5%) vs 676 (47.1%), (p=0.016)] (Table 1). However, 

mortality rates were similar in both groups (p=0.107) (Table 1). 

Compared to controls, more cases in PE group were observed to receive favipiravir 

(p=0.022), tocilizumab (p<0.001), convalescent plasma (p<0.001), methylprednisolone 

(p<0.001), dexamethasone (p=0.046) and any steroid (p<0.001). The rates of patients 

receiving hydroxychloroquine, azithromycin and oseltamivir were similar in both groups 
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(Table 1). Logistic regresion analysis revealed that all of the abovementioned treatment 

options had no effects on the development of PE.  

Table 1: Baseline characteristics and treatment options in patients with COVID-19 

 Patients with PE 
(n=17) 

Controls 
(n=1435) 

p 

Male/Female (n/n)(%/%) 13/4 (76.5/23.5) 676/759 (47.1/52.9) 0.016 

Age (year) 66 (21:84) 58 (18:94) 0.036 

Body mass index (kg/m²) 27.55±3.67 27.34 (15.23:66.60) 0.878 

Number of patients receiving 
hydroxychloroquine [(n/total n)/%] 

4/17 (23.5%) 541/1435 (37.7%) 0.230 

Number of patients receiving azithromycin 
[(n/total n)/%] 

3/17 (17.6%) 421/1435 (29.3%) 0.292 

Number of patients receiving favipiravir  
[(n/total n)/%] 

16/16 (100%) 1081/1435 (75.3%) 0.022 

Number of patients receiving LMWH  
[(n/total n)/%] 

16/16 (100%) 1381/1435 (96.2%) 0.429 

Number of patients receiving oseltamivir 
[(n/total number)/%] 

4/17 (23.5%) 202/1435 (14.1%) 0.267 

Number of patients receiving tocilizumab 
[(n/total n)/%] 

3/17 (17.6%) 41/1435 (2.9%) <0.001 

Number of patients receiving convalescent 
plasma [(n/total n)/%] 

4/16 (25%) 48/1435 (3.3%) <0.001 

Number of patients receiving 
methylprednisolone [(n/total n)/%] 

9/16 (56.3%) 168/1435 (11.7%) <0.001 

Number of patients receiving 
dexamethasone [(n/total n)/%] 

5/17 (29.4%) 186/1435 (13%) 0.046 

Number of patients receiving steroids  
[(n/total n)/%] 

11/16 (68.8%) 319/1435 (22.2%) <0.001 

Outcomes (exitus letalis)  
[(n/total n)/%] 

3/17 (17.6%) 105/1435 (7.3%) 0.107 

COVID-19: Coronavirus disease-2019, PE: Pulmonary embolism, LMWH: Low-molecular weight heparin 
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Dıscussıon 

In the present study, although we detected that none of the options used to treat 

COVID-19 had any effects on the development of PE, the rate of the patients receiving 

favipiravir, tocilizumab, convalescent plasma and any steroid were found higher in the 

PE group, compared to controls. The rates of patients receiving other treatments were 

similar in both groups. Also, the frequency of PE was found as 1.2% in the patients with 

COVID-19. Additionally, while the mean age rate were higher, the male gender was seen 

to be prominent in the PE group. 

In our study, the frequency of PE was found to be lower than that in other studies. In a 

meta-analysis including 19 studies where 1835 patients with COVID-19 were assessed 

by Liau et al., the incidence of PE was reported as 15.3% (2). Low or high doses of low-

molecular weight heparin (LMWH) were administered to all hospitalized patients with 

COVID-19 during the study period according to the risk status of DVT and PE. Since 

thromboprophylaxis was administered to all hospitalized patients due to COVID-19, PE 

frequency in our study may have been found lower, compared with that of other 

studies.  

In our study, although its effects on the development of PE could not be demonstrated 

in logistic regression analysis, the fact that more patients in PE group received 

favipiravir, tocilizumab, convalescent plasma and steroids was an interesting finding 

required to be enlightened. Although more patients received favipiravir in the PE group 

in our study, the effect of favipiravir on the development of PE was not determined. 

Additionally, there is no study in the literature investigating the effect of favipiravir on 

the development of thrombosis. Also, while more patients were found to receive 
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tocilizumab in the PE group, the effect of tocilizumab on the development of PE could 

not detected. In a retrospective study including 65 patients in total, 32 of whom 

received tocilizumab, Campochiaro et al (13) reported that PE frequency was similar in 

the patients treated with and without tocilizumab. Steroids are known to increase 

coagulation and contribute to the development of thrombosis (9-11). Although the 

effects of both methylprednisolone and dexamethasone on the development of the PE 

were not shown, the rate of patients using both drugs was higher in the patients with 

PE. Similarly, the use of convelescent plasma increases the risk of thrombosis (12). Even 

so, we could determine no effect of using convelescent plasma on PE development, and 

it is confusing that more patients in the PE group used convalescent plasma. On the 

other hand, the rates of the patients receiving hydroxychloroquine, azithromycin and 

oseltamivir were similar in both groups 

The outcomes in our patients could not be followed-up and evaluated after the 

discharge, and this a limitation of our study. In our study, the patients were evaluated 

only in terms of the development of PE during the hospitalization period.  

Conclusıon  

In conclusion, although none of the treatment options used to treat COVID-19 was 

demonstrated to have any effects on the development of PE, the fact that more patients 

in PE group used favipiravir, tocilizumab, convalescent plasma, either 

methylprednisolone or dexamethasone therapy are confusing about the effects of such 

options on PE development. So, all cases using abovementioned medications to treat 

COVID-19 disease should be screened in terms of the development of PE. New and 
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prospective studies with large sample size are needed to elucidate the relationship 

between COVID-19 treatment options and the development of PE in such patients. 
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Comparison of Switching Protocols from Ticagrelor to 
Clopidogrel in Patients with Stable Angina 

Sinem Çakal 

Istanbul Haseki Education and Research Hospital, Department of Cardiology  
(ORCID iD: 0000-0003-2714-4584)  

 

Abstract 

Backgrounds: Ticagrelor has more prompt, potent, faster and predictible 

antiplatelet effects compared with clopidogrel, and result in lower 

ischaemic outcomes in patients with in acute coronary syndromes. Even 

data on the best strategy of switching from ticagrelor to clopidogrel therapy 

are still limited, given the unpredictable pharmacodynamic profile of 

clopidogrel, a 600 mg loading dose is recommended. The aim of this study 

was to investigate the safety and feasibility of switching protocols from 

ticagrelor to clopidogrel in stable angina patients.  

Methods: Two hundred one patients with stable angina and undergoing ad hoc 

percutenous coronary intervention (PCI) were received ticagelor 180 mg loading dose 

(LD). The decision to switch antiplatelet therapy to clopidogrel with either 300 mg LD or 

600 mg LD at 12 hours was at the discretion of the treating physician. The primary 

outcome was a composite of an efficacy endpoint [major adverse cardiac and 

cerebrovascular events (MACCEs), and a safety endpoint (clinically significant bleeding). 

Results: There were no differences   in our composite clinical endpoint of MACCE 

between the two strategies, with one event occurring in each group. One patient in the 

600 mg switch group had myocardial infarction due to stent thrombosis, while a patient 
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in the 300 mg switch group developed stroke and died. We did not observe any 

difference between the two treatment strategies with respect to BARC bleeding criteria. 

Conclusions: The authors concluded that among stable angina patients undergoing ad 

hoc PCI, switching to clopidogrel with 300 mg LD showed no significant difference 

compared to 600 mg clopidogrel LD.  Ticagrelor LD in ad hoc PCI and de-escalation from 

ticagrelor to clopidogrel with 300mg LD could translate to cost saving for patients with 

stable angina without compromising safety and efficacy and need for staged PCI.  

Table 1. Baseline characteristics of study population 

 Underwent 
switching to 
clopidogrel  
600mg bolus 
(n=101) 

Underwent 
switching to 
clopidogrel  
300mg bolus 
(n=101) 

P 

Age (year) 59.48±9.3 61.60±10.7 0.069 

Sex (male) 80 (79.2%) 83(82.2%) 0.59 

Hemoglobin  13.59±1.4 12.8±1.9 0.002 

Creatinine 1.01±0.48 0.97±0.5 0.027 

Platelet 237±54 254±30 0.8 

Fasting glucose 134.8±62 149.17±65 0.11 

LDL 122.9±32 146.7±34 0.4 

HDL 49.3±15 46.06±9 0.001 

Triglycerides 143.54±32 143.50±35 0.5 

Hypertension 70 (69.3%) 75 (74.3%) 0.4 

Diabetes mellitus 34 (41.5%) 48 (58.5%) 0.045 

Dyslipidemia 70 (69.3%) 73 (72.3%) 0.64 

Smoker 45 (44.6%) 55 (54.5%) 0.15 

Previous MI 27 (26.7%) 30 (29.7%) 0.63 

Previous  CABG 3 (3%) 3 (3%) 1 

Previous PCI 29 (28.7) 32 (31.7%) 0.64 

Previous Hemorrhage 0 (0%) 3 (3%) 0.081 

Concomitant Aspirin use 39 (38.6%) 38 (37.6%) 0.88 

Number of  stent per patient 1.17±0.45 1.12±0.33 0.37 
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Puncture site    

   Radial  72 (71.3%) 81 (80.2%)    0.14 

    Femoral  29 (28.7%) 20 (19.8%)  

LAD 62 (61.4%) 53 (52.5%) 0.288 

CX 21 (20.8%) 24 (23.6%) 0.612 

RCA 28 (27.7%) 29 (28.7%) 0.87 
LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; BMS, bare metal stent; DES, drug-eluting 

stent 

 

Table 2: Clinical Outcomes 

 
 

Switching to clopidogrel 
600mg (n=101) 

Switching to clopidogrel 
300 mg (n=101) 
 

 
 
P 

Target vessel 
revascularization 

1(1%) 0 NA 

          Myocardial infarction 1 0 NA 

          All-cause mortality 0 1 NA 

          Stroke 0 1(1%) NA 

          Stent Thrombosis 1(1%) 0 NA 

Clinical significant bleeds    

          BARC 1 8 (7.9%) 3 (2.9%) 0.12 
BARC, Bleeding Academic Research Consortium; MACCE, major adverse cardiac and cerebrovascular 

events. 
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Hepatosteatozun Renal fonksiyonlar ve Kan basıncı ile ilişkisi 

Mehmet Yaşar1, Musa Bali2, Galip Güz2 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD,  
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Ankara 

 

 

Amaç: Hepatosteatoz karaciğerde yağ bikrimi olarak bilinmektedir. Yağ 

birikimi ile birlikte karaciğer ağırlığının %5 ile %10 oranında arttığı 

gösterilmiştir. Hepatosteatoz tüm karaciğer patolojilerinin ana sebebi 

olarak gösteriliyor ve toplumda görülme sıklığı giderek artıyor. 

Hepatosteatozun insülin rezistansı, obezite, hipertansiyon ve dislipidemi ile 

çoğunlukla birlikte olduğu belirtiliyor. İnsanlarda ölüme sebep olan 

hastalıklarının başında kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir. 

Kardiyovasküler hastalıklarda mortalite sıklığının microalbuminüri ile ilişkisi 

gösterilmiştir. Mikroalbuminüri glomerüler hasarın erken bir belirtisi olup, 

kardiyovasküler hastalıklar ve nefropati açısından önemli bir risk faktörüdür. 

Çalışmamızda diyabetik olmayan hastalarda hepatosteatozun renal fonksiyonlar ve kan 

basıncı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal Metod: Çalışmaya USG olarak hepatostetaoz tansı almış ve çalışma 

kriterlerine uyan 49 hasta, kontrol grubuna ise genel dahiliye polikliniğine başvuran 40 

sağlıklı (hepatosteatozu olmayan) birey alındı. Hastaların demografik verileri kaydedildi. 

Hasta ve kontrol grubundaki bütün bireylere, normalde bir günlerini nasıl geçiriyorlarsa 

benzer aktivitelerde bulunmaları konusunda uyarılarak sabah saat 10:00’da ambulatuar 

kan basıncı monitörizasyon (AKBM) cihazı takıldı. Hasta ve kontrol grubunda açlık kan 
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şekeri, ALT, AST, ALP, GGT, üre, kreatinin, total protein, albumin, kalsiyum, fosfor, total 

kolesterol, HDL, LDL, TG, hsCRP, HbA1c, homosistein, insülin düzeyleri kaydedildi. 

Hastalardan spot idrarda mikroalbumin/creatinin oranına bakılarak mikroalbuminüri 

araştırıldı. İstatistiksel değerlendirilmesi SPSS 20.0 programı kullalnıldı. Verilerin 

analizinde istatistiksel olarak Mann-Whitney U ve chisquare testi kullanıldı. 

Bulgular: Hepatosteatoz grubunda AKBM ile yapılan ölçümlerde 24 saatlik ortalama 

sistolik kan basıncı (SKB), 24 saatlik ortalama diastolik kan basıncı (DKB), gündüz 

ortalama SKB, gece ortalama SKB ve gece ortalama DKB değerleri kontrol grubunda 

hepatosteatozu olmayan bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (hepsi için 

p<0.001). İki grup arasındaki sistolik ve diastolik dipping derecelerindeki farklılık, her iki 

parametre için de anlamlı olduğu görüldü (p<0.001). Diabetes mellitus çalışmada 

dışlama kriteri olarak kullanıldığı için AKŞ arasında farklılık saptanmadı (p=0.658). Serum 

trigliserid düzeyi hepatosteatoz grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu 

(p=0.001). Serum HDL düzeyi ise hepatosteatoz grubunda daha düşük olarak saptandı 

ve bu düşüklük istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Lipid profilinde gördüğümüz bu 

değişikliklerle paralel olarak hepatosteatozlu bireylerde metabolik sendrom sıklığında 

ve onun komponentleri olan VKİ’de, bel çevresi ve vücut ağırlığında anlamlı artış 

bulundu. Vasküler hasarın göstergesi ve kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinden biri 

olan mikroalbuminüri genel popülasyonla karşılaştırıldığında daha yüksek olarak 

saptandı. Hepatosteatoz derecesi ile kan basıncı ve metabolik parametrelerdeki 

değişiklikler arasında bir korelasyon varlığı için yapılan analizde vücut ağırlığı, VKİ, bel 

çevresi, serum transaminaz düzeyleri, trigliserid düzeyi, 24 saatlik ortalama SKB, 24 

saatlik ortalama DKB, gündüz ortalama SKB, gündüz ortalama DKB, gece ortalama SKB 
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ve gece ortalama DKB arasında pozitif; HDL düzeyi, sistolik dipping ve diastolik dipping 

arasında negatif korelasyon bulundu. 

Tartışma: Hepatosteatozun kan basıncı ve non dipper kan basıncı profili üzerindeki olası 

etkisinin mekanizması tam olarak bilinmiyorsa da, hepatosteatozlu hastalarında 

hipertansiyon ve non dipper kan basıncı profiline daha sık rastlanmaktadır. Bu 

parametrelerden hepatosteatozun SKB ve DKB’daki dipping ve serum HDL ile negatif; 

kan basıncı, trigliserid, vücut ağırlığı, VKİ, bel çevresi,metabolik sendrom ve 

mikroalbuminüri miktarı pozitif bir ilişkisinin olduğu gözlendi. Hepatosteatozu olan 

hastalar kardiyovasküler risk faktörleri ve bunlardan biri olan hipertansiyon açısından 

dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Daha fazla datanın birikimi ile ileride 

hepatosteatoz bir kardiyovasküler risk faktörü açısından değerlendirmeye alınabilir.   

 

Tablo: Çalışmadaki hastaların bulguları 

 Hepatosteatoz grubu 
(n=49) 

Kontrol grubu 
(n=40) 

p değeri 

Cinsiyet (E-K) 
Yaş 
Boy 
Kilo 
VKİ 
Sigara İçiciliği 
AKŞ 
Kreatinin 
ALT 
LDL 
Trigliserid 
HDL 
Tot KOL 
Alb 

29-20 (%59-%41) 
41.7 ± 10.1 
169 ± 10.8 
83 ± 12.4 
29.3 ± 2.93 
% 38 
92 ± 8.4 
0.85 ± 0.13 
48 ± 36.2 
128 ± 33.3 
182 ± 103 
42 ± 8.5 
203 ± 40.3 
4.3 ± 0.28 

22-18 (%56-%44) 
40.53 ± 11.9 
166,0 ± 8.3 
69,9 ± 11.1 
294.9 ± 3.41 
% 35 
91 ± 7.5 
0.82 ± 0.13 
20 ± 11.5 
118 ± 33.9 
124 ± 56 
50 ± 8.9 
188 ± 46.1 
4.9 ± 0.26 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,001 
<0,001 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,001 
>0,05 
0,001 
<0,001 
>0,05 
<0,001 
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Gündüz ort SKB 
Gündüz ort DKB 
Gece ort SKB 
Gece ort DKB 
24 saatlik ort SKB 
24 saatlik ort DKB 
Sistolik dipping 
Diyastolik dipping 

125.9 ± 10.6 
80.1 ± 8.2 
115 ± 11.2 
71 ± 7.4 
122 ± 10.7 
78 ± 7.5 
7.7 ± 5.9 
10.2 ± 6.8 
 

120.0 ± 6.9 
77.4 ± 5.7 
104 ± 6.6 
64 ± 5.96 
114 ± 6.3 
72 ± 5.7 
12.6 ± 4.3 
16.6 ± 5.8 
 

0,006 
>0,05 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

 

Anahtar Kelimeler: Hepatosteatoz, Hipertansiyon, Mikroalbuminüri 
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A New Predictor Of in-Stent Restenosis in Patients Undergoing 
Elective Percutaneous Coronary Intervention: Triglyceride 
Glucose Index 

Muhsin Kalyoncuoglu1, (ORCID iD: 0000-0002-6552-0942) Alev Arat Ozkan 
(ORCID iD: 0000-0001-8064-7231)2, Tevfik Gurmen2,  

1Health Sciences University Haseki Training and Research Hospital, Cardiology Department  
2Istanbul Cerrahpasa University Cardiology Institute, Department of Cardiology, 

 

Introduction 

Despite the technical and medical breakthroughs, percutaneous coronary 

intervention (PCI) is compromised by postinterventional in-stent restenosis 

(ISR) and the results are still not satisfactory (1,2). Repeated PCIs due to ISR 

have been reported to be associated with significant restenosis 

development and poorer survival compared to PCIs performed on de novo 

lesions (3). Clinical characteristics such as diabetes, hypertension are one of 

the main factors associated with the development of ISR (4). Hence, identifying high-

risk patients with modifiable clinical features may be helpful for physicians to improve 

clinical outcomes. 

Insulin resistance (IR) is one of the cornerstones of metabolic syndrome and is not only 

associtaed with increased risk of developing cardiovascular disease (CVD) but also is 

significantly associated with poor cardiovascular outcome in patients with or without 

diabetes. In addition, a relationship was reported between the IR and development of 

ISR (5,6). Besides that, direct IR measurement methods such as hyperinsulinemic 

euglycemic glucose clamp, insulin suppression test, are invasive, costly and complex 

procedures. Therefore for the evaluation of IR in clinical practice simple and easily 
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accessible markers are needed. Triglyceride glucose (TyG) index, a product of 

triglyceride and fasting glucose, is newly defined and easily measurable marker with 

high sensitivity specificity in predicting the insülin resistance and its associated 

metabolic abnormalities (7,8). There are literature data showing that TyG index, is 

associated with the increased risk of atherosclerotic cardiovascular disease and poor 

cardiovascular outcome (8-10). On the other hand, to the best of our knowledge, there 

are no studies in the literature evaluating association between the TyG index and the 

development of ISR in patients undergoing elective PCI. In our study, we aimed to 

investigate the predictive accuracy of the TYG index in determining the ISR 

development. 

Materials and Methods 

This was a prospective case-controlled study. From October 2006 to December 2007, 

292 consecutive patients, 37 to 84 years of age, undergoing coronary angiography and 

who consented to participate in the study were screened. A detailed medical history 

including hypertension, diabetes mellitus, family history of CAD, dyslipidaemia, 

smoking, and history of CAD were obtained. Patients with acute coronary syndrome 

who need immediate PCI (n= 32),  patients with restenosis or stent thrombosis (n=2), 

those with PCI failure (n=4),  those who underwent only balloon angiooplasty (n= 30), 

patients who were referred to coronary artery by-pass surgery (n=2), those with any 

missing data (n=30),  those withdrew their consent and refuse to undergo an control 

angiography (n= 52), severe illness (cancer, hepatic or renal disease with GFR < 30 

mL/1.73 m²/min, chronic infections or inflammatory disease; n= 0),  were excluded. Also 

16 patients over the age of 75 were excluded because they had an increased risk of 
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malnutrition, which could have a confounding effect on study results. Finally, 124 

patients underwent elective/planned PCI and gave written informed consent, 

constituted the actual study population. The study was approved by the local ethics 

comittee.  

Blood samples were collected from the antecubital vein from each patient after at least 

12 h of fasting before the index intervention. Plasma levels of fasting blood glucose, 

creatinine, total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein cholesterol,  and low 

density lipoprotein cholesterol were measured by using an automated chemistry 

analyser. The TyG index was calculated as follows: log [serum triglycerides 

(mg/dL) × plasma glucose (mg/dL)/2].  

Coronary angiograms were analyzed by two experienced interventionalist blinded to 

clinical data. PCIs were performed by a team of experienced operators and size, length 

and type of the stent used was left to the discretion of the operator. According to the 

type of stent (BMS or DES) used control coronary angiogram was performed 6-12 

months after the index intervention. Primary end point was angiographically in-stent 

restenosis which was defined as the presence of  ≥ 50% diameter narrowing either 

within the stent or within 5 mm proximally or distally to the stent margin. The study 

cohort was divided into 2 groups as those with and without restenosis. 

Statistical Analysis 

Continuous variables were expressed as mean ± SD and percentage for categorical 

variables. Nonnormally distributed variables are given as medians. Continuous variables 

were compared among the groups of patients with independent Student’s t test for 

normally distributed data. Group comparisons of categorical variables were performed 
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using the Chi-square or Fisher’s Exact test, as appropriate. Multiple logistic regression 

analysis was utilized to identify factors related to ISR. Only the variables with a p-value 

of less than 0.1 in the univariate analysis were incorporated into the multivariate logistic 

regression analysis. In order to evaluate the additional ability of TyG and to determine 

the optimal cutoff value for TyG index in predicting the development of ISR, ROC 

(receiver operating characteristic) curve analysis was used. Values of p < 0.05 were 

considered significant in all analyses. Statistical analysis were performed using SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows version 24.0 (Chicago, Illinois, USA).         

Results  

This prospective case-controlled study included 124 consecutive patients with a mean 

age of 57± 9.1 years who underwent elective PCI. During the median 7-month 

[interquartile range: 6-8 months] follow-up period, 4 patients with stable angina 

pectoris and 3 patients with acute coronary syndrome had coronary angiographies 

earlier than scheduled but the remaining 117 patients underwent the planned control 

coronary angiography. Of these 124 patients, 48 (38.7%) had restenosis, of whom 42 

(35.9%) had BMS implantation and 6 (4.8%) had DES implantaion. TyG index was 

statistically higher in patients with ISR (p=0.04). Detailed demographic, clinical,  

laboratory, angiographic parameters of two groups are represented in Table 1 and 2.  In 

order to determine the independent predictors of ISR by using variables that exhibited 

statistically significant relation in the univariate analyses, we performed two 

multivariable logistic regression analyses. Multivariant analysises revealed that diabetes 

(OR: 1.927, p= 0.03), stent type (OR: 0.342, p= 0.02), and TyG index (OR: 4.144, p= 0.01) 

significantly predicted the development of ISR (Table 3). ROC analysis found a cutoff 
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value of greater than 4.71 for TyG index with a 82% sensitivity and 39% specificity (area-

under-the-curve [AUC]: 0.61; 95% confidence interval (CI): 0.51-0.71, p= 0.03) in 

predicting the ISR (Figure 1).  

Discussion 

In-stent restenosis is an important clinical problem, and continues to limit the long-term 

success of the PCI.  ISR is a maladaptive response to localized injury of the coronary 

artey wall induced by coronary intervention and consists of complex molecular and 

cellular mechanisms such as releasing of inflammatory and chemoattractant factors 

leading to migration and proliferation of vascular smooth muscle cells, neointimal 

hyperplasia, and vascular remodelling (11).  

TyG index is newly defined marker of identifying insulin resistance with a high sensitivity 

and specificity (7,8). To date, a few studies about the relationship between TyG and CVD 

cardiovascular disease such as coronary artery calcification, peripheral artery disease 

severity, stroke and carotid atherosclerosis have been addressed (7-10, 12-13).  

Additionally, it was also found to be associated with increased CVD risk in apparently 

healthy individuals (14). In a study conducted by Jin et al., TyG index was significantly 

associated with future cardiovascular events and clinical outcomes in 3,745 patients 

with stable CAD (9). In another study, Mao et al reported that, the TyG index 

independently predicted the coronary artery disease severity and cardiovascular 

outcomes in 438 patients with no-ST elevated acute coronary syndrome (8). Although 

there are previous studies addressing the relationship between the TyG index and 

several cardiovascular disease there are no studies evaluating its relationship with the 

development of ISR in patients undergoing elective PCI.  To best of our knowledge, this 
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is the first study to evaluate the predictive importance of the TyG index in ISR 

development. 

It is very difficult to reveal the exact mechanism underlying the relationship between 

the TyG index and ISR. The TyG index is a composite indicator composed of TG and FBG 

and a marker of IR and metabolic syndrome. IR is characterized by an inappropriate 

physiologic response in which insensitivity to insulin results in compensatory 

hyperinsulinemia (15). It has been suggested that hyperinsulinemia induces neointimal 

hyperplasia and promotes vascular smooth muscle cell proliferation which can be 

mediated by the convergent mechanisms of mitochondrial dysfunction and oxidative 

stress as well as activation of mitogen-activated protein kinase pathways (5,6). 

Therefore, both hyperglycemia and increased circulating levels of insulin may contribute 

to ISR (16). Indeed, several previous studies have also highlighted the relationship 

between IR and restenosis in patients undergoing PCI (5,6). Therefore, we think that 

high TyG index may be associated with ISR as an expression of increased insulin 

resistance. 

Importantly, our study has some limitations. First, this study had a small sample size, 

and relied on single-centre experience. Second, ISR based on luminal stenosis was only 

evaluated by visual coronary angiograms and we did not include additional information 

about the quantitative assessment which was not as specific as intravascular ultrasound 

or optical coherence tomography. Third, we measured only baseline TYG index at 

admission and the changes that would be observed by serial measurements may have 

an additional predictive value. Fourth, we did not measure circulating insulin levels, 

HbA1c, HOMA-IR and insulin resistance index at the time of the index procedure.  
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Table 1 Baseline demographic, clinical and laboratory characteristics of study cohort 

Parameters All patients 
(n= 124) 

No-Restenosis 
(n=76) 

 Restenosis 
(n=48) 

 
P Value 

Age 57 ± 9.1 57.3 ± 9.1 56.6± 8.9 0.65 

Male, n (%) 94 (77.4) 57 (75) 39 (81.3) 0.42 

Hypertension, n (%) 74 (59.7) 47 (61.8) 27 (56.3) 0.54 

Hyperlipidemia, n (%) 56 (45.2) 34 (44.7) 22 (45.8) 0.91 

Diabetes mellitus, n(%) 37 ( 29.8) 16 (21.1) 21 (43.8) <0.01 

Current smoker, n (%) 80 (64.5) 49 (64.5) 31 (64.6) 0.99 

Family history, n (%) 47 (37.9) 31 (40.8) 16 (33.3) 0.41 

CAD history, n (%) 67 (54) 47 (61.8) 20 (41.7) 0.03 

LVEF, (%) 51.4±9.8 50.7±10 52.6±9.5 0.32 

Admission Diagnosis    0.15 

Stable angina, n (%) 47 (37,9) 27 (35.5) 20 (41.7)  

Unstable angina n (%) 48 (38.7) 26 (34.2) 22 (45.8)  

NSTEMI, n (%) 9 (7.3) 7 (9.2) 2 (4.2)  

STEMI, n (%) 20 (16.1) 16 (21.1) 4 (8.3)  

Thrombolytic therapy 15 (12.1) 10 (13.2) 5 (10.4)  

Laboratory Parameters     

FBG, mg/dl, IQR 104 [93-122] 102 [91-121] 110 [99-131] 0.24 

GFR, mL/1.73 m²/min, 86 ± 21 87 ± 20 85 ± 22 0.71 

HDL-C, mg/dL 43 ± 8.4 43± 8.3 42 ± 8.5 0.88 

LDL, mg/dL 113 ± 35 110 ± 34 119 ± 35 0.12 

Triglyceride, mg/dL, IQR 150 [108-212] 143 [99-209] 162 [126-209] 0.35 

Triglyceride/HDL ratio, IQR 3.65 [2.37-5.16] 3.35 [2.31-5.24] 3.86 [2.98-4.93] 0.40 

TyG index, IQR 4.87 [4.66-5.0] 4.84 [4.61-5.0] 4.93 [4.74-5.1] 0.04 
*Continuous variables were presented as means ± standard deviations if normally distributed and medians 

[interquartile ranges (IQRs)] if not normally distributed, while categorical variables were given as percentages. 

Abbreviations: CAD, coronary artery disease; LVEF, left ventricular ejection fractin; NSTEMI, non-ST elevated 

myocardial infarction, STEMI, ST elevated myocardial infarction; FBG, fasting blood glucose; GFR, glomerular 

filtration; HDL-C, High density lipoprotein cholesterol; LDL-C, Low density lipoprotein cholesterol; TyG, triglyceride 

glucose 

In conclusion, our study showed that the TyG index independently predicted the 

developmen of ISR in patients undergoing elective PCI even after adjustment for stent 
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type. TyG may be a part of cardiovascular examination to identify individuals at high risk 

for ISR. 

Table 2 Interventional and angiographic factors and association with ISR 

Parameters All patients 
(n= 124) 

No-Restenosis 
(n=76) 

Restenosis 
(n=48) 

P Value 

Stented vessel, n (%)    0.19 

LAD and side branches 51 (41.1) 30 (39.5) 21 (43.8)  

LCx and side branches 26 (21) 18 (23.7) 8 (16.7)  

RCA and side branches 42 (33.9) 23 (30.3) 19 (39.6)  

By-pass graft 5 (4) 5 (6.6) 0 (0)  

Type of stent, n (%)    0.04 

Bare metal stent 97 (78.2) 55 (72.4) 42 (87.5)  

Drug eluting stent 27 (21.8) 21 (27.6) 6 (12.5)  

Reference vessel diameter, mm  3.1 ± 0.38 3.0 ± 0.33 0.29 

Final vessel diameter, mm  3.46 ±  0.45 3.35 ± 0.34 0.12 

Length of lesion, mm  20 ± 6.0 21.7 ± 5.9 0.14 
*Continuous variables were presented as means ± standard deviations if normally distributed and medians 

[interquartile ranges (IQRs)] if not normally distributed, while categorical variables were given as percentages. 

Abbreviations: LAD, left anterior descending artery; LCx, circumflex artery; RCA, right coronary artery  

 

Table 3. Factors that were found to be independently associated with in-stent restenosis in 

univariate and multivariate cox regression analysis model 

Variables Univariate 
OR (95% CI) 

 
p 

Multivariate⁎ 
OR (95% CI) 

 
p 

Diabetes  1.989 (1.114-3.552) 0.02 1.927 (1.061-3.501) 0.03 

CAD 0.579 (0.324-1.035) 0.06 0.619 (0.344-1.115) 0.11 

Type of stent 0.284 (0.118-0.679) <0.01 0.342 (0.140-0.837) 0.02 

TyG index 3.119 (1.036-9.389) 0.04 4.144 (1.331-12.906) 0.01 
* the variables with a p-value of less than 0.1 in the univariate analysis were incorporated into the multivariate 

cox regression analysis by using Backward LR method. 

†Peak value 

Abbreviations: CAD, coronary artery disease; TyG, triglyceride glucose. 
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Figure 1.  The receiver operating characteristics curve analysis revealed a cut off value of TyG 

index greater than 4.71 displayed 39% sensitivity and 82% specificity in predicting the in-stent 

restenosis. 

* Abbreviations: AUC, Area-under-the-curve; CI, confidence interval 

Conflict of interest: No conflict of interest was declared by the authors. 
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Metilfenidat tedavisi için çocuk kardiyoloji polikliniğine 
başvuran hastaların yakın dönem EKG parametrelerinin izlemi 

Celal Varan 

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Çocuk Kardiyolojisi (ORCID-iD: 0000-
0002-3875-214X)  

Özet: 

Giriş ve amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocukların yaklaşık 

% 10`unu etkilemektedir. Tedavide metilfenidat, atomoksetin gibi 

psikostümülan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu sempatomimetik ilaçların 

kardiyovasküler proaritmojen önemli yan etkileri olabileceği bildirilmiştir. 

Bu çalışmada ilaçların yakın dönemde EKG üzerine etkilerini gözlemlemeyi 

amaçladık. 

Kapsam ve yöntem: Haziran 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında, dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedeniyle metilfenidat tedavisi başlanması 

planlanmış hastalardan çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuranlar çalışmaya dahil edildi. 

Toplam 150 hasta başvurdu. Her başvuruda rutin EKG çekildi. Hastalar 15 gün sonra 

kontrole çağrıldı. İlaç kullanmaya başlamış ve 15 gün devam etmiş toplam 30 hasta 

saptandı. Bu hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo gibi demografik parametreleri ile EKG 

parametreleri kayıt altına alındı. 

Bulgular: 15 kız, 15 erkek toplam 30 hasta çalışmaya dâhil edildi. İlk başvuru ve ikinci 

başvuruda kalp hızı, PR intervali süresi, QRS süresi, QT -QTc mesafesi, P QRS ve T aksları 

karşılaştırıldı. İstatistiksel orak anlamlı bir fark saptanmadı. Başlangıç EKG’lerinde; 21 

hastanın ki normal saptanırken (%70), 3 hastada inkomplet sağ dal bloğu (%10), 4 
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hastada solunumsal sinüs aritmisi (%13,5), 1 hastada uzun PR saptandı. Tüm EKG tanıları 

normalin varyantı olarak kabul edilmiştir. 

Tartışma ve sonuç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için metilfenidat tedavisi 

başlanan hastalarda kardiyovasküler açıdan takip gerekmektedir. Başlangıçta aile 

öyküsü detaylı sorgulanmalı, tüm hastalara zeminde aritmiye meyil gösteren durumun 

varlığını tespit için rutin olarak EKG çekilmelidir.  

Anahtar kelimeler: metilfenidat, EKG, QTc, dikkat eksikliği 

Monitoring of near-term ECG parameters of patients who applied to the pediatric 
cardiology outpatient clinic for methylphenidate treatment 

Abtract: 

Introduction and purpose: Attention deficit and hyperactivity disorder affects 

approximately 10% of children. Psychostumulant drugs such as methylphenidate and 

atomoxetine are used in the treatment. It has been reported that these 

sympathomimetic drugs may have significant cardiovascular proarrhythmogenic side 

effects. In this study, we aimed to observe the effects of drugs on ECG in the recent 

period. 

Scope and method: Between June 2020 and April 2021, among the patients who were 

planned to start methylphenidate treatment due to attention deficit hyperactivity 

disorder, those who applied to the pediatric cardiology outpatient clinic were included 

in the study. A total of 150 patients were admitted. A routine ECG was taken at every 

visit. Patients were called for control 15 days later. A total of 30 patients who started 

using medication and continued for 15 days were detected. Demographic parameters 
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such as age, gender, height, weight and ECG parameters of these patients were 

recorded. 

Results: A total of 30 patients, 15 females and 15 males, were included in the study. The 

age of the patients was determined as 10.9 ± 3.12 years. Heart rate, PR interval duration, 

QRS duration, QT -QTc distance, P QRS and T axes were compared at the first 

presentation and at the second visit. There was no statistically significant difference in 

sickle. In the initial ECGs; While 21 patients were found to be normal (70%), 3 patients 

had incomplete right bundle branch block (10%), 4 patients had respiratory sinus 

arrhythmia (13.5%), and 1 patient had long PR. All ECG diagnoses were accepted as 

variants of the normal. 

Discussion and conclusion: Cardiovascular follow-up is required in patients in whom 

methylphenidate treatment is initiated for attention deficit hyperactivity disorder. 

Initially, the family history should be questioned in detail, and ECG should be taken 

routinely in all patients to detect the presence of an arrhythmia predisposition on the 

background.  

Keywords: methylphenidate, ECG, QTc, attention deficit 

 

1.Giriş: 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), yaş ile uyumsuz dikkatsizlik ve 

dürtüsellik ile tanımlanan bir hastalık grubudur. Çocukların yaklaşık % 10`unu 

etkilemektedir. % 50`si erişkinlikte de devam eder. Bu hastalığın tedavisinde 
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farmakolojik tedavi yaklaşımları günümüzde önemli bir tedavi bölümünü 

oluşturmaktadır. 

Tedavide metilfenidat, atomoksetin gibi psikostümülan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu 

sempatomimetik ilaçların kardiyovasküler proaritmojen önemli yan etkileri olabileceği 

bildirilmiştir. En sık tercih edilen ilaç metilfenidattır.  Bu ilaç 50 yıldır tedavide 

kullanımdadır. Metilfenidat katekolaminleri geri alımını (reuptake) inhibe eder: kalp 

hızını artırıp kan basıncını yükseltir. 

Proaritmojen etkiler arasında QT`nin uzamasına yol açarak torsades de pointes tipi ciddi 

ventriküler aritmi önemlidir. Randomize kontrollü çalışmalarda kan basıncı ve kalp 

hızındaki değişikliklerin daha yaygın olarak ilk titrasyon aşamasında görüldüğü literatür 

bilgisine dayanarak ilk dönemde EKG verileri üzerine etkilerini gözlemlemeyi amaçladık. 

2.Kapsam ve yöntem: 

Haziran 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 

nedeniyle metilfenidat tedavisi başlanması planlanmış hastalardan çocuk kardiyoloji 

polikliniğine başvuranlar çalışmaya dahil edildi. Toplam 150 hasta başvurdu. İlk planda 

hikâyeleri sorgulandı. Her başvuruda rutin EKG çekildi. Yüzey EKG`lerinde 

değerlendirildi. Uygun olanlara ilaç kullanabilir onayı verildi. Hastalar 15 gün sonra 

kontrole çağrıldı. İlaç kullanmaya başlamış ve 15 gün devam etmiş toplam 30 hasta 

saptandı. 

Bu hastaların yaş, cinsiyet, boy, kg gibi demografik paremtereleri ile EKG de ölçülen kalp 

hızı, PR intervali, QRS süresi, QT -QTc mesafesi, P- QRS ve T aksları kayıt altına alındı.  
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Elektrokardiyografi çekimleri Nihon Kohden Cardiofax S cihazı kullanılarak 25 mm/sn ve 

10 mm/mV 12 derivasyonlu olarak gerçekleştirildi. PR mesafesi, P dalgasının başından R 

dalgasının başına kadar olan mesafenin saniye (sn) cinsinden karşılığı; QRS süresi, Q veya 

R dalgasının başından S dalgasının sonuna kadar olan mesafenin sn cinsinden karşılığı 

olarak ölçüldü. P aksı, T aksı ve QRS aksı bu dalgaların DI ile aVF’deki amplitütleri dikkate 

alınarak hesaplandı. Q dalgasının başından T dalgasının izoelektrik hatta döndüğü 

noktaya kadarki mesafe QT aralığı olarak saniye cinsinden ölçüldü. Bazett formülü 

(QT/√R-R) ile kalp hızına göre düzeltilmiş QT (QTc) aralığı hesaplandı. İstatistiksel 

analizde demografik veriler parametrik olanlar ortalama ve standart deviasyonla, non 

parametrrik veriler median değer olarak sınıflandırıldı. İki farklı zaman da yapılan 

ölçümler bağımlı iki ayrı değişken olarak student t testi ile karşılaştırıldı.  

3.Bulgular:  

15 kız, 15 erkek toplam 30 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaşları 10,9 ±3,12 yıl 

olarak saptandı. Boy 143±15,8 cm, kilo 44±14,2 kg idi. 2.ci başvuruda tansiyon arteriyel 

ölçümleri; sistolik 114,8±8,7 mm Hg, diyastolik 64,5±7,9 mm Hg olarak saptandı. 

Tansiyon ölçümleri tüm hastaların yaş gruplarına göre normal aralıkta saptandı. İlk 

başvuru ve ikinci başvuruda kalp hızı, PR intervali süresi, QRS süresi, QT -QTc mesafesi, 

P QRS ve T aksları karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (tablo 1) 

Tablo 1: İlk başvuru (1) ve son başvuruda (2) EKG parametreleri 

EKG çiftleri (1,2) n Ortalama Std P değeri 

Kalp Hızı 1 (/dakika) 29 84,13 13,7 Hız 1-2: 0, 266 

Kalp hızı 2 (/dakika) 29 87,24 12,42  

PR 1 (msn) 29 131 17,18 PR 1-2: 0,471 

PR 2 (msn) 29 129,5 19,5  
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QRS süresi 1 (msn) 29 84,96 7 QRS süre 1-2: 0,471 

QRS süresi 2 (msn) 29 85,5 6,9  

QT 1 (msn) 29 362,55 21,19 QT 1-2: 0,275 

QT 2 (msn) 29 349 63,8  

QTc 1 (msn) 29 402,17 13,34 QTc 1-2: 0,754 

QTc 2 (msn) 29 402,89 12,76  

P aksı 1 (º) 29 50,1 15,44 P 1-2: 0,820 

P aksı 2 (º) 29 49,5 13,9  

QRS aksı 1 (º) 29 59,68 21,09 QRS aks 1-2: 0,278 

QRS aksı 2 (º) 29 63,72 21,8  

T aksı 1 (º) 29 43,58 10,75 T aksı 1-2: 0,816 

T aksı 2 (º) 29 44,1 13,1  

 

 

Başlangıç EKG’lerinde; 21 hastanın ki normal saptanırken (%70), 3 hastada inkomplet 

sağ dal bloğu (%10), 4 hastada solunumsal sinüs aritmisi (%13,5), 1 hastada uzun PR 

saptandı. İlaç sonrası kontrol EKG`lerde uzun PR olan hastanın PR değeri normal 

saptandı, diğer hastaların EKG`lerinde değişiklik olmadı. Tüm EKG tanıları normalin 

varyantı olarak kabul edilmiştir. 

4.Tartışma  

2008 yılında Amerikan Kalp Derneği (AHA) bildirisi DEHB tedavi etmek için ilaçlara 

başlamadan önce çocuklar için rutin olarak EKG çekilmesini önermiştir 2.  Yine bu 

çalışmada her başvuran hastaya kalp hastalığı öyküsünün sorulması ardından aile 

öyküsü ve fizik muayene yapılmasını öneriyor. Bunların herhangi birinde sıkıntı saptanan 

hastalara pediatrik kardiyoloji görüşü alınmasını öneriliyor. AHA açıklaması,  DEHB 

tedavisi için ilaçlara başlamadan önce bir EKG alma önerisi, Amerikan Çocuk ve Ergen 

Psikiyatrisi Akademisi ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin (AAP) dikkatle düşünülmüş ve 
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kanıta dayalı önerileriyle çelişmektedir 3. Ülkemizde ilaç kullanımına başlamadan önce 

rutin olarak EKG çekimi pek çok merkezde kabul görmüş bir uygulamadır. Yine yaygın 

olarak bu hastalar çocuk kardiyoloji polikliniklerine konsultasyon usülü ile 

başvurmaktadır. 

Winterstein ve arkadaşlarının geniş populasyonlu retorspektif kohort çalışmasında 10 

yıllık veriler taranmış. Genel popülasyondaki bireylere kıyasla psikostimülan reçetelenen 

DEHB hastalarında kardiyak nedenli hastaneye yatış oranları benzerdi. Uyarıcı ilaçlar 

kullanan DEHB'li deneklerde, kullanmayan DEHB hastalarına kıyasla kardiyak nedenli acil 

servis ziyaretlerinde % 20 artmış risk saptamışlardır 4. Avrupa'da, büyük bir retrospektif 

kohort çalışmasında uyarıcılar veya atomoksetin ile ilişkili ani ölüm riskinde artış 

gösterilmemiştir 5. 

Ülkemizde ilk çalışma Pekdemir ve arkadaşlarının 2003 yılında vaka kontrol çalışmasıdır 

6. Ventriküler repolarizasyon parametrelerinin, tedavi öncesi ve kontrol grubuna göre 

daha uzun olduğu saptanmasına rağmen klinik anlamlı fark saptamamışlardır. Küçük 

örneklem sayısı içeren vaka kontrol çalışmaları ve gözlemsel çalışmalarda DEHB için 

kullanılan metilfenidatın kalp hızı, tansiyon ve QTc mesafesi üzerine istatistiksel anlamlı 

bir fark yaratmadığı gösterilmiştir 7-14. Ancak tüm bu çalışmalarda vakalarda en erken 

4-6 hafta sonraki etkileri gözlemlenmiştir. 

 Bizim çalışmamız ilacın ilk titrasyon evresindeki etkilerini gözlemlediğinden diğer 

çalışmalardan farklıdır. Ancak bizim çalışmamızda da diğer çalışmalarda olduğu gibi kalp 

hızı ve EKG parametreleri üzerine belirgin bir etki gözlemlenmemiştir. Küçük örneklem 

grubu nedeniyle başlangıçta QT ve QTc değerleri uzun olan hasta saptanmamıştır. 15. 

gün kontrollerinde hiçbir hastada çarpıntı, bayılma vb bir şikayet olmamıştır. 
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Arcieri ve arkadaşlarının DEHB nedeniyle metilfenidat ve atomoksetin kullanımına 

başlayan çocuk ve adölesanlarda yapmış olduğu prospektif, gözlemsel çalışmalarında 

metilfenidat kullanan hasta grubunda sinüs bradikardisi, sinüs taşikardisi, sağ dal bloğu 

ve birinci derece atrioventriküler blok görülen olgular bildirmişlerdir 15. Bizim 

bulgularda benzerdi  inkomplet sağ dal bloğu (%10), sinüs aritmisi (%13,5), 1 hastada 

uzun PR saptandı bunlar genel itibariyle normalin varyantı kabul edilebilir. 

Karadeniz ve arkadaşlarının çalışmasında QRS ve T aks derecesinin ilaç kullanımı ile 

anlamlı olarak arttığı saptanmış, bizim çalışmamızda anlamlı fark gözlemedik 10. 

Pekdemir ve arkadaşları 12 haftalık metilfenidat kullanımında kalp hızının değişmediğini 

göstermiştir. Bizim çalışmamızda da 2 haftalık ilaç kullanımıyla birlikte kalp hızı 

değişmemiştir 6. Artan kanıtlar, bu ilaçların yaşam boyu DEHB hastalarında terapötik 

dozlarda QTc'de istatistiksel veya klinik olarak anlamlı artışlar dahil olmak üzere ani ve 

beklenmedik kardiyak ölüme veya ciddi kardiyovasküler sorunlara neden olmadığını 

göstermektedir 16. 

5.Sonuç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için metilfenidat tedavisi başlanan 

hastalarda kardiyovasküler açıdan takip gerekmektedir. Başlangıçta aile öyküsü detaylı 

sorgulanmalı, fizik muayeneleri yapılmalı. Tüm hastalara zeminde aritmiye meyil 

gösteren durumun varlığını tespit için rutin olarak EKG çekilmelidir. Şikâyetleri olan 

hastalar yeniden değerlendirilmelidir. 
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The Easily Accesible Method to Demonstrate Bening 
Intracranial Hypertension in Primary Health Care Centres; 
Ocular Ultrasonography 

Kenan Dağdelen 

Department of Ophthalmology, Beytepe Murat Erdi Eker State Hospital, Çankaya, Ankara, 
Turkey (ORCID iD: 0000-0003-0615-3721) 

 

INTRODUCTION 

The diagnostic criteria for Idiopathic intracranial hypertension (IIH) were 

first introduced by Walter Dandy in 1985.1 Clinically, it progresses with 

headaches and loss of vision-visual field in young-middle-aged women.2 

In evaluating patients with IIH, lumbar puncture is generally preferred 

invasively, and magnetic resonance (MRI) and computed tomography (CT) 

noninvasively. Although invasive techniques are accurate and highly 

sensitive, they can cause adverse effects such as hemorrhage and infection that need 

to be managed.3 CT and MRI are time-consuming, costly, and require patient transport. 

Therefore, evaluation of optic nerve sheath diameter (ONSD) using ultrasonography 

(USG), which provides low-cost, easily accessible, and fast examination, is a better 

option, especially in cases where patient to be evaluated primary health care centers 

and in emergency services.4-7 The technique is cheap and effective, and examinations 

take approximately 5 minutes.8 ONSD has been measured as retrobulbar at a distance 

of 3 mm in most studies.9,10 When intracranial pressure (ICP) increases, the dural sheath 

expands and changes in the diameter of the sheath can be demonstrated using 

transocular USG.5  
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This study was conducted to review the effectiveness of USG in the evaluation of 

patients with IIH and to compare the findings with other studies in the literature. 

MATERIALS AND METHODS 

This study was conducted as a case-control study in Ankara Provincial Health Directorate 

Beytepe Murat Erdi Eker State Hospital ophthalmology clinic. The study protocol was 

approved by the ethics committee (registration number is E1/1541/2021). Fifty healthy 

volunteers and 47 patients with IIH were included in the study. The inclusion criteria for 

the study were as follows: age 18-80 years, diagnosed with IIH for a maximum period of 

12 months, no additional systemic and ocular disease. Informed consent was obtained 

from all participants. Participants were divided into two groups as patients with IIH and 

healthy volunteers. Measurements were taken in the supine position using a 10-MHz 

probe speed real-time ultrasound device (ultrasound scanner model E-Z Scan 5500+ by 

Sonomed Inc. NY) from the participants in both groups, with the probe placed in the 

superolateral of the globe with the upper eyelid closed. Only one eye of all participants 

was evaluated. The optic nerve head was visualized as a linear hypoechoic structure. 

ONSD was measured three times by the same investigator and the mean value was 

calculated. ONSD was measured 3 mm behind the optic nerve head (optic disk) as the 

transverse length of the optic nerve sheath (Figure 1).  
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 Figure 1: Transverse length of the optic nerve sheath, starting 3 mm behind the optic 

nerve head.  

Statistical Analysis  

SPSS version 25 software was used. Frequency and percentage values were used to 

describe categorical data, and Chi-square tests were used for comparison. The Mann–

Whitney U test was used to compare quantitative variables. Spearman’s correlation 

coefficient was used for the comparison of continuous variables. Receiver operating 

characteristic (ROC) curve analysis was performed to determine patients with IIH using 

ONSD. Any p-value of <0.05 was accepted as demonstrating significance.  

RESULTS 

The mean disease duration of patients with IIH was 3.85 ± 2.67 months. Ninety-seven 

eyes of 97 patients included in the study were examined. The mean age was 28 (range, 

26-32) years in the IIH group, and 38 (range, 32-45) years in the control group; the IIH 

group was significantly younger (p=0.001). Body mass index (BMI) and blood pressure 

(diastolic) were higher in the IIH group compared with the control group (p=0.001 and 
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p=0.039, respectively). The mean ONSD was statistically significantly thicker in the IIH 

group (6.4 mm) compared with the control group (4.90 mm) (p=0.001). There was no 

significant difference between the groups in terms of glycated hemoglobin (HbA1C) 

(mMol0/L), and blood pressure (systolic) values (Table 1). 

Table 1: Demographics and ONSD values in controls and patients with IIH 

 
 

Group  

IIH n(%) Control   n (%) P-value 

Age 28 (26-32) 38 (32-45) 0.001 

Body mass index 34.81±5.33 28.58±3.91 0.001 

Blood pressure (systolic) 120 (110-130) 117.5 (105-120) 0.097 

Blood pressure (diastolic) 80 (70-85) 72.5 (70-80) 0.039 

HbA1C (mMol/L) 4 (3.5-4) 3.5 (3.5-4) 0.279 

Optic nerve sheath diameter 6.4 (6-6.7) 4.9 (4.6-5.2) 0.001 

 

A high level of negative correlation was observed between ONSD and age (r: -0.416 and 

p<0.001). A high level of positive correlation was observed between BMI and ONSD (r: 

0.437 and p<0.001). Moderate positive correlation was observed between HbA1C 

(mMol/L) and ONSD (r: 0.227 and p=0.025).  

According to the ROC analysis, the cut-off point of 5.70 mm, showed 100% sensitivity 

and 98% specificity (AUC: 0.999 [0.996-1.000]). 

DISCUSSION 

ONSD measurement using USG is a simple, fast, non-invasive and reliable method. 

Although lumbar puncture is the gold standard for measuring ICP, studies have reported 

that ONSD has a positive correlation with ICP.11-13 ONSD values are measured at a fixed 
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distance, and measurements taken as retrobulbar at a distance of 3 mm are considered 

reliable in the literature. 2,9,14,15 In our study, the average ONSD values were calculated 

using B-mode USG from a retrobulbar 3 mm distance.  However, as with all USG 

evaluations, it requires training. In a study comparing ONSD values measured using USG 

and MRI, it was concluded that ONSD values taken from a retrobulbar 3 mm distance 

showed a high level of correlation between the two methods. 16  

ONSD was highly correlated with age (r: -0.416, p<0.001) and BMI (r: 0.437, p<0.001). 

The cut-off value of ONSD in patients with IIH was determined as 5.70 mm. 

In our study, in accordance with the literature, ONSD values were significantly higher in 

the IIH group than in the control group.2,9,10 As frequently reported in the literature, IIH 

is mostly seen in young women with obesity.1,2 In our study, it was observed that the 

IIH group consisted of mostly young female patients with higher BMI values. In addition, 

a high level of correlation was observed between ONSD values and age (r: -0.416, 

p<0.001) and BMI (r: 0.437, p<0.001). 

In our study, the mean ONSD value was 6.40 mm in the IIH group and 4.90 mm in the 

control group. The best ONSD cut-off value indicating increased ICP was determined as 

5.70 mm (100% sensitivity and 98% specificity) with an area under the curve (AUC) of 

0.999. Kishk et al. measured the ONSD cut-off value as 6.05 mm (73.2% sensitivity and 

91.4% specificity) with an AUC of 0.850.14 According to the ROC analysis of our study, 

the cut-off point of 5.70 mm, showed 100% sensitivity and 98% specificity (AUC: 0.999 

[0.996-1.000]). The sensitivity and specificity rates are the highest rates when compare 

the other studies. Despite considerable debate on the normal and abnormal cut-off 
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value of ONSD in different populations, the importance of this easy and noninvasive 

research method cannot be underestimated. 

The limitation of our study is that when ONSD values are measured using USG, patients' 

ICPs are not measured and they cannot be compared with ONSD values. 

Conclusions 

USG is a reliable, cheap, non-invasive and fast tool for measuring ONSD in the 

monitoring of patients with IIH. It can be useful in the evaluation of patients with 

increased intracranial pressure not only in neurology and eye clinics, but also in 

emergency services and primary health care centers. 
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Covid-19 Hastalığı ve Hipokalemi: Tek Merkez Deneyimi 

Bülent Kaya 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 

 

 

Giriş: Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) şiddetli akut solunum sendromu 

koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2)'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. 

Covid-19’lu hastalarda elektrolit bozuklukları sıklıkla görülür. Covid-19 dışı 

nedenlerle hospitalize edilen hastalarda ilk başvuru sırasında hipokaleminin 

mortaliteyi arttırdığı bilinmektedir. 

Amaç: Covid-19 pnömonisi nedeniyle hastaneye yatan hastalarda ilk 

başvuru anında saptanan hipokaleminin hastalık aktivitesi, hospitalizasyon 

süresi, yoğun bakım ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve mortaliteyle 

ilişkisini araştırmaktır. 

Materyal ve metod: Çalışmamız tek merkez, retrospektif bir çalışmadır. Hastaların 

hastaneye ilk başvuru anındaki yaşı, cinsiyeti, kronik hastalıkları, kullandıkları ilaçlar ve 

laboratuvar bulguları kaydedildi. Hastaların hospitalizasyon süresi, yoğun bakım 

gereksinimi, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve sağkalımı kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmamıza ortalama yaşı  64±14.5 (23-90) olan  185 (111 ,%60’ı erkek) hasta 

alındı. Hastalar hipokalemik (31, %16.8) ve normokalemik (154, %83.2) olarak 2 gruba 

ayrıldı. Normokalemik grupta DM’li hasta sayısı fazla idi (p=0.014). Hipokalemik grupta 

serum total protein (p=0.027) ve albumin (p=0.02) düzeyleri daha düşük, ALP (p= 0.013), 

GGT (p=0.002), T. Bilurubin (p=0.017), D. Bilurubin (p=0.023), serum ph (p=0.001) ve 
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serum bikarbonat (p=0.019) düzeyleri daha yüksek saptandı. Multiple lojistik regresyon 

analizi ile alkalozun hipokalemi riskini 5.69 kat arttırdığı saptandı. (OR 5.69 (95% Cl  2.06-

15.68, p=0.001). Hipokalemi ve normokalemili hastalar arasında hastanede yatış süresi, 

yoğun bakım ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı, ölüme kadar geçen süre ve total 

sağkalım açısından anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: Covid-19 nedeniyle hospitalize edilen Covid-19 pnömonili hasta grubunda ilk 

başvuruda hipokaleminin oldukça sık olduğu ve hipokalemiyle ilişkili en önemli faktörün 

alkaloz olduğu tespit edilmiştir. Hipokalemi ile hastanede yatış süresi, yoğun bakım 

ihtiyacı, mortaliteye kadar geçen süre ve ölüm riski arasında ilişki saptanmamıştır.  

Anahtar kelimeler: Covid-19 pnömonisi, hipokalemi, mortalite 

GİRİŞ 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü-2 (SARS-Cov-2) ilk olarak Kasım 2019’da 

Çin’de ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır[1, 2]. SARS-Cov-2, ACE-2 (Angiotensin 

converting enzyme-2) reseptörlerini kullanarak hücre içerisine girer [3] ve bu 

reseptörleri taşıyan akciğer böbrek, bağırsak, kalp ve beyin gibi bir çok organda 

fonksiyon bozukluklarına yol açar[4]. Akciğerler Covid-19 hastalığında primer hedef 

organdır[5]. Hastalık hafif şiddette atlatılabileceği gibi, şiddetli akciğer tutulumu 

nedeniyle hospitalizasyon da gerekebilir [6]. Hatta sepsis, ARDS, şok gibi ciddi 

komplikasyonlar nedeniyle mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkabilir 

[6-9]. Hastalığın ileri dönemlerinde ortaya çıkan kontrolsüz sitokin artışı morbidite ve 

mortaliteyi oluşturan organ disfonksiyonlarına yol açar [4]. İleri yaş, diyabet, 

hipertansiyon,  kardiyovasküler hastalık, malignite, kronik akciğer hastalığı ve 

immunsupresif ilaç alan hastaların Covid-19 hastalığına yakalanma ve komplikasyon riski 
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daha fazladır[8, 10, 11]. SARS-Cov-2’ye tedavisinde antiviral ilaçlar, IL-2 inhibitörleri ve 

kortikosteroidler kullanılmaktadır [6, 12]. Şiddetli hastalarda mekanik ventilasyon 

ihtiyacı gelişmekte, ARDS, sitokin salınım sendromu, hemofagositoz, sepsis gibi ölümcül 

komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır [7, 13]. Covid-19 hastalığı sırasında hastalarda 

hipokalemi, hiponatremi, hipofosfatemi gibi çeşitli elektrolit bozuklukları ortaya çıkabilir 

[14]. Hipokalemi Covid-19’lu hastalarda sık görülen elektrolit bozukluklarından birisi 

olup hastalık şiddeti ve mekanik ventilasyon ihtiyacı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir[15]. 

Aksine yoğun bakım ihtiyacı ve ölümle ilişkisiz olduğunu bildiren çalışmalar da 

mevcuttur[16, 17].  Amacımız Covid-19 pnömonisi nedeniyle hastaneye yatan 

hastalarımızda ilk başvuru anında saptanan hipokaleminin hastalık aktivitesi, 

hospitalizasyon süresi, yoğun bakım ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve 

mortaliteyle ilişkisini araştırmaktır. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmamız 30.12.2020-15.03.2021 tarihleri arasında Covid-19 pnömonisi nedeniyle 

hastanemize yatırılan 18-90 yaş arası hastalarda retrospektif olarak yapıldı. Hastaların 

ilk başvuru anındaki yaş, cinsiyet, kronik hastalıkları, kullandıkları ilaçlar ve laboratuvar 

bulguları kaydedildi. Hastaların hospitalizasyon süresi, yoğun bakım gereksinimi, 

mekanik ventilasyon ihtiyacı, sağkalımı ve sağ kalıma kadar geçen süre kaydedildi.  

Tanımlamalar: Covid-19 tanısı tüm hastalarımızda nazal sürüntüde SARS-Cov-2 PCR 

testinin pozitifliği ile konuldu. Hastaların Covid-19 pnömonisi ile hastaneye yatış 

endikasyonları; oda havasında arteriyel oksijen saturasyonunun <%93 olması veya 

takipneik olması (solunum sayısı≥24/dk) veya toraks BT ile pnömonik tutulumun %50 

den daha fazla olması olarak tanımlandı. Serum potasyumunun normal seviyesi 3,5-5,5 
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mg/dl, hipokalemi ise serum potasyum değerinin hastaneye ilk başvuru anında <3,5 

mg/dl olması olarak tanımlandı.  

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz için SPSS21 kullanıldı. Hastaların bazal 

karakteristikleri için tanımlayıcı analizler kullanıldı. Gruplar arasındaki farklılıklar Chi-

square testi, Student t testi ve Mann- Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Hipokalemiyi 

etkileyen faktörleri araştırmak için Multiple logistic regression analizi kullanıldı. 

İstatistiksel anlamlık için p <0.05 değeri kabul edildi. 

SONUÇLAR 

Çalışmamıza ortalama yaşı  64±14.5 (23-90) olan  185 (111 (%60’ı erkek ) hasta alındı. 

Hastalar serum potasyum düzeyine göre hipokalemik (31, %16.8) ve normokalemik 

(154, %83.2) olarak 2 gruba ayrıldı. Normokalemik grupta DM’li hastalar daha fazla 

sayıda idi. (p=0.014) (Tablo 1).  Laboratuvar bulgularına göre hipokalemik grupta serum 

total protein (p=0.027) ve albumin (p=0.02) düzeyleri daha düşük, ALP (p= 0.013), GGT 

(p=0.002), T. Bilurubin (p=0.017), D. Bilurubin (p=0.023), serum ph (p=0.001) ve serum 

bikarbonat (p=0.019) düzeyleri daha yüksek saptandı (Tablo 2). Multiple lojistik 

regresyon analizinde hipokalemiyi etkileyen faktörler değerlendirildiğinde alkalozun 

hipokalemi riskini 5.69 kat arttırdığı saptandı. (OR 5.69 (95% Cl  2.06-15.68, p=0.001)) 

(Tablo 3). Hipokalemi ve normokalemili hastalar arasında hastanede yatış süresi, yoğun 

bakım ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı, ölüme kadar geçen süre ve total sağkalım 

açısından anlamlı fark saptanmadı (Tablo1, Figür 1). 

TARTIŞMA 
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Covid-19 pnömonisi nedeniyle hospitalize edilen hastalarda ilk başvuru anında 

hipokalemi sıklığını %16.8 olarak saptadık. Hipokalemili ve normokalemili hastalar 

karşılaştırıldığında hastanede yatış süresi, yoğun bakım ihtiyacı, mekanik ventilasyon 

ihtiyacı, ölüme kadar geçen süre ve total sağkalım açısından anlamlı fark saptamadık. 

Hipokalemi riskini belirleyen tek faktörün alkaloz olduğunu bulduk. 

Covid-19’lu hastalarda hipokalemi ortaya çıkmasında birçok faktör rol oynayabilir. 

Serum potasyum düzeyinin en önemli belirleyicilerinden birisi renin anjiotensin 

aldosteron (RAS) sistemidir[18]. Covid-19’lu hastalarda serum potasyum düzeyi 

düşüklüğü SARS-Cov-2 ve RAS arasındaki etkileşimden kaynaklanabilir. Bilindiği üzere 

ACE-2 reseptörleri SARS-Cov-2’nin hücreye girişine aracılık eden reseptörler olup, 

böbreklerde de oldukça fazla miktarlarda bulunur[3]. SARS-Cov-2 direkt viral infeksiyon, 

hipoksik hasarlanma, kompleman aktivasyonu, endotel hasarı ve mikrotrombüsler, 

hipovolemi ve sepsis gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla renal hasarlanmaya neden olabilir 

[19]. Bu hasarlanma renal renal tubüler potasyum kaybına neden olabilir. Ayrıca Covid-

19’lu hastalarda bulantı, kusma ve ishal nedeniyle hem oral alımları azalabilir hem de 

gastrointestinal sistemden potasyum kayıpları artabilir.  

Serum potasyumunu azaltabilen diğer bir durum hipervolemi ve hipertansiyon 

tedavisinde sıklıkla kullanılan diüretik ilaçlardır[20]. Hastalarımızda hipokalemi ile 

diüretik ilaçlar arasında ilişki saptanmadı. Bu ilaçlar sıklıkla ACE veya ARB inhibitörleri ile 

birlikte kullanıldıkları için serum potasyumunu düşürücü etkileri görülmeyebilir.  

Serum potasyum düzeyini etkileyen temel faktörlerden biriside kan gazı 

anormallikleridir[21]. Alkaloz serum potasyumun hücre içine geçmesine neden olarak 

serum potasyum düzeyini azaltabilir[21]. Çalışmamızda da alkalozun hipokalemi riskini 
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5.69 kat arttığını tespit ettik. Bu hastalarda pnömonin neden olduğu hipoksi ve takipne 

alkaloza yol açabilir. Ayrıca kusma ve kullanılan diüretiklerde alkaloza katkı sağlayabilir.  

Covid-19’lu hastalarda hipokaleminin hastalık şiddeti ve yoğun bakım ihtiyacı üzerindeki 

etkisi tartışmalıdır. Çalışmamızda şiddetli hastalık göstergeleri olan CRP, lenfosit sayısı, 

fibrinojen, D dimer, ferritin gibi laboratuvar parametreleriyle hipokalemi arasında ilişki 

saptamadık. Daha önceki birkaç çalışmada, çalışmamızda olduğu gibi hipokaleminin 

yoğun bakıma transfer ve ölüm riskiyle ilişkisiz olduğu bildirilmiştir[16, 17]. Bu 

sonuçların aksine 429 hastada hipokaleminin hastalık şiddetiyle ilişkili olduğu[22], 306 

hastada ise hipokaleminin hem hastalık şiddeti hem de invaziv mekanik ventilasyon 

ihtiyacı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir[15]. Bu durumun hipokaleminin myokardial 

disfonksiyon, ventriküler aritmi, solunum kası disfonksiyonu gibi potansiyel zararlı 

etkilerinden kaynaklanabileceği ifade edilmiştir[15]. Bu konunun netlik kazanması için 

daha fazla sayıda hastanın incelendiği kapsamlı çalışmalar gereklidir.  

Çalışmamızda hipokalemili hastalarda serum albumin ve total protein daha düşük, total 

bilurubin, direkt bilurubin, ALP ve GGT seviyeleri daha yüksek saptanmıştır. SARS Cov-

2’ye bağlı akut hepatoselüler hasarlanmada hafif transaminaz ve bilirubin yüksekliği, 

serum albumin seviyesinde azalma bildirilmiş olup bu durum direkt viral hasarlanmaya, 

sitokin salınımı sendromuna, sistemik inflamasyona, hipoksik karaciğer hasarlanmasına 

bağlı olabilir[23].  Hipokalemi ile bu bozuklukların ilişkisi SARS Cov-2’nin karaciğer ve 

böbreği eş zamanlı etkilemesi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanılan antiviral ilaçlar hem 

karaciğer enzimlerinde yükseklik hemde tubuler hasarlanma ve hipokalemiye yol 

açabilir.  
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Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardır. Retrospektif bir çalışma olmasından dolayı 

hastalığın başlangıcından ne kadar süre sonra hastaların hastaneye başvurduklarını, 

semptom ve bulgularını, ilk başvuru anındaki kan basıncı, ateş gibi fizik muayene 

bulgularını elde edemedik. İdrar potasyumu düzeyine bakamadık. Hastanemize 

başvurmadan önceki günlerde kullanılan antiviral ilaçların süresini net tespit edemedik. 

Hipokalemi nedeniyle verilen tedaviler ve hastanede yatış sırasında kullanılan tedaviler 

konusunda da bilgimiz sınırlıdır. Ayrıca hasta sayımızda yetersizdir. 

Sonuç olarak çalışmamız Covid-19 pnömonisi nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda 

ilk başvuru anında hipokaleminin oldukça sık olduğunu ve hipokalemiyle ilişkili en 

önemli faktörün alkaloz olduğunu tespit etmiştir. Hipokalemi ile hastanede yatış süresi, 

yoğun bakım ihtiyacı, ölüme kadar geçen süre ve ölüm riski arasında ilişki 

saptanmamıştır. Bu konunun netlik kazanması için daha kapsamlı çalışmalar gereklidir.  

Tablo 1. Hipokalemik ve normokalemik hastaların demografik ve klinik karakteristikleri  

Parametre Hipokalemi 
(n=31, %16.8) 

Normokalemi 
(n=154, %83.2) 

p  

Yaş(yıl)a 63.5±15.5 
63(27-89) 

64.1±14.3 
66.5(23-90) 

0.807 

Cinsiyet b 
Erkek 
Kadın 

 
14(45.2) 
17(54.8) 

 
97(63) 
57(37) 

0.099 

Sigara b 4(12.9) 29(18.8) 0.596 

Komorbiditeler b 
DM 
HT 
KAH 
KKY 
KVH 
KBY 
KOAH 

 
5(16.1) 
20(64.5) 
11(35.5) 
3(9.7) 
11(35.5) 
3(9.7) 
4(12.9) 

 
64(41.6) 
101(65.6) 
59(38.3) 
23(14.9) 
62(40.3) 
32(20.8) 
16(10.4) 

 
0.014 
0.909 
0.926 
0.578 
0.768 
0.235 
0.925 
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Malignite 2(6.5) 2(1.3) 0.131 

İlaçlar b 
Tiazid 
Furosemid 
ACE/ARB 
Favipravir 

 
11(35.5) 
1(3.2) 
14(45.2) 
17(54.8) 

 
43(27.9) 
19(12.3) 
67(43.5) 
96(62.3) 

 
0.530 
0.206 
0.865 
0.562 

Ölüm b 
Evet 
Hayır 

 
3(9.7) 
28(90.3) 

 
16(10.4) 
138(89.6) 

0.905 

Mekanik ventilasyon 
ihtiyacı b 
Evet 
Hayır 

 
 
5(16.1) 
26(83.9) 

 
 
14(9.1) 
140(90.9) 

 
0.326 

Yoğun bakım ihtiyacı b 
Evet 
Hayır 

 
6(19.4) 
25(80.6) 

 
29(18.8) 
125(81.2) 

0.946 

Hastanede yatış süresi a 10.7±4.9 
10(2-20) 

10.9±6.1 
9(1-31) 

0.794 

a Sonuçlar ortalama ±standart sapma veya median (min-max) şeklinde gösterilmiştir. 
 b Sonuçlar yüzde (%) şeklinde gösterilmiştir. 
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     Tablo 2. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan hastaların ilk başvuru laboratuvar verileri*  

Parametre Hipokalemi (n=31) Normokalemi (n=154) p  

Glukoz, mg/dl 143.1±72.3 / 118.0(82-469) 165.7±111.2 134(68-990) 0.298 

Kreatinin, mg/dl 1.0±1.3 / 0.8(0.3-8.1) 1.3±1.4 / 0.8(0.3-9) 0.124 

T.protein, g/L 60.6±8.5 / 60(46-75.7) 64.4±6.6 / 65(45-82.7) 0.027 

Albümin, g/L 30.5±6.1 / 30(19.6-40.6) 33.7±4.9 / 34(16.1-47) 0.002 

AST, U/L 52.4±40.0 / 37(15-187) 40.8±28.6 / 32(12-225) 0.134 

ALT, U/L 37.1±29.1 / 29(7-125) 29.2±27.8 / 21(5-253) 0.071 

ALP, U/L 95.4±43.7 / 90(35-240) 76.4±31.9 / 67.5(35-250) 0.013 

GGT, U/L 63.1±38.1 / 55(6-181) 51.3±59.6 / 32(8-419) 0.002 

T.Bİlurubin, mg/dl 0.6±0.3 /0.6(0.2-1.6) 0.5±0.3 / 0.5(0-1.8) 0.017 

D. Bilurubin, mg/dl 0.1±0.1 / 0.1(0-0.4) 0.1±0.0 / 0.1(0-0.5) 0.023 

Na, mmol/L 134.3±9.1 / 135(108-151) 133.8±5.8 / 133(111-163) 0.143 

K, mmol/L 3.1±0.2 / 3.2(2.3-3.4) 4.2±0.4 / 4.2(3.5-5.5) <0.001 

Ca, mg/dl 8.5±0.5 / 8.7(7-9.3) 8.7±0.6 /8.8(6.7-10) 0.146 

WBC x 103 8.627±4.088 / 8(3-19) 8.023±4.194 / 6.94(1.6-30.7) 0.464 

Lenfosit  864.5±413.3 / 800(260-2100) 965.3±473.1 / 820(290.0-3300) 0.352 

Hgb, gr/dl 12.1±2.3 / 12.3(8-17.4) 12.8±2.0 / 13(6.6-17.1) 0.111 

Plt 210.5±75.9 / 188(43-384) 222.9±94.5/ 201.5(87-643) 0.813 

D-dimer, mg/L 1.3±1.1 / 0.9(0.2-4.5) 1.4±1.6 / 0.9(0.1-9) 0.755 

Ferritin, ng/mL 531.7±552.1 / 404(81-2320) 447.4±456.5 /288.6(6.5-2500) 0.194 

Fibrinojen, mg/dl 563.5±192.7 / 554(180-1136) 533.4±152.3 / 506.5(50-950) 0.340 

LDH, U/L 430.0±384/ 340(142-2352) 366.1±175.6 / 320(119-1384) 0.494 
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CRP, mg/L 110.0±95.6 / 94.0(7.8-501) 98.7±82.2 / 79.6(1.4-474) 0.507 

Prokalsitonin, ng/ml 0.6±1 / 0.2(0-5.5) 0.4±1.1 / 0.1(0-8.1) 0.235 

Troponin, ng/L 26.5±47/ 12.1(1-245) 22.2±46.2 / 9.8(0.9-310) 0.545 

TSH, mIU/L 1.1±0.8 / 0.8(0-2.8) 1.3±1.1 / 1(0-5.9) 0.701 

Ph 7.4±0.1 / 7.4(7.2-7.5) 7.3±0.0 / 7.4(7.2-7.4) 0.001 

HCO3, mmol/L 27.3±7.1 / 26.4(12-42) 23.2±4.6 / 23.9(2-31) 0.019 

PCO2, mmHg 38.6±8.5 / 40.3(22-52) 38.7±6.5 / 39(23-56) 0.951 

*Sonuçlar ortalama ±standart sapma ve median (min-max) şeklinde gösterilmiştir   

 

 

Tablo 3. Covid-19’lu hastalarda hipokalemi tahmini için Multiple logistic regresyon analizi 

sonuçları  

  OR(95% Cl) p  

Yaş(yıl) 0.98(0.95-1.02) 0.469 

Cinsiyet(kadın) 1.10(0.41-2.98) 0.838 

Ph 
7.35-7.45(ref.) 
<7.35 (asidoz) 
>7.45 (alkaloz) 

 
- 
0.62(0.07-5.50) 
5.69(2.06-15.68) 

0.002 
- 
0.675 
0.001 

Diüretik tedavi 1.25(0.40-3.88) 0.695 
Kısaltmalar: OR: Odds ratio, CI: Confidence interval  
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Diyabetik Ayak Yaraları Nedeniyle Yapılan Alt Ekstremite 
Ampütasyonlarında Lökosit Yüzdeleri ve Serolojik Belirteçlerin 
Yeri  

Handan Derebaşınlıoğlu 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı  

 

Özet  

 Giriş Diyabetik ayak enfeksiyonları, diyabete bağlı hastaneye yatışların 

yaygın bir nedendir. Diyabetik ayak ülseri, diyabetin en ciddi 

komplikasyonlarından biridir ve travmatik olmayan alt ekstremite 

ampütasyonlarının en sık nedenini oluşturur 

Gereç ve yöntem: 01.01.2020- 30.03.2021 yılları tarihleri arasında diyabetik 

ayak yarası  nedeniyle opere edilen hastalar tarandı.  Hastaların hastaneye 

cerrahi amaçlı yatışlarında ölçülen C reaktif protein(CRP), eritrosit sedimentasyon 

hızı(ESR), tam kan sayımları ve biyokimya testleri alındı. Tam kan sayımı sonuçlarından 

beyaz küre sayımları(WBC), nötrofil, lenfosit, monosit yüzdeleri,  platelet sayıları ve 

hemoglobin değerleri, biyokimya testlerinden ise kan şekeri, kreatinin ve albümin 

değerleri kaydedildi. 

Bulgular: Çalışma 01.01.2020 - 30.03.2021 yılları tarihlerinde, klinimizde; %18,07’ü 

(n=15) kadın, %81,9’ı (n=68) erkek olmak üzere toplam 83 olgu ile gerçekleştirilmiştir. 

Hastaların başvuru anındaki kan şekeri ve kreatinin değerlerinin ampütasyonla ilişkisi 

olamadığını gördük. Çalışmamızda majör ampütasyon uygulanan grubun CRP, ESR, WBC 

ve nötrofil yüzdesinin özellikle debridman ve parmak ampütasyonu yapılan gruptan 
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yüksek, albümin, hemoglobin ve lenfosit yüzdesinin ise bu iki gruptan daha düşük 

olduğunu görüldü. 

 Sonuç: Diyabetik ayak yaralı hastaların yatış anındaki tam kan, biyokimya ve serolojik 

test değerleri hasta için gerekli olan cerrahi prosedür ile ilişkili bulunmuştur. Bu değerler 

hastaların tedavilerin planlanmasında klinisyenlere yardımcı olabilir. 

 Anahtar kelimeler: diyabetik ayak yarası, ampütasyon, ESR CRP beyaz küre sayısı,  

 

Giriş 

Diyabet dünya çapında bir sağlık sorunu olarak görülmektedir.  Hastalığın sadece kendisi 

değil aynı zamanda uzun dönemde oluşturduğu komplikasyonlarda ciddi birer mortalite 

ve morbidite nedeni olmaktadır. Diyabetik ayak yaraları ve enfeksiyonları bu 

komplikasyonlardan biridir. Diyabetik ayak enfeksiyonları, diyabete bağlı hastaneye 

yatışların yaygın bir nedendir.(1,2) Başlıca diyabetin komplikasyonlardan biri olan ayak 

ülserlerinin gelişimi diyabet hastalarında %15-25 görülür. Tüm diyabetik ayak 

ülserlerinin yarısından fazlası enfekte olur ve bu da diyabet popülasyonunda daha 

yüksek ampütasyon oranlarına yol açar.(4,5).  

Bizim amacımız tam kan sayımı, biyokimya testleri ve enfeksiyonların tanı ve takibinde 

kullanılan C reaktif protein (CRP) ve Eritrosit sedimentasyon (ESR) hızı gibi belirteç ve 

değerlerin diyabetik ayak yaraları nedeniyle yapılan ampütasyonlardaki yerini 

belirlemektir. 
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Gereç ve yöntem  

01.01.2020- 30.03.2021 yılları tarihleri arasında diyabetik ayak yarası nedeniyle opere 

edilen hastalar tarandı. Hastane otomasyon sisteminden hasta bilgilerine ulaşılarak 

hastaların daha önce diyabetik ayak yarası nedeniyle yapılan cerrahi işlemleri kaydedildi.  

Hastaların hastaneye cerrahi amaçlı yatışlarında istenen CRP, ESR ve tam kan sayımları,  

biyokimya testleri sonuçlarına ulaşıldı. Tam kan sayımı sonuçlarından beyaz küre 

sayımları (WBC), nötrofil, lenfosit, monosit yüzdeleri, platelet sayıları ve hemoglobin 

değerleri, biyokimya testlerinden ise kan şekeri, kreatinin ve albümin değerleri 

kaydedildi.  Hastalar, uygulanan cerrahi işleme göre hastalar debridman, parmak 

ampütasyonu, ön ayak ampütasyonu ve diz altı ampütasyonu olarak dört gruba ayrıldı. 

Bu gruplar yukarıdaki parametreler açısından incelendi. 

 

Bulgular 

Çalışma 01.01.2020 - 30.03.2021 yılları tarihlerinde, klinimizde; %18,07’ü (n=15) kadın, 

%81,9’ı (n=68) erkek olmak üzere toplam 83 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 

44 ile 85 (medyan yaş: 66) arasında değişmekte olup, ortalama 67,02±8,80 yıldır. 83 

hastadan 44 (%53) ü sadece bir kez, 23(%27,7)  hasta iki kez, 10 (%12,04) hasta üç kez, 

4(%7,8) hasta dört kez, 2(%2,4) hasta ise beş kez cerrahi gerektiren diyabetik ayak yarası 

nedeniyle hastaneye yatırılmış olduğu görüldü. Toplam 101 (%73,7)  yatışta hastalara 

çeşitli seviyelerden ampütasyon uygulanırken, 36(%26,3) yatışta sadece debridman 

uygulandı. Uygulanan ampütasyon tiplerine bakıldığında 71 (%70,4) yatışta parmak 

ampütasyonu, 11(%10,8)  yatışta ön ayak ampütasyonu, 19(%18,8) yatışta ise diz altı 

ampütasyon uygulandı. 
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Gruplara göre monosit yüzdesi, trombosit sayısı, başvuru sırasındaki kan şekeri değerleri 

ve kreatinin ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

Gruplara göre CRP ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p=0,006; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; debridman yapılan hastaların 

CRP değerlerinin ön ayak ampütasyonu ve diz altı ampütasyonu yapılan hastalardan 

daha düşüktü (p=0,038, p=0,002; p<0,05).   Ayrıca parmak ampütasyonu yapılan 

hastaların CRP değerlerinin diz altı ampütasyon yapılan hastalardan daha düşüktü.(p 

=0,007; p<0,05).  

Gruplara göre ESR ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p=0,001; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; diz altı ampütasyonu yapılan 

hastaların ESR değerlerinin debridman ve parmak ampütasyonu yapılan hastalardan 

daha yüksekti  (p=0,000, p=0,000; p<0,05).    

Gruplara göre WBC ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p=0,0; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; diz altı ampütasyonu yapılan 

hastaların WBC değerlerinin debridman yapılan hastalardan daha yüksekti  (p=0,018, 

p<0,05) 

Gruplara göre nötrofil yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p=0,007; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; debridman yapılan hastaların 

nötrofil yüzdeleri ön ayak ampütasyonu ve diz altı ampütasyonu yapılan hastalardan 

daha düşüktü (p=0,039, p=0,004; p<0,05).   Ayrıca diz altı ampütasyon yapılan hastaların 

nötrofil yüzdeleri parmak ampütasyonu yapılan hastalardan daha yüksekti (p=0,011; 

p<0,05). 
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Gruplara göre lenfosit yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır 

(p=0,009; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; debridman yapılan hastaların 

lenfosit yüzdeleri ön ayak ampütasyonu ve diz altı ampütasyonu yapılan hastalardan 

daha yüksekti  (p=0,03, p=0,00; p<0,05).   Ayrıca diz altı ampütasyon yapılan hastaların 

lenfosit yüzdeleri parmak ampütasyonu yapılan hastalardan daha düşüktü.(p =0,014; 

p<0,05). 

Gruplara göre albümin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p=0,000; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; diz altı 

ampütasyonu yapılan hastaların albümin değerleri debridman ve parmak ampütasyonu 

yapılan hastalardan daha düşüktü (p=0,002, p=0,000; p<0,05).    

Gruplara göre hemoglobin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p=0,000; p<0,05); Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; diz altı 

ampütasyonu yapılan hastaların hemoglobin değerleri debridman ve parmak 

ampütasyonu yapılan hastalardan daha düşüktü (p=0,000, p=0,000; p<0,05).   Diğer ikili 

karşılaştırmalar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.(Tablo 1) 

 

TARTIŞMA  

21. yüzyılda yaygın bir salgın olarak, diyabetin prevalansı tüm dünyada gün geçtikçe 

artmakta ve diyabet önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir.(6) 

Aynı zamanda, diyabetli kişilerin sayısındaki hızlı artışın kaçınılmaz bir sonucu olarak, 

diyabetin komplikasyonlarının insidansı da dramatik bir artış göstermektedir (7,8).  

Diyabetik ayak ülseri, diyabetin en ciddi komplikasyonlarından biridir ve travmatik 
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olmayan alt ekstremite ampütasyonlarının en sık nedenini oluşturur. Ayrıca yüksek 

mortaliteye yol açmaktadır (9,10) Diyabetik ayak ülserleri nedeniyle yapılan alt 

ekstremite ampütasyonları sonrası prognoz son derece kötü olmakta ve 3 yıllık mortalite 

oranının% 35 ile% 50 arasında değiştiği bildirilmektedir(11).  

Uzun dönem kötü prognozu olan ve mortaliteyi bu denli etkileyen ampütasyonlar, ne 

yazık ki nadir olarak uygulanmamaktadır. Bizim serimizde cerrahi müdaheler içinde 

ampütasyonlar %73,7 ile en sık uygulanılan cerrahi işlemdi. Major ampütasyon 

yüzdemiz ise %18,8 (diz altı ) olarak hesaplanmıştı.   Alt ekstremite ampütasyonları 

hastalar için aynı zamanda psikolojik bir travmadır.  Ampütasyonu sonrası daha belirgin 

duyarlılık, anksiyete, düşmanlık ve paranoya gelişebilmektedir.(12) 

Yüksek CRP, ESR,  nötrofil sayısı gibi enfeksiyon belirteçleri ise diz altı ampütasyonlarda 

kötü prognoz ile ilişkilidir.(13) 

Diyabetik ayak ampütasyonları ile serolojik belirteçlerin ilişkileri ve bu belirteçlerin 

ampütasyon riskini belirlemedeki önemini araştıran, farklı sonuçlara sahip çalışmalar 

vardır. Moon ve arkadaşlarının diyabetik ayak yaralarında ampütasyon riskini belirlemek 

için yaptıkları çalışmada CRP ve ESR’nin etkili olmadığını göstermişlerdir(14). Başka bir 

çalışmada ise, diyabetik ayak yarası ile başvuran hastalar hiç bir cerrahi tedavi 

uygulanmayan grup, sadece debridman uygulanan grup ve ampütasyon uygulanan grup 

olarak üç gruba ayrılmıştır. Ampütasyon uygulanan hastaların ve debridman yapılan 

hastaların ortalama CRP ve ESR değerleri, herhangi bir cerrahi işlem uygulanmayan 

hastalara göre daha yüksek olduğu görülmüştür (2) Aziz ve arkadaşları ESR 100 mm/ saat 

ve üzeri olmasını, CRP nin 15 mg/dl ve üzeri olmasını ekstremite kaybı için önemli bir 

prediktif faktör olduğu söylenmiştir (15).  
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Bu çalışmada diz altı ampütasyonu ile tedavi edilebilen hastaların ESR ve CRP değerleri 

her hangi bir ampütasyon gerektirmeyen ve ya sadece parmak ampütasyonu gerektiren 

hastalardan daha yüksek olarak bulundu.  

WBC diyabetik ayak yaralarında ampütasyon için risk faktörleri olarak kabul edilir 

(16,17).   WBC değerlerine bakıldığında ise ampütasyon uygulanan gruplarda WBC 

değerleri daha yüksek bulunmuştur (17,18,19). Başka bir çalışmada ise 15.0x109/L ve 

üzerinde olasının ekstremite kaybı için önemli bir prediktif faktör olduğu 

söylenmiştir.(15) 

Bu çalışmada diz altı ampütasyon uygulanan hastaların WBC ortalaması 14,12±6,2 iken 

nötrofil yüzdesi 80,03±9,85 olarak hesaplandı. Aynı zamanda diz altı ampütasyonu 

yapılan hastaların WBC değerlerinin debridman yapılan hastalardan daha yüksek olduğu 

görüldü.  

Aziz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hemoglobin değerinin 10.0 g/dl ve altında 

olması kreatinin değerlerinin 150 mmol / l olmasının ekstremite kaybı için önemli bir 

prediktif faktör olduğu söylenmiştir (15). Diz altı ampütasyonu yapılan hastaların 

hemoglobin ve albümin değerleri debridman ve parmak ampütasyonu yapılan 

hastalardan daha düşüktü. 

Moon ve arkadaşları hemoglobin ve albümin değerini ampütasyon için bir risk faktörü 

olarak bulmazken (15) Guo ve arkadaşları ampütasyon uygulanan hastalarda 

hemoglobin ve albümin değerinin uygulanmayan hastalardan daha düşük olduğunu 

belirtmiştir (19). 
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Bununla birlikte, Santos ve ark. kreatinin, kan şekeri ve WBC düzeylerini majör 

ampütasyonlar için önemli risk faktörleri olarak bulmamışlardır.(20) 

Bizim çalışmamızda da hastaların başvuru anındaki kan şekeri ve kreatinin değerlerinin 

ampütasyonla ilişkisi olamadığını gördük. 

 Çalışmamızda majör ampütasyon uygulanan grubun CRP, ESR, WBC ve nötrofil 

yüzdesinin özellikle debridman ve parmak ampütasyonu yapılan gruptan yüksek, 

albümin, hemoglobin ve lenfosit yüzdesinin ise bu iki gruptan daha düşük olduğunu 

gördük. Diyabetik ayak yaralı hastaların yatış anındaki tam kan, biyokimya ve serolojik 

test değerleri hasta için gerekli olan cerrahi prosedür ile ilişkili bulunmuştur. Bu değerler 

hastaların tedavilerin planlanmasında klinisyenlere yardımcı olabilir. 
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KAYNAKLAR 

 

Tablo 1: Grupların Laboratuvar Sonuçlarına göre dağılımları 

  Debridman  Parmak  Ön ayak  Diz altı  p 

CRP (mg/L) Min-Mak 
(Medyan) 

6,45-287  
(69) 

3,38-421 
 (88,1) 

13-316 
(143) 

22,5-381 
 (157,5) 

0,006* 

Ort±Ss 81,255±71,15 100,4±90,3 151,9±107,9 167,8±103,5 

ESR( 
mm/hr)  

Min-Mak 
(Medyan) 

5-113 
(61,50) 

2-140  
(62) 

25-100 
(54,5) 

38-228 
(105) 

0,001* 

Ort±Ss 59,03±31,134 64,73±35,54 59,25±26,86 105,6±240,7 

WBC (x103) Min-Mak 
(Medyan) 

5,05-26,5 
(9,12) 

5,10-23,2  
(10,7) 

5,07-22,2 
(11,58) 

3,67-30,59 
(12,44) 

0,045* 

Ort±Ss 10,6±4,68 11,5±3,52 12,4±5,3 14,12±6,2 

Nötrofil (%) Min-Mak 
(Medyan) 

53,9-89,3 
(68,3) 

44,9-88,7 
 (76,7) 

51,2-91,2 
(77,2) 

58,8-93,8 
(82,6) 

0,007* 

Ort±Ss 70,84±9,62 73,27±12,88 77,4±11,4 80,03±9,85 

Lenfosit (%) Min-Mak 
(Medyan) 

1,6-38,5 
(20,55) 

5,6-44,4 
 (14) 

3,2-35,8 
(10,8) 

2,9-33,9 
(9) 

0,009* 

Ort±Ss 19,67±8,90 17,14±9,11 14,12±10,11 12,36±8,9 
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Monosit (%) Min-Mak 
(Medyan) 

4,6-13,1  
(6,8) 

3,7-10,6 
 (7) 

1,6-10,4 
(6,9) 

3-8,7 
(6,3) 

0,195 

Ort±Ss 7,3±1,94 7,2±1,65 6,7±2,5 6,1±1,66 

Trombosit  
(x103) 

Min-Mak 
(Medyan) 

173-770 
(314,5) 

125-773  
(301) 

165-499 
(340) 

252-672 
(350) 

0,308 

Ort±Ss 330±113,8 331,9±120,20 340,8±97,6 367,6±99,9 

Kan şekeri 
(mg/dl) 

Min-Mak 
(Medyan) 

67-497 
 (197) 

94-620  
(215) 

63-291 
(221) 

72-748 
(223) 

0,687 

Ort±Ss 212,7±103 228,19±100,34 194,3±70,7 232±143,1 

Kreatinin 
(g/L) 

Min-Mak 
(Medyan) 

0,52-2,55 
(1,03) 

0,55-8,30 
 (1,04) 

0,52-1,5 
(0,87) 

0,51-3 
(0,99) 

0,519 

Ort±Ss 1,15±0,52  1,38±1,25 0,96±0,35 1,22±0,7 

Albumin  
(g/L) 

Min-Mak 
(Medyan) 
Ort±Ss 

17,2-48,9 
(38,9) 
35,45±6,62 

20,5-48,7 
 (37,2) 
36,7±5,65 

25-39,5 
(31,5) 
31,9±4,9 

17-52,2 
(27,6) 
29,8±8,1 

0,000* 

Hemoglobin  
(g/dL) 

Min-Mak 
(Medyan) 

8,6-16,7 
 (12,3) 

8,3-16,7 
(12,6) 

8,1-14,8 
(10,8) 

8,4-13,2 
(10,1) 

0,000* 

Ort±Ss 12,5±2,03 12,29±1,96 11,5±2,25 10,25±1,3 
  Kruskal Wallis Test   *p<0,05 
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COVID-19 Küresel Salgını Nedeniyle Takip ve Tedavi Süreci 
Aksayan Obezite Hastalarının Takibinde Dijital Uygulamaların 
Etkinliğinin Araştırılması 

Remziye Nur Eke1, Yalçın Albayrak2, Hatice Esen3, Seçil Kuru1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği  
2Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı ABD  
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AR-GE Birimi    

 

Giriş: Obezitenin COVID-19 hastalarında akciğer tutulumunu ve yoğun 

bakım ihtiyacını arttırdığını gösteren pek çok klinik çalışmanın ardından, 

pandemi sürecinde obezite ile mücadele bir kez daha önem kazanmıştır. 

Yüksek motivasyonla başarılı sonuçlar elde ettiğimiz Obezite Merkezinde 

takipli hastaların, pandemi günlerinde motivasyonlarını kaybederek eski 

kilolarına dönmesini engellemek amacıyla, hastaların takibinde uzaktan 

erişim yoluyla çevrim içi sunum uygulamalarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

doğrultuda TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 

Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik 

Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” özel proje çağrısına başvurulmuş ve 120S445 numaralı 

projemiz onaylanarak bütçe desteği almıştır.  

Yöntem: Prospektif, klinik araştırmanın evrenini 01.09.2019-15.03.2020 tarihleri 

arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite 

Merkezinde takip ve tedavisi yapılan 118 hasta oluşturmuştur. COVID-19 küresel salgını 

nedeniyle takip ve tedavisine ara verilen bu 118 hasta proje ekibi tarafından araştırmaya 

dahil edilme kriterlerine göre değerlendirilmiş ve 18-50 yaş arasında, VKİ≥30, Obezite 

Merkezinde 3. modül eğitimlerini (obezite-sebebi-tanısı-tedavisi-yapılması gereken 
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yaşam tarzı değişiklikleri ve obezite merkezinde uygulanacak hizmet ile ilgili temel bilgi 

ve becerilerin edinildiği modül) tamamlamış, akıllı telefon sahibi olup telefon 

uygulamalarını kullanabilme becerisine sahip olan 43 hasta tespit edilmiştir. Daha sonar 

hastalar Merkeze davet edilmiş, Proje, telefon aplikasyonu ve bileklik (Proje kapsamında 

Proje bütçesi ile alınacak olan bileklikler, bileklikler aracılığı ile alınacak olan-egzersiz 

çeşidi ve süresi, harcanan kalori miktarı, uyku süreleri- veriler)  hakkında 

bilgilendirilmişlerdir. Projeye katılma konusunda gönüllü olan 30 hasta araştırmaya dahil 

edilmiş ve bilgilendirilmiş gönüllü olur formları imzalatılmıştır. 1 Temmuz-20 Eylül 2020 

tarihleri arasında ekipman ve hizmet alımı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 21 

Eylül 2020 tarihi itibari ile 30 hastanın Proje kapsamındaki ilk antropometrik ölçümleri, 

doktor muayeneleri, diyetisyen-psikolog-fizyoterapist görüşmeleri yapılmıştır. Proje 

kapsamındaki bu ilk görüşmelerde her hastamız için ona özel diyet-kalori programı 

hazırlanmış, egzersiz planlamaları yapılmış, davranış ve bilinç değiştirmeye yönelik 

gerekli motivasyon sağlanmıştır. Ayrıca teknik ekip tarafından geliştirilen yazılım 

hastaların akıllı telefonlarına indirilmiş, telefon-bileklik senkronizasyonu yapılmış ve 

bilekliklerin teslimatı sağlanmıştır. Sonrasında; 

1. Hastalar daha önce kendilerine öğretilen porsiyon ölçüleriyle tükettikleri tüm gıdaları 

akıllı telefonları üzerinden gün içinde eş zamanlı olarak veri tabanına aktarmışlar, bu 

bilgileri girdikçe geriye kalan alabilecekleri maksimum kalori hakkında uyarılmışlardır. 

Tüm hastalara günlük olarak ana-ara öğün saatleri, öğün atlamamaları, her gün en az 

2 litre su tüketmeleri gerektiği düzenli olarak hatırlatılmıştır. Ayrıca diyetleriyle ilgili 

tüm veriler Merkez diyetisyeni tarafından değerlendirilmiş ve haftalık olarak 

diyetlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
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2. Hastalar açlıktan başka, yeme davranışını tetikleyen duygularını (stres, üzüntü, 

boşluk, öfke) günlük olarak veri tabanına girmişler, böylece hastaların yeme 

davranışlarını tetikleyen duygusal duruma yönelik daha önce Merkez psikoloğunca 

hazırlanan motivasyonel ifadeler telefonuna mesaj olarak iletilmiştir. Ayrıca bu 

durum günlük, haftalık, aylık olarak Merkez psikoloğu tarafından 

değerlendirilebilmiş, yapılan bireysel görüşmeler ve terapilerle hastaların bu 

duyguyla başa çıkma becerileri arttırılmıştır. 

3. Projeye başlanmadan önce hastaların günlük uyku süreleri ve zaman aralıklarının 

bileklikleri aracılığıyla veri tabanına aktarılması hedeflenmişti ancak sistemsel ya da 

kişisel bir takım nedenlerle (uyurken bilekliği çıkarmak, şarja takmak gibi) bu verilerin 

alınmasında zaman zaman bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Yetersiz de olsa elde edilen 

veriler ışığında hastaların uyku sorunları ile ilgili merkez hekimi ve psikoloğunca doğru 

uyku zaman ve süreleri konusunda bilgilendirmeler yapılmış, gerekli önerilerde 

bulunulmuş, yeri geldiğinde medikal tedavileri düzenlenmiştir. 

4. İkinci modülde kişiye özel olarak önerilmiş olan günlük ev egzersizleri ortalama 

yakılan kalori miktarları aracılığıyla (bileklikler ile) veri tabanına aktarılmış, kişinin 

günlük aktivite durumuna göre daha önce Merkez fizyoterapistince hazırlanan 

motivasyonel uyarılar, hatırlatmalar telefonuna mesaj olarak gönderilmiştir. Ayrıca 

veri tabanından elde edilen veriler ışığında hasta görüşmelerinde de gerekli uyarılar, 

öneriler pratik olarak da hastalarla paylaşılmıştır. 

5. Hastaların 2 haftada bir kez Obezite Merkezine gelip tartılmaları sağlanmış, böylece 

Obezite Merkez ekibince kilo izlemi yapılabilmiştir. İki haftalık hedef kilo kaybında 
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aksaklıklar yaşanan hastalarda diyet ve egzersiz programlarının tekrar gözden 

geçirilmesi sağlanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 42,57 ± 7,57 yıl olarak 

hesaplanmıştır; %96,7’si (n=29) kadın, %90’ı (n=27) evlidir. Hastaların ortalama 

kilolarının proje sonunda 92,25 kg’dan 89,7 kg’a; VKİ’lerinin ise 35,5 kg/m2’den 34,8 

kg/m2’ye düştüğü gözlenmiş ve bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,001). Laboratuvar parametrelerinden HbA1c ve trigliserit düzeyleri ile sistolik ve 

diastolik kan basınçlarında da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşme saptanmıştır. 

Bunun yanında tüketilen kalori miktarlarındaki değişimler ile açlık insülini, insülin direnci 

ve trigliserit değişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde orta derecede 

bir korelasyon elde edilmiştir. Ayrıca proje sonu yürüyüş egzersizi süresindeki artışın kilo 

kaybını arttırdığı, açlık insülini ve HOMA-IR değerlerindeki artışın ise kilo kaybını azalttığı 

gözlenmiştir.  

Sonuç: Sonuç olarak çevrim içi veya akıllı telefon/akıllı bileklik tabanlı takip ve 

yönlendirmelerin, pandemi sebebiyle hastaneye gitmeyi tercih etmeyen obezite 

hastalarının tedavilerinin idamesinde etkin bir yöntem olarak kullanılabileceği tespit 

edilmiştir. Genel popülasyonun bile yaşam tarzı değişiklikleri sebebiyle kilo aldığı 

pandemi günlerinde uzun yıllar kilo kontrolü konusunda başarılı olamamış obezite 

hastalarının kilo vermeyi başarabilmeleri, ayrıca bu kadar kısa sürede önemli sağlık 

göstergeleri olan kan basıncı ve kan şekeri regülasyonunda elde edilen başarı 

araştırmanın en önemli kazanımlarıdır. Projeden elde edilen verilerin gelecekte sağlıkta 

dijitalleşme konusunda yapılacak yeni çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite hastaları, COVID-19, küresel salgın, dijital takip 
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Annelerin İnfantil Kolik İle İlgili Algı, Tutum Ve Davranışları 

Adnan Barutçu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal 
Pediatri Bilim Dalı, Adana (ORCID id: 0000-0001-8930-1122) 

 

GİRİŞ 

Yaşamın ilk dönemlerinde bebeklerin kendilerini ifade edebilme, 

duygularını gösterebilme yollarından biri de ağlama davranışıdır. Toplumda 

yapılan kohort çalışmalarında ailelerin beşte birinin bebekleri sağlıklı olsa 

dahi ağlama sorunlarının olduğunu göstermektedir (1). “Aşırı ağlama”nın 

henüz belirlenmiş net bir tanımı yapılamamıştır. Aileleri endişelendiren ve 

hastaneye başvuruların önemli bir bölümünü oluşturan bu şikayetin 

sebeplerinden biri de infantil koliktir. İnfantil kolik için farklı tanımlamalar 

olsa da en çok kullanılan Wessel’in 3’ler kuralıdır. Buna göre doğumu 

takiben ilk haftalarda başlayan, günde 3 saatten fazla, haftada 3 günden fazla olan ve en 

az 3 haftadır devam eden, genellikle öğleden sonra ve/veya akşam saatlerinde ortaya 

çıkan, açıklanamayan ve kontrol edilemeyen ağlama nöbetleri olarak tanımlanmaktadır 

(2). İnfantil kolik sıklığı dünyada %10-30 arasında değişmektedir (3-5). İnfantil koliğin 

kanıtlanmış etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. Baş edilemeyen ağlama davranışı 

üzerine aileler alternatif tedavi seçeneklerine veya geleneksel bazı yöntemlere sıklıkla 

başvurabilmektedir. Çalışmamızın amacı annelerin infantil kolikli sık ağlayan bebeklerle 

ilgili algı tutum ve davranışlarının incelenmesidir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Mart 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne aşırı ağlama şikayeti başvuran ve infantil kolik 

tanısı konulan toplam 80 hasta ile tamamlandı. Annelere çalışmanın amacı anlatılarak 

çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerden sözlü ve yazılı onam alındı. Sık ağlama 

dışında ek şikayeti olmayan, ağlama öyküsü Wessel ve ark. (2) tarafından düzenlenen 

3’ler kuralına uyan, fizik muayenede başka bir patolojik bulgu saptanmayan, term 

doğmuş bebekler çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya prematür doğan, eşlik eden kronik 

hastalığı, konjenital anomalisi, perinatal asfiksi anamnezi ve/veya asfiksi sekeli olan 

bebekler ve anneleri alınmadı. Hastaların annelerine yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılarak anket uygulandı. Anne ve bebeklerin sosyo-demografik özellikleri, annelerin 

bebekleri ağladığında bu durumla başa çıkma yöntemleri ve tepkileri sorgulandı. Çalışma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler 

(yüzde, frekans ve ortalama) kullanılarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya toplamda infantil kolik tanısı konulan 80 hasta ve annesi dahil edildi. Tanı 

konulduğunda hastaların yaşlarının ortalama 32.6±13.1 gün olduğu görüldü. Hastaların 

%46.2’si kız iken, %53.8’i erkekti. Bebeklerin beslenme şekli %60 ile en sık anne 

sütü+formül mama idi. Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 26.4±5.3 yıl, 

%33.7’si ilkokul mezunu ve %63.8’i herhangi bir işte çalışmıyordu. Çalışmaya dahil edilen 

bebeklerin sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen bebeklerin sosyodemografik özellikleri 

 Ortalama±SD 

Hastaların tanı konulma yaşı (gün) 32.6±13.1 

Anne yaşı (yıl) 26.4±5.3 

 n (%) 

Cinsiyet  
Kız 
Erkek 

 
37 (46.2) 
43 (53.8) 

Doğum şekli 
Normal vajinal yol ile doğum 
Sezeryan (C/S) ile doğum 

 
45 (56.3) 
35 (43.7) 

Doğum kilosu (gram) 3170±530 

Bebeğin beslenme şekli 
Sadece anne sütü 
Anne sütü+formül mama 
Sadece formül mama 

 
28 (35) 
48 (60) 
4 (5) 

Annenin eğitim durumu 
Okuma yazma bilmiyor 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 

 
19 (23.8) 
27 (33.7) 
19 (23.8) 
9 (11.2) 
6 (7.5) 

Ailelerin aylık gelir durumu 
<2000 TL 
2001-5000 TL 
>5000 TL 

 
18 (22.5) 
50 (62.5) 
12 (15) 

Annenin çalışma durumu (çalışıyor/çalışmıyor) 29 (36.2)/51 (63.8) 

Anne sigara kullanıyor/kullanmıyor 12 (15)/68 (85) 

 

Annelerin kolikle başa çıkmada bebeklerine uyguladığı yöntemler arasında en çok; 

%90’ının bebeğin karnına masaj uyguladığı, %83.7’sinin bebeğini salladığı, %65’inin 

emzirmeye çalıştığı, %58.7’sinin simetikon damla içeren ilaç kullandığı, %51.2’sinin kol 

ve bacaklarına egzersiz yaptığı saptandı. Annelerin kolikle başa çıkmakta kullandığı 

tedavi veya alternatif yöntemler Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Annelerin kolikle başa çıkmakta kullandığı tedavi veya alternatif yöntemler* 

 n (%) 

Karnına masaj uygulaması 72 (90) 

Bebeği sallama 67 (83.7) 

Emzirme 52 (65) 

Kol ve bacaklarına egzersiz yaptırma 41 (51.2) 

Karnına zeytinyağı sürme 33 (41.2) 

Bitki çayı içirme (adaçayı, çörek otu yağı, rezene, kimyon, bodur 
otu, papatya) 

24 (30) 

Sarmalama veya kundaklama 12 (15) 

Hafif tekdüze ses dinletme (traş makinası sesi, fön sesi, çamaşır 
makinası sesi, elektrik süpürgesi sesi vb.) 

9 (11.2) 

Araba ile dışarda gezdirme 6 (7.5) 

Müzik dinletme 4 (5) 

Ağrı kesici ilaç verme 
Parasetamol şurup 
İbuprofen şurup 
Parasetamol suppozituvar 

 
5 (6.3) 
4 (5) 
17 (21.2) 

Gaz giderici damla kullanma 
Simetikon damla 
Probiyotik damla 
Laktaz enzimi içeren damla 

 
47 (58.7) 
27 (33.7) 
3 (3.7) 

*Bu bölümde birden fazla seçenek belirtilmiştir. 

Uygulamaların %83.8’inin aile büyükleri ve yakın akrabalardan, %70’inin komşulardan, 

%45’inin aile hekimlerinden ve %42.5’inin internetten edinilen bilgiler ile başlandığı 

tespit edildi (Tablo 3). 
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Tablo 3. Annelerin bebeklerine uyguladıkları yöntemleri kim tarafından/nereden öğrendiği* 

 n (%) 

Aile büyükleri ve yakın akrabalar 67 (83.8) 

Komşular 56 (70) 

Aile hekimi 36 (45) 

İnternet 34 (42.5) 

Çocuk doktoru 28 (35) 

Hemşire-ebe 21 (26.2) 

Televizyon programları 17 (21.2) 
*Bu bölümde birden fazla seçenek belirtilmiştir. 

TARTIŞMA 

İnfantil kolik nedeni günümüzde hala net olarak belirlenemeyen, aileleri endişelendiren 

ve anne ile bebek arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilen bir durumdur (6, 7). Literatür 

incelendiğinde infantil koliğin sıklıkla 1-3 ay arasında görüldüğü ve 6 ile 8. haftalar 

arasında pik yaptığını gösteren çalışmalar mevcuttur (6, 8). Çalışmamızda da tanı 

konulduğunda hastaların yaşlarının ortalamasının 32.6±13.1 gün olup bu sonuç literatür 

ile benzerlik göstermekteydi. Çalışmamızda %53.8 hastanın erkek olduğu görülmekle 

birlikte literatürde cinsiyet ile infantil kolik arasında bir ilişki bulunamamıştır (8, 9). 

Clifford ve ark’ın (10) yaptıkları çalışmada çalışan annelerin bebeklerinde infantil koliğin 

daha az görüldüğü bildirilse de yapılmış pek çok çalışmada annenin çalışma durumu ile 

kolik arasında net bir ilişki kurulamamıştır (8, 11).  Anne sütü alan bebeklerde formül 

mama kullanan bebeklere göre infantil koliğin bazı çalışmalarda daha sık, bazı 

çalışmalarda ise koruyucu olduğuna dair çalışmalar mevcut olup literatürde bu açıdan 

net bir fikir birliği yoktur (9, 10, 12). 

İnfantil koliğin günümüzde henüz etkisi kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır. 

Bebeklerin kucağa alınması; araba ile gezdirilmesi; karnına masaj yapılması; saç 
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kurutma, elektrik süpürgesi vb. makinaların seslerinin dinletilmesi; çeşitli dış uyaranların 

azaltılması gibi davranışsal tedavilerin fayda sağladığına dair çalışmalar mevcuttur (13-

15). Annelerin bebeklerindeki bu gaz sancısını gidermede en çok kucağa alma (%87.9), 

masaj yapma ve/veya sallama (%79.4) gibi uygulamalar yaptıkları saptanmıştır (8). Çiftçi 

ve Arıkan’ın yaptıkları çalışmada ise annelerin tamamının davranışsal uygulamalar 

yaptıkları; %66’sının ilaç, %64,5’inin ise doğal tedavi yöntemleri kullandıkları 

saptanmıştır (16). Çalışmamızda da benzer şekilde %90 oranında bebeğin karnına masaj 

uygulanması, %83.7 oranında bebeğin sallanması, %65 oranında bebeğin emzirilmesi 

şeklinde sıklıkla geleneksel ve davranışsal alternatif yöntemler kullanıldığı; bunun yanı 

sıra %21.2 oranında parasetamol etken madde içeren  suppozituvarların ağrı kesici ilaç 

olarak ve %58.7 ile sıklıkla simetikon içeren gaz giderici damlaların kullanılmakta olduğu 

tespit edildi. 

SONUÇ 

İnfantil kolik; nedenleri halen net olarak aydınlatılamamış ve tedavisi üzerinde 

kesinleşmiş bir fikir birliği olmayan, doğum sonrası dönemde anne ve bebek üzerinde 

önemli stres faktörü yaratan klinik bir durumdur. Ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile 

ayırıcı tanı yapılmalıdır. Organik patolojiler ekarte edilmelidir. Tanı konulduktan sonra 

bu sürecin iyi seyirli ve geçici olduğu ailelere detaylı olarak anlatılmalıdır. Sigara gibi 

engellenebilir risk faktörlerinin uzaklaştırılması önerilmelidir. Annelerin evde birçok 

geleneksel uygulamaya başvurdukları ve bunları sıklıkla aile büyükleri, yakın akraba ve 

komşulardan edindikleri bilgiler ile yaptıkları belirlenmiştir. Süreç uzun bir dönem 

devam edebileceğinden; anne bebek ilişkisinin güçlendirilmesi, ailedeki stres düzeyinin 

azaltılması önem arz etmektedir. Farklı kültürel yaklaşımlara bağlı yanlış bilgi ve 
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uygulamalara yönelimi önlemek amacıyla sabırla ailelere her başvuruda destek 

verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnfantil kolik, bebek, anne, ağlayan bebek, uygulanan yöntemler. 
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Tip 2 Diabetes Mellitus Tanısı Olan Hastalarda Gama Glutamil 
Transferaz Seviyesinin Ve Kardiyometabolik Risk Faktörlerinin 
Diyabetik Retinopati Evrelemesine Etkisi 

Melek Özdemir1, Yaşar Dağ2, Mehmet Uzunlulu3, Aylin Ardagil Akcakaya4 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
2Mardin Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
4Dünya Göz Hastanesi Ataköy Şubesi Göz Hastalıkları Kliniği   

 

GİRİŞ 

Diyabetin (DM) kronik komplikasyonları geniş bir klinik spektruma sahiptir. 

Glikozilasyon, lipid metabolizmasındaki anormallikler, kronik inflamatuvar 

durum, oksidatif sistem bozukluklarının neden olduğu mikrovasküler ve 

makrovasküler komplikasyonlar diyabet için başlıca morbidite ve mortalite 

nedenidir [1,2]. DM süresi, diyabetik retinopati prevelansının 

belirlenmesinde en önemli belirleyici faktördür [3]. DM tanılı her bireyin kontrolleri 

görme keskinliği değerlendirmesi, biyomikroskopik muayene, göz içi basınçları ölçümü 

ve göz dibi incelemesi ile yapılmalıdır [4].  

Gama glutamil transferaz (GGT), membrana bağlı bir glikoprotein olup, gama glutamil 

gruplarını gama glutamil peptidlerden diğer peptidlere, aminoasitlere ve suya taşıyan 

bir peptidaz enzimidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, metabolik sendrom paremetreleri 

ile birlikte referans aralığının üst seviyelerinde artmış GGT aktivitesine işaret etmektedir 

[5,6]. Bu çalışmanın amacı retinopatisi olan ve olmayan tip 2 diyabetik hastalarda GGT 

düzeylerini belirlemek ve metabolik kontrol ile diyabetik retinopati arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmekti.  
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MATERYAL ve METOD  

Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç 

hastalıkları poliklinikleri, Diyabet polikliniği ve Göz Hastalıkları Retina polikliniklerine 

başvuran bireyler dahil edildi. Çalışma öncesi etik komisyonu tarafından etik kurul onayı 

alındı Çalışma süresince Helsinki Deklerasyonu prensiplerine uyuldu.  

Çalışmaya alınma kriterleri hastaların 40 yaş üstü olması, Tip 2 DM olması, Çalışma grubu 

için diyabetik retinopati bulunması, kontrol grubu için diyabetik retinopati bulunmaması 

istendi. Çalışmadan dışlanma kriterleri olarak alkol kullanımı, bilinen akut veya kronik 

hepatobiliyer hastalık (Karaciğer sirozu, kolanjit vs), ilaç kullanımı (fenitoin, fenobarbital, 

parasetamol, TAD vs), kronik böbrek hastalığı, diğer nedenlere bağlı retinopati varlığı 

(hipertansiyon, radyasyona bağlı retinopati, sistemik malignite, kollajen doku hastalığı 

vs) belirlendi.  

Çalışma kriterlerine uyan hastaların ayrıntılı öyküsü alındı, fizik muayeneleri yapıldı, son 

3 ay içerisinde bakılmış kan sonuçları kaydedildi. Hastaların aynı hekim tarafından 

sistemik ve oftalmolojik hikayeleri, detaylı oftalmolojik muayeneleri; Snellen eşeline 

göre görme keskinlikleri, Goldmann aplanasyon tonometrisi ile göz içi basınçları, 

biyomikroskopik muayeneleri, indirekt oftalmoskop ile fundus muayeneleri yapıldı. 

Gerekli görülen hastaların Goldman’ın üç aynalı ve Quadrospheric(Volk) kontakt lensi ile 

fundus muayeneleri yapıldı. Diyabetik retinopati saptananlar hasta grubunu, diyabetik 

retinopati saptanmayanlar kontrol grubunu oluşturdu. Gruplar demografik, 

antropometrik, biyokimyasal düzeylerine göre karşılaştırıldı. Parametreler arası 

ilişkilerin değerlendirilmesinde de Pearson Korelasyon Analizi ve Spearman’s Korelasyon 

Analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.01 ve p<0.05 düzeylerinde değerlendirildi. 
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BULGULAR 

Çalışmaya toplam 166 tip 2 diyabetli hasta (ortalama yaş: 61 ± 8 yıl) alındı. Hastalar 

retinopatisi olan (n=108) ve retinopatisi olmayan (n=58) iki gruba ayrıldı. Retinopatisi 

olan ve olmayan grupların özellikleri tablo 1’de verilmiştir. Retinopatisi olan grupta 

hipertansiyon sıklığı (p<0.001), oral antidiyabetik (p=0.005) ve insülin (p<0.001) kullanan 

hasta sıklıkları, bel çevresi (p=0.002), ortalama arteriyel kan basıncı (p<0.05), açlık kan 

glukozu (p<0.001), HbA1c (p<0.001), ve kreatinin (p=0.01) ortalamaları kontrol grubuna 

göre yüksek, GFR (p=0.004) ortalaması düşük bulundu. 

Diyabetik retinopatisi olan ve retinopatisi olmayan grupların kinik özellikleri ile GGT 

arasındaki korelasyon analizi tablo2’de verilmiştir. Retinopatisi olan grupta bel çevresi 

(r=0.197, p=0.04), ortalama arteriyel kan basıncı (r=0.303, p=0.001), açlık kan glukozu 

(r=0.201, p=0.03), HbA1c düzeyi (r=0.237, p=0.01), ALT düzeyi (r=0.283, p=0.003), AST 

düzeyi (r=0.378, p<0.001) ile pozitif yönde korelasyon bulundu. Retinopatisi olmayan 

grupta ise ortalama arteriyel basınç (r=0.323, p=0.01), açlık kan glukozu (r=0.275, 

p=0.03), trigliserid düzeyi (r=0.337, p=0.012), ALT düzeyi (r=0.353, p=0.006) ile pozitif 

yönde korelasyon bulundu. 

Retinopatisi olan ve olmayan grupların ortalama diyabet süreleri karşılaştırıldığında 

diyabet süresi uzadıkça retinopati sıklığının arttığı, retinopatisi olmayanların büyük 

çoğunluğunda ise diyabet süresinin <10 yıl olduğu görüldü (tablo3). 
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Tablo 1: Grupların demografik, antropometrik ve biyokimyasal özellikleri 

 Tüm grup 
(n=166) 

Retinopati(+) 
(n=108) 

Retinopati(-) 
(n=58) 

P 

HT sıklığı; n (%) 107 88 (78.5) 23 (21.5) <0.001 

Diyabet tedavi 
(n,%) 
 

OAD 121 71 (58.6) 50 (41.3) 0.005 

İnsülin                            91 80 (87.9) 11 (12.1) <0.001 

Bel çevresi (cm) Genel 101  104 (97-114) 96 (92-104) 0.002 

OAB (mmHg) 90  93 (87-100) 87 (83-97) 0.05 

Açlık kan glukozu (mg/dl) 187±78 202±76 158±76 <0.001 

Total kolesterol (mg/dl) 205 ±48 204±50 207±42 0.63 

Trigliserit (mg/dl)       174±105 178±104 175±109 0.93 

LDL kolesterol (mg/dl) 124±43 123±45 124±39 0.56 

HbA1C (%) 8.3±2.0 8.7±1.8 7,6±2,3 <0.001 

GGT (IU/L) 25±19 25±20 26±17 0.16 

Kreatinin (mg/dl) 0.8±0.2 0.9±0.2 0.7±0.17 0.03 
HT: hipertansiyon, OAD: oral antidiyabetik, OAB: ortalama arteriyel basınç,  

 

Tablo 2: GGT ile kinik özellikler arasındaki korelasyon analizi 

 GGT 

Tüm grup Retinopati(+) Retinopati(-) 

R P r p r P 

Bel çevresi (cm) 0.066 0.40 0.197 0.04 -0.086 0.52 

OAB(mmHg) 0.276 <0.001 0.303 <0.001 0.323 0.01 

Açlık kan glukozu (mg/dl) 0.149 0.05 0.201 0.03 0.275 0.03 

Total kolesterol (mg/dl) 0.138 0.08 0.134 0.16 0.116 0.39 

Trigliserit(mg/dl) 0.238 0.002 0.17 0.07 0.337 0.012 

LDL kolesterol (mg/dl) 0.068 0.39 0.49 0.61 0.112 0.41 

HbA1C  (%) 0.160 0.04 0.237 0.01 0.231 0.08 

AST (IU/L) 0.297 <0.001 0.378 <0.001 0.178 0.18 

ALT (IU/L) 0.297 <0.001 0.283 0.003 0.353 0.006 

OAB: ortalama arteriyel basınç, GGT: gama glutamil transferaz,  
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Tablo 3: Diyabetik Retinopati ile Diyabet süresinin özellikleri 

Diyabet süresi Retinopati (+) Retinopati (-) P 

0-5 yıl (n,%) 8 (22.2) 28 (77.8) <0.001 

5-10 yıl (n,%) 12 (36.4) 21 (63.6) <0.001 

10-15 yıl (n,%) 26 (86.7) 4 (13.3) <0.001 

15-20 yıl (n,%) 18 (81.8) 4 (18.2) <0.001 

>20 yıl (n,%) 44 (97.8) 1 (2.2) <0.001 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada retinopatisi olan ve olmayan tip 2 diyabetli hastalarda serum GGT 

düzeyleri anlamlı farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte hastalarda GGT 

düzeylerinin açlık kan şekeri, HbA1c, ortalama arteriyel kan basıncı ve trigliserit 

düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterdiği görülmüştür. 

DM serbest radikallerin arttığı ve/veya antioksidan mekanizmaların aktive olduğu 

oksidatif stres durumlarından birisidir [7]. İntrasellüler glutatyon oksidan streste azalır. 

Önemli bir antioksidan olan glutatyonun seviyesinin korunması için GGT enzimi salınımı 

artar. Yapılan çalışmalar referans değerleri içinde olup üst sınırda olan GGT değerlerinin 

oksidatif stresin erken ve sensitif göstergesi olduğunu belirtmektedir [8,9].  

Yapılan çalışmalarda diyabetik nöropati ve nefropati ile birlikte referans aralığının üst 

seviyelerinde artmış GGT aktivitesine işaret etmektedir. Bu çalışmalarda oksidan stres 

ve insülin direnci ile ilişkili bulunmuştur [5,10,11]. Bununla birlikte retinopati ile GGT 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir veri bulunmamaktadır. Bizim çalışmamızda 

retinopatisi olan ve retinopatisi olmayan tip 2 diyabetik hastalarda GGT düzeylerinin ve 

metabolik kontrolün diyabetik retinopati ile ilişkisini araştırmak hedeflenmiştir.  
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Lee ve arkadaşlarının yaptığı serum GGT seviyesinin metabolik sendrom, 

kardiyovasküler hastalıklar ve diyabetik mikrovasküler komplikasyonlarla ilişkisini içeren 

çalışmada patofizyolojik olarak oksidan stresin önemi ve GGT artışının erken ve sensitif 

gösterge olarak etkin bir gösterge olduğu tespit edilmiştir [12,13].  

Perry ve ark. Prospektif  kohort çalışmasında 7458 diyabet olmayan erkek hasta 

ortalama 12,8 yıl takip edilmiş ve takipler sırasında diyabet gelişen toplam 194 Tip 2 

Diyabetik  erkek hasta çalışmaya alınmıştır. Diyabetik hasta grubunda ortalama serum 

GGT düzeyi sınırda yüksek [20.9 U/L (19.3-22.6) (p<0.001)] bulunmuş ve GGT 

düzeyindeki artışın insülin direnci ve hepatosteatozu göstermede basit ve etkin bir 

marker olarak kullanılabileceği önerilmiştir [14]. Bizim çalışmamızda retinopatisi olan ve 

olmayan gruplarda serum GGT düzeyleri benzer bulunmakla birlikte retinopatisi olan 

gruplarda GGT ortanca değerleri üst aralıkta (19-36 U/L) bulunmuştur. Bu da bize 

GGT’nin mikrovasküler komplikasyonların erken tanısında bir belirteç olarak 

kullanılabileceğini düşündürmektedir. 

Henricsson ve ark. yaptığı bir çalışmada diyabet süresinin, diyabetik retinopati 

prevelansının belirlenmesinde en kuvvetli belirleyici faktör olduğu saptanmıştır [15]. O 

çalışmada 627 diyabetik hasta 8-10 yıl takip edilmiş ve düzenli takibe rağmen 247 (%39) 

hastada değişik evrelerde retinopati tespit edilmiş (%33 hafif, %4,8 NPR ve %1.8 PR). 

Bizim çalışmamızda retinopatısı olan ve retinopatisi olmayan gruplar diyabet süreleri 

bakımından karşılaştırıldığında Henricsson ve ark. verilerine benzer şekilde retinopatisi 

olmayan grubun daha çok ilk 10 yıl içinde olduğu oysaki retinopatisi olan grubun 10 yıl 

ve üstü olduğu bulundu.  Diyabet süresinin artışı diyabetik mikrovasküler komplikasyon 
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sıklığını arttıran en önemli parametrelerdendir. Bu nedenle düzenli takip diyabetik 

komplikasyonları engelleyebilir ve ilerlemesi durdurulabilir.  

Çalışmamızda sağlıklı kontrol grubunun alınmamış olması verilerin yorumlanması 

bakımından kısıtlılık yaratabileceğini düşündürmektedir ve bu çalışmanın kısıtlılığıdır. 

Diyabetik olmayan sağlıklı gönüllülere göz dibi bakısı ve kan tahlili yapılması etik 

olmayacağı düşünüldüğü için çalışmamıza sağlıklı kontrol grubu alınmamıştır.  

SONUÇ 

Retinopatisi olan ve olmayan tip 2 DM tanılı hastalarda serum GGT düzeylerinin anlamlı 

farklılık göstermemekle birlikte sınırda yüksek GGT ile metabolik risk faktörleri arasında 

pozitif korelasyon bulunması GGT’nin diyabetik komplikasyonların erken tanısında 

belirteç olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Diyabetik hastalarda referans 

aralığının üst seviyelerinde artmış GGT aktivitesi görülebilir. Diyabet süresinin, diyabetik 

retinopati prevelansının belirlenmesinde en kuvvetli belirleyici faktör olduğu 

unutulmamalıdır. Diyabetik mikrovasküler komplikasyonlar için primer koruma kadar 

erken tanı ve tedavinin önemi vurgulanmalıdır. Serum GGT ölçümünün kolay, güvenilir 

ve pahalı olmayan bir yöntem olması nedeni ile erken mikrovasküler komplikasyon 

belirteci olarak kullanılabileceği düşünülmüş olup GGT düzeyi ve diyabetik retinopati 

arasındaki ilişki konusunda daha ileri çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı ileri 

sürülebilir. 
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Özet 

Amaç: Çalışmamızda, anne sütü ile beslenmeye ve emzik kullanımına etkili 

sosyodemografik faktörleri belirlemek, anne sütü ile beslenme sürecinde 

yaşanabilecek sorunları önceden saptamak ve emzik kullanımının emzirme 

etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Hastanemize herhangi bir sebeple başvuran 24-60 ay 

arası bebekleri olan 349 anne ile görüşülerek bir anket uygulandı. 

Bulgular: Annelerin %97,7'si emzirirken, %49'u ilk 6 ay sadece anne sütü 

vermişti. Doğum haftasının artması, erkek cinsiyet, ilk ve/veya tek çocuk olmak, anne 

yaşının artması, babanın emzirme konusundaki desteği, çalışan annelerde doğum 

sonrası kullanılan iznin uzaması emzirme süresini arttıran faktörler olarak bulunmuştu. 

Düşük doğum ağırlığı ile doğum, kardeşlerinin de 6 aydan kısa süre emzirilmesi, annenin 

eğitim düzeyinin yüksek olması, gebelikte annenin sigara kullanımı, erken ek gıdaya 

başlanması, mama kullanımı ve mamaya erken başlanması ve emzik kullanımı emzirmeyi 

olumsuz etkileyen faktörlerdi. Emzik kullanım oranı %41.8, süresi 18+/-10.22 ay 

saptandı. Emzik kullanımı, toplam anne sütü verme süresini azaltırken, 6 aydan önce 

anne sütünü kesme riskini 5.1 kat artırmaktaydı. Annenin eğitim düzeyinin yüksek 
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olması, yaşının küçük olması, anne baba veya diğer kardeşlerde emzik kullanma 

öyküsünün olması emzik kullanma oranlarını artıran faktörler olarak saptandı. 

Sonuç: Emzirme oranı yüksek olmasına karşın ilk 6 ay sadece anne sütü alma oranının 

düşük olmasının ilk 6 ayda ek gıda ve/veya mamaya başlanması ve emzik kullanımına 

bağlı olabileceği düşünüldü. Anne sütü verilme sürelerinin artırılması için anneye ve 

yardımcı olacak kişilere ilk 6 ay sadece anne sütü vermeleri önerilmeli, bu konuda 

annelere uygun şartlar verilmeli, ek gıda ve mamaya erken başlanması, emzik 

kullanımının emzirmeye olumsuz etkileri anlatılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: anne sütü, emzirme, emzik, anne sütü eğitimi 

GİRİŞ 

Bebeğin özellikle ilk aylarındaki besin gereksinimi ise onun için en ideal besin kaynağı 

olan anne sütüyle karşılanmalıdır (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebeklerin 

yaşamlarının ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmelerini önermektedir (2). Ancak 

doğum sonrası erken dönemde gelişen bazı sorunlar, bebeklerin bu sürede emme ve 

anne sütü ile beslenmesini olumsuz etkilemektedir (3,4). Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması'nın (TNSA) 2018 verilerine göre emzirme oranı yüksek (%98) olmasına 

karşın, sadece anne sütü alan bebeklerin oranı yaşla beraber hızla azalmaktadır (5).   

Emzik kullanımı gerek emzirme üzerine olumsuz etkileri, gerekse otit, diş çürükleri, 

dişlerde malokluzyon ve ishal sıklığında artışa sebep olması sebebiyle UNİCEF tarafından 

önerilmemektedir. Ancak, Ekim 2005'de Amerikan Pediatri Akademisi yaşamın ilk yılında 

uykuda emzik kullanımının ani bebek ölüm riskini azaltması nedneniyle ailenin isteğine 

bağlı olarak emzik kullanılabileceğini bildirmiştir (6). Bu çalışmada emzirme ve emzik 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

528 

kullanımının sosyokültürel, demografik özelliklerinin araştırılması yanı sıra, emzik 

kullanımının emzirme üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEMLER 

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 

pediatri polikliniklerine başvuran 24-60 ay arası bebekleri olan 349 anne bu çalışmaya 

dahil edildi. Çalışmada anne sütünü etkileyen faktörler, emzik kullanımı ve nedenleri, 

emzik kullanımının emzirme üzerine etkilerini araştırmaya yönelik bir anket formu 

hazırlandı. Katılımcıların çocuklarının anket uygulandığı tarihteki yaşının, emzirme süresi 

olarak önerilen 24 aydan büyük, emzirme dönemi ile ilgili uygulamalarda yanlış 

hatırlamalara neden olmamak için 60 aydan küçük olarak sınırlandırılması uygun 

görüldü. Anket formu annelere çalışma hakkında bilgi verilerek dağıtıldı. Okuma yazması 

olmayan annelere sorular ve seçenekler okunarak cevaplaması istendi. Anketteki sorular 

bebeğe ait sorular, ebeveyn bilgileri, emzirme sürecine ait sorular ve emzik kullanan 

bebeklerin anneleri tarafından cevaplanacak olan emzik kullanımı ile ilgili bilgiler olarak 

sınıflandırıldı. Anket çalışmasına başlanmadan önce Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'ndan onay alındı. Toplanan 

veriler ''SPSS 15,0'' istatistik programı kullanılarak kaydedildi. Çalışma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı 

sıra verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi, kruskal- Wallis, Sperman korelasyon, 

Mann-Whitney test, multivaryant analizler için lojistik regresyon modeli kullanıldı. 

İstatistiksel anlamlılık sınırı p < 0,05 değeri olarak kabul edildi. Emzik kullanımı bağımsız 

risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı. Tek 
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değişkenli analizde anlamlı bulunan faktörlerin analizi çok değişkenli lojistik regresyon 

analizinde değerlendirildi. 

SONUÇLAR 

Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 28.69±5.31 idi. Annelerin %85.7'si ev 

hanımıydı.  Çalışmaya dahil edilen 349 bebeğin ortalama yaşı 38.7±4.5 aydı. Bebeklerin 

341'i anne sütü almıştı, anne sütü alma oranı %97.7 idi. Çalışmada 8 bebek (%2,3) hiç 

anne sütü almamıştı, bunların 5 tanesi doğum sonrası sağlık sorunları nedeniyle 

hastanede yatarak izlenmişti. Bebeklerin %28.7'si 6 ay ve daha az anne sütü almıştı. İlk 

6 ay sadece anne sütü verme oranı (%49) düşüktü. Doğumların %43.3'ü sezeryan ile 

doğumdu. Hastaların %84.8'i matür doğum (37 hafta ve üzeri) ve %6'sı çoğul gebelikti. 

Bebeklerin %25.2'si tek çocuktu.  Anne sütü verilmesi ile ilgili bilgiler Tablo 1.1.’de 

gösterilmiştir. Normal doğumla doğan 198 bebeğin 118'i (%59.6) ilk 30 dk içinde anne 

sütü alırken, sezeryanla doğan 151 bebeğin 57'si (%37.7) ilk 30 dk'da anne sütü almıştı. 

Sezeryan ile doğumlarda ilk anne sütü alma zamanı uzamaktaydı (p=0.001). Toplam 

anne sütü verme süreleri annelerin net olarak kaç ay emzirdiklerini hatırlayamamaları 

nedeniyle zaman dilimlerine ayrılmıştı. Doğum haftası artıkça toplam anne sütü verme 

süresi de uzamaktaydı (r=0.125, p=0.02). Doğum ağırlığı 2500 gr'ın üzerinde olanlarda 

toplam anne sütü verme süreleri de uzamaktaydı (p=0.012). Erkek bebekler kızlardan 

daha uzun süre emzirilmekteydi (p=0.049). Ilk ve tek çocuklarda toplam anne sütü alma 

süresi kardeşi olanlara göre daha yüksekti (p=0.017). Kardeşleri 6 ay ve altında emzirilen 

bebeklerin de 6 aydan kısa süre emzirilme oranı yüksekti (p=0.000), lojistik regreyon 

analizi ile değerlendirildiğinde daha önceki çocuklarını 6 aydan kısa emziren annelerin 

bu bebeklerini de 6 aydan kısa emzirme riski 3.9 kat artmıştı. Anne yaşı artıkça toplam 
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emzirme süresi de artmaktaydı (p=0.032).  Sperman korelasyon ile kıyaslandığında anne 

eğitim düzeyi artıkça emzirme süresinin azaldığı saptandı (p=0.025). Babanın emzirmeye 

destek vermediği bebeklerin %41.7'si 6 aydan az emzirilmişti, babanın destek olması 

toplam anne sütü verme süresini arttırmaktaydı (p=0.006). Çalışan ve çalışmayan 

annelerde toplam emzirme süreleri arasında anlamlı fark yokken,doğum sonrası 

kullanılan anne izni uzadıkça  toplam anne sütü verme süresi de uzamaktaydı (p=0.000, 

r=0.627). Çalışmada mama kullanım oranı %54.2'di,  mama kullanımı ile toplam anne 

sütü verme süresi azalmaktaydı (p=0.000). Mamaya erken başlanması toplam emzirme 

süresini azaltmaktadır (p=0.000, r=0.269). Ek gıdaya ilk bir ayda başlananların %60'ı ≤6 

ay anne sütü alıyordu, ek gıdaya erken başlanması toplam anne sütü verme süresini 

azaltmaktaydı (p=0.004). Lojistik regresyon analizine göre; 6 aydan önce ek gıda ve/veya 

mamaya başlanmasıyla anne sütünün 6 aydan önce kesilme riski 9 kat artmaktaydı 

(OR=9.097, CI %95: 4.86-17). Annelerin sigara içme yüzdesi gebelikte %12.9 iken 

emzirme sürecinde %15.2'ye yükselmişti. Sigara içenlerde emzirme oranları daha 

düşüktü (p=0.04). Emzirme sürecinde en sık karşılaşılan sorun meme ile ilgili sorunlar 

(meme başı çöküklüğü, çatlak, mastit vs) %32.7 iken ,en sık emzirmeyi kesme nedeni; 

sütün yeterli olmaması (%29.6) idi. Çalışmada emzik kullanım oranı %41.8 ve emzik 

kullanma süresi 18±10,22 ay saptandı. Annelerin %67.8'i bebeği ağladığı için,%17.8 'i 

emzirememe nedeniyle emzik kullanmaya başladığını belirtti.  Emzik kullananlarda 

toplam anne sütü verme süreleri emzik kullanmayanlara göre istatistiksel olarak daha 

azdı (p=0.000). Emzik kullananlarda 6 aydan önce anne sütünün kesilme riski emzik 

kullanmayanlara göre 5.1 kat artmıştı (OR=5.1 CI%95:3.12-8.34). Annelerin; %72.1'i 

emziğin anne sütü üzerine etkisi olmadığını, %22.9'u anne sütünü azalttığını, %5'i ise 

anne sütünü arttırdığını düşünmekteydi. Annenin eğitim düzeyi arttıkça emzik kullanma 
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yüzdesi de artmaktaydı. Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde değerlendirildiğinde; 

annenin yüksekokul mezunu olması emzik kullanım oranını 3.8 kat artırmaktaydı. Anne 

yaşı azaldıkça emzik kullanım oranı artmaktaydı (p=0.001). Tek değişkenli lojistik 

regresyon analiziyle annenin yaşının 0.9 yaş azalması ile emzik kullanım riski 1 kat daha 

fazla olmaktaydı (OR=1/0.921 CI%95:1/0.878-1/0.967). Emzik kullanan bebeklerin 

kardeşlerinin emzik kullanma oranı %73.2 idi. Emzik kullananların %18.5'i emzik 

kullandığı dönemde otit geçirmişti. Otit geçirenlerde emzik kullanma süresi 22 ±8.4 ay 

iken, otit geçirmeyenlerde 15.5±10.4 aydı, fark anlamlı idi (p=0.019). Emzik kullananların 

%28.1'i pamukçuk geçirmiş, %19.2'si ise yılda 3 kez ve üzerinde ishal geçirmişti. Emzik 

kullanma süreleri ile pamukçuk ve ishal geçirme oranları arasında ilişki saptanmadı. 

TARTIŞMA 

Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayında sadece anne sütü ile 

beslenmelerini önermektedir (7). Emzirme Türkiye'de oldukça yaygındır. TNSA 2018 

verilerinde temel özelliklere göre küçük farklılıklar gösterse de; tüm çocukların %98'i 

emzirilmişken, çalışmamızda benzer şekilde anne sütü alma oranı %97.7 idi. Emzirmeye 

erken başlanmasıyla yoğun antikor içeriği olan kolostrum da bebek tarafından alınmış 

olur. Çalışmamızda annelerin %50.1'i ilk 30 dk'da bebeğini emzirmişti, TNSA 2008'de ilk 

1 saat içinde emzirme oranı %39 iken, 2018'de bu oran %71'e çıkmıştı, anne sütünün 

öneminin anlaşılmasının yıllar içinde artması ile erken emzirmeye başlama da 

artmaktadır (5,11). Italya'da yapılan bir çalışmada annesi yüksekokul mezunu olanlarda 

emzirme oranlarının arttığı gösterilmişken (1) ; gerek çalışmamızda gerekse TNSA 2018 

verilerinde; annenin eğitim düzeyinin artması ile emzirme süresi azalmaktaydı (p=0.025) 

(5). Bu sonucun ülkemizde, eğitim düzeyi yüksek olan annelerin çalışıyor olması ve 
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doğum sonrası izin kullanımının kısa olması nedeniyle olabileceği düşünüldü. Çünkü 

çalışan annelerde doğum sonrası süt izni kullanım süresi artıkça toplam emzirme süresi 

de uzamaktaydı. (p=0.00, r=0.627). Son yıllarda artırılan doğum izin süreleri, ücretsiz izin 

hakları gibi sosyal hakların iyileştirilmesi, ayrıca çalışma politakaları geliştirilerek 

annenin çalışırken de bebeğini emzirebilmesine olanak sağlanması ile emzirme oranları 

daha da artırılabilir. Çalışmamızda sezeryan ile doğum oranı %43,3 idi ve sezeryan ile 

doğumlarda ilk anne sütü verme zamanı uzamakta idi. (p=0.001). Birçok çalışmada da 

sezeryan ile doğumlarda ilk emzirmeye başlama zamanı ve emzirme sıklığının olumsuz 

etkilendiği gösterilmiştir (1,6,8).çalışmalarda farklı sonuçlar olmakla beraber 

çalışmamızda anne yaşı artıkça emzirme süresi de uzamaktadır (p=0.032) (1,9). Bu 

sonucun anne yaşına paralel olarak tecrübe ve bilgilerinin de artmasına, anne sütünün 

önemi daha iyi anlaşılmasına bağlı olabileceği düşünülebilir. 

Çalışmalar; kadınların yaklaşık% 10'u hamilelik sırasında sigara içtiğini bildirmektedir. 

Tekrar sigara içmeye başlayan emziren kadınların sayısı daha da fazladır (10). Türkiye’de 

ise en son TNSA 2008’de gebe ve emziren annelerde sigara içme verileri verilmiştir. Buna 

göre gebe kadınların %11.4’ü, emziren kadınların ise %16.5’u sigara içmektedir (11). 

Çalışmamızda annelerin %12.9’u gebelikte, %15.2’si doğum sonrası sigara içiyordu. 

Çalışmamızda diğer çalışmalarla benzer şekilde annenin sigara içmesi, toplam anne sütü 

verme süresini azaltmaktaydı (p=0.004). Prematür ve/veya düşük doğum ağırlığı ile 

doğum emzirmeyi olumsuz etkilediğini gösteren çalışmalar mevcutur (7). Çalışmamızda 

da benzer şekilde doğum haftası artıkça anne sütü alma süresi uzamaktaydı (p=0.02, 

r=0.125). Ayrıca doğum ağırlığı 2500 gr üzerinde olanlarda emzirme süresi daha uzun 

olarak saptandı (p=0.012). Düşük doğum ağırlığı ve/veya prematür bebeklerin 

emzirilmesi konusunda annelerin bilgilendirilmesi, bebek hastanede yatıyorsa uygun 
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şartlarda emzirilmesi ya da sütün sağılarak bebeğe verilmesi sağlanmalıdır. Annelerin 

emzirme konusundaki daha önceki deneyimleri emzirme sürelerini etkilemektedir. 

İtalya’da yapılmış bir çalışmada önceki çocuklarında olumlu emzirme süreçleri geçiren 

annelerin emzirme konusunda daha başarılı olduğunu göstermekteyken  (1), 

çalışmamızda da önceki çocuklarını 6 aydan kısa süre emziren annelerin sonraki 

çocuklarını yine 6 ay altında emzirdikleri (p=0.00, OR:3.94) saptandı. Annelerin 

çocuklarını emzirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları bulmaları ve doğru 

emzirme konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Çalışmamızda tek çocuk sahibi olan 

annelerin toplam emzirme süreleri anlamlı derecede yüksekti (p=0.017). Feenstra ve 

ark. (12) yaptığı bir çalışmada tek çocuk sahibi annelerin emzirme problemlerini daha 

çok yaşadıkları ve emzirme sürelerinin daha az olduğu belirtilirken çalışmamızda ve 

ülkemizde yapılmış Ünsal ve ark. (13) yaptığı çalışmada tek çocuğu olan annelerde daha 

uzun emzirme süreleri saptanmıştır. Bu sonuçlar ülkemizde ilk çocukta deneyimsizlik 

olsa bile anne sütü verme konusundaki istekliliği desteklemektedir. Öte yandan çocuk 

sayısına paralel olarak artan yorgunluk ve yoğunluk nedeniyle diğer çocukların 

emzirilmesinin daha kısa süreli olduğu da düşünülebilir. Benzer çalışmalara (7,14) 

paralel olarak çalışmamızda da; anne sütünü kesmenin en sık nedenleri sütün yeterli 

olmamasıydı (%29.6). Anne sütünü kesmenin en sık nedenleri arasında şaşırtıcı bir sonuç 

ise; annenin tekrar gebe kalması (%10.1) idi. Toplumumuzda yaygın olan, emzirmenin 

gebe kalmayı engellediği düşüncesi ve annelerin doğum sonrası uygun doğum kontrol 

yöntemleri konusundaki bilgi yetersizliğinin bu sonucu doğurduğu düşünülebilir. Bu  

sonuç; doğum sonrası aile planlaması danışmanlığının anne sütü ile beslenmenin 

devamlılığı açısından çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmamızda emzik 

kullanma oranı %41.8’di . Ortalama emzik kullanımı 18±10.22ay saptandı. Ülkemizde 
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yapılan başka bir çalışmada da emzik kullanım oranı %49 saptanmıştı (15). Dünya Sağlık 

Örgütü’nün ‘Başarılı Emzirme İçin On Adım’ önerilerinde de belirtildiği gibi emzik 

kullanımı emzirme sıklığını, anne sütü üretimini, emzirme süresini azaltabileceği için 

önerilmemektedir. Çalışmamızda; emzik kullanımının toplam anne sütü verme süresine 

etkisine bakıldığında hiç anne sütü almayanların %75’i, ≤6 ay anne sütü alanların %68’i 

emzik kullanmaktaydı. Emzik kullananlarda toplam anne sütü verme süreleri emzik 

kullanmayanlara göre istatistiksel olarak azdı (p=0.000). Emzik kullananlarda 6 aydan 

önce anne sütünün kesilme riski emzik kullanmayanlara göre 5.1 kat artmıştı (OR:5.1 

CI%95:3.12-8.34). Gerek ülkemizde gerekse dünyada yapılmış birçok çalışmada emzik 

kullanımının emzirme üzerine olumsuz etkileri gösterilmiş olsa da ülkemizde emzik 

kullanımı yaygın olarak devam etmektedir (1,6,7,15,16). Amerikan Pediatri Akademisi 

ani bebek ölümü sendromunu azaltmak için uykuya dalış aşamasında emzik kullanımını 

önermektedir, fakat emzirmenin tam olarak düzenlendiği süreçte, özellikle yaşamın ilk 

bir ayında önermemektedir (1). Çalışmamızda annelerin %26’sı sadece uyurken, 

%37.7’si sadece ağlarken, %4.1’i ise sürekli olarak bebeğine emzik verdiğini belirtilmişti. 

Yine ülkemizde yapılmış bir çalışmada annelerin %27.8’i bebeğinin uykuya dalması için, 

%33.3’ü bebeği ağladığı zaman susması için emzik kullandığını belirtmişti (15). Bu 

sonuçlar da göstermektedir ki; ülkemizde emzik kullanımı uykuya dalış için 

verilmesinden ziyade bebeği sakinleştirmek, susturmak için verilmektedir. Çalışmamızda 

annelerin %72.1’i emziğin anne sütü üzerine etkisi olmadığını düşünürken, %22.9’u anne 

sütünü azalttığını, %5’i arttırdığını düşünmekteydi. İzmir’de yapılmış bir çalışmada ise; 

emzik kullanma oranı %49 saptanmıştı, annelerin %66.7’sinin emzik kullanmanın zararlı 

olduğunu düşündüğü,%48.6’sı bu konuda yeterli bilgi sahibi olsalardı bebeklerine emzik 

kullanmayacaklarını belirtmişlerdi (15). Toplumda emziğin sakinleştirici özelliği yaygın 
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olarak bilinmekteyken emzirme üzerine olumsuz etkilerin net bilinmemesinin bu sonuca 

neden olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda annenin eğitim düzeyi artıkça emzik 

kullanımı arttığını (p=0.001), yüksekokul mezunlarında emzik kullanımının 3.8 kat daha 

fazla olduğu saptandı. Ve daha önce de belirtiğimiz gibi annenin eğitim düzeyi artıkça 

emzirme süresi de azalmaktaydı (p=0.025). Bu sonuçların yüksekokul mezunu annelerin 

çalışıyor olması, bebeğe bir yardımcının bakması ve sakinleştirilmesi için emziğin daha 

fazla kullanılıyor olmasına bağlı olduğu düşünüldü. Ayrıca çalışmamızda anne yaşı 

azaldıkça emzik kullanımı artmaktaydı (p=0.001). Bunun yaşı küçük annelerin emzik 

kullanımının emzirme üzerine olumsuz etkilerini kavrayamaması ve emzirmenin 

önemini anlamamış olmasından kaynaklandığı düşünüldü. Çünkü anne yaşı azaldıkça 

toplam emzirme süresi de azalmaktaydı (p=0.032). Hannafin ve ark. (17) iki yaşın 

altındaki çocuklarda emzik kullanımının otit üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 

yaptıkları çalışmalarında, emzik kullanımının otit riskini üç kat arttırdığı, ayrıca sürekli 

kullananların ara sıra kullananlara oranla daha fazla risk altında olduklarını belirtmiştir. 

Çalışmamızda emzik kullanmayanların otit geçirip geçirmedikleri sorulmadığından emzik 

kullanımı ve otit geçirme ilişkisi gösterilememiştir. Çalışmamızda ise farklı olarak emzik 

kullanma süresi uzadıkça otit geçirme oranının arttığı gösterilmiştir (p=0.019). 

Bu çalışmayla’’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları 

Programı’’kapsamında verilen emzirme eğitimlerinin arttırılması, çalışan annelerin 

emzirmesine yardımcı olabilecek şartların sağlanması, ülkemizde yaygın olarak 

benimsenmiş olan ‘ağlayan bebeğe emzik verme’ anlayışının emziğin olası zararlarının 

anlatılarak düzeltilmesinin önemine dikkat çekilmesi vurgulanmak istenmiştir. 

Tablo 1: Anne sütü verme ile ilgili bilgiler 
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 n % 

Ağızdan ilk verilen gıda 
Kolostrum    
Hazır mama 
Şekerli su 
İnek sütü 

  
305 
35 
5 
4 

  
%87.7 
%10.0 
%1.2 
%1.1 

Ilk anne sütü verme zamanı 
İlk 30 dk'da 
30 dk-3 saat 
3-12 saat 
12-24 saat 
>24 saat 
Hiç almayan 

 
175 
112 
24 
13 
18 
7 

 
50.1 
32.1 
6.6 
3.7 
5.2 
2.3 

Emzirme sıklığı 
Bebek istedikçe 
Günde 8-10 kez 
Günde 5-8 kez 
Diğer 

 
241 
78 
14 
9 

 
70.5 
22.8 
4.1 
2.6 

Emzirme süresi 
5 dk altı 
5-10 dk 
10-20 dk 
>20 dk 

 
58 
148 
95 
41 

 
17.0 
43.2 
27.8 
12.0 

Babanın emzirmeye karşı 
tutumu 
Destek oldu 
Destek olmadı 

 
 
321 
21 

 
 
93.1 
6.9 

Emzirme sürecinde aynı odada 
kaldınız mı? 
Evet 
Hayır 

 
 
324 
25 

 
 
93.4 
6.6 
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Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların 
Statin Kullanım Durumları 

Hatice Solmaz 

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (ORCID 0000-0002-
8474-1214) 

Amaç:  

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tedavi seçeneklerinin sağladığı etkili 

iyileşmeye rağmen, dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen 

nedeni olmaya devam etmektedir (1). Akut ST yükselmeli miyokard 

enfarktüsü (STEMI), koroner arter hastalığının (KAH) en ciddi ve ölümcül 

sonucudur. Dolaşımdaki yüksek yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol 

konsantrasyonu ve bu lipoproteine toplam maruz kalma süresi, 

aterosklerotik plak yükünün en önemli belirleyicileridir. Hassas ve ilerlemiş 

ateromatöz plak hasarı ile trombotik süreç arasındaki etkileşim, ani kan akışı 

kısıtlamasıyla akut STEMI başlangıcını tetikler (2,3). Bu durumun ana substratı olan 

ateromatöz plak, statinler dahil birçok terapötik yaklaşımın hedefidir. Statinlerin 

kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltmadaki etkinliği, ön planda LDL kolesterol 

düşürücü etkileri üzerinden olmakla birlikte, aynı zamanda antiinflamatuar, 

antitrombotik, antioksidan ve plak stabilizasyonu gibi pleiotropik etkilerinden de 

kaynaklanmaktadır (4,6). Bu nedenle mevcut kılavuzlar, miyokard infarktüsünün (MI) 

komplikasyonlarını ve nüksünü önlemek ve tekrarlayan invaziv prosedür ihtiyacını 

azaltmak için, STEMI sonrası ikincil korunma hedeflenerek, her hastaya yüksek doz statin 

tedavisinin başlanmasını ve taburculuk sırasında statin kullanımının öneminin 

açıklanmasını önermektedir (7,8). Çalışmamızın amacı, bu çok yüksek riskli hasta 
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grubunda başlanan statin tedavisinin hastalar tarafından kullanım durumlarını 

araştırmaktır.   

Gereç ve Yöntem:  

Çalışmamıza, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Koroner Yoğun Bakım Ünitesine 2018 yılının son 6 aylık döneminde Akut STEMI tanısıyla 

yatışı yapılmış ardışık hastalar alınmıştır. Hastalar taburculuklarında reçete edilen statin 

tedavilerini takip eden 1 yıllık süreçte kullanım durumlarına bakılarak statin tedavisini 

düzenli kullananlar (Grup-1) ve statin tedavisini düzensiz kullananlar (Grup-2) olmak 

üzere iki gruba ayrılmıştır. Düzenli statin kullanımı, başlangıç reçetesi sonrası, hastaların 

ilacın reçete edilmesi gereken aralıklarına olan uyumlarına bakılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen her iki grubun verileri hastane bilgi işlem sistemi ve e-nabız 

sistemi üzerinden retrospektif tarama yöntemi ile kaydedilmiştir.  Hastalar; yaş, cinsiyet, 

başvuru öncesi veya yatış esnasında tanısı konulan hipertansiyon (HT), diyabetes 

mellitus (DM), hiperlipidemi (HL), obezite varlığı, yatış öncesi KAH, kronik böbrek 

hastalığı (KBH) ve sigara kullanımı gibi kardiyovasküler risk faktörleri varlığı açısından iki 

grup arasında karşılaştırılmıştır. 

STEMI için tanı kriterleri Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti STEMI yönetimi kılavuzu tanı 

kriterlerine uygun şekilde (9) akut başlangıçlı ısrarcı göğüs ağrısı ile beraber, 12 

derivasyonlu EKG’de 20 dk’ dan uzun süren, ardışık en az 2 derivasyonda <40 yaş 

erkeklerde ≥2,5 mm, ≥40 yaş erkeklerde ≥2 mm, kadınlarda V2-V3 derivasyonlarında 

≥1,5 mm ve/veya sol dal bloğu (LBBB) veya sol ventrikül hipertrofisi bulgusu olmadan 

diğer derivasyonlarda ≥1 mm ısrarcı ST segment elevasyonu, ayrıca posterior MI için 

tanımlayıcı olan, V1-V3 derivasyonlarda terminal T dalgasının pozitifliği ile beraber ST 
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segment depresyonunun ve V7-V9 derivasyonlarında ≥0,5 mm ST segment 

elevasyonunun eşlik etmesi olarak kabul edilmiştir. Israrcı göğüs ağrısı başlangıcı 

sonrasında çok erken başvurularda EKG’ deki amplütüdü artmış sivri T dalgaları klinikle 

beraber değerlendirilerek hiperakut STEMI olarak değerlendirilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütünün yaşlılık tanımına göre, 65 yaş ve üzeri yaşlı kabul edilmiştir (10).  

Hipertansiyon varlığı, yatış süresince devamlı olarak sistolik kan basıncının ≥140 ve/veya 

diyastolik kan basıncının ≥90 mmHg olması (11), veya yatış öncesinde HT tanısı olup anti-

HT tedavi kullanımı olarak kabul edilmiştir. 

Diyabetes Mellitus varlığı, yatış süresince açlık plazma glikoz düzeyinin 126 mg/dl ve 

üzerinde saptanması, ikinci saat tokluk plazma glikozunun 200 mg/dl ve üzerinde 

saptanması (12), veya yatış öncesi DM tanısıyla anti-diyabetik tedavi kullanımı varlığı 

olarak kabul edilmiştir. 

Hiperlipidemi varlığı, LDL kolesterolün ≥130 mg/dl üzerinde oluşu (13), yatış öncesinde 

statin tedavisi kullanımı varlığı, KAH tanılı hastalarda LDL kolesterolün ≥70 mg/dl, DM 

tanılı hastalarda LDL kolesterolün ≥100 mg/dl (14) olması olarak kabul edilmiştir.  

Obezite, boy ve kilodan yola çıkarak hesaplanan vücut kitle indeksinin 30 kg/m² ve üstü 

olması olarak kabul edilmiştir (15). 

KAH, yatış öncesi MI öyküsü, konvansiyonel anjiografi veya koroner anjio BT ile 

kanıtlanmış koroner arterlerde tıkayıcı veya tıkayıcı olmayan aterosklerotik plak tespit 

edilmesi olarak kabul edilmiştir (16).  

Kronik böbrek hastalığı varlığı, yatış öncesi en az 3 ay süresince glomerüler filtrasyon 

hızının 60 ml/dk/1.73 m2’nın altında olması olarak kabul edilmiştir (17). 
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Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirmesinde Statistical Package for the Social 

Sciences 18 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada yer alan demografik ve klinik 

değişkenler hastaların dağılımını göstermek amacıyla sayı (n) ve yüzde (%) olarak 

verilmiş, hastaların kardiyovasküler risk faktörlerinin bulunuşuna göre prevalansı 

hesaplanmıştır. Çalışmamız, retrospektif ve tanımlayıcı bir çalışmadır.  

Bulgular:  

Toplam 300 hastanın 194’ü (%65) Grup-1’de, 106’sı (%35) Grup-2’dedir.  Kadın cinsiyet 

oranı Grup-1’de hastaların %41 i iken, Grup-2’de bu oran %21’dir. Erkek cinsiyet oranı 

Grup-1’de hastaların %59’u iken, Grup-2’de %79’udur. Grup-1’de 65 yaş altındaki hasta 

oranı %82 iken, Grup-2’de %45’tir. Grup-1'de 65 yaş ve üstü hasta oranı %18 iken Grup-

2’de %55'tir. KVH açısından risk faktörlerinin iki grupta bulunma oranlarına bakıldığında 

HT, DM, KAH, KBH, HL, sigara içiciliği ve obezite Grup-1’de sırasıyla %36, %29, %20, %6, 

%56, %60 ve %32 iken, Grup-2’de sırasıyla %60, %51, %32, %19, %58, %67 ve %21’dir 

(Tablo 1). 

Tartışma:  

Çalışmamız, akut STEMI sonrasında başlanan statin tedavisinin takip eden 1 yıllık süreçte 

düzensiz kullanıldığı hasta grubunun toplam hastaların üçte birinden fazla olduğunu, bu 

grupta kardiyovasküler risk faktörleri prevalansının yüksek olduğunu, 65 yaş ve üzeri 

yaşlı hastaların ve erkek cinsiyet oranının daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Gerek 

randomize çalışmaların gerekse gözlemsel çalışmaların ve metaanalizlerin sonuçları, 

statinlerin KAH’da sekonder koruma hedeflenerek ulaşılan koruyucu ve tedavi edici 

rolünü vurgulamaktadır (18-20).  
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Tablo 1. Grupların demografik verilerinin ve KVH risk faktörlerinin karşılaştırılması 

      Grup-1 (n,%)      Grup-2 (n,%) 

  Hasta Sayısı        194 (%65)        106 (%35) 

  Yaş 
     <65 
     ≥65 

       
       160 (%82) 
         34 (%18)         

 
       48 (%45) 
       58 (%55) 

  Cinsiyet 
     Kadın 
     Erkek 

 
         80 (%41) 
       114 (%59) 

 
       22 (%21) 
       84 (%79) 

  HT          70 (%36)                64 (%60)        

  DM          56 (%29)            54 (%51)    

  KAH          38 (%20)        34 (%32)   

  KBH          12 (%6)                20 (%19)       

  HL         108 (%56)                62 (%58)        

  Sigara             60 (%31)               72 (%67)       

  Obezite            32 (%16)               22 (%21)       

 

Rasmussen ve arkadaşları (21), MI geçiren hastalarda statin kullanımına uyumun, 

tekrarlayan MI’da %81, tüm nedenlere bağlı ölümlerde %53 rölatif risk azalması ile ilişkili 

olduğunu bulmuşlardır. Jackevicius ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, akut koroner 

sendrom sonrası sekonder koruma amaçlı başlanan statin tedavisine uyumun, 

çalışmamızın sonuçlarına benzer şekilde yaşlı hasta grubunda düşük olduğu saptanmış 

ve bu durumun yaşlı hastalarda statinin sağlayacığı faydaları sınırlandıracağı veya 

ortadan kaldıracağı sonucuna varılmıştır (22). 44 çalışmalık bir metaanaliz, statinleri de 

içine alan kardiyovasküler ilaç kullanım uyumsuzluğunun önde gelen nedenlerinden 

birini, çalışmamızdaki sonuçlarla benzer şekilde komorbid durumların fazla bulunuşu 

olarak değerlendirmiş ve tüm KVH olay gelişiminin büyük bir kısmının, yalnızca vasküler 

ilaçlara zayıf uyuma atfedilebileceğini ortaya koymuştur (23). Statin tedavisine hasta 

uyumunun, tedavinin kesilmesinin ya da başka bir grup molekülle değiştirilmesinin 
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nedenlerinin araştırıldığı ve statin reçeteleme veri tabanının kullanıldığı bir anket 

çalışması olan USAGE çalışmasında da bizim çalışmamıza benzer şekilde, kardiyovasküler 

risk faktörleri prevalansının yüksek olduğu hastalarda statinin düzenli kullanım oranının 

düşük olduğu gözlenmiştir (24). Pittman ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada 

ise, statini düzenli kullanan hastaların, bizim çalışma sonuçlarımızla uyumsuz şekilde 

kardiyovasküler risk faktörleri prevalansının yüksek, daha çok erkek cinsiyet ve yaşlı 

hasta grubu olduğu saptanmıştır (25).  Geçmiş çalışmalar statin kullanımına uyumu, 

erkeklerde kadın cinsiyetle karşılaştırıldığında daha yüksek oranda bildirmiş olsa da (26), 

bizim çalışmamızda statinin düzenli kullanımının kadın cinsiyette daha yüksek 

gözlenmesinin nedeni, kadınların sağlıkları konusunda erkeklerden daha özenli olması 

ve erkek cinsiyetle kıyaslandığında koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok yararlanıyor 

olması olabilir (27). Ek olarak kardiyovasküler risk prevalansının yüksek seyrettiği, 65 yaş 

ve üstü ve erkek cinsiyetin fazla gözlendiği statini düzensiz kullanan grupta, komorbid 

durumlara yönelik çoklu ilaç kulanımı ya da ilaç-ilaç etkileşimi nedenli olası yan etkiler 

(28) statin düzensiz kullanımına katkı sağlamış olabilir. Tüm bunlara ek olarak ülkemizde 

Sağlık Uygulama Tebliği gereğince, çalışma popülasyonumuzu da içine alan hasta 

grubunda, yüksek doz statin raporlama ve reçeteleme yetkisinin belli branşlara verilmiş 

olması, özellikle yaşlı hasta grubunun branş hekimlerine ulaşmada yaşadığı zorluklar, 

düzensiz kullanımın bir başka olası nedeni olabilir.  

Sonuç 

Çalışmamız, kardiyovasküler olay gelişimi açısından çok yüksek riskli olan hasta 

grubunda düzenli statin kullanımının maksimum düzeyde sağlanmasının nasıl mümkün 

olacağını düşünmeye yönlendiren veriler ortaya koymuştur. Kardiyovasküler risk faktörü 
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prevalansı yüksek ve özellikle yaşlı hasta grubunda ve erkek cinsiyette statin 

kullanımının, tüm basamaklarda çalışan sağlık profesyonelleri olmak üzere, ön planda 

hastaların temas sıklıklarının daha fazla olduğu birinci basamak hekimleri tarafından 

teşviği ve takibinin, statin kullanım uyumsuzluğunun önlenebilir nedenlerinin 

giderilmesinde, hastalarda kardiyovasküler olay gelişimi ve rekürrensinin önlenmesinde 

ve dislipidemi yönetimindeki boşlukların giderilmesinde etkili olacağı kanısındayız.     
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Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
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GİRİŞ 

Kolorektal kanserler (KRK) dünyada mortalite ve morbiditenin en önemli 

sebeplerindendir. Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) 2018 kaydedilen verilerine 

göre yılda 1,8 milyondan fazla KRK vakası görülmektedir. Bu da tüm 

kanserler içerisinde %10,2’ye denk gelmektedir ve KRK görülme sıklığı 

açısından tüm kanserler içinde üçüncü sıradadır. KRK mortalite açısından 

kanserler arasında ikinci sırada olup tanı alan hastaların yaklaşık yarısında 

ölüme sebep olur (1).  

Kolorektal kanser; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye İstatistikleri 

2016 tarihli verilerine göre göre kanserler arasında 3. Sırada yer almaktadır (2). 

Kolorektal kanser en sık görülen kanserlerden biri olması, erken dönemde tanınabilmesi 

ve tarama yöntemelerinin mevcut olması bireyler tarafından düşük oranda 

bilinmektedir (3). 

Kanser taramalarının toplumsal tabanlı olması için en önemli kriter hedef nüfusun 

%70’ine ulaşan bir programın yürütülmesidir. Bunun için hedef nüfusa ulaşabilmenin 

yolu Aile Hekimlerinin programa entegrasyonudur. Aile Hekimleri kanser tarama 
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programında; programın topluma anlatılmasında, aktarılmasında ve katılımın 

arttırılmasında, programa katılacak olan hedef nüfusun davet edilmesinde, tarama 

sonuçlarının hedef nüfusa iletilmesinde, anahtar fonksiyona sahiptir (4).  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Kolorektal kanser taramaları; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından, KETEM ve 

aile hekimlikleri aracılığıyla yapılmaktadır. GGKT için immunokimyasal kitler 

kullanılmaktadır. Kitler, THSK tarafından temin edilip aile hekimliklerine dağıtılır. Tarama 

programında 50-70 yaş arası kişiler taranır. Taranacak bireyler randevu usülü çağırılıp 

aile hekimliklerinde uygulama eğitimi verilir. Kitler Halk Sağlığı laboratuvarlarındaki ekip 

tarafından değerlendirilmektedir.   

Gaitada gizli kan testi negatif çıkan hastalar normal tarama programında devam 

ederken, pozitif çıkan hastalar İstanbul’da 9 merkeze kolonokopi ve endoskopi yapılması 

için sevk edilir; Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim 

Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim 

Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim Araştırma 

Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kanunu Sultan Süleyman 

Eğitim Araştırma Hastanesi,İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi. 

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen GGKT pozitif hastalar, tarama sonrası 

teşhis birimine başvurmaktadırlar; muayene ve tetkiklerinin yapılması için genel cerrahi 

polikliniğine yönlendirilmektedir.  

Çalışmanın örneklemini birinci basmaktan gaitada gizli kan pozitifliği ile T.C. Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 01.08.2019 ile 
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31.12.2019 tarihleri arasında başvurmuş 100 hastadan, yaşları 50 ile 70 arasında 

değişen, çalışmaya katılmaya gönüllü ve onamı alınmış, kooperasyon ve oryantasyonu 

yeterli, dışlama kriterlerinden herhangi birine sahip olmayan 86 gönüllü (44 kadın, 42 

erkek; yaş ortalaması 60,12± 5,9) oluşturmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce etik 

kuruldan onay alındı (Etik kurul onay no; 1907, Tarih: 12.07.2019).  

Araştırmaya Alınma Kriterleri; 1. Basamaktan GGKT pozitifliği ile hastanemize başvuran 

hastalar, 50 ile 70 yaş arası kişiler 

Araştırmaya Alınmama Kriterleri;Yetersiz kolon temizliği olan hastalar, Aktif 

hemotokezyası olan hastalar, Kolon operasyon öyküsü olan hastalar 

Çalışmıza dahil ettiğimiz hastalara sosyodemografik özellikleri ve kolorektal hastalık 

varlığına yönelik biokimyasal, semptomatik, aile öyküsüne yönelik bir adet anket formu 

dolduruldu. Anket formu tarafımızca oluşturuldu. Bütün olgular sistemik muayeneden 

geçirildi. Hastalardan akşam yemeğini takiben bir gecelik (10-12 saatlik) açlık sonrası 

sabah venöz kan örneklemesi alındı. Hemogram ve biokimya değerlerine bakıldı. Üst GIS 

endoskopi, kolonoskopi tetkikleri endoskopi ünitesinde yapıldı. Alınan patoloji örnekleri 

patoloji bölümüne gönderildi. Sonuçlar genel cerrahi kliniğinde değerlendirildi.  

Anket uygulaması yüz yüze yapılırken; endoskopi, kolonoskopi, varsa patoloji ve kan 

tetkik sonuçları Hastane Bilgi Sistemi Probel’den veriler alındı. 

İstatistiksel yöntem olarak verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart 

sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. 

Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simirnov test ile ölçüldü. Nicel bağımsız verilerin 
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analizinde t test, Mann-Whitney u test kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde ki-

kare test kullanıldı. Analizlerde SPSS 26.0 programı kullanılmıştır. 

4.BULGULAR 

 Anket sorularında; %46,5’sinde kabızlık, %37,2 halsizlik şikayeti mevcuttu ve ailesinde 

kolon kanseri öyküsü olan ise %2,3’dü .Değerlendirilen hastaların %51,2’si (44 hasta) 

kadın, %48,8’i (42 hasta) erkek hastadır.Yaş ortalaması 60,12± 5,9, ortancası 59,5, en 

düşük yaş 50, en yüksek 70 olarak bulundu.Kadın hastaların yaş ortalaması 59,2 ±6,3, 

erkek hastaların yaş ortalaması 61,04 ±5,4’dür. 

Başvuran hastaların %67,4'sine (58 hasta) üst GIS endoskopi yapıldı .En sık ortaya çıkan 

bulgular; %37,9 pangastrit, %32,8 antral gastrit, %19 kardio-özafageal-sfinkter (KÖS) 

yetmezliği, %8,6 duodenogastrik reflüdür. 11 hastanın (%12,8) sonucu doğal olarak 

raporlanmıştır.(Bir hastada birden fazla bulgu olabildiğinden, toplam bulgu sayısı hasta 

sayısından fazladır .) 

Üst GIS endoskopisi yapılan 58 hastanın %81’inden (47 hasta) patolojik materyal alındı. 

Üst GIS endoskopik patoloji örneği alınan 47 hastanın en sık konulan patolojik tanısı 

%91,4 (43 hasta) ile kronik inflamasyon olarak bulunmuştur. Diğerleri ise; %63,8 (30 

hasta) ile H. pylori pozitifliği ve 63,8 (30 hasta) ile kr. aktif gastrittir. 1 hasta (%2,12) 

adenokanser, 1 hasta (%2,12) gastrointestinal stromal tümördür (GIST). (Her hastada 

birden fazla patolojik sonuç olduğu için toplam sayı üst GIS endoskopi yapılan hasta 

sayısından fazladır.) 

Hastaların tamamına (86 hasta) total kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopi sırasında 40 

hastadan alınan patolojilerin en sık sonuçları; %50 tübüler adenom, %20 tübülovillöz 
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adenom, %17,5 ağır displazidir. Kolonoskopik lezyonların en sık yerleşim yeri %50 

sigmoid, %22,5 rektum ve %15 rektosigmoiddir. 

Tablo 1: Kolonoskopi sonuç dağılımı 

Kolonoskopi 
sonuç dağılımı 

Sayı       
(n) 

 Yüzde (%) Kolonoskopik patoloji 
sonuç dağılımı     

Sayı (n) Frekans (%) 

Doğal 32 37,2 Doğal 2 5 

Polip 35 40,69 Hiperplastik polip 4 10 

Hemoroidal 
Hastalık 

9 10,5 Tübüler adenom 20 50 

Divertikülozis Koli 8 9,3 Tübülovillöz adenom 8 20 

Tümör                
7 

8,1 Adenokanser 6 15 

Anal fissür                
3 

3,5 İntramukozal kanser 1 2,5 

Ülser                
2 

2,32 Ağır displazi 7 17,5 

Toplam  96  Hafif displazi 6 15 

   İnflamatuar psödopolip 3 7,5 

   Traditional Serrated 
Adenom 

1 2,5 

   Leiomyom 1 2,5 

   Hamartomatöz Polip 1 2,5 

   Toplam 60  

     

Tablo 2: Benign ve premalign-malign lezyonların yaş ortalaması 

Benign, Premalign, Malign lezyon oranları            Sayı (n)         Yüzde (%) 

   Benign 50 58,1 

   Premalign 27 31,4 

   Malign 9 10,5 

   Toplam 86  
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 Yaş Ortalaması Orta değer Standart Sapma 

Benign 59,4 58,5 5,9 

Premalign-Malign 61,1 62 5,9 

 

Benign lezyonlarda yaş ortalaması 59,4 iken, premalign-malign lezyonlarda 61,1’dir. 

Tablo 3: Lezyon tipine göre cinsiyet karşılaştırması 

Benign lezyon- premalign, malign lezyonuna göre  P değeri  

Cinsiyet (Kadın-Erkek) 0,018 

Premalign-malign olan grupta erkek hasta oranı benign olan gruptan anlamlı (p ˂ 0.05) 

olarak daha yüksekti. 

Tablo 4: Lezyon tipine göre yaş karşılaştırması 

Benign lezyon- premalign, malign lezyonua göre P değeri 

Yaş 0,187 

Benign ve premalign-malign grup arasında hastaların yaşı anlamlı bir farklılık (p ˃ 0.05) göstermemiştir. 

 

Tablo 5:  Lezyon tipine göre hemoglobin, hematokrit, trombosit karşılaştırması 

 Lezyon tipi Ortalama   Standart  
    Sapma 

P değeri 

Hemoglobin Benign 13,6 1,7 0,603 

 Premalign-    Malign 13,7 2,1  

Hemotokrit Benign 40,4 4,6 0,821 

 Premalign-Malign 41,7 8,8  

Trombosit Benign 246,6 70,1 0,771 

 Premalign-Malign 241,9 75,3  

 

    Benign ve premalign-malign grup arasında hastaların hemoglobin, hemotokrit ve 

trombosit değerleri anlamlı bir farklılık (p ˃ 0.05) göstermemiştir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kolorektal kanser önlenmesinde ve tedavisinde erken teşhis önemlidir. Birçok çalışma 

tarama programlarının kolorektal kanser morbidite ve mortalitesine önemli katkısını 

gösterilmiştir. Bu nedenle asemptomatik hastalar hangi risk düzeyinde olursa olsun 

kolorektal kanser yönünden taranmalıdır. Toplum, tarama testlerinin erken teşhise 

olanak sağladığı, KRK morbidite ve mortalite oranlarını düşürdüğü konusunda 

bilgilendirilmelidir. Ailesinde KRK öyküsü olanlar başta olmak üzere, tüm toplum 

semptomsuz dönemde tarama testlerini yaptırmak konusunda teşvik edilmelidir.   

Gaitada gizli kan taraması sahadaki aile hekimleri tarafından yapılmakta ve sonucu 

pozitif olan bireyler endoskopi ünitesi olan yerlere sevk edilmektedir. GGK sonucu 

pozitif olan tüm hastalar kolorektal kanserle ilişkili olmadığından üst GIS endoskopi ve 

kolonoskopi taramasıyla ayırıcı tanı yapılmaktadır. 

Gaitada gizli kan taraması kolonoskopide kolorektal kanser yakalama ihtimalini artırır. 

Ancak gaitada gizli kan testi tek başına yeterli değildir. Toplum 50-70 yaş arasından 2 

yılda 1 GGKT’i ile taranmasıyla beraber, GGKT’den bağımsız 10 yılda 1 kolonoskopi 

taraması yapılmalıdır (4). 

Tarama sonucu GGKT’i pozitifliği sonrası yapılan üst GIS endoskopi ve kolonoskopi 

sadece malignite ve prekanseröz lezyonlar açısından değil aynı zamanda çeşitli benign 

patolojilerin tespiti ve tedavisinde de önemi vardır.  

Çalışmamızda %58,1 benign lezyonlar ve %31,4 premalign lezyonlar, %10,5’inde 

malignite tespit edildi ve tedavi edildi. 
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Aile sağlığı sisteminin tam olarak uygulanması, yeterli hizmet içi eğitimlerle sağlık 

personelinin desteklenmesi, KETEM' lerin daha etkin çalışması ile programın başarıya 

ulaşması kolaylaştırılabilir, ayrıca birinci basamağı ilgilendiren koruyucu hekimlik ile ilgili 

uygulamalar, eğitimler, gerekli tanıtıcı faaliyet ve toplantılar yapılması, aile hekimlerinin 

kanser tarama programına katılmaları hususunda motivasyonlarını artıracaktır. Bu 

bağlamda aile hekimlerine koruyucu hekimlik görev ve sorumlulukları çerçevesinde 

eğitimler verilmeli ve desteklenmelidir. 
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Kedi Tırmığı Hastalığına Bağlı Lenfadenopatili Olguların 

Değerlendirilmesi  

Ümmühan Çay 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı (ORCID iD: 0000-0001-

5803-878X) 

 

 Giriş: 

Kedi tırmığı hastalığı (KTH) Bartonella henselae’nin neden olduğu zoonotik 

bir enfeksiyon hastalığıdır. KTH bağışıklık sistemi normal kişilerde ana 

bulgusu  bölgesel lenfadenopatidir(LAP)1.  Hastalık  lenfadenopati yanısıra  

kan yoluyla yayılarak bakteriyemi, nedeni bilinmeyen ateş, konjoktivit, 

üveit, nöroretinit, ensefalopati, aseptik menenjit, osteolitik lezyon, hepatit,  

karaciğer, dalak granulom, endokardit, eritema nodozum, glomerulonefrit, pnomoni, 

trombositopenik purpura gibi organ tutulumu karşımıza çıkmaktadır2. KTH genellikle 

kediyle temas öyküsü olan çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Enfeksiyöz LAP’in en 

önemli nedenlerinden biri olup sıklıkla çocuklarda % 85- 90'ında organizma giriş yerinde 

kutanöz ve lenf nodu bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıklık sırasına göre 

aksiller, epitroklear, servikal, supraklavikular ve submandibular lenf nodlarında görüşür.  

KTH enfekte bir kediden bir tırmık veya ısırık, kedi pirelerine maruz kalma, bütünlüğü 

bozulmuş deriye mukoza kedi tükürüğünün teması ile bulaşabilir3. Birçok olguda tanı 

klinik, epidemiyolojik, serolojik ve histolopatolojik verilerin kombinasyonuyla ortaya 

konur. Kedi tırmığı hastalığının patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu yazıda 
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bölgesel LAP ilişkili  KTH olan 14 çocuk hastanın demografik, klinik, özellikler ve 

prognozun literatürde paylaşılması   amaçlanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Kedi tırmığı hastalığı, çocuk, lenfadenopati 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmamızda Trabzon kanuni eğitim ve araştırma hastanesi Pediatrik enfeksiyon 

polikliniğinde Ağustos 2016- Ağustos 2018 tarihleri arasında KTH ilişkili LAP  tanısı  alan 

olguların dosyaları  retrospektif olarak incelendi. Lenfoadenopati nedeniyle başvuran, 

öyküsünde kedi teması olan hastalardan hastanemizin surveyans birimi ile halk sağlığı 

müdürlüğüne Bartonella henselae IFA gönderildi ve sonucu    1/256 ve üstü pozitif olarak 

kabul edildi; Çalışmaya dahil edilen olguların izlem süreleri için bir sınır belirlenmedi.  

Hastaların dosyalarından  cinsiyet, yaş, tanı yaşı, hayvan teması, yaşadığı bölge, şikayet, 

fizik muayane bulguları, ultrasonagrafi  bulguları, kedi tırmığı  seroloji sonuçları, verilen 

tedavi izlem süresi, prognoz sonuçları incelendi.  

Bulgular 

2 yıllık süreçte lenfadenopati ile başvuran  ve kedi tırmığı hastalığı tanısı alan  14 çocuk 

hasta incelendi. Yaş ortalaması 8.4  (4,3- 13 yaş) yıl idi. Hastaların 5’i erkek (% 35.8)   9’u 

kız (% 64,2), Kız/erkek :1,8 idi. 

Hastaların 6‟i (% 42.8) tesadüfen fark edilen ele gele şişlik, 5’i (% 35.7)  ağrı olması 

sonucu fark edilen şişlik,  3’ü (% 21.4) ağrı,  şişlik, kızarıklık, ateş   şikayeti ile 

başvurmuştu. Hastaların 10 ‘nunda (% 71.4)   axillar, 2’sinde  ( %14.2) submandibular ,  

1’inde (% 7.1),  supraklavikular, 1’i(% 7.1), inguinal, lenf nodları tutulmuştu. Fizik 

muayanede  sadece 3  (% 21.4) hastada fluaktasyon, kızarıklık, süpürasyon bulguları 
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mevcuttu. Ultrasonagrafide ( USG) LAP boyutlar 40mm-17 mm arasında idi.  3  (% 21.4)  

hastanın USG’ de yoğun içerikli septalı koleksiyon saptandı. 6(% 42.8)  hasta şehir 

merkezinde  8 (% 67.2)  hasta kırsal bölgeden geliyordu. Hastaların tümünün kedi ile 

teması vardı. 11(% 61) hastada IFA Bartonella henselae ≥ 1/256; 1 hastada 1/64  (%11), 

2 hastada 1/128 saptandı.  Titresi tanı için yeterli olmayan 3 hastadan 2 hafta sonra 

tekrar Bartonella henselae IFA gönderildi  ve üçünde de  ≥ 1/256 saptandı. Hastaların  

diğer sistemlerinde KTH baglı tutulum görülmedi. Bir hastanın LAP  biyopsi alınmış 

sonucunda granülamatöz inflamasyon saptanmıştı. Bu olgu ya Tüberküloz dahil diğer 

granülomatmöz hastalıklar dışlandıktan sonra IFA Bartonella henselae 1/512 olması 

üzerine KTH tanısı ile tedavi başlandı. Tüm hastalara 5 günlük azitromisin tedavisi 

uygulandı.. 2 haftada belirgin küçülme 3. aylarında LAP tamamen kaybolduğu görüldü. 

Tartışma 

KTH çocuklarda benign bölgesel lenfadenopatinin en sık nedenlerinden birisidir. 

Olguların çoğunda lenf nodlarının boyutu 1-5 cm arasında olup, 1-4 ayda kendiliğinden 

gerilerken 1-3 yıl devam eden lenfadenopatiler de bildirilmiştir2. Etkilenen lenf 

nodlarının yaklaşık %25’inde süpürasyon gelişir. Jenaralize LAP nadirdir.  

Bizim olgularımızın tümünde bölgesel lenfadenopati vardı. Sistemik tutulum yada 

jenaralize LAP hiçbir hastamızda yoktu. En sıkta axillar LAP tutulmuştu. boyutları 4-1.7 

cm arasında idi. Sadece 3 hastada süpürasyon vardı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, retrospektif bir çalışması, 2005-2013 yılları arasında 65 

yaş altı KTH  tanısı alan 13.273 hasta tespit edilmiştir bu analizde görülme sıklığı 

güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar arasında (6.4 vaka / 100.000 

nüfus) ve 5 -9 yaş arası çocuklarda (9,4 vaka / 100,000 nüfus) en yüksekti4. KTH’ı 
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lenfoadenopatilerin sık enfeksiyöz nedenlerinden biri olmasına rağmen ülkemizde 

hastalığın sıklığıyla ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. En yaygın 5-25 yasında 

görülüldügü bildirilmektedir5.Bizim hastalarımız hepsi 4-13 yaş arası çocuk hastalardı. 

KTH olan çoğu vaka primer inokulasyon yeri olsun yada olmasın bölgesel LAP ile 

başvururlar. Olası tanı, karakteristik klinik özelliklere ve yakın zamanda gerçekleşen kedi 

veya pire teması geçmişine dayanılarak yapılır. Klinik tanıyı doğrulamak için çoğunlukla 

bir enzim immunoassay (EIA) veya indirek floresans assay (IFA) serolojik test 

yapılmalıdır2. Negatif serolojik test hastalığı ekarte etttirmez. Bartonella türlerini 

üretmek güç olduğu için kültür rutin önerilmemektedir. Tanı için rutin doku ya da len 

nodu biyopsisi gerekli değildir. Ayırıcı tanıda Lenfoma, tüberküloz gibi hastalık 

düşünülüyor ise mevcut tedaviye yanıt yoksa biyopsi düşünülebilir. Bizim 13 hastamıza 

kedi teması ve bölgesel LAP olmsı üzerine serolojik testlerle tanı konuldu. Sadece 1 

hastada biyopsi yapılmış sonucunda granülamatöz inflamasyon olması üzerine 

gönderilen kedi tırmığı serolojisi ile tanı konuldu.. 3 hastada seroloji negatif olmasına 

rağmen klinik olarak KTH düşünülmesi nedeniyle tedavi başlandı ve 2 hafta sonra bakılan 

kontrol seroloji pozitifti. 

Hastalık çoğu zaman kendi kendini sınırlar. Ancak lenfadenitli birçok hasta, spesifik 

antibiyotik tedavisi olmaksızın semptomların kademeli olarak çözülmesine rağmen, 

organizmalar karaciğer, dalak, göz veya merkezi sinir sistemine yayılarak enfekte 

edebildiğinden, ciddi komplikasyonları önlemek için hastalara tedavi önerilir6,7. 

Tedavide 5 günlük oral azitromisin önerilmektedir. Azitromisin tolere edemeyenlerde 7-

10 günlük klaritromisin, rifampin veya trimetoprim-sülfametoksazol kullanılabilir2. Ağrılı 

süpüratif lenf düğümlerinin iğne aspirasyonu semptomların hafiflemesini hızlandırabilir. 
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Cerrahi drenaj genellikle tavsiye edilmez; bununla birlikte, uzun süreli bir tedaviye yanıt 

vermeyen enfeksiyonlu seçilmiş hastalarda etkilenen lenf düğümlerinin eksizyonu 

gerekebilir2. Bizim hastalarımızın tümüne oral azitromisin tedavisi uygulandı. Ek cerrahi 

ya da insizyon drenaj uygulanmasına gerek kalmadı. 3. ayın sonunda lAP tamamen 

iyileşti. 

Lenfoadenopati olgularında etiyoloji araştırılırken kedi temasının sorulması ve serolojik 

testle kedi tırmığı hastalığı tanısı koyularak, hem hasta yoğun tetkik ve invaziv işlemler 

gerek kalmadan tanıya gidilebileceği unutulmamalıdır. Şiddetle KTH düşünülen 

hastalara serolojik test negatif olsa dahi tedavi başlanmalı 2 hafta sonra test 

tekrarlanmalıdır. 

Bölgesel lenfadenopatiyle başvuran ve öyküsünde kedi teması olan olguların ayırıcı 

tanısında kedi tırmığı hastalığı düşünülmelidir. 
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Biyolojik Ajan Kullanacak Çocuk Hastalarda Hepatti Serolojisi ve 

Aşılanması 

Ümmühan çay1 (ORCID iD: 0000-0001-5803-878X), Fatma Tuğba Çetin2, 

Özlem Özgür Gündeşlioğlu1, Emine Kocabaş1, Derya Ufuk Altıntaş3 

1Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon  Bilim Dalı  
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 
3 Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 

 

Giriş 

Tümör Nekrozis Faktör-alfa (TNF-α), birçok inflamatuar hastalığın 

patogenezinde önemli rol oynayan proinflamatuar bir sitokindir. TNF-α’nın 

biyolojik aktivitelerini antagonize eden TNF-α blokörü biyolojik ajanlar, 

romatizmal hastalıkların tedavisinde giderek artan kullanım alanı 

bulmaktadır.¹ 

TNF-α blokörü kullanmanın en önemli yan etkisi enfeksiyonlara karşı duyarlılığı 

artırmasıdır.  

TNF-α blokasyonu yeni yada var olan enfeksiyonların aktivasyonuna yol açabilir.TNF-α 

özellikle granülom oluşumunda ve sürekliliğinde vazgeçilmez sitokin olduğu için, TNF-α 

blokörü ilaç kullanımı sonucunda granülomatöz enfeksiyonlar özellikle tüberküloz (TB) 

ön plana çıkmaktadır. Biyolojik ajan kullanalarda sadece TB  değil viral enfeksiyonlarında 

reaktive olabileceği unutulmamalıdır. HBV reaktivasyonu açısından riskli ilaçlar oldukları 

bilinmektedir. Anti-TNF alacak hastaya uygun endikasyonda antiviral verilmezse HBV 

reaktivasyonuna bağlı olarak,  asemptomatik- fatal hepatit  tablosuna kadar geniş bir 
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klinik tablo gelişebilir2. Bu durumu engellemenin yolu tedavi öncesi tarama, proflaksi 

gerektiren durumun belirlenmesi ve aşılamanın yapılmasıdır. İmmünsüpresif tedavi 

öncesinde bu hastaların serolojik olarak taranması mutlaka önerilmesine rağmen 

pratikte aksamalar olabilmektedir. Biz de bu çalışmada  biyolojik ajan  alan hastaların 

hepatit B serolojisi sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık. 

Materyal -Metot  

Bu araştırma, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk 

Romatoloji ve Çocuk Enfeksiyon bilim dallarında yapılmıştır. Çalışmanın tamamı 

retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Çocuk Romatoloji polikliniğinde TNF-α blokörü 

tedavisi başlanan 18 yaş altı hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. 

Hastaların izlem föylerine demografik ve medikal öyküleri, aşı kartları, hepatit B 

serolojileri, proflksi ve aşılama durumları  kaydedildi. İstatistiksel analizler için SPSS 

Windows 20.0 istatistik paket programı kullanıldı  

Bulgular  

Bu araştırmada, TNF-α blokörü alan 99 çocuk hasta incelenmiştir. İncelenen 99 hastanın 

42’si erkek (%42,4), 57’si (%57,6) kız olup, yaş ortalamaları 12,8±4,5 yıl (min-max: 3-26 

yıl, median: 13 yıl), tanı anındaki yaş ortalamaları 8,5±4,9 yıl (min-max: 1-24 yıl, median: 

8 yıl) idi. Hastaların 20’si (%20,2) 72 aydan daha uzun süre, 47’si (%47,5) 25 ile 72 ay 

arasında, 21’i (%21,2) 13 ile 24 ay arasında, 11’i (%11,1) 12 ay ve daha kısa süreli takipte 

idi. 

Hastaların 72’si (%72,7)  juvenil idiopatik artrit (JİA), 16’sı (%16,2) mixed JİA,  6’sı (%6,1) 

hasta Otoimmün Üveit, 4’ü (%4,1) ADA 2 Eksikliği ve 1 (%1) vaskülit tanısı 
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almıştı.Hastalar etanercept %67,6, Adalimumab %27,3, İnfliksimab %5,1  alıyor idi 

(Tablo 1 ). 

Çalışmaya alınan 99 hastadan 88’i (%89) NSAİD, 37’si (%37,4) prednizolon, 91’i (%91,9) 

metotreksat, 14’ü (%14,1) salozoprin, 4’ü (%4) azotiyoprin, 2’si (%2) mikofenalat, 1’i 

(%1) siklosporin tedavisi almıştı.  

 

Tablo  1. Hastaların tanı ve  kullandıkları TNF-α blokörü ajanlar 

Tanı  n (%) 

JİA* 72 (72,7) 

Mixed JİA   16 (16,2) 

Otoimmün Üveit 6 (6,1) 

Ada 2 Eksikliği     4  (4,1) 

Vaskülit      1  (1) 

Kullanılan TNF-α Blokörü n (%) 

Etanercep 67 (67,6) 

Adalimumab 27 (27,3) 

İnfliksimab 5 (5,1) 
*Juvenile idiopatik artrit 

 

Çalışmaya alınan hastaların 92’sinin Anti-HBs, HAV Total, Kızamık Ig G, Kabakulak Ig G, 

Varisella Ig G, Rubella Ig G test kayıtlarına ulaşıldı.  Araştırılan 92 hastanın 42’sinin 

(%45,6) Anti-HBs, 54’ünün (%58,6) HAV Total, 20’sinin (%21,7) Kızamık Ig G, 22’sinin 

(%23,9) Kabakulak Ig G, 11’inin (%12) Varisella Ig G, 7’sinin (%7,6) Rubella Ig G belirteci 

negatif saptandı.  Hastaların 95’i (%96) aşıları yapılmıştı, 45 ‘i (%45.5) aşı kartına sahipti 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Biyolojik Ajan Öncesi Hastaların Aşı Seroloji Verileri 
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Biyolojik Ajan Alan Hastalarda Aşı Serolojisi n (%) 

Anti HBS 
     Negatif   
     Pozitif    

 
42 (45,6) 
50 (54,4) 

HBsAg   
       Negatif   
       Pozitif 

 
92(92.9) 
0 (0) 

 

Hepatti B serolojisi negaitif olanlara , Hepatit B aşısı 0,1,6 aylarda 3 doz son dozdan 1 ay 

sonra  antikor bakılması planlandı, hepatit A serolojisi negatif olanlarda  0,6 aylada 2 doz 

aşı planlandı, Hastaların tümünün  Hbs Ag  negatifiti. Hiçbir hastaya  Anti-Hbc Ig G 

bakılmamıştı.  

Tartışma 

Son yıllarda romatolojik hastalıkların patogenezinin anlaşılması ile yeni tedavi 

modelitesi  olarak biyolojik ajanlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu ajanların en sık 

kullanılanlarından olan  TNF-α inhibitörlerinin kullanımı son yıllarda giderek artış 

göstermektedir. TNF-α özellikle granülom oluşumunda ve sürekliliğinde vazgeçilmez 

sitokin olduğu için, TNF-α blokörü ilaç kullanımı sonucunda granülomatöz enfeksiyonlar 

özellikle TB ön plana çıkmaktadır1. Tüberküloz infeksiyonu riskinde artma ve 

reaktivasyonu yanı sıra  bazı viral enfeksiyonların herpes simplex virus, varicella-zoster 

virus, Epstein-Barr virus, hepatitis B, mantarlar  gibi diğer  fırsatçı enfeksiyonlar içinde 

risk oluşturmaktadır3. 

Türkiye’de erişkin romatoloji hastalarında yapılan bir çalışmada biyolojik ajan kullanımı 

öncesi çalışmaya alınan 104 hastanın 24’ünün (%23,1) Anti-HBs belirteci negatif 

saptanmış4. Bizim çalışmamızda ise Anti-HBs belirteci negatif olan 42 hasta (%45,6) 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

567 

saptanmıştır. Bağışıklık sistemi normal olan insanlarda hepatit B aşılama sonrası 

beklenen humoral immun cevap >%90 iken humoral immun yanıt biyolojik ajanlar ile 

immün sistemi baskılanmış hastalarda bu oran azalmıştır. Bu nedenle de biyolojik ajan 

başlanacak hastaların aşılamasının tedavi öncesinde planlanması da önemli bir 

noktadır5. Bizim çalışmamızda da hastaların TNF-α  blokörü tedavisi öncesi seroloji 

belirteçlerine göre aşılama planları oluşturulmuştur. 

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından yakın zamanda 

gerçekleştirilmiştir. 5.471 kişinin tarandığı çalışmada HBsAg pozitifliği %4,0, anti‐HBs 

pozitifliği %32,0,   anti‐HBc total pozitifliği %30,6 olarak bulunmuştur.6.Ülkemizde aşı 

kapsayıcılığı son yıllarda giderek artmış ve 1999’da %64 olan aşılama hızları 2016 

itibariyle %98’e yükselmiştir. Bu durum yeni gelişen kronik HBV enfeksiyonlarını önemli 

ölçüde azalmıştır. 5 yaş altı hepatit B hastalığı insidansı yüzbinde 1’in altına düşmüştür.  

TNF inhibitörleri de HBV reaktivasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Raporların çoğu Crohn 

hastalığı, romatizmal hastalıklar ve sedef hastalığı olanlar arasında yapılan küçük 

gözlemsel çalışmalardan alınmıştır3. HBsAg-pozitif hastalar arasında, HBV 

reaktivasyonunun sıklığı % 0 -%40 arasında değişmektedir7.Eşzamanlı veya önceden 

immünosupresif tedavinin kullanılması, reaktivasyon riskini artırmaktadır. Ayrıca  

HBsAg-negatif, anti-HBc-pozitif olup immünosupresif tedavi alan hastalar reaktivasyon 

riski altındadır. HBsAg negatif olanlarda HBV reaktivasyonu nadirdir. Romatolojik bir 

hastalık için bir TNF inhibitörü ile tedavi edilen 146 HBsAg-negatif, anti-HBc pozitif 

hastayı izleyen bir çalışmada, 56 aylık medyan takip süresi boyunca hiçbiri saptanabilir 

HBV DNA tespit edilmediğini bildirmişlerdir8.  
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Biyolojik ajan alan hastalarda enfeksiyonlardan korunmak için maruziyet,temas gibi 

detaylı öykü alınmalı, belirlenen tarama testleri yapılmalı, cansız aşılar biyolojik ajan 

başlamadan 2 hafta öncesi, canlı aşılar  4 hafta öncesi tamamlanmalıdır.  Hepatit 

Breakivasyonu önlenebilir önemli bir sorun olup  mutlaka hastalarda HbsAg (-), anti-HBc  

ve anti-HBs taraması yapılmalıdır. 

Sonuç olarak çalışmamızın büyük eksiği hastalarda anti-HBc IgG   bakılmamasıdır. 1998 

yıılından beri Türkiyede rutin Hepatit B aşılama programı yanı sıra hepatit B ‘li anne 

bebklerine uygulanan yenidogan dönemi proflaksi  uygulamaları sonucunda çocuklarda 

kronik ve  geçirilmiş hepatit B enfeksiyon oranının oldukça düşüktür. Yinede   biyolojik 

ajan alan ve diğer  immunsüpresif hastalarda antikor yanıtının düşük olduğu göz önünde 

bulundurularak  hepatit B virüsle karşılaşma olasılıkları nedeniyle  aşılama  ve 

reaktivasyon  ve açısından tarama yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  Tümör Nekrozis Faktör-alfa,çocuk,hepatit B seroloji,aşı 
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Doğumlarda Kordon Kanı Kortizol Ve Kan Glikoz Düzeylerinin 
Araştırılması 

Aslı Beştaş¹,  Mehmet Ali Taş²  

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
²Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır 

 

 

Giriş ve Amaç: Doğum eylemi fetal ve maternal sistemleri en üst düzeyde 

uyararak anne ve bebekte fizyolojik bir stres oluşturup vücudun en önemli 

stres hormonu olan kortizolün salınışına neden olur. (1) Fetal adrenal 

korteks birçok memeli türünde doğumun spontan başlamasında önemli bir 

rol oynar. Fakat benzer mekanizmaların insanlarda aktif olduğunu gösteren 

kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda 

kortikosteroid düzeyinin, değişik doğum şekillerinde farklı bulunması birçok 

araştırıcı tarafından spontan travayın başlamasında fetal adrenalin rolü olarak 

yorumlanırken(2,3) başka araştırıcılar(4,5)  tarafından da, fetüsün uğradığı vajinal 

doğum stressine verdiği cevap olarak yorumlanmıştır. 

Maternal umblikal ve erken yenidoğan döneminde farklı kortizol düzeylerinin 

bildirilmesi (6) ve kortizolün glikoz homeostazındaki önemli etkilerinin bilinmesi (7) farklı 

doğum şekillerinde, erken yenidoğan döneminde, kortizol ile kan glikoz düzeyleri 

arasında bir bağlantı olabileceği hipotezini düşündürmektedir. Bu nedenle biz de 

çalışmamızda kordon kanı kortizol düzeyini doğum şekli, gestasyon haftası, gebelik 

sayısı, fetal ağırlık, cinsiyet ve kan gruplarına göre inceleyip, bu gruplardaki kordon kanı 

kortizol düzeyi ile kan glikozu arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçladık. 
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Materyal ve Metod: Çalışmaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniğinde 1 Mart 2008– 28 Mayıs 2008 tarihleri arasında normal vajinal yolla 

(NVY) ve sezaryen ile doğumu yaptırılan 112 gebe ve yenidoğan bebeği alındı. Doğumu 

başlatmak için misoprostol uygulanan, gebeliği hipertansiyon, diabetes mellitus ile 

komplike olan, demir desteği dışında ilaç kullanan, konjenital anomalisi olan, akciğer 

maturasyonu için steroid alan olgular çalışma dışı bırakıldı. Anne ve bebeğin demografik 

ve klinik bilgileri çalışma için hazırlanan formlara doldurulduktan sonra bilgisayarda 

hazırlanan veri tabanına kayıt edildi. Gestasyonel yaş, son adet tarihi ve ultrason 

bulgularına dayanarak hesaplandı. Elektif sezaryen grubuna: Daha önceden geçirilmiş 

sezaryen ile doğum yapan gebeler, baş- pelvis uygunsuzluğu olanlar, primipar olup 

makat gelişi olan ve kendi isteği ile sezaryen olan gebeler alındı. Acil sezaryen grubuna: 

Fetal distres, preterm eylem, doğum öncesi kanama, ilerlemeyen travay, 

kontraksiyonları durdurulamayan eski seksio vakaları alındı. Belirtilen şartları taşımayan 

tüm olgular normal vajinal yolla doğuma bırakıldı. Miad geçmesi ve kontraksiyonları 

desteklemek amacıyla bazı gebelere oksitosin uygulandı ve indüksiyonlu doğum 

grubuna alındı.  Hastalar gestasyon haftalarına göre 37 haftadan küçük ve büyük olmak 

üzere iki gruba bölündü. Normal doğum ve sezaryen ile doğum olmak üzere iki grup 

oluşturuldu daha sonra normal doğum olanlar oksitosin alanlar ve oksitosin almayanlar 

olmak üzere iki gruba bölündü, sezaryen doğumlar ise acil ve elektif doğumlar olarak 

ayrıldı. Fetal ağırlığa göre hastalar 2500 gram ve üstü ve altı olmak üzere iki gruba 

bölündü. Cinsiyete göre iki gruba, kan grubuna göre A, B, AB, O, olmak üzere dört gruba 

bölündü. Pariteye göre ilk gebelik ve çoğul gebelik diye iki grup oluşturuldu. Olguların 

ölçülen kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz düzeylerindeki değişimleri bu gruplara 

göre analiz edildi. 
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İstatistik: İstatistiksel analiz SPSS 15 istatistik programı kullanılarak yapıldı. Grupların 

birbiri ile karşılaştırılmasında Student t testi kullanıldı. Korelasyon analizinde Pearson 

korelasyon testi kullanıldı. Çoklu gruplar arasındaki farklılık için tek yönlü Post Hoc Tukey 

HSD ile birlikte ANOVA uygulandı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 112 annenin yaşları 18 – 44 yıl (ortalama 28,5± 6,7) 

arasındaydı, gebelik haftaları 27 ile 41(ortalama 36,7 ± 3,1) arasında değişiyordu. Otuz 

beş gebenin doğum anında gebelik haftası 37 haftanın altında, 77 gebenin ise 37 hafta 

ve üzerinde idi. Gebelik sayıları 1–14(ortalama 3,7± 3,1)  arasında idi. Gebelik sayısına 

göre 3 gurup oluşturuldu: 1. gruba primiparlar, 2. gruba 2 ve 3 gebelikler, 3. gruba 4. 

gebelik ve üzeri olanlar dahil edildi. 1. grupta 30, 2.grupta 41, 3. Grupta da 41 gebe yer 

aldı. Bu gebelerin 60’ın da sezaryen 52’sin de ise normal vajinal yolla doğum yaptırıldı. 

Sezaryene alınan gebelerin 28’i elektif 32’si acil grubundaydı, vajinal yolla doğum yapan 

gebelerin 30’una oksitosin ile indüksiyon yapıldı, 22’sinde indüksiyon uygulanmadı. 

Doğan bebeklerin 57’si erkek 55’i kız idi, bebeklerin ağırlıkları 1150-4050 gram(ortalama 

2726 ± 698) arasında değişiyordu. Bebeklerin kan grupları dağılımı; A kan grubu 41 

(%36,6), B kan grubu 18 (16,1), AB kan grubu 17 (%15,2) ve O kan grubu 36 (32,1) 

şeklindeydi. Bebeklerin kordon kanı kortizol düzeyleri 0,02-31,30μg/dl (ortalama 8,37 ± 

6,38), bebeklerin kapiller kan glikoz düzeyleri 48-119 mg/dl (ortalama 77 ± 17) idi. 

37 haftadan erken doğan bebeklerin otalama kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz 

değeri, 37 hafta ve üstü doğan bebeklerden daha düşük saptandı. (tablo 1) 
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Tablo 1. Doğum haftasına göre kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz düzeyleri 

Parametre < 37 hafta ≥37 hafta p değeri 

Kortizol (μg/dl)  5,5 ± 4,7 9,7 ± 6,7 0.001 

Glikoz (mg/dl) 68,5 ± 14,8 80,5 ± 17,0 0.001 

 

Vajinal indüksiyonlu-indülsiyonsuz, acil-elektif sezeryan doğumlarında ortalama kordon 

kanı kortizol düzeyinin karşılaştırılmasında gruplar arasında ANOVA yöntemine göre 

istatistiki olarak anlamlı farklılık bulundu. Aynı grupların ortalama kapiller kan glikoz 

değerinin karşılaştırılmasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı.(Tablo 2) 

Tablo 2. Dogum sekline göre kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz düzeyleri 

Parametre Vajinal 
indüksiyonlu 

Vajinal 
indüksiyonsuz 

Acil 
Sezaryen 

Elektif 
Sezaryen 

P değeri 

Kortizol(μg/dl) 12,6 ± 7,3 10,7 ± 6,9 5,0 ± 3,9 5,9 ± 3,7 0.001 

Glikoz(mg/dl) 81,3 ± 17,0 72,7 ± 16,0 72,7 ± 16,0 76,8 ± 17,2 0.08 

 

2500 gr ve üstündeki bebeklerin ortalama kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz 

değeri, 2500 gr’ın altındaki bebeklerden daha yüksek saptandı. Tablo 3 

 Tablo 3: Fetal ağırlığa göre kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz düzeyleri 

Parametre 2500 gr altı 2500 gr ve üstü P degeri 

Kortizol (μg/dl) 6,5 ± 5,2 9,5 ± 6,8 0.05 

Glikoz (mg/dl) 69,1 ± 14,0 81,2 ± 17,4 0.001 
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Olguların kordon kanı kortizol ve kapiller kan glikoz düzeyleri arasında korelasyon 

saptanırken (p<0.001) cinsiyet, parite ve kan gruplarının kordon kanı kortizol ve kapiller 

kan glikoz düzeylerinde değişiklik yapmadığı tespit edildi. (p>0.05). 

Tartışma 

Fetal ve maternal sistemleri en üst düzeyde uyaran doğum eylemi, anne ve bebekte 

fizyolojik bir stres oluşturur. Bir stres hormonu olan kortizol stres ortaya çıkaran 

durumlarda salınımını 10 kat kadar artırabilir. Kordon kanı maternal ve fetal dolaşımın 

ortak noktası olup, kordon kanı kortizol düzeyi de doğum eylemi esnasında oluşan 

maternal ve fetal stresi yansıtır.(8) Birçok memeli türünde fetal adrenal korteks 

doğumun spontan başlamasında önemli bir rol oynar. Fakat benzer mekanizmaların 

insanlarda aktif olduğunu gösteren kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Önceki bazı 

çalışmalarda insan kord kanı kortizol konsantrasyonu spontan doğumlarda indüksiyonlu 

doğumlara göre daha yüksek oranda bulunmasına rağmen bu yüksekliğin doğum 

eyleminin başlamasında bir rol oynayıp oynamadığı ya da doğumun bir sonucu olarak 

yükseldiğini saptamak mümkün olmamıştır.(4) Normal vajinal yolla doğumdaki kordon 

kanı kortizol düzeyini sezaryen doğumlardaki kordon kanı kortizol düzeyine göre 

karşılaştıran birçok çalışmada, NVY doğumlarda kordon kanı kortizol düzeyi sezaryen ile 

yapılan doğumlara göre yüksek bulunmuş. (9,10,11) Yaptığımız çalışmada kordon kanı 

kortizol düzeyini etkilediği istatistik olarak gösterilen faktörlerden doğum sekli en 

önemli parametre olarak kendini göstermektedir. Çalışmamız da NVY doğumdaki 

kordon kanı kortizol düzeyini sezaryen doğumlardaki kordon kanı kortizol düzeyine göre 

anlamlı olarak yüksek bulduk. Elde ettiğimiz bu sonuç literatür ile büyük oranda 

uyumluluk göstermektedir. (9,10,11,12) Bizde önceki çalışmalardaki yazarlar gibi (4,5) 
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kordon kanı kortizol düzeyinin maternal ve fetal strese bağlı olarak arttığını, doğumu 

başlatmadığı ancak doğumu başlatan faktörlere katkıda bulunabileceği ve doğumu 

başlatan diğer faktörlerle birlikte daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini düşündük. 

Daha önce yapılan çalışmalarda gestasyonel yaş ile fetal kortizol düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 36 hafta ve altında kordon kanı kortizol düzeyleri 

düşük, 37 hafta ve üstünde ise kordon kanı kortizol düzeyleri yüksek saptanmış.(11,13) 

Bir başka çalışmada da hem fetüs hem annede gebelik ilerledikçe kortizol düzeylerinin 

yükseldiği gösterilmiştir. (14) Geçmiş yıllarda yapılan bu çalışmaların sonucunda 

araştırıcılar fetus ve annenin birbirlerinin adrenal korteks ve kortizol düzeyini etkilediğini 

öne sürmüşler. Biz de yaptığımız bu çalışmada benzer sonuçları elde ettik. 37. gebelik 

haftasından sonraki grupta kordon kanı kortizol düzeyini 37. gebelik haftasından önceki 

gruba göre daha yüksek tespit ettik. Kortizolün dokularda ve maturasyonal gelişmede 

nasıl bir rol oynadığı henüz tam olarak bilinmemekle beraber RDS’u riskini azaltmak 

amacıyla prematür doğum riski olanlara fetal akciğer maturasyonunu arttırmak 

amacıyla anneye yüksek doz kortizol uygulanmaktadır. Kordon kanı kortizol düzeyini 

etkilediğini düşündüğümüz fetal ağırlık ile ilgili geçmiş yıllarda Chernukha EA. ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada düşük doğum ağırlıklı doğan 50 bebeğin kordon 

kanı kortizol düzeyine bakılmış ve bu bebeklerin kordon kanı kortizol düzeyi düşük 

bulunmuş. (15) Biz de çalışmamızda 2500 gr’ın altındaki bebeklerde kordon kanı kortizol 

düzeyini düşük bulduk. Ve 2500 gr’ın üstündeki bebeklerle kordon kanı kortizol düzeyini 

karşılaştırdığımızda iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulduk. Ancak fetal 

ağırlık ile kortizol düzeyi arasında korelasyon saptamadık. 
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Gebelik haftasına göre kapiller kan glikoz düzeyini karşılaştırdığımızda 37 haftadan 

büyük olan bebeklerin kapiller kan glikoz düzeyini 37 haftadan küçük olan bebeklere 

göre anlamlı derecede yüksek tespit ettik. Benzer sonucu fetal ağırlığa göre 

karşılaştırdığımızda da elde ettik. 2500 gr’ın üstündeki bebeklerin kapiller kan glikoz 

düzeyini 2500 gr’ın altındaki bebeklere göre daha yüksek tespit ettik. Ayrıca fetal ağırlık 

ile kapiller kan glikozu arasında pozitif yönde bir korelasyon bulduk. Bu bulgular bize 

matür bebeklerin prematür bebeklere göre kan şekeri regülasyonunu sağlamada daha 

başarılı olduğunu gösterir. 

Sonuç: Fetal ve maternal strese bağlı olarak kordon kanı kortizol düzeyinin arttığı ve 

doğum eylemini başlatan diğer faktörlere katkıda bulunduğu ayrıca kortizol yükselişinin 

yenidoğan bebeklerin extrauterin hayata adaptasyonunda yardımcı olduğu sonucuna 

varıldı. NVY doğumlarda kordon kanı kortizol düzeyinin diğer doğumlara göre yüksek 

bulunması ve kordon kanı kortizol düzeyi ile kan glikozu arasında korelasyon bulunması 

nedeniyle doğum sonrası hipoglisemi riskini azaltmak için NVY’ la doğum için annelerin 

özendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  
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Abstract 

Aim: We examined the effect of RAAS blockade on the development of 

Contrast induced Nephropathy in patients undergoing coronary 

angiography 

Methods: Data of 120 patients with the average age 66.5 ± 10.1  years who 

underwent coronary angiography were analyzed retrospectively. First, patients divided 

into three groups as ACE inh. users, ARB users and non-RAAS blockers. Daily creatinine 

levels of all patients were followed, especially patients were detected who 48-72. hours 

creatinine values taken  and  developed contrast nephropathy (48-72 hours after the 

procedure, 0.5 mg / dL or 25% increase in creatinine levels) were identified. Creatinine 

clearance of patients calculated using Cockcroft – Gualt formula: (140- age) x weight 

(kg) / serum calculated using creatinine x 72 (female: x 0.85) . 

Results: 120 patients who underwent coronary angiography; 34 patients using ACE 

inhibitors, 32 patients using ARB and 42 patients not using RAAS blocker were compared  

and no relation was found between the RAS blockage used and the development of CIN 
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(P = 0.622). No relation was found between the diagnosis of arrival (Elective, Acute 

coronary syndrome) and the development of CIN. (P=0,117).  In patients with diuretic 

use in subgroup analysis; While more CIN developed in patients using ACE inhibitors, no 

difference was found in the development of CIN in patients using ARB or without RAAS 

blockers (P = 0.028). 

Conclusion: The use of RAAS blocker in patients undergoing coronary angiography does 

not affect the development of contrast induced nephropathy. It was concluded that 

RAAS blockers did not need to be cut before the procedure. 

 Keywords: Contrast induced nephropathy, RAAS blockade ,Coronary angiography  

Introduction 

Contrast media nephropathy (CIN); is the third most common cause of hospital-acquired 

acute kidney failure (1). The incidence of CIN varies between 0.6% and 2.3%. In addition,  

in case of underlying structural kidney disease and diabetes mellitus, this rate reaches 

50% (2). Increased diagnostic and interventional cardiac catheterization procedures 

have made contrast agent nephropathy a common problem in clinical cardiology 

practice.  CIN that develops after coronary angiography and percutaneous coronary 

interventions performed for diagnostic and therapeutic purposes causes both in-

hospital mortality and morbidity and prolonged hospitalization (3). In addition, the 

development of CIN is associated with late mortality and morbidity (4). Currently, Renin-

angiotensin-Aldosterone System (RAAS) blockers; It is frequently used in many diseases 

such as hypertension, diabetic nephropathy, heart failure, coronary artery disease. 

However, the effectiveness of  RAAS blocker use in the development and prevention of 

contrast nephropathy is controversial. (5,6,7) Diabetes mellitus, advanced age, heart 
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failure, anemia, pre-procedural renal dysfunction are well-defined risk factors for CIN 

(8,9,10,11) The main mechanisms in the pathophysiology of contrast agent 

nephropathy are thought to be decreased renal perfusion, direct tubular cell damage, 

oxidative stress and inflammation after contrast agent administration (12). A good risk 

analysis, discontinuation of nephrotoxic agents, use of  hypoosmolar / isoosmolar 

contrast media in high risk patients, expansion of intravenous volume, pharmacological 

strategies and hemofiltration in very high risk patients are recommended in preventing 

contrast media nephropathy. In our study, we investigated the effect of RAAS block on 

the development of CIN in patients undergoing coronary angiography. 

Methods 

In our study, 120 patients who underwent coronary angiography in our clinic were 

retrospectively divided into three groups. The first group included patients who used 

ACE inhibitors before coronary angiography, the second group included patients who 

used angiotensin receptor blockers before coronary angiography, and the third group 

included patients who did not use renin-angiotensin-aldosterone system blockers. 

Patients who developed contrast nephropathy were determined by taking creatinine 

values at 48 to 72 hours of the patients whose daily creatinine levels were monitored. 

Creatinine clearance of the patients (Cockcroft-Gualt formula) was calculated using the 

formula (140-age) x weight (kg) / serum creatinine x 72 (female: x 0.85). Thus, it has 

been retrospectively investigated whether there is a difference in the frequency of 

development of contrast nephropathy between patients using and not using the Renin-

Angiotensin-Aldosterone System blocker in patients with exposure to contrast agents. 

In our study, the data of 120 patients (84 male, 36 female) with a mean age of 66.5 ± 
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10.1 who underwent coronary angiography in our clinic were retrospectively collected. 

In our patients, 300/100 ml (low osmolar non-ionic) contrast material with iomeprol 

active ingredient was used as a contrast agent. Patients whose daily creatinine levels 

were monitored, especially 48-72. Patients with creatinine values at 1 hour were 

identified and patients with contrast nephropathy (0.5 mg / dL or 25% increase in 

creatinine levels 48-72 hours after the procedure) were identified. The calculations of 

the data obtained from the patients were tested in SPSS 16.0 v statistical analysis 

program. The suitability of the data to homogeneous distribution was checked with the 

Kolmogorov-Smirnov test and it was observed that it was homogeneously distributed. 

For this reason, Parametric tests were used in the analyzes. One-Way Anova test was 

used for the comparison of means between groups, and Chi-Square test was used for 

the comparison of frequencies. Data has been tested at 95% confidence interval.  

Table 1. Basic Demographic, Biochemical and Anthropometric Findings of the Patients 

 N Value Lowest Highest Average Standard deviation 

Age 120     42 42      88      66,5             10,1 

Height (cm) 120     155     185    162,4             17,0 

Weight (kg) 120      39     123      77,5             14,7 

BMI 120     17,9     51,2      28,8               5,2 

GFR input (ml / min) 120     20,2     122      62,2             20,2 

GFR output (ml / min) 120      1,4     178      60,5             25,4 

Htc  119     25,6     53,2      38,4               6,2 

Urea 120      19     163      50,5             19,3 

Creatinine (basal) 120      0,7      2,5        1,2             0,24 

Creatinine 48-72 hours  120     0,51     5,2        1,3             0,53 

CIN development 120     0,49     4,8      1,09             0,44 

Contrast agent amount 120      25    350     130,5             82,9 

 

Table  2-Relationship RAAS blocker and diuretic using on development of CIN  
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RAAS blockage        Diüretics n CIN (+) (n:) n CIN (-) (n:) n Total  (n:) 
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          Not using       32       32               2          34 

    

          Using       10          10               1          11 

    

          Total       42                    3          45 
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         Not using       24        24               1          25 

    

          Using       10                 4          14 

    

          Total       34      34               5          39 

    

   
A

R
B

  

          Not using        7          7               2            9 

    

           Using       25          25 
25 

              2           27 

    

           Total       32          32               4           36 

 

Table 3. Relationship between the patients' admission diagnosis and the development of CIN 

Diagnosis     CIN undeveloped        CIN developed       Total 

Elective                 15                  5           20 

Stable angina                 17                  0           17 

Unstable angina                 17                  1           18 

Non-ST elevation MI                 42                  4           46 

ST elevation MI                 17                  2           19 

      Total               108                 12          120 

 

Discussion 

Use of iodinated contrast material and interventional procedures are becoming more 

common day by day. CIN has become an important problem due to reasons such as the 

relative age of patients with coronary artery disease, the frequent incidence of diabetes 
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and hypertension in these patients, and the use of high doses of contrast agents in 

angioplasty / stent procedures. CIN is a potentially preventable clinical condition. The 

first step to be taken to prevent CIN is to determine the risk factors. Almost all of the 

risk factors can be determined with detailed anamnesis and basic blood tests. The most 

important mechanism in the pathogenesis of contrast agent nephropathy is ischemia in 

the kidney (13). The prevention of renal medullary ischemia caused by the activation of 

both endothelin, which is thought to have a role in the pathogenesis of CIN, and the 

renin-angiotensin-aldosterone system mediated system, by ACE inhibitors suggests that 

ACE inhibitors may have a role in preventing CIN (14). The effect of ACE inhibitors on 

the renin angiotensin system, especially by decreasing the release of the vasoconstrictor 

endothelium from the vascular endothelium, increasing the renal blood flow by 

preventing the release of aldosterone, especially dilatation in the efferent arteriole and 

decreasing the renal vascular resistance and increasing the renal plasma flow, in a sense 

preventing the toxic effect of the contrast agent for 24 hours. requires that it increases 

or at least does not decrease creatinine clearance in the urine. Normally, after contrast 

medium, serum creatinine value increases in every person. Increased ACE expression in 

the endothelium increases angiotensin II production and degradation of bradykinin, 

causing a decrease in nitric oxide synthesis / release from the endothelium and 

predisposes to the development of CIN. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors 

strengthen the antioxidant protective mechanism and repair endothelial functions by 

increasing the concentrations of bradykinin, prostacyclin and nitric oxide (15).With ACE 

inhibitors, the production of norepinephrine, vasopressin, endothelin and angiotensin 

is suppressed and the degradation of bradykinin is blocked and nitric oxide synthesis 

increases.ACE inhibitors reduce intra-glomerular pressure by vasodilation, especially in 
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the efferent arteriole, and protect the kidney from the harmful effects of the renin-

angiotensin system. This positive effect may also be effective in preventing the 

development of CIN.In some studies, it has been reported that the use of RAAS blocker 

is protective against the development of CIN (16).In a randomized study conducted by 

Gupta et al in India, captopril 25 mg 3x1 posology was started 1 hour before contrast 

agent exposure and given for three days, and it was reported that there was a 79% risk 

reduction in the development of CIN in those who received captopril treatment 

compared to the control group who did not receive treatment. However, RAAS blockers 

have been reported to worsen renal function in the vast majority of studies on this 

subject. In one study, Holscher et al. Evaluated predictors of CIN and their long-term 

outcomes in affected patients in a prospective study. (17). In the review, in which the 

data was obtained from the Dialysis-Versus-Diuresis (DVD) study conducted with 412 

patients, it was shown that post-procedure hemodialysis, serum phosphate level, use 

of ACE inhibitors and left ventricular ejection fraction <35% had an independent 

relationship in the increase of CIN incidence.It has been reported that the use of ACE 

inhibitors causes a 6-fold increase in the incidence of CIN after the procedure (19). ACE 

inhibitors prevent the conversion of angiotensin I-II, thus preventing vasoconstriction in 

efferent arterioles and causing a decrease in glomerular hydrostatic pressure. Low 

glomerular hydrostatic pressure causes less glomerular filtration (20). It has been 

suggested that the decrease in GFR that develops in patients receiving ACE 

inhibitors/ARBs may cause a tendency to develop CIN. (17,18).This has been predicted 

as ACE inhibitors prevent afferent arteriolar vasoconstriction and subsequent medullary 

ischemia caused by angiotensin II activation after exposure to contrast media. Many of 

the studies have investigated the effects of continuing RAAS blockers or acute 
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withdrawal before the procedure. Rosenstock et al. Studied patients with stage 3-4 CRF 

using chronic ACE inh./arb (21). While the drugs of one group of patients were 

discontinued 24 hours before the coronary angiography, the drugs in the other group 

were continued. Patients who did not use RAAS blockers were included as the third 

group.The authors of the study found no statistically significant difference in the 

incidence of CIN in all three groups (6.2% in the group that continued their medications, 

3.7% in the group not continued, 6.3% in the group not using any RAAS blocker, p: 0.66). 

Rosenstock et al. Concluded that ACE inhibitors did not increase the incidence of CIN  

and recommended that ACE inhibitors should not be discontinued prior to contrast 

exposure. However, based on the Mayo Clinic's own clinical experience and previous 

literature data, in a recently published report, it suggests that RAAS blockers should be 

discontinued 24-48 hours before elective interventions (23,24). Again, the use of 

chronic ACE inhibitors was examined by Cirit et al. And it was reported to be a risk factor 

for CIN. While CIN developed in 17 patients in the ACE inhibitor group, 7 patients in the 

control group who did not use it (15.6% vs. 5.8%, p = 0.015) (8). This study also includes 

patients with mild to moderate renal impairment. In their recent review, Patel et al. 

Focused on the role of ACE inhibitors in CIN and analyzed 5 randomized clinical trials 

and 678 patients (6). They concluded that there was no definite correlation between 

the development of CIN in the cardiac catheterization laboratory and the use of ACE 

inhibitors, and emphasized that discontinuation of ACE inhibitors before catheterization 

did not possibly reduce the incidence of CIN and its discontinuation was not 

recommended. In addition, they stated that based on current evidence, it is not 

recommended to initiate an ACE inhibitor only to reduce the risk of CIN development 

(25). Renin-angiotensin-aldosterone blockers constitute the major treatment modality 
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in cardiovascular and renal diseases and are widely used in patients undergoing 

coronary angiography (26). Meanwhile, researchers found that transforming growth 

factor-β1 (TGF-β1) protects against necrosis in proximal renal tubule cells (24). 

Angiotensin II stimulates TGF-1 formation and has been shown to be protective in acute 

renal injury in the hydrogen peroxide-mediated human proximal tubule cell necrosis 

model. Possible harmful effects of ACE inhibitors on the development of CIN may be 

due to this. Toprak et al. ; In a randomized controlled study conducted on 80 patients 

with creatinine level <2mg / dl, the patients were divided into two groups, the group 

receiving captopril (n = 48) and the control group (n = 32). While CIN developed in 5 

(10.4%) patients in the captopril group, 1 (3.1%) in the control group developed CIN, 

and they suggested that ACE inhibitors increased the development of CIN after the 

procedure (p: 0.2) (8). İn a study which 1,472 subjects were included ,Patients taking 

RAS blockers were older, had a higher baseline creatinine level, lower estimated 

glomerular filtration rate (eGFR), and had received a greater volume of contrast 

medium. AS a result, After propensity score matching, no difference was observed 

between the RAS (+) and RAS (–) groups. Multiple logistic regression identified RAS 

blockade, age, severe heart failure, contrast volume used, hemoglobin level, and eGFR 

as predictors of CIN. Multiple logistic regression after propensity matching showed that 

RAS blockade was associated with CIN (odds ratio, 1.552; p = 0.026).(24) As in our study, 

Krusov et al. Showed that the combination of ACE inhibitor and furosemide is a risky 

medication and can lead to a serious decrease in GFR and can increase proteinuria in 

patients with hypertension and diabetes mellitus in subgroup analysis.Some studies 

argue that raas blockers should be discontinued 24 hours before angiography (26). In 

the study of 230 patients conducted by Cirit et al., The group of patients using ACE 
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inhibitors for at least 2 months (n: 109) and the group that did not use ACE inhibitors 

(n: 121) were compared. In the ACE inhibitor arm, 15.6% in the control group, 5.8% in 

the control group (p: 0.2) Angiotensin II injection is thought to aggregate CIN in rats. 

Dangas et al., Retrospectively evaluated in 7230 patients, predicted that ACE inhibition 

before the procedure reduced the risk of CIN in patients with chronic renal failure, not 

in patients with normal renal function (26). 

Limitations of the Study 

First of all, our study was conducted with a single center and with the evaluation of 120 

patients. In future studies, considering larger patient populations and making them 

multi-centered may provide clearer results. Secondarily, there was no homogeneous 

distribution in the ACE inhibitor / ARB doses used by the patients, patients who were 

titrated according to the severity of hypertension were evaluated. The retrospective 

nature of our study also seems to be a disadvantage. 

Conclusion 

The results of our study were evaluated that chronic ACE inhibitor / ARB use does not 

affect the risk of contrast agent nephropathy in patients with mild or moderate renal 

impairment who undergo coronary angiography. In the subgroup analysis, it was 

observed that the development of CIN and the decrease in GFR were significantly higher 

in patients who used only ACE inhibitors and diuretics. 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the vulnerability levels of uro-

oncology patients diagnosed with bladder cancer. A total of 230 patients 

diagnosed with bladder cancer were participated from Urology Outpatient 

clinic at Erciyes University Hospital. The obtained data from the participants 

was analyzed by using different statistical analysis methods. The average 

age of the individuals participating in the study was 58.42 ± 6.46 and the median was 

58. There was a statistically significant difference between gender, marital status and 

smoking (p<0.005) and the mean score of vulnerability. As a result, among the 

participants, 40% of the patients are not fragile, 20% are mildly fragile, 17.8% are 

apparently vulnerable, 16.7% are moderately fragile, and 5.5% are severely fragile. In 

sum, 60% of the patients who participated in the study had a state of fragility. As a result 

of the study, the patients whose vulnerability is determined can be treated with 

psychological treatment and support in addition to clinical treatment to improve their 

quality of life and psychological well-being. 
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Mesane kanseri tanısı almış üroonkoloji hastalarının kırılganlık düzeylerinin 

belirlenmesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, mesane kanseri tanısı almış üroonkoloji hastalarının kırılganlık 

düzeylerini belirlemektir. Erciyes Üniversitesi Hastanesi Üroloji Polikliniğinden mesane 

kanseri tanısı alan toplam 230 hasta bu çalışmaya katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen 

veriler, farklı istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmaya 

katılan bireylerin yaş ortalaması 58.42 ± 6.46 ve medyan 58 olarak bulunmuştur. 

Cinsiyet, medeni durum ve sigara (p <0.005) ve kırılganlık puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, katılımcılar arasında 

hastaların % 40'ı kırılgan değil, % 20'si hafif kırılgan, % 17,8'i görünüşte savunmasız, % 

16,7'si orta derecede kırılgan ve % 5,5'i ciddi derecede kırılgan olarak saptanmıştır. 

Özetle, çalışmaya katılan mesnae kanseri hastalarinin % 60'ında kırılganlık durumu tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda kırılganlığı tespit edilen hastalar, yaşam kalitelerini ve 

psikolojik iyiliklerini iyileştirmek için klinik tedaviye ek olarak psikolojik tedavi ve destek 

verilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler; mesane kanseri, uroonkoloji, kırılganlık, hastalar 
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Introduction 

The bladder is a pelvic hollow muscular organ that serves to store and discharge urine 

and consists of three layers: mucosa and submucosa, muscular layer and serosa (Hurria 

et al., 2012). Cancer is the uncontrolled and excessive proliferation of cells as a result of 

possible changes in the mechanisms that regulate the life cycle of cells (Bouillon et al., 

2013). Bladder cancer is the tenth most common cancer among box sexes in the world 

and the number of bladder cancer has been on increase among males and females in 

the world (Demirtaş et al., 2020). In Turkey, it is the fourth most common cancer in men 

after prostate, lung and colorectal cancers. It ranks eighth among cancers in women in 

terms of frequency (Çakmur, 2015). It can be seen at any age, including children. 

Evaluation of patients diagnosed with cancer includes various factors. The treatment 

methods taken by the patients, psychological moods, future anxieties and uncertainties 

caused by the disease are among the factors that affect the vulnerability levels of the 

patients (Kim, 2020). The stage in which patients have fragile complications is a process 

that continues from the onset of the disease to the treatment process and the stage 

where mortality is observed. Especially the evaluation of the elderly individual is much 

different than the younger individuals (Lee et al., 2015). Comorbidity, cancer incidence 

and related mortality rates increase with age. In addition to bladder cancer diagnosis; 

the presence of frequent comorbidity, drug toxicity and other problems make the 

treatment and care process of this patient group more complex (Moldovan et al., 2020). 

For this reason, determining the level of vulnerability with screening becomes 

important in terms of active aging and effective treatment-care. Therefore, the present 

study is to determine vulnerability levels of patients diagnosed with bladder cancer.  
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Methods and Materials 

A total of 230 volunteers indicated interest to participate in the study. This study was a 

descriptive and cross-sectional study, which was carried out in Erciyes University 

Department of Urology. The consent form was obtained from the participants and the 

study was completely voluntary. Survey research design was used for this study. A 

questionnaire including socio-demographic characteristics and the patients’ frail level 

from Edmonton Frail Scale were used as data collection tools in the study. SPSS 23 

program was used for data analysis. Descriptive statistics in the study; mean, standard 

deviation, median value, minimum, maximum, number and percentile are given. 

Kolmogorov-Smirnov test, Mann Whitney – U test, Kruskal Wallis test and Chi square 

analysis were used. The level of p <0.05 was considered statistically significant. 

Results 

As shown in Table 1, the age, gender, education level, marital status, income status and 

smoking characteristics are summarized. Most of the respondents (88.6%) are male and 

the average age of the individuals participating in the study is 58.42 ± 6.46 and the 

median is 58 (min-max: 50-84). Majority of the respondents (92.6%) are married, 

followed by widowers (7.4%). Educational background showed that most of the 

respondents (50.8%) completed primary school and followed by secondary school 

(27.3%) and high school (15.6%). Of the individuals participating in the study, 67.8% had 

low income, 31.1% used cigarette and 68.6% has a chronic illness. 
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Table 1. Socio-demograhic distribution of the participants 

 n % 

Gender     

Male 204 88.6 

Female 26 11.4 

Age (Ave: 58,42±6,46; median:58 (min-max: 50-84)      

50-59 138 60 

60-69 50 21.7 

70 and over 16 18.3 

Education     

Primary education 117 50.8 

Secondary education 63 27.3 

High School 36 15.6 

University and Above 14 6.3 

Marital status     

Married 213 92.6 

Widowed 17 7.4 

Income status     

<2000 TL 156 67.8 

>2001TL 74 32.2 

Smoking     

Yes 76 33.1 

No 154 66.9 

Chronic Illness     

Yes 158 68.6 

No 72 31.4 

 

Table 2 includes the findings of the Frailty Scale according to the descriptive 

characteristics of the patients. Among the participants, the vulnerability score averages 

of the females, the age group between 70 and above, those with university and higher 

education levels, widows, middle or above-middle income, smokers and those with 
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chronic diseases were higher. There was no statistically significant difference between 

patients' age, education, income level, chronic diseases and vulnerability scale mean 

score (p> 0.005).  

Table 2. The relationship of the patient's characteristics and frail scale score 

  Ave±SD Median        (Min-
Max) 

Statistics 

Gender   Z=-1,779 p=0,001  

Male 5,0±3,17  5 (0-11)  

Female 6,3±2,94  7 (1-11)  

Age       Z=-1,560 p=0,119  

50-59 5,2±3,15  5 (0-11)  

60-69 6,4±2,86  7 (1-11)  

70 and over 6,8±2,92  4 (0-10)  

Education     Z=-1,779 p=0,375  

Primary education 6,2±2,67  5 (0-11)  

Secondary education 5,4±3,31  7 (1-11)  

High School 5,4±3,29  5 (0-11)  

University and Above 7,4±2,90  8 (3-11)  

Marital status     Z=-1,469 p=0,002  

Married 5,3±3,21  5 (0-11)  

Widowed 6,5±2,63  7 (3-11)  

Income status     Z=-1,796 p=0,572  

<2000 TL 5,2±2,93  4 (1-11)  

>2001TL 6,5±3,43  8 (3-11)  

Smoking     Z=-1,291 p=0,007  

Yes 4,4±3,47  4,5 (0-11)  

No 3,4±2,76  3 (1-8)  

Chronic Illness     Z=-0,528 p=0,898  

Yes 6,2±2,91  7 (1-11)  

No 5,8±2,68  6 (1-11)  
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However, there was a statistically significant difference between gender (p = 0.001), 

marital status (p = 0.002) and smoking (p = 0.007) and the mean score of vulnerability. 

Although not included in the table, 40% of the patients are not fragile, 20% are mildly 

fragile, 17.8% are apparently vulnerable, 16.7% are moderately fragile, and 5.5% are 

severely fragile. 

Discussion 

The present study was examined the frailty scores of the patients and showed that 60% 

of the patients who participated in the study had a state of fragility. In studies 

conducted, when the vulnerability levels of cancer patients are examined, the 

vulnerability levels of patients vary between 51-83% (Liang et al., 2019). It was found 

that as the age of the patients increased, their condition of vulnerability increased 

(Bouillon et al., 2013). In the findings of our study, it was found that the mean scores of 

the vulnerability level of the patients aged 70 and over were higher than the other age 

group. Considering the disease burden, tolerability of treatment and complications of 

the patients due to their uro-oncology diagnosis, the process appears to be more 

difficult in the advanced age group with high fragility. Our findings and observations of 

the patients participating in the study were found to be compatible with the literature. 

When we examined the gender factor of the patients who participated in our study, the 

vulnerability levels of women were found to be higher than men. Our findings were 

consistent with the literature. When we examined the marital status of the patients who 

participated in our study, it was found that the vulnerability levels of married women 

were higher than widows and smokers compared to non-smokers. These results are 

consistent with the findings in the literature. When looking at the results, the 
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vulnerability levels of patients diagnosed with bladder cancer were higher as in patients 

diagnosed with other cancer. 

Conclusion 

The present study reported that 60% of the patients diagnosed with bladder cancer had 

a level of vulnerability. As a result of the study, the patients whose vulnerability is 

determined can be treated with psychological treatment and support in addition to 

clinical treatment to improve their quality of life and psychological well-being. 

Accordingly, it is advisable to consider the level of vulnerability. 
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Abstract 

The present study aim was to examine the knowledge and attitude of men 

diagnosed with testicular cancer. A total of 150 individuals aged of 20 and 

above were included in the study and the data was obtained through a 

survey method. The obtained data was analyzed with SPSS 23 program by 

using descriptive analysis. Findings from the study revealed that 78.6% of 

the respondents are within the 20-40 years and married 71.3%. The study 

has shown that 57.3% of the respondents know the meaning of testicular cancer as 

against 62.6% who are unaware of the symptoms of it. 72.6% of the men are 

knowledgeable of treatment options of testicular cancer, but half of them are unaware 

of the risk factors. 91.3% of the respondents believed that testicular cancer causes 

sexual problems while 85.3% of them reported that no testicular cancer cases in their 

first-degree relatives. The results showed that most of the men know the meaning of 

testicular cancer and treatment options. However, there is a need to know about the 

risk factors and symptoms of testicular cancer. In addition, there is no positive attitude 

towards testicular cancer exist among the men. It is recommended that health-care 
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professionals use these findings to raise awareness about testicular cancer and change 

attitude from negative to positive.  

Key words; knowledge, attitude, testicular cancer, patients 

 

Testis Kanseri Tanısı Almış Erkeklerin Bilgi ve Tutumları 

Özet 

Bu çalışmanın amacı testis kanseri tanısı almış erkekler hastaların bilgi ve tutumlarını 

araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmaya 20 yaş ve üzeri toplam 150 kişi dahil edilerek, 

anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak 

SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, ankete 

katılanların % 78.6'sının 20-40 yaş aralığında ve % 71.3’nin evli olduğunu ortaya 

koymustur. Çalışma, testis kanserinin semptomlarından habersiz olan % 62,6'sına karşı 

katılımcıların % 57,3'ünün testis kanserinin anlamını bildiğini göstermiştir. Hastaların % 

72,6'sı testis kanserinin tedavi seçenekleri konusunda bilgili, ancak hemen hemen 

katılanların yarısı risk faktörlerinin farkında değildir. Ankete katılanların % 91,3'ü testis 

kanserinin cinsel sorunlara yol açtığını düşünürken, % 85,3'ünun birinci derece 

akrabalarında testis kanseri vakası olmadığını bildirdi. Sonuçlar, katılanların çoğunun 

testis kanserinin anlamını ve tedavi seçeneklerini bildiğini gösterdi. Ancak testis 

kanserinin risk faktörleri ve semptomları hakkındaki bilgi yetersizliği saptandı. Ayrıca 

bulgular arasında erkeklerde testis kanserine karşı olumlu bir tutum sonucuna varılmadı. 

Sonuc olarak, sağlık uzmanlarının bu bulguları testis kanseri hakkında farkındalık 

yaratmak ve tutumu negatiften pozitife çevirmek için kullanmaları önerilmiştir. 
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Anahtar kelimeler; bilgi, tutum, testis kanseri, hastalar 

 

Introduction 

Testicular cancer is the most common type of cancer in almost 1% of men between the 

ages of 20 and 40 (Atuhaire et al., 2019). The treatment and sexual results of testicular 

cancer, which has pur-seminoma and seminoma types, are different. Family history 

could be important risk factor in a man with testicular cancer. If the father or sibling has 

a history of cancer in the family, more attention should be paid and the necessary tests 

should be performed every year without neglecting it. Most testicular cancers can be 

treated with surgery and chemotherapy, and overall recovery rates are high (Hanson et 

al., 2016). The most common problems faced by patients diagnosed with testicular 

cancer are sexual function problems. However, the most common mental problems 

among patients were stated as anxiety and depression. Factors such as the diagnosis of 

cancer, age, family history, smoking, alcohol use and psychological endurance were 

among the important factors affecting the treatment process of the disease (Hashibe et 

al., 2016). According to data in the recent years, new cases of testicular cancer in turkey 

at the rate of about 1%. Testicular cancer death rate, on the other hand, is in the last 

ranks among other cancer death rates with approximately 0.20% (Li et al., 2020). The 

chance of getting rid of testicular cancer worldwide is quite high with a 95% cure rate 

(Parekh et al., 2020). The knowledge and attitudes of patients diagnosed with testicular 

cancer towards the disease and its outcomes play an important role in terms of both 

their mental state and psychological well-being. In the studies conducted, it has been 

stated that the diagnosis and treatment of testicular cancer creates sexual, 
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psychological and social problems (Peters et al., 2008). However, the importance of the 

cancer knowledge and attitudes of the patients plays an important role in terms of both 

the treatment process and the well-being of their mental state. This study aimed to 

investigate the knowledge and attitudes of patients diagnosed with testicular cancer. 

Methods  

This study was carried out in Erciyes University Urology Outpatient Clinic Department. 

A total of 150 patients diagnosed with testicular cancer participated in the study. The 

survey research was used for the study. The demographic information, the patient’s 

knowledge and attitude about testicular cancer were obtained from each participant. 

The individuals aged of 20 and above were included in the study. The tool used for 

collection of data and the obtained data was analyzed with SPSS 23 statistics program. 

Descriptive statistical analysis was used for the data.  

Results 

In Table 1, age, marital status, education, occupation, smoking, alcohol and chronic 

disease of the respondents are summarized. As shown, majority of the respondents 

(78.6%) are within the 20-40 years. Most of the respondents are married (71.3%), not 

drinking alcohol (89.3%) and not having a chronic disease (75.3). Their educational 

background showed that majority (38.6%) of completed tertiary schools and those that 

completed secondary school were the least (25.4%). Occupational related prevalence 

of the respondents showed that private sector was the highest (48%), followed by 

government workers (37.2%). Lastly, the number of respondents of smoking and non-

smoking were almost same. 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

604 

Table 1. Socio-demographic distribution of respondents 

  n % 

Age   

20-40 118 78.6 

40 and above 32 21.4 

Marital Status     

Single 43 28.7 

Married 107 71.3 

Education     

Primary 54 36 

Secondary 38 25.4 

Tertiary 58 38.6 

Occupation     

Private  72 48 

Government 56 37.3 

Not working 22 14.7 

Smoking     

Yes 66 44 

No 84 56 

Alcohol     

Yes 16 10.7 

No 134 89.3 

Chronic Disease     

Yes 37 24.7 

No 113 75.3 

 

The knowledge of testicular cancer among the respondents is summarized in Table 2. 

As showed, 62.6% of the respondents did not know the symptoms whereas 57.3% of 

the respondents defined the meaning of testicular cancer. The majority of the 

respondents knew of treatment options (72.6%) while a half of the respondents did not 

know the risk factors. The vast majority of the respondents (85.3%) reported that there 
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is no testicular cancer in first-degree relatives. Lastly, the majority of the respondents 

(91.3%) reported that testicular cancer may cause sexual problems.  

Table 2. Knowledge of testicular cancer 

Knowing the symptoms of testicular cancer n % 

Yes 56 37.4 

No 94 62.6 

Knowing of meaning of testicular cancer     

Yes 86 57.3 

No 64 42.7 

Knowledge of treatment options     

Yes 109 72.6 

No 41 27.4 

Knowing risk factors      

Yes 78 52 

No 72 48 

Having testicular cancer in first degree relatives     

Yes 22 14.7 

No 128 85.3 

Testicular cancer may cause sexual problems     

Yes 137 91.3 

No 13 8.7 

 

In Table 3 showed that 22 of the respondent always go for testicular cancer screening, 

26 of them reported often, 57 of them reported sometimes and 45 of them reported 

never goes with mean value of 2.4 on going to testicular cancer screening. On 

willingness to accept treatment choice by the doctor, 36 of the respondent reported 

never, 73 of them reported sometimes, 32 of them reported often and 9 of them 

reported always with mean value of 2.6. On willingness to do periodic health 

examination, 68 of the respondent reported never, 35 of them reported sometimes, 21 

of them reported often and 26 of them reported always with mean value of 2.3. Lastly, 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

606 

encouraging people for testicular cancer screening, 78 of the respondent reported 

never, 38 of them reported sometimes, 28 of them reported often and 6 of them 

reported always with mean value of 2.7. 

Table 3. Attitude of respondents towards testicular cancer 

Response Never Sometimes Often Always Mean 

I will go for testicular 
cancer screening 

45 57 26 22 2.4 

I will accept any treatment 
option chosen by doctors 

36 73 32 9 2.6 

I will do periodic health 
examination  

68 35 21 26 2.3 

I will encourage people 
around me for testicular 
cancer screening 

78 38 28 6 2.7 

 

Discussion 

The present study findings showed that majority of the respondents (78.6%) are within 

the 20-40 years and married (71.3%). Those with tertiary level of education dominated 

with 38.6% followed by primary education 36% and secondary education 25.4%. The 

majority of respondents did not using alcohol (89.3%) as well as having a chronic disease 

(75.3). Occupational related prevalence of the respondents showed that private sector 

was the highest (48%), followed by government workers (37.2%). Lastly, the number of 

respondents of smoking and non-smoking were almost same. The study has shown that 

57.3% of the respondents know the meaning of testicular cancer as against 62.6% who 

are unaware of the symptoms of it. The men are knowledgeable of treatment options 

of testicular cancer (72.6%), but half of them are unaware of the risk factors. The 

majority of the respondents believed that testicular cancer causes sexual problems 
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(91.3%) and 85.3% of them reported that no testicular cancer cases in their first-degree 

relatives. This finding from the study is consistent with findings of Parekh et al. (2020) 

who stated that many fertility and sexual life are major concern among the men 

diagnosed with testicular cancer. The results of attitude of respondents towards 

testicular cancer are varied. The majority of the respondents (68%) are either not going 

or rarely going to cancer screening. Similarly, 72.6% of the respondents are either not 

accepting chosen treatment options or rarely accepting it. 77.3% of the respondents 

showed no responsibility to encourage people to increase awareness of testicular 

cancer screening.  This aligns with the findings of Roy and Casson (2017) demonstrated 

that lack of information and knowledge is common problems among the mean 

diagnosed with testicular cancer.  

Conclusion 

The findings of present study assess knowledge and attitude of patients diagnosed with 

testicular cancer. The results showed that most of the men know the meaning of 

testicular cancer and treatment options. However, there is a need to know about the 

risk factors and symptoms of testicular cancer. In addition, there is no positive attitude 

towards testicular cancer exist among the men. It is recommended that health-care 

professionals use these findings to raise awareness about testicular cancer and change 

attitude from negative to positive.  
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Awareness of Human Papilloma Virus and HPV Vaccine in 
Nurses, Midwives and Healthcare Workers 

Sevda Baş 1, Sevtap Seyfettinoğlu2 

Adana City Training and Research Hospital, Gynecologic Oncology Department (ORCID ID: 
0000-0001-8559-7536)  
Adana City Training and Research Hospital, Gynecologic Oncology Department (ORCID ID: 
0000-0001-8607-6628) 

 

 

Aim: To research the awareness of nurses, midwives and other assistant 

healthcare personnel about hpv infection, hpv vaccine and screening 

program 

Materials and Methods To assess knowledge of the HPV vaccine and 

infection, a cross-sectional descriptive questionnaire with 20 questions was 

developed using related research from the literature as a sample.  A 

research questionnaire was submitted to 180 female assistant health personnel, 

including nurses, midwives, physiotherapists, anesthesia technicians, security guards 

and others, working in Adana City Training and Research Hospital. A total of 166 female 

assistant health personnel agreed to participate in the survey, and the assistant health 

personnel who agreed to participate in the survey between 01 September 2020 - 01 

December 2020 participated in the survey. The first part of the questionnaire consisted 

of 5 questions to determine age, marriage status, smoking status, contraception 

method and occupation in the hospital (Table 1). The second part of the questionnaire 

assessed the knowledge about HPV and HPV vaccine (Table 2). Statistical analysis was 

performed using SPSS computer software. 
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Results: Table 1 summarizes the characteristics of the participants. Participants' 

responses to HPV-related questions are summarized in Table 2 (Table 2). It was seen 

that 86 % of those who had HPV knowledge also knew about the HPV vaccine. No 

participants had HPV vaccine. 

Conclusion: The awareness of HPV and HPV vaccination should be increased. More 

information should be given to both healthcare professionals and the general 

population on this subject. 

Keywords: HPV, HPV vaccine, cervical cancer, awareness,  

 

Introduction:  

Cervical cancer is the fourth most frequently diagnosed cancer and the fourth leading 

cause of cancer deaths in women, with an estimated 604,000 new cases and 342,000 

deaths worldwide in 2020. However, increasing awareness about cervical cancer and 

effective screening programs have reduced mortality rates (1). Human papilloma virus 

(HPV) infection is the most important factor in cervical cancer etiology. Today, with the 

development of HPV vaccine, it is aimed to reduce cervical cancer and precursor lesions. 

The vaccine has been shown to be 85% effective on prevention of persistent infection 

and 93% effective on prevention of cytological anomalies (2).  Routine HPV vaccine is 

recommended for girls aged 11-12. It can be performed until the age of 9 at the earliest 

and 18 at the latest, and there is not enough information for women between the ages 

of 19-26 (3). In Turkey, two separate vaccines are available, Gardasil (Merck and Co Inc, 

West Point, Pa) and Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals, Rixensart, Belgium), but the 
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vaccine is not included in the immunization scheme and has not yet been included in 

the routine vaccination program in our country. Both vaccines are available without a 

prescription at pharmacies.  

In this study, it was aimed to evaluate the knowledge and attitudes of assistant health 

personnel working in a training and research hospital about HPV infection and vaccine 

as a means of protection. 

Materials and Methods: "HPV awareness survey" planned to be held in Adana City 

Training and Research Hospital. A research questionnaire was submitted to 180 female 

assistant health personnel, including nurses, midwives, physiotherapists, anesthesia 

technicians, security guards and others, working in Adana City Training and Research 

Hospital. A total of 166 female assistant health personnel agreed to participate in the 

survey, and the assistant health personnel who agreed to participate in the survey 

between 01 September 2020 - 01 December 2020 participated in the survey. The 

questionnaire included 20 questions that were modeled on previous studies. The data 

obtained were evaluated in computer environment using the SPSS 21 (Statistical 

Package for the Social Sciences, Chicago, USA) program. Descriptive statistics were 

shown with mean, standard deviation, number and percentage distributions.The results 

were considered statistically significant when the p value was found to be <0.05 at a 

95% confidence interval. 

Results: The average age of 166 participants included in the study was 33.7 ± 7.2. 35 

(21%) of the participants were single and 121 (72.9%) were married. When we look at 

the distribution of professions, most of them were nurses (68%). Table 1 summarizes 

the characteristics of the participants. The rate of those who had information about HPV 
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screening was 71%. 48 participants (28.9%) stated that they had not heard of the HPV 

test before, 118 participants (71%) stated that they had heard the HPV test before and 

had knowledge about the subject. Considering the educational status of the participants 

who have knowledge about HPV; It was determined that the level of knowledge was 

higher among university graduates (p <0.001). Smoking rate was 33.7%. The number of 

people who had regular gynecological examinations was only 38 (22.9%). 77.7% of the 

participants knew the route of HPV transmission and 75.9% knew the HPV test screening 

reason correctly. The number of people who knew that HPV vaccine was available was 

63 (38%). The majority of those who knew were university graduates (82%). 25.2% of 

those who have heard of the HPV vaccine stated that they learned from their family 

doctor, 50.7% from their gynecologist, 1.5% from television, 3% from the internet, and 

14.7% from their friends. Again, 53.6% of the participants stated that they would like to 

have the HPV vaccine. The main reasons of those who did not want to have it were fear 

of side effects (41.5%) and expensive vaccine (37.6%). 

Participants' responses to HPV-related questions are summarized in Table 2 (Table 2). It 

was seen that 86 % of those who had HPV knowledge also knew about the HPV vaccine. 

It was determined that the relationship between those who had information about HPV 

infection and those who had information about the HPV vaccine was statistically 

significant (p <0.001). No participants had HPV vaccine. 

Discussion: Cervical cancer is a preventable health problem. Therefore, women should 

be informed about vaccination programs, screening methods, risk factors and 

management of preinvasive diseases. However, studies show that a significant portion 

of the society does not know the risk factors that cause cervical cancer (4).Knowledge 
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levels about HPV infection and vaccine have been reported as very variable in the 

literature. In the study conducted by Blake et al. On American women, the rate of those 

who knew about HPV infection and vaccine was reported as 68% (5). Adıguzel et al. 

Administered a questionnaire to 466 participants in their survey study. In the analysis 

of the results, they concluded that the educational situation is an important factor for 

awareness, but there is not enough awareness (6). 

In the study of Venezuela et. al. only 0.2% of participants answered all questions 

correctly (7) . In a study from our country; Görkem et al. however, they found this rate 

as 86% in their study (4). In our study, the knowledge rate of the participants about HPV 

screening was 71% and their knowledge about HPV vaccine was 62%. Although the 

participants were healthcare workers, this rate was low. As the education level 

increases, the level of awareness and knowledge about HPV infection and vaccine 

increases. Similarly, in a study involving 318 midwives and nurses, the awareness rate 

was found to be low(8). In our study, it was found that university graduates answered 

the questions more accurately and had more knowledge about the subject. 

The most important limitation of our study is the evaluation with a small sample. The 

participation of all assistant health personnel working in the Training and Research 

Hospital is not at the desired level. However, as can be seen when past studies are also 

examined, it is necessary to raise awareness about HPV infection, screening and 

vaccination. Most of the participants received information about HPV from 

gynecologists and family physicians. This is promising for the future. However, in our 

age where internet and social media are used actively, projects should be made to 

create more awareness on this issue.The most important results of the study was that 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

614 

there were no participants who had the HPV vaccine. In the study of Güdücü et al., Only 

4% of 743 participants in total were vaccinated (9). Vaccine cost and side effects was 

the main factor in our study. 

Conclusion: Large population studies with more participants are of course required on 

this important and comprehensive topic. However, considering the current literature 

and our results, we can say that; the level of knowledge about HPV infection, screening 

and HPV vaccine is very low in co-healthcare workers and efforts should be made to 

increase. 

Table 1: Main characteristics of the participants 

Age (years) 33,7± 7,2 Min: 21 
Max: 54 

Marriage Age 24 Min: 18 
Max: 52 

   N (%) 

Marriage Status Married  
 

121(72,9) 

Single 
 

35 (21,1) 

Divorced 10 (6) 

Occupation Nurses 68 (41) 

Midwives 
 

26 (15,7) 

Anesthetic technician 
 

8 (4,8) 

Cleaning staff 40 (24,1) 

Security officer 6 (3,6) 

Other 18 (10,8) 

Contraception 
method 

Oral contraceptives 22 (13,3) 

Intrauterine device 40 (24,1) 

Condom 10 (6) 

Tubal ligation 25 (15,1) 
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No coitus 29 (17,5) 

Education  Primary School 4(2,4) 

Middle School 4(2,4) 

High School 51 (30,7) 

University 107 (64,4) 

Smoking Yes 56 (33,7) 

No 97 (58,4) 

Rarely 13 (7,8) 

Alcohol Yes 11 (6,6) 

No 127 (76,5) 

Rarely 28 (16,9) 

Regular gynecologic 
examination 

Yes 38(22,9) 

No 128 (77,1) 

 

Table 2: Knowledge about HPV test and HPV vaccine 

Have you had HPV test screening? Yes 38 (22,9) 

No 128 (77,1) 

Have you know about HPV test? Yes 118(71) 

No 48 (28,9) 

Source of information about HPV test 
screening? 

Family Medicine 25 (21) 

Gynecologist 63 (53,38) 

Television 1(0,84) 

Internet 2(1,6) 

Friends  20( 

Other  7(5,9) 

Where did you get HPV test? No 128(77,1) 

KETEM 14(8,4) 

Cottage Hospital 10(6) 

Family Medicine 7(4,2) 

State Hospital 1(0,6) 

Private Hospital 4(2,4) 

What are the HPV transmission routes? Sexual intercourse 86 (51,8) 

Bath, towel, pool etc. 31(18,7) 

No idea  37(22,3) 

Sexual intercourse and 
other  

12(7,2) 
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Why is the HPV test performed? A part of cervical cancer 
screening 

126(75,9) 

To diagnose a vaginal 
infection 

8(4,8) 

No idea 32(19,2) 

Do you know HPV vaccine? Yes 63(38) 

No 103(62) 

Where did you hear about HPV vaccine? Family Medicine 16(25,2) 

Gynecologist 32 (50,7) 

Television 1(1,5) 

Internet 3(4,7) 

Friends  9(14,2) 

Other  2(3,1) 

Would you consider getting HPV vaccine? Yes  89(53,6) 

No  77(46,3) 

Why do you not want to get HPV 
vaccine? 

Afraid from side effects 32(41,5) 

Thinks it’s unnecessary 14(18,1) 

HPV vaccine is expensive 29(37,6) 

Do you think your knowledge about HPV 
is sufficient? 

Yes 40(24,1) 

No 126(75,9) 
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Huzursuz Bacak Sendromu Olan Hastalarda Cilt Bulguları ve 
Hastalık Şiddeti ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Hatice Kaya Özden1, Şehnaz Başaran2  

1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü, Kocaeli (ORCID:0000-
0003-0203-272X)  
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0001-9475-9664) 

 

Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), özellikle bacaklarda istirahat 

döneminde ya da geceleri ortaya çıkan rahatsızlık hissi ve ani hareket 

ettirme ihtiyacı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Psoriazis, seboreik 

dermatit, atopik dermatit, ürtiker gibi dermatolojik hastalıklara eşlik 

edebildiği ve HBS şiddeti ile kutanöz tanılar arasında etiyolojik bir ilişki 

olabileceği öne sürülmektedir.  HBS patogenezinde dopaminerjik 

nörotransmisyonun geceleri azalarak semptomlara yol açtığı bilinmektedir. 

Dermatolojide ise kullanılan sedatif antihistaminikler histamin ve dopaminerjik 

reseptörlere bağlanarak merkezi sinir sisteminde dopamin akışını sınırlandırmaktadır. 

Bu nedenle dermatolojik hastalarda ek olarak HBS tanısı da varsa bacaklardaki 

yakınmalarda da artış gözlenebilir. Amacımız psikokutan hastalıklarla benzer 

nöropsikoimmunolojik mekanizmalara sahip ve yaşam kalitesini son derece olumsuz 

etkileyen, yeni bir komorbidite olarak geçen HBS olgularında hangi cilt bulgularının daha 

sık görüldüğünü tespit ederek dermatoloji anamnezinde uyku bozukluğu ve stresin eşlik 

ettiği hastalıklarda HBS tanı kriterlerini akla getirmek ve sorgulayabilmektir.  

Gereç ve Yöntem: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ve 

Dermatoloji polikliniğine başvuran, daha önce yapılan hemogram, demir, demir 
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bağlama, ferritin ve B12 değerleri normal sınırlarda olan ve tanı kriterleri sorgulanarak 

primer HBS tanısı alan toplam 116 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların dermatolojik 

muayene sonucu ve gerekli olgularda daha önce alınan biyopsi sonuçları ile desteklenen 

dermatolojik tanıları ve sosyodemografik verileri kaydedildi. Uluslararası HBS Çalışma 

Grubu tarafından geliştirilen HBS hastalık şiddet skalası ile HBS şiddeti hesaplandı. 

0,05’in altındaki p değeri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Hastaların %36,2’sinde (n=42) dermatolojik bulgu izlenirken, %63,8’inde 

(n=74) ek kutanöz patoloji saptanmadı. Her iki grup yaş ortalamaları ve cinsiyet 

dağılımları açısından homojendi (p> 0.05). En sık eşlik eden dermatolojik bulgu %33.3 

liken simpleks kronikus ve  %21,4 rosacea olup sırasıyla %19 psoriazis, %19 seboreik 

dermatit ve %7,3 atopik dermatitti.  HBS hastalık süreleri, medeni durumları, eğitim 

düzeyleri, vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, ailede benzer öykü açısından gruplar 

arasında fark saptanmadı(p> 0.05). Her iki grupta da HBS şiddet skoru ortalaması şiddetli 

(21-30 puan) (dermatolojik bulgusu olan grupta 25.72±8.23, olmayanlarda 26.08±7.41) 

kategorideydi ve gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05) (Tablo 1).  

Sonuç: Liken simpleks kronikus ve rosacea gibi kronik inflamatuvar ve psikokutan 

hastalıklar HBS hastalarında daha sık eşlik etmekte olan dermatolojik antitelerdir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda gerek psikojenik alevlenmelerle seyreden kutanöz 

hastalıkların gerekse bu hastalıkların tedavisinde kullanılan sedatif antihistaminik 

ilaçların HBS şiddetini artıracağı öngörülse de HBS şiddet skoru ile cilt bulguları arasında 

nedensel bir bağlantı olmadığı görülmektedir. Ancak daha geniş kapsamlı prospektif 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tablo 1. Dermatolojik bulgusu olan ve olmayan huzursuz bacak sendromu hastalarının 
sosyodemografik özellikleri 

 Dermatolojik Bulgu (+) 
HBS 
n=42 

Dermatolojik Bulgu (-) HBS 
n=74 

p 

Yaş (yıl) 44.95±11.77 47.09±11.02 0.85 

Cinsiyet (Kadın,%) 34 (80.9) 57 (77.02) 0.79 

Medeni durum (n,%) 
Bekar  
Evli 
Dul/Eşini kaybetmiş 

 
5 (11.9) 
35 (83.3) 
2 (4.7) 

 
14 (18.9) 
60 (81.08) 
0 (0) 

 
 
0.12 

Eğitim süresi (n,%) 
≤ 8 yıl 
>8 yıl 

 
20 (47.6) 
22 (52.4) 

 
22 (29.7) 
52 (70.3) 

 
0.15 

Mesleki durum (n,%) 
Çalışmıyor 
Çalışıyor 

 
32 (76.2) 
10 (23.8) 

 
47 (63.5) 
27 (36.5) 

 
0.07 

Sigara (var,%) 10 (23.8) 14 (18.9) 0.125 

BKİ (kg/m2) 26.42±3.67 27.62±4.49 0.39 

Hastalık süresi (yıl) 7.63±7.14 8.39±7.24 0.77 

Hastalık başlangıç yaşı 37.91±10.82 38.81±12.35 0.69 

Hastalık şiddet skoru 
(IRLSS) 

 
25.72±8.23 

 
26.08±7.41 

 
0.81 

Aile öyküsü (pozitif, %) 18 (42.8) 34 (45.9) 0.55 
 BKİ= beden kitle indeksi; IRLSS= Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu şiddet skalası 
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Primary ovarian ectopic pregnancy: laparoscopic excision and 
ovarian preservation  
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Urunsak (ORCID iD: 0000-0002-4056-6434) 

Department of Obstetrics and Gynecology, Cukurova University, Adana,  

 

Abstract 

Objective: The incidence of primary ovarian ectopic pregnancy (OEP) 

ranges from 1:7000 to 1:40000 pregnancies, accounting for 3.6% of all 

ectopic pregnancies. The most common location is the fallopian tube, which 

accounts for 96% of all ectopic gestations, but ectopic pregnancies also 

occur in the cervix, ovary, hysterotomy scar, and abdomen, as well as in 

combination with intrauterine pregnancy (heterotopic pregnancy). 

Clinical Findings: The patient was 24-year-old, gravida 2, para 1, and had a cesarean 

delivery in his history. She has applied to our clinic for 20 days with the complaint of 

spotting and mens delay. Her physical examination demonstrated tenderness in the 

lower abdomen and slight vaginal bleeding. Transvaginal ultrasound revealed a normal-

sized uterus and intrauterine device (IUD) without an intrauterine gestational sac. 

Although serum beta-hCG level was 16300 IU/L, gestational sac was not seen in uterine 

cavity. The left ovary and tube were normal and there was an image compatible with 

ectopic pregnancy, which could not be distinguished from the tube, which is 

approximately 3cm mass in the right adnexal area. A minimal amount of fluid was seen 

in the cul de sac. The patient underwent laparoscopic surgery due to the sonographic 

finding of a pelvic mass that was highly suggestive of OEP. On laparoscopy a right OEP 
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was identified and both fallopian tubes were noted to be normal (Figure 1). The OEP 

was excised by using monopolar and bipolar diathermywith conservation of the ovary 

(Figure 2). The OEP was removed in a bag through a 10-mm incision. Histopathology 

confirmed a primary OEP. 

 

Figure 1: OEP was identified and both 

fallopian tubes were noted to be normal 
Figure 2: The OEP was excised by using 

monopolar and bipolar diathermywith 

conservation of the ovary 

 

Conclusion: Although it is a rare occurrence, the incidence of OEP is on the rise. Unlike 

tubal gestation, OEP is neither associated with pelvic inflammatory disease nor 

infertility. It is classified into primary and secondary, the former is usually due to 

ovulatory dysfunction, where fertilization takes place within the follicle, where as the 

later is due to tubal abortion or perforation of the conceptus with ovarian stromal 

implantation. The original four Spiegelberg criteria for diagnosis of an OEP are still valid. 

The original four conditions are:  

1) The fallopian tube and fimbria should be intact and separate from the ovary.  
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2) The gestation sac should occupy the normal position of the ovary.  

3) The gestation sac should be connected to the uterus by the ovarian ligament.  

4) Ovarian tissue must be present in the specimen attached to the gestation sac.  

Tubal ectopic pregnancy may be treated with medically (methotrexate [MTX]), 

surgically, or with expectant management. In a few cases, the management of OEP 

remains similar to that of a tubal ectopic pregnancy with the same challenges. The 

correct diagnosis is most frequently made intraoperatively and requires histopathologic 

confirmation. Laparoscopic surgery is the ‘gold standard’ for surgical management of 

OEP. 

Keywords: Ectopic Pregnancy, Laparoscopic Excision, Infertility 
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Attitudes and Behaviors of Geriatric Individuals About Getting 
COVID-19 Vaccine 

Funda Gökgöz Durmaz (ORCID iD: 0000-0003-3043-5809)  

Konya Meram 18 No’lu Aile Sağlığı Merkezi  

 

Introduction: COVID-19 disease has quickly become a global pandemic and 

continues with resurgent waves. Once a vaccine has been developed, a 

sufficient proportion of the population needs to be vaccinated to achieve 

herd immunity and prevent wider spread in the community. (1) All age 

groups are equally susceptible to the virus regardless of gender, race and 

physiological conditions, and it is clear that most of the world's population 

will be exposed to the virus if an effective vaccination program is not 

implemented.(2)  However, individuals with other comorbidities such as 

the elderly, immunocompromised, diabetes, hypertension, cancer, 

asthma, cardiovascular abnormalities have higher mortality rates.(3) In this context, 

vaccines are a hope and savior to end the worst global health and economic crisis of 

living memory. Vaccine development efforts have progressed at an unprecedented 

pace, and many countries have started vaccination studies against COVID 19. 

Maximizing immunization coverage is crucial in controlling this severe pandemic. 

Beyond the complex logistics of vaccine, development, testing, mass production, and 

distribution in the cold chain, public trust and acceptance of vaccination remain 

uncertain and volatile. Vaccine refusal is one of the most important factors preventing 

access to social immunization.(4)  Vaccine hesitations, which the World Health 

Organization defined as the biggest global health threat long before the pandemic in 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

31
2

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

625 

2019, dates back to the 1800s.(5) The sources of growing doubts about vaccine safety 

need to be explored to successfully implement population vaccination. In addition, a 

comprehensive understanding of the potential determinants of people's behavior is 

critical to planning effective health communication.(6) Older age (60 y or above) is 

identified as the major risk factor for COVID-19 and the prevalance of the disease is 

higher. Covid-19 infection affects all age groups; however, those over the age of 60 are 

more severely affected. Also, pre-existing comorbidities result in higher COVID-19-

related mortality in the geriatric population.(7)  We aimed in this study to evaluate the 

attitudes and behaviors of individuals over the age of 65 against the vaccines that are 

newly produced for COVID-19. 

Material and Methods:  

Study design and sample selection: An informed consents of the participiants who 

agreed to participate were obtained after given brief information about the purpose of 

the study. Individuals over the age of 65 who agreed to participate in the study between 

December 2020 and January 2021 were included in our descriptive study. Those with 

any psychiatric disease and / or Alzheimer's Disease and those with advanced 

presbycusis were excluded from the study. In order to collect the data needed for 

research we used Sociodemographic characteristics questionnaire created in 

accordance with the relevant literatüre. The questionnaire forms were applied to the 

participants by face to face interview method.  

Sociodemographic Characteristics Questionnaire: Socio-demographic characteristics 

of the respondents were questioned. The demographic characteristics form included 

questions regarding: age, gender, marital status, education level, economical situation, 
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whether they live alone or not, whether they have cronic illness, whether they have a 

health care provider relative, whether they have any acquaintances who has covid-19 

infection or died from that illness. 

Statistical Analysis: Statistical analysis was performed using the Statistical Package for 

Social Sciences version 24 (IBM, Armonk, NY) software to evaluate the data. Descriptive 

statistics were expressed as mean, standard deviation, minimum-maximum values, 

frequency, and percentile. Kolmogorow- smirnow test was used to determine the 

normal distrubution of the data set.  Chi square test was used. The strength of 

assosiation was expressed as odds ratios (ORs) with %95 CIs. A P value of less than 0.05 

was considered statistically significant with a 95% confidence level.   

Results: Results: A total of 438 volunteers (53.9% female, mean age 72.98±5.88) were 

included in the study. Of the participants, 55.5% were married, 45% were primary school 

graduated, 30.4% lived alone, 76.7% had any chronic disease. Those whose income is 

equal to expenses 194 (44.3%), those with two or more children were 311 (71%) people. 

Of the elderly subjects participating in the study, 53.9% were non-smokers (n = 236), 

25.6% (n = 112) quit smoking before the pandemic, 7.3% (n = 32) quit smoking with the 

pandemic. Of the participants, 28.3% were diagnosed with coronavirus disease and 

recovered.  57 (45.96%) of these patients were hospitalized, but none of them received 

intensive medical treatment. They had the disease an average of 3.57 ± 1.40 months 

(min: 1- max: 7) ago.  The rate of those who wanted to have the COVID-19 vaccine 

provided by the Ministry of Health was 64.6% (n=283), 26.9% (n=118) of those who did 

not want, and 8.4% (n=37) of those have vaccine hesitancy. The vaccine acceptance rate 

of those whose relatives died due to COVID-19 was statistically significantly higher 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

627 

(p˂0.001). Those living with covid 19 high-risk individuals and those who have relatives 

of healthcare workers wanted to have statistically significantly more COVID-19  vaccines 

(p˂0.001, p˂0.001).  While 35.38% of the participants had flu vaccines last season, the  

rate of those who had flu vaccine this year was 50.2% (n = 220). Compared to the last 

season, the rates of flu vaccination were statistically significantly higher (p˂0.034). 

Those who had influenza and pneumococcal vaccines accepted statistically significantly 

more COVID-19 vaccines than those who did not (OR=2.709, OR=1.993), p˂0.001). 

Table: Results from the Questionnaire 

 
 

Do you want to get the COVID-19 vaccine? p 

Gender  Yes  No  İndecisive   

Female  147 136 15 0.034 

Male  136 44 22 

Marital Status     

Married  151 64 28 0.035 

Single  132 54 9 

Chronical Diseases      

Presence  212 100 24 0.021 

Absence  71 18 13 

Have you had Covid-19 disease?     

Yes  91 15 18 0.001 

No  192 103 19 

Do you have any relative died 
from Covid-19? 

    

Yes   158 31 11 0.001 

No  125 87 26 

Is there a risky relative at home?     

Yes  182 49 27 0.001 

No   101 69 10 

Do you have a healthcare 
professional relative? 

    

Yes  184 25 27 0.001 
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No  99 93 10 

Do you get the İnfluenza vaccine?     

Yes  183 18 19 0.001 

No  100 100 18 

Do you get the pneumococcal 
vaccine?   

    

Yes  131 18 18 0.001 

No  152 100 19 

Do you get the meningococcal 
vaccine? 

    

Yes  59 15 6 0.149 

No   224 103 31 

 

 

Table2: Factors Associaated with Vaccination Compliance 

Factor OR 95% CI P value  

Male sex 1,129 0,906 - 1,405 0,316 

Single  1,148 0,914 - 1,441 0,269 

Absence of chronic disease 1,254 0,863 - 1,823 0,240 

Having a relative who passed away due to covid-19 2,060 1,560 - 2,721 0.001 

Having a risky relative for covid-19 disease 1,312 1,093 - 1,574 0.001 

Having a health care worker relative   1,938 1,528 - 2,457 0.001 

Getting the flu vaccine 2,709 2,019 - 3,635 0.001 

Getting pneumococcal vaccine 1,993 1,458 - 2,724 0.001 

Getting meningococcal vaccine 1,539 0,973 - 2,432 0.070 

 

The undecided and those who refused the vaccine were asked why they did not want 

to have it. Those who did not want to have the vaccine because they thought it was not 

safe were 92.3% (n = 143), and 61.9% (n = 96) of them thought it was not effective. Of 

the participants 29.7% (n = 46) thought that adequate studies were not performed on 
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the vaccine. While all of the patients feared that the vaccine might have side effects, 

74.2% (n = 115) of them stated that they did not trust because the vaccine came from 

China and would have it done if it was purchased from another country. Those who 

argued that the vaccine would not be needed because they would not get sick as obeyed 

the rules was 53.5% (n = 83). Those who thought it would adversely affect their existing 

chronic diseases were 72.3% (n = 112). 41.3% (n = 64) of those with vaccine refusal 

stated that nothing could change their decision not to vaccinate. If politicians (43.9%) 

and  doctors (47.7%) got the vaccine or if those around them got the covid-19 vaccine 

and they did not have a problem (42.6%), they could be convinced of the vaccine.  

Discussion: Since the emergence of COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus 

at the end of 2019, vaccine development works have progressed rapidly.(8)  Vaccines 

have been widely accepted as an essential part of strategies developed to ensure a 

return to pre-pandemic patterns of work, education and socialization. There is a need 

for a global effort to contain the virus and ensure that all countries have equal access to 

effective vaccines. The problems encountered during this pandemic and the platforms 

developed to address it will be invaluable for possible future epidemic control. 

Vaccination hesitancy is an imminent threat in the fight against COVID-19 because 

achieving herd immunity depends on the effectiveness of the vaccine and the 

population's willingness to be vaccinated. 

In a study conducted with 991 members, it was found that the reasons for vaccine 

hesitancy included vaccine-specific concerns, a need for more information, antivaccine 

attitudes or beliefs, and a lack of trust.(9) In an other study, 2058 participants surveyed, 

1879 (91.3%) stated that they would accept COVID-19 vaccination after the vaccine 
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becomes available, among whom 980 (52.2%) wanted to get vaccinated as soon as 

possible, while others (47.8%) would delay the vaccination until the vaccine's safety was 

confirmed.(10)  

Lack of trust in governments, vaccine-producing pharmaceutical companies, and 

healthcare professionals supports the formation of vaccine conspiracy theories.(11) 

Another reason for this avoidance behavior may be the uncertainty about whether the 

protective effect of the covid-19 vaccine really exists and the negative experiences in 

previous seasons regarding the fact that the influenza vaccine is also not protective.(12)  

In conclusion, it was found that the geriatric population had a high rate of vaccine 

rejection and hesitancy. Further studies should be planned to increase vaccination rates 

by investigating which factors are related to vaccination preferences in individuals with 

vaccine hesitancy and what may affect their decisions. 
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Romatoid Artritte Komorbid Fibromiyaljinin Prevalansı ve Etkisi 
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Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 

 

Amaç: Romatoid artrit (RA), eroziv sinovit, kıkırdak ve kemik hasarları ile 

karakterize, ilerleyici bir enflamatuar hastalıktır. Yapısal hasar, fonksiyonel 

sınırlamalara ve bozulmuş yaşam kalitesine neden olabilir. RA, yaygın ağrı, 

kaslarda hassasiyet, yorgunluk ve uyku bozuklukları ile karakterize yaygın 

bir sendrom olan fibromiyalji(FMS) ile de ilişkili olabilir.  Romatizmal 

hastalığı olan hastalarda fibromiyalji sıklığını araştıran çalışmalar olsa da 

2010 ACR FMS tanı kriterlerine dayalı çalışma sayısının sınırlı olması dikkat 

çekicidir. Bu nedenle, bu çalışmada RA hastalarında 2010 ACR kriterlerine 

göre FMS insidansını ve FMS ile hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, 

depresyon-anksiyete ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel olarak planlanmıştır. Çalışmaya Fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon polikliniğine başvuran romatoid artrit tanılı hastalar katılımcı olarak dahil 

edilmiştir. 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük, ciddi bilişsel sorunları, aktif kanser, 

ağır organ yetmezliği, psikiyatrik bozukluk veya ciddi nörolojik sorunları olanlar çalışma 

dışı bırakılmıştır. Sosyodemografik ve genel klinik değerlendirme verileri alınıktan sonra 

ACR 2010 tanı kriterlerine göre fibromiyalji tanısı araştırılmıştır. Hastalık aktivitesi için 

Hastalık Aktivite Skoru 28(DAS28), sağlık fonksiyonel durum için Sağlık Değerlendirme 

Anketi, anksiyete ve depresyon belirtilerinin taranması için Hastane anksiyete 
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depresyon ölçeği(HAD) kullanılmıştır. Yaşam kalitesi 12 Maddelik Kısa Form Sağlık 

Araştırması (SF-12) ve Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) Türkçe versiyonu ile 

değerlendirilmiştir. Ağrı şiddetinin değerlendirilmesi için görsel analog skala (VAS) 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 41 hasta (5 erkek, 36 kadın) dahil edilmiştir. 2010 ACR FMS tanı 

kriterlerine göre fibromiyalji sendromu tespit edilen RA hastalarında, VAS, DAS 28, Sağlık 

Değerlendirme Anketi, SF-12 (tüm alt skorlar) ve depresyon skorlarında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0.05). Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) ile VAS, Das28 

ve hastane anksiyete depresyon ölçeğinin anksiyete degerlerini karsilastirıldığında 

istatistiksel olarak anlamli pozitif yonde korelasyon gozlemlendi. FEA ile SF-12 mental 

ve SF-12 fiziksel degerlerini karsilastirdigimizda istatistiksel olarak anlamli negatif yönde 

korelasyon gozlemlendi. 

Sonuç: Çalışmamız RA hastalarında fibromiyalji bileşeninin varlığını ve bunun yüksek 

hastalık aktivitesi, fonksiyonel durum, depresyon ve düşük yaşam kalitesi dahil olmak 

üzere çeşitli hastalıkla ilişkili değişkenlerle ilişkisini göstermiştir. Enflamatuar 

romatizmal hastalıklara eşlik eden FMS, hastalığın ciddiyetinin değerlendirilmesini ve 

hastanın tedaviye yanıtını etkileyebilir. Eşlik eden FMS'deki inflamatuar olmayan ağrı, 

anti-romatizmal tedavide gereksiz bir artışa veya tedavinin kesilmesine neden olabilir. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bu durumun hızlıca saptanıp doğru yönlendirilmesi 

de önemlidir. Romatoid artritte fibromiyalji sendromunun iyi tanımlanması, 

sınıflandırılması ve yönetimini için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Gebeliklerde Akrani ve Servikal Meningomiyelosel 
Değerlendirmesi 

Begüm Kurt 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  (ORCID 
0000-0002-7166-3130)  

Giriş 

Fetal akrani, nadir görülen, kalvarial kemiklerin kısmi ya da tam yokluğu ile 

karakterize bir konjenital anomalidir. Çoğu vakada karyotip normaldir ancak 

nöral tüp defektleri, kalp, karaciğer anomalileri, ekstremite deformasyonları 

gibi anomaliler eşlik edebilir. Ölümcül bir anomali olduğu için, gebeliğin 

terminasyonu önerilir. Meningomiyelosel için lomber yerleşim en sık 

rastlanan bölgedir. Servikal ve torakal meningomyelosel ise lokalizasyon 

olarak çok nadir görülmekte ve morbidite oranı yüksek olan bir anomalidir. 

Meningomiyeloselde lezyon üst seviyelere çıktıkça fonksiyonel prognoz 

kötüleşir. Çoğu nöral tüp defekti (NTD)  sporadik olarak ortaya çıkar, ancak bunların 

büyük bir kısmının multifaktöriyel olduğu düşünülür. Bunların %2-16’sında kromozom 

anomaliler saptanır. Trizomi 18 en yaygınıdır. Genetik eğilim, folik asit eksikliği ve gebelik 

sürecinde alınan bazı ilaçlar etyolojide yer alabilir.  

Klinik Değerlendirme 

18 yaşında, gravida 1, son adet tarihine göre 20 haftalık gebe olan hasta, dış merkezden 

anomali şüphesi ile kliniğimize sevk edildi. Rutin kontrollere gitmemiş olan hastanın 

herhangi bir şikayeti yoktu. Akraba evliliği, ailede kromozomal hastalık, anomalili doğum 

öyküsü, sistemik hastalık öyküsü, ilaç, sigara, alkol kullanımı öyküsü yoktu. Hasta gebelik 

ya da öncesinde hiç folik asit kullanmamıştı. Hasta ultrasonografi ile değerlendirildi. 
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Akrani ve torako-servikal meningomyelosel tespit edildi. Hastaya fetusun durumuyla 

ilgili bilgi verildi. Aile ile görüşülerek onamları alındı ve terminasyon kararı verildi. 

Fetusun patolojisi: Ensefalosel ve servikal nöral tüp defekti ile karakterli fetüs olarak 

rapor edildi. Genetik analizinde kromozom anomalisine rastlanmadı. 

Tartışma 

Postnatal dönemde yaşam şansı olmayan akrani vakalarının erken prenatal tanıları 

ailenin psikolojik olarak daha az zarar görmesini sağlamakta, yapılacak işlemi ve maliyeti 

azaltmaktadır. Gebe kalma sırasında folik asit ile diyet takviyesinin,  NTD riskini azalttığı 

uzun zamandır bilinmektedir. Böyle bir müdahale etkili olsa da, yalnızca gebelik 

planlayan veya yeni hamile olan kadınları hedef alır. Perikonsepsiyonel folik asit 

takviyesi, nöral tüp ve konjenital kalp kusurları dahil olmak üzere fetal yapısal 

anomalilere karşı koruma sağlar. Erken yaşta evliliğin ve gebeliğin hala bir sorun olduğu 

günümüzde, pek çok gebelik planlanmamış olduğundan hamile kalabilecek tüm kadınlar 

için geçerli olacak bir eğitim ve beslenme programına ihtiyaç vardır. NTD' li bir çocuğa 

sahip olma riski yüksek olan kadınlar (kişisel veya ailede NTD öyküsü olanlar, NTD' si olan 

önceki bir çocuk veya antikonvülsan ilaç kullananlar), gebe kalmadan önce günlük 5 mg 

folik asit; ve üreme çağındaki diğer tüm kadınlar, gebelik öncesi 3 ay boyunca, hamilelik 

ve doğum sonrası dönemde günde 0.4 mg folik asit kullanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Servikal meningomiyelosel, Akrani, Folik asit 
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Varicella Zoster Encephalitis: Case Series 
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Abstract 

Encephalitis is defined as an inflammatory process of the brain parenchyma 

with associated clinical or laboratory evidence of neurological dysfunction. 

Herpes simplex virus (HSV) is the most common agent in all age groups, 

followed by varicella zoster virus (VZV). Taking into consideration the 

variations in clinical presentations of viral encephalitis, 4 cases of varicella 

zoster encephalitis are presented in this study. The differences between the 4 cases 

were examined in respect of symptoms on presentation, cerebral spinal fluid (CSF) 

findings, magnetic resonance imaging (MRI), and electroencephalography (EEG) 

findings. 

Introduction 

Encephalitis is defined as an inflammatory process of the brain parenchyma with 

associated clinical or laboratory evidence of neurological dysfunction (1). Central 

nervous system (CNS) infections are infections which may have a very rapid course and 

may even cause death or permanent sequelae. Therefore, late diagnosis will increase 
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morbidity and mortality. The agent responsible for the etiology of encephalitis is usually 

a virus (2). Herpes simplex virus (HSV) is the most common agent in all age groups, 

followed by varicella zoster virus (VZV) (3,4). The mortality rate of VZV-related 

encephalitis ranges from 5% to 20%, and the development of various mild or severe 

neurological sequelae has been reported in surviving patients (5). 

The aim of this study was to examine the differences in 4 cases diagnosed with VZV 

encephalitis in respect of symptoms on presentation, cerebral spinal fluid (CSF) findings, 

magnetic resonance imaging (MRI), and electroencephalography (EEG) findings. 

Material and Method 

4 patients included to the study diagnosed with encephalitis in the Infectious Diseases 

Department of our hospital. With symptoms on presentation including fever, changes 

in consciousness, personality and behavioural changes, and seizures, CSF examination 

was made with an initial diagnosis of central nervous system (CNS) infection. The CSF 

examination results were supported with EEG and cranial MRI findings. 

In the CSF evaluation, white blood cell count, dominant cell type, protein and glucose 

values, CSF and simultaneous blood glucose values were used. The presence of VZV 

nucleic acid in CSF was determined with the PCR method (FTD Viral meningitis, Rotor 

Gene Q Thermocycler, real-time PCR system, Qiagen). No other bacterial agent was 

determined with PCR. 

Cases 

The 4 cases diagnosed with VZV encephalitis comprised 3 females and 1 male. When 

comorbidities were examined, 1 patient had hypertension (HT) and the other 3 had no 
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additional disease. Fever, nausea and vomiting, and changes in consciousness were seen 

in all the cases. Findings of meningeal irritation were generally negative. Stiffness in the 

back of the neck was determined in one patient. A rash consistent with zona zoster was 

present in the region stimulating the L2-L3 dermatoma in one case. The dermatological 

examination findings were normal in the other three patients. 

In the CSF microscopy examination, cells were observed in all the cases, and all were 

predominantly lymphocytes. The CSF protein and glucose rates were generally high 

(Table 1). Pathological findings consistent with encephalitis were determined on the 

MRI examinations of 2 patients, and 2 were normal. On EEG of all 4 patients, 

pathological findings consistent with encephalitis were determined (Table 2). On 

admission to hospital, treatment was started of aciclovir 3 x 750 mg/day + ceftriaxone 

2 x 2 gr/day for all patients. On the third day of treatment, as the CSF PCR results were 

consistent with VZV, the antibiotic treatment was terminated and the aciclovir 

treatment was completed in 14 days. No side-effects requiring cessation of treatment 

developed in any patient. 

 

Table 1. Patient Characteristics with Encephalitis 

N:4 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 

Gender F M F F 

Age 27 18 79 22 

Underlying condition None None Hypertension None 

Symptoms at the attendance 

Fever (°C) 38.3 39 38 38.6 

Headache Existing Existing None Existing 

Nousea- Vomitting Existing Existing Existing Existing 

Behavioral changes Existing Existing None Existing 
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Alteration in conscience Existing Existing Existing Existing 

Seizure None None None None 

Amnesia Existing None Existing Existing 

Aphasia None None Existing None 

Rash None None Existing None 

Meningeal irritation signs 

Nuchal rigidity None Existing None None 

Kerning None None None None 

Brudzenski None None None None 

CSF findings at attendance 

CSF cell count 100 400 44 66 

Lymphocyte (%) 70 80 70 70 

CSF protein (mg/dL) 208 119 58 79 

CSF clor (mmol/L) 109 112 128 127 

CSF glucose/ concurrent 
blood glucose (mg/dL) 

49/114 51/118 82/125 55/92 

 

  

Table  2 . MRI and EEG findings 

MRI findings 

Case 1 Normal 

Case 2 Lesion areas stretching to insular cortex and capsula externa 
with haemoragical enfarkt affecting left temporal lobe  

Case 3 Intensity changes on the right fronto-parietal region 

Case 4 Normal 

EEG Findings 

Case 1 Epileptiform decharges, periodically and localised  

Case 2 Bi-temporal epileptiform decharges, periodically  

Case 3 Generalised slow waves  

Case 4 Generalised slow waves 

 

Discussion 

In patients presenting with changes in mental status and personality, encephalitis is an 

infectious disease which must be evaluated. The gold standard method is the 
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determination of viral nucleic acid in CSF with PCR. However, PCR negativity does not 

totally exclude a diagnosis of encephalitis and in these cases, the diagnosis is supported 

by imaging methods. Previous studies have reported the determination of viral agents 

in CSF with PCR to vary between 5% and 42%. The most frequently determined viral 

encephalitis agents in adults are HSV and VZV (3, 4). 

Fever, seizures, headache and focal neurological findings are the most common findings 

seen in encephalopathy (6, 7, 8). In a study which evaluated all viral encephalopathies, 

the most frequently seen symptoms on presentation were determined to be fever 

(78%), headache (59%), vomiting (37%), and meningeal irritation (29%) (9). In the 

current study, while fever, nausea and vomiting, and changes in consciousness were 

observed in all the patients, headache, behavioural changes and amnesia were present 

in three patients, aphasia and rash in one, and seizures were not determined in any of 

the cases. In the dermatological examinations, no findings were determined in three 

patients, while grouped vesicles were observed in the region stimulating the L2-L3 

dermatomal region, which were consistent with zona zoster. It was learned that the 

complaint of clouded consciousness developed following the development of skin 

lesions. 

In the evaluation of the biochemical parameters of CSF, a previous study reported 

normal CSF glucose levels in 42 (38%) of the samples, and normal CSF protein values in 

27 (25%) (10). In contrast to literature, the glucose and protein levels in the majority of 

the current cases were determined to be high. In the CSF microscopic examination, cells 

were observed in all the cases and all were predominantly lymphocytes. 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

642 

With the advent of an effective antiviral treatment in herpes encephalitis, it has become 

important to determine the viral agent in CSF (11). The mortality rate of treated VZV-

related encephalitis ranges from 5% to 20%, and various mild or severe neurological 

sequelae have been reported to develop in surviving patients (5). Aciclovir is used in the 

treatment of varicella encephalitis (12). In the treatment protocols of all the patients in 

this study, aciclovir+ceftriaxone  was started as treatment. As VZV positivity was 

determined in the CSF PCR results,  ceftriaxone was terminated and the treatment was 

completed in 14 days. No sequelae developed in any patient. 

Conclusion 

The confusion arising from the variations in clinical presentation of viral encephalitis can 

cause a delay in diagnosis for these patients. In patients with similar clinical status, 

encephalitis should be considered and an acceleration of tests directed at this diagnosis 

will enable early initiation of treatment in cases for which there is specific treatment, 

such as VZV encephalitis, and contribute to reducing morbidity and mortality rates. The 

development of encephalitis after the onset of skin lesions of zona zoster in one of the 

four patients presented in this paper revealed the importance of early diagnosis and 

effective treatment to reduce potential complications. 
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Sahada Görevli Aile Hekimliği Uzmanlarının Teletıp Hakkındaki 
Görüşleri 

M. Mustafa Uzan, Umut Gök Balcı 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir 

 

Amaç 

Son dönemde covid-19 salgınıyla birlikte hayatımıza birçok yenilik girmiştir. 

Bu yeniliklerinden bir de online çalışma düzeni olmuştur. Sağlık alanında 

uygulanabilirliği gündeme gelmiş ve alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmamızda amaç; birinci basamak sağlık kuruluşlarında kullanılan 

teletıp (görüntülü muayene) hakkında Aile Hekimliği Uzmanlarının 

görüşlerini almak ve mevcut alt yapı çalışmalarını desteklemektir. 

Gereç-Yöntem 

Çalışmamıza 29/03/2021-01/04/2021 tarihleri arasında sahada aktif görev yapan 58 

uzman doktor katılmıştır. Katılımcıların gönüllü onamları alındıktan sonra 10 tane çoktan 

seçmeli 1 tane açık uçlu soru içeren anketimiz sanal ortam yoluyla gönderilerek 

cevaplamaları istendmiştir. Veriler tanımlayıcı ve analitik istatistiksel yöntemlerle 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmaya n=58 kişi katıldı. Katılımcıların %36,20’si (n=21) erkek, %63,80’si (n=37) 

kadındı. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 34,03’tü (min:28,max:42). Çalışmaya 

katılanların %41,38’si (n=24) Marmara Bölgesi’nde bunun da %62,50’si İstanbul ilinde 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

3
4

1
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

645 

ikamet etmekteydi. Katılımcılar içerisinde 2010 yılında mezun olan hekim sayısı en fazla 

idi %15,58 (n=9).  

Katılımcılar içerisinde teletıp uygulamasını kullanan hekim oranı %17,24’tü (n=10). 

Sadece teletıp ile hasta bakıldığını varsayarak teletıp üzerinden randevulu hasta 

sayısının 10-19 arası olması gerektiğini söyleyenlerin oranı %46,55’ti (n=27). Bir yandan 

da yüzyüze hasta muayene edildiğini varsayarak teletıp üzerinden randevulu hasta 

sayısının 0-9 arası olması gerektiğini söyleyenlerin oranı %91,38’di (n=53). 

Bulunduğu bölgeyi göz önüne alarak mevcut internet altyapısıyla teletıp uygulamalarını 

kullanabileceğini düşünenlerin oranı %29,31’di (n=17).Yine bulunduğu bölgede kendine 

ait kayıtlı hastalarından tahmini olarak %25’inin veya daha azının teletıp uygulamalarını 

kullanarak kendisine ulaşabileceğini düşünenlerin oranı %75,86 (n=44) idi (Şekil 1). 

Katılımcıların %39,65’i (n=23) teletıp uygulamalarının ilgisini çektiğini fakat hastanın fizik 

muayenesinin yüzyüze yapılması gerektiğini belirtti. Öte yandan katılımcıların 

%36,21’inin (n=21) teletıp uygulamalarının ilgisini çekmediği ve bu uygulamanın 

malpraktise sebep olabileceğini veya iş yükünü artırabileceğini belirtti (Tablo 2.) 

 

Şekil 1 
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Şekil 2 

Tartışma ve Sonuç 

 Covid-19 pandemisi aşı çalışmalarıyla birlikte etkisini yitirse de mutant varyantlar ile 

hala endişe verici boyutlarda devam etmektedir. Kısa ve orta vadede evde izolasyon 

veya karantina uygulamalarının ve buna paralel olarak iş hayatının ve iksadî koşulların 

olumsuz etkilenmemesi adına online uygulamaların da bir süre daha devam edeceği 

öngörülebilir. Bu bağlamda online çalışma hayatının sağlık alanında da yol alması 

kaçınılmazdır. Fakat hali hazırda sahadaki hekimlerde mevcut alt yapı yetersizliği, 

malpraktis ve hukukî sorunların baş gösterebileceği endişesi hakimdir.  

 Uygun yönetmelik ve yasal düzenlemeler yapılarak sağlam bir zemin oluşturulması 

elbette hekimlerin işini kolaylaştıracaktır. İnternet ağının güçlendirilmesi ile pilot 

uygulamalar sonrası yakın gelecekte online çalışma sisteminin tüm sağlık alanında yerini 

alacağı düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Teletıp, Görüntülü Muayene 
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Erişkinlerde İlaca Bağlı Anafilaksi Reaksiyonların 
Değerlendirilmesi  

Nurullah Yekta Akçam 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Klinik İmmünoloji 
ve Alerji Hastalıkları Kliniği 

 

GİRİŞ: Anafilaksi hızlı başlangıçlı ve ciddi seyreden, erken ve doğru 

müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilen sistemik bir aşırı duyarlılık 

reaksiyonudur. Mast ve bazofil hücrelerinden ani mediatör salınımı sonucu 

gelişir(1). Avrupa’da insidansın yılda 100 bin kişide 1,5-7,9 arasında 

değiştiği, prevelansın ise yaklaşık % 0,3 olduğu bildirilmiştir(2). Artan klinik 

kullanımlarına paralel, ilaçların tetiklediği aşırı duyarlılık reaksiyonları 

bildirimlerinde artışlar olmasına rağmen; ilaçla gelişen Anafilaktik 

reaksiyonları değerlendiren çalışmalar sınırlıdır(3-4). Bu çalışmada ilaç 

kullanımı sonrası anafilaksi gelişen hastaların demografik özelikleri, reaksiyona neden 

olan ilaçlar ve risk faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Çalışmaya, Mart 2017- Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemizin erişkin 

alerji polikliniğine başvuran ve ilaca bağlı anafilaksi tanısı konularak tanısal testler 

uygulanan hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Kullanılan ve 

anafilaksiye yol açan ilaçlar, reaksiyonun özellikleri, risk faktörleri ve hastaların 

demografik özellikleri değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışma grubunu oluşturan 140 hastanın 103 (%73.6) ‘ü kadın, 37 (%26.4)’ü 

erkekti. Hastaların yaşları 19 ile 74 arasında değişmekteydi(ortalama yaş:39.1 ± 10.3). 

Tetikleyici ilaç olarak 65(%46) hastada antibiyotikler, 53(%38) hastada ise NSAİ grubu 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

3
4

4
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

648 

ilaçlar saptandı. Her iki cinsiyete de antibiyotik grubu ilaçlar anafilaksinin en yaygın 

etkeni olarak tespit edildi(48/103 ve 17/37). Anafilaksinin en yaygın ikinci sebebi olarak 

öne çıkan NSAİ grubu ilaçlarla gelişen anafilaksilerin, olguların %21’ de birden fazla atağa 

yol açtığı belirlendi. En önemli risk faktörü olarak ürtiker öyküsü ve Alerjik Rinit başta 

olmak üzere Atopi varlığıydı.   

Tablo: Anafilaksiye neden olan ilaçlar 

 

SONUÇ: Antibiyotikler anafilaksiye yol açan en yaygın ilaç grubudur.  İkinci en sık neden 

NSAİ grubu ilaçlardır. NSAİ bağlı anafilaksi öyküsü olan hastaların beşte birinde birden 

fazla reaksiyon öyküsüne sahipti. Tedavi planlanırken bu faktörlerin göz önünde 

bulundurulması reaksiyon riskini azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, İlaç Alerjisi, Antibiyotik, NSAİ, Aşırı Duyarlılık 

Reaksiyonları 

Kaynaklar:  
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YM, Brown SG, Park HS, Sheikh A. 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization 
anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J. 2015 Oct 28;8(1):32  

2-Panesar SS, Javad S, De Silva D, Nwaru BI, Hickstein L, Muraro A, et al. The epidemiology of 
anaphylaxis in Europe: a systematic review. Allergy 2013;68:1353-61 

Hasta  Antibiyotik NSAİ NSAİ+AB PPİ LA GA RKM FE DİĞER/GİS 

KADIN 103 48 38 5 5 2 1 1 1 2 

ERKEK 37 17 15 2 1 1 1 - - - 

TOPLAM 140 65 53 7 6 3 2 1 1 2 
NSAİ:Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar PPİ:Proton pomba inhibitörleri LA:Lokal Anestezik ilaçlar 
GA:Genel Anestezik ilaçlar  RKM:Radyo kontrast madde FE:Demir ilaçları 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

649 

3-Poziomkowska-Gęsicka I, Kostrzewska M, Kurek M. Comorbidities and Cofactors of 
Anaphylaxis in Patients with Moderate to Severe Anaphylaxis. Analysis of Data from the 
Anaphylaxis Registry for West Pomerania Province, Poland. Int J Environ Res Public Health. 2021 
Jan 5;18(1):333 
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Acil Servise Başvuran Diyabetik Ayak Yarası ve Periferik Arter 
Hastalığı Birlikteliği Olan Hastlarda Tedavi Yaklaşımları  

Mehmet Atay1, Ozan Demir2 

 
1Bahçelievler Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü, ORCHID iD: 0000-0003-
0011-0190x 
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, ORCHID iD: 0000-0001-5713-
0496 

 

 

Giriş 

Diyabetik ayak yarası uzun süreli kontrolsüz diyabet hastalarında daha sık 

ortaya çıkan bir kronik yara çeşididir. Genellikle nöropati denilen ayağın his 

ve motor sinirlerinin diyabetten etkilenmesi sonucu ortaya çıkar.(1,2) Diğer 

bir nedeni ise periferik arter hastalığıdır(PAH). Basit enfeksiyondan 

osteomyelite kadar varabilen tablo ile karşımıza gelir. Ülkemizde yılda 12000 civarında 

ampütasyon yapılmakta olup bunun önemli bir kısmını diyabet komplikasyonları 

oluşturmaktadır.(1) Çalışmamızda ayak yarası şikâyetiyle acil servise başvuran ve 

tarafımızca endovasküler işlem uygulanarak tedavi edilen diyabetik ayak hastalarında 

tedavi yaklaşımımızı sunduk.  

Olgu 1 

71 yaşında erkek hastada sağ ayakta soğukluk ve ağrı olması üzerine acil servise 

başvuruyor. Hastanın muayenesinde distal nabızlar alınmıyor. Ayakta 1. Parmakta 

nekroze ve kötü kokulu yara mevcut. Renkli Doppler ultrasonografi(RDUS) yapıldıktan 

sonra tarafımıza danışılan hastaya anjiografik bilgisayarlı tomografi(BTA) çekildi. Yüzeyel 
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femoral arter distalinde(YFA) %60 lezyon, popliteal arter distali total olarak görüldü. 

Anterior tibial arter açık görünüyordu. Sigara içmeyen hasta insulin tedavisini düzensiz 

olarak kullanıyordu. Hipertansif ve atriyal fibrilasyon ritminde idi. Kan şekeri 

regülasyonu sağlanıp antibiyoterapi başlandıktan sonra hasta anjiografi ünitesine alındı. 

Sağ femoral arterden antegrad 6f sheat yerleştirildi. 1 cc heparin sheat içinden 

verilmesinin ardından görüntüleme alındı. Hidrofilik tel ile lezyon geçildi. Predilatasyon 

ardından hastaya 6mm ilaçlı balon ile dilatasyon yapıldı. İşlem sonrası akıma izin veren 

diseksiyon mevcut idi. Distal akım iyiydi. (resim 1) Takiplerinde hastanın ayak yarasına 

debridman yapıldı ve antibiyoterapisi tamamlanan hasta kan şekeri regulasyonunun 

ardından yara iyileştikten sonra tedavisine asetil salisilik asit ve klopidogrel eklenerek 

taburcu edildi. 3 ve 6 aylık kontrollerine gelen hastanın yarası iyileşmişti ve distal 

nabızları alınıyordu. 

Resim 1. A: Hastanın pre-operatif dönemde BTA görüntüsü, B-C-D: Periferik anjiografi görüntüsü 
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Olgu 2 

55 yaşında hipertansif, sigara içen ve insülin bağımlı diyabet tanısı olan erkek hasta acil 

servise ayakta soğukluk ve yara şikayetiyle başvurmuş. RDUS yapılan ve PAH düşünülen 

hasta tarafımıza danışıldı. Hastanın distal nabızları alınmıyor ve sağ 1. Parmakta nekroz, 

ayak dorsal ve ventral yüzüne yayılan apse mevcuttu. BTA çekilen hastada sağ yüzeyel 

femoral arter total idi. Hastaya antibiyoterapi başlandıktan sonra anjiografi ünitesine 

alındı. Sağ femoral arterden antegrad 6f sheat yerleştirilip 1cc heparin yapıldı. Hidrofilik 

tel ile lezyon geçildi. 4mm düz balon ile predilatasyon yapıldı. Takibinde 6mm ilaçlı balon 

ile dilatasyon yapıldı. İşlem sonrası tam açıklık görüldü. Takiplerinde hastaya ortopedi 

ile birlikte geniş yara debridmanı ve 1. parmak amputasyonu yapıldı.(resim 2) 

Antibiyoterapisi tamamlanan hasta kan şekeri regulasyonunun ardından yara 

iyileştikten sonra tedavisine asetil salisilik asit ve klopidogrel eklenerek taburcu edildi. 

12  aylık kontrollerine gelen hastanın yarası iyileşmişti ve distal nabızları alınıyordu.  

Resim 2. A: Hastanın pre-operatif dönem ayak yarası, B-C: Hastanın yatışı süresince ayak 
yarasında iyileşme dönemi, D: Taburcu sonrası kontrol 
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Tartışma 

Diyabetli hastalarda gerçek periferik arter hastalığının prevalansını tespit etmek çok 

zordur. Gelişmiş toplumlarda her 6 diyabet hastasından birinde görülmektedir.(1) Çoğu 

zaman bu hastalar asemptomatiktir ve periferik nöropati nedeniyle ağrı duyusu azaldığı 

için semptomlarını fark edemez.(1,5) Bu nedenle diyabetik hastalar daha çok ülser ve 

gangren ile başvururlar. Kronik hiperglisemi, dislipidemi ve insülin direnci arterlerde 

kalsifikasyona ve ateroskleroza zemin hazırlar.(3) Diyabet endotel, düz kas hücreleri ve 

trombositler gibi birçok hücrelerin fonksiyonlarında değişikliğe neden olur. Bu da 

ateroskleroz ve periferik arter hastalığına giden süreci hızlandırır.(1,5) Diabetes 

mellitus’a bağlı gelişen periferik arter hastalığı daha çok popliteal arter ve distalini tutan 

bir hastalıktır.(4) Ayrıca hastanede en çok yatışa sebep olan diyabet komplikasyonu da 

diyabetik ayak enfeksiyonlarıdır.(2,5) Kontrolsüz diyabet, nöropati, periferik arter 

hastalığı mevcudiyetine ek olarak ayak parmakları, plantar yüz ve az da olsa ayak sırtı 

gibi basınç uygulanan bölgelerde daha  fazla görülmektedir. (7) Diyabetik ayak gelişen 

hastaların %7-20'sinde amputasyon gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda 

özellikle osteomyelit gelişmeden erken tanı ve tedavi yapılması uzuv kaybını engellemek 

ve hastane yatış sürelerini azaltmak için önemlidir.(2) HbA1c değerinin düzençli olması 

ve endokrin takibi bu hastalarda morbiditeyi ciddi oranda etkilemektedir. HbA1c 

değerinde %1 azalma diyabet komplikasyonlarında neredeyse %25 azalmaya yol 

açmaktadır. (6) Diyabet regülasyonu sağlanan hastalarda altta yatan periferik arter 

hastalığının tedavisinde cerrahi, endovasküler girişimler kombine veya tek başına 

yapılabilmektedir. Literatürde iki revaskülarizasyon yönteminin de sonuçları benzer 

olmakla birlikte amputasyonsuz sağkalımı arttırmaktadır.(9) Komorbid faktörleri yüksek 

olan bu hasta grubunda biz endovasküler yöntemleri cerrahiye göre daha kolay 
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uygulanabilir olması sebebiyle tercih ettik. PAH’a sekonder gelişen diyabetik ayak 

ülserlerinde erken yapılacak revaskülarizasyon girişimleri mortalite ve morbiditeyi ciddi 

oranda düşürecektir.(2) Yeterli perfüzyon sağlandıktan sonra kronik yara bölgesindeki 

ölü dokular, yabancı materyaller debride edilebillir. Debridman ile yara üzerindeki 

enfekte ve nekroze dokular kaldırılırak yara iyileşmesi hızlandırılması amaçlanır.  

Debridman sonrasında yara iyileşmesini hızlandırmak için yara örtüleri, hiperbarik 

oksijen tedavisi, vakum destekli yara kapama materyalleri kullanılabilir.(8)   

Diyabet hastalığının ülkemize 1 yılda maliyeti 2012 yılında yaklaşık 10 milyar TL olup 

bunun neredeyse yarıya yakını diyabete bağlı komplikasyonlara harcanmaktadır.(1) 

Ülkemizde Aile Hekimliği hizmetinin gelişmesiyle, ağrısı olmasa dahi hastaların kendi 

Aile Hekimleri tarafından takip edilmesi sonucunda ayak yarası gelişmeden diyabetik 

hastalarda tedavi süreci başlayacaktır. Aile Hekimliği ile tanı ve tedavi sürecinin erken 

başlaması ve daha sonrasında ek tedavi gereken hastaların ilgili kliniklere ve diyabetik 

yara konseyine yönlendirilmesinin amputasyonsuz sağkalım açısından önemli olduğu 

kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Ayak Yarası, Periferik Arter Hastalığı, Endovasküler Tedavi 
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Eritrosit Dağılım Genişliğinin (Rdw)  Myokard İnfarktüsü İle 
İlişkisi 

Göksel Güz1, Urfan Jafarov2 

1Beylikdüzü Medicana İnternational Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı (ORCID 0000-
0002-8386-9160) 
2Beylikdüzü Medicana İnternational Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 

 

 

Giriş: Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW), eritrosit hacminin 

heterojenlik derecesini (geleneksel olarak anizositoz olarak bilinir) yansıtan 

basit ve ucuz bir parametredir ve anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır. 

Bununla birlikte son kanıtlar anizositozun, kardiyovasküler hastalık, venöz 

tromboembolizm, kanser, diyabet, toplum kökenli pnömoni, kronik 

obstrüktif akciğer hastalığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda 

düzeyinin değişebileceğini doğrulamaktadır. RDW, çeşitli bozuklukları teşhis 

etmek için yüksek bir negatif öngörücü değere sahiptir, aynı zamanda kısa ve uzun vadeli 

prognoz için önemli bilgiler aktarır. 

Amaç:   

St yükselmeli myokard infarktüsünün  (STeMI) prediktörleri açısından kanıtlanmış çok 

sayıda risk faktörü vardır. Kan sayımı parametlerinin STeMI ile ilişkisi araştıran çok 

çalışma yoktur. Çalışmamış kliniğimize başvuran, perkütan koroner girişim yapılan ST 

elevasyonlu myokard infarktüsü hastalarının RDW değerlerini , normal koroner 

anjiyografisi olan sağlıklı bireylerle karşılaştırmak, RDW değerinin  koroner arter 

hastalığı ve myokard infarktüsü risk belirteci olarak değerlendirilebilirliğini araştırmaktı.. 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

3
4

8
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

657 

Yöntem: 

 Çalışmaya merkezimiz acil servisimizde ST elevasyonu myokard infarktüsü tanısı  alan, 

primer perkütan girişim yapılan hastalar alındı. 84 St elevasyonlu myokard infarktüsü ile 

başvuran hastaların eritrosit dağılım genişliği ( RDW) değerlendirildi.. Poliklinik 

şartlarından göğüs ağrısı tetkik, efor testinde şüpheli bulguları olan ve  koroner 

anjiyografisi normal saptanan  anlamlı darlık saptanmayan , benzer yaş ve demografik 

özellikler gösteren 79 hasta kontrol grubu olarak alındı. Grupların RDW değerleri ile 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: 

Kontrol gurubu karşılaştırıldığında STeMI geçiren hasta grubunun eritrosit dağılım hacmi 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı ( RDW STeMI:14.2 ± 1.0 / , RDW 

kontrol 13.5 ± 0.8, p<0.01). 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

658 

Sonuç: 

Çalışmızda yüksek RDW düzeyi artmış kardiyovasküler hastalık ve infarktüs riski ile 

ilişkilendirilmiştir. RDW'nin kardiyovasküler risk belirteci değerlendirilebileceği, ek 

maliyet olmaksızın yaygın olarak bulunan bir belirteç olduğunu düşünmekteyiz. 

Tablo: Grupların demografik olarak karşılaştırılması 

 SteMI ( 84) Kontrol ( 79) P değeri 

Yaş 56.4±12.2 51.8±13.5 0.52 

Cinsiyet ( E/K) 38/46 39/40 0.26 

Sigara %62  (52) %58 (45) 0.49 

Vücud kitle indeksi (VKI) 28±4.5 27.2±3.9 0.13 

Sistolik Kan Basıncı 121.2±11.8 12.4 ± 0.7 0.18 

Diyastolik Kan Basıncı 78.6 ± 10.9 80 ± 9.5 0.11 

Kalp Hızı ( 73.6  ± 10.8 76.2 ± 8.2 0.22 

Açlık Kan Şekeri (mg/dl) 90.4 ± 11.2 88.6 ± 8.0 0.42 

Serum LDL düzeyi ( mg/dl) 114.6± 27.6 117 ± 25.2 0.39 

Serum Trigliserid  düzeyi ( mg/dl) 128 .9± 50.6 121.3 ± 26.4 0.49 

HsCRP ( mg/dl ) 1.4 ± 0.5 0.3 ± 0.3 <0.001 
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Doksisiklin Kullanıma Bağlı Özefagus Ülserleri 

Metin Şenol 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul 
Özel Medar Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya 
 
 

Amaç:  Bir Tetrasiklin türevi olan Doksisiklin sıkça kullanılan 

antibiyotiklerden biridir. Kapsül formunda olan bu ilaç az su ile 

yutulduğunda özefagusta takılıp ülserlere yol açabilmektedir. Bu çalışmada 

Doksisiklin kullanımına bağlı özefagusta ülser saptanan 20 hasta 

bildirilmiştir. 

Yöntem:  Şubat 2015 ile Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan üst 

gastrointestinal sistem (GİS) endoskopilerinde, özefagus ülseri tespit edilen 

ve öyküsünde Doksisiklin kullanımı olan 20 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların demografik bilgileri, başvuru şikâyetleri, ilacın hangi branştan ve 

ne amaçla reçete edildiği değerlendirildi. 

Bulgular:  Hastaların tamamına üst GİS endoskopi yapıldı. Hastaların %60’ı (n=12) kadın 

ve %40’ı (n=8) erkekti. Yaş ortalaması 30,2 idi. En yaşlı hasta 49 en geç hasta da 16 

yaşındaydı. Hastalar göğüs ağrısı %60 (n=12) , disfaji %55 (n=11) ve odinofaji %20 (n=4) 

şikâyetleriyle hastaneye başvurmuştu. Hastaların hepsinde şikâyetler başlamadan önce 

Doksisiklin kullanım öyküsü mevcuttu. İlaçlar %60 (n=12) Dermatoloji polikliniğinden 

akne tedavisi için, %30 (n=6) Kadın hastalıkları ve doğum (KHD) polikliniğinden ve %10 

(n=2) Üroloji polikliniğinden genitoüriner sistem enfeksiyonları için reçete edilmişti. 

Hastaların hepsinde Doksisiklin kullanımı sonlandırılıp, Proton pompa inhibitörü ve 

Sukralfat tedavisi uygulandı. (Şekil 1 ve 2)  
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Sonuç:  Doksisiklin özefagus ülserine en sık neden olan ilaçtır. Göğüs ağrısı, disfaji ve 

odinofaji yakınmaları ile başvuran hastalarda yakın zamanda Doksisiklin kullanımı 

mutlaka sorgulanmalıdır.  Bu ilaç genellikle Dermatoloji ve KHD polikliniklerinden reçete 

edilmektedir. Özellikle Doksisiklin reçete edilirken hastaların bol su ile içmesi ve 

sonrasında hemen yatmamasının tembih edilmesi özefagus ülserlerinin önlenmesinde 

çok önemlidir.   

Anahtar Kelimeler:  doksisiklin, özefagus, ülser 

 

 

Şekil 1 
Şekil 2 
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The Relationship Between Neutrophil Lymphocyte Ratio and 
Non-Invasive Fibrosis Scores in Nonalcoholic Fatty Liver Disease 

Ali Kirik 

Department of Internal Medicine, Balikesir University, School of Medicine, Balikesir, Turkey 

(ORCID 0000-0002-7982-9262) 

 

Abstract 

Objective: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common 

chronic liver disease on a global scale. Fibrosis development is the most 

important step in the progression of liver cirrhosis and hepatocellular 

carcinoma (HCC) in the pathogenesis of NAFLD, which initially occurs with 

simple fat deposition. Therefore, clinical markers are needed to determine 

fibrosis in the early period in NAFLD. Although few studies in the literature 

emphasize that the neutrophil lymphocyte ratio (NLR) may be associated 

with fibrosis in patients with LFMH, this relationship is not clear. The aim of this study 

is to examine the relationship between NLR and fibrosis level in NAFLD patients. 

Materials and Methods: Within the scope of this study, the demographic and 

laboratory data of patients who were admitted to the internal medicine unit in the last 

2 years and had hepatosteatosis in ultrasonography (USG) were retrospectively 

analyzed. Demographic, hematological and biochemical parameters of the patients 

were recorded. Non-invasive fibrosis scores, NFS and FIB-4, were used to determine the 

level of fibrosis in patients. 
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Results: 300 NAFLD (100 men, 200 women) patients diagnosed with hepatosteatosis by 

USG were included in the study, and the mean age in the whole group was 47.8 ± 11.42. 

The NLR level of the patients was 1.70 [sd = (1.42) - (2.33)] and the NFS level was -2.52 

[sd = (- 3.21) - (-1.32)], and the FIB-4 level was 0.68 [ss = (0.51) –( 0.94)). In the 

correlation analysis performed in the whole group, the relationship between NLR and 

fibrosis predictive parameters (blood glucose and lipid level, body mass index and waist 

circumference) was not observed in NAFLD patients. In addition, in the correlation 

analysis between NLR and fibrosis scores, no significant relationship was observed with 

either NFS [p = (0.255), (r = 0.07)] or FIB-4 [p = (0.303), (r = -0.06)]. 

Discussion and Conclusion: NAFLD is the most common chronic liver disease in our 

country and in the world, and it is a predictive risk factor for liver cirrhosis and HCC. The 

most important stage in the progression of NAFLD to cirrhosis is the development of 

chronic inflammation and fibrosis. Therefore, various markers for the detection of 

fibrosis in the early stages of NAFLD patients continue to be investigated in clinical 

practice. 

In a few studies in the literature, it has been emphasized that NLR can be used in the 

determination of fibrosis in NAFLD patients. However, there are also clinical studies in 

which no significant relationship was observed between NLR and hepatic fibrosis in liver 

biopsy studies. As a result, the relationship of NLR with fibrosis in the clinical course of 

NAFLD is not clear. In the light of all this information, it was aimed to examine the 

relationship between NLR and fibrosis scores in NAFLD patients. According to the data 

obtained, a statistically significant relationship was not found between NLR and NFS and 
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FIB-4 in NAFLD patients diagnosed by USG. In addition, no significant relationship was 

observed between the NLR and other parameters. 

Conclusion: NLR is not a suitable marker to be used as an indicator of fibrosis in patients 

with NAFLD. More comprehensive studies are needed to clarify the role of NLR in NAFLD 

pathogenesis. 

 

Keywords: Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Neutrophil Lymphocyte Ratio, Fibrosis 

Score  
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Is Premature Ventricular Complex Frequency Higher in 
Smokers? 

Hasan Koca 

Department of Cardiology, University of Health Sciences - Adana Health Practice and 
Research Center, Adana, Turkey (ORCID 0000-0002-6232-4567) 

 

Abstract 

Introduction: Premature ventricular complexes (PVCs) are extremely 

common and detected in 12 lead electrocardiogram (ECG) or ambulatory 

rhythm monitoring simply. Elderness, alcohol, ischemic heart disease, 

hypertension and less physical activity cause PVC more often. An increased 

PVC frequency may be a risk factor for heart failure and death. So it is 

important to prevent PVCs.  

Methods: 100 non-smoker subjects (Group 1) and 100 smoker subjects (Group 2) with 

PVC on ECG were included in the study. Routine examination, ECG, transthoracic 

echocardiography and 24 hour ambulatory ECG were applied to all patients. In 24 hour 

ambulatory ECG frequency of PVCs were collected. All measurements were recorded 

and statistically analyzed. 

Results: The main demographic and laboratory findings were similar in each groups. 

From the 24 hour ambulatory findings; frequency of PVCs and mean heart rate were 

significantly increased in smoker group versus the nonsmoker group and the remaining 

parameters were similar among two groups (Table 1). 
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Conclusion: According to the results of our study; smoking increases the frequency of 

PVCs. Nicotine, the active substant in tobacco, is released into the blood during cigarette 

smoking. It elevates blood catecholamines, heart rate, and arterial blood pressure; 

produces coronary spasm; and increases cardiac work and oxygen demand with 

concomitant reduction in oxygen supply. This may generate cardiac arrhythmias that 

might contribute to an increased frequency of PVCs due to smoking. So before the 

treatmant of PVCs with medications or catheter ablation; every patient should quit 

smoking. This approach would be more appropriate and cost effective. 

 

Table 1. Demographic, clinical, laboratory and 24 hour ambulatory ECG of the study population 

Variable Non-smoker 
Group 
n:100 

Smoker 
Group 
n:100 

p 

Age (years) 44 ± 13.4 47 ± 12.6 0.253 

Gender (female), n (%) 48 (48) 45 (45) 0.184 

Body mass index, kg/m2  26.4 ± 3.0 26.3 ± 1.8 0.889 

Hypertension, n (%) 11 (11) 16 (16) 0.081 

Diabetes mellitus, n (%) 9 (9) 10 (10) 0.657 

Hyperlipidemia, n (%) 12 (12) 10 (10) 0.201 

Smoking, n (%) 0 (0) 100 (100) <0.001 

Left ventricle ejection fraction, % 58 ± 4.91 57 ± 4.22 0.718 

Plasma glucose, mg/dl 122 ± 39.8 124 ± 35.4 0.542 

Creatinin, mg/dl 0.76 ± 0.51 0.79 ± 0.43 0.348 

Hemoglobin, g/dl 12.7 ± 1.6 13.7 ± 1.7 0.039 

White blood cell, 103/mm3 8.2 ± 1.5 7.9 ± 1.3 0.537 

Platelet, 103/mm3 271.4 ± 43.4 307.1 ± 55.2 0.046 

Resting heart rate, pulse/minute 71.9 ± 11.9 79.6 ± 10.3 0.071 

Systolic blood pressure, mmHg 124.3 ± 16.4 128.9 ± 17.6 0.142 

Diastolic blood pressure, mmHg 77.3 ± 9.4 81.4 ± 10.1 0.182 

Minimum heart rate, pulse/minute 41.4 ± 9.4 45.7 ± 9.6 0.108 

Maximum heart rate, pulse/minute 149.27± 32.5 156.6 ± 32.5 0.094 
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Mean heart rate, pulse/minute 70.3 ± 10.7 80.6 ± 11.9 0.005 

Frequency of PVCs, % 6.2 ± 2.1 10.3 ± 3.7 <0.001 

 

Keywords: Premature ventricular complex, smoking, 24 hour ambulatory ECG 
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Mean Heart Rate Increase in Patients Who Recovered From 
COVID-19 Infection 

 

Hasan Koca 

Department of Cardiology, University of Health Sciences - Adana Health Practice and 
Research Center, Adana, Turkey (ORCID 0000-0002-6232-4567) 

 

 

Abstract 

Introduction: Coronavirus disease of 2019 (COVID-19) is a respiratory 

infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-

CoV-2). There are many well-documented cardiac complications of COVID-

19. The cardiac manifestations include heart failure, myocarditis, and acute 

coronary syndrome resulting from coronary artery thrombogenezis or SARS-

CoV-2-related endotel injury. There is growing evidence showing that arrhythmias are 

also one of the major manifestations. 

Methods: In our study we included 70 patiens suffering from new onset palpitations but 

not infected with COVID-19 before (Group 1); and 70 patiens recovered from COVID 19 

infection and suffering from new onset palpitations (Group 2). In addition to routine 

history, physical examination and laboratory examinations; 24 hour ambulatory 

electrocardiogram (ECG) was applied to all patients. Patients with arrhythmia other 

than sinus tachycardia detected in the 24 hour ambulatory ECG were excluded from the 

study. All results were recorded and analyzed statistically. 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

3
6

6
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

668 

Results: Supraventricular tachycardia, frequent ventricular extrasystol, atrial fibrillation 

and variable block were detected in 12 patients with 24 hour ambulatory ECG and they 

were excluded from the study. The main demographic and laboratory findings were 

similar among two groups. From the 24 hour ambulatory findings; mean heart rate, 

minimum heart rate and maximum heart rate significantly higher in COVID-19 group 

(Table 1). 

Conclusion: The main findings of our study is mean heart rate minimum heart rate and 

maximum heart rate increased in patients who recovered from COVID-19. Sinus 

tachycardia is reported secondary to the physiologic response of viral infection. But; 

current literature lacks detailed primary studies on sinus tachycardia in recovery phase 

of COVID-19 infection and possible mechanisms. Maybe it caused by hypoxemia, 

metabolic abnormalities, inflammatory syndrome, comorbidities, deconditioning and 

medications. In order to establish this relationship and to determine long-term 

consequences, further research is required. 

 

Table 1. Demographic, clinical, laboratory and 24 hour ambulatory ECG findings of the study 
population 

Variable Non COVID-19 
group 
n:66 

COVID-19    group               
n:62 

p 

Age (years) 54 ± 12.9 58 ± 11.6 0.293 

Gender (female), n (%) 28 (42) 26 (42) 0.924 

Body mass index, kg/m2  26.4 ± 4.1 25.8 ± 2.9 0.173 

Hypertension, n (%) 7 (11) 8 (13) 0.154 

Diabetes mellitus, n (%) 5 (8) 7 (10) 0.107 

Current smoker, n (%) 14 (21) 15 (24) 0.146 

Left ventricle ejection fraction, % 58 ± 3.97 55 ± 5.32 0.218 
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Plasma glucose, mg/dl 113 ± 39.6 119 ± 35.2 0.144 

Creatinin, mg/dl 0.72 ± 0.61 0.78 ± 0.42 0.156 

Hemoglobin, g/dl 13.4 ± 1.6 13.1 ± 1.7 0.724 

White blood cell, 103/mm3 7.1 ± 2.8 8.0 ± 3.9 0.078 

Platelet, 103/mm3 270.4 ± 43.6 297.1 ± 55.4 0.121 

Systolic blood pressure, mmHg 124.3 ± 16.2 12.9 ± 18.6 0.117 

Diastolic blood pressure, mmHg 79.3 ± 16.2 81.2 ± 18.6 0.143 

Minimum heart rate, pulse/minute 39.2 ± 8.1 49.7 ± 8.8 0.004 

Maximum heart rate, pulse/minute 139.2 ± 29.3 158.7 ± 32.3 0.007 

Mean heart rate, pulse/minute 71.2 ± 11.3 91.5 ± 12.7 <0.001 

 

Keywords: COVID-19, 24 Hour Ambulatory ECG, Mean Heart Rate, Sinus Tachycardia 
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The Relation Between Helicobacter Pylori Density and Gastritis 
Severity  

Serhat Sayın1, Burak Bursalı2, Metin Bağcı1 

 

1Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine   
2Özel Aksaray Hastanesi, Department of Internal Medicine 

 

Abstract 

Aim: Helicobacter pylori (H. pylori / Hp) affects many individuals in 

developing countries. Inflammation caused by helicobacter pylori differs 

depending on the virulence factors, density and host tissue response of the 

bacteria. This study is intended to investigate the relation between density 

of helicobacter pylori colonization in gastric mucosa in biopsy specimens 

and gastric mucosal inflammation severity.  

Methods: Our study included 685 patients who applied to the hospital with dyspeptic 

complaints and had gastroscopy between the dates of January the 1st 2017 and January 

the 1st 2018. Histopathologic results of endoscopic biopsy specimens of these patients 

were retrospectively screened. Inflammatory severity and helicobacter pylori intensity 

were assessed by Sydney scoring. 

Results: 68.6% of the patients were infected with Helicobacter pylori. As the intensity 

of inflammation increased, the intensity of Helicobacter pylori increased as well.  The 

relation between the intensity of Helicobacter pylori and the severity of inflammation 

was statistically significant (p<0.001). No statistically significant relationship was found 

between H. pylori presence and metaplasia status in our study. The frequency and 
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intensity of H. pylori in chronic active gastritis was statistically significantly higher than 

acute gastritis. 

Conclusion: In our study, Helicobacter pylori infection was observed to increase gastric 

inflammation. Proper diagnosis and treatment of H.pylori infection can prevent gastritis 

and its complications. 

Keywords: Helicobacter pylori, gastritis, endoscopic biopsy 

 

Introduction 

Helicobacter pylori (H. pylori / Hp) is a microaerophilic gram negative bacilli initially 

detected in the antral gastric mucosa by Warren and Marshall in 1983 [1]. Today, around 

half of the world's population is infected with helicobacter pylori [2]. Helicobacter pylori 

is most commonly found in the antrum. Bacilli is placed deep into the mucosa gelatin 

covering the gastric mucosa or between the mucus layer and the gastric epithelium. H. 

Pylori causes mucosal inflammation with proinflammatory factors that it released and 

it also spoils mucus layer with released enzymes. The inflammation caused by 

helicobacter pylori depends on the virulence factors, the density and the host tissue of 

the bacterium. In various studies, H. pylori has been shown to be associated with 

gastritis, peptic ulcer, gastric carcinoma and Mucosal Associated Lymphoid Tissue 

(MALT) lymphoma [3]. 

Gastritis is an important pathological condition that causes gastric atrophy and cancer 

characterized by infiltration of inflammatory cells, especially lymphocytes and plasma 

cells, as well as neutrophils in the lamina propria. Gastritis does not have a specific 
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finding that can be detected by endoscopic imaging. However, histopathologic 

examination of the specimens taken from the tissue by endoscopy is accepted as the 

gold standard in the diagnosis of gastritis. The Sydney system is a good scoring system 

for histopathological evaluation and classification of gastritis. Sydney scoring is a 

classification based on topographic, morphological and etiological criteria of gastritis. It 

was accepted by consensus of gastroenterologist and pathologists at the World 

Congress of Gastroenterology in Sydney in 1990. The most important feature of this 

system is that the changes in the gastric mucosa are graded as five major histologic 

features (chronic inflammation, neutrophil activity, glandular atrophy, intestinal 

metaplasia and H. pylori density) [4]. This classification facilitates the clinical, 

endoscopic and morphological association of gastritis. It has been reported that there 

is a good correlation between polymorphonuclear cell infiltration and H. pylori infection 

histologically with the updated Sydney system in 1994 []. 

This study is intended to investigate the relation between the intensity of Helicobacter 

pylori colonization and the severity of gastric mucosal inflammation in biopsy specimens 

taken from the gastric mucosa. 

Material and Methods 

This cross-sectional analytical study was carried out in Aksaray at Training and Research 

hospital, Internal Diseases and Gastroenterology outpatient clinics between the dates 

of January the 1st 2017 and January the 1st, 2018 on 685 patients who were admitted 

with dissipative complaints and underwent upper gastrointestinal endoscopy.  

The study data were obtained by retrospectively examining the histopathological results 

of endoscopic biopsy materials of patients. 
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The histopathological diagnosis and classification of gastritis in our study was assessed 

by Sydney scoring. 

In our study, inflammation grade was evaluated as as mild (<1/3), moderate (1 / 3-2 / 

3), and severe (> 2/3) according to the infiltration of neutrophils in lamina propria or 

surface epithelium.  

Statistical analyses 

In evaluation of the obtained data, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 

Windows 20.0 program was used for the statistical analysis. Descriptive statistics for 

continuous variables were given in terms of mean and standard deviation, and 

descriptive statistics for categorical data were given in frequency and percentage. The 

Chi-Square test was used to compare the data in the categorical structure. Correlation 

between parameters was done by Pearson correlation analysis. Correlation coefficient 

(r) was evaluated as weak between 0.00-0.24, moderate between 0.25-0.49, strong 

between 0.50-0.74, very strong between 0.75-1.00. The results were evaluated in a 

confidence interval of 95% and in a significance level of p <0.05. 

Results 

In our study, 65,8 % (n=451) of 685 patients were female and 34,2% (n=234) were male. 

Mean age of all patients was 47,51±15,61 year 47,79±15,79 in women and 46,99±15,28 

in men.  68.6% (n=470) of the patients were infected with H. Pylori. Other 

histopathological findings of the patients are shown in the table Table 2. No statistically 

significant relationship was found between H. pylori presence and metaplasia status in 

our study (χ²=2,416, p=0,120).  
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Table 3. The relation of H.pylori intensity with degree of inflammation (x2=3,940, p<0.001) 

 Hp (-) Hp (+) Hp (++) Hp (+++) 

n % n % n % n % 

Mild inflammation 155 72,1 61 45,2 19 8,3 0 0,0 

Moderate 
inflammation 

43 20,0 71 52,6 127 55,7 24 22,4 

Severe inflammation 17 7,9 3 2,2 82 36,0 83 77,6 

Total  215 100,0 135 100,0 228 100,0 107 100,0 

 

The frequency and intensity of H. pylori in chronic active gastritis was statistically 

significantly higher than that of acute gastritis (Figure 1).  

 

Figure 1. Evaluation of H.pylori frequency in acute and chronic gastritis status. 

Discussion:  

The prevalence of H. pylori is quite high throughout the world in developed and also in 

developing countries like our country. H. pylori positivity was 68% in our study. In a 

study by Konakcı et. al. in our country, H. pylori positivity was reported to be 50% [6]. In 
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a study performed in Romania by Olar et al. H. pylori prevalence was found to be 63% 

[7]. In a study in Japan, Nomura et al. found out H. pylori positivity as 62%  [8]. 

H. pylori plays a major role in the pathogenesis of gastric diseases (gastritis, ulcer, 

cancer) due to the fact that it causes mucosal destruction. However, it is not known 

exactly how the mucosal damage develops with H. pylori. It is thought that proteases 

released by H. Pylori and gastric glycoprotein breaks down mucus structure and as a 

result, acidic gastric juice passes through this mucous membrane and causes mucosal 

damage. Cell damage results from the direct toxic effect of ammonia, which is released 

into the gastric lumen by bacterial urease activity. It is also known that the various 

cytokines and chemotactic factors secreted by bacteria are also direct cytopathic and 

inflammatory initiating effects. 

While there was no significant relationship between H. pylori and inflammation grade 

in various studies [9], there was a significant correlation in some other studies [10]. 

There was a statistically significant relation between the intensity of H. pylori and the 

severity of inflammation in our study. As the intensity of H. pylori increased, the severity 

of inflammation increased as well. In a study by Yakoob et al. a significant relationship 

was found between H. pylori colonization intensity and chronic gastritis activity [11]. As 

in our study, Basir et al. also found a significant relationship between H. pylori 

colonization intensity and chronic gastritis activity [12]. In a study performed by means 

of Histopathological examination of endoscopic biopsy specimens of 461 patients,  

Türkay et al. reported that as the intensity of H. pylori increased, the intensity of 

inflammation increased too [13].  
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Conclusion:  

As a result, studies have shown a relationship between the intensity of H. pylori and the 

severity of gastritis. Histopathological examination and classification of gastritis are 

important for accurate diagnosis of H. pylori infection affecting upper gastrointestinal 

system by various complications. Proper treatment of H. pylori infection can prevent 

gastritis and its complications. 
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Meduller Tiroid Karsinom Hücre Hatasinda Atorvastatinin 
Apoptoz ve Kalsitonin Gen Ekspresyonu Üzerine Etkileri 
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Giriş 

Medüllertiroid kanseri(MTK), nadir görülen bir tiroid kanseri olup, tiroidin 

parafolliküler C hücrelerinden gelişir. MTK tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık 

%5’ ini oluşturur (1-3). Tümör hücreleri tarafından kalsitonin üretiminin 

olması önemli bir karekteristik bulgudur. Familyal formlar tüm vakaların 

yaklaşık olarak %25’ ini oluşturur, multipl endokrin neoplazisi (MEN) 2A, 

MEN 2B ve pür familyal MTC sendromu (FMTK)(4). Genetik geçişli tablodan 

sorumlu olan, kromozom 10’ da lokalize olan RET (re arrangedduringtransfection) 

protoonkogeninde “germ-line” aktive edici mutasyonlardır (5-7). Sporadik vakalarda 

somatik RET mutasyonu %30-50 oranda saptanır(8).Erken tanı ve tedavi oldukça önemli 

olup, sonuçları daha iyi iken, geç tanı alan olgularda sağ kalım oldukça azalmıştır (9,10). 

MTC de primer tedavi yöntemi cerrahidir (11,12). MTK’ de uzak metastaz varlığında 

kemoterapi, radyasyon, hepatik kemoembolizasyon gibi palyatif tedavi yöntemleri 

uygulanabilirse de yanıt yoktur. İlerlemiş hastalığı olanlarda RET ve tirozinkinaz reseptör 

aktivitesini hedef alan ajanların tedavide etkili olabilir (13,14). Tirozinkinaz inhibitörleri 

metastazikhastalığı stabilize edebilir ancak sağ kalım süresinde bir değişiklik 

oluşturmazlar. Ayrıca tirozinkinaz inhibitörlerinin ciddi yan etkileri olduğu için 

kullanımları zordur. 
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Statinler karaciğer ve diğer dokularda kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı olan 

HMG Co A redüktazıinhibe ederek hepatositler de kolesterol içeriğini azaltır, LDL 

reseptör ekspresyonunu uyarır ve sonunda dolaşımdan LDL uzaklaştırılmasını artırırlar 

(15). LDL’ yi azaltmaya ek olarak antioksidan ve anti-inflamatuar gibi pleiotropik etkileri 

bulunmaktadır. HMG CoAredüktaz enzimi aracılığı ile HMG-CoA, mevalonate dönüşür, 

mevolonat yolağı aktivasyonu sonrası hücre içi sinyal iletiminde, hücrenin farklılaşması, 

proliferasyonu ve apoptozis de rol oynayan Ras, Rhove Rac gibi birçok protein aktive 

olur (16). Stainler HMG Co A redüktazinhibisyonu ile mevolanat yolağını inhibe eder, 

proapoptotik, antianjiogenetik ve immunomodülatuar etki oluşturarak kanser 

hücresinde büyümeyi önlerler (17). Daha önce yapılan birçok çalışmada ve metaanalizde 

statin kullanımı ile prostat kanseri, hepatosellüler kanser, mide kanseri, özafagus kanseri 

gibi çeşitli kanserlerin gelişme riskinin azaldığı gösterilmiştir (18-21). 

Bu çalışmada MTK hücre hattında (TT cellline) atorvastatinin, kanser hücrelerindeki 

apoptotik ve kalsitonin gen ekspresyonundaki etkisini incelenmiştir. 

Materyal-Metot:  

Çalışmamız hücre kültürü çalışmasıdır. MTK hücre hattı (TT cellline), AmericanType of 

Culture Collection den satın alındı. TT hücre dizisi; 77 yaşında, medüller tiroid 

karsinomlu Kafkas ırklı bir bayanın tümör dokusundan 1981 yılında üretilmiştir. İnsan 

kökenli bir tiroid karsinoma hücre hattıdır. Kalsitonin ve CEA üretimi yüksek düzeydedir. 

Hücre kültür işlemleri, steril laminar hava akımlı çalışma kabininde gerçekleştirildi. %10 

DMSO(DimetilSülfoksit) ile dondurulmuş olan TT hücre dizisi -86°C’den çıkarıldıktan 

sonra -20°C’ de bekletildi ve kademeli olarak 37°C’de çözüldü. Çalışma boyunca hücre 

dizisinin devamının sağlanması ve canlılığının korunması amacıyla pasajlar yapıldı. 
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Hücrelerinin Sayımı ve Canlılığının Değerlendirilmesi; Tripan mavisi canlılık testinin 

kontrolü olarak floresan mikroskopta da incelendi. Canlı hücreler, tripan mavisi boyasını 

membranlarından içeri almadıkları için parlak, ölü hücreler ise bu boyayı hücre içine 

aldıkları için koyu mavi renkte görüldü, fotoğraflandı.  

Çalışmada statin olarak 1155.36 gr/mol moleküler ağırlıktaki atorvastatinCalcium Salt 

((C33H34FN2O5)2•Ca) kullanıldı. Atorvastatin kalsiyum tuzu 50 mg flakon şeklinde 

SantaCruzBiotechnology den satın alındı10 mg toz atorvastatin kalsiyum tuzu 1 ml 

DMSO çözülerek, 10 mM’lık stok solüsyonu hazırlandı. Hazırlanan stok solüsyonlar 0.22 

µm’lik filtrelerden geçirilip sterilize edilerek 100 µl’lik küçük hacimler halinde -20ºC’de 

saklandı. Her deney için yeni stok solüsyon kullanıldı. Atorvastatin kalsiyum tuzu 24.-48.-

72. saatlerdeki sitotoksik etkilerini değerlendirmek için WST-

1(WaterSolubleTetrazolium tuzu),  hücre canlılık kiti kullanıldı. 

 Atorvastatin kalsiyum tuzu 12,5-25-50-60-70-80-90-100-125-150-200 µM şeklinde 

artan dozları kullanıldı. 24.-48.-72. saatlerde her kuyucuğa 10µl WST-1 hücre canlılık kiti 

eklendi. WST-1 konulduktan sonra her kuyucuğun absorbans değeri spektrofotometrik 

olarak mikroplaka okuyucuda 480 nm’de ölçüldü. IC50 değeri hesaplanması için 

sitotoksisite değerleri CalcuSyn 2.0 programına girildi.  (IC50, bir ilacın hücrelerin %50’sini 

öldürdüğü inhibitör konsantrasyonudur.) Yüzde canlılık ve dolaylı olarak sitotoksisite 

değerleri hesaplandı. Apoptozisin Değerlendirilmesi, Caspase 9 aktivitesi ile 

değerlendirildi. Kalsitonin ekspresyonunun değerlendirilmesi için; ColorimetrikAssay kit 

LightCyclerCalsitonin UPL Assay set kullanıldı. 
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Bulgular 

TT hücrelerine atorvastatinin değişen dozlarla (12,5-25-50-60-70-80-90-100-125-150-

200 µM) muamelesi sonrası elde olunan absorbans değerlerinden sitotoksisite yüzdeleri 

hesaplandı. Sitotoksisite değerleri CalcuSyn 2.0 (Biosoft, İngiltere) programı ile 

hesaplandı. Böylece ilacın doz etki eğrisi oluşturularak ilacın IC 50 değeri hesaplandı. 

AtorvastatinIC 50 değeri 24. saat, 48. saat ve 72. saat için sırasıla; 90 µM, 80 µM ve 80 

µM olarak hesaplandı(Grafik 1-2-3). 

Atorvastatinin, TT hücre hattında apoptotik etkisi; Kaspaz 9 aktivitesi Kontrol grubunda 

kaspaz 9 aktivitesi, 24. saat, 48. saat, 72. saat için sırasıyla; 0.165, 0.183, 0.155 olarak 

saptandı. Atorvastatin grubunda kaspaz 9 aktivitesi ise, 24. saat, 48. saat, 72. saat için 

sırasıyla; 0.210, 0.310, 0.266 olarak saptandı (Grafik- 4). 

Atorvastatinin, kaspaz 9 aktivitesini kontrol grubuna göre 24. saatte 1.273 kat, 48. saatte 

1.660 kat ve 72. saatte 1.716 kat artırdığı görüldü (Grafik 5). 

Kalsitonin gen ekspresyonun değerlendirilmesi: Kontrol grubunda kalsitonin gen 

ekspresyonu düzeyi, 24. saat, 48. saat, 72. saatde sırasıyla; 0.611, 2.298, 2.013 olarak 

bulundu. Atorvastatin grubunda kalsitonin gen ekspresyonu düzeyi, 24. saat, 48. saat, 

72. saat sırası ile; 0.443, 0.315, 0.237 saptandı (Grafik 6). 

Kalsitonin gen ekspresyonunun, atorvastatin sonrası azalma oranlarına bakıldığında, 24. 

saatte 1.377 kat, 48. saatte 7.290 kat ve 72. saate ise 8.494 kat azaldığı görüldü(Grafik 

7). 
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Grafik 1:Atorvastatinin TT hücrelerinde 24. saatte doz cevap eğrisi 

 

Grafik 2:Atorvastatinin TT hücrelerinde 48. saatte doz cevap eğrisi 
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Grafik 3:Atorvastatinin TT hücrelerinde 72. saatte doz cevap eğrisi 

 

Grafik 4: Kaspaz 9 aktivitesi 
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Grafik 5:Kaspaz 9 aktivitesindeki kat değişimi 

 

Grafik 6:Kalsitonin gen ekspresyonu 
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Grafik 7: Kalsitonin gen ekspreyonu azalma katları 

 

Tartışma 

MTK nadir görülen bir tiroid kanseri olup, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %5’ ini 

oluşturur (1-3). Bilinen en iyi tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. Ancak cerrahi ile 

tam küratif yanıt her zaman sağlanamaz. Konvansiyonel sitotoksik kemoterapinin ve 

radyoterapinin tedavide etkinliği sınırlıdır. Konvansiyonel tedaviye (cerrahi ve RT) 

rağmen ilerleyici hastalığı olan olgular sistemik tedavi için adaydırlar (22). RET proto-

onkogenindeki germline mutasyonlar, herediter MTK vakalarının hemen hemen 

hepsinde görülürken sporadik vakalarda %30-50 oranda saptanmıştır (23). RET geninde 

oluşan germ-line aktive edici mutasyon sonrası oluşan onkogenlere bağlı kanser yolağı 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

687 

aktive olur (24, 25). Artan büyüme faktörleri ve proliferasyon sonucu RAS/RAF/ERK1/2 

kaskadı aktive olur. Bu kaskad karsinogenetik aktiveteden sorumludur ve STAT3 fosforile 

olur (26,27).  RET aktivasyonuna bağlı oluşan RAC1 ve JNK hücre göçünden, FAK ise 

hücre göçü, invazivazyon ve metaztazdan sorumludur. RET mutasyonu sonucu 

tirozinkinaz aktivitesi artar ve reseptör aktive olur. Tirozinkinazın, tümör yayılması ve 

anjiyogeneze neden olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda RET ve tirozinkinaz 

reseptör aktivitesini hedef alan ajanların tedavide etkili olabileceği gösterilmiştir 

(14,28). MTK, Ras/Raf yolağının anormal aktivasyonu sonrası gelişir. Yapılan bir hücre 

kültürü çalışmasında, MTK hücrelerinde Ras/Raf/MEK/ERK yolağının inhibisyonu ile 

kanser hücrelerinin proliferasyonun azaldığı ve apoptozisin arttığını gösterdiler (13). 

Hücre kültürü çalışmalarında, kanser hücrelerinde HMG-CoA enzim inhibisyonu ile Ras, 

Rho ve Rac gibi proteinlerin bloke olduğu, hücre büyümesinin ve diferansiyasyonunun 

azaldığı gösterilmiştir (29).  

HMG CoAredüktaz enzimi aracılığı ile HMG-CoA, mevalonate dönüşür, mevolanatta 

diğer ara mediyatörlere (isoprenoidler, FFP ve GGPP) dönüşür. Bu ara mediyatörler 

hücre içerisinde Ras, Rho, Rac-1 gibi proteinlerin posttranslasyonunda, hücre içi sinyal 

iletiminde, hücrenin farklılaşması, proliferasyonunda ve apoptozisinde rol oynar (16). 

Kanser hücrelerinde Ras hücre apoptozisinden, Rho ise aktinsitoiskelet 

reorganizasyonu, hücre adezyonu, invazyon ve metaztazdan sorumludur. Statinler, 

Mitojen Aktive Protein Kinaz (MAPK), fosfotidilinozitol 3 kinaz (PI3K), protein kinaz B 

(AKT), epidermal büyüme faktörü reseptörü(EGFR) gibi birçok önemli hücresel sinyal 

yolağını etkiler. Sonuç olarak statinler; proapoptotik, antianjiogenetik ve 

immunomodülatuar etkileri nedeniyle kanser hücresinde büyümeyi önlerler (17).  
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Yapılan birçok çalışmada ve metaanalizde statin kullanımı ile prostat kanseri, 

hepatosellüler kanser, mide kanseri, özafagus kanseri gibi çeşitli kanserlerin gelişme 

riskinin azaldığı gösterilmiştir (18-21). Over kanseri hücre hattında, statinlerin kanser 

hücrelerinde büyümeyi inhibe ettikleri ve simvastatin ve fluvastatin gibi 

lipofilikstatinlerin, hidrofilikstatinlere göre daha potent olduklarını gösterilmiştir (30). 

Kolorektal kanser hücre hattında, lovastatin ve simvastatinin hücre canlılığını azaltarak 

apoptozisi artırdığı, pravastatinin(hidrofilikstatin) etkisiz olduğunu göstermişler. Ayrıca 

simvastatinin p38MAPK-p53 kaskadını aktive ederek apoptosize sebep olduğunu 

göstermişdir (31). Yavaşoğlu ve ark. kronik lösemi hücre kültüründe, atorvastatin (IC 50 

dozu 5 µM) ile apoptozisin arttığını göstermişlerdir (32). XiZheng ve ark. prostat kanseri 

hücre kültüründe, atorvastatin (IC 50 dozu 10 µM) ile apoptozisin arttığını 

göstermişlerdir (33). J Chen ve ark. Gefitinib dirençli küçük hücreli dışı akciğer kanseri 

hücre kültüründe, atorvastatin (IC 50 dozu 5 µM) ile gefitinib kombine edildiğinde 

apoptozisin artığını göstermişler (34).Islam M ve ark, skuamoz hücreli karsinom hücre 

kültüründe, atorvastatin (IC 50 dozu 10 µM) ile apoptozisin arttığını, RhoC, p-ERK1/2 ve 

p-STAT3 aktivitesinde azalma olduğunu göstermişlerdir (35). Riganti C ve ark. Her2/neu 

pozitif meme kanseri hücre hattında, atorvastatin 2.5 – 20 – 50 – 100 – 200 µM 

dozlarında FFP ve GGPP sentezinde azalma ve IC 50 dozu 200 µM dozda ise apoptoziste 

artma saptamışlardır (36). HongliLiu ve ark. Over kanseri hücre kültüründe atorvastatin 

(IC 50 dozu 10 µM) ile apoptozisin artığını göstermişlerdir (37).  

Statinlerintiroid kanser hücrelerindeki antiproliferatif etkilerini araştıran sınırlı sayıda 

çalışma vardır. Bifulco ve ark 2008 de anaplastiktiroid kanseri hücre hattında lovastatin 

ile Rhoinhibisyonu sonrası geranilgeranilpirofosfat oluşumunun azaldığını ve hücrelerde 

proapoptotik etkili olduğunu gösterdiler (38). Zhong ve ark 2003 de; anaplastiktiroid 
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kanseri hücre hattında lovastatinin, farnesilpirofosfat ve geranilgeranilpirofosfat 

oluşumu azaltarak antiproliferatif etkili olduğunu gösterdiler (39). Zeybek ve ark 2011 

de rosuvastatininpapillertiroid kanser hücre kültüründe apoptozisi indüklediğini 

gösterdiler (40). Bizim çalışmamızda, atorvastatin MTK hücre kültüründe(TT cell) 

sitotoksik etkili olduğu saptandı. IC 50 değeri 80 µM olarak saptandı. Kronik lösemi 

hücresi, prostat kanseri hücresi, akciğer kanseri hücresi ve over kanseri hücresine kıyasla 

IC 50 değeri daha yüksek saptandı.  

Bizim çalışmamızda MTK (TT cellline) hücre hattında atorvastatinin kaspaz 9 aktivitesini 

arttırarak apoptozisidoza ve zaman bağlı olarak indüklediği gösterildi. Kalsitonin gen 

ekspresyon düzeyinde ise atorvastatin sonrası zamana bağlı olarak azalma gösterildi. 

Sonuç 

Literatürde statinlerin MTK kanser hücrelerindeki antiproliferatif etkilerini araştıran bir 

çalışma yoktur. Bizim çalışmamız atorvastatinin, MTK (TT cellline) hücre hattında, 

apoptozis ve kalsitonin ekspresyonu üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmadır. Bu 

çalışmada atorvastatin, TT hücre hattında doza ve zaman bağlı olarak kaspaz 9 

aktivitesini arttırarak apoptozisi arttırdığı ve kalsitonin gen ekspreyonunu azalttığı 

gösterildi. Kullanımı kolay ve yan etkisi az olan atorvastatin, ilerlemiş MTK vakaların 

tedavisinde umut vadeden bir ajan olabilir. Bu hipotezi destekleyen ileri invitro ve invivo 

çalışmalara ihtiyaç var. 
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Tip 2 Diabetus Mellitus Hastalığının Lomber Epidural Yağ Doku 
Kalınlığına Etkisi; Retrospektif MR Çalışması 

1Hüseyin Akkaya( ORCID 0000-0001-5821-670X ) 

1Siverek Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Siverek - Şanlıurfa   

 

GİRİŞ-AMAÇ 

Lomber epidural lipomatoz (LEL), normal epidural yağın patolojik aşırı 

büyümesi olarak tanımlanan nadir bir hastalıktır. LEL’in eksojen steroid ajan 

alan hastalarda ve endokrin hastalıklara bağlı olarak endojen aşırı steroid 

üretimi olan hastalarda yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir.  

Bununla birlikte, steroidle ilişkili olmayan bir dizi vaka bildirilmiş, LEL'deki 

epidural yağ hiperplazisinin mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır.¹ 

 Bu çalışmanın amacı tip 2 diabetus mellitus (DM) hastalarında vücut kütle 

indeksinden (VKİ) bağımsız olarak lomber epidural yağ dokuda  artış olup olmadığını 

araştırmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM 

Hastanemizde 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, tip 2 DM tanılı 48 hasta ile 

53 kontrol grubunun lomber MR tetkiki retrospektif olarak tarandı. Epidural yağ 

kalınlıkları aksiyel T2A MR görüntülerde ölçüldü. Yağ doku kalınlığı laminaların birleştiği 

iç kesimden spinal kanala kadar ölçüldü.  

Vücut kütle indeksi artan hastalarda ektopik yağ doku proliferasyonu olabileceğinden 

çalışma grubunda zayıf hastaların seçilmesine özen gösterildi. Her hasta için lomber 5 
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intervertebral seviye ölçülüp ortalama değerler alındı. Bulging, protrüzyon ve 

ekstrüzyonu olan hastalar çalışmaya alınmadı. İstatistiksel olarak p<0.05 olan değerler 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışmamızda 48 tip 2 DM tanılı 53 kontrol grubu olmak üzere toplam 101 hastanın 

lomber MR incelemesi retrospektif olarak tarandı. 

 Hastaların 28’i erkek 20’si kadın olup kontrol grubunun 29’u erkek 24’ü kadın idi ve 

hasta ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).  

Hasta grubunun vücut kitle indeksi 22,3 (19,8-23,4), kontrol grubunun ise  20,8 (19,4-

22,6) olarak ölçüldü ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p>0,05). 

Hasta grubunun epidural yağ doku kalınlığı 6,41 mm (2,9-7,3) ölçülmüş olup kontrol 

grubunun ise 5,05 mm (2,5-7,2) ölçüldü ve bulgular arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p<0,05). 
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Tablo 1. Hasta ve kontrol grubu arasında demografik veriler, vücut kütle indeksi ve 

epidural yağ doku kalınlıklarının kıyaslanması ve istatistiksel analizleri 

 

 Hasta Kontrol p 

(n=48) (n=53) 

Cinsiyet 

Erkek 28 (58,3) 29 (54,7) 0,841  

Kadın 20 (41,7) 24 (45,3) 

         Yaş  53,2(48-57) 49,8(45-52,3) 0,17 

VKİ 
  

22,3(19,8-23,4) 20,8(19,4-22,6) 0,068 

Epidural yağ doku kalınlığı (mm) 6,41 (2,9-7,3) 5,05 (2,5-7,2) 0,039 

VKİ: Vücut kütle indeksi 

 

Tartışma-Sonuç 

Semptomatik LEL'de, yağ dokusunun aşırı büyümesi, santral spinal kanala basıya ve sinir 

kökünün sıkışmasına neden olur. Ayrıca insülin direncinin yağ doku proliferasyonunu 

arttığı bilinmekte olup daha önce bu hastalarda ektopik yağ birikimi zaten 

tanımlanmıştır. Metabolik bozukluklarda, fazla enerji pasif olarak atipik 

lokalizasyonlarda depolanır ve bu da ektopik yağ birikimine yol açar. İnsanlarda ektopik 

yağın karaciğer, iskelet kası, pankreas, kalp başta olmak üzere birçok organda 

birikebildiği çalışmalarda gösterilmiştir.  

Epidural boşluk normalde de az miktarda yağ içerebilmektedir. Bizim çalışmamızda ise 

tip 2 DM tanılı hastalarda; insülin direncinin ve sebep olduğu metabolik bozuklukların 

epidural yağ dokuya etkisini araştırdık. Elde edilen veriler ışığında tip 2 DM hastalarında 
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VKİ’den bağımsız olarak epidural yağ doku kalınlığını arttığı istatistiksel olarak 

gösterilmiştir. Çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak VKİ faktörü ortadan 

kaldırılmış, visseral ve cilt altı yağ doku etkilenmesinden önce de epidural alanda yağ 

birikiminin olduğu gösterilmiştir. 

Çalışmamızda bazı limitasyonlar mevcuttu. Hasta sayımızın az olması, çalışmamızın tek 

merkezli olması, interobserver olmaması, epidural yağ doku volümünün ölçülmemiş 

olması bu limitasyonların başında gelmektedir.  

Sonuç olarak çalışmamızda gösterilmiştir ki; tip 2 DM hastalarında VKİ’den bağımsız 

olarak epidural yağ doku kalınlığı artmaktadır. Artan epidural yağ doku kalınlığı dar 

kanala ve/ veya radikülopati riskinin artmasına neden olabilir. Bu konuda daha geniş 

serili çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  

Şekil 1. Aksiyel t2a görüntülerde epidural yağ doku kalınlığının ölçümünü gösteren 2 örnek 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diabetus mellitus, Lomber Epidural Yağ, Obezite, Spinal Dar 

Kanal   
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Impacts of COVID 19 Pandemic on Neoadjuvant Therapy 
Frequency in Breast Cancer Patients  

Bilal Arslan (ORCID iD: 0000-0002-9656-0736), Ahmet Dağ (ORCID iD: 0000-
0002-1120-3773) 

Department of Surgery, Division of Surgical Oncology, Mersin University  

 

Abstract 

Introduction 

In December 2019, a case of pneumonia of unknown origin occurred in 

Wuhan, China. The identified infective agent is a novel coronavirus called 

"severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" (SARS-CoV-2), and the 

respiratory disease caused by this agent has been named "coronavirus 

disease 2019" (COVID-19). In March 2020, the World Health Organization 

(WHO) declared the new coronavirus outbreak a pandemic (1). 

One out of every eight women gets breast cancer during their lifetime. Breast cancer, 

as well as all over the world, is a significant public health problem in Turkey. It is 

essential to recognize and diagnose the disease early. The family medicine unit in Turkey 

is in a significant position as the institution to which first-line patients apply in terms of 

accessibility in breast cancer diagnosis (2). 

Neoadjuvant chemotherapy is recommended in patients with triple-negative or HER2 + 

aggressive breast cancer tumor characteristics because of the high risk of local 

recurrence and distant metastasis. (3) Neoadjuvant chemotherapy benefits patients 

with locally advanced and advanced diseases by shrinking the tumor and increasing the 
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possibility of breast-conserving surgery. Clinical and pathological responses have made 

neoadjuvant therapy a valuable and necessary approach for all patients with aggressive 

tumor characteristics and locally advanced and advanced-stage cancer (4). 

In the first phase of the COVID-19 pandemic process, the disease process was uncertain, 

the treatment process was long even though patients were directed to Neoadjuvant, 

required frequent admission to the hospital, and the fear of contracting COVID-19, a 

significant proportion of our breast cancer patients preferred immediate surgery 

instead of receiving neoadjuvant therapy. In this study, we examined our patients who 

preferred to undergo surgery as soon as possible due to the uncertainty of the COVID-

19 process even though various indications guided patients to the neoadjuvant therapy. 

We aimed to reveal in what direction it has changed. 

Material and Methods 

From the date that the first COVID-19 case was detected in Turkey in 11.03.2020, in 1 

year until 11.03.2021 were evaluated. The files of 182 patients who applied to Mersin 

University Faculty of Medicine Hospital with a diagnosis of breast cancer were analyzed 

retrospectively. Five patients were not included in the study because they had 

metastatic disease. One patient died due to postoperative COVID-19 and was excluded 

from the study. 104 patients were operated on for early-stage breast cancer. The 

remaining 74 patients with locally advanced breast cancer, advanced breast cancer, or 

aggressive tumor types such as triple-negative or HER2+ were recommended for 

neoadjuvant chemotherapy. 

Breast cancer patients who applied for the first four months from the date of the first 

appearance of Covid-19 was considered as 1st Group (11.03.2020-11.07.2021), the 
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second four-month period was considered as 2nd Group (11.07.2021-11.11.2021), 3. 

the four-month was considered as the 3rd Group (11.11.2021-11.03.2021). 

Demographics, preoperative diagnosis, tumor properties, mastectomy procedure, 

tumor sizes, total lymph node number, metastatic lymph node number, and 

neoadjuvant reasons were evaluated. In this process, breast cancer patients who 

preferred surgical treatment as soon as possible due to the fear of COVID-19, although 

they were primarily directed to neoadjuvant treatment, were evaluated separately in 

each period. We tried to reveal whether there is a difference between these three 

periods. All the patients had mammography (MG), ultrasonography (USG) in the 

preoperative period. The same team carried out all the surgical operations. Patient 

confidentiality is regarded with extreme importance in all stages.  

Results 

The mean age of patients were 53,31±11,47. The mean tumor size was 1,50±2,10. The 

mean number of dissected total axillary LAP was 11,89±8,19.  The mean number of 

dissected metastatic axillary LAP was 3,67±5,51. The mean Ki-67 percentage was 

41±20(%). Demographics and descriptive properties of patients were shown in Table-1. 

74 patients with locally advanced breast cancer, advanced breast cancer, or aggressive 

tumor types such as triple-negative or HER2+ were directed for neoadjuvant 

chemotherapy A total of 45 (60,8%) breast cancer patients received neoadjuvant 

chemotherapy. 

In the first period of 4 months, including the onset of the COVID-19 outbreak, 27 

patients were recommended neoadjuvant therapy, only 9 of the patients (33,3%) 
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accepted to receive neoadjuvant therapy. The remaining 18 (66,7%) patients underwent 

breast surgery. 

In the second period of 4 months, 23 patients were recommended neoadjuvant therapy, 

14 (60%) of the patients accepted to received neoadjuvant therapy. The remaining 9 

(40%) patients underwent breast surgery. 

In the third period of 4 months, including the onset of the COVID-19 outbreak, 24 

patients were recommended neoadjuvant therapy, 22 of the patients (91%) accepted 

to receive neoadjuvant therapy. The remaining 2 (9%) patients underwent breast 

surgery. Demographics and descriptive properties of subgroup patients were shown in 

Table-2. 

Discussion 

The Covid-19 pandemic has significantly affected people's daily lives and working habits 

since it was first detected. Healthcare services and the staffing working in the health 

system spend all their resources and energy on the COVID-19 pandemic in this process. 

In general, cancer patients and especially breast cancer patients have difficulties 

accessing healthcare services or hesitate to apply to hospitals for fear of contracting 

COVID-19 disease. Patients admitted to the hospital wish to get treatment and react to 

stay away from the hospital environment as soon as possible.  

Breast cancer is a significant public health problem all over the world and in our country. 

Primary care institutions are in an important position in early diagnosis, screening, and 

referral to general surgery physicians. After the COVID-19 outbreak, some breast cancer 

patients with aggressive tumor characteristics, locally advanced or advanced-stage 
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disease, who were admitted to the hospital were told that they should receive 

neoadjuvant treatment and preferred to undergo surgery as soon as possible due to the 

fear of epidemics. In the first period of 4 months, including the onset of the COVID-19 

outbreak, 27 patients were recommended neoadjuvant therapy, only 9 of the patients 

(33,3%) accepted neoadjuvant therapy, and the remaining 18 patients wanted to 

undergo surgery as soon as possible. In the first months when the disease was declared 

pandemic all over the world, avoiding being in the hospital environment was observed 

in 18 (66,7%)   patients. We think that uncertainties about the course and treatment of 

the disease and the distressing images reflected in the media worldwide cause such 

neoadjuvant treatment avoidance behavior in breast cancer patients. 

From the onset of the COVID-19 outbreak, 23 patients were recommended neoadjuvant 

therapy during the second period of 4 months, only 14 (60%) of the patients accepted 

neoadjuvant therapy, and the remaining 9 (40%) patients wanted to undergo surgery as 

soon as possible. In this period, acquiring some information about the course of the 

disease, conducting studies for treatment, and starting to be used in the treatment by 

showing that some drugs are effective against the disease, even though the epidemic 

still affects the world severely, it overcame the fears of breast cancer patients against 

COVID-19, and they showed less withdrawal reaction. 

During this period, the rate of acceptance of neoadjuvant therapy has increased slightly, 

although still low. In the third period, which includes the last four months of the one 

year since the onset of the COVID-19 outbreak, 24 patients were recommended 

neoadjuvant therapy, 22 of the patients (91%) accepted neoadjuvant therapy, and the 

remaining 2 (9%) patients wanted to undergo surgery as soon as possible. 
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In the last period of the disease, the introduction of COVID-19 vaccines to the market, 

the application of appropriate treatments by knowing all the processes of the disease 

in more detail, the experience of healthcare professionals in treating the disease, and 

the awareness of social distance and hygiene, although the severity of the disease has 

not entirely decreased, We think that it affected cancer patients to reduce their anxiety 

about receiving neoadjuvant chemotherapy. The rates of avoiding neoadjuvant 

chemotherapy and surgery primarily for fear of contracting COVID-19 decreased 

gradually compared to the 1st and 2nd periods of the disease and reached normal levels 

in the 3rd period. 

Conclusions 

COVID-19 outbreak has created an atmosphere of fear and anxiety worldwide since it 

was first announced. In the first phase of the COVID-19 pandemic process, the process 

of the disease was uncertain, the treatment process was long even though patients 

were directed to Neoadjuvant, the necessity of frequent visits to the hospital, and the 

fear of contracting COVID-19, a significant proportion of our breast cancer patients 

preferred immediate surgery instead of receiving neoadjuvant therapy. 

Neoadjuvant treatment preference rate, which is low in breast cancer patients at the 

beginning of the COVID-19 pandemic, has gradually reached normal levels by 

developing vaccines with the evolution of the process, better recognition of the disease 

and determination of new treatment modalities, awareness of social distance and 

hygiene all over the world, affecting the behavioral patterns and neoadjuvant treatment 

preferences of the patients. 

Keywords: COVID-19; Neoadjuvant chemotherapy; Breast cancer 
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İzole Telenjektazik ve Retiküler Ven Tedavisinde Farklı Tedavi 
Yöntemlerinin Etkinliği: Tek Merkezli Randomize Kontrollü Bir 
Çalışma 

Ahmet Kağan As 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve 
Damar Cerrahisi Kliniği (ORCID iD:  0000-0001-8098-4393) 

 

Giriş 

Kronik venöz yetmezlik sık görülen bir hastalık olup erişkin populasyonda 

%25-50 oranlarında saptanmaktadır. Bu doğrultuda, prospektif randomize 

kontrollü olarak planlanan çalışmamızda izole telenjektazik venleri olan 

hastalarda skleroterapi, kompresyon ve medikal tedavilerin etkinliklerini 

karşılaştırmayı amaçladık. 

Metot 

Bu çalışmaya 15 Ocak 2017- 15 Ocak 2018 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 

derin, yüzeyel ve perforatör venlerinde yetmezliği olmayan ardışık 90 kadın hasta dahil 

edildi. Randomizasyon polikliniğe başvuru tarihine göre sırayla, kompresyon grubu, 

medikal grup ve skleroterapi grubu olarak belirlenip kayıt altına alındı. 

Doppler Ultrasonografi Değerlendirmesi 

Tüm doppler ultrasonografi (DUSG) değerlendirmeleri aynı radyoloji hekimi tarafından 

yapıldı. Ayrıca kalp ve damar cerrahisi polikliniğinde bulununan DUSG cihazı ile 

tarafımızdan da tekrar değerlendirme yapıldı. 
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Hasta Gruplarına Uygulanan İşlemler 

Çalışmaya alınan hastalar kompresyon grubu (Grup 1), medikal tedavi verilen grup (Grup 

2) ve skleroterapi grubu (Grup 3) olarak üç gruba ayrıldı. Kompresyon grubunda, 

hastalara 20-28mmhg orta yüksek basınçlı diz üstü varis çorapları verildi. Medikal grupta 

kalsiyum dobesilat sabah akşam oral iki tablet (Total 1000mg) şeklinde başlanmıştır. 

Skleroterapi grubunda ise aethoxysklerol %0.5 ve %1 lik ampül sulandırmadan haftalık 

seanslarla yapıldı.  

Bulgular 

Çalışmaya toplam 90 hasta ile başlanmış olup tüm hasta gruplarında 30 hasta mevcuttu. 

Ortalama yaş Grup 1 de 39.73±8.51, Grup 2 de 39.30±8.67 ve Grup 3 de 40.77±9.45 

idi.  Tüm hasta gruplarında başlangıç şikâyetleri olarak; pain, itching, restless leg, muscle 

cramps, swelling, tigthness leg ve appearance concern şikâyet dereceleri preoperatif 

olarak kayıt edildi.  

Hasta grupları arasına pain, itching, restless leg ve muscle cramps şikâyetlerinde azalma 

oranları tüm zamanlarda benzerdi (P>0.05). Swellig şikâyetlerinde azalma oranları T1 ve 

T2 zamanlarında gruplar arasında benzerdi (P>0.05), T3 zamanında ise gruplar arasında 

anlamlı fark vardı (P=0.009).  

Tartışma 

Kronik venöz yetmezlik hayat kalitesini etkileyebilen bununla birlikte psikolojik 

sorunlara da yol açabilen önemli bir klinik durumdur.  İzole telenjektazik 

venlerin  kişilerde çeşitli semptomlara yol açabileceği ve tedavi edilmesi gerektiği 

gösterilmiştir. Bu güncel randomize kontrollü prospektif çalışmada literatürde ilk kez üç 
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tedavi yönteminin telenjektazik varis tedavisinde etkinliğini karşılaştırdık. Çalışmamızın 

sonunda pain, itching, restless leg ve muscle cramps gibi şikâyetler açısından 0-6 ay 

aralığında tedavi sonuçları açısından fark tespit etmedik. Swelling şikâyetlerinde ise 6. 

Ayda medikal tedavi verilen hastalarda diğer iki gruba göre anlamlı azalma mevcuttu. 

Tightness leg şikâyetleri açısından ise 6. Ayda sadece medikal grupta skleroterapi 

grubuna göre anlamlı azalma mevcuttu. Apperarance concern açısından şikâyet 

azalması ise tüm zamanlarda skleroterapi gurubundaki daha fazlaydı. Çalışmamız 

doğrultusunda medikal tedavi ile swelling ve tightness leg gibi semptomların 

iyileştirilebileceğini ancak hastaların görünümden memnuniyetlerinin skleteroterapi ile 

arttırılabileceğini söyleyebiliriz. 

Sonuç 

Bu çalışmada izole telenjektazik ve retiküler venlerin tedavisinde üç tedavi yönteminin 

etkinliğini araştırdık ve bu venöz yapıların tedavi edilmeleri gerektiğini gösterdik. 

Çalışmamızın çok merkezli daha geniş hasta serilerinde yapılacak ve çeşitli tedavi 

kombinasyonlarının uygulandığı yeni çalışmalarla desteklenmeye ihtiyacı vardır. 
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Evaluation of Acute Phase Reactants In Rheumatologic Patients 

Metin Bağci1(0000-0003-0877-4505), Fatma Öz Bağci2, Recep Tunç3 

1 Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine / Hematology 
2Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Histology & 
Embriology 
3 Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Rheumatology 

 

Purpose: This study aims to evaluate the comparison of acute phase 

reactants such as erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-Reactive Protein 

(CRP), fibrinogen, leukocyte, hemoglobin, platelet count, serum protein 

electrophoresis (SPEP) bands with each other and the high erythrocyte 

sedimentation rate independent of the acute phase response in patients 

with chronic inflammation diagnosed rheumatologically. 

Method: A total of 124 patients, 103 of whom were women with a 

rheumatological diagnosis, were included in the study. Studied hemogram, 

ESR, CRP, fibrinogen, and protein electrophoresis values were used from blood samples 

taken without treatment change in the study. Patients were evaluated by grouping ESR 

according to their CRP levels (normal and high). The data of patients diagnosed with SLE 

and RA were compared with each other and with other patients.  

Results: Fibrinogen (p<0.01) and CRP (p=0.02) were found to be significantly higher in 

rheumatoid arthritis (RA) patients and polyclonal gammopathy (p=0.041) in systemic 

lupus erythematosus (SLE) patients even though ESR was similar in both groups when 

RA and SLE patients were compared. There was no difference between the two groups 

in terms of ESR while CRP (p=0.006), fibrinogen (p<0.001), alpha1 band (p=0.008), and 

alpha2 band (p=0.004) were significantly higher in the group diagnosed with RA when 
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RA and SLE+Sjogren’s patients were compared. Polyclonal gammopathy was 

significantly higher in SLE+Sjogren’s patients (p=0.007). CRP and fibrinogen were not 

correlated with polyclonal gammopathy while sedimentation rate showed a moderate 

linear relationship with gamma band (p<0.001). A strong linear relationship was found 

between ESR, CRP, and fibrinogen (p<0.001). 

Conclusion: ESR is high and CRP is normal in SLE and Sjogren’s patients. High ESR in 

these patients is caused by polyclonal gammopathy. The normality of CRP in these 

patients may be due to low cellular immunity activity, unlike pathologies related to the 

production of CRP.  

Keywords: Acute Phase Reactant, SLE, RA, ESR, CRP, Polyclonal Gammopathy 

Introduction And Purpose 

Clinical results play an important role in diagnosis and treatment since rheumatic 

diseases are accompanied by systemic results. Laboratory tests and imaging methods, 

combined with these clinical results, can be used to plan diagnosis and treatment and 

to evaluate the organ involvement of patients. The synthesis rates, sensitivity to stimuli, 

catabolism, and serum concentrations of acute-phase proteins vary. Changes occur due 

to suppression in synthesis or increase in consumption in chronic events while increases 

in acute phase proteins are generally parallel to the severity and prevalence of 

inflammation in acute events. The acute phase response may not fully reflect the 

inflammation activity and prevalence in the case of chronic inflammation (Gabay & 

Kushner, 1999; Kushner, 1982).  
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This study aims to evaluate the correlation of acute phase reactants such as ESR, CRP, 

fibrinogen, leukocyte, hemoglobin, platelet count, serum protein electrophoresis (SPEP) 

bands with each other and the high erythrocyte sedimentation rate independent of the 

acute phase response in patients with chronic inflammation diagnosed 

rheumatologically. 

Results 

A total of 124 patients, 52 of whom were RA, 24 of whom were SLE, 11 of whom were 

Sjogren’s syndrome, and 37 of whom were other rheumatological diseases, were 

included in the study. The acute phase reactants in the patient groups are summarized 

in table 1. 

Fibrinogen (p<0.01) and CRP (p=0.02) were found to be significantly higher in RA 

patients and polyclonal gammopathy (p=0.041) in SLE patients even though ESR was 

similar in both groups when SLE and RA patients were compared. 

There was no difference between the two groups in terms of ESR while CRP (p=0,006), 

fibrinogen (p<0,001), alpha1 band (p=0,008), and alpha2 band (p=0.004) were 

significantly higher in the group diagnosed with RA when SLE+Sjogren’s and RA patients 

were compared. Polyclonal gammopathy was significantly higher in SLE+Sjogren’s 

patients (p=0.007).  

There was no difference between 14 patients diagnosed with ESR high CRP normal 

SLE+Sjogren’s and 21 patients with ESR and CRP normal in terms of fibrinogen, 

leukocytosis, anemia, thrombocytopenia counts and SPEP alpha1, alpha2, beta band 
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percentages, while polyclonal gammopathy (p=0.001), and hypoalbuminemia (p=0.012) 

were found to be high in the SLE+Sjogren’s diagnosed group.  

 

Table 1. Acute phase reactions in patient groups 

 RA SLE Sjogren’s Other Patients 

Number Of Patıents W/M 42/10 22/2 10/1 29/8 

Esr Hıgh 34/52 13/24 8/11 22/37 

Crp Hıgh 25/52 5/24 2/11 16/37 

Hyperfıbrınogenemıa 32/52 3/24 5/11 20/37 

Alfa1 Band Hıgh 14/52 2/24 0/11 8/37 

Alfa2 Band Hıgh 15/52 1/24 1/11 12/37 

Beta Band Hıgh 30/52 9/24 7/11 35/37 

Polyclonal Gammopathy  31/52 20/24 10/11 19/37 

Leukocytosıs 11/52 2/24 1/11 10/37 

Thrombocytosıs 9/52 2/24 1/11 6/37 

Anemıa 15/52 9/24 3/11 13/37 

Hypoalbumınemıa 48/52 23/24 11/11 31/37 

 

Fibrinogen (p<0.01) and CRP (p=0.02) were found to be significantly higher in RA 

patients and polyclonal gammopathy (p=0.041) in SLE patients even though ESR was 

similar in both groups when SLE and RA patients were compared. 

There was no difference between the two groups in terms of ESR while CRP (p=0,006), 

fibrinogen (p<0,001), alpha1 band (p=0,008), and alpha2 band (p=0.004) were 

significantly higher in the group diagnosed with RA when SLE+Sjogren’s and RA patients 

were compared. Polyclonal gammopathy was significantly higher in SLE+Sjogren’s 

patients (p=0.007).  
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There was no difference between 14 patients diagnosed with ESR high CRP normal 

SLE+Sjogren’s and 21 patients with ESR and CRP normal in terms of fibrinogen, 

leukocytosis, anemia, thrombocytopenia counts and SPEP alpha1, alpha2, beta band 

percentages, while polyclonal gammopathy (p=0.001), and hypoalbuminemia (p=0.012) 

were found to be high in the SLE+Sjogren’s diagnosed group.  

There was no significant difference between ESRs when the acute phase reactants of 24 

patients diagnosed with SLE and all other patients whereas CRP (p=0.017), fibrinogen 

(p=0.026), and leukocytosis (p=0.014), alpha2 band (p=0.004) were significantly higher 

in other patients. Gamma band was higher in SLE patients (p=0.018). 

Those with high CRP had an increase in leukocyte and platelet counts, an increase in 

alpha 2 band percentage and fibrinogen level whereas the albumin band percentage 

decreased when the CRP of the patients with high sedimentation rate was divided into 

two groups as normal and high and the inflammation parameters were compared. This 

shows that phase proteins during acute inflammation cause the high sedimentation rate 

in patients with high CRP. It was seen that the percentage of polyclonal gammopathy 

was significantly higher in patients with high CRP normal sedimentation rate when these 

two groups were compared in terms of polyclonal gammopathy. This suggests the 

contribution of polyclonal gammopathy to high sedimentation rate in patients with 

normal CRP. 

The correlation between the inflammation parameters of the patients was examined. 

CRP and fibrinogen were not correlated with polyclonal gammopathy while 

sedimentation rate showed a moderate linear relationship with gamma band (p<0,001). 

A strong linear relationship was found between ESR, CRP, and fibrinogen (p<0.001). 
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Hyperfibrinogenemia was found to be significantly higher in RA patients (p=0.005) when 

34 RA patients with high ESR and 20 SLE+Sjogren’s patients with high ESR were 

compared. This shows that ESR elevation in SLE+Sjogren’s patients is not correlated with 

fibrinogen elevation. 

Discussion  

The sedimentation rate in SLE+Sjogren’s patients was high and CRP was low, which 

coincides with the increase in IL-6 levels whereas there was not an increase in CRP in 

SLE patients in Cem Gabay's review (Gabay, 2006). Our opinion is that humoral 

immunity plays an important role in SLE patients, unlike RA patients. The increase in 

sedimentation rate in SLE patients was not accompanied by CRP elevation, as well as 

the fact that fibrinogen levels did not increase, leukocytosis, and thrombocytosis were 

not observed, and there was no increase in alpha1 and alpha2 band in electrophoresis 

support this idea in our study. It is known in the literature that CRP levels also increase 

frequently in SLE patients, but its relationship with disease activity is unclear. It is said 

that CRP elevation can often be explained by active infection, serositis, cardiovascular 

risk, polymorphism in CRP gene coding(BERTOLI, Vila, Reveille, & Alarcon, 2008; 

Bertouch, Roberts-Thompson, Feng, & Bradley, 1983; Firooz et al., 2011; Morrow, 

Isenberg, Parry, & Snaith, 1980; Ter Borg, Horst, Limburg, Van Rijswijk, & Kallenberg, 

1990). There are also publications in the literature claiming that the failure to increase 

CRP levels in SLE is due to the inhibition of CRP production from IL-6 by interferon-alpha 

(Kushner 2011). However, we do not think that the failure to increase CRP levels in SLE 

patients is associated with IL-6 inhibition via interferon-alpha or CRP gene 

polymorphism. Because we see that CRP increases when a patient with SLE has active 
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infection and serositis. The reason for the increase in CRP values in active infection and 

serositis is the activation of cellular immunity. 

RA is typically a T-cell-related disease. TNF alpha, IL-1, IL-6 are the most important 

cytokines in the pathogenesis of RA. The increase in CRP, fibrinogen, alpha1, and alpha2 

band shows that cellular immunity is active in RA in our study. 

The active role of humoral immunity in SLE patients and cellular immunity in RA patients 

also plays a major role in the treatment of diseases. There is no place for TNF-α 

inhibitors in SLE patients while the response to TNF-α inhibitors is fairly good in RA 

patients. On the contrary, some patients may develop drug-induced lupus when TNF-α 

inhibitors are administered to RA patients. Rituximab (a chimeric monoclonal antibody 

that reduces B cells) and belimumab (human monoclonal antibody that inhibits B cell 

survival factor) treatments targeting B cells for humoral immunity are at the forefront 

in the treatment of SLE. 

Conclusion 

1. ESR elevation is not accompanied by CRP, fibrinogen, alpha1, alpha2 band elevation 

in SLE and Sjogren’s disease, and ESR elevation is caused by polyclonal gammopathy in 

these patients. 

2. Elevated ESR is accompanied by CRP, fibrinogen, alpha1, alpha2 band elevation in RA 

patients and contributes to its elevation, especially fibrinogen. 

4. ESR correlates with polyclonal gammopathy in rheumatological patients. CRP and 

fibrinogen are not correlated with polyclonal gammopathy. 
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Travma Sonrası Gelişen Torakal ve Lomber Fraktürler 

Emre Bilgin 

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi 

 

Giriş 

Spinal fraktürler genellikle yüksek enerjili yaralanma ve kaza sonucu 

oluşmaktadır. %40-45 trafik kazaları, %15-30 yüksekten düşmeler, %15-20 

spor ve iş kazaları sonrası görülür. En sık spinal fraktürler torakolomber 

bölgede görülür ki buda bu bölgenin transizyon bölgesi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Rigid torasik bölge ve fleksibl lomber bölge kesişiminde 

meydana gelen kazalarda %15-30 nörolojik defisit gelişir. Travmatik lomber 

ve torakal fraktürü sonrası cerrahi uygulanan hastaların analizi amaçlandı. 

Material and Methods 

2015-2021 yılları arası hastanemize travma sonrası başvuran torakal ve lomber fraktürü 

tespit edilmiş 253 hasta dosyaları ve radyolojik görüntüleri retrospektif incelendi. 

Cerrahi olarak dekompresyon ve enstrümantasyon yapılan hastalar yaş, cinsiyet, travma 

tipi, travma seviyesi ve nörolojik durumlarına göre değerlendirildi. 

Bulgular 

253 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların ortalama yaşı 43.1 olup %62.4 ü erkekdi. 

%60 ı yüksekten düşme, %20 araçiçi trafik kazası ve %20 araçdışı trafik kazası sonrası 

meydana gelen travmalardı. En sık %41 lomber (L1) birinci vertebrada, %22 torakal (T12) 

onikinci vertebrada ve %18 lomber (L2) ikinci vertebrada fraktür tespit edildi. Bunların 
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%48 si kompresyon, % 50 si burst ve %2 si de dislokasyon fraktürü şeklinde idi. Cerrahi 

öncesi ve sonrası nörolojik durumları değerlendirldiğinde istatistiki olarak cerrahiden 

fayda gördükleri tespit edildi (P < 0.001). 

Sonuç 

Torakolomber fraktürler erkeklerde daha sık görülür (2/3-1/3). Travmatik spinal 

fraktürlerin %10-30’unda spinal kord injurisi görülür. Torakal ve lomber fraktür de 

uygulanacak cerrahi tedavi seçeneğinin ne olması gerektiği konusunda bir konsensus 

yoktur. Tedavide odaklanması gereken nokta vertebral kolonun stabilitesi olmalıdır 

(Resim1-2). Konservatif tedaviden cerrahi tedaviye kadar birçok tedavi seçeneği 

mevcuttur. Erken dekompresyon (<12saat) konservatif tedavi ve ertelenmiş cerrahiden 

(>24saat)  daha iyi sonuçlanmaktadır. 

Cerrahi seçenekler arasında stabilizasyon-füzyon, vertebroblasti-kifoplasti, 

laminektomi, diskektomi ve minimal invaziv teknikler yer alır. Cerrahi öncesi vertebral 

anatomi çok iyi değerlendirilmelidir. 

 

Resim 1 A- Preoperativ sagital spinal tomografi, B-Postoperativ sagital spinal tomografi 
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Resim 2 A- Preoperativ axial spinal tomografi, B-Postoperativ axial spinal tomografi 

 

Torakal ve lomber fraktürler ciddi sağlık problemleridir. Cerrahi ya da konservatif tedavi 

seçimi fraktür tipine göre değişmektedir. Başlangıçda nörolojik kusuru olan hastalarda 

ilk seçenek cerrahi olmalıdır. Cerrahi yapılan hastalarda cerrahi sonrası nörolojik 

düzelme yüzgüldürücüdür. 
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Boyun Ağrısı Şikâyeti İle Gelen Hastalarda Ağrı, Ağrı Kesici 
Kullanımı, Fiziksel Aktivite ve Depresyon Durumunun 
Değerlendirilmesi 

Hamit Yıldız1, Melike Mercan Başpınar2, Okcan Basat3 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği (ORCID 0000-0003-3183-3438) 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği 

 

 

Amaç: Literatürde kronik boyun ağrısını ekranlı araç kullanımı açısından 

değerlendiren spesifik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada 

amacımız Bournemouth Boyun Ağrı Ölçeği’ni kullanarak iş yaşamında kronik 

boyun ağrısı şikayeti ve ağrıya bağlı kısıtlılığı etkileyebilecek 

sosyodemografik etkenlerin (yaş, cinsiyet, VKİ, medeni durum, eğitim, gelir düzeyi, 

meslek) ve başta bilgisayar, cep telefonu kullanımı, oturarak çalışma şekli olmak üzere 

çevresel faktörlerin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntemler: Gözlemsel (kesitsel) tipte planlanan çalışmamız 10 Mart- 10 

Temmuz 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 

Hekimliği ve Fizik Tedavi Polikliniklerine başvuran kronik boyun ağrısı mevcut 306 

gönüllünün katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara sosyodemografik verileri, 

Bournemouth boyun ağrı ölçeği, Birinci Basamakta Fiziksel Aktivite Anketi ve PHQ-9 

sağlık değerlendirme sorularını içeren yüz yüze anket formu uygulandı. Verilerin 

analizinde SPSS 22 programı kullanıldı.  
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Bulgular: %66’sı (n=202) kadın ve %34’ü (n=104) erkek olan 306 hastanın yaş ortalaması 

40.6±13.1 yıl ve ağrı süreleri ortalama 26.04±29.9 aydı. Katılımcıların %57’si evli, %57.5 

‘u üniversite mezunu, %64.7’si asgari ücret üzeri gelire sahipti. Kronik boyun ağrısı, 

hastaların %73.5’unda mekanik boyun ağrısı nedenli idi. Bournemouth skoru; obez 

olanlarda olmayanlara göre (p=0.003), düşük eğitim düzeyi olanlarda lise ve üniversite 

mezunlarına göre (p= 0.039), sigara içenlerde içmeyen veya bırakanlara göre (p=0.001), 

olası depresif olanlarda olmayanlara göre (p=0.000), fiziksel aktivite durumu hareketli 

olanlarda olmayanlara göre (p=0.002) anlamlı düzeyde daha yüksek bulunurken, ayakta 

ya da oturarak çalışma şekli açısından farklılık görülmedi. Bournemouth skoru ile günlük 

telefon kullanma süresi (p=0.000 ;r=0.207), günlük bilgisayar başında geçirilen süre 

(p=0.002 ;r=0.180), PHQ-9 depresyon düzeyi (p=0.000 ;r=0.558), boyun ağrı süresi (ay) 

(p=0.031 ;r=0.123), ve VKİ (p= 0.025;r=0.128) arasında aynı yönlü, günlük uyku süresi 

(p= 0.033;r= -0.122) ve yaş (p=0.000 ;r= -0.216) ile ters yönlü ilişki olduğu görüldü. 

Günlük cep telefonu kullanım süresi arttıkça sırası ile istirahatte, aktivite sırasında ve 

gece olan boyun ağrısı şiddetinde artış gözlenirken  ( sırası ile r=0.114 p=0.045; r=0,247 

p=0,000; r=0.206 p=0.000) günlük bilgisayar kullanımı arttıkça sadece aktivite sırasında 

boyun ağrısı şiddetinde artış anlamlı bulunmuştur (r=0,183 p=0.001). PHQ depresyon 

skorunun artışı ile bilgisayar (r=0.128 p=0.025) ve cep telefonu kullanımı (r=0,152 

p=0,008) süresi arasında da ilişki saptanmıştır. Bournemouth boyun ağrı ölçeği 

sorularının  çalışmamızdaki Cronbach’s alpha değeri 0.914 bulunarak iç güvenirliliğinin 

yüksek (>0.70) olduğu görülmüştür. 
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Sonuç: Çalışmamızda kronik boyun ağrısı nedenli şikayet ve özür artışını ölçen 

Bournemouth boyun ağrı ölçek skoruna göre oturarak çalışma şekli ve oturma süresi 

anlamlı bulunmazken, özellikle cep telefonu ve bilgisayar başında geçen süre anlamlı 

bulunmuştur. İşyerlerinde ekranlı araç kullanımı kronik boyun ağrısı gibi meslek 

hastalıkları gelişimi ve ergonomi açısından dikkate değer görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bournemouth, boyun ağrısı, fiziksel aktivite, kronik ağrı 

GİRİŞ 

Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği (UAÇD) ‘nin sınıflandırmasına göre 3 aydan fazla 

süren boyun ağrıları kronik boyun ağrısı olarak sınıflandırılmıştır (1). Boyun ağrısı bir halk 

sağlığı sorunu olup, dünya çapında engelliliğe neden olan problemler arasında dördüncü 

sıradadır ve kronikleşme eğiliminde olan boyun ağrısı prevelansı %14 tür (2). 2020 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2012 yılında Türkiye’deki işyerlerinin (evde 

çalışanlar hariç) %33,9’unda, 2018 yılında ise %59.6’sında bilgisayar kullanıldığı tespit 

edilmiştir. İstanbul için yapılan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması verilerinde bireylerin 

bilgisayar kullanım oranı ise totalde %70 bulunmuştur. (http://www.tuik.gov.tr/, Giriş: 

25.11.2020). Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat’ın güncel verilerine göre; Avrupalı 

çalışanların %52’si internete bağlı bir bilgisayar ile çalışmaktadır. Yine yaklaşık 18 milyon 

insan işyerinde büroda zamanını harcamaktadır. Bunların %80’i çalışma saatlerini ekran 

karşısında geçirmektedir. Kısacası, işyerlerinin büyük çoğunluğu ekranlı araçlar ile 

çalışmaktadır (3). 

Uzun süre tablet bilgisayar gibi ekranlı araç kullanımı başın uzamış süreli öne ve eğik 

postürü sebebi ile boyun ağrısı için risk faktörüdür(4). Masaüstü bilgisayar kullanan 
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katılımcıların en ağrılı bölgeleri sırasıyla sırt, boyun, bel ve omuz olup, bu bölgelerdeki 

ağrı günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemektedir(5). 

Bu çalışmada ana amacımız; boyun ağrısı ve kısıtlılığını spesifik değerlendirdiği için 

seçilen Bournemouth boyun ağrı ölçeğini kullanarak çalışma hayatında kronik boyun 

ağrısını etkileyebilecek sosyo demografik etkenlerin (yaş, cinsiyet, VKİ, medeni durum, 

eğitim, gelir düzeyi, meslek) ve başta bilgisayar, cep telefonu kullanımı, masa başı 

çalışma şekli gibi çevresel faktörlerin değerlendirilmesidir. İkincil amacımız ise fiziksel 

aktivite düzeyi, depresif duygu durumu gibi ağrı ile ilgili sık araştırılan faktörlerin kronik 

boyun ağrısında ne kadar etkin olduğunu görmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Araştırma Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez bina ve fizik tedavi ek 

bina yerleşkelerindeki Aile Hekimliği ve Fizik Tedavi Polikliniklerine 10 Mart – 10 

Temmuz 2020 tarihleri arasında kronik boyun ağrısı şikâyeti ile başvuran hastaların 

gönüllü onamları alınarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara sosyo-demografik verileri, 

Bournemouth boyun ağrı ölçeği, Birinci Basamakta Fiziksel Aktivite Anketi ve PHQ-9 

sağlık değerlendirme sorularını içeren yüz yüze anket formu uygulanmıştır.  

Çalışma evreninden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile %5 yanılma payı, %80 güç ile 

örneklem genişliği hesaplanmıştır. 3 ay için polikliniğe gelen 900 kişi evren kabul 

edildiğinde, toplanması gereken minimum kişi sayısı 269 olarak hesaplanmış ve çalışma 

306 gönüllü ile tamamlanmıştır. 3 aydan kısa süreli akut ya da subakut ağrısı olan, kanser 

tedavisi alan, iletişime engel psikiyatrik veya nörolojik hastalığı olanlar çalışmadan 

dışlanmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı (25/02/2020-E-7460 nolu belge) Taksim Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştımalar Etik Kurul’undan alınmıştır. 
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Bournemouth Boyun Ağrısı Anketi Bolton ve Humphreys tarafından 2002 yılında 

geliştirilen Bournemouth Bel Ağrısı anketinden 2018 yılında Türkçe geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması yapılarak uyarlanmıştır (6) (7). PHQ-9 Ölçeği depresyon 

taramasında kullanılan bir test olup 10 puan altı olası sağlıklı iken, 10 puan üzeri olası 

depresyon lehinedir (8). Birinci Basamakta Fiziksel Aktivite Ölçeğinin Türkçeye 

uyarlaması için geçerlilik ve güvenilirliği ise 2019 yılında yapılmıştır (9). Ölçekte; son yedi 

gün içinde en az 10 dakika yapılmış olan üç temel aktivite (yürüme, orta yoğunlukta 

aktiviteler ve yoğun aktiviteler) ile ortalama bir günde geçirilen hareketsiz süre sorulur 

(10). 

İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanıldı. 

Tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) yanı sıra nicel 

verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde 

Tukey HDS testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde 

Dunn’s testi kullanıldı.. Ölçek puanları ve sayısal değişkenler arasındaki ilişkiye Pearson 

korelasyon analizi ile bakıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

BULGULAR 

 %66’sı (n=202) kadın ve %34’ü (n=104) erkek olan 306 hastanın yaş ortalaması 

40.6±13,1 yıl ve ağrı süreleri ortalama 26.04±29.9 aydı. Katılımcıların demografik 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların %57’si evli, %57,5 ‘u üniversite mezunu, 

%64,7’si asgari ücret üzeri gelire sahipti. Kronik boyun ağrısı, hastaların %73,5’unda 

mekanik boyun ağrısı nedenli idi. Bournemouth skoru; obez olanlarda olmayanlara göre 
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(p=0.003), düşük eğitim düzeyi olanlarda lise ve üniversite mezunlarına göre (p= 0.039), 

sigara içenlerde içmeyen veya bırakanlara göre (p=0.001), olası depresif olanlarda 

olmayanlara göre (p=0.000), fiziksel aktivite durumu hareketli olanlarda olmayanlara 

göre (p=0.002) anlamlı düzeyde daha yüksek bulunurken, ayakta ya da oturarak çalışma 

şekli açısından farklılık görülmedi.  

Tablo 1. Çalışmadaki sosyo-demografik  verilerin değerlendirilmesi 

  Min- 
Max 

Ort±SS 

Yaş  18-65 40,59±13,05 

Kilo (kg)  47-129 71,27±13,85 

Boy (cm)  150-202 167,85±8,35 

Günlük telefon kullanım süresi 
(saat) (3) 

  
0-15 

 
3,72±2,78 (3) 

Günlük bilgisayar kullanma süresi 
(saat) (1) 

  
0-15 

 
3,05±3,6 (1) 

Günlük oturma süresi (saat) (6)  0-15 6,11±2,88 (6) 

Günlük uyku süresi (saat) (7)  3-11 7,24±1,27 (7) 

Boyun ağrısı süresi (ay) (12)  3-180 26,04±29,9 (12) 

  n % 

Obezite varlığı Non-obez 260 85 

 Obez 46 15 

Cinsiyet Kadın 202 66 

 Erkek 104 34 

Medeni durumu Bekar 132 43,1 

 Evli 174 56,9 

 
Eğitim durumu 

Temel 
(ilköğretim/Ort 
aöğretim) 

 
60 

 
19,6 

 Lise 70 22,9 

 Üniversite 176 57,5 

Çalışma şekli Ayakta 171 55,9 

 Oturarak 135 44,1 
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Gelir düzeyi Asgari ücretin 
altında gelir 

51 16,7 

 Asgari ücret 57 18,6 

 Asgari ücret 
üzeri gelir 

 
198 

 
64,7 

Şu anki sigara içme durumu Aktif içiyor 114 37,3 

 Bırakmış 69 22,5 

 Hiç 
kullanmamış 

 
123 

 
40,2 

Boyun ağrısı için tanı grubu Disk hernisi 81 26,5 

 Mekanik 
boyun ağrısı 

 
225 

 
73,5 

Son 30 günde reçetesiz ağrı kesici 
kullanma durumu 

Hayır 113 36,9 

 Evet 193 63,1 

 

Tablo 2’de Bournemouth Boyun Ağrısı Ölçeği skorunun ilişkili olduğu sayısal özellikli 

veriler değerlendirilmiştir. Bournemouth skoru ile günlük telefon kullanma süresi 

(p=0.000 ;r=0.207), günlük bilgisayar başında geçirilen süre (p=0.002 ;r=0.180), PHQ-9 

depresyon düzeyi (p=0.000 ;r=0.558), boyun ağrı süresi (ay) (p=0.031 ;r=0.123), fiziksel 

aktivite skoru (p=0,006 ;r=0,158) ve VKİ (p= 0.025;r=0.128) arasında aynı yönlü, günlük 

uyku süresi (p= 0.033;r= -0.122) ve yaş (p=0.000 ;r= -0.216) ile ters yönlü ilişki olduğu 

görüldü. Günlük cep telefonu kullanım süresi arttıkça sırası ile istirahatte, aktivite 

sırasında ve gece olan boyun ağrısı şiddetinde artış gözlenirken ( sırası ile r=0.114 

p=0.045; r=0,247 p=0,000; r=0.206 p=0.000) günlük bilgisayar kullanımı arttıkça sadece 

aktivite sırasında boyun ağrısı şiddetinde artış anlamlı bulunmuştur (r=0,183 p=0.001). 

PHQ depresyon skorunun artışı ile bilgisayar (r=0.128 p=0.025) ve cep telefonu kullanımı 

(r=0,152 p=0,008) süresi arasında da ilişki saptanmıştır. Bournemouth boyun ağrı ölçeği 
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sorularının çalışmamızdaki Cronbach’s alpha değeri 0.914 bulunarak iç güvenirliliğinin 

yüksek (>0.70) olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 2: Bournemouth boyun ağrısı ölçek puanı ile çalışmadaki sayısal veriler arasında 

korelasyonun değerlendirilmesi 

Bournemouth boyun ağrısı ölçeği total puan 

 r p 

Yaş -0,216 0,000* 

BMI 0,128 0,025* 

Günlük telefon kullanma süresi (saat) 0,207 0,000* 

Günlük bilgisayar kullanma süresi (saat) 0,180 0,002* 

Günlük oturma süresi (saat) 0,014 0,811 

Günlük uyku süresi (saat) -0,122 0,033* 

Boyun ağrısı süresi (ay) 0,123 0,031* 

VAS İstirahat 0,649 0,000* 

VAS aktivite 0,648 0,000* 

VAS Gece 0,636 0,000* 

PHQ-9 puan 0,558 0,000* 

BBFAA puan 0,158 0,006* 

Pearson korelasyon testi   

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda kronik boyun ağrısı olan bireylerin 

ağrı şikâyetleri ve buna bağlı sosyal ve fiziksel kısıtlılık durumunda artışı değerlendiren 

Bournemouth Boyun Ağrı Ölçeği’ne dayanarak ağrıya etkili faktörler kesitsel olarak 

incelenmiştir. Bournemouth skorunda artışın daha genç yaş, obezite varlığı, depresyon 

varlığı ve artan günlük ekranlı araç kullanma süresi ile ilişkili olduğu, oturarak çalışmanın 

ya da oturma süresinin boyun ağrısını etkilemediği ancak özellikle ekranlı araç başında 
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geçen sürenin ağrıyı kötüleştirerek ve ağrıya bağlı kısıtlılıkları arttırarak etkili olduğu 

gösterilmiştir. 

Al-Hadidi ve arkadaşları yaptıkları çalışmada cep telefonu kullanım süresi ile boyun 

ağrısının süresi ve şiddeti arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ve kadınların 

erkeklerden daha fazla cep telefonu kullanma eğiliminde olmaları nedeniyle cinsiyetler 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir(11). Ülkemizdeki örnek çalışmada 

öğrencilerin % 55.7’sinde bilgisayar kullanımına bağlı boyun ağrısı tespit edilmiş, kadın 

cinsiyette olmak istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(12). Derakhsanrad ve 

arkadaşları ofis çalışanlarında akıllı telefonun aşırı kullanımının boyun ağrısı olasılığını 6 

kat arttırdığını, yalnızca somatik şikâyetlerle değil, aynı zamanda anksiyete, stres ve 

depresyon gibi psikolojik sıkıntılarla da ilişkili olduğunu göstermiştir (13). Bizim 

çalışmamızda da benzer olarak hem cep telefonu hem de bilgisayar kullanım süresi artışı 

ile boyun ağrı şiddet ve ağrıya bağlı kısıtlılıkta artış gözlemlenmiştir. Depresyon düzeyi 

artışı ile ekranlı araç kullanımı, ağrı şiddeti ve kısıtlılıkta artışın beraber olduğu 

saptanmıştır. İstatiksel olarak anlamlı olmasa da kadınlardaki boyun ağrısı ölçek skoru 

erkeklerden daha az ekranlı araç kullanmalarına rağmen daha yüksek saptanmıştır. Bu 

durum kronik boyun ağrılı kadınların ekranlı araç kullanımında ağrıya bağlı şikâyet ve 

kısıtlılığa erkeklerden daha fazla yatkın olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Yapılan 

diğer çalışmalarda kadın olmanın yanında düşük gelirli ailelerden gelen hastaların kronik 

boyun ağrısı geliştirmeye yatkın olduğu ve boyun ağrısı olan hastaların depresyona 

yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (14). Bizim çalışmamızda ise 

gelir düzeyi ne ağrı şiddeti ne ağrıya bağlı şikâyet ve özürde değişikliğe sebep 

olmamışıtır. Bu sonucun katılımcıların büyük çoğunluğunun (%65) iyi gelir düzeyine 

sahip kişilerden olmasına bağlı geliştiği düşünülmüştür.  
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Liu ve arkadaşlarının yaptığı metanalizde de boyun ağrısı olan deney grubu ile sağlıklı 

olan kontrol grubu karşılaştırıldığında boyun ağrılı hastalarda anksiyete / depresyon 

semptomları yüksek morbidite ile ilişkili bulunmuştur (15).Çalışmamızda Bournemouth 

skoru ile depresyon skoru (PHQ-9 ölçek)’nun pozitif yönde ilişkili bulunmasının ise 

beklendiği üzere boyun ağrısına bağlı şikâyet ve özür artışının depresyon düzeyinde 

artışa neden olacağı gösterilmiştir. 

Karabıçak (16) tarafından yapılan çalışmada fiziksel aktivite düzeyi yüksek olanlarda bel 

ve boyun ağrısı düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışma grubumuzun %75’i 

hareketli olup, hareketsiz olanlara göre daha yüksek Bournemouth skoru oluşu, 

hastaların hareket düzeyi arttıkça ağrıya bağlı şikâyetlerin artmış olabileceği yönünde 

değerlendirilmiştir. 

Bhalala ve arkadaşlarının çalışmasında, oturan işçilerin boyun ağrısı riskinin, neredeyse 

hiç oturma pozisyonunda çalışmayan işçilere göre iki kat daha yüksek olduğu ve 

insanların % 55 hafif ile orta şiddette ağrı ile 3 saatten fazla çalıştığı bulunmuştur (17). 

Ayakta çalışma oturmaya göre daha az omuz ve boyun kas aktivitesine neden 

olmaktadır. Devamlı çalışmalarda omuz abduksiyon açısının 20 dereceyi aşmaması 

önerilmektedir. Kasiyerlerde yapılan çalışmada; ayakta çalışmada bu açı 20 derece ve 

altında iken, oturarak çalışmada 25-29 derece olduğu için daha riskli görülmüştür(18). 

Bizim çalışmamızda ise literatürdeki bilginin aksine boyun ağrısı şiddeti ile ilgili tüm ağrı 

değerleri ve ağrıya bağlı şikâyet ve özürü gösteren Bournemouth skorunun ayakta 

çalışanlarda istatiksel olarak anlamlı olmasa da oturarak çalışanlardan daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç; gelecek çalışmalarda çalışma durumunun oturarak veya 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

731 

ayakta olmasına göre değil meslek dağılımına özel değerlendirilmesinin daha doğru 

olabileceğini düşündürmektedir. 

Çalışmanın Kısıtlılıkları 

Ağrı algısının tamamen kişisel olması ve mevsim gibi dış faktörlerle de değişebilmesi 

çalışmanın temel kısıtlılığı idi. İkinci olarak pandemi dönemi salgın koşulları nedeni ile 

hastaların fiziksel aktivite düzeyi, uykusu ve psikolojik sağlığı etkilendiğinden ağrıyı ve 

ağrı algısını etkileyen karıştırıcı faktörler olmuştur. 

Sonuç  

● Bu çalışma Bournemouth Boyun Ağrı değerlendirme Anketi kullanılarak kronik 

boyun ağrısına etkili faktörleri karşılaştıran bilinen ilk çalışmadır. 

● Çalışanlarda boyun ağrısı açısından riskli kabul edilen oturararak çalışma 

şeklinden ziyade ekranlı araç kullanımının kronik boyun ağrısı şiddeti ve ağrıya 

bağlı kısıtlıkları arttıcı bir etken olduğu gösterilmiştir. 

● Mekanik boyun ağrısı olan grupta telefon kullanım sürelerinin disk hernisi olan 

gruptan daha uzun olması aşırı telefon kullanımının mekanik boyun ağrısı 

sebebi ile önemli bir kronik boyun ağrısı nedeni olabileceğini düşündürmüştür. 
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Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Bölümünden İstenen 
Yatan Hasta Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi: 
Retrospektif Bir Çalışma 
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Melike Nebioğlu Yıldız (0000-0002-5901-0364) 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri AD, Mersin 

 

 

Giriş ve Amaç: 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık bireyin sadece hastalık ve 

sakatlığının olmaması değil; aynı zamanda beden, ruh ve sosyal yönlerden 

tam iyilik hali içinde olmasıdır. Yapılan araştırmalar, kronik bedensel 

hastalığı olanlarda yaşam boyu ruhsal hastalık yaygınlığının %42; yatan 

hastalarda ruhsal bozukluk eş tanısının ise %41,3-46,5 arasında olduğunu 

göstermektedir (1,2,3). Eşlik eden ruhsal bozuklukların varlığı, mortalite ve morbidite 

artışı ile yakından ilişkilidir (4). Tıbbi durum nedeni ile hastanede yatan hastalarda 

komorbid psikiyatrik bozukluklar hastanede yatış süresini de uzatmaktadır. Psikiyatrik 

et tanılar zamanında değerlendirilip müdahale edilmediklerinde hastalık seyri, iyileşme 

süreci, maliyet ve daha pek çok yönden olumsuz etkilenmektedir. Bu noktada, ruh sağlığı 

çalışanları kadar, psikiyatri dışı branş hekimlerine önemli görevler düşmektedir.  

Çalışmamızın amacı, hastanemizde psikiyatri dışı kliniklerde yatarak tedavi gören 

hastalar için istenen psikiyatrik değerlendirmelerin yaş, cinsiyet, bölümlere göre 

dağılımı; konsültasyon istemine neden olan belirtiler, danışılan hastalara koyulan 
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psikiyatrik tanılar, farmakolojik tedavi başlanma oranları, önerilen farmakolojik ajanlar 

ile takip eden 1 yıl içinde mortalite oranlarınıın geriye dönük incelenmesi ve konu ile 

ilgili verilerin arttırılıp psikiyatri dışı hekimlerin, hasta takiplerinde hastalarını fiziksel ve 

ruhsal açıdan bir bütün olarak değerlendirip ruh sağlığı profesyonelleri ile iş birliği içinde 

çalışmalarının önemine dikkat çekmektir.  

Yöntem:  

01.01.2020 – 01.07.2020 tarihleri arasındaki 6 aylık sürede Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde, psikiyatri ve acil servis ile pediatri ve yan dalları dışı birimlerde 

yatarak tedavi gören ve psikiyatri bölümünden konsültasyon istenen, 18 yaş üstü 351 

hastanın; yaş, cinsiyet gibi  sosyodemografik bilgileri, hangi bölümde yatarak tedavi 

gördüğü,  konsültasyon istenme nedeni, aynı hasta için tekrarlayan konsültasyonların 

olup olmadığı, konulan psikiyatrik tanılar, önerilen tedaviler, konsültasyon sonrası 1 yıl 

içinde mortalite oranları,  hastane bilgi işlem sistemi konsültasyon verileri ve psikiyatri 

dosya kayıtları üzerinden geriye dönük şekilde taranıp bilgiler yapılandırılmış forma 

aktarılmıştır. Tanılar, DSM-5 tanı ölçütlerine dayanan klinik görüşme ile konulmuş olup, 

sonuçlar yüzde (%) olarak verilmiştir.  

Bulgular:  

Hastanemizde, 01.01.2020-01.07.2020 tarihleri arasında, acil servis, pediatrik birimler 

ve psikiyatri kliniği dışında toplam 10983 hasta yatarak tedavi görmüş; bunların 298’ine 

(%2,71) 351 (%3,19) adet psikiyatri konsültasyonu istenmiştir. Değerlendirmeye alınan 

hastaların 166’sı kadın (%47,3), 185’i erkekti (%52,7). Yaş ortalaması 57,6(±20,1) idi. 

İstenen konsültasyonların 287’si (%81,76) servis hastaları, 64’ü (%18,23) ise yoğun 

bakım hastalarına yönelikti. Branş dağılımına baktığımızda, konsültasyonların 112’si 
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(%31,9) cerrahi branşlardan, 239’u (%68,1) dahili branşlardan istenmişti. Branşlar içinde 

en çok konsültasyon isteyen birimler sırasıyla nefroloji (%16,23), göğüs hastalıkları 

(%9,7), nöroloji (%7,4), onkoloji (%6,5), KBB (%6,5), kardiyoloji (%5,7), hematoloji 

(%5,4), genel cerrahi (%5,4), anestezi ve reanimasyon (%5,1) idi. Bölümlerin 

konsültasyon isteme nedenleri arasında sırasıyla ajitasyon ve deliryum ön tanısı (%31,6), 

anksiyete (%10,5), tedavi düzenlenmesi (%10,2), hallüsinasyon ve/veya hezeyan (%9,1), 

depresyon (%8,83), konversiyon-somatizasyon (%7,7), uyku bozukluğu (%6,3), renal 

nakil uygunluk (%6,3), tedaviye uyumsuzluk (%3,7), alkol-madde yoksunluğu (%1,7) ve 

DBS (deerin beyin uyarımı) açısından uygunluk (%1,1) gelmekteydi. Değerlendirilen 

hastalara en sık koyulan tanı genel tıbbi duruma bağlı deliryum (%25,3) idi. Deliryumu 

sırasıyla depresyon (%9,6), anksiyete bozuklukları  (%7,4), uyum bozuklukları (%5,6), 

uyku bozuklukları (%4,8), alkol-madde kullanım bozuklukları (%4,5) ve diğer tanılar 

izlemekteydi. Hastaların 77’sinin (%21,9) sonucu “normal psikiyatrik muayene” olarak 

değerlendirilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaların 142’sine (%40,5) 

medikal tedavi başlanmış, 73’ünün (%20,8) tedavisi düzenlenmiş, 136’sına (%38,7) ise 

herhangi bir medikal tedavi önerilmemiştir. Medikal tedavi önerilerine baktığımızda 

antipsikotik, antidepresan ve benzodiazepin grubu ilaçların yer aldığını görmekteyiz. 

Antipsikotikler içinden en sık kullanılan ajan haloperidol idi. Bunu sırasıyla ketiapin, 

olanzapin ve risperidon izlemekteydi. Antidepresan grubundan ise en sık essitalopram, 

mirtazapin ve sertralin önerilmişti. Benzodiazepinler çok sık önerilmemekle birlikte 4 

hastaya diazepam, 3 hastaya lorazepam, 2 hastaya alprazolam, 2 hastaya medazepam 

içeren molekül ve 1 hastaya klonazepam önerilmiştir. Konsültasyon istenen hastaların 

125’inin (%35,6) daha önce psikiyatri başvurusu olmuştu. Çalışmamızın bir diğer önemli 
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bulgusu da, mevcut tarihlerde değerlendirilen 298 hastanın 64’ü (%21,4) takip eden 1 

yıl içinde vefat etmiştir.  

Tartışma:  

Çalışmamızın sonucunda yatan hastalar için istenen psikiyatri konsültasyonlarının oranı 

%2,71 bulunmuştur. Yapılan araştırmalar, yatan hastalar için istenen psikiyatri 

konsültasyon oranlarının %1,4-2,8 arasında olduğunu göstermektedir. Yapılan farklı 

çalışmalarda, hastanede yatan hastalarda ruhsal hastalık oranı %40’ın üzerinde 

bulunmuştur (5,6). Bu denli yüksek oranlara karşın istenen psikiyatri konsültasyon 

oranlarının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Bu da, klinisyenlerin sıklıkla fiziksel 

hastalıklara odaklandığı, ruhsal bozuklukları sıklıkla fark etmediği veya göz ardı ettiği 

sonucunu düşündürmektedir. Oysa biyopsikososyal bir varlık olarak tanımlanan insan, 

sadece biyolojik açıdan ele alındığında gerçek anlamda sağlıktan veya tam iyilik halinden 

söz etmek mümkün olmayacağından, psikolojik ve ruhsal süreçlerin de mutlaka göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu güne kadar yapılan çeşitli çalışmalar, 

hastanede yatış gerektiren bedensel hastalıkların ruh sağlığını da olumsuz yönde 

etkilediği ve bu ruhsal etkilenmenin de hastanede kalış sürelerini uzattığı, sağlık 

harcamalarını arttırdığı, işlevselliği önemli ölçüde bozduğu, morbidite ve mortalite 

üzerine olumsuz etkileri olduğu yönünde bilgiler sunmaktadır (4,7). Yapılan çalışmalar, 

fiziksel hastalığı olan bireylerde sağlıklı bireylere kıyasla daha fazla ruhsal bozukluk 

geliştiğini göstermiştir. Tüm bunların yanında fiziksel hastalığı olan bireylerin psikiyatri 

hizmetlerine başvurularının düşük olduğu bilinmekte, bu nedenle de bu hastaların 

hastane yatışları esnasında konsültasyon istenerek ruhsal değerlendirmelerinin 

sağlanmasının son derece önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (8).  
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Çalışmamızda en sık konsültasyon istem nedeni ajitasyon, koyulan en sık tanı ise 

deliryumdu. Genel tıbbi duruma bağlı deliryumun sıklığı genel toplumda %1-2 iken, 

hastanede yatan bireylerde %6-56, yoğun bakım hastalarında %56-87 ve terminal 

dönem hastalarda %83 oranında görülmektedir. Yapılan çalışmalar deliryum gelişen 

hastaların hastane yatış sürelerinin uzadığını, hastane enfeksiyonu ve demans riskinin 

arttığını ve daha fazla bakım ihtiyaçlarının olduğunu göstermiştir (9). 

Hastalara önerilen psikotrop ajanlara baktığımızda en sık haloperidol, ketiapin, 

essitalopram, mirtazapin ve sertralin önerildiğini görmekteyiz. Bu ajanlar genel olarak, 

diğer psikotroplara kıyasla nispeten güvenli, yan etki profili ve tolerabilitesi daha iyi ve 

ilaç-ilaç etkileşimi riski az olan ajanlardır.  

Çalışmamızdaki önemli bir diğer nokta, psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların 

%21,9’unda herhangi bir psikopatoloji saptanmamış olmasıdır. Bu da diğer branş 

hekimleri ile hastalar arasındaki iletişimin ve ruhsal hastalıklar hakkındaki 

bilgilendirmenin iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Çalışmamızda dikkat çeken 

bir diğer nokta ise, değerlendirilen hastaların %21,4’ünün takip eden 1 yıl içinde hayatını 

kaybetmiş olmasıdır. Bu da başta deliryum olmak üzere, çeşitli ruhsal belirtilerin 

mortalite öngörücüsü olabileceğini düşündürmektedir.  

Sonuç: 

Yatan hastalarda psikiyatrik konsültasyonlar ile ilgili verilerin artması, psikiyatri dışı 

brans hekimlerince takip ettikleri hastaların ruhsal değerlendirmelerini de sağlamaları, 

ruh sağlığı çalışanları ile iş birliği içinde çalışmalarının önemini vurgulaması açısından 

önemli olacağı kanaatindeyiz. Kronik hastalıkların ruhsal etkilerinin tespit edilip 
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müdahalelerde bulunulması, gerek bireye gerekse çevresine olan hastalık yükünü 

azaltacak, işlevsellik ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon, Psikiyatri, Yatan Hasta, Mortalite, Deliryum 
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Rektal Kanama ile Başvuran Hastaların Retrospektif 
Değerlendirilmesi 

Didem Gülcü Taşkın 

Çocuk Gastroenteroloji, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana 
ORCİD iD: 0000-0002-2746-3799 

 

Özet:  

Rektal kanama, çocuk acil servis başvurularının %0,3’ünü oluşturacak 

sıklıkta karşılaştığımız, hasta ve ailesini ciddi telaşlandıran bir şikayettir. 

Etiyolojik neden, lokalizasyon, ciddiyetin erken tanınması ve tedavisinin 

yapılması mortalite ve morbidite açısından önem arz etmektedir. 

Çalışmamızda rektal kanama ile başvuran hastaların şikayetleri ve 

kolonoskopi ile konulan tanılarını irdeleyerek farkındalık yaratmak istedik.  

Hastanemiz Çocuk Gastroenteroloji Poliklinik 1’ de rektal kanama yakınması 

ile 01.09.2017 ile 01.07.2020 tarihleri arasında tetkik edilen, kolonoskopi yapılmış olan, 

2-18 yaş arası çocuk hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Geliş 

şikâyetleri ile endoskopi, alınan biyopsi sonucunda konulan tanılar değerlendirildi.  

Toplam 96 hasta çalışmaya dahil edildi, 55’i erkek (%57,3), 41’i kız (%42,7) idi. Hastaların 

%89,6’sı Türk vatandaşı, % 10,4’ü yabancı idi. Başvuru anında, 2-5 yaş arası 10 hasta 

(%10,4’ü), 5-10 yaş arası 19 hasta (% 19,8 ), 10 yaş üstü 67 hasta ( % 69,8 ) var idi. Sadece 

rektal kanama şikayetiyle başvuran hastaların %30,8’inde herhangi bir ciddi neden yok 

idi ve kanama fissür, hemoroid gibi nedenler ile ilişkilendirildi. 2.en sık konulan tanı 

%28,8 hastada polip idi. Rektal kanama, karın ağrısı ile birlikte ek şikayeti olan hastalarda 

en sık (%32) Enflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı konulmuştur, 2.sıklıkta hastaların 
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%21,9’unda ciddi bir patoloji saptanamamış, 3. sıklıkta polip (% 17,7) tanısı konulmuştur. 

Bu çalışma ile ilgili özellikle vurgulamak istediğimiz nokta rektal kanama yakınmasına 

eşlik eden farklı bir şikayet varlığında enflamatuvar bağırsak hastalığı gibi hastalıkların 

akla gelmesi gerektiğidir. Sadece rektal kanama yakınması ile değerlendirilen hastlarda 

en sık normal bulgular gözlenmiş olması, kolonoskopi yapılacak hastaların daha fazla 

irdelenerek değerlendirilmesi gerekliliğini düşündürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Rektal Kanama, Karın Ağrısı, Polip, Enflamatuvar Bağırsak 

Hastalığı 

 

Giriş: 

Rektal kanama, çocuk acil servis başvurularının %0,3’ünü oluşturacak sıklıkta 

karşılaştığımız (1) şikâyetlerden biridir. Sıklıkla %80’e yakını kendini sınırlayabilen 

kanamalar olsada, bazı durumlarda yaşamı tehdit eden kanamalar görülebikmektedir 

(2). Özellikle bazı durumlarda Meckel divertikülü, varis kanamalar, enflamatuvar 

bağırsak hastalığı, polip varlığında yaşamı tehdit edebilen kanamalar görülebilmektedir 

(3). Prezentasyon şekli nedeniyle her iki durumda acil araştırma gerektirmektedir (4). 

Etiyolojik nedenin bulunması, lokalizasyonun tespiti, erken tanı ve tedavinin başlanması 

bu gibi durumlarda mortalite ve morbiditeyi azlatmaktadır. Bizde yapmış olduğumuz 

çalışmamızda rektal kanama ile başvuran hastalarımızda başvuru şikayetleri ve 

kolonoskopi ile konulan tanılarını irdeleyerek bu konu üzerinde tecrübelerimizi 

paylaşarak farkındalık yaratmak istedik. 

Bulgular ve Sonuç: 
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Toplam hasta sayımız 96 hasta, 55’i erkek (%57,3), 41’i kız (%42,7) idi. Hastaların 

%89,6’sı TC vatandaşı iken %10,4’ü diğer ülke vatandaşlarından oluşuyor idi. Yaşlar 

gruplandırıldığında 2-5 yaş arası 10 hasta (%10,4’ü), 5-10 yaş arası %19,8 (19 hasta), 10 

yaş üstü hasta sayısı 67 (%69,8)idi. İlk 2 yaştaki hastalar çalışmaya dahil edilmediler. 

 

Grafik 1. Hastalar başvuru şikâyetlerine bakılarak 3 gruba ayrılarak değerlendirilmiştir.  

 

Hastalar geliş şikâyetlerine göre 3 grupta incelendi. 1.grup sadece rektal kanama ile 

başvuran hastalar. 2.grup rektal kanama ve karın ağrısı yakınması ile başvuran hastalar 

idi. 3. Grup rektal kanama, karın ağrısı ve farklı bir ya da birkaç şikâyeti daha olan 

hastalar idi.  
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Her yaş grubu hastada ensık başvuru şikâyeti sadece rektal kanama yakınması idi. 2. ve 

3. Grup şikâyetler ile başvuran hastaların çoğunluğu 10 yaş üzeri olan hastalar idi.  

Hastalar yaşlara göre değerlendirildiğinde en çok >10 yaş üstü hastamız vardı ve bunlar 

arasında ensık etiyolojik neden EBH idi. Literatürde etiyolojik nedenlerin yaş ile 

değiştiğini gösteren birçok çalışma vardır (5,6), sıklıkla kanam nedeni fissür ve polip 

olarak bulunmuştur.  

Tablo 1. Hastaların geliş şikâyetlerine göre 3 grupta incelenmişlerdir. 

 Başvuru Şikâyeti Toplam 

Sadece 
Rektal 
Kanama 

Rektal Kanama ve 
Karın Ağrısı 

Rektal Kanama, 
Karın Ağrısı ve 
Diğer Şikâyetler 

EBH n (%) 4 (7,7) 6 (30,0) 21 (87,5) 31 (32,3) 

EK n (%) 2 (3,8) 2 (10,0) 0 (0,0) 4 (4,2) 

ENF n (%) 2 (3,8) 0 (0,0) 1 (4,2) 3 (3,1) 

FAK n (%) 1 (1,9) 1 (5,0) 0 (0,0) 2 (2,1) 

FİSSUR n (%) 1 (1,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,0) 

HEMOROİD n (%) 1 (1,9)  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,0) 

JPS n (%) 0 (0,0) 1 (5,0) 1 (4,2) 2 (2,1) 

MECKEL n (%) 1 (1,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,0) 

N n (%) 16 (30,8) 4 (20,0) 1 (4,2) 21 (21,9) 

NSE n (%) 3 (5,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (3,1) 

POLİP n (%) 15 (28,8) 2 (10,0) 0 (0,0) 17 (17,7) 

POLİPOSİS KOLİ n (%) 0 (0,0) 2 (10,0) 0 (0,0) 2 (2,1) 

RSU n (%) 6 (11,5) 2 (10,0) 0 (0,0) 8 (8,3) 

 

Hastaların bir kısmına kolonoskopi ile birlikte gastroskopi işlemi de uygulandı. Sadece 

rektal kanama ile başvuran hastaların çoğunluğu %30,8’inde kolonoskopik görünüm 

normal ve alınan biyopsinin patolojik incelemesi normal olarak değerlendirilmiştir. 

Ridder L ve ark. yaptığı çalışmada rektal kanma yakınması ile başvuran hastaların 
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%20,4’ünde makroskopik ve histopatolojik olarak herhangi bir anomali yok ve normal 

olarak değerlendirilmiş (7). 2.sıklıkta konulan tanı polip (%28,8) olmuştur.  

Rektal kanama, karın ağrısı ve ek şikâyetleri olan hastalarda en sık konulan tanı EBH 

olmuştur. EBH tanısı %32 oranında konulmuştur.  2.sıklıkta %21,9 oranında önemli bir 

neden saptanamamıştır. 3. sıklıkta %17,7 oranında polip tanısı konulmuştur. Literatürde 

rektal kanamanın ensık nedeni %32,5 oranında polip, %20,7 nonspesifik kolit, %18,2 

proktokolit şekline görülmektedir (8). 

Grafik 2. Hastalar gruplandırılmadan en sık konulan tanılar değerlendirilmiştir.  

 

Başvuru şikâyetlerine bakılmaz ise en sık konulan tanı EBH, 2. sıklıkta önemli bir neden 

saptanamayan hastalar, 3. sıklıkta polip tanısı idi.  
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Grafik 3. Başvuru şikâyetlerine göre hastaların değerlendirilmesi 

 

Bizim bu çalışma ile vermek istediğimiz en önemli mesaj hastaların başvuru 

yakınmalarının ayrıntılı sorgulanması gerektiğidir. Rektal kanama yakınmasına, karın 

ağrısı ve farklı bir şikayet eklendiği (ishal, gece tuvalete kalmak, eklem ağrısı, kilo kaybı.. 

gibi) önplanda EBH olasılığını düşünmek gerektiğidir. Hastalardan polip tanısı almış 

olanların başvuru şikâyetleri sadece rektal kanama, rektal kanama ve karın ağrısı 

şeklinde olmuştur, hiçbir hastada bu şikâyetlere ek bir şikayet gözlenmemiştir. Sadece 

rektal kanama yakınması ile değerlendirilen hastlarda en sık normal bulgular gözlenmiş 
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olması, kolonoskopi yapılacak hastaların daha fazla irdelenerek değerlendirilmesi 

gerekliliğini düşündürmüştür.  

Kaynaklar: 

1. Osman D, Djibré M, Da Silva D, Goulenok C. Managementby the intensivist of gastrointestinal 
bleeding in adults and children. Ann Intensive Care 2012; 2: 46. 

2. Teach SJ, Fleisher GR. Rectal bleeding in the pediatric emergency department. Ann Emerg 
Med 1994; 23: 1252-1258. 

3. Pant C, Olyaee M, Sferra TJ, Gilroy R, Almadhoun O, Deshpande A. Emergency department 
visits for gastrointestinal bleeding in children: results from the Nationwide Emergency 
Department Sample 2006-2011. Curr Med Res Opin 2015; 31: 347-351.  

4. Benjamin Sahn, MD, MS*, Samuel Bitton. Lower Gastrointestinal Bleeding in Children. 
Gastrointest Endoscopy Clin N Am 26 (2016) 75–98. 

5. Manning-Dimmitt LL, Dimmitt SG, Wilson GR. Diagnosis of gastrointestinal bleeding in adults. 
Am Fam Physician. 2005; 71(7): 1339-46. 

6. Owensby S, Taylor K, Wilkins T. Diagnosis and Management of Upper Gastrointestinal 
Bleeding in Children. J Am Board Fam Med. 2015; 28(1): 134-45.  

7. De Ridder L, van Lingen AV, Taminiau JA, Benninga MA. Rectal bleeding in children: 
endoscopic evaluation revisited. Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19: 317-320. 

8. Seyed Ali Jafari, Mohammad Ali Kiani, Hamid Reza Kianifar.  Mohammad Mansooripour, Elahe 
Heidari, Maryam Khalesi. Etiology of gastrointestinal bleeding in children referred to pediatric 
wards of Mashhad hospitals, Iran. Electronic Physician: 2018; 10: 6341-6345.  

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

747 

Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin 
Değerlendirilmesi 

Ahmet Candan Köylüoğlu1, Abdurrahman Sönmezler1, Tahir Kurtuluş 
Yoldaş2 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Ahmet Candan Köylüoğlu 
ORCID 0000-0002-0795-0610)  
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Giriş: Uyku apne sendromu (UAS), toplumda yaygın olarak görülen bir sağlık 

sorunudur. Çeșitli çalıșmalar 30 yașla 60 yaș arasında erkeklerin %4, 

kadınların %2’sini etkilediğini göstermektedir. Çoğu obstruktif tiptedir. 

Uyku apne sendromu, uyku sırasında solunum durması, horlama, gündüzleri 

uyuklama ile seyreden bir hastalıktır. Kardiyovasküler ve metabolik 

bozukluklar gibi olumsuz durumlara yol açabildiğinden tanı ve tedavisinin 

önemi büyüktür. Çalışmamızda UAS’ da yașam kalitesini değerlendirmek 

için jenerik ölçeklerden olan Short Form 36 (SF-36) ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmamızda 

UAS’nun klinisyenlerce doğru tanınması ile birlikte eșlik eden yașam kalitesindeki 

bozulmaya ișaret ederek doğru takip ve tedavisi için literatüre katkı yapılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku 

Laboratuvarı’nda polisomnografi uygulanan 69 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Bu 

prospektif vaka kontrol çalışması Haziran 2011 ve Temmuz 2012 tarihleri arasında 

yürütüldü. Katılımcılar apne-hipopne indeksine (AHİ) göre şu şekilde ayrıldı: 1) Kontrol 

grubu: AHİ < 5 olan katılımcılar 2) Uyku apne sendromu grubu: AHİ  ≥ 5 olan katılımcılar. 

Hasta grubu, kendi içinde AHİ indeksine göre AHİ: 5-14,9 olan 9 olgu ile hafif UAS, AHİ: 
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15-29,9 olan 7 olgu ile orta düzey UAS, AHİ: ≥30 olan 21 olgu ile ağır UAS grupları 

olușturuldu. 

Tüm katılımcılara Kısa Form 36 (Short Form 36, SF-36) yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. 

SF-36 ayrıca şu boyutlara ayrıldı: Fiziksel fonksiyonellik boyutu (FF), sosyal fonksiyonellik 

boyutu (SF), fiziksel rol boyutu (FR), emosyonel rol boyutu (ER), canlılık boyutu (CB), 

bedensel ağrı boyutu (BA), genel sağlık boyutu (GS), mental sağlık boyutu (MS). 

Bulgular: Kontrol grubuna 32 (17 erkek, 15 kadın) katılımcı, uyku apne sendromu 

grubuna 37 (32 erkek, 5 kadın) hasta dahil edildi. Kontrol ve hasta grubunun yaş 

ortalaması sırasıyla 40,34±8,14 ve 44,27±8,87 yıl idi. Kontrol grubunda FF, FR, ER,  SF, 

BA, GS skor ortalaması sırasıyla 87,03±12,58, 94,18±15,26, 89,90±15,70,  87,62±14,81, 

84,81±14,71, 62,65±19,25 sırasıyla idi. Hasta grubunda FF, FR, ER, SF, BA, GS skor 

ortalaması sırasıyla 74,86±25,28, 69,59±41,94, 58,97±26,82, 71,83±24,44, 68,62±25,96, 

56,08±26,72 idi.  

Kontrol grubunda FF, FR, ER, CB, SF, BA ve GS skorları hasta grubundaki SF-36 boyut 

skorlarına göre anlamlı şekilde yüksek idi (p<0.001, p<0.001, p=0.018, p=0,03, p=0,008, 

p=0,006). Kontrol grubu ve hasta grubu arasında CB skor değerleri sırasıyla 54,72±17,98,  

63,6±14,8  (p=0,011),  MS 75,31±12,94, 60,40±18,40 idi (p=0,084) ve bu farklar anlamlı 

değildi. 
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Grafik 1. Yașam kalitesi alt boyut puanlarının Kontrol ve UAS gruplarına göre dağılımı 

 

Tartışma: Uyku apne sendromu(UAS), uyku sırasında hava yolunun tekrarlayıcı bir 

sekilde, tamamen (apne) veya kısmen (hipopne) tıkanmasıyla karakterize bir hastalıktır. 

UAS, toplumda yaygın görülen bir sağlık sorunudur. 

Uyku apne sendromlu hastalarda yașam kalitesini değerendirmek için değișik ölçeklerin 

kullanıldığı çalıșmalar vardır. Bu ölçeklerlerden bazıları Functional Outcomes of Sleep 

Questionnaire (FOSQ), Calgary Sleep Apnea Quality of Life Instrument (SAQLI), OSA 

Patient Oriented Severity Index dir. Tedavi edilmemiș Uyku apne sendromunda yașam 

kalitesini değerlendirmek için Short Form 36 (SF-36) gibi jenerik ölçütler kullanılmıștır. 

SF-36, yașam kalitesini 2 temel komponent kapsamındaki 8 alt bașlıkta değerlendirir. Bu 

2 temel komponentten Mental Sağlık kapsamına; ER, CB, MS ve SF alt boyutları girerken, 
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Fiziksel Sağlık komponenti kapsamına FF, FR, BA ve GS girmektedir. Bu alt boyutlar 

arasındaki etkileșimin sınırları değișkendir, özellikle de CB’ nın Fiziksel komponentle, 

GS’nin de Mental komponentle yoğun ilișkisi olduğu varsayılmaktadır 

Literatürde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümlerinde pek çok çalıșmada SF-36 

kullanılmıștır. Biz de çalıșmamızda SF-36 ölçeğini kullanarak uyku laboratuarımıza 

bașvuran UAS hastalarının yașam kalitesini değerlendirmeyi amaçladık. 

Çalıșmamızda SF-36’nın tüm boyutlarında kontrol grubuyla kıyaslandığında UAS puan 

ortalamaları düșük bulunmuștur. Özellikle FR, ER, SF, GS, BA, FF boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiștir. CB, MS boyutlarında ise UAS hastalarının kontrol 

grubundan daha düșük puanlara sahip olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

gözlenmiștir. Bu da UAS’ın yașam kalitesinin tüm boyutlarını etkilediği yönündeki 

öngörümüzü desteklemektedir. Bu bilgiye ek olarak; kontrol grubundan bașlayarak 

hafiften ağıra doğru olan UAS’ lı hasta yelpazesinde sf-36’nın CB ve GS subgruplarında 

Hafif UAS’lı hastalar ile kontrol grubunun puanlarının yakın olması dıșında UAS șiddeti 

arttıkça tüm boyutlarda korelasyon olușturacak șekilde yașam kalitesinin düștüğünü 

gözlemledik. Özellikle Ağır UAS ile Kontrol grubu arasındaki istatistiksel olarak gözlenen 

anlamlı fark, hastalığın uyku düzensizliği ile kardiyak, metabolik, kognitif fonksiyonları 

etkileyerek neden olduğu komplikasyonları da göz önüne aldığımızda çalıșmamızın UAS 

hastalığında farkındalığın arttırılması hususunda literatüre katkı sağlayabileceği 

düșüncesindeyiz. 
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Tam kan sayımı parametreleri yeni tanı hipertansiyon 
hastalarında hedef organ hasarını tahmin etme de faydalı olur 
mu? 

Caner Türkoğlu  

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ORCID iD: 0000-0003-1275-630X)  

 

Amaç: Enflamatuvar belirteçlerin yüksekliği hipertansiyon gibi 

kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili olabilir. Hipertansiyon (HT) hastalarında, 

non-dipper paterninin artmış kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile 

ilişkisi gösterilmiştir. Çalışmamızda ortalama trombosit hacmi (MPV), kırmızı 

hücre dağılım genişliği (RDW) gibi tam kan sayımı parametrelerinin 

hipertansiyon hastalarında non-dipper patern ile ilişkisini değerlendirmeyi 

amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 336 yeni tanı hipertansiyon hastası alındı. 

Demografik karakteristikleri, laboratuvar verileri ve ekokardiyografi bulguları kayıt 

edildi. 24 saat ambulatuvar kan basıncı ölçüm (AKBÖ) cihazları ile kayıt edilen kan 

basıncına göre; gece saatlerindeki kan basıncının %10’dan daha az düşmesi non-dipper 

paterni olarak isimlendirilir. Tüm hastalar AKBÖ’ye göre dipper ve non-dipper paternine 

göre iki ayrı gruba ayrıldı. Kan örnekleri alındı ve tam kan sayımında RDW and MPV 

bakıldı.  

Bulgular: Yüzkırkbeş hasta dipper HT grubunda (ortalama yaş: 48,21±11,58; %42 erkek), 

191 hasta non-dipper HT grubundaydı (ortalama yaş: 51,23±12,56; % 34,5 erkek). Sigara 

içimi ve yaşlı hasta sayısı non-dipper HT grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,001, 
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p=0,025). Sol ventrikül hipertrofisi olan hasta sayısı non-dipper HT grubunda anlamlı 

olarak daha fazlaydı (p=0,007). MPV, RDW düzeyi ve MPV/trombosit oranı da non-

dipper HT grubunda daha fazlaydı (p<0,001, p=0,008, p<0,001).  

Sonuç: Bu çalışmada; yeni tanı HT hastalarında tam kan sayımında RDW ve MPV gibi 

parametreler ile non-dipper HT arasındaki ilişkiyi araştırdık. MPV, RDW, MPV/trombosit 

oranı ve sol ventrikül hipertrofisi anlamlı olarak non-dipper HT grubunda yüksek olarak 

bulduk. Ucuz, basit ve rutin bakılan bu kan parametreleri HT hastalarında hedef organ 

hasarını gösterme de faydalı olabilir.  

Tablo: Demografik karekteristikleri, Laboratuvar bulguları ve Yirmidört saatlik ambulatuvar kan 
basıncı ölçümlerinin iki grup arasında karşılaştırılması 

  Dipper HT (n:145) Non-dipper HT (n:191) p 

Cinsiyet (erkek) n (%) 61 (42,0) 66 (34,5) 0,159 

Yaş (yıl) 48,21±11,58 51,23±12,56 0,025 

Diabetes Mellitus, n (%) 11 (7,5) 25 (13,0) 0,106 

Koroner Arter Hastalığı, n (%) 1 (0,6) 6 (3,1) 0,146 

Serebrovasküler Hastalık, n (%) 0 (0) 2 (1,0) 0,508 

Sigara içimi, n (%) 31 (21,3) 15 (7,8) <0,001 

Hemoglobin (g/dL) 14,09±1,80 13,74±1,74 0,093 

Trombosit (103/µL) 311,71 (165,0-517,0) 276,79 (26,0-745,0) <0,001 

Ortalama trombosit hacmi 
(MPV) (fL) 

10,49±0,96 10,92±1,05 <0,001 

Kırmızı hücredağılımgenişliği 
(RDW) (%) 

13,61±1,18 13,97±1,27 0,008 

MPV/trombosit 0,035 (0,018-0,076) 0,043 (0,003-0,108) <0,001 

Glukoz (mg/dL) 109,73 (70,0-269,0) 112,55 (41,0-392,0) 0,447 

Üre (mg/dL) 26,85 (11,0-52,0) 28,95 (12,0-116,0) 0,468 

Kreatinin (mg/dL) 0,79±0,18 0,80±0,22 0,680 

Düşük yoğunluklu lipoprotein 
(mg/dL) 

138,80±35,41 138,95±36,54 0,972 

Total kolesterol (mg/dL) 205,10±38,76 210,74±46,92 0,292 

Ejeksiyon Fraksiyonu(%) 60,94±4,27 60,71±5,33 0,673 

İnterventriküler septum (cm) 1,09±0,17 1,15±0,18 0,007 
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Ofis sistolik kan basıncı (mmHg) 150,94±15,44 152,85±18,24 0,311 

Ofis diyastolik kan basıncı 
(mmHg) 

90,18±9,52 91,62±9,69 0,176 

24 saatlik sistolik kan basıncı 
(mmHg) 

137,30±9,48 137,93±11,74 0,595 

24 saatlik diyastolik kan basıncı 
(mmHg) 

92,85±9,20 86,06±9,35 0,168 

  

Anahtar Kelimeler: Non-Dipper Hipertansiyon, Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği, 

Ortalama Trombosit Hacmi, MPV/Trombosit Oranı 
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Evaluation of Awareness of Childhood Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome Between Pediatric Residents 

Ayşe Tuğba Kartal  

Ankara University, Pediatric Neurology Abstract  

 

Objective: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by 

obstruction of the full or partial upper airway during sleep and is observed 

in 1-5% of children. Obstructive sleep apnea syndrome is characterized by 

episodes of complete or partial upper airway obstruction during sleep and 

it occurs in 1 to 5 percent of children. It can occur at any age and may be 

most common in those between two and six years of age. Inattention, 

learning problems, and behavioral problems (eg, hyperactivity and 

impulsivity) are associated with OSAS in children. The aim of this study was 

to evaluate childhood OSAS awareness among pediatric residents. 

Methods: The 23-item questionnaire “OSAKA-KIDS questionnaire” was used to evaluate 

the awareness of childhood OSAS in a group of 100 individuals consisting of pediatric 

assistants. The questionnaire consists of three subheadings;  

1. Assessment of knowledge level (evaluated with 18 questions)  

2. Assessment of importance of OSAS (evaluated with 2 questions)  

3. To assess the self-confidence in the diagnosis, treatment and follow-up of OSAS 

(evaluated with 3 questions).  
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Results: A total of 100 pediatric residents participated in the study (M/F:54%/46%). The 

question with the highest percentage of correct responses (92%) was “Children with 

suspected OSAS should have a thorough head, neck and oropharyngeal examination.” 

under the subtitle of “Assessment of knowledge level”, and the least correctly answered 

question is that “A cardiorespiratory monitor can reliably detect both central and 

obstructive apnea in infants.” (17%). Only 43% of all participants answered the question 

as “Agree” or “Strongly agree” under the subtitle of “Assessment of importance of 

OSAS”. The mean total knowledge score was 61.1%. The mean total knowledge score 

was found statistically significant and positively correlated with “years in practice” and 

“level of the assistant” (r=407, p<0.05), (r=340, p<0.05).  

Conclusion: According to the findings of the the study, the attitude and knowledge 

about childhood OSAS is insufficient between pediatric residents. Training programs for 

physicians should be established during and after the medical education in order to raise 

awareness of OSAS, which may cause serious clinical consequences. 

Keywords: Child, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Questionnaire 
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Psoriazis Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranı ve 
Trombosit/Lenfosit Oranları: Vaka-Kontrol Çalışması    

Tuğba Özkök Akbulut  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ORCID iD: 0000-0001-
9995-2543)    

 

Giriş: Psoriazis, kronik, immün aracılı, sistemik bir hastalıktır. Deri, tırnak ve 

eklemleri tutar. Sistemik inflamatuvar bu hastalıkta, kronik inflamasyona 

bağlı olarak ateroskleroz, diyabetes mellitus, metabolik sendrom gibi ek 

komorbiditeler eşlik eder. Hastalığın şiddetini belirlemek için psoriazis alan 

şiddeti olarak adlandırılan PASİ skorlaması kullanılır. Tam kan sayımında 

kolayca ölçülen nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı sistemik 

inflamatuvar bir belirteç olarak çeşitli hastalıklarda araştırılmıştır. Bunlar 

arasında ailevi akdeniz ateşi, romatoid artrit, inflamatuvar bağırsak 

hastalıkları, akut koroner sendrom yer almaktadır. Bu çalışmada primer amacımız plak 

tip psoriazis hastalarında kontrol grubuna göre nötrofil/lenfosit ile trombosit /lenfosit 

oranlarında farklılık olup olmadığını araştırmaktır. İkinci amacımız PASİ skoru ile 

nötrofil/lenfosit ile trombosit /lenfosit oranları arasında korelasyon olup olmadığını 

araştırmaktır.  

Yöntemler: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde Ocak 2015-

Mart 2019 tarihleri arasında takipli psöriazis hasta dosyaları geriye dönük tarandı. On 

sekiz yaş üstü plak psoriazis hastaları ile sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Dışlama 

kriterlerinde psoriatik artrit, diabetes mellitus, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, ailevi 

akdeniz ateşi gibi sistemik inflamatuvar hastalık varlığı yer almakta idi. Hasta 
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dosyalarından yaş, cinsiyet, hastalık süresi, PASİ değeri ve lökosit, nötrofil, lenfosit, 

trombosit, hsCRP değerleri ile nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranları ile 

kontrol grubunun verileri SPSS 15.0 sistemine kaydedilip istatistiksel olarak analiz edildi. 

İstatistiksel olarak p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Çalışmamızda yetmiş bir kadın (%48,6), yetmiş beş erkek (%51,4) toplam 146 

psoriazis hastası ile yirmi dördü kadın (%54,5), yirmi erkek (%45,5) toplam 44 sağlıklı 

kontrol grubu vardı. Yaş ve cinsiyet olarak hasta ve kontrol grubunda istatistiksel farklılık 

yoktu (p>0.05). Psoriazis hastaları için hastalık süresi median değeri 120 ay idi. PASİ 

şiddeti ortalama değeri 10,7±6,2 idi. Hasta grubunda lökosit, nötrofil düzeyi kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p<0,001), lenfosit düzeyi ise hasta 

grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,001). Tombosit/lenfosit 

oranı hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı 

(p=0,001). Spearman korelasyon analizinde PASI değeri ile trombosit düzeyi arasında 

pozitif yönde çok zayıf derecede istatistiksel olarak anlamlı ilişkili saptandı 

(r=0,197; p=0,017). PASI şiddeti ile nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranları 

arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Hasta ve kontrol grubunu ayırmada nötrofil/lenfosit 

oranı, trombosit/lenfosit oranları için anlamlı bir kesim değeri saptanmadı.  

Sonuç: Çalışmamıza göre, psoriazis hastalarının nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit 

oranları kontrol grubundan daha yüksek olduğu söylenebilir. Bununla birlikte hastalık 

şiddeti ile bu inflamatuvar parametreler arasında herhangi bir ilişki saptamadık. Bununla 

birlikte daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, Enflamasyon, Nötrofil, Lenfosit, Trombosit 
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Baş Ağrısı ile Hastaneye Başvuran Okul Çocuklarında D-Vitamini 
Düzeyleri 

Gürkan Çıkım 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek ünitesi 

 

Amaç: Okul Çocukluğu dönemi 6-12 yaş arasını kapsamaktadır. Okul 

çocukluğu döneminde, çocuklarda hızlı değişimler olmakta ve dış dünya ile 

iletişim artmaktadır. Bu dönemde hastaneye başvurularda baş ağrısına sık 

rastlanmaktadır. Bu durum bireylerin okul başarısını psikolojisini olumsuz 

yönde etkilemektedir. D vitamini eksikliği tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de oldukça yaygındır. D Vitamini, vücudun kalsiyum (Ca) ve fosfor 

(P) dengesini düzenleyerek kemik gelişimini sağlayan, immün sistem 

oluşumuna katkıda bulunan, kanser gelişimini engelleyen, apopitotiz ve 

antienflamatuar özellikleri olan steroid yapılı bir hormondur. Bu çalışmada 

hastanemiz çocuk polikliniğine baş ağrısı ile başvuran okul çocuklarında D vitamini 

düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek 

ünitesinde çocuk polikliniğine sadece baş ağrısı şikayeti ile baş vuran yaşları 7-11 yaş 

arasında değişen ailesel hikayesi olmayan, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan, 

25 kız, 25 erkek (Grup I) ve sağlam çocuk polikliniğine genel muayene için baş vuran 

şikayeti olmayan 25 kız, 25 erkek sağlıklı okul çocuğunda (Grup II) yapıldı. Bireylerde 25 

OH D vitamini ve ferritin düzeyleri Roche Hitachi Cobas e 600 otoanalizör cihazında 

electrochemiluminescence immunoassay yöntemiyle çalışıldı. İstatistiksel analiz için 
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Windows için SPSS 20.0 programı ve gruplar arası parametrelerin karşılaştırılmasında 

Mann-Whitney U testi kullanıldı.  

Bulgular: Ferritin düzeyleri, Grup I 24.52 ± 15.70 ng/ml, Grup II:28.01 ± 16.90 ng/ml, 25 

OH Vitamin-D düzeyleri, Grup I:15.10 ± 7.03 pg/ml, Grup II:19.65 ± 7.26 pg/ml, olarak 

saptandı. Ferritin düzeyleri açısından Grup I ve Grup II arasında göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamadı (p<0.05). 25 OH Vitamin-D, Grup I’de Grup II’ye göre göre 

istatistiksel olarak anlamlı düşük p<0.05 bulundu.  

Sonuç: D vitamini eksikliği ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada yaygındır. Çocuklarda, D 

vitamini eksikliğinin, rikets, hipokalsemi, beyin gelişiminde yetersizlik, kas iskelet sistemi 

ağrıları, immün sistem gelişimi ve boy uzamasında yetersizlik gibi olumsuz etkilere 

neden olduğu gösterilmiştir. Yapılan bu çalışmada, D vitamini, sadece baş ağrısı ile gelen 

okul çağı çocuklarında anlamlı derecede düşük saptanmıştır. Yapılan farklı çalışmalarda, 

yetersiz D vitamininde, nöronların tam olarak gelişemediği, inflamasyon oluştuğu ayrıca 

kemik minerilizasyon kaybı olduğu gösterilmiştir. Bu etkiler göz önüne alındığında baş 

ağrısı ile gelen çocuklarda D vitamininin rutin olarak değerlendirilmesi gerektiğini, düşük 

olanlara gerekli takviyenin yapılmasıyla bu çocukların hem okul başarılarının artacağını, 

hemde D vitamini eksikliğinin olumsuz etkilerinden korunacaklarını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Baş Ağrısı, D Vitamini 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

761 

Çocuklarda Atopik Dermatit ve D Vitamini Düzeyleri 

Gürkan Çıkım 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek ünitesi 

 

Giriş: Atopik dermatit (AD), çocukluk çağında sık görülen kronik, kaşıntılı 

iyileşme ve alevlenme dönemleri olan, inflamatuvar cilt hastalığıdır. 

Gelişmiş ülkelerde çocukluk döneminde %15-30, Ülkemizde ülkemizde ise 

% 4,9 -8,1 oranında görülmektedir. Gelişmiş toplumlarda sık görülmesinin 

nedeni, olarak batı tarzı hazır beslenme, yaşamın başlangıcında 

mikroorganizmalarla temasın az olması, obezite, şehir hayatı gibi nedenler 

sayılmaktadır. AD ileri yaşlarda alerjik rinit, astım gibi hastalıkların zeminini 

oluşturmaktadır. Etiyolojisinde; genetik, çevresel ve immünolojik faktörler 

vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda AD oluşumunda D vitamini 

eksikliğinin rol oynadığı belirtilmektedir. D vitamini vücudun kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) 

dengesini düzenleyerek kemik gelişimini sağlayan, immün sistem oluşumunda rol 

oynayan, kanser gelişimini engelleyen, apopitoz ve antienflamatuar özellikleri olan 

steroid yapıda bir moleküldür. Bu çalışmada AD tanısı alan çocuklarda D vitamini 

düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek 

ünitesinde çocuk alerji polikliniğine AD tanısı ile baş vuran, yaşları 1-5 yaş arasında 

değişen, SCORAD indeksine göre hafif grupta yer alan 35 (Grup I) ve aynı yaş grubunda 

sağlam çocuk polikliniğine genel muayene için baş vuran 35 sağlıklı çocukta (Grup II) 

yapıldı. Çalışmadaki D vitamini eksikliği kriteri, Dünya Sağlık Örgütü kriterleri baz 
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alınarak <12 ng/mL olarak belirlenmiştir. 25 OH D vitamini: Cobas e 600 otoanalizör 

cihazında (Roche Diagnostics, F.Hoffmann-La Roche Ltd., Kaiseraugst, Switzerland) 

electrochemiluminescence immunoassay yöntemiyle ölçüldü. İstatistiksel analiz için 

Windows için SPSS 20.0 programı ve gruplar arası parametrelerin karşılaştırılmasında 

Mann-Whitney U testi kullanıldı.  

Bulgular: 25 OH Vitamin-D düzeyleri, Grup I:11.10 ± 5.1 pg/ml, Grup II:16.55 ± 3.63 

pg/ml, olarak saptandı. 25 OH Vitamin-D, Grup I’de Grup II’ye göre istatistiksel olarak 

anlamlı düşük p<0.05 bulundu.  

Sonuç: Atopik dermatit ve D vitamini eksikliği çocukluk çağının en sık görülen hastalıkları 

arasındadır. Atopik dermatit, D vitamini ilişkisi çeşitli çalışmalarda araştırılmış, bazı 

çalışmalarda D vitaminin arttığı, bazılarında ise azaldığı gösterilmiştir. Yapılan bu 

çalışmada D vitamini AD’li hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düşük bulunmuştur. D 

vitamininin doğal immünite ve hücre gelişimi, antienflamatuar, antimikrobiyal etkisi 

olduğu bilinmektedir. Biz, D vitamini eksikliğinde doğal immünitenin ve antienflamatuar 

etkinin yeterince gelişmediğini, bu nedenle atopik dermatit oluşumuna katkıda 

bulunduğunu, bu nedenle atopik dematiti olan çocuklarda, D vitamini eksikliğinin 

araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Atopik Dermatit, D Vitamini 
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Özofagusun Süpriz Karşılaması: İnlet Patch Saptanan Çocuk 
Hastaların Değerlendirilmesi  

Sevinç Garip  

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-2512-6924)  

 

Giriş: Özofagusun heterotopik gastrik mukoza (HGM)’sı diğer ismi ile inlet 

patch ilk olarak 1805 yılında Schmidt tarafından proksimal özofagusta 

yerleşik ektopik gastrik mukoza için tanımlanmış klinik antitedir. HGM’nin 

tanımlanmış insidansı endoskopik çalışmalarda %1-13.8 arasında olup 

çocuklarda sıklığı net değildir.  

Amaç: Bu çalışmada özofagogastroduodenoskopi yapılarak özofagusta 

HGM saptanan çocuk hastalara ait bilgiler bilgisayar verilerinden ve hasta 

dosyalarından elde literatür eşliğinde sunmak amaçlanmıştır.  

Gereç Yöntem: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmaya Ekim 2017 ve Aralık 2020 

tarihleri arasında polikliniğime çeşitli şikayetlerle başvuru sonrası 

özofagogastroduodenoskopi yapılarak özofagusta HGM saptanan çocuk hastalar dahil 

edilmiştir. İnlet patch saptanan çocuk hastaların demografik ve klinik özellikleri, 

labaratuvar, görüntüleme, endoskopik ve biyopsi bulgularini, klinik izlem ve 

prognozlarını, medikal tedaviye yanıtları değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Çalışmamızda özofagogastroduodenoskopi yapılarak HGM saptanan 20 çocuk 

hastanın yarısı erkek olup cinsiyet farkı yoktu. Ortama yaş 13,7 olup en sık başvuru 

şikayeti ise özofageal disfaji olduğu görüldü. Tüm hastalarda katı gıda ile takılma hissi 
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varken hem katı hem sıvı ile takılma hissi % 23 oranında saptandı. Eşlik eden diğer 

şikayetler ise; karın ağrısı (%69), göğüs ağrısı, pirozis ve retrostenal yanma (%53), kusma 

(%38) ve kilo kabı (%15). Özgeçmiş ve soygeçmişlerinde özellik olmayan çocuk hastaların 

boy ve kilo değerleri yaşlarıyla uyumlu olup, fizik inceleme bulguları normaldi. Yapılan 

labaratuvar incelemelerinde ise; bir hastada demir eksikliği, % 30 B12 vitamin eksikliği 

eşlik ediyordu. Tüm hastalarda disfaji en belirgin şikayet olması nedeni ile çekilen 

baryumlu özofagografi normal olup, sadece bir hastada mide pililerde kabalaşma 

saptandı. HGM lezyonları özofagustaki 7-17. cm ‘ler arasında olup ve boyutları 0,5 cm 

ile 2 cm arasında değişiyordu. heterotopik gastrik mukozalı hastalara %7 reflü özofajit, 

%23 kronik Helikobakter pylori gastriti, %5 çölyak hastalığı, % 5 crohn hastalığı, % 5 

duodenal ülser, % 5 Barret özofagus eşlik ediyordu.  

Sonuç: İnlet patch saptanan çocuk hastalarda en sık şikayet disfaji olup asemtomatik 

olablecği unutulmamalıdır. Farklı şikayetle gelebilir, HGM’nin mutlaka akılda tutulması 

gerekmekte bu nedenle de deneyimli endoskopistler tarafından yapılmalı, üst 

özofagustan endoskopla girilirken yavaş ve dikkatli bir şekilde geçilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Heterotopik Gastrik Mukoza, Inlet Patch, Endoskopi 
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Akut Üriner Retansiyonun TUR-P Sonuçları Üzerine Etkisi 

Caner Baran  

Çukurova Devlet Hastanesi Üroloji Servisi, Adana (ORCID 0000-0002-6315-6518)  

 

Amaç: Benign prostat hiperplazisi 50 yaş üzeri erkeklerde alt üriner sistem 

semptomlarına yol açan en önemli patolojidir. Prostatın, mesane çıkımını 

obstrükte etmesi nedeni ile, hastada zor idrar yapma, idrar akım hızında 

azalma, kesikli işeme, idrar sonunda damlama gibi, alt üriner sistem 

semptomları olarak adlandırılan şikayetler ortaya çıkar. Prostat, mesane 

çıkımını tamamen tıkadığı durumda, akut üriner retansiyon (AUR) gelişir. 

Böyle bir durumda ilk uygulanan yöntem üretral kateterizasyon ile 

retansiyonun giderilmesidir. AUR gelişmiş hastalarda, medikal tedavi bir 

seçenek olacağı gibi, prostatın cerrahi olarak çıkartılması kalıcı bir düzelme 

sağlamaktadır. Diğer yandan, AUR gelişmese de, alt üriner sistem 

semptomları ilerlemiş ve medikal tedaviye yanıtsız hastalarda en önemli seçenek cerrahi 

tedavidir. Prostatın cerrahi tedavisinde altın standart, Transüretral rezeksiyondur (TUR-

P). Bu çalışmada, AUR nedeni ile TUR-P uygulanmış hastalar ile, elektif olarak TUR-P 

uygulanmış hastaların sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 2018 ile 2020 yılları arasında Çukurova Devlet Hastanesi Üroloji 

Servisinde tek cerrah tarafından uygulanan TUR-P operasyonları retrospektif olarak 

değerlendirildi. Tüm hastalara, genel/spinal anestezi altında Transüretral Rezeksiyon 

uygulandı. Post-operatif 22 Fr üretral kateter takılarak, izotonik ile mesane irigasyon 

başlandı. Servis takiplerinde idrar rengi düzelen hastaların sondaları çıkartıldı. Tüm 
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hastalar spontan miksiyon gözlendikten sonra taburcu edildi. Post-operatif birinci ayda 

üroflowmetri ölçümleri alındı. Bu süre içerisinde gelişen üriner sistem ile ilgili hematüri, 

retansiyon ya da enfeksiyon gibi durumlar post-operatif komlikasyon olarak kabul edildi. 

Hastaların operasyon endikasyonları (elektif/AUR), yaş, psa, prostat volümü, pre ve 

post-operatif üroflowmetri ölçümleri, çıkartılan prostat miktarı, hastanede kalış süreleri, 

komplikasyonlar ve prostat patolojik incelemeleri kayıt edildi. AUR nedeni ile TUR-P 

uygulanan hastalar ile elektif şartlarda TUR-P uygulanan hastalar istatistiksel olarak 

karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Çalışma tarihleri arasında toplam 60 hastaya TUR-P uygulandı. AUR grubunda 

14, elektif grupta ise 46 mevcuttu. Hastalara ait veriler ve gruplara göre dağılımı Tablo-

1’de özetlendi. İki grup arasında yaş, prostat volümü, serbest ve total PSA, post-operatif 

komplikasyon ve taburculuk sonrası tekrar yatış açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı. Bununla birlikte hastaların yatış süreleri, post-operatif idrar akım hızı ve 

prostat patolojileri arasında fark tespit edilmedi.  

Sonuç: Benign prostat hiperplazisi nedeni ile alt üriner sistem semptomlarının cerrahi 

tedavisinde altın standart TUR-P’dir. Uygun hasta seçimi ve doğru endikasyonlar ile 

yüksek başarı ve hasta memnuniyeti sağlansa da, üriner retansiyon gelişimi sonrası 

uygulanan TUR-P ameliyatlarında komplikasyon ve re-hospitalizasyon ihtimali 

artmaktadır.   

Tablo-1 

 Genel AUR Elektif p 

Hasta Sayısı 60 14 46 N/A 

Ortalama Yaş, yıl ± SD 64,6±6,7 68,1±7 63,5±6,3 0,039 

Prostat Vol, ml ± SD 67,2±39,5 88±54 61,1±32,5 0,021 
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Pre-Op İdrar akım hızı, (ml/sn) ± SD 7,5±2,3 -- 7,5±2,3 N/A 

Post-Op İdrar akım hızı, (ml/sn) ± 
SD 

20,3±6,7 23,4±8,4 19,6±6,5 0,59 

Total PSA, ng/dl ± SD 2,22±2,06 4±1,6 1,86±2 <0,001 

Serbest PSA, ng/dl ± SD 0,62±0,46 1,15±0,7 0,5±0,3 <0,001 

Çıkartılan Prostat Miktarı, ml ± SD 14,3±12,3 16,6±11,8 13,6±12,5 0,13 

Yatış Süresi, gün ± SD 3,28±1,1 3,8±1,4 3,1±1 0,15 

Post-Op Komplikasyon, n(%) 11 (%18,3) 6 (%42,9) 5 (%10,9) 0,014 

Re-hospitalizasyon, n(%) 3(%5,1) 3 (%23,1) 0 0,009 

Patoloji sonucunda 
İflamasyon/prostatit, n(%) 

45(%75) 10 (%71,4) 35 (%76,1) 0,73 

 

Anahtar Kelimeler: Üriner Retansiyon, Benign Prostat Hiperplazisi, Transüretral Prostat 
Rezeksiyonu 
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Assessment of COVID-19 Deaths from Cardiological 
Perspective  

Timor Omar1, Muammer Karakayali2, Gökhan Perinçek3  

1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü (0000-0002-2481-0505)  
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü (0000-0001-7385-120X)  
3Kars Harakani Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü  

 

Introduction: In the current study, we aimed to conduct a detailed analysis 

of cardiological parameters including ECG and high-sensitivity troponin T 

(hs-TnT) level and their association with mortality in hospitalised patients 

with COVID-19.  

Methods: We retrospectively analysed the demographics, comorbidities, 

laboratory findings and electrocardiographic parameters of hospitalised 

patients from 28 April to 28 October 2020 with the diagnosis of COVID-19 

at Kars Harakani State Hospital, the medical centre designated as the 

pandemic hospital in the eastern city of Kars of Turkey. A total of 453 consecutive 

patients, whose outcome was clear, died or discharged, were enrolled. The study 

protocol was approved by the institutional review board of Kafkas University and the 

country’s ministry of health. ECG analysis included intervals, rate, rhythm, axis, QRS 

morphology (including bundle branch block) and ST or T‐wave abnormalities. Corrected 

QT interval (QTc) was calculated using the Bazett formula. Patients were considered to 

have an acute myocardial injury when serum levels of hs-TnT were above the 99th 

percentile upper reference limit (hs-TnT ≥ 14 pg/ml).  
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Results: Of 453 patients, a total of 248 (54.6%) tested positive for SARS-CoV-2, the 

remaining 205 (45.2%) were clinically diagnosed. Demographic, clinical and laboratory 

characteristics are summarized in Table 1. The median age was 58 years (IQR, 35.5-71) 

and 235 (51.9%) patients were male. While 81 (17.9%) patients were followed up in the 

intensive care unit, a total of 63 patients (13.9%) died during hospitalisation. It must be 

emphasized that non-surviving patients were more frequently being followed up in the 

intensive care unit than surviving ones [58 (92.1% vs. 23 (5.9%), p<0.001]. Based on the 

survival, when main clinical characteristics were compared between survivors and non-

survivors, non-survivors were more likely to be older [55 years (IQR 31-67.9 vs. 77 years 

(IQR 68-84), p< 0.001] and had hypertension (HT), chronic kidney disease (CKD), 

coronary artery disease (CAD), diabetes, chronic heart failure (CHF), chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD), cancer, previous cerebrovascular disease (CVD), and 

previous atrial fibrillation (AF) as comorbidities (all p-value,<0.05). Whereas, the 

frequency of smoking and asthma did not differ significantly between the two 

groups.  Higher heart and respiratory rates, and lower blood pressure and saturation 

levels were observed in non-survivors, as well (all p-value,<0.05). Of note, the blood 

pressure level in both groups was within normal ranges.  A total of 403 (89%) patients 

have symptoms at admission and overall symptoms were equally present in the 

surviving and non-surviving groups (95.2% vs. 87.9%, p=0.087). But, fever, cough, 

dyspnea, fatigue, nausea, anorexia, chest pain, headache and arthralgia/myalgia were 

more frequently reported by patients who died during hospitalization than surviving 

patients (all p-value, <0.05). Proportions of diarrhoea, anosmia, ageusia and abdominal 

pain did not show a significant difference.  Laboratory results showed median values of 

hs-TnT at admission in 355 (78.3%) patients, of 4.95 ng/L (IQR,3-12.35) with 
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concentrations markedly higher in the non-surviving patients vs survivors [41.36 ng/L 

IGQ 23.91-56.60 vs. 4.54 ng/L IQR 3-11.09] Figure 1.  Regarding other laboratory 

findings, non-surviving patients presented significantly higher white blood count (WBC), 

ProBNP,  C-reactive protein (CRP) creatinine, D-Dimer and lower hemoglobin (hgb) 

values,  compared to living patients (all p-value,<0.05). However, platelet (PLT) value 

showed no significant difference Additionally, a comparison of the above-mentioned 

parameters between Cardiac injury (n=70) and No-cardiac injury (n=285) groups was 

provided (summarized in Table 2). Cardiac injury group was more likely to be older [70 

years (IQR 59.75-79.25) vs. 50 years (IQR 31-64.5), p< 0.001] and had significantly higher 

in-hospital mortality than the no-cardiac injury group (15.7% vs 1%, p<0.001). While 

respiratory rates and lower saturation level were observed in Cardiac injury group, 

blood pressure level was similar in the two groups. Furthermore, symptoms consisting 

of fever, dyspnea, sore throat and headache were reported more frequently (all p-value, 

<0.05). But, rates of overall symptoms along with cough, fatigue, nausea, diarrhoea, 

anosmia, anorexia, ageusia, chest and abdominal pain and arthralgia/myalgia did not 

demonstrate a significant difference. Concerning laboratory findings, in cardiac injury 

group higher WBC, hs-TnT, ProBNP, CRP, D-Dimer and creatinine values were found with 

a significant difference (all p-value, <0.05),  but PLT value that was similar in the two 

groups. When comorbidities compared between the two groups, HT, diabetes, smoking, 

CAD, CKD, cancer, previous CVD and previous AF were more frequently found in Cardiac 

injury group (all p-value, <0.05). In general, ECGs of 308 (68%) patients analyzed. When 

ECG findings were compared, deceased patients had longer QRS intervals, more 

frequent ST-segment/T-wave changes and isolated S1Q3T3 pattern than surviving 

patients (all p-value, <0.05). Moreover, when ECG findings were considered in regard to 
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cardiac injury, the frequencies of atrial fibrillation, axis change, ST-segment/T-wave 

change, fragmented QRS, premature atrial/ventricular contraction in cardiac injury 

group were found to be higher compared to no-cardiac injury group (all p-value, <0.05). 

A multivariate analysis, after adjustment for saturation, respiratory rate and risk factors 

of cardiovascular disease, hs-TnT value along with age and respiratory rate was found 

to be  independent predictors of in-hospital mortality (OR:1.02, 95%Cl: 1.00-

1.04,  p=0.04; OR:1.10, 95% CI: 1.03-1.18, p=0.004; OR:1.34, 95%Cl: 1.20-1.77,  p=0.035, 

respectively) Discussion and conclusions In this study, non-survivor and cardiac injury 

groups were older and had higher proportions of heart rate, respiratory rate, fever, 

dyspnea. An elevated plasma level of WBC, hs-TnT, ProBNP, CRP, creatinine, D-dimer 

were also observed. Comorbidities were more frequently recorded, as well. Besides, 

most common electrocardiographic abnormalities were longer QRS interval, higher 

rates of ST-segment/T-wave change (46.7%) and S1Q3T3 pattern in expired patients 

than those who survive. Farther, cardiac injury group presented axis change, ST-

segment/T-wave change, fragmented QRS, premature atrial/ventricular contraction 

more frequently than those without cardiac injury. Similarly to prior reports in this 

study, overall in-hospital mortality, and death ratio in cardiac injury group were 13.9 % 

and 19.7%, respecively. According to prior reports there were, a variety ECG 

abnormalities that may occur in COVID-19 and were also associated with increased risk 

of in-hospital mortality. And in a study it was shown that ECG abnormalities were 

present in 93% of hospitalized critically ill COVID-19 pateints similarly. 

Keywords: Covid-19, Electrocardiogarphy, High Sensivity Troponin T 
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İlköğretim Çocuklarında Asemptomatik Hipertansiyon Sıklığı ve 
Obezite ile İlişkisi  

Adnan Barutçu 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal 
Pediatri Bilim Dalı (ORCID ID 0000-0001-8930-1122)    

 

Giriş 

Hipertansiyon özellikle erişkinlerde sık görülen, morbidite ve mortaliteye yol 

açabilen ve çocuklar da dahil olmak üzere perevalansı her geçen gün artan 

önemli bir halk sağlığı sorunudur (1). Çocukluk çağında hipertansiyon 

sıklığının son yıllarda artması; günümüzde olumsuz beslenme alışkanlıkları, 

azalmış fiziksel aktivite ve artan stres faktörleri etkisi ile oluşan obezite 

sıklığındaki artışa bağlanmaktadır (2). Çocukluk çağında başlamış olan 

hipertansiyonun erişkin dönemde de devam edebileceği ve ortaya 

çıkarabileceği komplikasyonlar düşünüldüğünde; tüm hastalıklarda olduğu gibi 

hipertansiyonda da erken tanı önem kazanmaktadır. Çalışmamızın amacı; okul çağı 

çocuklarında asemptomatik hipertansiyon sıklığını belirlemek ve obezite ile ilişkisini 

incelemektir.  

Gereç ve Yöntem 

1 Kasım 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesindeki okullar 

arasından rastgele dört ilköğretim okulu belirlendi ve bu okullardan rastgele örnekleme 

metoduyla seçilen 7–13 yaş arasında 400 kız ve 500 erkek olmak üzere toplam 900 çocuk 

çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan çocukların öncelikle boy ve kilo ölçümleri yapıldı. 
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En az 5 dakika istirahat hali sonrası tansiyon ölçümleri yapıldı. Ölçümler tek bir 

araştırmacı tarafından, çocuklar oturur pozisyonda ve dinlenme halindeyken, kalp 

hizasında konumlandırılmış dirsek altından destekli halde sağ koldan, civalı 

manometreyle uygun manşon boyu seçilerek yapıldı. İlk ölçümde normalden yüksek 

tespit edilen tansiyon değerleri için farklı zamanlarda üç kez daha ölçümler 

tekrarlanarak ortalamaları alındı ve bu sonuçlar kayıt edildi. Yaş, cinsiyet ve boy 

ölçümlerine göre kan basıncı persentil değerleri için sistolik ve/veya diyastolik kan 

basıncı değerlerinin >90. persentil ile <95. persentil arası veya 120/80 mmHg ile <95. 

persentil arası olması (hangisi daha düşük ise) “Yüksek kan basıncı” olarak; 95. persentil 

ve üzeri olanlar ise “Hipertansiyon” olarak kabul edildi (3). Hipertansiyonu ve yüksek kan 

basıncı olan çocukların obezite ile birlikteliğinin değerlendirilmesi açısından; çocukların 

vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri hesaplanıp, VKİ değeri 95. persentil ve üzerinde olan 

çocuklar obez olarak kabul edildi (4). Tüm değerler kaydedilip prevalansları hesaplandı. 

Bulgular 

Çalışmaya alınan toplam 900 çocuktan %3,2’sinin (n=29) hipertansif olduğu görüldü. 

Hipertansif çocukların %41,4’ü (n=12) erkek, %58,6’ü (n=17) kızlardan oluştu. Çalışmaya 

alınan toplam 400 kız öğrenciden %4,25’ inin (n=17), çalışmaya alınan toplam 500 erkek 

öğrenciden %2,4’ünün (n=12) hipertansif olduğu görüldü. Hipertansiyonlu çocukların 

yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Hipertansiyonlu çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı 

YAŞ ERKEK (n) KIZ (n) TOPLAM  n (%) 

7 1 1 2 (6,9) 

8 1 1 2 (6,9) 

9 2 3 5 (17,2) 

10 2 2 4 (13,8) 

11 1 3 4 (13,8) 

12 2 2 4 (13,8) 

13 3 5 8 (27,6) 

TOPLAM,  n (%) 12 (41,4) 17 (58,6) 29 (100) 

 

7-13 yaş grubundaki toplam 900 çocuktan %9,6’sında (n=87) yüksek kan basıncı olduğu 

görüldü. Yüksek kan basıncı olan çocukların %49,5’i (n=43) erkeklerden, %50,5’i (n=44) 

kızlardan oluştu. Çalışmaya alınan toplam 400 kız öğrenciden %11’inde (n=44), 

çalışmaya alınan toplam 500 erkek öğrenciden %8,6’sında (n=43) yüksek kan basıncı 

olduğu görüldü. Hipertansiyonun ve yüksek kan basıncının (sırasıyla %27,6 ve %25,3 

oranlarında) her iki cinsiyette de en sık 13 yaşta olduğu tespit edildi. Yüksek kan basıncı 

olan çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Yüksek kan basıncı olan çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı 

YAŞ ERKEK (n) KIZ (n) TOPLAM  n (%) 

7 2 2 4 (4,6) 

8 3 2 5 (5,7) 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

775 

9 3 4 7 (8) 

10 6 7 13 (15) 

11 7 9 16 (18,4) 

12 10 10 20 (23) 

13 12 10 22 (25,3) 

TOPLAM, n (%) 43 (49,5) 44 (50,5) 87 (100) 

Hipertansif kızların %58,8’inde, hipertansif erkek çocuklarının ise %66,6’sında obezite 

tespit edildi. Yüksek kan basıncı olan kızların %27,2’sinde, erkeklerin ise %30,2’sinde 

obezite tespit edildi. Yüksek kan basıncı ve hipertansiyonu olan çocuklarda obezite 

görülme sıklıkları Tablo 3 ve Tablo 4’te belirtilmiştir. 

Tablo 3. Hipertansiyonlu çocuklarda obezite görülme sıklığı 

YAŞ ERKEK KIZ 

Hipertansiyonu 

olan (n) 

Obezite 

(+) 

Yüzde (%) Hipertansiyonu 

olan (n) 

Obezite 

(+) 

Yüzde (%) 

7 1 1 100 1 1 100 

8 1 1 100 1 1 100 

9 2 1 50 3 2 66,6 

10 2 1 50 2 1 50 

11 1 1 100 3 1 33,3 

12 2 1 50 2 1 50 

13 3 2 66,6 5 3 60 

TOPLAM 12 8 66,6 17 10 58,8 
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Tablo 4. Yüksek kan basıncı olan çocuklarda obezite görülme sıklığı 

YAŞ ERKEK KIZ 

Yüksek kan 

basıncı olanlar 

(n) 

Obezite 

(+) 

Yüzde (%) Yüksek kan 

basıncı olanlar 

(n) 

Obezite 

(+) 

Yüzde (%) 

7 2 1 50 2 1 50 

8 3 0 0 2 0 0 

9 3 1 33,3 4 2 50 

10 6 3 50 7 2 28,5 

11 7 2 28,5 9 3 33,3 

12 10 3 30 10 2 20 

13 12 3 25 10 2 20 

TOPLAM 43 13 30,2 44 12 27,2 

 

Tartışma 

Yüksek kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkili olan hipertansiyon ve obezite 

sıklığı tüm dünyada artmaktadır (3). Erişkin dönemde saptanan hipertansiyonun 

çocukluk döneminde başladığının bilinmesi ile kan basıncı değerlendirilmesi ile ilgili 

çalışmalar artmıştır. Artık günümüzde hipertansiyonun komplikasyonlarının çocukluk 

çağında ortaya çıktığı kabul edilmekte fakat ne sıklıkla hangi olguda tutulumun başladığı 

bilinmemektedir. Bu nedenle kan basıncı ölçümünün çocukluk ve ergenlik çağındaki 

hipertansiyonun tanısı, tedavisi ve yönetimindeki önemi giderek artan, kritik bir role 

sahiptir (5). 
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Çalışmamızda çocukların %3,2’ sinde (n=29) hipertansiyon, %9,6’ sında (n=87) ise yüksek 

kan basıncı mevcuttu. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalarda çocuklarda yüksek kan 

basıncı sıklığı %3,4 ile %25; hipertansiyon sıklığı ise %3,2 ile %17,5 arasında değişen 

oranlarda saptanmıştır (6-8). Ülkemizde yapılmış olan çalışmalarda ise hipertansiyon 

sıklığı %3,8 ile %17,8 arasında değişen oranlarda tespit edilmiştir (9-11). Çalışmamızın 

sonuçları literatürle benzer olup hipertansiyon prevelansı sonuçlarının çok geniş bir 

aralıkta değişiyor olması ölçüm ve değerlendirme tekniklerine, çocukların beslenme 

alışkanlıklarına ve yaşadıkları bölgenin sosyodemografik özelliklerine bağlanabilir. 

Schwandt ve ark’ın Almanya’da 22.051 çocuk ve adolesan üzerinde yapmış oldukları 

çalışmada sistolik yüksek kan basıncı ve diyastolik yüksek kan basıncı sıklığı obez 

olanlarda sırasıyla %39,6 ve %37,5 olarak; sistolik hipertansiyon ve diyastolik 

hipertansiyon sıklığı ise obezlerde yine sırasıyla %16,2 ve %19,2 olarak bildirilmiştir (12). 

Önsüz ve ark’ın Sakarya’da yaşayan 6-15 yaşları arasında 2166 öğrenci ile yaptıkları 

çalışmada hipertansiyon sıklığı obez öğrencilerde %27,7 olarak bildirilmiştir (9). 

Kardiyovasküler riskler ve aterosklerotik değişikliklerin çocukluktan erişkinliğe kadar 

incelendiği, kapsamlı bir çalışma olan Bogalusa Kalp Çalışması’nda, 5-10 yaş arasında, 

kilolu olan çocukların %60’ının hipertansiyon gibi bir kardiyovasküler risk faktörü taşıdığı 

saptanmıştır (13). Bizim çalışmamızın sonuçları da obezite ile çocukluk çağı 

hipertansiyonunun doğrudan ilişkisini desteklemektedir. Ayrıca çalışmamızda yüksek 

kan basıncı ve hipertansiyon tespit edilen çocukların yüksek oranda obez olması dikkat 

çekicidir. Çalışmamızda bulunan değerlerin daha önceki çalışmalardan fazla olması, 

obezite sıklığının giderek artıyor olması ile de açıklanabilir. 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

778 

Sonuç 

Çocuklarda hipertansiyon sıklığı sanılandan daha yüksek olabilir ve çocukluk çağında 

asemptomatik hipertansiyon sıklığı giderek artmaktadır. Kan basıncı ölçüm tekniklerinin 

geliştirilmesi, sağlık merkezlerine ulaşılabilirliğin artması, son yıllarda sedanter yaşamın 

ön plana çıkması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve buna bağlı olarak obezitenin 

giderek daha fazla görülmesi bu artışın muhtemel nedenleri olarak sayılabilir. Bu 

nedenle kan basıncı ölçümleri rutin fizik muayenenin bir parçası haline getirilmeli ve 

çocuklardaki kan basıncı yüksekliğinin yetişkin dönemde de devam edebileceği göz 

önünde bulundurularak bu konuya verilen önem arttırılmalıdır. Çocuklarda 

hipertansiyon sıklığının belirlenmesi, kan basıncı yüksekliğinin önlenmesi, erken 

tanınması ve tedavisi amacıyla yüksek riskli gruplar ve tüm popülasyon üzerinde daha 

geniş çaplı çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Asemptomatik Hipertansiyon, Yüksek Kan Basıncı, 
Obezite 
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İki yaş ve üzerinde, inmemiş testis tanısı ile orşiopeksi 
uygulanan hastaların değerlendirilmesi 

Caner Baran  

Çukurova Devlet Hastanesi Üroloji Servisi, Adana (ORCID 0000-0002-6315-6518)  

 

Amaç: İnmemiş testis yenidoğan erkek bebeklerde en sık görülen konjenital 

anomalilerden bir tanesidir. Term bebeklerde %1-4,6 oranında görülürken 

preterm yeni doğanlarda %1,1-45 oranında karşılaşılmaktadır. Bilateral 

görülme oranı %30 olan inmemiş testis, palpe edilebilen ve edilemeyen 

olmak üzere iki gruba ayrılır. Palpe edilebilen testisler kendi içinde, gerçek 

inmemiş testis, ektopik ve retraktil olmak üzere üçe ayrılırken, palpe 

edilemeyenler ise intrabdominal ve vanishing olmak üzere ikiye ayrılır. Tanı 

fizik muayene ile konulurken, palpe edilemeyen testislerde ek görüntüleme 

yöntemleri ya da eksploratif cerrahiler gerekebilir. Doğum sonrası 6. ayda 

(gestasyonal yaşa göre düzeltilmiş) testislerin hala skrotuma inmemesi durumunda, 

takip eden bir yıl içinde testisler cerrahi olarak skrotuma indirilmeli, çocuk 18 aylık 

olduğunda tedavisi tamamlanmış olmalıdır. Gecikilen durumlarda, uzun vadede 

infertilite ve testis kanseri riskinde artış bildirilmiştir. İnmemiş testis için tedavi bu 

şekilde tamamlansada, daha ileri yaşlarda inmemiş testis vakaları ile karşılaşılmakta ve 

bu hastalarda inmemiş testis cerrahisi uygulanmaktadır. Çalışmamızda, 2 yaş ve 

üzerindeki çocuklarda inmemiş testis tanısı ile uygulanan orşiopeksi ameliyatının 

sonuçları değerlendirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: 2018 ile 2020 yılları arasında Çukurova Devlet Hastanesi Üroloji 

Servisinde inmemiş testis tanısı ile opere edilmiş hastaların kayıtları retrospektif olarak 
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değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, fizik muayene bulguları, inmemiş testisin 

tarafı, lokalizasyonu, eşlik eden herni kesesi varlığı, uygulanan cerrahi işlem, tespit 

sütürü konulması, birlikte uygulanan ek cerrahi işlemler, yatış süresi, komplikasyon ve 

cerrahi başarı kayıt edildi.  

Bulgular: Çalışma süresi dahilinde iki yaşın üzerinde toplam 14 çocuk inmemiş testis 

tanısı ile opere edildi. Çocukların yaş ortalaması 4,43± 2,2 yıldı. Dört çocukta sol, 4 

çocukta sağ, 6 çocukta ise bilateral inmemiş testis tespit edildi. İki hastada sağ, 3 hastada 

bilateral herni mevcut iken 9 hastada eşlik eden herni gözlenmedi. On bir çocuğa 

inmemiş testis ameliyatı ile birlikte sünnet işlemi uygulandı. Hastaların ortanca yatış 

süresi 1 gün olarak bulundu. Post-operatif birinci yıldaki değerlendirmelerde, 14 

çocuktan 12’sinde testislerin skrotal yerleşimli olduğu izlenirken, 2 çocukta opere edilen 

testisin inguinal kanal dış ağzında yerleştiği gözlenerek bu hastalar başarısız cerrahi 

girişim olarak kayıt edildi. Başarısız kabul edilen hastaların kayıtları incelendiğinde, bu 

hastalara skrotal orşiopeksi uygulandığı ve tespit sütürü konulmadığı, testisin hazırlanan 

skrotal poş içine yerleştirildiği görüldü.  

Sonuç: İnmemiş testis tanısı konulan bebeklerde, testisler kendiliğinden skrotuma 

inmediği durumlarda, 6. aydan sonra cerrahi müdahale endikasyonu mevcuttur. 

Testislerin en geç 18. aya kadar cerrahi olarak indirilmesi önerilmektedir. Daha geç 

başvuran hasta grubunda da palpable testis varlığında inguinal orşiopeksi başarılı olarak 

uygulansada, skrotal yöntemde başarısızlık ihtimali mevcuttur. Bununla birlikte 

literatürde belirtilen infertilite ve kanser gelişim riski açısından tüm hastalara uzun süreli 

takip edilmeli ve aileler bu konuda bilgilendirilmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Inmemiş Testis, Orşiopeksi 
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Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Erkeklerde Dinapeni ile 
Framingham Risk Skoru Arasındaki İlişki  

Rıdvan Sivritepe 

İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, (ORCID iD: 0000-0003-0547-1883)  

 

Amaç: Malnütrisyon, besin alımındaki yetersizlik veya düzensizliğin yol 

açtığı, vücut kompozisyonunda azalma ve vücut hücre kitlesinin bozulması 

sonucu ortaya çıkan fiziksel ve metabolik fonksiyonların kötüleşmesi 

durumudur. Malnütrisyonun bir sonucu olan dinapeni yaşlanmaya bağlı kas 

kütlesinde ve fonksiyonunda azalma olarak tanımlanmaktadır. Diyabetik 

hastalarda artan bir prevelansla karşımıza çıkan dinapeninin özürlülüğe, 

düşmeye ve bunların sonucunda hastalarda morbidite ve mortaliteye neden 

olduğu gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda dinapeninin bazı 

hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ancak literatürde dinapeninin 

kardiyovasküler sistem üzerine olan etkisini değerlendiren bir çalışma yoktur. Biz de bu 

çalışmada diyabetik erkeklerde dinapeni ile Framingham risk skoru arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmeyi amaçladık.  

Yöntem: Çalışmamız bir kesitsel çalışma olup tek merkezli bir çalışmadır. Çalışmaya 45-

65 yaş arası diyabet tanısı olan 192 erkek hasta alındı. Tüm hastalardan ayrıntılı anamnez 

alınıp, fizik muayeneleri yapıldı. Biyokimyasal kan testleri (açlık plazma glikozu, HbA1c, 

kolesterol, LDL, HDL, trigliserit, üre, kreatinin, total kolesterol) istendi. Sağ-sol el 

kavrama güçleri bir hidrolik dinamometre ile ölçüldü. Ölçümler sonucu hastalar 30’un 

üstü normal=Non-dinapenik, 30’un altı azalmış=Dinapenik olacak şekilde iki gruba 

ayrıldı. Hastaların Framingham Risk skorları hesaplandı. Tüm parametreler bu iki grup 
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arasında karşılaştırılarak dinapeni ile Framingham Risk skoru arasındaki ilişki 

değerlendirildi.  İstatistiksel analizde SPSS 21.0 kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 

olarak kabul edildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların kas gücü kuvveti ortalamaları 32,8, HbA1c 

ortalamaları %8,7 ve Framingham risk skoru ortalamaları 14,2 idi. Hastaların 76’sı 

(%39,5) dinapeni kriterini karşılarken, 116 (%60,5) hasta non-dinapenikti. Hastalar ilk 

olarak el dinamometresi ölçümüne göre <30 puan ve ≥30 puan olacak şekilde 

karşılaştırıldı (Tablo 1).  Dinapenik grupta Framingham risk skoru, HbA1c düzeyi ve 

sistolik kan basıncı anlamlı olarak yüksekti (p:0,034, p<0,05, p:0,01).  Yapılan korelasyon 

analizinde kas gücü ile Framingham risk skoru arasında negatif yönde anlamlı korelasyon 

saptandı (p=0,022, r:-0,85). Framingham risk skoruna göre hastalar ≤ %10 puan ve > 10 

puan olacak şekilde iki gruba ayrıldığında ikinci grubun kas gücü kuvveti daha düşük 

HbA1c düzeyiyse istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p:0,04, p:0,01).  

Sonuç: Çalışmamızda diyabetik erkeklerde dinapeni ile Framingham risk skoru ile yakın 

bir ilişki saptadık. Hastaların kas kuvveti azaldıkça Framinghama göre kardiyovasküler 

risk artmaktaydı. Dinapenik hastalarda çizgili kas hücrelerinde atrofi ve buna bağlı kas 

gücünde meydana gelen azalmanın miyokard hücrelerinde de meydana geldiği ve bu 

nedenle kardiyovasküler hastalıklara meyilin arttığı kanaatindeyiz.    
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Tablo-1. Kas Gücü Kuvvetine Göre Parametrelerin Karşılaştırılması   

     

  Dinapenik Non-Dinapenik   

n=76 n=116 P değeri 

HbA1c (<% 6,5) 9,9 ± 1,7 8,6 ± 1,6 <0,05 

Sistolik kan basıncı (mmHg) 140,6± 15,3 130,6± 13,5 0,001 

Diyastolik Kan Basıncı (mmHg) 81 ± 11,1 79,9 ± 11,5 0,054 

Framingham risk skoru 26,4 ± 10,2 10,5 ± 9,3 0,034 

Toplam kolesterol (<200mg/dL) 217,8± 48,21 215,2 ± 41,5 0,079 

LDL-Kolesterol (<130mg/dL) 135,3 ± 43 133,4 ± 39,1 0,088 

HDL-Kolesterol (40- 60mg/dl) 44,1 ± 12,0 42,3 ± 12,3 0,061 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabetes Mellitus, Dinapeni, Framingham Risk Skoru 
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Retrospectıve Evaluation of the Clinical Characteristics of 
Patients in the Family Medicine Palliative Care Service- Dicle 
University Medical Faculty Hospital 

Emrullah Turhan1, Ahmet Yılmaz1, Özgür Atlı2, Serhat Gegez1 

1Dicle University Dep. of Family Medicine 
2Gazi Yasargil Training and Research Hospital 

 

 

Introduction and Aim: In this study, the sociodemographic characteristics, 

hospitalization diagnoses, length of hospitalization, clinical features, 

discharge status and factors affecting them in the last 2 years in the Dicle 

University Medical Faculty Hospital Family Palliative Care Center, 

determination of preventable and treatable conditions, after palliative 

service care it was aimed to evaluate the effectiveness of the treatment 

they received by observing the changes and well-being of the patients.  

Material and Methods: The population of the study consisted of the patients 

hospitalized at Dicle University Medical Faculty Palliative Care Center. 

Sociodemographic characteristics, hospitalization diagnoses, comorbid disease states, 

diagnosis and type of malignancy, polypharmacy, presence and type of infection, 

antibiotic use, use of analgesics, presence of pressure sores, length of stay, and 

discharge status of 321 patients who meet the inclusion criteria. Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) for Windows 21.0 (IBM Corp., Armonk, USA) program was used 

for statistical analysis. The normal distribution of the data was checked with the 

Kolmogorov-Smirnov test. While evaluating the study data, descriptive statistical 
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methods (Mean ± Standard deviation, median, number, percentage) as well as Student's 

t test in paired groups for the significance of the differences between the means in the 

comparison of quantitative data, One Way ANOVA test in multiple groups, and for 

parameters that do not show normal distribution Mann Whitney U test will be used in 

paired groups and Kruskal Wallis Test will be used in multiple groups. For the 

comparison of qualitative data, Chi-Square (Fisher's exact test if necessary) was used. In 

examining the relationships between parameters, Pearson correlation test was used for 

parameters with normal distribution, and Spearman's rho correlation test was used for 

parameters not showing normal distribution. Logistic regression model will be used for 

multivariate analysis. The results were evaluated at a 95% confidence interval and the 

significance level was p≤0.05.  

Results: Looking at the gender distribution of 321 patients included in the study, it was 

found that 150 (46,7%) patients were male and 171 (53,3%) patients were female. The 

average age of the patients was 69 (18-96), the average age of the inpatients was 70 

(24-96), the average age of the patients was 68 (18-88) and there was no statistically 

significant difference between men and women in terms of age (p: 0.185). The most 

common hospitalization diagnosis; Malignancy was in the first place with 17,1%, the 

second was infection and the third was hospitalization due to cerebrovascular event 

diagnoses. The average length of stay of 321 patients in our palliative care center was 9 

± 6.5 (2-33) days. The average length of stay was 9 ± 5,9 (2-29) days in men, while it was 

9 ± 5.9 (2-33) days in women. When the median value of the patients on hospitalization 

was examined, it was found that it was 10,5 days for men and 11.3 days for women. 

There was no statistically significant difference between men and women in terms of 

length of stay (p: 0.526). The relationship between age and length of stay was evaluated 
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using correlation analysis. A statistically significant and positive correlation was found 

(r: 0.257) (p: <0.001). A statistically significant and positive correlation was found 

between age and length of stay in men (r: 0.257) (p: 0.001). A statistically significant and 

positive correlation was found between age and length of stay in women (r: 0.257) (p 

<0.001). When the clinical characteristics of the patients were examined, it was found 

that 151 (47%) patients had infection, 72 (22,4%) patients had pressure sores, 151 (47) 

patients used antibiotics, 194 (60,4%) patients had anemia, and 67% of the patients had 

polypharmacy. When the discharge status of the patients was examined, it was 

determined that 81,6% were discharged, 5,9% transferred to another clinic and 10% 

transferred to intensive care. It was determined that 2,5% of the patients died in our 

clinic.  

Conclusion: In order for patients hospitalized in the palliative care unit to lead a quality 

life, their current diseases and symptoms, accompanying comorbid conditions, 

nutritional conditions, whether they need nutritional support, pressure sores and pain 

conditions should be well observed and defined, and treatments and measures should 

be taken to increase the quality of life of patients. In addition, whether palliative care 

patients stay in hospital for a long time will benefit the patient or not should be 

evaluated comprehensively. Although international principles are defined for palliative 

care, each country should provide palliative care services by taking into account the 

socio cultural, economic, ethical and moral differences specific to its citizens. Healthcare 

personnel who will work in palliative care should be trained to provide appropriate 

services considering the socio cultural and spiritual conditions of the patients. Due to 

the retrospective nature of this study, in which the demographic characteristics, length 

of stay and discharge status of the patients hospitalized in the palliative ward were 
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examined, the symptoms observed during their hospitalization, the stage of pressure 

sores, their response to the treatments and the malnutrition status of the patients could 

not be evaluated. When the current literature was examined, it was seen that the 

concept of palliative care was not adequately examined. It seems that there is a need 

for studies that will examine the clinical characteristics and discharge status of patients 

hospitalized in the palliative service, and the benefits and harms of long-term 

hospitalization.     

Keywords: Pallative Care, Elderly Health, Family Medicine 
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Adolesan Gebelerde Toxoplasma Seroprevelansının 
Değerlendirilmesi    

Kemal Hansu  

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 

 

Amaç: Neonatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biri 

olup, konjenital toxoplasmozise neden olan, tüm dünyada ve ülkemizde 

yaygın olarak görülen toxoplasma enfeksiyonunun; adolesan gebelerde ki 

seroprevalansının değerlendirilerek konunun güncel önemine dikkat 

çekmek ve hekimlere adolesan gebeliklere yaklaşımda katkı sağlamak 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 01/01/2012 - 31/12/2020 tarihleri arasında 

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

polikliniğine, gebeliğin ilk trimesterinde rutin kontrol için başvuran 15-19 yaş arası 

gebeler sistemden retrospektif olarak taranarak kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Olgulara 

ait demografik veriler ve test sonuçları hastanemiz laboratuvar bilgi sistemi 

kayıtlarından alınmıştır. Hastaların anti-T. gondi IgM ve IgG değerleri Cobas E 601 

cihazıyla hastanemiz mikrobiyoloji laboratuarında çalışılarak saptandı. Anti- T. gondi IgM 

indeksi >1 değerler pozitif, <0.8 negatif, 0.8 ile 1 arasındaki değerler belirsiz olarak 

değerlendirildi. Anti-T. gondi IgG için ise >3 mIU değerler pozitif, <1,5 mIU değerler 

negatif ve 1,5-3 mIU/ml arası olan değerler belirsiz olarak kabul edildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil olan 15-19 yaş arası toplam 3281 hastanın kan 

örneğinde toxoplasma İgM antikor değerleri incelenmiş; 63 (% 1,9)  hastada anti 
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toxoplasma İgM (+), 3184 hastada anti toxoplasma İgM (-) ve 34 hastanın sonucu ise 

belirsiz olarak raporlanmıştır. 1874 kan örneğinde toxoplasma İgG antikoru çalışılmış 

702 (%37) hastada İgG (+), 1158 hastada İgG (-) ve 14 hastada ara değer olarak 

raporlanmıştır.  

Sonuç: Adolesan gebelerdeki toxoplasma seroprevelansının bölgemizde ki genel gebe 

popülasyonunun toxoplasma seroprevelansı ile benzer olduğu, ülkelere ve bölgelere 

göre değişim göstermekle beraber literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür. Adolesan 

yaş grubundaantenatal dönemde ve gebeliğin ilk trimesterinde toxoplama taramasının 

neonatal sonuçlara katkısı olacağı ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasının önemli 

olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Adolesan gebelik, toxoplasma gondii, 

seroprevelans 

Anahtar Kelimeler: Adolesan Gebelik, Toxoplasma Gondii, Seroprevelans 
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Malign Kemik Tümörlerine Yönelik Rezeksiyon Sonrası 
Endoprotez ile Rekonstruksiyon Uygulanarak Tedavi Edilen 
Hastalarımızda Orta ve Kısa Dönem Sonuçlar  

Reşit Sevimli 

İnönü Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Malatya 

 

Amaç: Kliniğimizdeki malign kemik tümörleri hastalarımızdan rezeksiyon 

tümör protezi uyguladığımız hastaların retrospektif olarak sonuçlarını 

değerlendirmeyi ve literatür ile karşılaştırmak istedik.  

Giriş: Malign kemik tümörleri tedavisinde önce yaşam sonrada kaliteli 

yaşam hedeflenmekte olup bu bağlamda ekstremite koruyucu cerrahi önem 

arz etmektedir. Tümörün rezeksiyonu ve endoprotez ile rekonstrüksiyonu 

bu hastalarda başarılı şekilde uygulanabilmektedir.  

Materyal Metot: Kliniğimizde 2012 ile 2019 yılları arasında malign kemik tümörü 

nedeniyle endoprotez uyguladığımız 38 hastayı inceledik. Hastaların yaş, cinsiyet, 

histopatolojik tanı, rezeksiyon miktarı, metastaz yada primer kemik tümörü, enfeksiyon, 

çıkık, anatomik yerleşimi ve MSTS(Musculoskeletal Tumor Society Score) verilerini 

kaydettik.  

Bulgular: Takip süreleri ortalama 38(max:98, min:12) ay olan hastalardan 9(%23) 

humerus, 22(%56) femur, 8(%21) tibia lardan rezeksiyonlar yapılmıştı. Hastaların 

12(%32)’sinde primer kemik tümörü olup diğer 26(%68) hastada ise kemik metastazı 

vardı. Hastalarımızdan 6 sı ex olup takip edilen 32 hastalardan 1’inde çıkık, 2’sinde ise 
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enfeksiyona rastlanmıştır. Takibe devam edilen 32 hastamızın MSTS skoru ortalama %73 

(max:%100, min: %43) olarak hesaplandı.  

Sonuç: Ekstremite korumayla beraber rezeksiyon, ekstremitelerin çoğu malign 

tümörleri için bir tedavi seçeneği olarak kabul görmüştür. Fonksiyon, görünüş, duygusal 

kabullenim gibi avantajlarını düşününce, ekstremite koruma ablatif bir prosedüre tercih 

edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler Limb Salvage Cerrahi, Rekonstrüksiyon, Endoprostez, Malign Kemik 

Tümörü 
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Prostat Biyopsisi Sırasında Oluşan Ağrı Düzeyi ile Patoloji 
Sonuçları Arasında İlişki Var mı?    

Mehmet Oğuz Şahin  

Manisa Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği (ORCID 0000-0002-1985-9312)    

 

Giriş ve Amaç Transrektal ultrason kılavuzluğunda yapılan prostat biyopsisi 

(TRUS-PBx) prostat kanseri (PCa) tanısı koymak için standart yöntemdir. 

TRUS-PBx hastalar tarafından genelde tolere edilebilmesine rağmen ağrılı 

bir işlemdir. Yapılan çalışmalarda biyopsi yapılan olguların yaklaşık 

%30’unda orta derecede veya şiddetli bir ağrının söz konusu olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca işlemin uygulandığı olguların %19’unun anestezi 

uygulanmaksızın biyopsi yapılmasını istemediği, %6’sının ise işlemin genel 

anestezi altında yapılmasını tercih ettiği rapor edilmiştir. Bu çalışmada, 

TRUS-PBx uygulamalarında oluşan ağrı düzeyinin, patoloji sonuçları ve PCa 

hastalarında klinik evre, Gleason skoru ve malign kor sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmayı 

amaçladık.    

Gereç ve Yöntem Ocak 2008 ile Eylül 2018 tarihleri arasında prostat spesifik antijen 

(PSA) yüksekliği (≥2,5 ng/ml) olması ve/veya parmakla rektal incelemede prostatında 

şüpheli lezyon tespit edilmesi üzerine ilk kez TRUS-PBx yapılan 275 hastaya 10 kor 

prostat biyopsisi uygulanmıştır. Prostat biyopsisi öyküsü olan, herhangi bir nörolojik 

hastalığı olan, kronik pelvik ağrı sendromu olan, bilinen üriner ya da genital malignitesi 

olan, kanama diyatezi olan ve aktif üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar çalışmaya 

dahil edilmemişlerdir. Tüm hastalara işlemden 1 saat önce lavman ve gentamisin 160 

mg (İM) ile profilaksi sağlanmıştır. İşlemden 5 dakika önce 12.5 gr lidokain jel rektal 
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yoldan uygulanmıştır.  Ağrı skorları 10’luk lineer vizüel analog skala (VAS) kullanılarak, 

biyopsi esnasında iğne girişi sırasında ağrı düzeyi değerlendirildi. VAS skorunda 0 ağrısız 

(veya hiç rahatsızlık duymadım) olarak skorlandırılırken, 10 dayanılmaz ağrı (veya 

dayanılmaz rahatsızlık) olarak belirlendi. Patoloji sonuçları ve PCa sonuçlu 60 hastanın 

klinik evreleri, toplam Gleason skorları ve malign kor sayısı ile ağrı skorları 

karşılaştırılmıştır.    

Bulgular Yaş ortalamaları 68.69±7.51 idi. Ortalama ağrı skoru kanserli hastalarda 

5.30±2.37, benign grupta 4.69±2.41 olup istatistiksel olarak farklı değildi (p=0.227). 

Altmış prostat kanserli hastanın 18’u (%30) evre 1, 21’er tanesi de (%35) evre 2 ve 3 idi. 

Evre 1, 2 ve 3 için ortalama ağrı skorları sırası ile 4.80±2.66, 5.25±2.30 ve 4.67±2.64 idi 

ve istatistiksel fark yoktu (p=0.675). Toplam Gleason skoru ve kanser saptanan biopsi 

kor sayıları açısından incelendiğinde de fark saptanmadı (sırası ile p=0.205 ve p=0.488).    

Sonuç Prostat biopsisi sırasında oluşan ağrının, benign ya da malign patoloji sonuçları 

açısından ve prostatta var olan malignitenin evresi, toplam Gleason skoru ve malign kor 

sayısı ile arasında ilişki saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Prostat Biyopsisi, Transrektal Ultrasonografi, Vizüel Analog Ağrı 

Skalası 
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Obez Hastalarda Akupunktur Tedavisi Öncesi ve Sonrası Serum 
Leptin ve Nesfatin-1 Seviyelerindeki Değişiklikler  

Tevhid Aydın1, Ruhuşen Kutlu2, Hayriye Alp3, İbrahim Kılınç4  

1Çumra İlçe Sağlık Müdürlüğü (ORCİD 0000-0003-4109-6347)  
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp Fakültesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim 
Dalı  
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Amaç: Obezite pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, 

hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada obez 

hastalarda akupunktur öncesi ve sonrası serum leptin ve nesfatin-1 

düzeylerindeki değişiklikleri incelemeyi amaçladık.  

Gereç ve yöntem: Terapötik önlemlere yönelik bir müdahale araştırması 

olan bu çalışmanın 01.10.2017-01.03.2018 tarihleri arasında Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne ve  Geleneksel ve 

Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne kilo verme amacıyla müracaat eden 18 yaş ve üzerinde, 

beden kitle indeksi(BKİ) ≥25.0 kg/m2 olan 90  kişide yapıldı.  Çalışmaya katılanlar 30’ar 

kişilik üç gruba ayrıldı. İlk gruba akupunktur yaptıranlar, ikinci gruba diyet yapmak için 

başvuranlar, üçüncü gruba ise kilo verme amaçlı herhangi bir girişimde bulunmayan BKİ 

> 25.0  kg/m2 olan kişiler alındı. Çalışmaya katılan kişiler ile ilgili verilerin toplanmasında 

araştırmacıların literatür doğrultusunda geliştirdikleri bir anket formu kullanıldı. Ankette 

ad soyad, yaş, meslek vb. demografik verileri sorgulandı. Ayrıca katılımcıların 

antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel, kalça ve boyun çevreleri) 

yapıldı. Beden kitle indeksi (BKİ) = Ağırlık (kg)/Boy²( m2) formülü ile hesaplandı. BKİ 

değeri 18.50 (kg/m2)’nin altında olanlar zayıf, 18.50–24.99 (kg/m2) arasında olanlar 
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normal kilolu, 25.0–29.99 (kg/m2) arasında olanlar fazla kilolu, 30.0 (kg/m2) ve üzerinde 

olanlar obez olarak değerlendirildiAraştırmanın öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa 

serum leptin ve nesfatin-1 düzeyi ölçümü için toplamda 5 cc kan alındı. Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı araştırma 

laboratuvarlarında ölçümler yapıldı.     

Bulgular: Çalışmaya katılanların 44’ü (%48,9) erkek, 46’sı (%51,1) kadındı. Üç grup 

arasında araştırmanın 0. ve 30. Günü ölçülen leptin düzeyleri açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Leptin düzeyleri akupunktur ve diyet 

gruplarında azalırken; kontrol grubunda artmiştı (p<0.05). Üç grup arasında 

araştırmanın 0. Ve 30. Günü ölçülen nesfatin-1 düzeyleri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Nesfatin-1 düzeyleri akupunktur ve diyet gruplarında 

artarken; kontrol grubunda azalmıştı. (p<0.05). Üç grup arasında araştırmanın 0. ve 30. 

Günü ölçülen vücut ağırlıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı 

(p<0.05). Akupunktur, diyet ve kontrol gruplarındaki vücut ağırlıklarında azalma tespit 

edildi (p<0.05).  

Sonuç: Çalışmamızda akupunktur tedavisinin kilo vermeyi desteklemesi, mevcut diğer 

çalışmalarla da uyumlu bulunmuştur. Çalışmamızda akupunkturun kilo vermeyi 

desteklemede kullanılabilecek yardımcı tedavi metodu olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Obesite, Akupunktur, Nesfatin-1, Leptin 
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Uzaktan Eğitim Sürecinde DEHB Tanılı Çocuk ve Ergenlerin 
Ekrana Maruz Kalmalarının Değerlendirilmesi    

Canan Kuygun Karcı  

Dr. Ekrem tok ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi (ORCID iD: 0000-0002-9355-9449)  

 

Amaç: Covid-19 pandemisi ile okulların uzaktan eğitime geçmesi çocuk ve 

ergenlerin dijital dünya ile uğraşını zorunlu kılmıştır. Bu zaruriyetin 

avantajlarının yanı sıra şu anda gözlenen ya da ileriki zamanlarda ortaya 

çıkabilecek pek çok dezavantajı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada 

uzaktan eğitim sürecinde Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 

tanılı çocuk ve ergenlerin ekrana maruz kalmalarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Polikliniğimizde DEHB tanısı ile takipli 50 çocuk ve ergen 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik ve ekran 

süresi verilerini içeren form, görüşme esnasında doldurulmuştur.  

Bulgular: Çalışmamıza 25 kız, 25 erkek olmak üzere toplam 50 DEHB tanılı çocuk ve 

ergen dahil edilmiştir. Hastaların uzaktan eğitim sürecinden önceki günlük televizyon 

izleme saatleri ortalama 2,14±1,76 iken uzaktan eğitim süreci ile birlikte bu oran 

ortalama 2,58±2,35 saate yükselmiştir. Uzaktan eğitim süreci öncesinde hastaların ders 

amacı dışında tablet/bilgisayar/telefon ile geçirdikleri vakit günlük ortalama 2,76±1,80 

iken uzaktan eğitim sürecinde bu oran 4,87±3,64’ e yükselmiştir. Uzaktan eğitim 

sürecinde hastaların online ders izleme süreleri günlük ortalama 2,78±2,59 olarak 

saptanmıştır. Sonuç: DEHB tanısının bağımlılık açısından risk faktörü oluşturduğu 
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bilinmektedir. Son yıllarda giderek artan bir sorun olan internet bağımlılığı riski pandemi 

sürecinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışma bulguları uzaktan eğitim 

sürecinde DEHB tanılı çocuk ve ergenlerin ekrana maruz kalışlarının artışı online ders 

saatinin çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Ekrana maruz kalmaları ve ilişkili 

olabilecek psikopatolojilerin iyi bilinmesi, gerekli önlemlerin alınması ve uygun 

müdahalelerin yapılması açısından büyük önem taşımaktadır.    

Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, DEHB, ekrana maruz kalma 
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Comparison of C-reactive protein /Albumin Ratio in Patients 
with Isolated Systolic Hypertension and Healthy Subjects 

Murat Selçuk 

Health Science University, Sultan II. Abdülhamid Han Training and Research Hospital, 
Department of Cardiology, Istanbul (ORCID iD: 0000-0002-6386-0142) 

 

Abstract Background  

The present study aimed to compare the association of C-reactive protein 

(CRP) /Albumin Ratio (CAR) in patients with isolated systolic hypertension 

(ISH) and healthy subjects.  

Material and methods 

In total, 80 patients with ISH were included in the study. The diagnosis of 

ISH was accepted as the mean systolic blood pressure higher than 140 

mmHg and mean diastolic blood pressure lower than 80 mmHg on 24-hours Holter 

monitoring. The control group was consisted of 40 healthy subjects with normal blood 

pressure on 24-hours Holter monitoring. The CAR was obtained by dividing CRP to 

albumin.  

Results  

Patients with ISH were older and had higher prevalence of diabetes mellitus. The other 

baseline features were indifferent between patients with ISH and control subjects. In 

regard to laboratory analysis, patients with ISH had higher low density lipoprotein, 

blood urea nitrogen, red cell with distribution, CRP, and CAR; but lower albumin levels. 

According to multivariate analysis, age and CAR (OR: 2.86, P=0.017) were independent 
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predictors of ISH. In a receiver operating characteristic (ROC) analysis, the optimal cut 

of value of CAR in predicting ISH was 0.0098 (AUC: 0.814, p<0.001) with sensitivity 80.5% 

and specificity 71.8%.  

Conclusion 

Based on the study results, we found that CAR was an independent predictor of ISH. As 

a simple and inexpensive parameter, this index can be used as an additional diagnostic 

test to predict ISH in older patients. 

Anahtar Kelimeler: CAR, Isolated Systolic Hypertension, Predictor 
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Investigation of The Relationship Between Glomerular 
Filtration Rate and Aortic Propagation Velocity, Epicardial Fat 
Thickness, and Carotid Intima-Media Thickness in Patients with 
Chronic Kidney Disease 

Emin Asoğlu  

Mardin State Hospital (ORCID 0000-0003-1302-1006)  

 

Background: Cardiovascular disease (CVD) is the primary cause of mortality 

and morbidity in chronic kidney disease (CKD) patients. Aortic propagation 

velocity (APV), epicardial fat thickness (EFT), and carotid intima-media 

thickness (CIMT) measurements could provide additional information on 

assessing renal decline in CKD patients. The study aimed to evaluate EFT, 

AVP, and CIMT in CKD patients and then investigate the association among 

those parameters.  

Methods: A total of 170 CKD consecutive subjects were enrolled in the study. Patients 

were divided into five groups according to their GFR values. Each patient underwent 

complete transthoracic echocardiography examination. APV, EFT and CIMT were 

measured for analyses. A multivariate linear regression model was used for analysis to 

determine the independent predictors of GFR.  

Results: The lowest APV was observed in stage IV-V, and the highest APV was observed 

in stage I-II (p < 0.001). Stage IV-V patients had the highest EFT, and stage I-II patients 

had the lowest EFT (p < 0.001). Moreover, the lowest CIMT was observed in stage III, 

and the highest APV was observed in stage V (p < 0.001). GFR was significantly and 

positively correlated with APV and negatively correlated with EFT and CIMT. In 
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multivariate analyses, APV (OR: 0.289, p < 0.001), EFT (OR: -0.135, p < 0.001) and CIMT 

(OR: -0.388, p < 0.001) were independent predictors of GFR.  

Conclusion: We found that APV decreased, and EFT and CIMT increased as CKD 

progress. The present study suggests that APV, EFT, and CIMT might be incorporated 

with the examination of CKD patients in daily practice. Key words: Chronic kidney 

disease; Aortic propagation velocity; Epicardial fat thickness; Carotid intima-media 

thickness. 

Keywords: Chronic Kidney Disease, Aortic Propagation Velocity, Epicardial Fat 

Thickness, Carotid Intima-Media Thickness. 
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Açık Ve Kapalı Kasık Fıtığı Tamiri Yapılan Olgularda Cinsel 
İlişkiye Başlama Zamanın Değerlendirilmesi  

Hasan Yaşar, Azad Gazi Şahin  

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.  

 

 

Giriş ve Amaç: İnguinal herni diğer bir adıyla kasık fıtığı, karın duvarı fıtıkları 

içinde en sık görülen fıtıklardır. Erkeklerde kadınlara oranla görülme sıklığı 

yaklaşık 3 kat daha fazla olan kasık fıtığı, tüm fıtık türlerinin %70-80'ini 

oluşturur. Teknolojideki hızlı gelişime rağmen kasık fıtığının günümüzde 

tedavi yöntemi halen ameliyattır. Fıtık ameliyatı olacak bireylerde, 

operasyon sonrası cinsel yaşamın sekteye uğraması korkusu sıkça karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız açık ve kapalı yöntemlerle opere 

edilen erkek kasık fıtığı olgularının cinsel ilişkiye başlama zamanlarını 

belirlemektir.    

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2019 - 20 yıllarında kasık fıtığı nedeniyle opere edilmiş, 

cinsel olarak aktif erkek hastalar alındı. 66 hastaya Lichtenstein hernioplasti, 48 hastaya 

trans-abdominal preperitoneal fıtık onarımı(TAPP) operasyonu uygulandı. Hastalara 

kendilerini iyi hissettikleri zaman cinsel aktiviteye başlayabilecekleri anlatıldı. Hastalar 

ikinci hafta ve ikinci ay kontrolüne çağrılarak taburcu edildi.    

Bulgular: Lichtenstein hernioplasti operasyonu uygulanan hastaların yaş ortalaması 

44,3 idi. TAPP operasyonu uygulanan hastaların yaş ortalaması 46,9 idi. İkinci ay 

kontrollerinde açık ameliyat olanların %9.1’i, kapalı ameliyat olanların % 16.1’i 

ameliyattan bir hafta sonra; açık ameliyat olanların %21.2’si, kapalı ameliyat olanların 
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%33.2’si ameliyattan iki hafta sonra; açık ameliyat olanların %33.3’ü, kapalı ameliyat 

olanların % 29.1’i ameliyattan üç hafta sonra; açık ameliyat olanların %27.3’ü, kapalı 

ameliyat olanların % 12.3’ü ameliyattan dört hafta sonra cinsel aktiviteye başladıklarını 

ifade ettiler.    

Sonuç: Laparoskopik cerrahinin yaygınlaşması ile fıtık ameliyatları kapalı yöntem ile 

yapılabilir olmuş, bu da hastaların daha hızlı iyileşip daha erken taburcu olmalarına, 

günlük hayata dönüşlerinin daha hızlı olmasına vesile olmuştur. Çalışmamızda 

laparoskopik yöntem ile fıtık tamiri yapılan olguların, açık cerrahi ile fıtık tamiri yapılan 

olgulara göre daha erken cinsel yaşama döndüklerini düşündüren bulgular 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler:  Kasık fıtığı, Cinsellik, Laparoskopik Cerrahi 
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Üniversite Öğrencilerinin Aile Hekimleriyle Riskli Sağlık 
Davranışları Hakkında Görüşme Durumları  

Başak Korkmazer1, Demet Şafak2, Erkan Melih Şahin3  

1TC Sağlık Bakanlığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği  
2 Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği  
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aile Hekimliği AD  

 

Giriş: Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Aile Hekimliği sistemine tam olarak 

geçilmiş olsa da, sevk zorunluluğu olmaması nedeniyle kişilerin Aile 

Hekimleri ile ne sıklıkla ve hangi amaçla görüştükleri bilinmemektedir. 

Özellikle genç yaş grubunun genel popülasyona kıyasla daha az sıklıkta Aile 

Hekimleriyle görüştüğü bilinmektedir. Bu durum özellikle koruyucu sağlık 

hizmetleri açısından kaçırılmış fırsatlara neden olmaktadır. Çalışmamızda 

üniversite öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarını taramak ve gençlerin 

aile hekimleriyle görüşme durumlarının riskli sağlık davranışlarına etkisini araştırmak 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Kesitsel-analitik desende planlanmış olan çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nin merkez ilçesinde 2016-2017 döneminde eğitim alan tüm fakülte ve 

yüksekokullarda okuyan öğrencileri temsil etmek üzere güncel öğrenci sayısı üzerinden 

cinsiyet ve sınıf açısından yapılan tabakalama sonrası seçilen 2509 kişi ile yürütüldü.  

Bulgular: Katılımcıların %50,2’si kadın, %49,8’i erkekti. %68,6’sı daha önce aile 

hekimiyle görüşmüştü, bu oran kadınlarda (%74,7) erkeklerden (%60,5) yüksekti. Son 10 

yıldır ağırlıklı olarak kırsalda yaşamış olanlar (%74,9) kentli (%66,7) ve yurt dışı menşeili 

(%50,0) olan yaşıtlarına kıyasla daha fazla aile hekimiyle görüşmüştü. Katılımcıların öznel 
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gelir algıları ve ailesel gelir algıları ile aile hekimini ziyaret durumları arasında anlamlı 

negatif korelasyon mevcuttu. Aile içinde şiddete tanık olmuş öğrencilerin oranı, aile 

hekimini hiç ziyaret etmemiş öğrenciler arasında (%8,9), aile hekimlerini ziyaret etmiş 

öğrencilerden (%12,0) anlamlı düşüktü. Öğrencilerin Aile Hekimleriyle en sık görüşme 

yaptıkları konular sağlıklı yaşam (%15,4), ruh hali (%10,3) iken riskli sağlık 

davranışlarında görüşme oranları %10’un altındaydı.  

Sonuç. Çalışmamızda hatırı sayılır bir oranda Aile Hekimi ile görüşme olduğu tespit 

edilmiş olup bu görüşmelerin sığ kaldığı düşünülmüştür. Görülen odur ki, riskli sağlık 

davranışlarında Aile Hekimlerinin genç erişkinlere yönelik sorgulamaları eksiktir; bu 

durum önlenebilir risklerle ilgili koruyucu hekimliğe yönelik fırsatların kaçırılmasına yol 

açmaktadır Aile Hekimleri genç erişkinlere verdikleri hizmeti zenginleştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Aile Hekimi, Kaçırılmış Fırsatlar 
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Otizm Spektrum Bozukluğu’nda Prenatal Dönemde Sigara, 
Progesteron ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparine Maruz 
Kalınması  

Asiye Arıcı Gürbüz 

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği, Adana 
(ORCID iD:0000-0003-2508-7125)  

 

Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sözel ve sözel olmayan iletişimde 

kısıtlılık, sosyal etkileşim ve davranışsal alanlarda bozulma ve kısıtlı ilgi alanı 

ile karakterize nörogelişimsel bozukluktur. Yaygınlığının son yıllarda giderek 

arttığı ileri sürülmektedir. Klinik şiddeti ise her bireyde değişkenlik 

göstermektedir. Günümüzde etyolojisi tam olarak bilinmemekte ve genetik 

faktörler tek başına etyolojiyi aydınlatamamaktadır. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarda prenatal dönemdeki çevresel faktörlerin OSB etiyolojisinde 

önemli rolü olduğu savunulmaktadır. Bu çalışmada prenatal dönemde sigara, 

progesteron ve düşük molekül ağırlıklı heparine (DMAH) maruz kalınması ile OSB klinik 

şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Polikliniğimizde OSB tanısı ile takip edilen 33 çocuk ve ergen 

çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara görüşme esnasında çalışmacı tarafından 

hazırlanan sosyodemografik veri form ve otizm klinik değerlendirmesinde kullanılan 

Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC) doldurtulmuştur.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen çocuk ve ergenlerin 27’si (% 81.8) erkek, 6’sı (%18.2) kız 

idi. Yaş ortalaması 83.28±47.20 ay idi. Katılımcıların %36.4’ü herhangi bir eğitim 

almazken, %60.6’sı özel eğitim alıyor,%3’ü ise kreşe gidiyordu. Gebelik döneminde anne 
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sigara kullanım oranı %18.2, progesteron kullanımı %15.2 ve DMAH kullanım oranı ise 

%9.1 idi. Prenatal dönemde sigara, progesteron ve DMAH'e maruz kalan OSB’li 

bireylerin ABC toplam puanı ve alt ölçek puanları ile sigara, progestreon ve DMAH'e 

maruz kalmayan OSB’li bireylerin ABC toplam puanı ve alt ölçek puanları arasında 

istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.005).  

Sonuç: Yapılan çalışmalarda prenatal dönemde annenin sigara kullanımının OSB 

etyolojisinde rol oynadığı ve sigaraya maruz kalınması nörogelişimsel etkilerinin 

postnatal dönemde de devam ettiği gösterilmiştir ancak bir meta-analizde sigara ile 

otizm arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Çalışmamızda ise annenin sigara 

kullanımının OSB klinik şiddetinde anlamlı olarak değişikliğe neden olmadığı 

saptanmıştır. İntrauterin progesterona maruz kalınması OSB’ye primer neden olmaktan 

çok oosit yapısına etkisi ile sekonder olarak yol açabileceği ileri sürülmektedir. Bu 

mekanizmanın yeterince açıklanamamasına ek olarak OSB’nin klinik şiddeti ile ilgili bir 

çalışma da bulunmamaktadır. Heparin bağlayan proteinin serum seviyesinin OSB’li 

bireylerde arttığı bilinmektedir ancak DMAH kullanımı ve OSB ile ilişki de bir çalışma 

bulunmamaktadır. Çalışmamızdaki faktörlerin OSB’nin etyoloji ve klinik şiddeti ile 

ilişkisinin incelenmesi için geniş örneklemli prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: OSB, Prenatal Dönem, Sigara, Progesteron, DMAH 
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Özel Bir Hastaneye Check Up Amacıyla Başvuran Hastaların 25-
Hidroksi Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi  

Meral Gülbaran 

Aile Hekimliği - Şişli MYO İlk ve Acil Yardım Bölümü, İstanbul – ORCID iD: 0000-0003-0196-
3733 

 

AMAÇ: Günümüzde D vitamini eksikliği küresel bir sorun hatta salgındır. Son 

yıllarda ülkemizde farklı hasta gruplarında D vitamini düzeyleri ile ilgili 

çalışmalar yapılmaktadır. Biz de özel bir hastaneye check up - sağlık kontrolü 

amacıyla başvuran sağlıklı bireylerdeki D vitamini düzeylerini retrospektif 

tarayarak farklı bir bölge ve sosyoekonomik kesimdeki verileri bilim 

insanlarının kullanımına sunduk.  

GEREÇ ve YÖNTEM: 01.01.2017 - 31.12.2020 tarihleri arasında herhangi bir 

yakınması olmaksızın sağlık kontrolü amaçlı polikliniklerimize başvuran, 

daha önce 25 hidroksivitamin D düzeyleri saptanmamış, son 6 aydır vitamin - bitkisel 

destekler dahil herhangi bir ilaç, besin desteği kullanmayan hastaların D vitamini 

düzeyleri retrospektif derlendi. Veriler ciddi eksiklik (<12 ng/mL), eksik (12-20 ng/mL), 

yetersiz (21-29 ng/mL), yeterli (30-149 ng/mL) ve patolojik yüksek (≥150 ng/mL) 5 gruba 

bölündü. Cinsiyete göre bölünen gruplar dermografik veriler, kalsiyum ve albümin 

düzeyleri yönünden karşılaştırıldı.      

BULGULAR: Her iki cinsiyet karşılaştırmasında hiçbir grupta ve veride istatistiki anlamlı 

fark saptanmamıştır. Yapılan tetkiklerde kadınların sadece 19.79 unda, erkeklerin ise 

18.09 unda serum 25 Hidroksi D3 vitamini normal sınırlarda çıkmıştır. Veriler tablo I’de 

özetlenmiştir. 
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  KADIN ERKEK 

  ng/mL n % Yaş Ca Alb n % Yaş Ca Alb 

G1 <12 1358 18.10 42.60±18.75 9.19±0.55 3.55±0.84 805 19.70 48.2±20.06 9.21±0.78 3.34±0.86 

G2 12-20 2378 31.70 38.41±15.93 9.46±0.46 4.0±0.62 1404 34.36 41.1±16.99 9.62±0.52 4.10±0.74 

G3 21-29 2276 30.34 38.56±17.88 9.59±0.60 4.16±0.49 1137 27.83 39.4±21.10 9.74±0.62 4.25±0.63 

G4 30-149 1485 19.79 41.22±23.58 9.72±0.61 4.03±0.60 739 18.09 31.5±27.48 9.81±0.75 4.20±0.64 

G5 >150 5 0.07 66.00±14.48 9.02±0.43 3.74±0.18 1 0.02 35.0±0.00 10.26±0.00 3.85±0.00 

TOPLAM 7502 100 39.79±18.83 9.48±0.58 3.93±0.70 4086 100 40.3±21.58 9.6±0.68 3.87±0.83 

  

SONUÇ: D vitamini; yağda eriyen vitamin olup endojen olarak uygun biyolojik ortamda 

sentezlenebildiği için hormon - hormon öncüsü de olan bir grup steroldür. Uzun yıllardır 

bilinen etkileri kalsiyum, fosfor metabolizması, kemik mineralizasyonu üzerine olmakla 

birlikte son yıllarda eksikliği - yetersizliğinin yaygın kanserler, kardiyovasküler 

hastalıklar, metabolik sendrom, enfeksiyöz - otoimmun hastalıklar dahil pek çok kronik 

hastalıkla ilişkili bulunmuştur. Bu hastalıkların spektrumu özellikle endişe vericidir. 

Gözlemsel çalışmalar sanayileşmiş ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ülkelerin 

birçoğunda bile D vitamini yetersizliğinin yaygın olduğunu göstermektedir. Güneşten 

faydalanma, beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam konusunda toplumun üst diliminde 

bulunan çalışma grubumuzdaki hastalarımızdaki benzer veriler de dikkat 

çekicidir.  Burada önemli bir tartışma konusu da son yıllarda sıklıkla sözü edilen D 

vitamini taşıyıcı protein miktarının ve gen polimorfizminin önemli parametreler 

olabileceği ve genel anlayışı değiştirebileceği iddiasıdır. Ancak kesin olan bir şey varsa o 

da günümüzde kullanılan D vitamininin ölçme/değerlendirme kriterlerinin ve referans 

aralıklarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğidir. 

Anahtar Kelimeler: D Vitamini Taşıyıcı Proteini, Gen Polimorfizmi, D Vitamini 
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Ehliyet Muayenesi için Başvuran Hastaların Göz Bulguları, 
Kısıtlama Kodları ve Refraksiyon Değerleri  

Mehmet Adam  

Aksaray Üniversitesi Göz Hastalıkları AD. (ORCID iD: 0000-0003-0552-5212)    

 

AMAÇ: Ehliyet almak için aile hekimlerine müracaat eden ve aile hekimleri 

tarafından göz polikliniklerine yönlendirilen hastaların göz bulgularının 

incelenmesi, yönetmeliğe göre ehliyet sınıfları ve kısıtlama kodlarının analiz 

edilmesi amaçlanmaktadır.  

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu amaçla aile hekimleri tarafından polikliniğimize 

yönlendirilen hastalar güncel ehliyet yönetmeliğine göre muayene edilerek 

sağlık raporu düzenlenmiş ve hastaların ehliyet grupları, kısıtlama kodları, 

refraksiyon değerleri incelenmiştir.  

BULGULAR:18-72 yaş aralığında 33'ü erkek, 27'si kadın 60 hastanın yaş ortalaması 

32,17±14,87'di. 46 hastaya ehliyet için ilk muayene yapılırken, 14 hastaya ehliyet 

yenileme muayenesi yapıldı. 12 hasta 1. grup ehliyet şartlarını karşılarken, 48 hasta 2. 

grup ehliyet şartlarını karşılamaktaydı. Yenileme muayenesi olan 2 hastanın ehliyet 

grubu alt gruba düşürüldü. Muayene olan hastaların 21’u emetropken, 17 hasta miyop, 

14 hasta miyop astigmat, 4 hasta hipermetrop, 4 hasta hipermetrop astigmat 

refraksiyona sahipti. 4 hastada amblyopi, 2 hastada keratokonus, 2 hastada göz içi lens,1 

hastada afaki (tek taraflı), 1 hastada egzotropya (diplopisiz), 1 hastada glokom ve 1 

hastada görmeyi etkileyen pterjium tespit edildi. 20 hastanın sağlık raporuna herhangi 

bir kısıtlama kodu konulmazken, 17 hastaya 01.06 (gözlük veya kontak lens), 16 hastaya 
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01.01( gözlük ),12 hastaya belli aralıklarla muayene zorunluluğu (103.3,103.4, 103,5),5 

hastaya ambulans ve ticari araç kullanamaz (102) ve 4 hastaya 101 (monooküler ) 

kısıtlama kod veya kodları bulunan sağlık raporu verildi.60 hastanın sadece 1/3' ü 

kısıtlama kodu olmadan ehliyet alabilir raporu verilirken, 16 hastaya refraksiyon dışında 

kullandıkları araç tipini, araç kullanım saatlerini ve ehliyet sürelerini etkileyen kısıtlama 

kodları olan ehliyet sağlık raporu verilmiştir. 

SONUÇ: Belli aralıklarla yapılan sağlık kontrolleri trafik güvenliği üzerine olumlu etki 

yaparak trafik kaza sıklığını ve ölümleri azaltma potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Göz Muayenesi, Sürücü Sağlık Raporu, Trafik Güvenliği 
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Evde Sağlık Hizmeti Alanlara Bakım Verenlerde Bakım Yükü ve 
Yaşam Doyumu  

İsa Sezek¹, Mahcube Çubukçu², Ahmet Şen³  

¹İlkadım Yeşilkent Aile Sağlığı Merkezi, Samsun  
²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 
Samsun (ORCID ID: 0000-0003-4799-6848  
³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, Samsun 
(ORCID ID: 000-0001-8981-68  

 

Amaç: Evde sağlık hizmeti ile hastaların fonksiyonlarını arttırmak, bağımsız 

yaşamasını sağlamak, hastaneye veya uzun süreli bakım merkezlerine 

yatışlarının engellenmesi amaçlanmaktadır.¹ Çalışmamızda evde sağlık 

hizmeti alanlara bakım verenlerde, bakım yükünün ölçülmesi, bakım yükü 

ile yaşam doyumunun arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: 01.02.2020-01.10.2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri 

Birimi’nde evde sağlık hizmeti alan 133 bakım veren ve 133 sağlıklı kişi çalışmaya dahil 

edildi. Tüm katılımcıların sosyo-demografik verileri, bakım ile ilgili özellikleri sorgulandı. 

Bakım yükü Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği (ZBYÖ) ile yaşam doyumu Yaşam Doyum 

Ölçeği (YDÖ)ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 paket programı 

kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Bakım verenlerin yaş ortalaması 52,5 ± 10,5 yıl, kontrol grubunun 51,2 ± 9,9 

yıldı. Bakım verenler kontrol grubuna kıyasla daha düşük eğitim seviyesine (p<0,001) ve 

daha az sıklıkla sosyal güvenceye sahipti (p<0,001). Bakım verenlerin ortalama ZBYÖ 
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skoru 47,0 ± 16 idi. ZBYÖ skoruna göre bakım verenlerin %46,6’sında ileri, %21,8’inde 

aşırı derecede bakım yükü mevcuttu. Bakım yükü eğitim seviyesi düşük olanlarda, sosyal 

güvencesi olmayanlarda, bakımda kendini yetersiz hissedenlerde ve diğer aile 

bireylerinden yardım alamayanlarda daha yüksekti. Bakım verenlerin ortalama YDÖ 

skoru kontrol grubundan daha düşüktü (p<0,001). YDÖ skoru eğitim seviyesi düşük 

olanlarda ve çalışmayanlarda daha düşük izlendi. ZBYÖ ve YDÖ skorları arasında negatif 

yönde korelasyon mevcuttu (p<0,001).  

Sonuç: Evde sağlık hizmeti alan hastaların bakım verenlerinde bakım yükü yüksekti. 

Bakım yükü eğitim düzeyi düşük olanlarda, sosyal güvencesi olmayanlarda, bakımda 

kendini yetersiz hissedenlerde ve diğer aile bireylerinden yardım alamayanlarda daha 

yüksekti. Evde sağlık hizmeti alanlara bakım verenlerde bakım yükü, yaşam doyumunu 

olumsuz etkilemektedir.  

 

Kaynaklar 

1. Işık O, Kandemir A, Erisen MA, Fidan C. Evde sağlık hizmeti alan hastaların profili ve sunulan 
hizmetin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2016;19(2):171-86. 

 

Anahtar Kelimeler: Evde Sağlık Hizmeti, Bakım Verme, Yaşam Doyumu, Bakım Yükü 
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COVID-19 Pandemisi Döneminde Hekimlerin Kardiyopulmoner 
Rehabilitasyon Hakkında Farkındalık Düzeyinin Araştırılması  

Nalan Doğan1, Elif Yakşi2  

1İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü (ORCID 0000-
0002-7862-4302)  
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
(ORCID 0000-0003-1534-8205)    

 

Giriş: Koronavirüs hastalığı (COVID-19), Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaleti, 

Wuhan şehrinde tespit edilerek tüm dünyada hızla ilerleyen bir pandemiye 

neden olmuştur. Hastalık esas olarak solunum yollarını tutarak 

asemptomatik klinik tablodan, sistemik komplikasyonlara ve mortaliteye yol 

açan klinik durumlara neden olabilir. Ağır hastalık aktivitesi gösteren ve 

sonrasında iyileşen hastalarda kardiyorespiratuar yetmezlik ve genel kas 

güçsüzlüğü görülebilir. Kronik hastalıkların medikal tedavilerine ek olarak 

uygulanan kardiyopulmoner rehabilitasyon (KPR) programlarının olumlu etkileri 

bildirilmiştir, ayrıca COVID-19’ da bu programların etkinliğine dair kanıtlar 

artmaktadır.  Bu çalışmada amaç COVID-19 döneminde hekimlerin kardiyopulmoner 

rehabilitasyon farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesidir.  

Yöntem ve Gereç: Bu kesitsel anket çalışması Mayıs 2020- Haziran 2020 tarihleri 

arasında COVID-19 pandemisinin 3. ayında uygulandı. Farklı branş hekimlerinin dahil 

olduğu bu çalışmada anket değerlendirilmesi online kanallar yolu ile uygulandı. Anket 

iki bölümden oluşmaktaydı. İlk bölümde katılımcıların yaş, cinsiyet, uzmanlık alanı, 

hekimlik süresi gibi demografik bilgileri ve ikinci bölümde COVID-19 geçiren hastalara 
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KPR uygulaması ile ilgili bilgi sahibi olup olmadıkları, KPR endikasyonları, KPR merkezleri 

ve KPR’ ye hasta yönlendirilmesi gibi sorulardan oluşmaktaydı.  

Bulgular: Katılımcıların % 67,5’i kadın, % 37,5’i erkek hekimlerden oluşmaktaydı. 

Hekimlerin % 32’i 0-5 yıl, % 18,7’si 5-10 yıl, % 48,8’i 10 yıl ve üzeri hizmet vermekteydi. 

Tıp fakültesi eğitimi sırasında KPR’ ye yönelik eğitim alan hekimlerin oranı % 14,6’ydı. 

Katılımcıların % 61’i KPR hakkında bilgi sahibiydi, % 26,8’nin çalıştığı hastanede KPR 

ünitesi mevcuttu. Hekimlerin % 31’i COVID-19 geçiren hastalarda KPR’ nin 

uygulanabileceği bilgisine sahipti. COVID-19 sonrası uygun hastaları KPR ünitesine 

yönlendiren hekimlerin oranı % 23,6’ydı. Hekimlerin % 37,4’ü bulundukları şehirde 

COVID-19 geçiren hastaları halinde hastaları yönlendirebilecekleri bir KPR ünitesi olduğu 

bilgisine sahipti.  

Sonuç: COVID-19 pandemisi boyunca uygun endikasyonlarda KPR uygulanabileceği 

bilgisine sahip olan hekimlerin oranı kısıtlıydı. Bu nedenle hekimlerde KPR farkındalığını 

arttırmanın COVID-19 geçiren hastalarda uygun yönlendirme ve tedavi ile hastalığa bağlı 

gelişebilecek morbiditeleri azaltılabileceği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Kardiyak Rehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, 

Farkındalık 
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Türkiye’de Pandemi ve Pandemi Süreç Yönetimi 

Sibel Kaynak, Demet Akaslan, Aybüke Çelik, Emel Doğru  

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik 

 

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan 

ve halihazırda devam eden covid 19 pandemisi küresel bir salgın haline 

gelmiştir. Şüphesiz ki tüm dünya bu virüsle mücadele etmek için büyük çaba 

göstermektedir. Her ülkede virüsün yol açtığı tahribatlar aynı derecede 

olmamakla birlikte salgının sosyal, ekonomik, idari, siyasi, iktisadi, hukuki, 

askerî, dinî ve kültürel etkileri olmaktadır. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Covid 19’u pandemi olarak ilanından 31 gün önce operasyon merkezi kurup, 

ülkede Covid 19 vakası görülmeden 50 gün önce pandemiye karşı yol 

haritasını belirlemiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyetinin covid 19 

salgınına yönelik ülkede vaka görülmeden önce aldığı tedbirlere ve vaka sonrası 

genişletilen tedbirlere değinilmiştir. “Hiçbir hastalık, alacağımız tedbirlerden güçlü 

değildir" yaklaşımıyla hareket edilmiştir. Salgın yönetiminde Türkiye, devlet ve millet 

olarak geçmiş salgınlardan ders çıkartarak bu süreci yönetmeye çalışmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Pandemi, Süreç Yönetimi. 
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Malatya İlinde Beslenme Etiği Konusunun Beslenme 
Alişkanliklarina Etkisi  

Demet Akaslan, Sibel Kaynak, Emel Doğru, Aybüke Kübra Çelik  

İnönü Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik  

 

Malatya ili, Güney ve Orta Anadolu bölgelerinin kesişme noktası olması 

sebebiyle önemli bir konuma sahiptir. Bu konumundan dolayı M.Ö 6000’ ler 

de   yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birçok medeniyete ve 

kültüre ev sahipliği yapan verimli topraklarıyla beslenme alışkanlığı bölgeye 

has bir şekil almıştır. Beslenme alışkanlığının oluşmasında coğrafi konum, 

kültürel bakış, dini inanışlar etkili olmuştur. Toprakların verimli olması 

ve   kültürel zenginlik beslenme konusunda etik değerlerin de oluşmasına 

neden olmaktadır. Etik, doğru davranış olarak adlandırılır ise beslenme etiği; 

beslenme alışkanlığının doğruluğu, uygunluğu toplum tarafından kabul 

görmüş, uygulanmış, gelenek haline getirilmiş ve aktarılan davranış şekillerini sorgular. 

Malatya’da besinin üretiminden tüketimine kadar köklü ve oldukça zengin bir beslenme 

alışkanlığı üzerinde beslenme etiği konusunun etkili olması önem arz etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Malatya, Beslenme, Etik 
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Akut Klor Gazı İnhalasyonu ile Başvuran Hastaların 
Değerlendirilmesi  

Muhittin Akarsu  

Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Birimi (ORCHID iD: 0000-0001-7769-2592) 

 

Giriş ve Amaç: Ciddi toksik dumana maruz kalınması genellikle insan hatası 

veya ekipman arızası nedeniyle meydana gelir. Maruz kalınma sonrası 

asfiksi, akut üst solunum yolları hasarı, gecikmiş pulmoner ödem, solunum 

kas işlev bozukluğu veya tüm bunların kombinasyonu şeklinde solunum 

rahatsızlığına neden olabilir. Klor gazı da üst ve alt solunum yollarında akut 

hasara neden olduğu bilinen güçlü bir toksik gazdır. Hastaların büyük 

kısmının herhangi bir solunum işlev kısıtlılığı olmadan iyileşmesi beklenir; 

ancak bir kısım hastada bronşektazi, bronş hiperreaktivitesi, astım benzeri 

hastalık (reaktif hava yolları disfonksiyon sendromu), bronşiyolit obliterans 

veya rezidüel psikofizyolojik dispne gibi uzun süreli sekeller gelişebilir. Tedavide 

kortikosteroidler sıklıkla kullanılır, ancak seyri ve solunum yolu yaralanmasının 

sonucunu değiştirmedeki etkinlikleri henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Klor yeşil-

sarı renkli, havadan ağır karakteristik kokusu olan bir gazdır. Sanayide alkali ve çamaşır 

suyu yapımında, dezenfektan, kağıt ve tekstil endüstrisinde beyazlatıcı madde olarak 

kullanılmaktadır. Orta derecede suda çözünür olması nedeniyle akciğerde irritan etkileri 

bütün hava yolu boyunca ortaya çıksa da özellikle bronşiyol ve alveollerde belirgindir 

(1,3). Sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) ve bir asit (örn., fosforik asit) karıştırılırsa klor 

gazı ve su meydana gelmektedir. Klor gazı daha sonra su ile reaksiyona girerek 

hidroklorik asit, hipoklorid asit ve serbest oksijen radikallerini oluşturur. Toksisite hem 
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aside bağlı koagülasyon nekrozu hem de serbest oksijen radikallerinden kaynaklanır 

(9,10). Klor zehirlenmesinin en sık nedenlerinden biri hipoklorit içeren ev temizlik 

maddeleri ile asit içeren (hidroklorik ve sülfirik asit) temizlik maddelerinin 

karıştırılmasıyla ortaya çıkan toksik buharın solunmasıdır (4). Maruz kalma süresi uzun 

ve havalandırma da yetersiz ise, hasta göz ve solunum sistemi irritasyonundan yakınır. 

Kısa süreli, yüksek düzeyde maruz kalma, hırıltılı, öksürük, göğüste sıkışma ve nefes 

darlığı gibi akut hava yolu tıkanıklığı semptomlarına neden olabilir. Daha ciddi şekilde 

etkilenen kişiler akut akciğer hasarı ve akut solunum sıkıntısı sendromundan muzdarip 

olabilir (5,6). Dispne, bilinç kaybı ve mortalite gibi ciddi semptomlar genellikle 30 ila 60 

ppm klor gaza maruz kaldıktan 30 dakika ila 1 saat sonra ortaya çıkar 1000 ppm 

konsantrasyonda ölüm birkaç nefes alındığında bile gelişir (7,8).  

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2019’da Kahta Devlet Hastanesi acil servisine hurda demir 

deposunda bulunan eski klor tüpünden gaz sızıntısı meydana gelmesi sonucu ortama 

yayılan dumana 1-10 dakika maruz kalan 5 hasta getirildi. Hastalar acil serviste acil servis 

uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanınca karşılandı. Hastalara 6-8 lt/dk’dan oksijen 

tedavisi başlanarak şikayetleri fizik muayene bulguları arter kan gazları (AKG), akciğer 

grafileri ve uygulanan tedaviler değerlendirildi. Hastalardan verileri bilimsel amaçlı 

kullanılacağı belirtilerek onam alındı. AKG analizinden alveolo–arteryel gradiyent P(A-

a)O2=(713xFiO2/100)-(PCO2/0.8)-PO2 formülü ile hesaplandı. Elde edilen veriler SPSS 

for windows 21 programına girilerek istatistiksel analizleri yapıldı. Tanımlayıcı istatistik 

olarak nitel değişkenlerde oran ( yüzde ), nicel değişkenler de ise ortalama ± standart 

sapma veya ortanca verilmiştir.  
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BULGULAR: Acil servise yaş ortalaması 35,4 ± 13,7 yıl olan beş erkek hasta getirildi. Acil 

de değerlendirilen beş hastanın tümünde öksürük ve nefes darlığı, iki hastada hırıltı, 

göğüs ağrısı ve baş ağrısı, birer hastada da gözde ve boğazda yanma mevcuttu. Olguların 

dakika solunum sayısı 20,4 ± 3,3 ss/ dk idi. Ortalama sistolik arter basıncı değeri 118 ± 

8,3 mmHg diyastolik arter basıncı değeri ise 70 ± 7 mmHg idi. Hastaların ikisinde 

ekspiryumda uzama, yer yer ronkus mevcut olup birinde bazallerde ral mevcuttu. 

Ortalama nabız 88 ± 5,4 atım/dk olarak bulundu. Arteriyel kan gazı değerleri Ph: 7,41, 

PO2 73,4 ± 3,9 mmHg, PCO2: 38,4 ± 3,6 mmHg, HCO3: 25,4 ± 1,9 meq/L, Sat%O2: 98 ± 

1,7 , A-a gradient: 28,2 ± 4,6 idi. İki hastanın akciğer grafisinde  havalanma artışı 

mevcuttu. Diğer üçünün PA grafisi normal sınırlarda idi. Olgulardan fizik muayene ve PA 

grafi bulgusu olan ikisi acil serviste monitörlü gözlemde takip edildi. Diğer üçü ilk 

tedavileri yapılarak tedavi planı ile taburcu edildi. Hastaların tümüne 3-5 lt/dk oksijen 

ve steroid (1 mg/kg), ikisine ek olarak bronkodilatör ( salbutamol-ipratropium bromid) 

ve inhaler sodyum bikarbonat verildi.  

TARTIŞMA: Toksik gaz inhalasyonuna maruz kalan bireylerin semptom ve bulguları 

değişken olup toksik maddeye özgün değildir. Asıl etkinin solunum yolunda olacağı 

açıktır (2,7). Klor gazı solunum yolları için bilinen en toksik ajanlardan biridir. Maruz 

kalınması genellikle evde hipoklorit içeren ürünlerin asit içeren ürünlerle karışımından 

oluşan dumanla ya da sanayide ekipman arızası nedeniyle meydana gelir. Klor gazı 

zehirlenmesine yönelik yapılan retrospektif bir çalışmada başvuruların %73’ünün asit ve 

hipoklorid çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerinin karıştırılmasından, %14’ünün yüzme 

havuzu ile ilişkili ve %7’sinin endüstriyel maruz kalınması ile ilişkili olduğu saptanmıştır 

(2,9). Bizim vakalarımız hurda demir deposunda bulunan eski klor tüpünden gaz sızıntısı 

meydana gelmesi sonucu ortama yayılan dumana maruz kalmışlardır. Maruz kalınma 
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süresi uzun ise hasta göz ve solunum sistemi irritasyonundan yakınır, bireylerde sıklıkla 

gözde, farenks, larenks ve retrosternal bölgede yanma, öksürük, nefes darlığı, takipte, 

taşikardi, baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır (11). Çalışmadaki hastalarda 

öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, gözde ve boğazda yanma, baş ağrısı gibi semptomlar 

saptadık. Orta derece suda çözünen bir gaz olan klor gazına hafif ve orta düzeyde olan 

maruz kalınması; solunum sıkıntısı yaratmadan, gözde yanma, üst solunum yolu ve 

konjonktivada irritasyon, öksürüğe yol açar. Daha yüksek konsantrasyonlarda larenkste 

ve bronşlarda inflamasyon ve doku nekrozu oluşturarak bu bölgelerde ödem, 

bronkospazm, bronkore ve ölü dokular nedeniyle hava yollarında tıkaçlar oluşturur 

(12,13). Çalışmadaki hastaların ortalama PAO2 73,2  mmHg olup hipoksi belirgin değildir 

ve A-a gradienti korunmuştur. Bu durum toksik gaz inhalasyonunun düşük düzeyde 

olması ile açıklanabilir. İki hastada özellikle fizik muayene ve radyolojik değişikliklerin 

saptanması diğer olgulara göre daha yüksek maruz kalınma ile açıklanabilir. Toksik 

madde inhalasyonu sonrası 6 saat içinde semptomlar gerilemiyorsa, altta yatan akciğer 

veya kardiyovasküler hastalık öyküsü mevcutsa, yüksek doz maruz kalınma mevcutsa 

hastaların interne edilmelidir (14). Çalışmadaki hastaların bu kriterleri sağlamamakta 

olup ilk tedaviye yanıt vererek 24 saatlik gözlem sonrası taburcu edilmişlerdir. Tedavide 

birinci basamak solunum yolunu korumak olup oksijen desteği her hastaya 

sağlanmalıdır. Bronş obstruksiyonu olan olgularda bronkodilatörler kullanılabilir. 

İntravenöz steroid uygulaması erken ve geç reaksiyonları önleyebileceğinden 

önerilmektedir (15). İnhale sodyum bikarbonat asidik klor gazını nötralize edeceği 

savunularak ciddi olgulara önerilmektedir. Çalışmadaki hastalara oksijen desteği ve 

intravenöz steroid uygulandı. Fizik muayene bulgusu olan iki olguya buna ek 

bronkodilatör ve inhaler sodyum bikarbonat uygulandı.  Başvuru anında hastalar hızlıca 
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değerlendirilmeli vital bulguları, fizik muayenesi, laboratuvar ve radyolojik tetkiklerine 

göre tedavisi hızlıca düzenlemelidir.  
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Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen Covid 19’lu Çocuklarda 
Vitamin ve Çinko Düzeyleri  

Hatice Uygun1, Sibel Öztürk2, Mehmet Turgut3   

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Adıyaman 
(ORCHID iD: 0000-0002-8695-9129) 

2Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, 
Adıyaman (ORCHID iD: 0000-0002-6768-238X)  

3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Adıyaman 
(ORCHID iD: 0000-0002-2155-8113)  

 

Amaç 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19), özel tedavilerin eksikliği 

nedeniyle dünya çapında sağlık ve ekonomi için ciddi bir tehdit 

oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda D vitamini ve B 12 vitamini ile çinko 

yeterli miktarının, bağışıklık bileşenlerinin normal aktiviteleri, 

enfeksiyonlardan korunma ve varolan enfeksiyonu ortadan kaldırma için 

önemli olduğu belirtilmiştir. Çalışmalarda bu vitaminlerin yeterli miktarlarının SARS-

CoV-2'ye (Şiddetli Akut Solunum Sendromu - koronavirüs-2) karşı koruyucu olabileceği 

ve COVID-19'un seyrini hafifletebileceği öne sürüldü. Çalışmamızda COVID-19 nedeni ile 

hastanede yatırılarak tedavi gerektiren çocuk olguların vitamin ve mineral düzeylerini 

saptayarak sağlıklı çocuklar ile farkını göstermeyi amaçladık.  

Material ve Metod 11.03.2020-01.07.2020 tarihleri arasında hastanemiz çocuk 

hastalıkları servisinde semptom ve bulguları nedeni ile yatırılarak izlenen COVID-19 tanılı 

elli çocuk olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubu olarak ise hastanemiz 

polikliniklerine herhangi bir neden ile başvurmuş, kronik hastalığı olmayan, vitamin ve 
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mineral düzeyleri bakılmış yetmiş olgu dahil edilmiştir. Olguların sonuçları dosyalarının 

retrospektif incelenmesi ile elde edilmiştir.  

Bulgular Çalışmaya hasta grubunda yaş ortalaması 9,88 (±5,69) yaş olan 27’si (%54) kız, 

23’ ü erkek (% 46) elli olgu ile kontrol grubunda yaş ortalaması 11,38 (±6,01)  yaş olan 

41’ i (%58.5) kız, 29’u erkek (%41.6) 70 olgu dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunda yaş 

ve cinsiyet açısından istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0,17, p=0,62). Hasta ve 

kontrol grubunun B12, D vitamini, çinko düzeyleri karşılaştırıldı ve gruplar arasında çinko 

düzeyi (p=0.006) ile D vitamin düzeyleri arasında (p=0.001) istatiksel olarak anlamlı fark 

izlendi. B12 vitamin düzeyleri arasinda istatiksel olarak anlamli fark yoktu (P=0.907).  

Sonuç Hastaneye yatırılarak tedavi gerektiren SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan çocuk 

olgularda D vitamini ve çinko düzeyi istatistiksel olarak anlamlı düşük 

izlenmiştir.  Çocukların D vitamini ve çinko eksikliği erken saptanıp tedavisi yapılır ise 

COVID-19 enfeksiyonuna karşı koruyucu olabilir. 

Anahtar Kelimeler: B 12 Vitamini, COVID-19, Çinko, Çocuk, D vitamini. 
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Vitamin B12 Düzeylerinin Majör Depresif, Manik ve Psikotik 
Ataklarda Karşılaştırması  

 

Yaşan Bilge Şair  

Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı (ORCID 0000-0001-5751-7244) 

 

 

Giriş: Vitamin B12 vücuttaki esansiyel vitaminlerden biridir ve birçok organ 

sistemin işlevleri için gereklidir. Eksikliğinde, hematolojik, nörolojik, 

gastrointestinal ve hatta psikiyatrik semptomlar görülebilir. Vitamin B12 

monoamin nörotransmitterler ve katekolaminlerin sentezinde gereklidir. 

Psikiyatrik semptomlar, diğer sistem fonksiyon bozuklukları ile aynı anda ya 

da öncesinde ortaya çıkabilir (1). Bu semptomlar, amnezi, ajitasyon, 

irritabilite, negativizm, konfüzyon, dikkat-konsantrasyon bozukluğu, uyku bozukluğu ve 

oryantasyon bozukluğu şeklinde olabilir. Vitamin B12 eksikliği olanlarda bipolar 

bozukluk, psikotik bozukluklar, demans, depresyon, panik bozukluk gibi anksiyete 

bozuklukları görülebilir (2). Sadece erişkin ve yaşlılarda değil adölesanlarda da eksikliği 

görülebilir (3). Bu çalışma ile, akut depresif atak, akut manik atak ve akut psikotik atak 

tanıları ile servis yatışı olan hastaların vitamin B12 düzeyleri arasında akut atak sırasında 

fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: 2017 Ocak -2020 Aralık tarihleri arasında akut depresif atak, akut manik atak 

ve akut psikotik atak tanıları ile Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri kliniği yataklı 

servisinde Dr. Öğretim Üyesi Y.B.Ş. tarafından izlenen hastaların akut atak sırasında 
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ölçülen Vitamin B12 düzeyleri geriye dönük olarak taranmıştır. Gruplar normal dağılıma 

uymadığından analizlerde non-parametrik testler kullanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 38 majör depresyon (akut depresif atak), 23 bipolar bozukluk (akut 

manik atak) ve 14 şizofreni (akut psikotik atak) hastası dahil edilmiştir. Grupların yaş 

dağılımlarına bakıldığında, majör depresyonu olan olguların yaş ortalaması 

(Mean±SD=47.68±12.81) bipolar bozukluk (Mean±SD=39.34±10.88) (p=0.008) ve 

şizofreni (Mean±SD=35.50±7.17) (p=0.001) hastalarının yaş ortalamalarından anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. Hastanemizde vitamin B12’nin alt sınırı 186olarak rapor 

edilmektedir. Vitamin B12 düzeyleri incelendiğinde ise majör depresyonu olan olguların 

vitamin B12 düzeyleri (Mean±SD= 377.59±190.20) bipolar bozukluk (Mean±SD= 

271.13±131.21) (p=0.007) ve şizofreni (Mean±SD= 219.23±71.80) (p=0.001) hastalarının 

vitamin B12 düzeylerinden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ancak bipolar bozukluk 

ve şizofreni tanılı hastalar karşılaştırıldığında, iki grup arasında yaş ve vitamin B12 

düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Bu hastalardan vitamin B12 değeri akut 

manik atak tanısı olanların 8’inde (%34.7) ve psikotik atak tanısı olan 2 (%14.2) hastada 

180’in altında ölçülmüştür.  

Sonuç: Vitamin B12 eksikliği ile birçok psikiyatrik semptom ilişkilidir (1-3). Hastaların, 

hastalık öncesi B12 düzeyleri bilinmemektedir bu nedenle psikiyatrik rahatsızlıkları kesin 

olarak B12 eksikliğine bağlayamamaktayız. Rahatsızlıkların vitamin B12 eksikliğine bağlı 

olma ihtimali olmakla birlikte, psikotik bozukluklar ve manik atakların işlevsellikte 

belirgin bozulma ile karakterize olması ve psikotik bozukluklarda paranoid persekütif 

sanrılar ya da eşlik eden depresif belirtiler nedeniyle ya da depresif belirtilerin eşlik ettiği 

karma manik ataklarda iştahta azalma görülebilir. Ataklar uzun süre devam ederse bu 
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durum beslenme yetersizliğine ve vitamin B12 eksikliğine neden olabilir. Bu sonuçlar 

ışığında, bipolar ve psikotik bozukluk tanısı konan hastalarda serum Vitamin B12 

düzeylerinin ölçülmesi ve takip edilmesi önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Majör Depresyon, Bipolar Bozukluk, Şizofreni 
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Serebral Arter Darlığında Monosit/Lenfosit Oranı: Retrospektif 
Analiz  

Ahmet Şair  

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (ORCID iD: 0000-0003-
1384-6518)  

 

Giriş: Akut iskemik inme, serebral arterlerin embolisine bağlı gelişen ve 

mortalite ve morbiditesi yüksek olan nörolojik nedenli acil başvuru 

nedenlerindedir (1). Monosit ve makrofajlar, aterosklerotik hastalığın 

başlamasında ve ilerlemesinde önemli bir role sahiptir (2). Monosit lenfosit 

oranının (MLO) rutin hemogram testlerinden elde edilir ve inflamatuar 

cevabın değerlendirilmesinde kullanılabilen ucuz ve tekrarlanabilen bir kan 

testidir. Monosit lenfosit oranının kardiyovasküler hastalıklarda prognoza 

dair fikir verdiğini gösteren çalışmalar vardır (3). Bu çalışmada, MLO’nun, 

serebral arterlerde aterosklerotik darlık derecesi ile ilişkili olup olmadığı araştırılmıştır.  

Yöntem:2016 Ocak ve 2020 Aralık tarihleri arasında üniversitemiz hastanesinde tanı 

amaçlı serebrovasküler anjiografi yapılan hastaların hemogram değerleri geriye dönük 

olarak taranmış ve MLO oranları hesaplanmıştır. Hastaların yaşı, anjiografide tespit 

edilen darlık derecesi ve MLO oranları kaydedilmiştir. Hasta grupları minimal darlık 

olanlar ve orta – ciddi darlık olanlar olarak iki grupta incelenmiştir. Veriler normal 

dağılıma uymadığı için nonparametrik testler kullanılmıştır.  

Bulgular: Hastaların 88’i erkek 41’i kadındır. Minimal darlığı olanların yaş ortalaması 

70.15±9.73, orta ağır darlığı olanların yaş ortalaması ise 68.81±10.54 olarak 

hesaplanmıştır. Yaş bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Minimal 
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darlığı olan grupta MLO ortalaması 0.22±0.07 ve orta ağır darlığı olanlarda 0.35±0.24 

olarak hesaplanmıştır. Orta-ağır darlığı olanlarda MLO değerleri diğer gruba oranla 

anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır (U=720.000, Z=-2.16, p=0.031).  

Tartışma: Çalışma sonuçlarına göre, MLO’nın darlığın ciddiyeti ile orantılı olarak arttığı 

görülmüştür. Zuo ve arkadaşları (4), karotid arter stenozunun ciddiyeti ile MLO arasında 

benzer sonuçlar bulmuşlardır. MLO 0.36 kesme değerinde %30.9 duyarlılık ve %5.3 

özgüllük ile serebral arterlerin darlık ciddiyetini tahmin edebilmektedir (ROC eğrisi 

altında kalan alan:0.65, %95 CI:0.54-0.76, p=0.031, LR:5.872).   

 

Kaynaklar 

1. Bolayir A,Gokce SF, Cigdem B, Bolayir HA, Kayim Yildiz O,Bolayir E,et al. 
Monocytes/highdensity lipoprotein ratio predicts the mortality in ischemic stroke. 
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2018; 55: 150- 155. 

2. Ley K, Miller YI, Hedrick CC. Monocyte and macrophage dynamics during atherogenesis. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2011;31:1506–16. 

3. Ji H, Li Y, Fan Z, et al., “Monocyte/lymphocyte ratio predicts the severity of coronary artery 
disease: a syntax score assessment,” BMC Cardiovascular Disorders, vol. 17, no. 1, p. 90, 
2017. 

4. Zuo B, Zhu S, Meng X, Zhao D, Zhang J. Monocyte/lymphocyte ratio is associated with carotid 
stenosis in ischemic stroke: A retrospective analysis. Brain Behav. 2019 Oct; 9(10): e01429. 

 

Anahtar Kelimeler: Serebral Arter Stenozu, Monosit/Lenfosit Oranı 
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Obezite, Çocukluk Çağında D Vitamini Eksikliği ile İlişkili midir?  

Gizem Kaynar Beyaz  

Hatay Antakya Şehir Hastanesi Pediatri Kliniği  

 

Amaç: Doğum anından itibaren büyüme gelişme  sırasında kemik yapımı 

ve  sağlığını korumak için yeterli serum D vitamini konsantrasyonları 

gereklidir.  Bu çalışmanın amacı, obeziteye sahip çocuklarda normal kilolu 

akranlarına göre D vitamini eksikliğinin daha yaygın olup olmadığını 

belirlemektir.  

Yöntemler:  Hastane ve klinik sorumlularından gerekli izinler alınarak,  hasta 

veri bankasından 2019 Haziran ile 2020 şubat tarihleri arasında,  16 yaş 

altında çocukluk çağı obezitesine ve aşırı kilo tanısına sahip (VKİ > 25) 46 

çocuk (21 erkek, 25 kız) ve 16 yaş altında yaşına göre normal kiloda (VKİ < 

25)  kabul edilen 45 çocuk (21 erkek, 25 kız)   retrospektif  çalışmaya dahil edildi.  Kan 

basıncı ölçüldü. Tüm deneklerde D vitamini seviyesi, açlık glikozu ve lipid profili not 

edildi.  

Bulgular: Aşırı kilolu olarak kabul edilen çocukların ( Grup I)  VKİ ortanca değeri > 26.1( 

+/- 0.7) , normal kilolu kabul edilen grupta ( Grup II)   ise VKİ ortanca değeri <18.9 ( +/- 

0.6) olarak saptandı.  Grup I yaş ortalaması 11.9 (+/- 1.4), Grup II yaş ortalaması 8.7 (+/- 

4.1) olarak not edildi. Grup I hastaların % 17. 39 ( n=8)'  unda hipertansif sonuçlar 

kayıtlarda saptandı. Bu hastalardan 5 ( %10.87)  inde hiperlipidemi parametrelerinden 

en az 1 tanesi normal sınırların üzerinde seyretmekteydi, bu hastalar metabolik sendrom 

ön tanısı ile dış merkez endokrinoloji birimlerine sevk edildi. D vitamini eksikliği obez 
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çocuklarda daha sıktı (% 91'e karşı % 62, p = 0.001). Serum 25-OH-D konsantrasyon 

düzeyi ile VKİ bağımsız ve ters olarak serum ilişkiliydi (p = 0,001).  Serum 25-OH-D 

düzeyleri ile bel (abdomen) çevresi ters olarak ilişkili saptandı. Lipit profili yüksekliği ile 

serum 25-OH-D düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Metabolik sendrom ön 

tanısı konulan ve dış merkez çocuklarda serum 25-OH-D düzeyleri daha düşük 

saptanmıştır.  

Sonuçlar:  D vitamini eksikliği, güneşli iklime rağmen ülkemizde yaygındır.  D vitamini 

seviyeleri, vücut kitle indeksi ve metabolik sendrom riski ile ters orantılıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı Obezitesi; D Vitamini Eksikliği; Metabolik Sendrom 
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HPV Aşısı Hakkında Aile Hekimlerinin Bilgi Düzeyleri, Tutum ve 
Davranışlarının Değerlendirilmesi  

Betül Aydın1, Sonay İncesoy Özdemir2, Pınar Çelik3  

1Ankara Etimesgut Süvari Aile Sağlığı Merkezi  
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Anabilim Dalı 3Çorum 
1No'lu Toplum Sağlığı Merkezi  

 

Giriş ve Amaç: Servikal kanser kadınlarda meme kanserinden sonra en sık 

görülen ikinci kanserdir. Servikal kanserin primer etyolojik ajanı 

Human Papilloma Virüs’tür (HPV). HPV enfeksiyonuna 

karşı primer immunizasyon amaçlı üretilmiş aşılar bulunmaktadır. 

Çalışmamızın amacı Türkiye’deki aile hekimlerinin HPV aşısı hakkındaki 

bilgi düzeyleri, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.    

Materyal ve Metod: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan araştırmamız 

01.10.2017- 01.04.2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu sosyal medya ağları üzerinden 2530 

aile hekimine gönderilmiştir. Çalışma zamanında 247 yanıt toplanmıştır. Anketin geri 

dönüş oranı %9’dur.    

Bulgular: Katılımcıların 203’ü (%82.2) kadın, 44’ü (%17.8) ise erkekti. Katılımcıların yaş 

ortalaması 34,29±6,91, hizmet sürelerinin ortalaması 8,81±7,47 olarak hesaplandı. 

Katılımcıların 143’ünü (%57.9) büyükşehirde çalışanlar oluştururken,129’unu (%52) ASM 

de çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan hekimlerin 207’si (%83.8) Sağlık 

Bakanlığı ulusal aşı takviminde olmayan özel aşılardan herhangi birini hastalarına 

önerdiğini bildirmiştir. Aile hekimlerine hastalarına hangi özel aşıları tavsiye ettiği 
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sorulduğunda, 198’i (%80.2) Rota aşısını, 119’u (%48.2) meningokok aşısını, 137’i 

(%55.5) influenza aşısını, 11’i (%4) HPV aşısını ve 3’ü (%1) pnömokok aşısını önerdiğini 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan hekimlerin HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri 

sorgulandığında katılımcıların 181’i (%73) Türkiye’de 2 çeşit aşı olduğunu, 131’i (%53) 

aşının üç doz şeklinde uygulandığını, %63.2’si (156) aşının intramusküler uygulandığını 

bilmekteydi. Katılımcıların yalnızca 105’i (%42.5) 9 yaşından sonra kız ve erkek 

çocuklarına yapılabileceğini bilmekteydi. Ancak 25’i (%10) aşının sadece cinsel aktif 

kadınlara uygulanabileceğini düşünmekteydi. Aşının virüs tipine özgü iii 

koruyuculuğunun %100 olduğunu bilen hekim sayısı yalnızca 62 (%25) 

iken servikal kansere karşı koruyuculuğunun %70 olduğunu bilen 143’dür (%57.9).    

Tartışma ve Sonuç: Verilerin hekim beyanına dayanmasına rağmen aile hekimlerinin 

HPV aşısı önerme oranları literatüre göre düşük düzeydedir. Aşı önermeyi etkileyen en 

önemli faktör hekimlerin bilgi ve tecrübe eksikliği ile ekonomik nedenlerdir. Aşının 

uygulanması ile yaygınlaşmasındaki engeller politikacılar tarafından incelenmeli ve bu 

konuda etkin adımlar atılmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Human Papilloma Virüs, Aşı 
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Akut Romatizmal Ateş Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi 

Ahmet Güneş1, Alper Akın2, Mehmet Türe2  

1 Dicle University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Diyarbakır (ORCID iD: 0000-
0001-7724-8651) 
2 Dicle University Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Diyarbakır (ORCID iD: 0000-
0003-1587-9559) 
2 Dicle University Hospital, Department of Pediatric Cardiology, Diyarbakır (ORCID iD: 0000-
0001-8780-8122) 

 

 

Amaç: Çocuk kardiyoloji polikliniğimize 2012-2017 yılları arasında başvuran 

ve akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik özellikleri, risk 

faktörleri, komplikasyon durumları, rekürrens durumu, klinik ve laboratuvar 

özellikleri ve tedavi şekilleri değerlendirildi.  

Gereç ve Yöntemler: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Kardiyoloji Polikliniği’nde, Ocak 2012-Aralık 2017 

tarihleri arasında akut romatizmal ateş ön tanısıyla başvurup akut romatizmal ateş tanısı 

alan 166 hasta ve akut romatizmal ateş tanısı almayan 51 hastanın verileri retrospektif 

olarak incelendi.  

Bulgular: Akut romatizmal ateş tanılı hastaların ilk başvuru yaşları 5-18 yaş arasındaydı. 

Yüzaltmışaltı akut romatizmal ateş hastasının %51.2’si erkek iken, akut romatizmal ateş 

olmayan 51 hastanın ise % 49’u erkek idi. Akut romatizmal ateş atağıyla başvuran 

hastaların çoğunluğu Aralık (% 15.6), Ocak (%13.8)  ve Şubat  (% 13.2) aylarında 

başvurmuştur. Akut romatizmal ateş tanılı hastaların en sık başvuru şikayetin % 50.6 ile 

izole eklem ağrısı ve/veya şişliği idi. Hastaların %91.5’i ilk tanı iken, %8.5’i akut 
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romatizmal ateş rekürrensiydi. Rekürens olan hastalarda mitral yetersizlik şiddeti ve 

monoartrit oranları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Sonuç: Çalışmamız; akut 

romatizmal ateş ön tanısıyla başvuran hastaların benzer şikayet ve bulgularla giden bir 

çok hastalık ile ayırıcı tanı yapılması gerektiğini göstermiştir. EKO ile saptanan kapak 

yetmezliğinin patolojik olup olmadığı iyi değerlendirilmeli; özellikle tek majör bulgusu 

eklem şikayeti olan hastalarda dikkatli bir şekilde ayırıcı tanı yapılmalıdır. ARA rekürensi 

tedavi uyumsuzluğu ile ilişkilidir ve rekürens gelişen hastalarda hem kapak yetmezliğinin 

şiddeti hem de monoratrit daha sıktır. Alanin aminotransferazı akut romatizmal ateş 

rekürrensi olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Romatizmal Ateş, Kardit, Artrit, Rekürrens 
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Role of Color Kinesis-Dobutamin Stress Echocardiography In 
Detecting Coronary Artery Disease Localization  

Zeki Doğan1, Gökhan Bektaşoğlu1, Barış İlerigelen2  

1Department of Cardiology, Istanbul Atlas University, School of Medicine, İstanbul, 
Türkiye. (ORCID 0000-0002-5620-7268)   
2Department of Cardiology, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of 
Medicine, Türkiye.    

 

 

Objective: Color kinesis (CK) allows easier and more objective evaluation of 

ventricular wall motions. In this study, our aim was to evaluate the role of 

CK in determining the coronary artery disease (CAD) localization during 

dobutamine stress echocardiography (DSE).  

Methods: The study group consists of patients whose diagnosis were 

confirmed with CA.  Patients who had atrial fibrillation, left bundle branch 

block, poor echocardiography image quality, left ventricular (LV) ejection fraction < 40% 

and non-ischemic LV wall motion abnormality were excluded. CK-DSE and dobutamine 

stress induced myocardial perfusion scintigraphy (MPS) was performed in all patients 

and compared with CA.  

Results: A total of twenty patients (16 males (80%) and 4 females (20%)) were included 

in the study. CK-DSE results were consistent with CA in determining CAD localization 

(kappa 0.66, p<0.01). Vessel based kappa values for LAD, RCA and Cx were found to be 

0.81 (p<0.01), 0.70 (p<0.01) and 0.61 (p=0.02), respectively. According to the ROC curve 

analysis, difference between kappa values of MPS and CK-DSE was found to be 

statistically insignificant (p>0.05).  
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Conclusion: Our study showed that CK allows rapid, objective and automatic evaluation 

of segmental wall motions. In addition, CK-DSE was consistent with CA results.   

Keywords: Color Kinesis, Coronary Artery Disease, Stress Echocardiography. 
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Gebelik Terminasyonlarında İntraservikal Foley Kateter ile 
Dilatasyon Uygulamasının Yeri  

Şirin Aydın1, Şafak Yılmaz Baran2  

1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORCID 
0000-0001-6176-925X)  
2Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORCID 
0000-0001-5874-7324)  

 

Giriş ve Amaç:  Misoprostol, terminasyonlar için tek ajan olarak yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Uygun bir indüksiyon rejiminin kullanılmasına 

rağmen, bazı hastalarda misoprostol ile indüksiyon başarısız olabilir.  Bu gibi 

durumlarda, hastaya intraservikal dilatasyon yöntemlerinden birini 

uygulamak gerekir. Bunlar laminaria japonica ve dilapan-s gibi ozmotik 

dilatatörler olabileceği gibi, intraservikal Foley kateter ve bakri balon da 

olabilir. Diğer yöntemlerin başarılı olmadığı durumlarda histerotomi 

nadiren gerekli olabilir. Amacımız kliniğimizde yapılmış olan tıbbi terminasyonlarda, 

misoprostol ile yapılan indüksiyona yanıt alınamayan olgularda intraservikal Foley 

kateter uygulamasının özelliklerini analiz etmektir.  

Yöntem: Retrospektif olarak yaptığımız çalışmada, hastane kayıtlarından faydalanılarak 

10-28 hafta aralığında, Şubat 2012 ile Şubat 2021 yılları arasında tarafımızca gebelik 

tahliyesi yapılmış olan gebelikler incelendi. Terminasyon yapılan gebelerin yaşı, 

obstetrik öyküleri, geçirilmiş uterin cerrahi öyküleri, balon uygulanma endikasyonları, 

saatleri, etkinlikleri ve komplikasyonları değerlendirildi. İntraservikal Foley kateter ile 

dilatasyon en az 24 saat misoprostol tedavisine rağmen yanıt alınmayan olgulara 
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uygulandı. Abort sonrası rest materyal saptanan olgularda aspirasyon küretaj işlemi 

gerçekleştirildi. İndüksiyona yanıtsız olgularda histerotomi yapıldı.  

Bulgular: Dokuz yıllık süreçte kliniğimizde toplamda 525 terminasyon olgusu arasından 

misoprostol indüksiyon başarısızlığı sebebiyle 28 hastaya intraservikal Foley kateter 

uygulandığı gözlendi.  Hastaların demografik özellikleri Tablo 1 de sunuldu. Yirmi sekiz 

hastanın 26’sı (%92,9) intraservikal Foley kateter uygulanmasının ardından abort 

ederken, 2 (%7,1) hastaya histerotomi uygulandı. Yirmi sekiz hastadan sekizinin (%28,5) 

daha önce geçirilmiş uterin cerrahisi vardı. Sekiz hastadan 1’inin (%12,5) geçirilmiş 

uterin cerrahi sayısı 3 iken, kalan 7 (%87,5) hastanın geçirilmiş tek uterin cerrahi öyküsü 

mevcuttu. Ortalama intrasevrikal Foley kateter uygulanma saati, misoprostol 

indüksiyonu uygulanmasından 34,1 saat sonradır. intrasevrikal Foley kateter 

uygulanmasından ortalama 11,2 saat sonra terminasyon gerçekleşmiştir. İntraservikal 

Foley kateter uygulanmasına rağmen servikal dilatasyon gerçekleşmeyen hastalardan 

birinin geçirilmiş uterin cerrahi öyküsü yoktu ve plasenta dekolmanı gerçekleşen 

hastanın kan değerlerinde belirgin düşme gözlenmesi üzerine foley uygulanmasından 2 

saat sonra histerotomi ile terminasyon gerçekleştirildi. Diğer gebenin geçirilmiş daha 

önce bir sezeryan öyküsü vardı, 72 saat boyunca intraservikal foley kateteter uygulandı 

ancak hastada servikal dilatasyon sağlanamadığından, terminasyon histerotomi ile 

gerçekleştirildi. Terminasyon sonrası tüm hastalara aspirasyon küretaj işlemi yapıldı. 

Terminasyon sonrası kanama sebebiyle yalnızca bir hastaya foley kateter ile tamponad 

uygulandı. Terminasyon sürecinde enfeksiyon izlenip tedavi alan hasta sayısı on bir idi 

(%39,2) uterin rüptür, uterus perforasyonu gibi komplikasyonlar hiçbir hastada 

görülmedi.  
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Sonuç: Gebelik terminasyonlarında intraservikal foley kateter ile dilatasyonun seçilmiş 

olgularda kabul edilebilir morbiditede faydası mevcuttur, bu nedenle uzamış 

terminasyon olgularında intraservikal dilatasyon uygulamaları akılda tutulmalıdır. 

Median yaş, min-maks 32 (20-39) 

Median gravida, min-maks 1 (1-5) 

Median parite, min-maks 0 (0-4) 

Median uterin cerrahi sayısı, min-maks 0 (0-3) 

Uterin cerrahi varlığı, n(%) 8/28, (%28,5) 

 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Terminasyon, Tıbbi Tahliye, Intrasevikal Foley Kateter 
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Prostat Kanseri Tanısında Kan Nötrofil / Lenfosit Dağılımının 
Yeri 

Mehmet Eflatun Deniz1, Hakan Erçil2, Ergün Alma3, Erbay Tümer4, Adem 
Altunkol5, Umut Unal6, Zafer Gökhan Gürbüz7  
 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0003-
2570-3784) 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-
7103-7597) 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0003-
2633-5274) 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-
8135-3312) 
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-
9300-3694) 
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-
8135-3312) 
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-
7325-1965) 

 

Amac: Nötrofil lenfosit oranı (NLR) son zamanlarda oldukça popüler olan 

tanısal bir belirteçtir. Bu makalede NLR’nin prostat kanseri tanısındaki yeri, cut off değeri 

yanında platelet lenfosit oranı (PLR), Gleason skoru ve biyopside saptanan tümör 

yüzdesi ile ilişkisi değerlendirildi. Ayrıca transrektal ultrason (TRUS) eşliğinde biyopsi 

yapılan hastaların bulguları paylaşıldı.  

Gerec ve Yontemler: Kliniğimizde 2014 ağustos-2017 şubat tarihlerinde, prostat spesifik 

antijen (PSA) değerleri 2.5ng/ml ve üzeri olup TRUS eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 

679 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastalar PSA değerlerine göre 2.5-

3.9 ng/ml arası (Grup 1), 4-9.9 ng/ml arası (Grup 2), 10-19.9 ng/ml arası (Grup 3), 20 

ng/ml ve üzeri (Grup 4) olarak dört gruba ayrıldı. NLR’nin bu gruplarda patoloji 

sonuçlarına göre tanısal değeri incelendi.  
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Bulgular: NLR, grup 2,3 ve 4’te diagnostik bir belirteç olarak bulundu. Cut off değeri 2.5 

olarak hesaplandı. PLR ile benzer tanısal güce sahipti. Gleason skoru ve her bir core 

tümör yüzdesi ile zayıf bir korelasyonu vardı. Kemik metastazını öngörmede bir öneme 

sahip değildi. PSA dansitesi ve rektal tuşe bulguları arasındaki fark, patolojisi prostat 

kanseri (PCa) veya benign prostat hiperplazisi (BPH) olan gruplar da istatistiksel olarak 

anlamlıydı. 

 Sonuc: NLR PCa tanısında çok güçlü olmasa da diagnostik bir değere sahiptir. PSA’ yı 

destekleyici bir belirteç olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Nötrofil Lenfosit Oranı ( NLR), Prostat Kanseri, Tanısal Belirteç 
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Olgu Serisi: Covid 19 Tanısı Almamış, Kardiyoloji Polikliniğine 
Dispne Yakınması İle Başvuran Hastalarda Kötü Prognotik 
Faktör; Pulmoner Hipertansiyon.   

Zeki Doğan  

İstanbul Atlas Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Medicine Hospital.    

 

SARS-Cov-2'nin neden olduğu hastalığı 2019 (COVID-19) koagulopati ile 

ilişkili olabilir. Akciğerler SARS-Cov-2 için en önemli hedef organlardır. Akut 

akciğer hasarı solunum yetersizliği ile sonuçlanabilir. COVID-19 primer 

koagulopatisi serum D-Dimer, ferritin ve fibrinojen yıkılım ürünlerinin 

anlamlı yükselmesi ile karakterizedir. Pandeminin daha ilk günleri olan 

16.03.2020 ile 30.03.2020 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine primer 

yakınması dispne olan ve COVID-19 tanısı olmayan 49-73 yaş aralığında 4'ü 

erkek 'i kadın 5 olguluk seri irdelenmiştir. Yapılan rutin kardiyolojik 

değerlendirmede 5 olguda ekokardiyografik olarak pulmoner arter basıncı 50 mmHg ve 

üzeri ve sağ kalp boşlukları hafif geniş izlendi. Daha önce herhangi bir kronik kalp ve 

akciğer hastalığı anamnezi olmayan hastalarda etyolojik değerlendirme yapıldı. 

Pandeminin ilk günleri olması nedeniyle COVID-19 düşünülmemiş olan ilk 2 hastaya 

pulmoner emboli ön tanısı ile pulmoner bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi yapıldı. 

Akciğerlerde viral pnömonin tipik buzlu cam görünümü saptanmış ve PCR testi ile tanı 

kesinleştirildi. Diğer 3 olgu benzer klinik ve ekokardiyografi bulguları gösterdiğinden 

COVID-19 ön tanısı birincil neden olarak düşünüldü. Bu hastalarda da BT ve PCR testleri 

ile tanı kesinleştirildi. Tüm hastalarda D-Dimer, ferritin ve fibrinojen belirgin olarak 

yüksekti. Hiçbir hastada pulmoner BT anjiyografide ana pulmoner arter ve büyük 
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dallarında trombüs saptanmadı. Pulmoner hipertansiyonun multiple periferik pulmoner 

tromboemboliler ile açıklanabileceğini düşündük. 5 hastanın tamamı kısa bir klinik 

izlemin (3-5 gün) ardından solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakıma alındı ve entübe 

edildi, sadece 1'i (49 yaşında erkek) iyileşerek taburcu oldu. Hastaneye ilk başvuruda 

viral pnömoniden bağımsız olarak ekokardiyografik olarak önemli pulmoner 

hipertansiyon saptanan hastalarda mortalite oldukça yüksektir. Sonuç olarak önemli 

pulmoner hipertansiyon gelişen COVID-19 hastalarında ekokardiyografi oldukça değerli 

bir tanı ve prognoz için bağımsız prediktördür. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koagulasyon, D-dimer, Ekokardiyografi, Pulmoner 

Hipertansiyon 
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COVID-19 Pandemisinde Akut Kolesistit Tedavisi: Perkütan 
Kolesistostomi Cerrahiye Tercih Edilebilir mi?  

Mehmet Fatih Erol1, Berkay Demir2 

1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (ORCID iD: 0000-
0003-0501-6223) 
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (ORCID iD: 0000-
0003-1342-215X)  

 

Amaç: Akut kolesistit, batın sağ üst kadranda ve epigastriumda ağrı, 

lökositoz ve ateş ile karakterize bir hastalıktır. Fizik muayenede Murphy 

bulgusu pozitifliği ve abdominal ultrason ile tanı desteklenir. Akut kolesistit 

tanısı alan hastalarda kabul gören tedavide; iv hidrasyon, iv ampirik 

antibiyotik, ağrı kontrolü, elektrolit imbalansının düzeltilmesi, perkütan 

girişimler, endoskopi girişimler ve cerrahi yer alır. Biz çalışmanın amacı, 

plansız acil cerrahi girişimlerden mümkün olduğunca kaçınılması tavsiye 

edilen COVID-19 pandemisinde, perkütan kolesistostomi hastaların acil cerrahi ihtiyacını 

belirtlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil 

servisine Aralık 2019-Mart 2021 tarihleri arasında başvuran, şiddetli akut kolesistit tanısı 

ile cerrahi tedavi adayı olarak belirlenen ve perkütan kolesistostomi uygulanan 16 hasta 

dahil edildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 12’si erkek (%75) ve 4’ü kadın(%25)'dır. 

Hastaların yaş dağılımı 40 ile 84 yıl, ortalama yaş 63 yıldır. Hastalarda en sık karşılaşılan 

komorbiditeler; hipertansiyon (%50), koroner arter hastalığı (%37), ve diyabettir (%25). 

Hastaların acil servis başvurularındaki ortalama lökosit değeri 18300, ortalama CRP 
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değeri ise 180’dir. Hastaların acil servisten ilk yatışlarında hastanede yatış süresi 

ortalama 10 gündür. Takiplerinde, 8 hastanın (%50) taburculuğu sonrası takiplerinde 

kolesistostomisi çekilmiştir. 7 hastaya (%43) elektif kolesistektomi yapılmıştır. 

Hastaların postoperatif yatış süresi ortalama 7 gündür. Bu hastalardan 6'sı laparoskopik 

olarak tamamlanmış 1 hastada laparatomi gereksinimi doğmuştur. 1 hastada perkütan 

kolesistostomi takılması işlemi esnasında karaciğerde intraparankimal ven yaralanması 

sonucu acil operasyona alınmış, kolesistektomi ve damar onarımı yapılmıştır.  

Sonuç: Akut kolesistit, şiddetli klinik ile seyreden hastalarda safra kesesi ampiyemi ve 

perikolesistik apse gelişimi sepsise neden olabilmektedir. Bu nedenle çoğu klinik için, 

2018 Tokyo kılavuzunun antibiyoterapi önerileri tedavinin bir parçasıdır. Güncel 

Literatür; yüksek riskli (ASA III ve üzeri) olarak belirlenen, antibiyoterapiye rağmen 1-3 

gün içerisinde rahatlamayan, şiddetli klinikle seyreden ve septik hastalarda perkütan ve 

ya endoskopik drenajı ilk seçenek olarak belirlemektedir. Düşük riskli ve minimal invaziv 

tedavilere yanıt alınamayan olgularda cerrahi tedavi önerilmektedir. World Society of 

Emergency Surgery 2016 kılavuzunda semptom başlangıcından sonraki ilk 10 gün 

içerisinde erken kolesistektomi, bu süreyi aşan hastalarda zorunda kalınmadıkça 

cerrahinin 45 gün ertelenmesi önerilir. Bu çalışmanın sonucunda, cerrahi planlanacak 

şiddetli klinik ile seyreden ve yüksek riskli seçilmiş hasta gruplarında, COVID-19 

pandemisi şartlarında hem hastayı hem de ameliyat ekibini korumak, gerekli tedavi ve 

prosedürlerin uygulanması için zaman kazandırabilecek olması nedeniyle cerrahi öncesi 

tedavi prosedüründe perkütan kolesistostomi etkili bir seçenek olarak 

değerlendirilebileceği önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akut Kolesistit, COVID-19, Perkütan Kolesistostomi 
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Covid-19 İlk Başvuru semptomlarının Prognozla İlişkisinin 
İncelenmesi  

Gökmen Özceylan1, Sibel Baktir Altuntaş2  

1Reşadiye Aile Sağlığı Merkezi, Tekirdağ, Türkiye (ORCID: 0000-0002-2388-4158)  
2Basaksehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim dalı, İstanbul, Türkiye 
(ORCID: 0000-0003-1392-9014)    

 

Amaç: Çalışmanın amacı, klinisyenlerin Covid-19 hastalarının sağlık 

kuruluşlarına başvurmalarına neden olan ilk başvuru şikâyet ve 

semptomlarını bilmek, bu şikâyet ve semptomların yaş, cinsiyet, kronik 

hastalık varlığı ile ilişkilerini belirlemektir. Bütün bu ilişkilerin prognoza 

etkilerini tespit ederek, klinisyenlerin hastalıktan şüphe kriterleri 

oluşturmasına yardımcı olmaktır ve sınırlı sayıda test imkânı bulunan 

ülkelerin sağlık birimlerinde etkin tanı testi kullanılmasına katkıda 

bulunmaktır.  

Metod: Çalışmanın evrenini; Mart 2020’den Eylülün sonuna kadar Çorlu ilçesinde Covid-

19 enfeksiyonunun tanısı için altın standart yöntem olarak kabul edilen Covid-19 PCR 

test sonucu pozitif çıkan (Covid-19 PCR+) tüm hastalar oluşturdu (n=1506). Çalışmaya 

katılanların yaş, cinsiyet, kronik hastalık varlığı gibi sosyodemografik verileri 

gruplandırıldı. Çalışmaya dâhil edilen hastaların, sağlık kuruluşuna başvurduğu andaki ilk 

şikâyetleri ve semptomları başvuru sırasında sorgulandı. Çalışmada hastaların 

prognozunu değerlendirmek için ise hastanede yatış gün sayısı, yoğun bakımda yatıp 

yatmadığı ve vefat edip etmediği retrospektif olarak hastane kayıtlarından alındı. Tüm 

istatistiksel analizler, istatistiksel yazılım SPSS (Version 25.0, IBM, Chicago, IL, USA) 

kullanılarak yapıldı. Hastalara ait temel özellikler tanımlayıcı istatistikler ile verildi. 
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Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Chi-Square testi kullanıldı. Yoğun bakımda 

yatış, vefat etme durumu ve yatış gün sayı değişkenleri üzerine semptomların etkilerinin 

belirlenmesinde Binary regresyon analizi kullanıldı. Regresyon tablosunda %95 CI güven 

aralıkları ve odd ratio değerleri verildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.    

Bulgular: Çalışmaya, PCR + 1506 kişi katıldı. Çalışmaya katılanlardan en az bir veya daha 

fazla semptomu olanların oranı %92,24’dü (n=1389).   Çalışmaya dâhil edilen tüm Covid-

19 PCR+ tanısı alan kişilerin %3,10’unun (n=46) yoğun bakımda yattığı, %1,60’ının (n=24) 

ise ex olduğu tespit edildi. Covid-19 hastalarının sağlık kuruluşlarına ilk başvurularında 

en sık görülen semptom öksürüktü (%89,98 n=1355). İlk başvuru anında; kronik hastalık 

varlığının, nefes darlığı, halsizlik, tat -koku kaybı ve bulantı şikayetlerinin mortaliteyi 

arttırdığı tespit edildi. (R2=0.71, -2 log likelihood= 76,53). İleri yaşta olma, Öksürük, nefes 

darlığı, halsizlik, tat-koku kaybı ve bulantı ilk başvuru şikâyetlerine sahip olmanın yoğun 

bakımda yatma oranını arttırdığı tespit edildi (R2=0.48, -2 log likelihood= 227,28).    

Sonuç: Covid-19 hastalarının ilk başvuru şikayetlerinden; öksürük, ateş, halsizlik ve 

bulantı şikayetlerine karşı daha dikkatli olmalarını önermekteyiz. Bu şikayetlerin kötü 

prognozla da ilişkili olabileceğini düşünmelerini ve özellikle öksürük şikayeti olan 

hastaları diğer olası faktörlerle beraber doğru değerlendirilip, Covid-19’dan 

şüphelenilirse vakit kaybetmeden izole etmeli ve öksürük semptomunu azaltacak tedavi 

uygulamayı önermekteyiz. Böylece bu semptomun ek olarak yol açtığı bulaştırıcılığın 

önlenmesi önemlidir.     

Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, İlk semptomlar, Prognoz, Aile Hekimi  
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İmmün Trombositopenik Purpura Tanılı Hastaların Klinik İzlemi 
ve Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi  

Nisa Nur Tapaç1, Ümit Çelik2, Defne Ay Tuncel3, Ayşe Özkan4, Ganiye Begül 
Küpeli3, Banu İnce3  

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı  
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı  
3Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Anabilim Dalı  
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojı ve Hematoloji Anabilim Dalı  

 

Amaç: İmmün trombositopenik purpura (İTP), çocuklarda sık görülen 

hastalıklardan biridir. Çalışmamızda, çocukluk çağı İTP hastalarının 

demografik özelliklerinin, muayene bulgularının, uygulanan tedavilerin ve 

tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Eylül 2013–Kasım 2017 tarihleri arasında 

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Kliniğinde İTP tanısı almış 100 çocuk hastayı kapsamaktadır. Akut İTP tanımı tanıdan 

itibaren ilk 3 ayı kapsayan hastalar için; Persistan İTP, tanıdan itibaren 3-12 aylarda olup 

spontan remisyona girmeyen olguları; Kronik İTP ise 12 ay veya daha fazla süren hastalık 

için kullanıldı. Relaps hastanın, tekrarlayan ciddi trombositopeni nedeniyle yeniden 

tedavi alması; Remisyon bir yıllık takip sonunda trombosit sayısının 

100.000/mm3 üzerinde olması; Tedaviye tam yanıt tedavi sonrası trombosit sayısının 

100.000/mm3’ün üzerinde olması; Kısmi yanıt trombosit sayısının 30.000-

100.000/mm3 arasında olması; Tedaviye yanıtsız trombosit sayısının 30.000/mm3’ün 

altında olması olarak kabul edildi.  
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Bulgular: Tanı yaşı ortalama 62,7±47,9 ay, 100 hastanın 50’si erkek (%50) ve 50’si kız 

(%50) idi. Hastaların %25’inde geçirilmiş enfeksiyon, %17’sinde aşılanma öyküsü 

mevcuttu. Başvuruda en sık şikayetler ekimoz (%29) ve peteşi-purpura-ekimoz (%26) idi. 

Hastalar en çok ilkbahar (%33) ve yaz (%30) aylarında başvurmuşlardı. Hastaların 

%19’unda viral\bakteriyel seroloji, %5,3’ünde antinükleer antikor (ANA) pozitif olarak 

saptandı. Hastaların %68’i akut, %32’si kronik İTP tanısı almıştı. İlk tedavi seçeneği olarak 

56 (%56) hastaya steroid,44 (%44) hastaya intravenöz immünglobulin verildi. İlk 

tedaviye yanıtsız 8 (%8) hastaya kombine tedavi verildi. İlk tedavi seçeneğinin IVIG, 

kortikosteroid yada kombine tedavi olmasının kronikleşmeye gidiş açısından istatiksel 

olarak etki etmediği görüldü (p=0.078).  Akut İTP hastalarında ilk tedavi olarak tercih 

edilen intravenöz immünglobulin (IVIG) ve yüksek doz metilprednizolon (HDMP) 

arasında cevapları istatiksel olarak IVIG lehine sınırda anlamlı bulundu (p=0,054). Kronik 

İTP hastaların İVİG ve HDMP arasında cevapları açısından istatiksel olarak fark yoktu 

(p=0,115). İVİG ve HDMP alanlar arasında kronikleşme sıklığı açısından fark yoktu. İlk 

tedavide steroide kısmi yanıt alınan ve yanıt alınamayan hastalarda relaps görülme 

ihtimalinin arttığı bulundu. Tanı yaşı küçük olanlarda, viral seroloji pozitif olanlarda ve 

aşılanmış olanlarda remisyon görülme ihtimali artmakta idi.  

Sonuç: Çocukluk çağı İTP, genelde kendini sınırlayan bir hastalıktır. Değişken bir seyir 

göstermekle birlikte tanı yaşı, trombosit sayısı kronikleşme açısından önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, İTP, Akut, Kronik, Tedavi 
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Citrullus Colocynthis Tüketimi: Her Bitkisel Ürün Sağlıklı mı?    

Remzi Beştaş  

Dicle Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Diyarbakır (ORCID iD: 0000-0001-
5852-2117)  

 

Amaç: Citrullus colocynthis Schrad dünyada çöl kuşağı olarak bilinen 

bölgeye yayılmış Cucurbitaceae ailesinden bir bitkidir. Asya ve Afrika başta 

olmak üzere birçok yerde antiinflamatuar, analjezik, antikanseröz, 

antidiyabetik, antibakteriyel, laksatif ve antioksidan amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Birçok yararlı tıbbi etkisi yanında, kanlı ishal, karın ağrısı, 

bulantı, kusma, hematokezya, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi 

yan etkilere de neden olabilir. Bu yazıda Citrullus colocynthis kullanımını 

takiben meydana gelen hematokezyalı bir olgunun sunumu amaçlandı.  

Klinik Bulgular: 46 yaşında erkek hasta dört gün önce, kabızlık ve abdominal 

distansiyon atakları nedeniyle günde bir çay kaşığı kurutulmuş ve öğütülmüş Citrullus 

colocynthis meyvesinin kabuğu ve çekirdeği ile pekmez karışımı almaya başlamış. Bunu 

kullandıktan 12 saat sonra hastada günde yaklaşık 15 kez olan ishal şikayeti başlamış. 

Hastada bitkiyi kullanmanın ikinci gününde şiddetli karın ağrısı ve bulantı şikayeti, 

dördüncü günde ise şiddetli karın ağrısı ile beraber hematokezya başlamış ve hasta bu 

şikayeti ile acil servise başvurmuş. Hemodinamik olarak stabil olan hastanın tansiyon 

arteriyeli: 110/70 mm/hg, dakika nabız sayısı: 86, solunum sayısı: 19, ateş: 36.7 idi. Fizik 

muayenede batın orta hatta ve alt kadranda ağrı ve hassasiyet saptandı. Anal 

inspeksiyonda anal fissür ve hemoroid izlenmedi. Rektal muayenede taze kan görüldü. 

Üst gastrointestinal sistemin endoskopik incelemesinde aktif kanama alanı saptanmadı. 
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Yapılan kolonoskopik incelemede inen kolon ile sigmoid kolon mukozası ileri derecede 

eritemli, ödemli, yer yer erezyone, frajil ve hemorajik görünümde izlendi. Bu alandan 

biyopsi alındı. Histopatoloji sonucu; nonspesfik kolit şeklinde rapor edildi. Hastanın geliş 

laboratuar parametreleri: Hemogloblin:15.5 g/dl, Htc 44%, WBC 16.04 bin/mikrolitre, 

platelet: 193000, CRP 3.1 mg/dl, üre: 32 mg/dl, kreatinin 0.95 mg/dl şeklinde idi. Dışkıda 

lökosit ve parazit elemanı izlenmedi. Hastaya ringer laktat solüsyonu ve proton pompa 

inhibitörü başlandı. Kliniğe yatışından 48 saat sonra semptomlarda düzelme oldu. Hasta 

taburcu edildikten üç hafta sonra yapılan kontrol kolonoskopide inen kolon ve sigmoid 

kolonda bir önceki işlemde izlenen lezyonlarda tamamen iyileşme izlendi.  

Sonuç: Bu vaka bildiğimiz kadarıyla ülkemizden bildirilen ilk olgu olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu bitkinin kullanımının giderek arttığı ve farklı coğrafyalara yayıldığı öne 

sürülmektedir. Bitkisel ilaç kullanımının oldukça yaygınlaştığı günümüz dünyasında 

bitkisel ilaç kullanımın sorgulanması hastaya doğru tanının erken konularak tedavinin 

erken başlanmasına ve hastayı gereksiz bir çok tetkik ve tedaviden kurtaracaktır. 

Hematokezyanın ayırıcı tanısında çok nadir bir neden olarak bu bitki meyvesinin 

kullanılmının da düşünülmesi gerektiği gözönüne alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Citrullus Colocynthis, Hematokezya, Karın Ağrısı 
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Hastalarda 12 ve 14 Kor Prostat Biyopsisinin Prostat Kanserini 
Yakalama Etkinliklerinin Karşılaştırılması  

Müslüm Ergün 

İstanbul Atlas Üniversitesi Medicine Hospital Üroloji Kliniği    

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat kanseri tanısını koymada transrektal ultrasonografi 

kılavuzluğunda yapılan prostat biyopsisi (TRUS-B) altın standart metottur. 

Ancak TRUS-B işleminde kaç kor örnek alınması gerektiği konusu hala 

tartışmalıdır. Bu çalışmada standart 12 kor ve 14 kor TRUS-B işlemlerinin 

kanser saptama oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.    

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2019 ve 2020 yılları arasında kliniğimizde 

Transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda yapılan prostat biyopsileri 

retrospektif olarak incelendi. Bu çalışmaya prostat spesifik antijen (PSA) 

yüksekliği olan veya şüpheli prostat dijital muayene bulgusu nedeniyle 12 kor (Grup-1) 

veya 14 kor (Grup-2) TRUS-B işlemi uygulanmış hastalar dahil edilmiştir. 80 yaş üstü 

hastalar ve serum PSA değeri >20 ng/ml olan ve daha önce biyopsi öyküsü olan hastalar 

çalışma dışı bırakılmıştır. Grupların kanser tespit edilme oranlarının yanı sıra yaş, vücut 

kitle indeksi (VKİ), serum PSA oranları ve prostat hacmi gibi demografik klinik verileri 

karşılaştırılmıştır.    

BULGULAR: Çalışmaya toplam 165 hasta dahil edildi (Grup-1: 92, Grup-2: 73). Çalışmaya 

dahil edilen tüm hastalarda kanser tespit edilme oranı %32.1 (53/165) idi. 12 kor ve 14 

kor TRUS-B grupları için kanser tespit edilme oranları ise benzerdi (sırasıyla %31.5 

(29/92), %32.9 (24/73), p=0.697). Bunun yanında grupların ortalama VKİ, ortanca yaş, 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

5
0

5
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

858 

prostat hacmi ve PSA değerleri arasında anlamlı fark yoktu. İşlem sonrası idrar yolu 

enfeksiyonu, ateş, kanama gibi komplikasyon açısından 14 kor TRUS-B uygulanan 

hastalarda biraz yüksek oranda görülse de aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(p=0.79, p=89, p=0.96, sırasıyla).  

TARTIŞMA ve SONUÇ: 12 kor prostat biyopsisi 14 kor prostat biyopsisine göre hastadan 

daha az örnek alınmasına rağmen kanser tespit etme oranları ve komplikasyon oranları 

açısından benzer sonuçların olması nedeniyle; 12 kor biyopsi 14 kor biyopsiye göre daha 

uygulanabilir bir biyopsi yöntemi gibi görünmektedir.             

Anahtar Kelimeler: Prostat, Kanser, Kor, Biyopsi 
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Factors Affecting In-Stent Restenosis and The Role of Flow-
Mediated Dilatation  

Gokhan Bektasoglu1, Zeki Dogan2  

1Department of Cardiology, Atlas University Faculty of Medicine (ORCID iD: 0000-0002-
4571-7908) 
2Department of Cardiology, Atlas University Faculty of Medicine (ORCID iD: 0000-0002-
5620-7268)  

 

Introduction: In-stent restenosis is a major problem concerning 

percutaneous coronary interventions. Brachial artery flow-mediated 

dilation, a non-invasive indicator of endothelial dysfunction, and its 

relationship with future cardiovascular events is well known.  

Objectives: The aim of this study was to identify factors thought to have an 

effect on in-stent restenosis and to test the predictive value of flow-

mediated dilatation. and no in-stent restenosis (n=39).  

Materials and Methods: 74 consecutive patients who were treated with bare-metal 

stents and recommended control coronary angiography during their follow-up were 

included into the study. The patients were divided into 2 groups as those with in-stent 

restenosis (n = 35) and those without in-stent restenosis (n = 39). Clinical, biochemical, 

angiographic parameters and also flow-mediated dilatation was evaluated. 

Results: Flow-mediated dilatation was significantly impaired in patients with in-stent 

restenosis than in patients with no in-stent restenosis (5.1(4.8) % vs. 9.2(4.1) %, 

p<0.001). After multivariable analysis; flow-mediated dilatation (p=0.004), stent 

diameter (p=0.014), stent length (p=0.01), no use of statins (p=0.017) and absence of 

TIMI-3 flow (p=0.039) were found as independent predictors of in-stent restenosis. 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

5
0

6
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

860 

According to the receiver-operating characteristic curve analysis, optimal cut-off value 

of flow-mediated dilatation to predict in-stent restenosis was measured to be ≤6.8%, 

with 75.8% sensitivity and 78.8% specificity (Area under curve 0.764, 95% confidence 

interval 0.644-0.885).  

Conclusions: Our study suggested that flow-mediated dilatation may contribute to the 

identification of high-risk patients who will develop in-stent restenosis after 

percutaneous coronary interventions.  

Keywords: Stent, Restenosis, Flow-mediated dilatation. 
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Büyük Safen Ven Yetmezliğine Bağlı Alt Ekstremite Varislerinin 
Tedavisinde Siyanoakrilat Embolizasyon Tekniği  

Tolga Onur Badak  

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği (ORCID iD: 0000-
0002-7195-1968)  

 

Amaç: Geçtiğimiz iki dekatta yüzeyel venöz yetmezlik ve buna bağlı oluşan 

varislerin tedavisinde önemli değişimler kaydedilmiştir. Bu değişimler 

sonucu konvansiyonel cerrahi tedavi büyük oranda yerini daha az yan etkiye 

sahip, hızlı iyileşme sağlayan minimal invaziv endovenöz tekniklere 

bırakmaktadır. Çalışmada siyanoakrilat embolizasyon (CAE) tekniği ile 

tedavi edilen hastaların klinik sonuçlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Metot: Ocak 2016 ile Mart 2021 tarihleri arasında Kalp ve Damar Cerrahi 

Kliniğine alt ekstremitede varis şikayeti ile başvurusunda çekilen venöz renkli doppler 

ultrasonografi’de büyük safen ven (BSV)’de 2 saniyeden uzun süreli reflü ve 5.5 mm 

üstünde çap tespit edilip CAE tekniği ile tedavi edilmiş 142 hasta çalışmaya dahil edildi.  

Bulgular: Hastaların 63'ü erkek (%44,3), 79'u (%55,6) kadındı. Hastalar 18 ile 67 yaş 

arasında idi. BSV çapı 5,5 ile 14 mm aralığındaydı. Kontrol doppler ultrasonografide 

BSV’de tam oklüzyon görülmesi başarı kriteri olarak alındı. İşlem başarısı %99.2 olarak 

bulunmuştur. Hastaların CEAP (Klinik, Etiyolojik, Anatomik, Patofizyolojik) sınıflaması C2-

6EpAsPr aralığındaydı. Hastaların 84’ünde (%59) sağ, 58’sinde (%40) sol BSV’e müdahale 

edilmiştir. Ortalama işlem süresi 15 dakika olduğu görülmüştür. Yan etki olarak 5 
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hastada tromboflebit, 1 hastada işlem sonrası birinci ayda derin ven trombozu, 1 

hastada ise işlemin dördüncü yılında distal rekanalizasyon gözlenmiştir.  

Sonuç: İşlem esnasında tümesan anesteziye ihtiyaç duymayan, işlem sonrası 

hospitalizasyon ve kompresyon çorabı gerektirmeyen, komplikasyon oranları düşük, 

işlem süresi kısa, yaşam kalitesi ve semptomlarda hızlı iyileşme sağlayan CAE, BSV 

yetmezliğinin endovenöz tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavi yöntemi olarak öne 

çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzeyel Venöz Yetmezlik, Endovenöz Tedavi, Siyanoakrilat 

Embolizasyon. 
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Palyatif Bakım Kliniğinde Nörolojik Hastalık Tanısı Almış 
Hastaların Beslenme Analizi   

Hilal Zengin1, İlker Taşçı 2  

1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Kliniği, Ankara  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi; GEAH, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Ankara  
 

Giriş ve Amaç: Amerikan Hospis ve Palyatif Bakım Akademisi(AHPBA) ileri 

evre demans ve beslenme problemi olan hastalarda duruma göre 

nazogastrik(NG) veya perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) tüpü ile 

beslenmeyi tavsiye etmektedir. AHPBA; demans hastalarında beslenme 

tüpü ile beslenmenin uzun dönemde yaşam süresini uzatma, aspirasyon 

riskini azaltma, malnutrisyonu engelleme, bası ülserlerini engelleme gibi 

üstünlüğünün olmadığını belirtmiştir. Palyatif Bakım Kliniklerinde (PBK) 

takip edilen ileri evre demans hastalarının NG, ALS gibi beklenen yaşam 

süresi 6 ay ve üzerindeki hastaların PEG ile beslenerek eve taburcu edilebileceğini 

göstermek istedik  

Gereç-Yöntem: 2017-2021 tarihleri arasında Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 

PBK’nde yatan hastalardan en az dört gün yatarak tedavi alan nörolojik tanılı hastaların, 

(İskemik SVO, hemorajik SVO, demans,) yaşı,ek hastalık durumu, basınç yarası, NRS2002 

skoru, yatış gün sayısı, kabul edildiği klınık ve taburcu yönü (eve,klınık,yoğun 

bakım,ölüm) beslenme yolları (parenteral,enteral.oral,nazogastrik, gastrostomi ) hasta 

dosyalarından taranarak verilerin SPSS ile istatistiksel olarak analiz edilerek sonuçlar 

yorumlandı.  
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Bulgular: Bu hastaların(n=212) Ortalama Yaşı: 76.2 +/- 14.2, Erkek: %51.9 Komorbidite, 

median (IQR): 2(2), Basınç yarası: %50, NRS2002 skoru>=3: %88.7, yatış gün sayısı, 

median (IQR): 16.4 (13) tü. 152 (%71,7)’sinde inme, %47,6’sında demans öyküsü vardı. 

İnme olgularının %59,2’si iskemik, 23,7’si hemorajik, %17,1’inde her iki tip inme öyküsü 

vardı. PBK ne: %46,5 yoğun bakımlar, %37,3 yoğun bakım dışı klinikler ve %16,5 u da 

evden yatış yapılmıştı. Taburcu yönü: %78,8 i ev, %4,7 diğer yoğun bakımlar, %5,2 başka 

servisti. Ölüm oranı da %11,3 tü. Beslenme yolları: oral %40,6, Parenteral %9,9, tüple 

besleme (NG veya PEG) %59,9du.  

Sonuç: PBK’ nde yatan nörolojik tanılı hastaların oral alımları beslenme ürünleri kıvam 

artırıcılarla sağlanamıyorsa hastalar nazogastrik ya da kliniğin uygunluk durumuna ve 

beklenen yaşam süresine göre gastrostomi tüpü ile beslenmeleri sağlanmalıdır. 

Gastrostomi tüpü takılamayan hastalar nazogastrik tüple yakınlarına eğitim verilerek 

eve taburcu edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Eve Taburculuk, Nörolojik Hastalar, Palyatif Bakım, Tüple Beslenme 
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Socio-Demographic Characteristics of Family Physicians and 
Their Relationship with Elderly Discrimination  

Başak Korkmazer1 Yağmur Dündar Nacar2 Sibel Baktır Altuntaş3 Hilal 
Özkaya4   

1Department of Family Medicine, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, 
Turkey (ORCID ID: 0000-0003-2977-0693)  
2Department of Family Medicine, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, 
Turkey (ORCID ID: 0000-0002-2744-5427)  
3Department of Family Medicine, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, 
Turkey (ORCID ID: 0000-0003-1392-9014)  
4Department of Family Medicine, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, 
Turkey (ORCID ID: 0000-0002-4223-9701)    

 

 

Objective: Old age is generally regarded as a bad situation that should be 

avoided if possible, and although age-based discrimination is the most 

tolerated prejudice in the society, it can also be observed in health 

institutions. The negative attitudes of the society towards elderly people and aging also 

affect the health services provided to these people. Elderly discrimination has been 

associated with negative health consequences like other forms of discrimination, but it 

has not been adequately examined in medical practice. The aim of this study is to 

determine the relationship between some characteristics of family physicians and 

elderly discrimination.  

Method: Our descriptive and cross-sectional study was conducted online, and the 

participants questioned about their sociodemographic characteristics and Fraboni age 

discrimination scale was applied. In the analysis of the data descriptive statistics, 

correlation analysis, and Student T-test were used.  
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Results: In our study, 62.6% of the participants were female and 37.4% were male, the 

mean was 35.1 ± 9.3 [24-60]. While 13.0% of the family physicians who participated in 

the survey had an individual over the age of 65 who resided at the same house, 87.0% 

did not. The Fraboni age discrimination scale mean score was calculated as 67.9 ± 11.3 

[44-98]. There was no significant difference between the ages of the participants and 

scale scores (rho = 0.031; p = 0.746). Similarly, there was no significant difference 

between the average number of patients over the age of 65 that physicians see per day 

and the scale total scores (rho = 0.018; p = 0.847). No statistically significant difference 

was observed between the total mean scores of those living with an individual over 65 

years of age and those who did not (t = -0.820; p = 0.414).  

Conclusion: With the rapidly aging population, the workload of family physicians dealing 

with the elderly population in the society also increases. Optimum care can be provided 

by systematically planning the care of the family physician, networking with hospitals 

and other health professionals, and providing support to caregivers, and the elderly 

population can actively maintain their place in the population like other age groups. 

Prevention of age discrimination should include a labor-intensive process not only with 

education but also culturally.     

Keywords: Family Physicians, Ageism, Fraboni Age Discrimination Scale 
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Psödonöbet/Nöbet Tanılı Çocukların Klinik Özelliklerin 
Karşılaştırılması  

Meltem Direk1, Tülay Kamaşak2  

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 
Nöroloji Bilim Dalı, Mersin 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Trabzon 

 

Giriş: Epileptik nöbet, beyindeki anormal aşırı veya senkron nöronal 

aktiviteye bağlı geçici belirti veya semptomları ifade eden bir tanımlamadır. 

Psikolojik nöbet gerçek nöbetleri andıran, ancak EEG değişimlerinin ve SSS 

disfonksiyonunun eşlik etmediği paroksismal davranış değişiklikleri 

epizodudur. Psikolojik stresin dışa vurumunun nörolojik semptomlarla 

olduğu psikonörolojik bir bozukluktur. Psikojenik non-epileptik nöbetler sık 

karşılaşılan ve epileptik nöbetlerden ayırt edilmesi zor durumlardan biridir. 

Doğru tanı konulamadığında bu hastaların tedavisi gecikmekte ve uzun süre gereksiz 

çoklu antiepileptik almak zorunda kalmaktadır.  

Metod: Çalışma da son beş yıldır nöbet nedeniyle polikliniğe başvuran konversiyon 

bozukluğu tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya 

ilerleyici nörolojik hastalığı, genetik ve metabolik bozukluğu olmayan 1-17 yaş arası 

hastalar dahil edildi. Hastaların sosyoekonomik ve sosyokültürel özellikleri, ne zaman 

tanı konduğu, tanıya kadar geçen süre, eşlik eden epilepsi varlığı, psikolojik nöbetlerin 

sıklığı, süresi, tipi, EEG sonuçları ve psikiyatrik değerlendirme sonuçları kayıt edildi ve 

nöbet tanısı konan aynı yaş grubu hastalarla klinik özellikleri karşılaştırıldı.  
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Bulgular: Çalışmaya toplam 89 hasta dahil edildi (41 psödonöbet, 41 nöbet, 7 

psödonöbet+nöbet). Kırk bir psödonöbet, 41 tane de aynı yaş grubu nöbet tanılı 

hastanın klinik özellikleri karşılaştırıldı. Hastaların ortalama yaşları arasında istatistiksel 

fark yoktu (>0,005). Cinsiyet dağılımları (p:0,026), yaşadıkları yer (p:0,003), 

sosyoekonomik düzey (p:0,0001), anne-baba eğitim düzeyleri (p:0,001, p:0,001), nöbet 

süreleri (p:0,001), tanıya kadar geçen süre (p:0,001) ve acile başvuruları (p:0,001) 

karşılaştırıldı ve iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark bulundu. Tetikleyici faktör 

olarak en sık okul sorunları, aileyle çatışma mevcuttu. Hastaların %84’ü psikiyatri 

tarafından değerlendirilmiş ve anksiyete bozukluğu, major depresyon, posttravmatik 

stres bozukluğu, hiperaktivite dikkat eksikliği gibi tanılar almışlardı. Psödonöbet süreleri 

genellikle %86 oranında 1 dk’dan daha uzun sürmekte ve %66 oranında günde birden 

çok tekrarlamaktaydı. Çalışma grubumuzun %50’si değişik zamanlarda antiepileptik 

kullanmıştı. Sayısız kez acile başvuruları mevcuttu. Nöbet düşünülerek %20’sinde yoğun 

bakım yatış öyküsü mevcuttu.  

Sonuç: Psödonöbet tanısı alan çocukların çoğunun kız cinsiyetinde olduğu, nöbet 

süresinin, tekrarlama sıklığının, acile başvuru sıklığının daha fazla ve bu çocukların 

çoğunda psikiyatrik problemlerin eşlik ettiği gösterilmiştir. Hastaların bir kısmının uzun 

süre birçok antiepileptik ilaç ve kombinasyonlarını kullandığı, bu ilaçların hastalarda 

ciddi yan etkilere ve yüksek bir maddi yüke neden olduğu ve yine bu hastalardan bir 

kısmının non epileptik status nedeniyle acil servislere başvurmasıyla status epileptikus 

düşünülerek entübasyon gibi agresif girişimlere maruz kaldıkları göz önüne alınacak 

olursa, epilepsi ile ayırıcı tanısının erken dönemde yapılmasının önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Psödonöbet, Nöbet, Çocuk 
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Ebeveynlerin Bebek Beslenmesindeki Tutum ve Davranışları: 
Güneydoğu Anadolu Örneği 

Tolgahan Kara1, Gözde Öğrü2, Ersin Akpınar3  

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana  
2Patnos 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi, Ağrı    
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana (ORCID iD: 0000-
0002-2884-4876) 

 

GİRİŞ ve AMAÇ Bebek beslenmesi konusunda en eski çağ ve uygarlıkların 

davranış ve inanışları incelendiğinde anne sütünün en önemli besin olarak 

görülmüş ve özendirilmeye çalışılmıştır. Anne sütünün, çocuklarda alerji ve 

enfeksiyonlara yakalanma olasılığını azalttığı ve ek olarak anne sütü alımı 

fazla olan çocukların ileriki yıllarda obez olma olasılıklarının da diğer 

çocuklara oranla daha düşük olduğu belirtilmektedir. Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırması (TNSA) 2018 verilerine göre; Çocukların %98'i hayatlarının 

bir döneminde de olsa emzirilmektedir. İki yaş altı çocukların %71'i doğumdan sonraki 

ilk 1 saat içinde emzirilmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk 1 saat içerisinde 

emzirilme oranı ise %72,1 olarak saptanmıştır. Altı aydan küçük bebeklerin %41'i sadece 

anne sütü ile beslenmiş olup sadece anne sütü alan çocukların ortanca emzirilme süresi 

1,8 aydır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca 

su, başka sıvı ve katı besinler almadan yalnızca anne sütü ile beslenmelerini, 7. aydan 

itibaren ek gıdalara başlanılmasını ve ikinci yaş dolana kadar emzirilmeye devam 

edilmesini önermektedir. Bu çalışmamızda ebeveynlerin anne sütü ve bebek beslenmesi 

konusunda algı ve tutumlarının tespit edilmesi amaçlandı.  
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GEREÇ ve YÖNTEM Araştırma evrenini Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerindeki Aile 

Sağlık Merkezlerine başvuran 0-5 yaş grubu çocuğu olan ebeveynler oluşturmaktadır. 

Ebeveynlerin anne sütü ve bebek beslenmesi konusundaki algı ve tutumlarının tespit 

edilmesi amacıyla sosyodemografik veri anketi ve Iowa Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği 

uygulanmıştır. Ölçek beşli likert tipinde 17 sorudan oluşup; 1-Kesinlikle katılmıyorum, 5-

Kesinlikle katılıyorum şeklindeydi. Ölçekteki 8 madde anne sütüyle beslenmeyi 

olumlarken, 9 madde formül mamayla beslenmeyi olumlamaktadır. Formül beslenme 

maddeleri ters (1=5, 2=4, 4=2 ve 5=1) puanlandırılmıştır. Total tutum puanı 17 

(biberonla beslemede pozitif tutum gösteren) ile 85 (emzirmede pozitif tutumunu 

yansıtan) puan arasında değişmektedir. Çalışmaya onam veren katılımcılara çevrimiçi 

olarak anketler uygulandı. Veriler uygun istatistik programı ile analiz edildi.  

BULGULAR Çalışmamıza 271’i kadın 43’ü erkek olmak üzere 314 ebeveyn katılmıştır. 

Çocuklarının yaş ortalaması 25,75±17,30 ay olarak saptanırken, çocuklarının % 47,8’si 

(n:150) erkek ve % 52,2’si (n:164) ise kızdır. Katılımcıların % 5,1’i (n:16) Mardin, % 61,5’i 

(n:193) Diyarbakır ve % 33,4’ü (n:105) ise Şanlıurfa’dan çalışmamıza dahil edilirken 

anketi dolduran kişilerin çocuklara yakınlık derecesine bakıldığında % 85,7’si (n:269) 

annesi, % 13,4’ü (n:42) babası ve bir kişi dedesi ikisi ise kardeşidir. Ailelerin ortalama 

aylık geliri 5058,92±4898,72₺ olarak saptanmıştır. Katılımcıların ortalama aylık 

gelirlerine bakıldığında % 38,5’i (n:121) 2500₺ altında gelire sahiptir. Çocukların % 87,3’ü 

(n:274) doğumdan sonra ilk bir saat içinde beslenirken, % 82,2’sinin (n:258) ise ilk bir 

saat içinde emzirildiği tespit edilmiştir. Çocukların % 11,8’inin bir saatten sonra 

emzirildiği, % 5,4’ünün ise oranında bir günden sonra emzirildiği tespit edilmiştir. İki 

çocuğun ise hiç anne sütü almadığı saptanmıştır. Çocukların % 86’sı (n:270) doğumdan 

hemen sonra ilk besin olarak anne sütü alırken, % 11,1’i mama, % 2,2’si şekerli su tespit 
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edilmiştir. Birer çocuğun ise inek sütü, hurma ve zemzem suyu aldığı belirtilmiştir. 

Çalışmamıza katılan ebeveynlerin bebek beslenmesi ile ilgili toplam tutum puanı 

ortalaması 64,01±7,14 (min:34, max:84) olarak saptanmıştır. IOWA bebek beslenmesi 

tutum skalasında ebeveynlerin verdikleri yanıtlara göre aldıkları toplam puanlar 

gruplandırıldığında; (17-48 Formüla ile beslemeye yatkın, 49-69 Kararsız, 70-85 

Emzirmeye yatkın), ebeveynlerin % 74,5’inin (n:234) 49-69 puan alarak bebek 

beslenmesi konusunda kararsız oldukları tespit edilirken, % 23,6’sı 70-85 puan alarak 

emzirmeye yatkın ve % 1,6’sı 17-48 puan alarak formüla ile beslemeye yatkın oldukları 

tespit edilmiştir. IOWA bebek beslenmesi tutum puanı ile cinsiyet, yakınlık derecesi, 

bulundukları iller karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (sırasıyla p: 

0,272, 0,509, 0,769).  Anneler ile babalar arasında tutum puanı karşılaştırıldığında da 

anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p:0,078). Aylık gelir ile tutum puanı 

karşılaştırıldığında ise aylık geliri yüksek ailelerin emzirmeye yatkın oldukları tespit 

edilmiştir (p:0,000).  

SONUÇ Anne sütü alımı çocuklarda büyüme ve gelişme için oldukça önemlidir ve 

yenidoğan ile bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm sıvıyı, enerjiyi ve besini 

ihtiva eden, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay bir besindir. Bebeğin sağlıklı 

beslenmesini, bağışıklığını ve psikososyal gelişimini sağlayan ekonomik bir besin kaynağı 

olmasının yanı sıra anne sağlığı ve anne ile bebek arası bağın güçlenmesi açısından da 

oldukça faydalıdır. Çalışmamız sonucunda ebeveynlerin % 74,5’inin anne sütü ile 

beslenme konusunda kararsız oldukları tespit edilmiştir. Günümüzde anne sütü ile 

beslenmenin önemi her şekilde vurgulanmasına karşın sonucun kararsız olarak 

sonuçlanması oldukça düşündürücüdür. TNSA 2018 verilerinin aksine bizim 

çalışmamızda çocukların % 82,2’si doğumdan sonra ilk bir saat içinde beslendikleri tespit 
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edilmiştir. Ancak hala ilk besin olarak anne sütü yerine farklı besinlerin (mama, hurma, 

zemzem suyu, şekerli su) kullanımı çözülmesi gereken sorunlar olduğunu 

göstermektedir. Bebeklerin beslenmesi ve anne sütünün önemini ailelere en iyi 

aktarabilecek, vurgulayabilecek olan aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarına oldukça 

büyük sorumluluk düşmektedir. Ailelerin bebek beslenmesi ve anne sütü konusunda 

bilinçlendirilmesi açısından birinci basamak çalışanları olarak ailelere emzirme ve bebek 

beslenmesi konusunda danışmanlık vermeliyiz. 

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, Anne sütü, Bebek beslenmesi 
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Covid-19 Hastalarında ACEF Skoru Ile Mortalite Arasındaki Ilişki  

Hazar Harbalıoğlu1, Alaa Quisi2  

1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (ORCID 0000-0002-6694-814X),  
2Adana Medline Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (ORCID 0000-0002-5862-5789)    

 

Amaç: Covid-19 hastalığı 2019 aralık ayında Çin’de ortaya çıkmış ve dünyaya 

yayılmıştır. Covid-19 bazı hastalarda asemptomatik seyredebildiği gibi ciddi 

komplikasyonlara neden olabilmektedir ve hatta mortal 

seyredebilmektedir. Özellikle solunum yolu hastalığı olarak görülse de farklı 

organları da tutabilmektedir. Pandemi olarak ilan edilen Covid -19 hastalığı 

kardiak tutuluma bağlı olarak; akut koroner sendroma, miyokardite, 

miyoperikardite, kardiyak aritmilere ve ani kardiyak ölümlere neden 

olabilmektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız Covid-19 hastalarında ACEF 

skoru ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.  

Metot: Çalışamaya Covid-19, PCR testi pozitif olan 142 hasta alındı. Hastalar; hastane içi 

mortal seyreden ve ve seyretmeyen grup olarak ikiye ayrıldı. Hastaların demografik 

verileri, ek hastalıkları ve hastaneye ilk yatırıldığı anda alınan venöz kan örneklerinde 

çalışılan laboratuvar parametreleri kayıt edildi. Hastaların ekokardıyografide modifiye 

Simpson yöntemi kullanılarak ejeksiyon fraksiyonu hesaplandı. Her hastanın yaş, 

ejeksiyon fraksiyonu ve kreatinin değerleri ile ACEF skoru hesaplandı. ACEF= [Yaş (yıl) / 

ejeksiyon fraksiyonu (%)] + 1 (eğer serum kreatinin>2 mg/dl) formülü ile hesaplandı.  

Bulgular: Mortal seyreden hasta grubunda 10, mortal seyretmeyen grupta 55 erkek 

hasta mevcuttu (p=0,519). Yaş mortal seyreden grupta anlamlı olarak daha ileriydi 

(52,10±15,13; 67,89±11,29, p<0,001). Eşlik eden hastalıklar; hipertansiyon, diyabetes 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

5
1

8
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

874 

mellitus, kronik obstruktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı ve hiperlipidemi 

mortal seyreden hasta grubunda daha çok görüldü (p<0,05). Hemoglobin, lenfosit sayısı, 

albümin ve ejeksiyon fraksiyonu mortal seyreden grupta anlamlı olarak daha düşüktü. 

Mortal seyreden hasta grubunda nötrofil daha yüksek seyrederken lenfosit değerleri 

daha düşük olarak görüldü (p<0,05). Glomerüler filtrasyon hızı ve ejeksiyon fraksiyonu 

mortal seyreden hasta grubunda daha düşük olarak ölçüldü (p<0,001). Hesaplanan ACEF 

skoru mortal seyreden hasta grubunda daha düşük olarak görüldü [0,83 (0,46-1,70); 

1,21 (0,77-1,76), p<0,001]. Korelasyon analizine baktığımızda mortalite ile ACEF skoru 

korele olarak görüldü.  

Sonuç: Covid-19 hastalarında hesaplanan ACEF skorunun mortalite ile ilişkili olduğunu 

gördük. Bu nedenle yüksek ACEF skoru olan hastalar daha yakından takip edilmelidir.  

 

Tablo: Covid-19 tedavisi alan hastaların demografik verileri ve laboratuvar verileri 

  Mortal seyretmeyen 
grup (n:123) 

Mortal seyreden grup 
(n:19) 

p değeri 

Cinsiyet, erkek (%) 55 10 0,519 

Yaş (yıl) 52,10±15,13 67,89±11,29 <0,001 

Hipertansiyon n (%) 39 15 <0,001 

Diabetes Mellitus n (%) 19 11 <0,001 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
n (%) 

9 5 0,023 

Hiperlipidemi n (%) 11 12 <0,001 

Koroner Arter Hastalığı n (%) 11 7 0,003 

Kalp Yetmezliği n (%) 3 2 0,133 

Aktif Sigara İçiciliği n (%) 16 4 0,267 

Kalp Hızı (dk) 83,40±10,61 90,0±8,48 0,058 

Vücut Isısı  (0C) 36,83±0,53 37,31±0,69 0,039 

Oksijen Satürasyonu n (%) 93,92±3,92 88,64±5,79 0,004 
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Hemoglobin (g/dL) 14,19±1,67 12,85±1,21 0,001 

Beyaz hücre sayısı (103/µL) 5,43 (2,25-14,87) 5,90 (4,44-15,10) 0,256 

Platelet (103/µL) 207,00 (105,0-458,0) 178,00 (118,0-393,0) 0,028 

Nötrofil (109/L) 3,17 (1,01-13,10) 4,10 (2,71-13,20) 0,004 

Lenfosit (109/L) 1,69 (0,30-4,08) 1,20 (0,22-3,50) 0,001 

Glikoz (mg/dL) 100,00 (71,0-309,0) 132,00 (80,0-342,0) 0,002 

Üre (mg/dL) 30,00 (9,10-84,5) 42,10 (14,0-94,0) 0,001 

Kreatinin(mg/dL) 0,78 (0,43-1,75) 1,06 (0,44-1,80) 0,001 

Laktat dehidorgenaz (U/L) 200,50 (112,0-739,0) 373,00 (154,0-742,0) <0,001 

GFR (ml/dk/1.73 m2) 95,11±23,62 64,73±22,43 <0,001 

Aspartat aminotransferaz (U/L) 24,00 (5,0-75,0) 30,00 (13,0-95,0) 0,014 

Alanin aminotransferaz (U/L) 22,00 (5,0-114,0) 24,00 (5,0-75,0) 0,492 

Ejeksiyon Fraksiyonu  (%) 60,00 (40,0-66,0) 55,00 (50,0-60,0) <0,001 

ACEF skoru 0,83 (0,46-1,70) 1,21 (0,77-1,76) <0,001 

 

Anahtar Kelimeler: ACEF Skoru, Covid-19, Mortalite, 
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Gelişimsel Kekemelik ve Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar  

Ayla Uzun Çiçek 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı (ORCID: 0000-0003-2274-3457)  

 

Amaç: Kekemelik konuşmanın akıcılığının olağandışı kesintiye uğramasıdır. 

Görülme oranı çocukluk çağında %4, genel toplumda %1’tir. Kekemelik 

erkek/kız oranı 3-4 şeklindedir ve başlangıç yaşı genellikle 2-7 yaşları 

arasındadır. Kekemelik okul, sosyal ve aile yaşamını olumsuz etkilemekte ve 

bireyin psikolojisi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı kekemeliği olan çocuklarda komorbid psikiyatrik durumları ve 

komorbidite ile ilişkili klinik ve sosyodemografik özellikleri incelemektir.  

Gereç ve yöntem: Çalışmaya kekemelik tanısı almış ve en az 6 aydır takip ve 

tedavi edilmiş 4-10 yaş aralığında otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel 

gelişim geriliği tanısı olmayan 58 çocuk alınmıştır. Çocukların sosyodemografik 

karakteristikleri, klinik özellikler, komorbid psikiyatrik bozukluklar ve tedavi yaklaşımları 

hasta dosyaları ve elektronik ortamda kayıtlı poliklinik kayıtlarından geriye dönük olarak 

incelenmiştir. 

Bulgular: Örneklem 40 (%69) erkek, 18 (%31) kız çocuktan oluştu ve yaş ortalaması 

6.12±1.93 yıl idi. Olguların %50’sinde (n=29) eşlik eden en az bir psikiyatrik bozukluk 

saptandı. Baskın olan komorbid psikiyatrik bozukluklar içinde anksiyete bozuklukları 

%22.4 (n=13) ile ilk sırada yer aldı. Kalan olguların 7’si (%12.2) dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğu, 5’i (%8.6) yıkıcı davranım bozuklukları, 2’si (%3.4) depresyon ve 
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2’si enürezis nokturna komorbiditesine sahipti. Psikiyatrik komorbiditesi olan ve 

olmayan çocuklar arasında cinsiyet, annenin ve babanın eğitimleri ve çalışma durumları, 

aile gelir düzeyi, kekemeliğe yönelik olumsuz aile tutumları, ailede psikiyatrik hastalık 

öyküsü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ancak psikiyatrik 

komorbiditesi olanların yaşı olmayanlara göre anlamlı olarak daha büyük (p=0.008), 

kekemelik süreleri anlamlı olarak daha uzun (p<0.001) ve kekemeliğin şiddeti anlamlı 

olarak daha ileri düzeyde (p=0.002) idi. İki grup arasında kekemelikle zamansal ilişkisi 

olan psikososyal stres etmenlerinin varlığı farklılık göstermezken (p=0.792), kekemeliği 

alevlendiren/ağırlaştıran psikososyal stres etmenleri psikiyatrik komorbiditesi olanlarda 

anlamlı olarak daha sık bildirildi (p=0.002). Konuşma sorunu nedeni ile alay edilme ve 

konuşmaktan kaçınma sıklığı psikiyatrik komorbiditesi olanlarda anlamlı olarak daha 

sıktı (p<0.001 ve p=0.004, sırasıyla). Ayrıca, tedaviye olumlu yanıt psikiyatrik 

komorbiditesi olanlarda anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.003).  

Sonuç: Çalışmamız kekemeliği olan çocukların yarısında eşlik eden bir veya daha fazla 

psikiyatrik bozukluk olduğunu, psikiyatrik komorbiditesi olanlarda kekemeliği 

alevlendiren/ağırlaştıran psikososyal stres etmenlerinin, alay edilme ve konuşmaktan 

kaçınma durumunun daha sık yaşandığını, kekemelik şiddetinin daha ağır ve tedavi 

yanıtının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlarımız okul, aile ve sosyal 

yaşamı üzerinde yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek açısından kekemeliği olan 

çocuklarda sadece konuşma alanının değil diğer psikopatolojik durumların da 

taranmasının sonraki davranışsal ve duygusal sorunları önlemek için faydalı olacağını 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kekemelik, Çocuk, Psikiyatrik Komorbidite, Psikopatoloji 
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Relationship Between Awareness and The Refusal of Mothers 
About Routine Antenatal Screening Tests During Pregnancy  

Ilkin Seda Can  

Department of Obstetrics and Gynecology, Sivas University School of Medicine, Sivas 
(ORCID iD: 0000-0002-2029-7281)  

 

Objective. This study aims to investigate the reasons for rejecting first or 

second-trimester screening tests and oral glucose tolerance test (OGT) and 

knowledge, attitudes, and behaviors about the tests of pregnant women 

who are followed up in a university hospital.  

Methods. The study sample consisted of 204 pregnant women who were 

offered a first or second-trimester screening test and OGT. We evaluated 

the extent to which women make conscious choices and what factors they 

were affected by with the questionnaire form we created.  

Results. The median age of the pregnant women was 28 (17-42). 83.3% of the women 

were younger than 35 years old. Of studied women, 38.2% had primary school 

certificates, 25% had university degrees, 33.8% were primiparous. Pregnant women had 

12.7% unplanned pregnancies. More than half of our pregnant women (60.3%) were in 

the second trimester. 22.1% of the patients did not have all three screening tests. Most 

of the pregnant women (83.5%) did not want to have the OGT, and the thought that the 

test was harmful to the baby was found to be the most common reason. When we 

evaluated the OGT, first-trimester screening, and detailed ultrasound 

acceptance/rejection rates of the pregnant women, we could not find a significant 

difference in terms of maternal age, education level, and knowledge levels about the 
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tests (p> 0.05). The most common reason for pregnant women who did not have the 

first and second-trimester screening tests was that they were tests for diseases without 

treatment, and the second most common reason was that they were not asked to 

terminate the pregnancy due to religious beliefs. Although there was no statistically 

significant difference to the questions, we asked about the way the screening tests were 

performed, the pregnant women with university and higher education levels gave more 

correct answers (p> 0.05).  

Conclusions. Healthcare professionals should ensure that all women receive 

appropriate and understandable information on prenatal screening tests. This 

information should be appropriate to their learning abilities and sociocultural situations 

to increase their pre-screening awareness. 

Keywords: Informed Decision-Making, Prenatal Screening, Fetal Anomaly Scan 
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Platelet/Lenfosit Oranı Ile Koroner Arter Hastalığı Şiddeti 
Arasındaki Ilişki  

Çağlar Özmen 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-7285-991x)  

 

Amaç: Tam kan sayımı, oluşan kan içeriği hakkında bilgi sağlayan rutin, ucuz 

ve kolay bir testtir. Son çalışmalar, yüksek platelet/lenfosit oranının (PLR) 

inflamasyonu, aterosklerozu ve trombosit aktivasyonunu yansıttığını 

göstermektedir. Bu çalışmada, koroner arter hastalığında (KAH), PLR ile 

aterosklerozun şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.  

Yöntemler: 2018-2020 yılları arasında koroner anjiyografi yapılan 98 bireyin 

klinik ve laboratuvar verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların 

hastaneye başvuru anındaki hemoglobin düzeyi, trombosit sayısı ve lenfosit 

sayısı analiz edildi. Tüm hastalar için aterosklerozun şiddetini gösteren Gensini skoru 

hesaplandı. KAH olan hastalar, Gensini skorlarına göre hafif ve şiddetli ateroskleroz 

olarak kategorize edildi. Koroner arterleri normal saptanan 46 birey kontrol grubunu 

oluşturdu. Kontrol grubu, hafif ve şiddetli aterosklerozu olan 3 grubun ortalama PLR 

değerleri karşılaştırıldı.  

Bulgular: Hasta grubunda daha fazla dislipidemik hasta oranı vardı (% 66.7’ye karşı % 

30.4 ve %60.7, p = 0.031). Şiddetli ateroskleroz grubunun ortalama PLR'si, hafif 

ateroskleroz ve kontrol gruplarından anlamlı olarak daha yüksekti (234.17 ± 54.21’e 

karşı 116.35 ± 51.44 ve 174.24 ± 104.31, p<0.001). Ek olarak, şiddetli aterosklerozu olan 

grupta, başvuru sırasında daha düşük bir sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (35.1 ± 5.4’e 
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karşı 57.5 ± 6.2 ve 46.1 ± 3.2, p=0.004) ve anlamlı derecede daha yüksek bir serum 

kreatin düzeyi vardı (1.7 ± 0.5’e karşı, 0.9 ± 0.6 ve 1.4 ± 0.2, p=0.003). Risk faktörlerini 

regresyon analizi ile karşılaştırdığımızda, yüksek PLR oranı, artmış Gensini skoru ile ilişkili 

bulundu (OR=15.94; 95% CI, 3.13-158.19, p=0.001).  

Sonuç: Çalışmamız, yüksek PLR'nin ciddi aterosklerozu öngörmede geleneksel risk 

faktörlerine ve yaygın olarak kullanılan biyobelirteçlere katkı sağladığını 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler Ateroskleroz, Gensini Skoru, Platelet/Lenfosit Oranı 
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Addiction, Depression and Anxiety Levels in Smokers and 
Electronic Cigarettes Users 

Ayşe Turan1, Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz2 

1Seyhan Devlet Hastanesi-Sigara Bırakma Polikliniği (ORCID iD: 0000-0002-0745-4975) 
2Seyhan Devlet Hastanesi -Göğüs Hastalıkları (ORCID iD: 0000-0001-7499-8676)   

 

Objective: Although there are many studies investigating anxiety, 

depression levels and the factors affecting them in smokers, there are very 

few studies investigating the effect of electronic cigarette (e-cigarette) use 

on anxiety and depression levels. The aim of our study is to compare the 

levels of depression, anxiety and addiction among individuals who smoke 

and e-cigarettes. For this purpose, the Fagerström Nicotine Dependence 

Test, Beck Anxiety Scale (BAS) and Beck Depression Scale (BDS) tests were 

applied among cigarette and e-cigarette users and the results were 

compared. 

Material and methods: The study was planned as a descriptive study. The records of 

105 cigarette addicts and 81 e-cigarette users who applied to the smoking cessation unit 

of the Ministry of Health Seyhan State Hospital were examined. The difference between 

the two groups in terms of the Fagerström Nicotine Dependence Test, BAS and BDS tests 

was compared. 

Results: There was no significant difference between the groups in terms of the 

Fagerström Nicotine Dependence Test (median value for smokers group 5 (interquartile 

range (IQR) = 3, for e-cigarettes users 5 (IQR=4), p=0.245)). Similarly, there was no 

significant difference between the two groups in terms of BAS (for smokers group 32 
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(IQR=8), for e-cigarettes users 34 (IQR=10), p=0.060). On the other hand, BDS was found 

to be statistically significantly higher in the e-cigarette group (27 (IQR=10) vs. 33 

(IQR=10), p<0,001). 

Conclusion: According to the results of our study, depression symptoms can be seen 

more in e-cigarette users, whereas there may be no difference between smokers and e-

cigarette users in terms of anxiety and addiction. 

  

Anahtar Kelimeler Addiction; Anxiety; Depression; Smoking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

884 

Kronik Hastalıkların Hastalar Üzerindeki Psikolojik Yansımaları  

Sündüs Görükmez 1, Elif Özdemir2, Mustafa Reşat Dabak3  

 
1SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul (ORCID 0000-
0001-7926-580X)  
2SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul 
(ORCID 0000-0003-1519-5309)  
3SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul  

 

 

AMAÇ: Kronik hastalıklar günümüzde çok sayıda bireyi etkilemektedir. Bu 

hastalıklar kesin olarak tedavi edilemeyen, uzun süreli ilaç kullanımı ve 

bakım gerektiren, zaman zaman sosyal izolasyonlara sebep olabilen 

hastalıklar olduğundan özellikle depresyon ve anksiyete gibi çeşitli psikolojik 

yükleri de beraberinde getirmektedir. Bu araştırmada, kronik hastalığı 

olanlar ile olmayanların ve kronik hastalığı olanların da mevcut hastalıkları 

ile depresyon ve anksiyete risk ilişkisini belirlemek amaçlandı.  

YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel özellikte olan araştırmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Haseki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Polikliniğine başvuran, 18 

yaş ve üzerindeki gönüllü 500 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyo-demografik 

özelliklerini ve hastalıklarına ait bilgileri sorgulayan anket formu ile Hastane Anksiyete 

Depresyon Ölçeği (HAD) uygulandı. Elde edlien verilerin istatistiksel analizinde SPSS 

programı kullanıldı. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.  

BULGULAR: Çalışmamızda; katılımcıların %69,8’sı kadın, %69,2‘si evli, %62,8’u çocuk 

sahibi, %71,8’i üniversite mezunu, %87,6’sı sosyal güvenceye sahip olup gelir durumları 
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%77 oranında yüksek gelir olarak tespit edildi. Katılımcıların %50,4’ünden kronik 

hastalığım “var”, %49,6’sından “yok” cevabı alınırken, kendi sağlık durumlarını 

değerlendirmesinde %57 oranıyla en çok “iyi” yanıtı alındı. Hastaların HAD anksiyete ve 

depresyon puanları istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişkili saptandı, bu puanlar 

kronik hastalık sayısıyla pozitif yönde anlamlı olup buna karşın sağlık durumunu 

değerlendirme skorlarıyla negatif yönde anlamlı ilişkiliydi (hepsi için p<0,001). Kronik 

hastalığı olanların olmayanlara göre anksiyete ve depresyon varlığı oranları anlamlı 

yüksek bulundu (p=0,001 p=0,018). Ayrıca kronik hastalık sayı gruplarında da anksiyete 

ve depresyon varlığı oranları anlamlı yüksek bulundu (p<0,001 p=0,032). Kronik hastalık 

sayısı 2, 3 ve üstü olanların olmayanlara göre anksiyete ve depresyon varlığı oranları 

yüksekti. KOAH/Astım, Bel/Boyun fıtığı, Çölyak/Ülseratif kolit/Crohn hastalığı olanlarda 

anksiyete oranı, Hiperlipidemi, Nörolojik Hastalığı olanlarda depresyon oranı, hastalığı 

olmayanlara göre yüksekti. Bunun yanında, kadınların anksiyete varlığı oranları erkelere 

göre anlamlı yüksek bulundu (p=0,015). Eğitim düzeylerinde anksiyete ve depresyon 

varlığı oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0,002 p=0,004). 

Okuma-yazma bilmeyen ve sadece okuma-yazma bilenlerin anksiyete ve depresyon 

oranları yüksekti. Sosyal güvencesi olmayanların depresyon oranı güvencesi olanlara 

göre anlamlı yüksekti (p=0,008).  

SONUÇ: Kronik hastalığı olan bireylerin toplumda diğer bireylere göre anksiyete ve 

depresyon riski fazladır. Birinci basamak kurumlarına başvuran kronik hastalığı olan 

kişiler depresyon ve anksiyete açısından da değerlendirilmeli ve beden sağlığı olduğu 

kadar ruh sağlığının da korunması için hastalara gerekli destek ve tedaviler verilmeli, 

gerekirse bir üst basamağa yönlendirilmelidir. Kronik hastalığı olan hastalarda 

depresyon ve anksiyete risk oranları sosyodemografik özelliklere göre de 
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değişebildiğinden risk etmenleri ile birlikte kronik hastalığı olanlar ruhsal yönden daha 

da hassasiyetle değerlendirilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler Anksiyete, Depresyon, Kronik Hastalık, HAD Ölçeği 
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Çocuk Acil Servisine Getirilen Parasetamol Zehirlenmelerinin 
Değerlendirilmesi  

Gamze Gökulu, Hayri Levent Yılmaz  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil 
Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç Parasetamol, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkisi olan ve tüm 

dünyada yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Özellikle salisilat kullanımı 

sonrasında artan Reye sendromları nedeniyle parasetamolün kullanımı 

daha da artmıştır. Tedavi edici dozlarda oldukça güvenli olan bu ilacın 

yüksek dozlarının kullanımı özellikle karaciğer için oldukça toksiktir. 

Dünyada yaklaşık 600 ilacın birleşiminde bulunan parasetamol evlerde sıkça 

bulunan ilaçlardandır. Bu nedenle çocuk acile başvuran zehirlenme 

olgularında baş sıralarda yer almaktadır. Çalışmamızda hastanemizin çocuk 

acil servisine parasetamol zehirlenmesi nedeniyle getirilen olgular değerlendirilirken bu 

olgulara dikkat çekmek amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem Çalışma Ocak 2018- Aralık 2020 tarihleri arasında, geriye dönük, tek 

merkezli olarak yürütüldü. Belirlenen tarihlerdeki hasta kayıtları gözden geçirildi. 

Hastalara ait demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, başvuru tarihi), ilaç alım nedeni (kaza, 

özkıyım), ilaç formu (şurup, tablet), aldıkları ilaç miktarı, ek ilaç maruziyetleri, karaciğer 

fonksiyon testi düzeyleri, serum parasetamol düzeyleri, antidot verilme ve acilden çıkış 

durumları incelendi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 23.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, 
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sürekli ölçümler ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum-

maksimum) olarak özetlendi.  

Bulgular Çalışmaya 40’ı kadın (%69) ve 18’i erkek (%31), toplam 58 hasta dahil edildi. 

Çalışmada yer alan hastalardan 27’sinin (%46,6) ilacı kaza ile, 31’inin (%53,4) ise özkıyım 

amacı ile aldığı saptandı. Kaza ile ilacı alan hastaların yaş ortalaması 3,56±2,06 yıl, 

özkıyım amacı ile alanların yaş ortalaması ise 14,97±2,65 yıl idi. Şurup formunda ilaç 

alımlarının %95’inin kaza ile olduğu, tablet ile zehirlenmelerin ise %78,9’unun özkıyım 

nedeniyle gerçekleştiği bulundu. Şurup formunda ilaç alan hastaların yaşlarının 

[ortanca:3(min:2-maks:8)], tablet formunda ilaç alanlardan [ortanca:15 (min:1-

maks:17)], daha küçük olduğu görüldü. On hastamıza asetilsistein tedavisi başlandı ve 2 

hastamız çocuk yoğun bakım birimine yatırıldı. Hiçbir hastamızda karaciğer yetmezliği 

veya ölüm görülmedi.  

Sonuç Yüksek alımlarda karaciğer yetmezliği veya ölüm ile sonuçlanabilecek bu 

zehirlenmenin mevcut etkin antidotunun olması nedeniyle erken müdahale büyük 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada hastanemizin çocuk acil servisine parasetamol 

zehirlenmesi nedeniyle getirilen olguların değerlendirilirken bu olgulara dikkat çekmek 

amaçlanmıştır. Böylece acil servise parasetamol zehirlenmesi ile getirilen olgularda tanı 

konulması için gerekli tetkikler uygun zamanda istenerek, tedavi zaman kaybedilmeden 

yapılacaktır.     

Anahtar Kelimeler Çocuk, Zehirlenme, Parasetamol 
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Sistolik Kalp Yetersizliğinde Merkezimizin Sakubitril - Valsartan 
Deneyimi  

Göksel Güz  

Beylikdüzü Medicana İnternational Hastanesi (ORCID iD: 0000 0002 8386 9160)  

 

Giriş ve Amaç: Kronik kalp yetersizliği (KKY ) mordern toplumda en önemli 

mortalite nedenlerindendir. Sistolik kalp yetersizliği için anjiyotensin 

dönüştürücü enzim inhibitörleri, beta adrenerjik blokerleri, anjiyotensin 

reseptör blokerleri ve mineralokortikoid reseptör antagonistleri gibi 

kılavuza yönelik tıbbi tedavilerin neredeyse yirmi yıldır kullanılmasına 

rağmen, KKY morbidite, mortalitenin önde gelen bir nedeni olmaya devam 

etmektedir ve sağlık harcamalarında büyük bir paya sahiptir. Son yıllarda 

kullanıma giren Anjiyotensin Reseptörü-Neprilisin İnhibitörü (ARNİ) ile 

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörünün Prospektif Karşılaştırması 

(PARADIGM-HF) çalışması, sakubitril / valsartanın kardiyovasküler mortalite ve 

morbidite üzerine olumlu etkileri ikna edici kanıtlar sağlamıştır. Sakubitril / valsartan, 

sistolik disfonksiyonu olan hastalarda enalaprilden daha iyi performans göstermiştir. 

Denemenin ardından, ABD Gıda ve İlaç Dairesi bu ilacı HF tedavisi için onaylamıştır. Bu 

çalışmada, sistolik kalp yetersizliğinde sakubitril- valsartan etkisini araştırmayı 

amaçladık.  

Metot: Ocak 2018 -  Ekim 2020 tarihleri arasında klinikte takip edilen 43 sistolik KKY 

hastası üzerinde sakubitril – valsartan etkileri incelenmiştir.  
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Bulgular: ARNİ başlanan 43 hastadan yalnız iki hasta hipotansiyon nedeniyle ilacı tolere 

edemedi. Hastaların tedavi öncesi bazal ejeksiyon fraksiyonu ortalaması (EF: % 31) iken 

6 . ay kontrol ekokardiyografide ortalama EF: % 36 olarak saptanmıştır (p:0.001). 43 

hastanın takiplerinde fonksiyonel kapasitede en az bir sınıf iyileşme izlenmiştir. 43 

hastanın takiplerinde sadece ikisi mevcut süreç içerisinde KKY alevlenmesi ile hastane 

yatışı yapılarak tedavi edildi. Mevcut yetersizlik alevlenmelerinin biri enfeksiyon 

zemininde, biri isi aşırı tuz tüketimi zemininde olmuştur.  

Sonuç: Hasta verilerinin hemodinami bulguları literaturdeki diğer çalışmalarla uyumlu 

olarak sakubitril-valsartanın morbidite ve mortalite üzerine faydalarını göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kalp Yetersizliği, Sakubitril-Valsartan 
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Karpal Tünel Sendromunda Elektrodiagnostik Sınıflama ve 
Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi Arasındaki İlişki 

Halit Fidancı1, İlker Öztürk2 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Klinik Nörofizyoloji Bölümü 
(ORCID 0000-0001-6573-9090) 
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği (ORCID 0000-0002-2333-9360) 
 
 

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) en sık görülen tuzak mononöropatidir. 

Birinci/ikinci/üçüncü parmakta duyu anormallikleri ve median sinirin 

innerve ettiği el kaslarında güçsüzlük ile seyreder. Birçok anket KTS için 

kullanılmakta olup, Boston KTS Anketi (BKTSA) bunlardan birisidir. Bu 

çalışmada KTS’nin elektrodiagnostik sınıflaması ve BKTSA arasındaki ilişki 

araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasına Kasım 2020 ve Şubat 

2021 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik 

Nörofizyoloji Laboratuvarı’nda KTS tanısı alan hastalar dahil edildi. Polinöropatisi, 

diyabetes mellitus gibi nöropatiye neden olabilecek hastalığı, nörodejeneratif hastalığı, 

servikal radikülopatisi, brakiyel pleksopatisi, ulnar nöropatisi olan hastalar çalışmaya 

dahil edilmedi. Hastaların klinik sınıflaması şu şekildeydi: 0) Asemptomatik 1) Sadece 

nokturnal parestezi 2) Nokturnal ve diurnal parestezi 3) Duyu kaybı 4) Median 

innervasyonlu el kaslarında atrofi ya da güçsüzlük 5) Median innervasyonlu el kaslarında 

tam felç. Tüm hastalara median, ulnar, posterior tibial, peroneal, sural sinir motor ve 

duyu sinir iletim çalışması uygulandı. Median ve duyu sinir iletim çalışması ortodromik 

olarak, sural duyu sinir iletim çalışması antidromik olarak yapıldı. Duyu sinir iletim 

çalışmasında hız hesaplaması pik latans kullanılarak yapıldı. Hastalar elektrodiagnostik 
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sınıflamaya göre ise şu şekilde ayrıldı: Hafif KTS: Median sinir 2.parmak-bilek 

segmentinde duyu sinir iletim hızında yavaşlama 2) Orta KTS: Hafif KTS’ye ek olarak 

median sinir bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) distal latansında gecikme 3) Ağır KTS: 

Median sinir 2.parmak-bilek segmentinde bileşik sinir aksiyon potansiyelinin elde 

edilememesine ek olarak median sinir BKAP distal latansında gecikme. Hastalara BKTSA 

semptom şiddet skalası (BKTSA-SŞ) ve fonksiyonel durum skalası (BKTSA-FD)  uygulandı. 

BKTSA-SŞ 11 sorudan, BKTSA-FD ise 8 sorudan oluşmaktaydı. Her bir sorudan en az bir, 

en çok beş puan alınabilmekteydi. SPSS 22.0 programı istatiksel analiz için kullanıldı. 

Spearman korelasyon testi korelasyon analizi için kullanıldı. 

Bulgular: Yirmi dokuz hasta (7 erkek, 22 kadın),  41 ekstremite çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların yaş ortalaması 47,9 ± 11,2 yıl idi. Şikayet süresinin ortalaması 34,1 ± 25,0 ay 

idi. KTS on hastada sağda, yedi hastada solda, 12 hastada bilateraldi. Elektrodiagnostik 

sınıflamaya göre ekstremitelerin 26’sında hafif, 14’ünde orta, birisinde ağır derecede 

KTS mevcuttu. Klinik sınıflama ve elektrodiagnostik sınıflama arasında pozitif bir 

korelasyon bulundu (p<0,001, r=0,674). Ayrıca BKTSA-SŞ ve KTS’nin elektrodiagnostik 

sınıflaması arasında pozitif bir korelasyon bulundu (Tablo 1, p= 0,010, r= 0,399). BKTSA-

FD ve KTS’nin elektrodiagnostik sınıflaması arasında ise pozitif bir korelasyon bulunmadı 

(Tablo 1, p=0,297, r=0,167). Ayrıca median sinir BKAP distal latansı ve BKTSA-SŞ arasında 

pozitif bir korelasyon bulunurken, median sinir 2.parmak-bilek segmentinde duyu sinir 

iletim hızı ve BKTSA-SŞ arasında ters bir korelasyon bulundu (p<0.05, Tablo 1). Hafif 

KTS’si ve Orta-Ağır KTS’si olan hastaların BKTSA-SŞ ortalamaları sırasıyla 23,7 ± 9,2 ve 

36,7 ± 17,9 idi, bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,016). Hafif KTS’si ve Orta-Ağır 

KTS’si olan hastaların BKTSA-FD ortalamaları ise sırasıyla 15,1 ± 9,1 ve 18,0 ± 11,7 idi 

(p=0,377). 
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Sonuç: Bu çalışma KTS’nin elektrodiagnostik sınıflaması ve BKTSA-SŞ arasında pozitif bir 

korelasyon olabileceğini göstermektedir. BKTSA-SŞ, KTS hastalarının klinik takibinde 

kullanılabilecek anketlerden birisidir. 

Tablo 1. BKTSA ve elektrodiagnostik bulgular arasındaki korelasyon 

 Elektrodiagnostik 

sınıflama 

Median sinir BKAP 

distal latansı 

Median sinir 2.parmak-bilek 

segmentinde duyu sinir iletim hızı 

BKTSA-SŞ P= 0.010 

R= 0.399 

P = 0.001 

R= 484 

P= 0.037 

R= -0.331 

BKTSA-FD P= 0.297 

R = 0.167 

P= 0.098 

R= 0.262 

P= 0.882 

R= 0.024 

BKTSA: Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi; BKTSA-SŞ: BKTSA semptom şiddet skalası (BKTSA-SŞ); 
BKTSA-FD: BKTSA fonksiyonel durum skalası. Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. P<0.05 olması 
durumunda istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektrodiagnostik Sınıflama, Elektrodiagnostik Testler, Karpal Tünel 

Sendromu 
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Yeni Tanı Konan Hipertansiyon Hastalarında Serum Albümin 
Düzeyinin Fragmante QRS İlişkisi  

Ahmet Seyda Yılmaz1, Ömer Faruk Çırakoğlu2,  

1Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Departmanı, Rize  
2Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 
Departmanı, Trabzon  

 

Amaç: Arteriyal hipertansiyon (AH) hastalarında yüksek riskli hasta 

gruplarının belirlenmesi ileride gelişebilecek adverse olayları tahmin 

etmede, tedavi düzenlenmesinde ve önlemlerin alınmasında önemlidir. 

Fragmante QRS (fQRS) varlığının kardiyovasküler adverse olayların 

gelişimini öngördürücü olduğu daha önce gösterilmiştir. Bu çalışmada AH 

de fragmente QRS (fQRS) varlığı ile ilişkili faktörleri belirlemeyi, önlenebilir 

sebeplerin ortaya konması ve gerekli tedbirlerin alınmasının 

sağlanabilmesini amaçladık.  

Araç ve Yöntemler: Çalışmaya 03.2017-05.2019 tarihleri arasında yeni AH tanısı konan 

hastalar dahil edildi. Başvuru anında kan tetkikleri, ekokardiyogramları (EKG) ve 

ekokardiyografik bulguları elde edildi. fQRS paterni majör koroner arter sahasından 

sorumlu birbirini takip eden en az iki derivasyonda QRS kompleksleri içerisinde gömülü 

halde additional spike (RSR’ paterni) görülmesi olarak belirlendi. Hastalar fQRS varlığı 

durumuna göre iki gruba ayrıldı. Bu gruplar arasında demografik ve labratuar verileri 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalaması 62.1±11.3 yıl olan toplam 240 hasta dahil edildi. 

Toplamda 162 (%67.5) hastada fQRS (+) iken, 78 (%32.5) hastada fQRS izlenmedi. fQRS 
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grupları arasında demografik özellikler, ekokardiyografik bulgular ve albumin dışındaki 

labratuar parametreleri arasında farklılık izlenmedi. Albumin miktarı her iki grupta 

normal sınırlar dahilinde olmasına ragmen, fQRS (+) grubunda fQRS (-) grubuna göre 

anlamlı derecede fazla izlendi (p=0.001). Yapılan backward multivariable regresyon 

analizinde de albumin fQRS (+) varlığını bağımsız şekilde predikte ettiği görüldü 

[OR=5.960, 95%CI: 2.083-17.055, p=0.001].  

Sonuç: Serum albumin miktarının fazlalığı normal sınırlarda olsa dahi miyokardial 

fibrozis, skar ve heterojen impuls dağılımının belirteci olan fragmantasyona sebep 

olmaktadır. Bu durum fazla miktarda protein alımını işaret eden olan obeziteden 

bağımsızdır. fQRS varlığının adverse olaylarla ilişkisi düşünüldüğünde albümin miktarı 

fazla olan hastaların bu yönüyle yakın gözlem altında tutulması sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler Hipertansiyon, Fragmante QRS, Serum Albumin 
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Hipospadis Onarımı Yapılan Çocukların Değerlendirilmesi  

İlknur Banlı Cesur1, Zerrin Özçelik2  

 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 
Kliniği  
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği    

 

Giriş Hipospadias erkek genital sisteminin en sık gördüğümüz doğumsal 

patolojilerinden biridir. Gestasyonel 8-14. haftalar arasında androjenlerin 

etkisiyle olan fallus uzaması ve gelişimindeki aksaklıklar sonucunda 

eksternal üretral meanın ventrale yerleşmesi ile sonuçlanan durumdur.  Son 

yıllarda prevelansında artış olmaktadır ve bu artıştan pestissitler, plastik 

ürünler, endokrin bozucu kimyasallar, genetik yatkınlık, çevresel 

maruziyetler, çoklu gebelikler ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hayatta 

kalma oranlarındaki artış suçlanmaktadır.  Hipospadiasa sıklıkla penisin 

ventrale olan eğriliği de eşlik eder(chordee), bununla beraber inmemiş testis ve inguinal 

herni ile sıkı birliktelik gösterir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde bu anomalinin %0,39 ile 

%0,83 arasında görüldüğü tesbit edilmiştir. Hipospadias üretral meanın yerleşim yerine 

göre distal (glanüler, koronal, subkoronal), penil ve proksimal (penoskrotal, skrotal, 

perineal) olarak sınıflandırılır. Distal hipospadias %50-70 ile en sık görülen tiptir. 

Hipospadias onarımındaki temel hedef fonksiyonel ve kozmetik açıdan doğal bir penis 

oluşturmaktır. Ameliyat yaşı ile ilgili literatürde farklı görüşler mevcuttur. Amerikan 

pediatrik akademisi 6-12 ay arasında ameliyatı önerirken, retrospektif olarak yapılan 

diğer çalışmalarda optimal bir yaş olmadığı belirtilmiştir.  
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Materyal ve Metot Kliniğimizde Ocak 2012-Aralık 2020 tarihleri arasında distal ve 

proksimal hipospadias onarımı yapılan 873 hipospadiaslı olgunun kayıtları geriye dönük 

olarak incelendi.  Hastalar 0-24 ay, 25-60 ay, 60 ay üzeri olacak şekilde üç gruba ayrıldı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 873 hastanın yaş ortalaması 5,05±3,92 yıldı. Median değer 

4(0-17) yıldı. 88(%10,1) hastaya proksimal, 785(%89,9) hastaya distal hipospadias 

onarımı yapıldı. Proksimal hipospadiaslı hastalarda yaş ortalaması 4,59±3,83 yıl, distal 

hipospadiaslarda 5,11±3,92 yıldı.  Distal ve proksimal hipospadiaslı hastalarda yaş 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p: 0,243). Yaş gruplarına bakıldığında 

proksimal hipospadis onarımı yapılan 88 hastanın 32 si 0-24 ay, 30 u 25-60 ay, 26 sı ise 

≥60 ay dı. Distal hipospadis onarımı yapılan 785 hastanın ise 260 ı 0-24 ay, 216 sı 25-60 

ay, 309 hasta ise ≥60 idi.  

Sonuç Çalışmamızın sonuçlarına göre; hipospadias cerrahi yaşı literatürde belirtilen yaş 

grubundan daha yüksek bulunmuştur. Bu hastaların erken tanı ve tedavisi için sağlık 

personelinin eğitilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve tüm hekimlerin genital muayeneye 

önem vermesi gerekmektedir. Böylece optimal tedavi ve gecikmeye bağlı 

komplikasyonların en aza indirgenmesi mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler Hipospadias, Çocuk, Ameliyat Yaşı 
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Hipertansiyonu Olup Diyabetik Olan ve Olmayan Obez 
Hastalarda Leptin Düzeyi ile Lipid Parametreleri Arasındaki İlişki 

Umut Karabulut 

Acıbadem İnternational Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Yeşilköy, İstanbul (ORCID 0000-
0002-3947-9173) 

 

Amaç: Adipositler tarafından salgılanan protein olan leptin obezite ile 

bozulmuş lipit metabolizması arasındaki olası bağlantıyı oluşturur. Vücutta 

leptinin içeriği beden kitle indeksiyle (BKİ) yakından ilişkilidir. Leptinin 

dislipidemiyle ilişkisi konusundaki çalışmalardan elde edilen veriler 

çelişkilidir. Biz bu çalışmada hipertansif obez hastalarda diabetes melitus 

(DM) olan ve olmayan grupta serum leptin düzeyi ile lipid profili arasındaki 

ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz kardiyoloji polikliniğinde 01 Temmuz 2016 

ve 01 Kasım 2016 tarihleri arası dönemde hipertansiyonu olan ve  BKİ’si 30’un üzerinde 

olan  hastaların dosyaları geriye dönük tarandı.DM ‘si olan ve olmayanlar kaydedildi. 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, kalp yetmezliği, malignite öyküsü olan, 

hematolojik hastalığı ve ileri düzeyde kapak hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların açlık olarak değerlendirilen leptin, total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid 

değerleri kaydedildi. BKİ’si 30 ve üzeri olanlar obez kabul edildi. İstatistiksel analizde IBM 

SPSS Statistics 21.0 programı kullanıldı. İstatistiksel açıdan p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda 17 hastanın DM ‘si varken, 14 hastada DM saptanmamıştır. 

DM’i olan hastaların yaş ortalaması 60,86±8,31 yıl, DM’si olmayanların yaş ortalaması 

59,59±8,30 yıl olarak bulundu. BKİ’si DM olan grupta 33,84±2,70 iken DM olmayan 
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grupta 32,08±4,87 saptandı. DM olan grupta leptin düzeyi 51,67±36,71 iken DM 

olmayan grupta 52,08±36,57, total kolesterol DM olan grupta 197,00±29,06, DM 

olmayan grupta 185,31±29,36, LDL DM olan grupta 119,49±28,60 DM olmayan grupta 

119,66±27,56, trigliserid DM olan grupta 229,71±115,85 DM olmayan grupta ise 

127,69±60,78 olarak bulunmuştur. Trigliserid düzeyi DM si olan grupta istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Ancak yapılan korelasyon analizinde 

leptin düzeyi ile lipid parametreleri arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda hipertansiyonu olan obez hastalarda DM ‘si olan ve olmayan 

grupta serum leptin düzeyleri ile lipid parametreleri arasında ilişki bulunmamıştır. 

Bulgularımızın daha geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Leptin, 

hipertansiyon, obezite 

Anahtar Kelimeler: Leptin, Hipertansiyon, Obezite 
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Asistan Hekimlerin Algılanan Stres Düzeylerinin ve Uyku 
Kalitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi   

Ayşegül Sapmaz, Özge Tuncer  

SBÜ, İzmir Bozyaka EAH, Aile Hekimliği Kliniği  

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; tıpta uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin 

uyku kalitesini ve algılanan stres düzeyini saptamak, bunları etkileyen 

faktörleri belirlemek ve buna yönelik öneriler geliştirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Tek merkezli, kesitsel, tanımlayıcı anket çalışmasıdır. 

Çalışma İzmir ili Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahili ve cerrahi tıp 

bilim dallarında görev yapan asistan hekimlerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya 199 asistan hekim katılmıştır, hekimlere önce araştırma 

hakkında bilgi verilmiş, çalışmayı kabul edenlerden sözlü ve yazılı onam 

alınmıştır.  Sosyodemografik veriler, anket skorları ve bileşenlerinin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Asistan 

hekimlerin uyku kalitesi (Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi), stres düzeyi (Algılanan Stres 

Ölçeği) ve bunların hekimlerin sosyo-demografik ve hekimlik özellikleriyle 

karşılaştırılmasında ikili karşılaştırmalar için t testi, üç ve daha fazla kategorik 

değişkenler için ANOVA testi kullanılmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %50,8’i kadın olup yaş dağılımına bakıldığında 30 yaş altı nüfusun 

tüm grubun %77,4’ünü oluşturduğu görülmektedir. Medeni durumu bekar olanlar 

yaklaşık tüm grubun yarısı, çocuğu olanlar %21,6, sadece eşi ile veya eş ve çocuklarıyla 

yaşayanlar %49,7’dir. Katılımcıların %74,4’ü dahili birimlerde, %31,2’si 36 aydan fazladır 
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asistan olarak çalışmaktadır. Nöbet tutma oranı %78,9 olup aylık nöbet sayısı yüzdesi en 

fazla olan grup 6-10 arası nöbet tutan gruptur. Asistan olarak 7-12 ay arası sürelerde 

çalışanlarda, gelirim giderimden az diyenlerde her gün düzenli olarak alkol 

kullananlarda, her gün egzersiz yapanlarda stres düzeyi daha yüksek saptanmıştır. 40 

yaşından büyük olanlarda, asistan olarak 1-6 ay arası sürelerde çalışanlarda, gelir 

giderimden az diyenlerde her gün düzenli olarak sigara içenlerde uyku kalitesi daha kötü 

bulunmuştur. Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ile Algılanan Stres Ölçeği arasında orta 

derecede pozitif yönde korelasyon saptanmıştır.  

Sonuç: Uyku kalitesi kötü olan asistan hekimler incelendiğinde stres bulgusuna 

rastlanmış, uyku kalitesi ile stres arasında anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Uzmanlık 

eğitimi alan hekimlerin uyku kalitelerinin iyileştirilmesi ve stres faktörlerinin azaltılması, 

dolayısıyla daha kaliteli uzmanlık eğitimi alıp daha kaliteli sağlık hizmeti 

sunabilmelerini   sağlamaktadır. Uyku kalitesini bozabilecek olumsuzlukların 

düzeltilmesine önem verilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Hekim, Uyku Kalitesi, Stres Düzeyi   
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Evde Sağlık Hizmeti Alan Demans Hastalarında Bası Yarası 
Varlığında Beslenme Düzeyinin Etkisi  

Nur Şimşek Yurt  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, 
(ORCID 0000-0002-6585-9663)  

 

Amaç: Çalışmamızda evde sağlık hizmeti alan demanslı hastalarda Mini 

Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) skoru ile belirlenen beslenme durumuna 

göre, bası yarası varlığı ve yara evrelerinin derecesini belirlemek 

amaçlanmıştır. 

 Gereç ve yöntem: Araştırmamız Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 

retrospektif bir vaka kontrol çalışmasıdır. Samsun Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerine son bir yıldır kayıtlı, demans tanısı olan, 

yatağa yarı veya tam bağımlı, 65 yaş ve üzeri hastalar çalışmaya dahil 

edilmiştir. 65 yaş altı ve evde sağlık hizmetlerinde kayıtlı tıbbi verileri eksik olan hastalar 

hariç tutulmuştur. Demansı ve bası yarası olan 42 hastadan oluşturulan vaka grubunun 

verileri, demans hastası ve bası yarası olmayan 42 hastanın verileri ile karşılaştırılmıştır. 

Hastaların demografik verileri, komorbidite durumları, akut hastalık öyküleri, vücut kitle 

indeksleri (VKİ), MNA skorları, bası yarası mevcut olanların bası yarası dereceleri 

kaydedilmiştir. Verilerin toplanması ve istatistiksel analizinde IBM SPSS programının 

21.0 versiyonu kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya 42’si vaka grubu, 42’si kontrol grubu olmak üzere toplam 84 kişi 

dahil edildi. Vaka grubunun 29’u, kontrol grubunun 25’i kadınlardan oluşmaktaydı. Vaka 

grubunun yaş ortalaması 80,45 ±8,30, kontrol grubunun 78,83 ±5,29 idi. Bası yarası 
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olmayan kontrol grubunda hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık oranları 

istatistiksel olarak yüksekti (sırasıyla; p=0,026, p=0,021). Bası yarası olan grupta 

malnütrisyon oranı anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,001). Bası yarası şiddeti 

arttıkça MNA skoru doğrusal bir korelasyon izleyerek azalmıştı, ancak istatistiksel 

farklılık göstermedi (p=0,119). VKİ arttıkça MNA skoru anlamlı ölçüde artmıştı (p<0,001). 

İstatistiksel farklılık özellikle normal VKİ’ne sahip kişilerin kilolu ve obezitesi olan gruba 

göre MNA skorunun düşük olmasından kaynaklanıyordu. Bası yarası olan grupta akut 

hastalık oranı anlamlı derecede yüksekti (p=0,002) ve MNA skoru akut hastalık öyküsü 

olanlarda anlamlı derecede düşük saptandı (p=0,021).  

Sonuç: Malnütrisyon, sağlık problemleri olan yaşlılarda sık görülmesi, önemli morbidite 

ve mortalite nedeni olması, değerlendirme ve tarama ile düzeltilebilir olması nedeni ile 

önemlidir. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlı bireylerde malnütrisyon oranı 

yüksektir. Malnütrisyon, bası yarası gelişiminde en önemli risk faktörlerinden biridir. 

Evde sağlık hizmetleri uygulamasında MNA’nın rutin kullanımı, uygun girişimlerle 

beslenme durumlarının düzeltilmesi bası yarasının önlenmesine katkıda bulunacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Evde Sağlık Hizmetleri, Bası Yarası, Demans, Mini Nütrisyonel 

Değerlendirme 
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Çocuklarda Vücut Kitle İndeksi ile İnflamasyon Belirteçleri 
Arasındaki İlişki  
Çağla Özdemir 
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi, (ORCID:0000-0002-9766-
1918)  
 

Amaç: Çocuklarda vücut kitle indeksi ile C-reaktif protein ve nötrofil/lenfosit 

oranı arasındaki ilişkiyi araştırmak.  

Yöntem: Çalışmaya aile hekimliği polikliniklerine başvuran 154 pediatrik 

hasta dahil edildi. Çocukların boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), C-reaktif 

protein (CRP) düzeyi, tam kan sayımı ve diğer biyokimya parametreleri 

değerlendirildi. Nötrofil/lenfosit oranları (NLO) hesaplandı. Çalışmamızda 

p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda 49 (%31,8) obez hasta vardı. Ortalama yaş obez 

olan grupta 10 (4-16), obez olmayan grupta 10 (2-17) idi. Gruplar arasında 

yaş açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). CRP ve NLO obez olan grupta anlamlı 

olarak daha yüksek saptandı (p<0,05). Yapılan korelasyon analizinde VKİ ile CRP ve NLO 

arasında pozitif yönde korelasyon saptandı. (p<0,001). ROC analizinde CRP ve NLO’nun 

obezite için belirleyici olduğu saptandı (p<0,001; p=0,006). CRP için cut off değeri 0,95 

(%72 sensivite, %71 spesifite) olarak; NL için cut off değer 1,3 (%62 sensivite ve %69 

spesifite) olarak belirlendi.  

Sonuç: Çalışmamızda çocuklarda VKİ ile CRP ve NLO’nun pozitif yönde korelasyon 

gösterdiği saptanmıştır. Bu inflamasyon belirteçleri obez hastalarda anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler Çocuklar, Vücut Kitle Indeksi, C-Reaktif Protein, Nötrofil/Lenfosit Oranı 
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Ailevi Akdeniz Ateşi’ne Eşlik Eden Enflamatuvar Romatizmal 
Hastalıklar: Tek Merkez Retrospektif bir Kohort Çalışması  

Müge Aydın Tufan  

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, (ORCID 
iD: 0000-0002-2686-9762)   

 

Amaç Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA); kendi kendini sınırlayan tekrarlayan ateş, 

serozit ve artrit atakları ile seyreden, oto-enflamatuvar bir hastalıktır (1). 

AAA, klasik klinik bulgular dışında çeşitli enflamatuvar hastalıklarla 

birliktelik gösterebilir (2). Çalışmamızda, AAA’lı hastalarda eşlik eden 

enflamatuvar komorbid durumları ve bunların AAA prognozuna olan 

etkilerini belirlemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem Tel- Hashomer tanı kriterlerini karşılayan 251 hasta 

çalışmaya alındı (3).  Hastaların demografik özellikleri, klinik, laboratuvar, 

radyolojik bulguları ve tedavilerini içeren veriler, hastaların tıbbi kayıtlarından geriye 

dönük olarak elde edildi.  

Bulgular 251 AAA tanılı hastanın 70’inde (% 28) eşlik eden enflamatuvar hastalık tespit 

edildi. Enflamatuvar hastalığı olan ve olmayan iki grup arasında demografik ve 

laboratuvar verileri açısından fark yoktu (p>0,05) (Tablo 1). Klinik bulgu olarak eklem 

ağrısı (p=0,00), myalji (p=0.00), cilt tutulumu (p=0,04) ve Amiloidoz (p=0,004) 

enflamatuvar hastalığın eşlik ettiği AAA’lı hastalarda daha sık tespit edildi (Tablo 1). 

AAA’lı hastalara eşlik eden enflamatuvar hastalıklar sırasıyla Spondiloartropati 

(SpA)  n=46 (%18,3), enflamatuar bağırsak hastalığı n=8 (%3,2), Behçet hastalığı n=4 (% 

1,6), psöriasis ve SpA  n=3 (%1,2), IgA vasküliti / Henoch-Schönlein purpurası n=3 (%1,2), 
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sistemik skleroz n=3 (%1,2), enflamatuvar barsak hastalığı ve SpA n=2 (%0,8) ve 

poliarteritis nodosa (PAN) n=1 (%0,4)’ dı.  

Sonuç Sonuçlarımız, AAA’nın diğer enflamatuar hastalıklarla ilişkili olduğunu 

göstermektedir. AAA hastaları arasında SpA prevalansı artmıştır (4). Bu nedenle, 

klinisyenlerin özellikle inatçı enflamasyonu olan hastalarda, sistemik sorgu ve 

muayeneleri özenli bir şekilde yaparak, eşlik eden enflamatuar hastalıklar açısından 

dikkatli olması gerekmektedir. AAA’lı hastalarda enflamatuvar başka bir hastalığın 

varlığı, amiloidoz   gelişimi için bir risk faktörü olabilir. 

Anahtar Kelimeler Ailevi Akdeniz Ateşi, Amiloidoz, Spondiloartropati 
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Diyabetik Farelerde Punica Granatumun (Nar) Diyabetik 
Nefropati Üzerine Etkisinin Araştırılması  

Gülperi Timurtaş Dayar1, Zehra Diyar Tamburacı Uslu2, Sema Akçurin3  

1 SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği (ORCID 
0000-0002-0547-5713)  
2 SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği  
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 

 

GİRİŞ / AMAÇ 

Diyabetes mellitus (DM) insülinin yetersiz salınması ve/veya yetersiz etkisi 

sonucu kronik hiperglisemi ile seyreden bir dizi metabolik hastalığı tanımlar. 

Çocukluk çağında obeziteyle birlikte Tip 2 diyabet sıklığında artış 

saptanmakla beraber, olguların önemli bir kısmını Tip 1 diyabetli çocuklar 

oluşturmaktadır. Tip 1 diyabet (T1D) patogenezinde, genetik 

predispozisyonun yarattığı hücresel ve humoral immünolojik disfonksiyon 

zemininde etkili olan çevresel tetikleyici faktörler suçlanmaktadır (1-3). 

Diyabetin uzun dönem komplikasyonlarından diyabetik nefropati diyabete bağlı 

mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir. Batı toplumlarında son dönem böbrek 

yetmezliğinin (SDBY) en sık sebebini diyabetik nefropati oluşturmaktadır (4).  

Diyabetik nefropati diğer böbrek hastalıkları olmadan, diyabetli bir hastada idrar 

albumin çubuğunun sürekli pozitif olması veya günde 300 mg’dan fazla albumin atılımı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu kalıcı proteinüri geliştikten sonra diyaliz ve renal 

transplantasyon ihtiyacı kaçınılmazdır. Ancak aşikar proteinüri gelişmeden önce aşama 

aşama fizyolojik, patolojik ve klinik belirtiler oluşur. Henüz mikroalbuminüri 
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evresindeyken diyabetik nefropatiyi tanımak için tarama programları rutinde 

uygulanıyor olsa da, mikroalbuminürinin SDBY’ye gidişini kesin olarak önleyen bir tedavi 

yöntemi henüz bulunamamıştır (5).  

Diyabetik nefropati gelişimindeki tüm basamaklar net olarak anlaşılamamış olsa da 

Diyabet Kontrol ve Komplikasyonları Çalışması (DCCT) hipergliseminin başlıca etken 

olduğunu göstermiştir (6). 

Punica granatum etnomedikal kullanımının yanı sıra, bilimsel temelde de yaygın olarak 

araştırılmış ve antiglisemik, antioksidan, antienflamatuar ve antilipidemik etkileri 

deneysel ve klinik çalışmalarla kanıtlanmış bir bitkidir. Biz de P.granatumun (nar) 

diyabetik nefropati üzerine olası iyileştirici etkisini biyokimyasal ve histopatolojik olarak 

araştırmayı amaçladık.   

GEREÇ / YÖNTEM 

Çalışmada 6 hafta yaşında 30 adet Balb/c türü dişi fare kullanıldı. Fareler rastgele 2 gruba 

ayrıldı ve intraperitoneal STZ uygulaması ile diyabetik hale getirildi. Toplamda 7 fare 

çeşitli nedenlerle öldü. A grubundaki farelere (n:11) 0.1-0.2 ml/gün nar suyu verildi. 

Kontrol grubuna (n:12) ise sadece standart yem ve su verildi. Nar suyu grubunda haftada 

2 kez, kontrol grubunda haftada 1 kez kan şekeri ölçümleri yapıldı. Altı haftalık çalışma 

sonunda her iki grup kan şekeri ortalamaları, C-peptid ve serum lipid düzeyleri, total 

antioksidan status (TAS) ve böbreklerin histopatolojik değerlendirme skorları yönünden 

karşılaştırıldı.  
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BULGULAR 

Kan glukoz düzeyleri 5. ölçümden itibaren nar suyu alan grupta anlamlı olarak düşük 

bulundu (p=0,042) (Tablo 1). İki grup arasında C-peptid düzeyleri ve lipid profili arasında 

anlamlı farklılık saptanmadı. Nar grubunda TAS kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde 

yüksek bulundu (p=0,016) (Tablo 2). Her iki grupta albuminüri değerleri farklı değildi. 

Glomerüler skleroz indeksi ve kollajen tip IV’ün immunohistokimyasal olarak boyanması 

ile yapılan histopatolojik değerlendirmede de her iki grup arasında anlamlı farklılık 

bulunmadı. 

 

Tablo 1. Mann-Whitney testine göre A grubu (Nar suyu) ve B grubunun (Kontrol) kan glukoz 
düzeyi p değerleri 

 

 

Tablo 2. Grupların ortalama TAS değerlerinin Mann-Whitney testi sonuçları  

 

TARTIŞMA 
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Çalışmamızda nar suyu verilen grupta 5. ölçümden itibaren kontrol grubuna göre kan 

şekerlerinin istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandığı görüldü. Yine tüm ölçümler 

dikkate alındığında ortalama kan şekerlerinin nar suyu alan grupta istatistiksel olarak 

anlamlı olmamakla beraber (p:0,06) daha düşük olduğu görüldü. Bu durum nar suyunun 

antiglisemik etkisini desteklemektedir.  

Fitokimyasalların kan glukoz düzeyi üzerindeki etkileri, insülin-benzeri davranış (7), 

pankreas adacık beta hücre rejenerasyonunun uyarılması (8), glukoz metabolizmasının 

aktive edilmesi (9) ve lif içeriği ile karbonhidrat absorbsiyonunun azaltılması (10) gibi 

farklı mekanizmalarla gerçekleşir. Nar ve bileşenlerinin antiglisemik etki 

mekanizmalarından en iyi bilineni, insülin duyarlılığını arttırmasıdır (11).  

Her iki grubumuzda da C-peptid düzeyleri farklı olmadığı halde,  nar suyu alan grupta 2. 

haftanın sonundan itibaren kan şeker düzeylerinin anlamlı düşük seyretmesi nar 

suyunun insülin duyarlılığını arttırdığını düşündürmektedir. Tamburacı ZD ve 

arkadaşlarının (12) yapmış olduğu çalışmada da nar suyunun insülinin periferik 

etkinliğini arttırdığı ve pankreas adacık beta hücreleri üzerinde iyileştirici etkisi olduğu 

yönünde veriler elde edilmiştir.  

Diyabette kronik hipergliseminin renal ve çeşitli tip vasküler hücrelerde reaktif oksijen 

ürünlerinin (ROS) sentezini uyarması nedeniyle oksidatif stresin arttığı bilinmektedir 

(13,14). Nar suyunun punikalajin başta olmak üzere, tanninler, ellajik asit, kersetin, 

kamferol, luteolin, mirisetin ve delfinidin, siyanidin, pelargonidin gibi antosiyaninler 

içerdiği ve bu maddelerin güçlü antioksidan etkide olduğu bilinmektedir (15).   

Rat ve farelerde yapılan çalışmalarda, sıvı bölümü hariç meyvenin diğer kısımlarının 

ekstraktları ile peritoneal makrofajların oksidatif stresinde %19, hücresel lipid 
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peroksidaz düzeyinde  %42 azalma ve indirgenmiş glutatyon seviyesinde %53 artış 

gösterilmiştir (16).  

Çalışmamızda nar suyu alan A grubunda total antioksidan status kontrol grubuna göre 

yüksek saptanmıştır (p:0,016). Bu sonuç nar suyunun güçlü antioksidan özelliğini 

gösteren pekçok çalışma ile uyumludur.  

Diyabetik nefropati patogenezinde hiperlipideminin ve artmış lipid peroksidasyonun da 

yeri gösterilmiştir. Kolesterol içeriği zengin diyetle beslenen ratlarda, domuzlarda ve 

tavşanlarda fokal glomeruloskleroz geliştiği gözlenmiştir (17-20).  

STZ uyarımlı diyabetik ratlarda yüksek bazal serum total kolesterol, LDL kolesterol ve 

trigliserid düzeylerinin, 21 gün süreli nar çiçek ekstrakt uygulamasının ardından 

düşmesi, düşük HDL-kolesterol düzeyinin ise yükselmesi lipid profili üzerindeki iyileştirici 

etkisini göstermektedir (21). Ayrıca Zucker diyabetik şişman ratlarda oral nar çiçek 

ekstraktının hipertrigliseridemi ve hiperkolesterolemiyi düzelterek, kardiyak aşırı 

trigliserid birikimini önlediği gösterilmiştir (22). 

Çalışmamızda iki grup arasında lipid profili açısından fark bulunmadı. Sakrifikasyon 

öncesi alınan lipid profilinin, çalışma öncesi lipid profili ile karşılaştırılması durumunda, 

tedavi etkisinin daha doğru yorumlanabileceğini düşünmekteyiz. Ancak optimizasyon 

sırasında bu miktarda kan alımının hipovolemik şokla farenin kaybına yol açtığının 

gözlenmesi ile biyokimyasal çalışma için yeterli kan örneği sadece çalışma sonunda 

sakrifikasyon öncesi alınabilmiş ve grup içi çalışma öncesi ve sonrası biyokimyasal 

durumun karşılaştırılması imkanı bulunamamıştır. Gruplardaki fare sayısının yeterli 

güçte olmaması gruplar arası fark bulunmamasının nedenlerinden biri olabilir. Diğer bir 
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neden her iki grupta gözlenen kolesterol değerlerinin normal aralıkta bulunması 

nedeniyle etkilenmemiş olması olasılığıdır.  

Diyabetik nefropatinin mikroalbuminüri ile başladığı kabul edilmektedir. 

Mikroalbuminüri için de temel risk faktörü hiperglisemidir. Hiperglisemi süresi arttıkça 

mikroalbuminüri ve ardından aşikar diyabetik nefropati sıklığı artmaktadır. Nefropatiyi 

erken dönemde saptayabilmek için mikroalbuminüri tarama programları 

uygulanmaktadır (6,23). Çalışmadaki farelerde mikroalbuminüriye yönelik olarak 

bakılan 24 saatlik idrarda albumin değerleri ve spot idrarda albumin/kreatinin oranları 

nar suyu alan grupta ve kontrol grubunda farklı saptanmadı. Fare modelleri diyabetik 

nefropati patogenezinin anlaşılmasında ve tedavi araştırmalarında sıklıkla kullanılsa da, 

bir takım dezavantajları bulunmaktadır. İnsanda uzun dönem komplikasyonlardan olan 

diyabetik nefropatinin fare modellerinde geliştirilmesi için farelerin bazen 8 aya kadar 

izlenmesi gerekebilmektedir ki bu süreyi tamamlamak farenin kaybı nedeniyle 

zorlaşmaktadır. Bu nedenle imkanlar varsa çoğu zaman genetiği değiştirilerek renal 

hasara duyarlı hale getirilen fareler tercih edilmektedir (24). Çalışmamızdaki farelerin 

genel durumlarının bozulması 6 haftadan uzun takibe izin vermemiştir. 

Mikroalbuminürinin her iki grup arasında farklı olmaması izlem süresinin yeterli 

olmamasından kaynaklanabilir.  

Geniş deneysel çalışmalara rağmen fare modellerinde mikroalbuminüri için sınır 

değerler oluşturulamamıştır. Bu nedenle nar suyu ve kontrol gruplarının 

mikroalbuminüri değerleri standart ölçülere göre değil, birbirlerine göre kıyaslanmıştır. 

Gruplar arasındaki mikroalbuminürinin farklı olmaması aslında her iki grupta da 

çalışmanın bitiminde nefropati sürecinin henüz başlamamış olmasına bağlı olabilir. Bu 
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noktada diyabet geliştirilmemiş, sağlıklı farelerden oluşturulan bir grubumuzun daha 

olması bu süreci daha iyi yorumlamamıza imkan verebilirdi. Histopatolojik açıdan da her 

iki grup arasında fark bulunmadı. Bu durum yine fare modelinin insandaki patolojiyle 

birebir aynı olmamasına ve nefropati gelişimi için yeterli sürede izlemin yapılamamasına 

bağlı olabilir.  

SONUÇ 

Diyabetik nefropatiye yönelik bakılan mikroalbuminüri ve patoloji değerlendirmelerinde 

her iki grup arasında farklılık olmamakla beraber çalışmamızda nar suyunun antiglisemik 

ve antioksidan etkileri izlenmiştir. Etkin bir tedavi yöntemi hala geliştirilememiş olan ve 

son dönem böbrek yetmezliğinin kaçınılmaz olduğu diyabetik nefropatide, nar suyunun 

olası terapötik etkilerinin araştırılması için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.  

ANAHTAR KELİMELER: diyabetik nefropati, Balb/c fare, streptozotosin, punica 

granatum (nar) 
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Primer Cinsel Eylemle İlişkili Baş Ağrısı Tanısıyla Takipli 
Hastalarımızın Demografik ve Klinik Özellikleri  

Ertan Karaçay 

Alanya ALKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (ORCID 0000-0001-8306-0162) 

 

Amaç: Seksüel aktiviteyle ilişkili baş ağrısı (SAB); benign koital baş ağrısı, 

koital sefalji, benin orgazmik sefalji, koital gök gürültüsü (thunderclap) baş 

ağrısı ve seks ile ilişkili baş ağrısı gibi farklı isimlerle eski çağlardan bu yana 

bilinenen, görülme sıklığı çok düşük olan bir primer baş ağrısı tipidir. 

Literatürde, görülme sıklığından dolayı yeterli birikim olmayan bu hastalık 

grubuyla ilgili 2018-2021 yılları arasında Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde takipli olan hastaların demografik özellikleri, hastalık ilişkili 

özelliklerini sunmayı planlamaktayız. 

Materyal ve Metod: 2018-2021 yılları arasında kliniğimizde takipli 

hastaların verileri retrospektif olarak incelenerek demografik ve klinik özellikleri 

değerlendirildi. Hastaların tanıları International Classification of Headache Disorders ( 

ICDH-3) kriterlerine göre koyuldu. 

Bulgular:  Kliniğimizde takipli 13 SAB hastası mevcuttu. Bu hastalardan 10’u ( %76) erkek 

, 3’ü ( %24) kadındı. Hastaların tanı aldıkları yaş ortalaması 38 olarak bulundu. 

Hastalardan 11’i (%84) orgazmik baş ağrısıyken 2’si (%16) pre-orgazmik baş ağrısıydı. 

Hastaların 1’isinde (%7) hipertansiyon tanısı mevcutken diğer hastaların kronik bir 

rahatsızlığı mevcut değildi. Hastaların kranial MRİ incelemeleri normal sınırlardaydı. Ani 

başlayan bir ağrı tipi olduğu için santral vasküler patolojileri ekarte etmek için 4 hastaya 

MRİ anjiografi  ve 9 hastaya BT anjiografi incelemesi yapılmıştı ve patolojik bir değişiklik 
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izlenmemişti. Hastalardan 11’i (%84) indometazine cevap vermiş ve ortalama 2 aylık 

tedaviye tam yanıt alınmıştı. 2 (%16) hastada triptan kullanımına ihtiyaç olmuş ve 

proflaksi için beta bloker kullanılmasına rağmen ağrı 6 ay boyunca sürmüştü. Baş 

ağrısının ortalama süresi 76 dakika olarak hesaplandı, 2 (%16) hastada 4 saatin üzerinde 

süren ağrılar izlenmişti. 

Sonuç: SAB nadir görülen bir primer baş ağrısıdır. Hastalar doktor başvurularında 

şiddetli, patlayıcı baş ağrısının cinsel ilişki esnasında olduğunu söylemek istemeyebilir. 

Tedaviye iyi yanıt veren bir primer baş ağrısı tipi olan SAB özellikle sorgulanmalı ve 

sekonder baş ağrısı nedeni olacak etmenler dışlandıktan sonra hızlıca tedavi edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Baş Ağrısı, Cinsel Ilişki Baş Ağrısı, Koital Sefalji, Thunderclap Baş 

Ağrısı, Orgazmik Sefalji 
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Meduller Tiroid Karsinom Hücre Hatasinda Atorvastatinin 
Apoptoz ve Kalsitonin Gen Ekspresyonu Üzerine Etkileri  

Emine Kartal Baykan1, Çığır Biray Avcı2, Mehmet Erdoğan1, Şekvi 
Çetinkalp1, A. Gökhan Özgen1, Füsun Saygılı1  

1Ege üniversitesi Tıp fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları AD, İzmir  
2Ege üniversitesi Tıp fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İzmir 

 

 

AMAÇ: Medüller tiroid kanseri (MTK) tiroid kanserlerinin yaklaşık %5’ ini 

oluşturur, %25 vakada familyal olarak gelişir. Genetik geçişden sorumlu 

olan, RET protoonkogeninde “germ-line” aktive edici mutasyonlardır. RET 

mutasyonu sonrası tirozin kinaz aktivasyonu ile onkojenik hücrenin 

proliferasyonu artar. Medüller tiroid kanserinde persistant ve rekürrens 

hastalığın tedavisi zordur çünkü kemoterapi, radyoterapi ve radyoaktif iyot 

tedavisine karşı yanıtsızdır. Tirozin kinaz inhibitörleri metastazik hastalığı 

stabilize edebilir ancak sağ kalım süresinde bir değişiklik oluşturmazlar ve birçok yan 

etkileri olduğu için klinik kullanımları zordur. Stainler HMG Co A redüktaz inhibisyonu ile 

mevolanat yolağını inhibe ederek, proapoptotik, antianjiogenetik ve 

immunomodülatuar etki ile kanser hücresinde büyümeyi önledikleri daha önce birçok 

çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada MTK hücre hattında (TT cell line) atorvastatinin, 

kanser hücrelerindeki apoptotik ve kalsitonin gen ekspresyonundaki etkisini 

incelenmiştir.  

MATERYAL-METOD: Çalışmamız hücre kültürü çalışmasıdır. MTK hücre hattı (TT cell 

line), American Type of Culture Collection den satın alındı. TT hücre hattı özelikleri; 77 

yaşında, medüller tiroid karsinomlu Kafkas ırklı bir kadın hastanın tümör dokusundan 
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1981 yılında üretilmiştir. İnsan kökenli bir tiroid karsinoma hücre hattıdır. Kalsitonin ve 

CEA üretimi yüksek düzeydedir. Hücre kültür işlemleri, steril laminar hava akımlı çalışma 

kabininde gerçekleştirildi. Atorvastatin kalsiyum tuzu 24.-48.-72. saatlerdeki sitotoksik 

etkilerini değerlendirmek 12,5-25-50-60-70-80-90-100-125-150-200 µM şeklinde artan 

dozları kullanıldı. Bu deneylerde apoptozis kaspase 9 ile değerlendirildi.  

BULGULAR: TT hücreleri ile atorvastatin değişen dozlarda (12,5-25-50-60-70-80-90-100-

125-150-200 µM) uygulandı, IC 50 değeri 24. saatte 90 µM, 48. saatte 80 µM ve 72. 

saatte 80 µM olarak hesaplandı. Atorvastatinin, apoptotik etkisi; Kaspaz 9 aktivitesi ile 

değerlendirildi. Atorvastatin, kaspaz 9 aktivitesini kontrol grubuna göre 24. saatte 1.273 

kat, 48. saatte 1.660 kat ve 72. saatte 1.716 kat arttırdığı görüldü (Şekil 1 ve şekil 2). 

Kalsitonin gen ekspresyonunu, atorvastatin sonrası, kontrol grubuna göre 24. saatte 

1.377 kat, 48. saatte 7.290 kat ve 72. saate ise 8.494 kat azalttığı görüldü (şekil 3 ve şekil 

4). Şekl 1: Kaspaz 9 aktivitesi Şekil 2: Kaspaz 9 aktivitesindeki kat değişimi Şekil 3: 

Kalsitonin gen ekspresyonu Şekil 4: Kalsitonin gen ekspreyonu azalma katları  

SONUÇ: Literatürde statinlerin MTK kanser hücrelerindeki antiproliferatif etkilerini 

araştıran bir çalışma yoktur. Bizim çalışmamız atorvastatinin, MTK (TT cell line) hücre 

hattında, apoptozis ve kalsitonin ekspresyonu üzerindeki etkisini araştıran ilk çalışmadır. 

Bu çalışmada atorvastatin, TT hücre hattında doza ve zaman bağlı olarak kaspaz 9 

aktivitesini arttırarak apoptozisi arttırdığı ve kalsitonin gen ekspreyonunu azalttığı 

gösterildi. Kullanımı kolay ve yan etkisi az olan atorvastatin, ilerlemiş MTK vakaların 

tedavisinde umut vadeden bir ajan olabilir. Bu hipotezi destekleyen ileri invitro ve invivo 

çalışmalara ihtiyaç var.  

Anahtar Kelimeler: Meduller Tiroid Kanseri, Atorvastatin, Tedavi 
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Bir Palyatif Bakımda Yatarak Tedavi Gören Yaşlı Hastaların 
Kabulunde Bası Yaralarına Genel Bakış  

Hilal Zengin  

Ankara SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Kliniği Hilal Zengin (0000-
0002-9589-921X)  

 

AMAÇ:Bası yaraları vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu 

yerlerinde, uzun süreli ya da yineleyen basılara bağlı olarak deri ve derialtı 

dokularında ortaya çıkan nekroz ve ülserasyonlardır.Yaşın ilerlemesi ile, deri 

perfüzyonu ve deri turgorunda bozulma, kollajen rejenerasyonu, serum 

albumin düzeyi ve immün cevapta azalma, yağ dokusunun azalmasına bağlı 

zayıflık, Doku elastikiyeti kaybı, epidermis ve dermis arasındaki bağlantının 

zayıflaması, mental durumun bozulması yaşlılarda basınç ülserlerinin 

gelişmesinde rol oynayan faktörlerdir.Palyatif Bakım Kliniklerine 

(PBK)bakılan hastaların çoğunluğu yaşlı hastalardır. Yaşlı hastaların PBK ne kabul anında 

bası oranları ve komorbidite ilişkisini göstermek ve bası yaralarını önlemek için 

farkındalığı artırmak istedik  

GEREÇ VE YÖNTEM:2017 ile 2021 tarihleri arasında Gülhane Eğitim Araştırma 

Hastanesinde PBK nde yatan yaşlı hastaların kabul anında, bası yaraları,yeri,evresi,eşlik 

eden hastalıklar,(Diyabet,Kanser,alzheimer,hipertansiyon,akut yada kronik böbrek 

hastalığı,serebrovaskuler hastalıklar (SVH) immobil durumları,braden bası yarası skalası 

( duygusal algı,derinin nem durumu hareket yeteneği,fiziksel aktivite,beslenme (1den 4 

e kadar )sürtünme bası (1-3) puan aralığında olup 18 ve altı değerler bası yarası risk 

grubunu oluşturur). demografik verileri, bası yarası ile ilişkili diğer durumlar oral 
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besleme /tüple besleme, hareket kabiliyet durumları beslenme eksiklikleri (Nutrisyonel 

risk skoru NRS -2002; 3 ve üzeri) bilgisayar ve hasta dosyalarındaki kayıtlardan 

tarandı.Sonuçlar SPSS ile istatistikel olarak değerlendirildi.  

BULGULAR: PBK ne kabul edilen 694 hastanın 394 ü erkek 300 ü kadın (%53/47),653 ü 

NRS- 2002;3 ve üzeri,424 ü (%61) 64 yaş üzeri olup 609'u (%87.9) immobildi. Toplam 

hastalanın 226 (%32.6) sınde kabul anında bası yarası olup 223 'ü (%98,7) immobildi. 

Bası yarası evreleri; 44 ü Evre 1,65 i Evre 2,51 i Evre 3,66 sı Evre 4 tü. Bası yarası olan 

hastaların 162'si (%71) 64 yaş üzerinde idi. Yaşlı hasta bası yarası evreleri; 30 u Evre 1,46 

sı Evre 2,36 sı Evre 3 ve 50 si Evre 4 tü.64 yaş üzeri bası yaralı 162 hastanın 41 inde DM, 

81 inde hipertansiyon 29 unda akut ya da kronik böbrek yetmezliği, 65 inde demans,64 

ünde SVH, 71 inde enfeksiyon,55 inde kanser hastalıkları tanısı vardı.158 i (%98.7) 

immobildi.162 hastanın 69 u oral 93 ü nonoral (42 si gastrostomi 42 si nazogastrik yol) 

ile beslenmekteydi. en fazla yara % 74,8 oranında sakrumda olup trokanter, iskial 

tuberosit, topuk, dirsek de bası yarası olan bölgelerdi. Braden bası skalası tüm hastaların 

%81inde (469 ), bası yarası olanlarda % 98.2 sinde,64 yaş üzeri bası yarası olanlarda 

%97,5 oranında risk grubunda olup skala 18 ve altında idi.  

SONUÇ: PBK nde yatan hastaların çoğunluğunu yaşlı hastalar oluşturur. Bası yarası olan 

hastaların da çoğunluğu yaşlı hastalardan oluşmaktadır. Bası yarası oluşan hastalarda 

hareket kısıtlılığı, mobilizasyon sorunları olan hastaların neredeyse tamamında bası 

yarası vardı. Kabul anında bası yaralarının da çoğu evre 3ve 4 e ilerlemiş durumdaydı.PBK 

ne başvuran hastaların neredeyse hepsi NRS -2002 ye göre risk grubundaydı. Yaşlı bası 

yaralı hastaların da yarısı tüple beslenmekteydi. Yatış anında bakılmış olan braden bası 

skalası bası yarası olan hastalarda 18 ve altında idi. Bası yaralarının oluşumunda 
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immobilite ve beslenme eksiklikleri rol oynamaktadır. Bası yaralarının oluşmadan 

önlenmesi hedeflenmeli hasta bakım ve takibinde bası yarası skalaları rutin olarak 

kullanılmalıdır. Hasta bakım verenlerine bası yarası ile mücadelede sık pozisyon 

değişiminin öneminin yanısıra beslenme desteği ve tedavisinin de önemi anlatılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Yaşlı Hasta, Bası Yaraları, Immobilizasyon, Beslenme 
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Babaların Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri İle İlköğretim Düzeyinde 
Eğitim Gören Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin 
Karşılaştırılması  

Güzin Ayan1, Banu Yazgan İnanç2  

1Toros Üniversitesi, Mersin (ORCID 0000-0003-2228-3868)  
2Toros Üniversitesi, Mersin 

 

Bu çalışmada babaların psikolojik iyi oluş düzeyleri ile ilköğretim düzeyinde 

eğitim gören çocuklarının problem çözme becerilerinin karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Ek olarak bu kavramlar ile bazı demografik değişkenler de 

karşılaştırılarak aralarındaki fark saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın 

evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mersin ili Yenişehir ilçesinde 

bulunan özel bir okula devam eden öğrenciler ve bu öğrencilerin babaları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, uygunluk örneklemesi 

(convenience) yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çalışmanın verileri İlköğretim 

kademesi 4,5,6,7 ve 8. Sınıfa devam eden 161 öğrenci ve bu öğrencilerin babaları olmak 

üzere toplam 322 kişiden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

babalara, kişisel bilgi formu ve ‘Evli Kadınlar ve Erkekler İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 

(PİOÖ)’, çocuklara ‘İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri 

(ÇPÇE)’ uygulanmıştır. Çalışmaya katılan babaların psikolojik iyi oluş düzeyleri ve 

ilköğretim düzeyinde eğitim görmekte olan çocuklarının problem çözme becerileri ile 

bazı demografik değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacı 

ile Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen 

analiz sonuçlarına göre bu iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak 

uygulanan envanterlerin alt boyutları ve bazı demografik değişkenler arasında anlamlı 
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farklar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, gelir durumu düşük olan babaların 

memnuniyetinin daha düşük olduğu, evlilik yılı 0-10 yıl arası olan babaların, evlilik yılı 

daha fazla olanlara göre daha çok negatif duyguya sahip yani daha az memnun oldukları, 

çalışan babaların ev dışı aktiviteleri sürdürebilme puanlarının çalışmayan babalara göre 

daha yüksek olduğu ve üç çocuğa sahip babaların daha az çocuğa sahip babalara göre 

memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışan babaya 

sahip çocukların öz denetim puanlarının çalışmayan babaya sahip olanlara göre daha 

yüksek olduğu ve evlilik yılı 16 yılın üzerinde olan babaların çocuklarının, evlilik yılı daha 

az olan babaların çocuklarına göre güven puanlarının da yüksek olduğu görülmüştür. 

Ancak, Çocuk sayısı, çocuğun sınıfı, babanın eğitim durumu eş çalışma ve gelir durumu 

ile çocuğun problem çözme becerisi arasında ve de çocuğun sınıfı, baba eğitim durumu 

ile babanın psikolojik iyi oluşu arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Babanın 

psikolojisi, çocuğa yaklaşımının önemli bir belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her 

konuda olduğu gibi olaylara yaklaşımı, beklenmedik durumlarda sergilediği tutumu ve 

yaşanılan problemlere getirdiği akılcı çözümleriyle baba, çocuğunun model aldığı kişidir. 

Literatürde çalışmada konu olan kavramların farklı değişkenlerle incelenmiş olduğu 

fakat iki kavramın daha önce bir arada çalışılmadığı görülmektedir. Çalışma bu açıdan 

alana katkı sağlayacaktır. Araştırmada elde edilen bulgular belirlenen amaçlar 

doğrultusunda tartışılmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Problem Çözme, Psikolojik İyi Oluş, Baba-Çocuk 
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Pilonidal Sinüs Tedavisinde Kristalize Fenol Uygulaması: Tek 
Merkez Bir Yıllık Deneyim 

Ali Duran (ORCID iD:00000 0002 2567 5317), Uğur Mengeneci 

Balıkesir Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilimdalı 

  

GİRİŞ: Pilonoidal sinüs, dökülen kılların intergluteal bölgede mekanik 

hareketlerle gözeneklerden ilerleyerek ciltaltına yerleşmesi sonucu akıntı, 

enfeksiyon, abse gibi şikayetlere sebep olan bir hastalıktır. Hastalığa sebep 

olan etkenlerin başında kıllı vücut yapısı, kişisel hijyene dikkat 

edilmemesi gelmektedir. Pilonoidal sinüs tedavisinde cerrahi, kristalize 

fenol uygulaması, diyot lazer uygulaması tedavi seçenekleri arasında yer 

almaktadır. Kristalize fenol uygulamasında işlem süresinin 30 dakika gibi 

kısa bir süre olması, hastaların anestezi almaması, aynı gün sosyal ve çalışma 

hayatlarına devam edebilmeleri fenol uygulamasının avantajlarını 

oluşturmaktadır. 

MATERYAL-METOT: Çalışmamızda 2019-2020 yılarında kliniğimize pilonidal sinüs 

sebebiyle başvuran ve kristalize fenol tedavisi uygulanan 48 hasta değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Hastaların 35’i (%72,9) erkek, 13'ü (%27,1) kadın, ortalama yaş:27,5±4,60 

yıl ve yaş aralığı 19-36 yıl olarak tespit edilmiştir. Hastaların tamamı daha önce pilonidal 

sinüs tedavisi almamış ve şikayeti başladıktan sonra ilk kez hastaneye başvuran 

hastalardan oluşmaktadır. Fizik muayenede sinüs orifisi belirgin olan hastalar çalışmaya 

dahil edilmiştir. Pilonidal sinüsler, sinüs orifisine göre basit ve komplike olarak 

gruplandırılmıştır. Bir sinüs orifisi olanlar basit, birden fazla sinüs orifisi olanlar komplike 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

5
7

9
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

926 

olarak değerlendirilmiştir. Kırk hastada basit, sekiz hastada komplike pilonidal sinüs 

tespit edilmiştir. Hastaların tamamına lokal anestezi eşliğinde kristalize fenol tedavisi 

uygulanmıştır. Üç hastaya pilonidal sinüs absesi nedeniyle, tedavi sırasında eş zamanlı 

abse drenajı yapılmıştır. Hastaların hiçbiri işlem öncesinde profilaktik antibiyotik tedavisi 

almamıştır ve tüm hastalara işlem sonrası beş gün oral antibiyotik tedavisi ve NSAİİ rutin 

olarak verilmiştir. Tüm hastalara günlük temizlik ve traş önerilmiştir. Hastalar işlem 

sonrası yedinci ve 14. gün kontrole çağrılmıştır. Kırk altı hastanın yedinci ve 14. gün 

kontrollerinde normal fizik muayene bulguları saptanmış ve pilonidal sinüsleri tamamen 

iyileşmiştir. İki hastaya ek tedavi kararı alınmıştır. İki hastanın birine iki kür diğerine üç 

kür kristalize fenol tedavisi uygulanmıştır. Bu hastalardan sadece komplike ve abseli 

pilonidal sinüsü olan ve bir hafta arayla üç kür kristalize fenol tedavisi alan bir hastada 

nüks gelişmiş ve hastaya cerrahi tedavi uygulanmıştır. 

SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda kistalize fenol tedavisinin cerrahi tedavi kadar etkili 

olduğu, hastaların kişisel hijyene dikkat etmesi durumunda nüks gelişmediği 

görülmüştür. Avantajları göz önüne alındığında özellikle basit ve enfekte olmayan 

pilonidal sinüslerde öncelikle kristalize fenol tedavisinin denenmesi faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pilonidal Sinüs, Kristalize Fenol 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

927 

Aile Hekimleri Tarafından Sevk Edilen Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarının 
Göz Bulguları  

Osman Sayın, Hasan Altınkaynak  

Konya Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği  

 

Amaç: Aile hekimleri tarafından göz doktoruna sevk edilen okul öncesi yaş 

grubundaki çocuklarda saptanan göz bulgularının değerlendirilmesi.  

Metod: Çalışmamıza 1 Ocak-1 Mart 2021 tarihleri arasında Konya Şehir 

Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’ne aile hekimleri tarafından görme azlığı 

nedeniyle sevk edilen okul öncesi yaş grubundaki 47 hasta alındı. Hastaların 

tamamına sikloplejinli otorefraktometre ölçümü, snellen eşeli ile görme 

keskinliği, ön ve arka segment muayenesi yapıldı. Hastalar demografik 

özellikleri ve göz problemleri açısından değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamıza aldığımız 47 hastanın 26 tanesi kız 21 tanesi erkek olup yaş 

ortalaması 59.4±10.7 ay (min:41 ay, maks:74 ay) idi. 30 hastada herhangi bir göz 

problemi görülmez iken 17 hastanın en az bir gözünde ambliyopiye bağlı görme azlığı 

mevcut idi. Bu hastaların yaş ortalaması ise 57.1±11.4 ay (min:41 ay, maks:72 ay) olarak 

hesaplandı. Ambliyopi saptanan 27 gözün görme keskinliği değerlerinin ortalaması 

snellen eşeli ile 0.6±0.1 olarak hesaplandı. (min:0.4, maks:0.8) Ambliyopi tespit edilen 

hastaların 5 tanesinde ek göz problemi olarak şaşılık, 1 tanesinde katarakt görüldü.  

Sonuç: Okul öncesi dönemde olan görme azlığı çocuklar ve aileleri tarafından fark 

edilememektedir. Bu dönemde görme azlığı tespit edilen hastalara tedavi başlanarak 

kalıcı görme kayıpları önlenebilmektedir. Aile hekimleri tarafından bu yaş gruplarında 
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yapılan göz taramalarının kalıcı görme kayıplarını önlemek adına çok önemli olduğu 

görülmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, Görme Azlığı, Katarakt, Okul Öncesi Çocuklar 
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Nötrofil-Lenfosit Orani ile Koroner Arter Hastaliğinin Ciddiyeti 
Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi    

Mehmet Çelik1, Ayhan Küp2  

1S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştirma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim 
Dalı (ORCID 0000-0003-0364-2239)  
2S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştirma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim 
Dalı (ORCID 0000-0003-1977-069X)    

 

Giriş: İnflamasyon, aterosklerozun patofizyolojisinde önemli bir etken olup 

inflamatuvar parametrelerdeki artış ile koroner arter hastalığının ilişkili 

olduğu çok merkezli randomize klinik çalışmalar ile gösterilmiştir. 

Çalışmazın amacı, nötrofil / lenfosit oranı (NLO) ile koroner arter hastalığının 

yaygınlığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.         

Metod: Çalışmamıza prospektif olarak koroner anjiyografi yapılan 241 hasta 

dahil edildi. Kontrol grubu da benzer şekilde koroner anjiografi ile normal 

koroner arter saptanan hastalardan oluşturuldu. Koroner arter hastalığının yaygınlığı 

Gensini skoru ile belirlendi. (koroner arterdeki darlık yüzdesi arttıkça ve darlık daha 

proximalde oldukça Gensini skoru daha yüksek olup koroner arter hastalığının 

yaygınlığını göstermektedir). Hastalar Gensini skoruna göre hafif aterosklerozu olan 

hastalar ve ileri aterosklerozu olan hastalar olarak 2 gruba ayrıldı.         

Bulgular: Univariate analizde; NLO, erkek cinsiyet ve sigara kullanımı ileri ateroskleroz 

grubunda istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p<0.001). Multivariate lojistik regresyon 

analizinde, NLO aterosklerozun ciddiyetini öngördüren bağımsız prediktör olarak 

saptanmıştır (tablo 2, p<0.001; Odds ratio: 2.21 %95 CI: 1.44-3.25).         
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Sonuç: NLO, koroner arter hastalığının yaygınlığı ile ilişkili bulunmuştur. Günlük 

pratiğimizde ulaşılabilirliği kolay ve ucuz olan NLO, koroner arter hastalarında 

aterosklerozun yaygınlığını öngörmede kullanabilir. 

 Tablo 1: Çalışmanın bazal karakteristik özellikleri   

  Hafif 
Aterosklerozu 
olan hastalar 
(n=79) 

İleri Aterosklerozu 
olan hastalar 
(n=78) 

Kontrol grubu 
(n=84) 

P değeri 

Yaş (yıl) 62.4±4.2 66.3±5.4 61.2±2.3 0.09 

Cinsiyet (erkek,%) 32(%40.5) 47(%60.2) 42(%50.0) <0.001 

Ateroskleroz Risk faktörleri 

KAH aile hikayesi 19(%24.0) 24(%30.7) 22(%26.1) 0.18 

Sigara 34(%43.0) 49(%62.8) 36(%42.8) <0.001 

Arteriyal hipertansiyon 18(%22.7) 22(%28.2) 26(%30.9) 0.23 

Diabetus Mellitus 14(%17.7) 18(%23.0) 19(%22.6) 0.35 

Hematolojik paremetereler 

NLO 2.2±1.0 3.8±1.5 1.6±0.4 <0.001 

Nötrofil 109/L 5.4±2.2 7.5±2.5 4.1±2.0 <0.001 

Lemfosit 109/L 2.5±0.9 2.0±0.8 2.6±1.1 0.15 

WBC 109/L 8.2±1.2 10.1±1.9 7.4±1.2 0.06 

Biyokimyasal parametreler 

Total Kolesterol (mg/dl) 174.9.±31.2 184.2±33.9 166.3±27.8 0.24 

LDL kolesterol (mg/dl) 122.3±18.9 132.3±19.7 117.5±14.3 0.35 

HDL kolesterol (mg/dl) 38.2±8.5 34.9±8.9 44.5±7.5 0.48 

Açlık glukoz (mg/dl) 122.6±19.7 147.5±38.9 109.3±22.3 0.53 

 
  Tablo 2: Aterosklerozun ciddiyeti predikte etmek için yapılmış olan multivariate lojistik 
regresyon analizi 
  P değeri Odds ratio %95 güven aralığı 

NLO <0.001 2.21 1.44-3.25 

Cinsiyet (erkek) 0.29 1.03 0.98-1.07 

Sigara 0.12 1.14 0.97-1.13 

 

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, İnflamasyon, Gensini skoru 
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Akut Sistit ve Akut Pyelonefrit Tanılı Hastalarda MPV 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Utku Özer¹, Selda Arslan2  

1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (ORCID 
iD: 0000-0003-3669-8853) 
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (ORCID 
iD: 0000-0001-9016-3978)  

 

Amaç: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları solunum yolları 

enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyon grubunu 

oluşturmaktadır. Eğer erken tanınıp yeterli ve uygun tedavi edilmez ise 

çocuklarda İYE mortalitesi yüksek seyreden bir hastalık grubudur. Akut sistit 

ve akut pyelonefrit enfeksiyonlarının ayrımı, takip ve tedavi açısından 

önemlidir. Pyelonefrit tanısı koymada ve sistit ve pyelonefrit 

enfeksiyonlarının ayrımını yapmada serum CRP, ESR ve WBC değerleri akut 

faz reaktanı olarak kullanılabilmektedir (1). Bununla birlikte platelet fonksiyon ve 

aktivitesi ile ilişkili olan platelet hacminin primer fonksiyonu hemostatik olsa da 

enfeksiyon hastalıklarının patofizyolojisinde de etkisi bilinmektedir (2). IL3 ve IL6 gibi 

çeşitli sitokinlerin megakaryosit kümelenmesini arttırarak daha büyük ve daha reaktif 

plateletler oluşumunu tetiklemektedir (3). Pyelonefrit de artmış IL-6 üretimi MPV’nin 

artmasını sonuç verebilir. Bu çalışma ile ortalama trombosit hacminin (MPV) sistit ve 

pyelonefrit ayırıcı tanısındaki yerini araştırmayı amaçladık.  

Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalışma ile retrospektif olarak 01.01.2014 – 01.01.2016 

tarihleri arasındaki sistit ve pyelonefrit tanılı hastalar incelendi. Değerlendirmeye 69 

sistit, 62 pyelonefrit tanılı hasta ve kontrol grubu olarak da sağlam çocuk polikliniğinde 
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takip edilen 65 hasta alındı. Kontrol grubuna hastalar seçilirken ek bir hastalığı olmayan 

hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri ve tam idrar tetkiki, idrar 

kültürü, tam kan sayımı, hemoglobin, trombosit, MPV ve CRP parametreleri analiz edildi. 

Analiz için SPSS 21 programı kullanıldı. p< 0,05 anlamlı olarak kabul edildi.  

Bulgular: İYE tanılı hastalarda kız çocuk oranı literatürle uyumlu şekilde erkek çocuk 

oranından fazla idi. Her 3 grup birbiri ile kıyaslandığında yaş dağılımları birbirine benzer 

ve istatiksel olarak fark yoktu. Sistit tanılı hastaların yaş ortalaması 9,26 ± 4,1 yıl, 

pyelonefrit tanılı hastaların ortalama yaşı 7,58 ± 4,5, kontrol grubundaki sağlam 

çocuklarda ise ortalama yaş 8,34 ± 3,93 olarak belirlendi.  Pyelonefrit tanısı alan 

çocuklarda WBC, CRP, lökositüri parametreleri sistit tanısı alan çocuklara ve sağlıklı 

kontrol gruba göre daha yüksek idi. İdrar kültür sonuçları değerlendirildiğinde literatürle 

benzer şekilde ilk sırada Escherichia coli (%60) 2. sırada ise Klebsiella (%12) belirlendi. 

Beyaz kan hücresi (WBC) ve trombosit sayısı değerlendirildiğinde kontrol grubu ile hasta 

gruplar arasında anlamlı fark belirlendi. MPV değerinde ise en yüksek olan grup sistit 

tanısı alan hasta grubu idi. Ancak MPV değerinde kontrol grubu ile pyelonefrit tanılı 

hastalar arasında anlamlı bir fark belirlenemedi.  

Sonuçlar: Çocuklarda İYE sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Sistit 

ve pyelonefrit enfeksiyonu ayrımı hem tedaviyi hem de prognozu belirgin olarak 

etkilemektedir. Tam kan sayımı birçok klinikte yaygın olarak bakılabilen bir tetkiktir. Tam 

kan sayımı içerisinde yer alan MPV belirtecinin literatürde sistit ve pyelonefrit ayrımında 

anlamlı bulunduğu çalışmalar mevcuttur (4). Ancak bizim çalışmamızda MPV 

düzeylerinin sistit ve pyelonefrit hastalıklarında anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır. 
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MPV değerinin sistit ve pyelonefrit enfeksiyonu ayrımında faydalı olduğunu 

belirleyebilmek için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sistit, Pyelonefrit, Ortalama Trombosit Hacmi (MPV)        
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Palyatif Bakim Servisine Konsülte Edilen Hastalarin Palyatif 
Bakim Felsefesine Uygunluğunun Değerlendirilmesi- Farkli Bir 
Perspektif 

Muhammet Ali Oruç1, Onur Öztürk2, Muhammed Emin Göktepe2 

1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 

 

Giriş  

Palyatif bakım servislerinde (PBS) takibi yapılacak olan hastaların seçimi 

kritik önem arz etmektedir. Hastaların ve yakınlarının konforunu arttırmaya 

yönelik biyopsikososyal yaklaşımlar medikal zeminde sunulmalıdır. Spesifik 

branşlar ve PBS yatış amaçlı konsültasyonlarda palyatif bakım felsefesine 

uymalıdır. Hastanemizde bulunan PBS 24 yatak kapasitelidir ve il sağlık 

müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmetlerine kayıtlı yaklaşık 4000 erişkin 

hastanın yanında evde sağlık hizmetlerine kaydettirilmemiş fakat hastane içerisindeki 

kliniklerde tedavi almakta olan erişkin hastalara da hizmet vermektedir. Amacımız PBS 

aile hekimliğince devralınıdıktan sonraki süreçte gelen konsultasyonların palyatif ve 

bütüncül yaklaşıma uygunluğunu değerlendirmektir.  

Metot  

Kesitsel retrospektif veri taramasına dayalıdır. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

PBS Aralık 01, 2019- Aralık 01, 2020 tarihleri arasında gönderilen konsültasyonların 

otomasyon sisteminden değerlendirmesiyle yapılmıştır. PBS branşların yatış amaçlı 

konsültasyon sayıları, hastaların demografik özellikleri, kabul ve ret oranları, bu 

kararların hangi sebeplerden ötürü verildiği irdelenmiştir.  
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Bulgular  

Totalde 394 konsültasyonun %53,6’sı (n=211) erkeklere, %46,4’ü (n=183) kadınlara 

aittir. Yaş ortalaması 72,3 ± 13,5’tir. Kabul oranı %40,9’dur (n=161). Kadınlardaki kabul 

oranı (%49,2) erkeklerden (%33,6) daha yüksektir (p=0,002). En sık primer tanı %18,0 ile 

akciğer kanseri (Tablo 1), en sık konsültasyon yapan branş %44,6 ile acil tıp polikliniği 

(Tablo 2), en sık ret sebebi %53,2 ile hastanın akut problemlerinin olması (Tablo 3), en 

sık kabul sebebi %64,0 ile beslenme desteğidir (Tablo 4). En sık ekim ayında tarafımıza 

konsültasyon yazılmıştır (%14,0 , n=55) (Figür 1). Kadın cinsiyet 75 yaşından itibaren 

ağırlıktadır (p<0,001) (Figür 2). Cinsiyet ve ay arasında bir ilişki görülmemiştir 

Konsültasyon sonucunda da ay ile ilişkisi saptanmamıştır.  

Sonuç 

Bu çalışma, literatürde PBS hasta refere edebilmenin öneminden ve hatta bunun erken 

dönemlerde olması gerektiğinden sıkça bahsedilirken konuya farklı bir açıdan bakarak, 

PBS gelen yersiz konsültasyonlara dikkat çekmek istemiştir. Çalışmanın tarih aralığı özel 

anlam ifade etmektedir. Önceki dönemlerde dahiliye tarafından yönetilen PBS bu 

süreçte aile hekimliği kliniğince yönetilmiştir. Palyatif bakım aile hekimliğinin temel 

prensiplerinden olan bütüncül bakımın en güzel uygulandığı alandır. Bu holistik bakış 

açısıyla bireye, ailesine ve topluma yönelik kişi merkezli yaklaşım gerektirmektedir ve bu 

özellikler aile hekimliği disiplininin çekirdek yeterliliklerinin bir kısmını oluşturmaktadır. 

Aile hekimlerinin hastalar için palyatif bakıma erişim sağlamada rolü mevcuttur. 

Servisimiz, konum ve gelişmişlik düzeyiyle bulunduğu bölgenin en kapsamlı palyatif 

bakım servisidir ve birçok şehirden hasta kabul etmektedir. Bu da farklı hasta 

sirkülasyonu ve konsültasyonlarının önünü açmış olup çalışmaya güç katmıştır. Fakat, 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

937 

çalışmanın zaman aralığının Covid-19 pandemisiyle örtüşmesi, bazı dönemlerde yeni 

hasta kabulünü kısıtlamıştır ve sirkülasyonu heterojen dağıtmıştır. Bu limitasyon, 

çalışmanın anateması olan palyatif bakım felsefesi ve yersiz konsültasyon ilişkisinin 

değerlendirilmesini sekteye uğratmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler Palyatif Bakım, Birinci Basamak, Aile Hekimliği 
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Primer İmmün Yetmezlikli Hastalarda Otoimmunite Durumu  

Sait Yeşillik  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim veAraştırma Hastanesi, İmmunoloji ve Allerji 
Bölümü, Ankara. (0000-0003-1160-1381)  

 

Giriş: Primer immün yetmezlikler (PİY) bilinen 430 farklı genetik bozukluğun 

eşlik ettiği nadir görülen bir hastalık grubudur (1). Hastalar genellikle 

tekrarlayıcı ve kronik enfeksiyonlar ile karşımıza çıkmakla birlikte, az da olsa 

bazı hastalarda alerjik hastalıklar, otoinflamatuar ve otoimmun hastalık 

belirti ve bulguları ile polikliniklere başvurabilirler (2-4). Bu hastalar da 

immun disregulasyon, genetik yatkınlık ve bozuk viral klirense bağlı kanser 

gelişme riski de artmaktadır (5). Çok sık ve tekrarlayan enfeksiyonları olan 

hastalarda bile, toplum ve sağlık çalışanlarındaki farkındalık azlığı nedeni ile 

geç tanı bu hastaların yaşadığı en büyük problemlerden biridir. Geç tanı 

sebebiyle tedavi alamayan veya yetersiz tedavi alan hastaların ve ailelerinin yaşam 

kalitesi azalırken, acil servis kullanımları, hastaneye yatış, sağlık harcamaları iş ve okul 

günü kaybı artmaktadır (6-7). Bu durum sık, tekrarlayan ve konvasyonel tedavilere yanıt 

vermeyen sinuzit, bronşit, pnomoni, gastroenterit şikayetleri ile değil de alerji, 

otoinflamatuar ve otoimmunite belirti ve bulguları ile polikliniklere başvuran hastalarda 

durumu daha da güçleştirir. Tanı almış ve intravenöz immunoglobulin tedavisi başlamış 

immun yetemzlikli hastalarda da otoimmun hastalıklar sonradan gelişebilir. Bu 

çalışmada kliniğimizde intravenöz immunoglobulin tedavisi alan PİY‘li erişkin 

hastalarımızdaki otoimmunite durumu değerlendirildi.  
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Gereçler ve Yöntem: İntravenöz immunglobulin ile tedavi altındaki 45 PİY hastasının 

dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, meslekleri, eğitim 

durumu, medeni hali, akrabalık durumu gibi demografik veriler ve eşlik eden otoimmun 

hastalıklar tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirildi. Çalışmanın verileri SPSS 

(version 22.0, SPSS Inc, Chicago, Illinois) paket programı kullanılarak yapılmıştır.  

Bulgular: Yaş ortalaması 38.3±14.2, yaş aralığı 21 ile 74 yıl idi. Hastaların 25’i (%55.6) 

kadın, 20’si(%44.4) erkek idi. Hastaların 29’u (%64.4) evli, 14’ü(%31.1) bekar ve 2’si 

(%4.4) boşanmıştı. Eğitim düzeyine bakıldığında hastaların 9’u (%20) ilkokul, 17’si 

(%37.8) lise ve 19’u (%42.2) üniversite mezunu idi. Meslek grupları incelendiğinde 

hastaların, 11’i (%24.4) ev hanımı, 9’u(%20) memur, 6’sı (%13.3) işçi, 6’sı (%13.3) emekli, 

3’ü(%6.7) öğrenci ve 10’u (%22.2) diğer meslek gruplarından idi. Hastaların 36’sı (%80) 

yaygın değişken immun yetmezlik (YDİY), 6’sı (%13.3) agamaglobulinemi, 2’si(%4.4) Ig G 

subgrup eksikliği ve 1’i(%2.2) Good sendromu şeklinde idi. Akrabalık durumuna 

bakıldığında hastaların 10’unda (%22.2) akraba evliliği öyküsü pozitfti, 35’inin (%77.8) 

anne ve babası akraba değildi. Toplam 18(%40) hastada bir veya birden fazla otoimmun 

hastalık tespit edildi. Eşlik eden otoimmun hastalıkların dağılımı 8(%17.8) hastada 

otoimmun tiroidit, 7(%15.6) hastada immun sitopeni, 2(%4.4) hastada Romatoid artrit, 

3(%6.7) hastada Ailevi Akdeniz Ateşi, 1(%2.2) hastada Psoriazis, 1(%2.2) hastada Tip 1 

Diabetes mellitus, 1 (%2.2) hastada gluten enteropatisi ve 1(%2.2) hastada sistemik 

lupus eritematozus şeklinde idi.  

Sonuç ve Tartışma: Sık, tekrarlayan ve konvasyonel tedavilere yanıt vermeyen 

enfeksiyonlar karşı karşıya kalan hastaların büyük bölümü, gerek farkındalık eksikliği 

gerekse de ayırıcı tanıda klinisyenlerin PİY’den şüphelenmemesinden dolayı, geç tanı ve 
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tedavi almaktadırlar. Aynı sebeplerden immun yetmezlikten önce otoimmun ve/veya 

alerjik tutulumlarla takip edilen hastalara daha da kolay gözden kaçabilir. Bu çalışmada 

literatürle uyumlu olarak hastalarımızın büyük bir bölümünü YDİY tanısı almıştı (1,8). Bu 

hastalarda tanı öncesi ve sonrası immundisregulasyona bağlı otoimmunite görülme 

oranı yaklaşık %25 civarlarındadır (9-11). Hastalara beklenenden daha erken yaşlarda ve 

birden çok sistemi tutan otoimmün hastalık tanısı konmuşsa, bu hastalardaki 

tekrarlayan, inatçı enfeksiyonlar varlığında komorbid hastalık olarak PİY hastalıkalarının 

da eşlik edebileceği unutulmamalıdır. (12-13) Bu çalışmadaki otoimmunite görülme 

oranı en sık %17.8 ile %2.2 arası idi. En sık otoimmun tiroidit (%17.8) , ikinci sırada 

(%15.6) immun sitopeni tespit edildi. Bu hastaların takip ve tedavisinde iki büyük ve 

önemli çelişki vardır. Birinci çelişki, otoimmun bir hastalık tanısını immun yetmezlik 

tanısından önce alan ve sık enfeksiyon geçiren hastalarda bu durum hastanın aldığı 

immunsüpresif tedavilere bağlanıp sekonder immun yetmezlik gibi düşünülüp altta 

yatan PİY ‘in atlanabilme riskidir. Bu durumda hastada yetersiz tedaviye bağlı hem 

otoimmun hastalığın kontrolünde başarısızlığa hem de immun yetmezliğin doğru bir 

şekilde tedavi edimemesine bağlı enfeksiyonların artışına sebep olabilir. Bununla birlikte 

komplikasyonlar, hastaneye başvurma ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. 

İntravenöz immunglobulin tedavisi alanlarda bu ilacın enfeksiyon ve komplikasyonları 

etkin bir şekilde kontrole alması ile birlikte, immunmodülatuar etkisi ile birlikte 

otoimmun hastalıkları da kontrol altına alması, ikincil bir kazanç olacaktır. İkinci çelişki 

olarak intravenöz immunoglobulin tedavisi altındaki PİY tanılı hastada sonradan 

gelişebilecek ve hayatı tehdit edebilecek otoimmun hemolitik anemi, tedaviye dirençli 

ağır gastroenterit geçiren immun yetmezlikli bir hastaya özellikle önceden tecrübeniz 

yoksa bu hastaya aynı anda immunsüpresif tedavisi kararı vermek düşünülemeyebilinir 
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veya zor bir karar olarak verilebilir. Bu da hasta için zaman kaybına yol açabilir. Primer 

immün yetmezlikli hastalarda akraba evliliği öyküsü incelendiğinde yapılan 

araştırmalarda akraba evliliği öyküsü İran’da %65.6, Tunus’ta%80, Kuveyt’te %78, Kuzey 

Hindistan’da %8, ülkemizde yapılan başka bir çalışmada %44.8 bulunmuş (14-18). Bu 

çalışmadaki akraba evliliği oranı %22.2 idi. Bu oran diğer batılı ülkelerle 

karşılaştırdığımızda çok yüksek bulundu. Nadir bir hastalık grubu olan ve farkındalık 

eksikliği nedeni ile geç tanı konan PİY hastalıklarını takip ve ederken, bu hasta grubunda 

otoimmun, otoinflamatuar, alerjik ve malign hastalıkların da eşlik edebileceği akıldan 

çıkarılmamalıdır. Otoimmun hastalıklar nedeni ile takip ve tedavi edilen hastalarda 

immunsüpresif tedavi ile hastalığı kontrol altına almada zorlanıldığında ve/veya sık ve 

inatçı enfeksiyonlar görüldüğünde, hastalar bu konuda tecrübeli olan immunologlara 

yönlendirilmelidir. Farkındalığı arttırmak için immünoloji ve allerji polikliniklerine hangi 

hastaların yönlendirileceğini, akraba evliliğinin bu hastalar için ne gibi riskler taşıdığını 

anlatabilmek için hem klinisyenlere hem de hastalara eğitim toplantıları yapılmalıdır. 
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Akne Rozasea Hastalığının Metabolik Sendrom ve İnsülin 
Direnci ile İlişkisi 

Rukiye Yasak Güner, Mustafa Tosun  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD  

 
Giriş ve Amaç: Akne rozasea, yüzün orta kısmını tutan, yaygın görülen, 

klinik olarak eritem, telenjiektazi, papül ve püstüllerle seyreden, kronik 

inflamatuar bir deri hastalığıdır. Bu çalışmada kronik inflamatuar bir deri 

hastalığı olan rozaseanın metabolik sendrom ve insülin direnci ile ilişkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem : Çalışmaya dermatoloji polikliniğine başvuran 38 rosace 

hastası ile yaş ve cinsiyet bakımından uyumlu, kronik inflamatuvar özellikte 

deri hastalığı olmayan, rozasea dışı tanıları almış 36 tane kontrol grubu 

olmak üzere toplam 74 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik 

verileri, rosacea ait bilgiler (tipi, süresi, şiddeti), beden kitle indeksleri hesaplanmış, kan 

basınç ölçümleri yapılmış ve en az sekiz saatlik açlık olmasına dikkat edilerek açlık kan 

şekeri, açlık kan insulini, lipid profili, hemogram, temel biyokimyasal parametreler, 

eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein düzeyleri çalışılmıştır. İnsulin direncinin 

değerlendirilmesinde HOMA-IR (Homeostatic Model of Assessment-Insulin Resistance) 

skoru ile metabolik sendrom yönünden değerlendirilmede NCEP ATP III kriterleri 

kullanılmıştır.  

İstatistiksel Analiz: Mann Whitney U testi, student t testi, ki-kare kullanılmıştır.  

Bulgular: 38 Rozasea hasta grubu (29 kadın ve 9 erkek, yaş ortalaması: 43,97±14,56) ve 

36 Kontrol grubu (14 kadın ve 22 erkek, yaş ortalaması: 34,5±12,71) olmak üzere toplam 
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74 gönüllü çalışmamıza dahil edilmiştir. Rozasea grubunda, kontrol grubuna göre insülin 

direncinin ve metabolik sendrom sıklığının daha yüksek olduğu bulunmuştur (ki kare 

testi, p=0,000 ve p=0,000 sırasıyla, tablo 1). Rozasea grubunda dislipidemi sıklığı kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Rozasea grubunda kontrol grubuna göre Kilo (kg), BMI (kg/m2), Bel çevresi (cm), Açlık 

Kan Şekeri (mg /dL), Trigliserit (mg/dL), Total Kolesterol (mg/dL), LDL (mg/dL) ve CRP 

(mg/dL) değerleri anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Boy (cm) ve HDL 

(mg/dL) seviyeleri ise kontrol grubunda rozasea grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (p<0.05).  

Sonuçlar: Rozasea etyolojisi bilinmeyen yüz bölgesini tutan kronik bir deri hastalığıdır. 

Daha önceki çalışmalarda inflamatuar deri hastalıkları ile metabolik sendrom, insülin 

direnci ve kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişki tespit edilmiştir. Çalışmamızda önceki 

çalışmalara benzer olarak dislipidemi, açlık Kan Şekeri, Trigliserit, Total Kolesterol, LDL 

ve CRP değerleri rozasea grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca rozaseanın hiperlipidemi, metabolik sendrom ve kardiyovasküler 

risk faktörleri ile ilişkisi saptanmıştır. Fakat hipertansiyon ile ilişkisi saptanamamıştır. 

Rozasea hastalarının kardiyovasküler risk faktörleri, metabolik sendrom ve insülin 

direnci açısından araştırılması ve yakın takip edilmesini önermekteyiz. Çalışmamızın 

kısıtlılığı tek merkezde ve küçük bir örneklem üzerinde yapılmış olmasıdır. Bu yüzden de 

daha geniş örneklemde çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler Rosacea, Metaboik Sendrom, Insülin Direnci 
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Karpal Tünel Sendromu Ön Tanısı İle Elektromiyografi 
Laboratuvarımıza Refere Edilen Hastaların Klinik ve 
Elektrodiagnostik Bulguları 

Şencan Buturak1, Şaban Fatin Reel2 

1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (ORCİD 0000-0002-7496-5628) 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

 

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) ilk üç parmakta parestezi ve median 

sinir innervasyonlu el kaslarında güçsüzlük ile seyredebilen en sık izlenen 

tuzak mononöropatidir. KTS’nin tanısı klinik ve elektrodiagnostik bulgular ile 

konulabilmektedir. Bu çalışmada KTS ön tanısı ile yönlendirilen hastaların 

klinik ve elektrodiagnostik bulgularının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Metot: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı 

Elektromiyografi Laboratuvarı’na 2012 Mart ve 2013 Mayıs tarihlerin 

arasında KTS ön tanısı ile yönlendirilen hastalar bu prospektif kohort çalışmasına dahil 

edilmiştir. Tüm hastaların özgeçmiş bilgileri, nörolojik muayene bulguları, şikayet 

süreleri, yaş, cinsiyet, meslek, boy, kilo ve vücut kitle indeksi bilgileri tarafımızca 

hazırlanan veri formuna kayıt edilmiştir. Etyolojide yer alabilecek hastalıkları saptama 

amacıyla hastaların serumlarında HbA1c, troid fonksiyon testleri, B12 düzeyi, lipid 

düzeyleri, hb, htc düzeyleri bakılmıştır. Hastalara tarafımızca median ve ulnar sinir duyu 

ve motor sinir iletim çalışması yapılmıştır. Klinik ve elektrodiagnostik kriterlere uyan 

hastalar KTS olarak kabul edilmiştir. Klinik tanı şu kriterlerden en az birisinin olması ile 

konmuştur: 1) Birinci / ikinci / üçüncü parmakta parestezi 2) Nörolojik muayenede 

birinci / ikinci / üçüncü parmakta hipoestezi 3) Median innervasyonlu el kaslarında atrofi 

ya da güçsüzlük. Elektrodiagnostik tanı şu kriterlerden en az birinin varlığı ile 
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konulmuştur: 1) Median sinir 2.parmak-bilek segmentinde duyu sinir iletim hızında 

yavaşlama 2) Birinci kritere ek olarak median sinir bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) 

distal latansında gecikme 3) Median sinir 2.parmak-bilek segmentinde bileşik sinir 

aksiyon potansiyelinin elde edilememesi ile birlikte median sinir BKAP distal latansında 

gecikme. 

İstatistiksel Analiz: İstatiksel analizler SPSS 17.0 paket programı ile yapılmıştır. . Gruplar 

arasında sürekli ölçümlerin karşılaştırılmasında dağılımları kontrol ettik, normal dağılım 

gösteren parametreler için Student T test, normal dağılım göstermeyen parametreler 

içinse Mann Whitney U testini kullanılmıştır. P <0.05 olması durumunda sonuç 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya 60 KTS (8 erkek, 52 kadın) ön tanısı ile yönlendirilen hasta dahil 

edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 51,2±12,7 yıl olarak saptanmıştır. Elektrodiagnostik 

olarak KTS saptanan ve saptanmayan hastaların demografik özellikleri Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Kırk hastanın elektrodiagnostik bulguları KTS tanısı ile uyumlu olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın  23’inde (%38,3) bilateral KTS, 15 

hastada (%25) sağda, 2 hastada (%3,4) solda KTS tanısı konulmuştur. 20 hastada (%33,3) 

ise elektrodiagnostik olarak KTS dışlanmıştır.  KTS tanısı konulan grubun yaş ortalaması 

KTS saptanmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olarak tespit 

edilmiştir (Tablo 1). KTS saptanan 40 hastanın 21’ini (%52,5) ev hanımları, 13’ünü 

(%32,5) tekrarlayıcı el hareketlerinin yoğun olarak kullanıldığı vasıfsız işte çalışanlar, 

6’sını (%15) ise vasıflı işlerde çalışan ancak bilgisayar klavyesi kullananlar oluşturmuştur. 

Hastaların semptom sürelerinin ortalaması 16,5±11,7 ay olarak hesaplanmıştır. Ancak 

elektrodiyagnostik olarak KTS saptanan grubun yakınma süresi ortalaması anlamlı 
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derecede daha uzun saptamıştır (p0,001). VKİ ortalaması KTS saptanan grupta anlamlı 

derecede daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1). Elektrodiagnostik olarak KTS saptanan 

sekiz hastada (%20) diyabetes mellitus, üç hastada (%7,5) hiperlipidemi, bir hastada 

(%2,5) troid hastalığı, bir hastada (%2,5) vitamin B12 eksikliği anemisi, KTS saptanmayan 

gruptaki beş hastada (%25) demir eksikliği anemisi tespit edilmiştir. Elektrodiagnostik 

olarak KTS saptanmayan grupta anormal bir nörolojik muayene bulgusu saptanmazken, 

KTS saptanan grupta hastaların 40’ında (%100) hipoestezi, 32’sinde (%80) tinnel test 

poizitifliği, 26 hastada (%65) phalen test pozitifliği, 19 hastada (%52,5) atrofi varlığı 

tespit edilmiştir. Atrofi saptanan hastaların hepsinde diğer muayene bulguları da 

pozitifti.  

Sonuç: Bu çalışma KTS ön tanısı ile refere edilen hastalarda elektrodiagnostik kriterlere 

göre KTS saptananların demografik özelliklerinin ve nörolojik muayene bulgularının KTS 

saptanmayan hastalara göre farklı olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 1. KTS saptanan ve saptanmayan grupta demografik özelliklerin karşılaştırılması 

Demografik Özellik 

Elektrodiagnostik 

Olarak KTS 

saptanmayan hastalar 

(n=20) 

Medyan (Min -Maks) 

Ortalama±SS 

Elektrodiagnostik Olarak 

KTS Saptanan hastalar 

(n=40) 

Medyan (Min -Maks) 

Ortalama±SS 

P değeri 

Yaş (yıl) 
45(22-75) 

45,8 ±12,7 

54(29-80) 

54,0±11,9 
0,021 

Boy(cm) 
165(154-173) 

165,3±4,5 

164(151-183) 

165,0±6,7 
0,654 

Kilo(Kg) 
66(51-86) 

67,8±7,9 

85(66-128) 

86,7±12,8 
<0,001 

VKİ (kg / m2) 
24(18-30) 

24,5± 2,9 

30(25-48) 

31,9 ±4,6 
<0,001 

KTS: karpal tünel sendromu; VKİ: vücut kitle indeksi; SS: standart sapma 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrodiagnostik Testler, Karpal Tünel Sendromu, Median Sinir 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

951 

Askerlik Muayenesi İçin Başvuran Genç Erişkin Hastaların Göz 
Muayene Bulgularının Değerlendirilmesi  

Okan Ağca  

Konya Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-2047-8242)  

 

Amaç: Aile hekimleri tarafından göz hastalıklarına sevk edilen askerlik 

çağına gelmiş genç erişkinlerde, göz ve görme bozukluklarının 

değerlendirilmesi.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019- Ağustos 2020 tarihleri arasında Konya EAH 

Göz Hastalıkları Kliniğine askerlik muayenesi için sevk edilen hastaların 

kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Askerliğe elverişli değildir kararı 

verilen verilen hastaların aldıkları tanılara tanılara göre grublara ayrılmıştır.  

Bulgular: Göz hastalıkları açısından askeri heyette 2093 hasta 

değerlendirilmiş olup, bu hastalardan 125'ine askerliğe elverişli değildir kararı 

verilmiştir. Bu hastalardan 65'inde refraksiyon kusuru, 14'ünde retinal distrofi, 13'ünde 

keratokonus, 10'unde travma öyküsü, 7'sinde şaşılık ve nistagmus, 4'ünde korneal 

distrofi, 4'ünde katarakt, 2'inde pitoz, 2'sinde üveit, 1'inde konjenital glokom, 1'inde 

anoftalmi ve son olarak 2 hastanın gözü oküler maligniteye bağlı enükliye edilmiş idi.  

Sonuç: Askerlik çağında ki genç erişkin erkeklerde görme bozukluğunun en sık nedeni 

refraksiyon kusuru idi. Çocukluk çağında aile hekimleri tarafından yapılan göz taramaları 

ile kalıcı görme kayıplarının önüne geçmek daha mümkün olacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Görme bozukluğu, Askeri Heyet, Askerlik 
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Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Mortaliteyi Etkileyen 
Faktörlerin Değerlendirilmesi 

Ufuk Çelebi1, İlyas Yolbaş2, İbrahim Deger3, Sabahattin Ertuğrul3 

 
1Diyarbakır Gazie Yaşargil EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Neonatoloji 
Bilim dalı 

 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım 

ünitelerinin sayısı ve niteliği gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte gerek yeni 

tedavi protokolleri gerekse de daha ileri düzey teknik donanıma sahip 

cihazların kullanılmasıyla birlikte yenidoğan bebeklerin ölüm oranları 

gittikçe azalmaktadır. Buna rağmen yenidoğan döneminde ölüm oranları 

istenilen düzeylerde değildir. Yenidoğanlarda ölüm oranlarını etkileyen 

birçok faktör vardır. Bu çalışmada risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Neonatoloji 

kliniğinde 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yatan ve dosyalarına ulaşılan 

olgular retrospektif olarak incelenerek hastalarda mortaliteye neden olan risk 

faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.  

Bulgular: Çalışmaya 157 olgu alındı. Alınan olguların 11’i hastanemize kabul sırasında 

exitus olan hastalardan oluşmaktaydı. Olguların %51.6’sının erkek, %48.4’ü kız ve 

olguların %80.3’ünün Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doğduğu bulundu. Olguların 

%24.2’si normal spontan vajinal yol ile doğarken, %75.2’si sezaryen ile doğurtuldu. 

Olguların %63.7’sinin <27 hafta ve altında, %16,2’sinin 28-32 hafta arasında, 
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%13,4’ünün 33-38 hafta arasında, %7’sinin de 39-42 hafta arasında doğdukları görüldü. 

Olguların %64.3’ünün doğum ağırlığı olarak <1000 gr, %14’ü 1001-1500 gr arasında, 

%3.8’inin 1501-2000 gr arasında, %6.4’ünün 2001-2500 gr arasında ve %11.5’inin de 

>2500 gr ve üstünde olduğu saptandı. Olguların %16.6’sının çoğul olarak doğdukları 

bulundu. Olguların yatış sürelerine göre incelenmesinde; ortalama 17.55±34.76 (min. 0 

ila max. 215) gün yatış yaptıkları görüldü. Anne yaşlarının ortalama 28.92±6.82 (min. 16 

ila max. 46) yıl olduğu saptandı. Olguların tanıları incelendiğinde %88.5’inde neonatal 

sepsis, %83.4’ünde respiratuar distres sendromu, %41,4 sarılık, %36.9’unda konjenital 

kalp hastalığı, %6.3’ünde hipoksik iskemik ensefalopati bulundu.  

Sonuç: Yenidoğanlarda gestasyon yaşı düştükçe mortalite oranının arttığı görülmekte 

olup, mortalite oranları ve sebeplerinin ülke verilerine benzediği ve olguların büyük 

bölümünün prematürite, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve ilişkili sorunlara bağlı 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle önlenebilir ölüm nedenlerini saptamak ve oranlarını 

azaltmak için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli antenatal bakımın 

sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşulları taşıyan merkezlerde 

verilmesinin önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Mortalite, Prematurite 
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Bireylerde Diyetin Duygusal Yeme Davranışı Üzerine Etkisi, Bir 
Anket Çalışması  

Nurcan Akbaş Güneş1, Sebahat Gücük2, Süleyman Özsarı3, Çağla Özdemir4, 
Sema Yüzbaşıoğlu4  
 

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID iD: 
0000-0001-8688-5839) 
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID iD: 
0000-0002-7160-3381),  
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID iD: 
0000-0003-3194-6221))  
4Kütahya Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi (ORCID iD: 0000-0002-9766-1918)  
5Ankara Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (ORCID iD: 0000-0002-4915-3468)  

 

Giriş: Olumlu ya da olumsuz duygulara yanıt olarak geliştirilen yeme 

davranışı, diyet yapan bireylerin baş etmeye çalıştıkları bir problemdir. Bu 

duygu durumlarına verilen yanıtlar kişiden kişiye değişmektedir. Hatta bazı 

bireyler, diyet sonrasında eski kilolarının bile üzerine çıkmaktadır. Bu 

çalışmada, diyet yapan ve yapmayan bireyler arasında duygusal yeme davranışı 

farklılıklarını ve sık diyet yapan bireylerde duygusal yeme davranışını tespit etmeyi 

amaçladık.  

Gereç ve yöntem: Çalışmamız diyet polikliniğine başvuran 96 (doksan altı) obez veya 

fazla kilolu hasta ve Aile Hekimliği polikliniğimize kontrol amaçlı başvuran 82 (seksen iki) 

katılımcı ile gerçekleştirildi. Hastalara 14 sorudan oluşan bir sosyodemografik form ve 

33 sorudan oluşan Hollanda Yeme Davranışları Ölçeği (DEBQ) uygulandı. Takip edilen 

hastalar bir ay sonra kontrole geldiklerinde DEBQ ölçeği tekrarlandı.  

Bulgular: Hasta grubu %87.5 (n:84) kadın, %12.5 (n:12) erkek hastadan oluşmaktaydı. 

Kontrol grubunda ise %86.6 (n:71) kadın, %13.4(n:11) erkek katılımcı yer almaktaydı. 
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DEBQ skorları hasta ve kontrol grubu arasında karşılaştırıldığında anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir (p=0.000, p=0.000, p=0.001). Hasta grupta kontrol grubuna göre DEBQ 

skorlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.  Cinsiyetler arası karşılaştırmada kısıtlayıcı 

yeme davranışında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.000). Kadınlarda kısıtlayıcı yeme 

davranışının erkeklerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 3 ve daha fazla diyet yapan 

bireyler ile diyet yapmayanlar ve bir kez diyet yapanlar karşılaştırıldığında istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.034, p=0.001). Sık diyet yapan bireylerde 

DEBQ skorlarının yüksek olduğu görülmüştür.  

Sonuç: Sonuç olarak, diyet yapan bireylerde yapmayanlara göre duygusal yeme 

davranışının daha fazla olduğunu tespit ettik. Sık diyet yapan bireylerde duygusal yeme 

davranışı daha yüksek bulundu. İleride daha geniş popülasyonları içeren çalışmalarla bu 

etkiler daha net ortaya konabilir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diyet, Duygusal Yeme, Kısıtlayıcı Yeme 
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Kronik Hastalık Varliğının Sigara Bırakma Tedavisi Tercihlerine 
Etkisi 

Mehtap Kaynak1, Süleyman Özsarı2  

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD (ORCID iD: 0000-0001-
8460-8643)  
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD (ORCID iD: 0000-0002-
7160-3381) 

 

 Amaç: Danışanların kronik hastalık varlığında sigara bırakma tedavisi 

tercihlerini araştırmaktır.  

Yöntem: 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında BAİBÜ İzzet Baysal 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvuran 246 

Danışanın verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Analizler SPSS 18’de 

yapılmıştır. Normal dağılıma uygunluk çarpıklık-basıklık katsayılar (±1) ile 

değerlendirilmiştir. Aritmetik ortalama, standart sapma, medyan, minimum-

maksimum gibi tanımlayıcı istatistikler ile bağımsızlar t testi ve Ki-kare analizinden 

yararlanılmıştır.  

Bulgular: Danışanların 77’si (%31.3) kadın; 169’u (%68.7) evlidir. Hastaların 99’unda 

(%40.2) kronik hastalık mevcuttur. Yaş ortalaması 40.22±12.97 (min:19-maks:75)’dir. 

111 danışan (%45.1) daha önce sigara bırakmayı denediğini ifade etmiştir. Sigara 

bırakmayı daha önce deneyen danışanların 57’si (%51.4) bir kez, 37’si (%33.3) iki kez ve 

17’si (%15.3) üç kez ve daha fazla denemiştir. 53 danışan (%21.5) profesyonel destek 

aldığını, 42 danışanın (%17.1) psikiyatrik hastalık öyküsü olduğunu ve bu grubun 11’i 

(%26.2) psikiyatri konsültasyonu aldığını belirtmiştir. Danışanların 102’sine (%41.5) 

nikotin bandı, 85’ine (%34.6) vareniklin, 34’üne ise (%13.8) ise yaşam tarzı değişikliği 
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önerildi. 25’ine (%10.2) ise mevcut tedavi kombinasyonlarından önerildi. Yaşa göre 

sigara bırakma denemesi, profesyonel destek alma, psikiyatrik hastalık öyküsü arasında 

anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). Kronik hastalığı olanların yaşı anlamlı olarak daha 

yüksektir (p<0.05). Kronik hastalık varlığı ile başlanan tedavi arasındaki ilişki anlamlı olup 

(ꭓ2: 9.755; p<0.05); kronik hastalığı olmayanların %40.8’i vareniklin tedavisini tercih 

ederken kronik hastalığı olanların %75’i ise vareniklin dışı tedaviyi tercih etmişlerdir.  

Tartışma-Sonuç: Kronik hastalık varlığı beraberinde hastaların çoklu ilaç kullanmasına 

neden olabilmektedir. Bu durum ilaç etkileşimi ve ilaçların birlikte kullanımına bağlı 

tedavide aksaklıklara ve doz aşım-vetersizliğe neden olabildiğinden hastalar tarafından 

tedaviye uyum problemi olarak görülebilmektedir. Kronik hastalığı olanların yaş 

ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş olması ileri yaşta bilişsel 

fonksiyonlarda azalma, görme bozuklukları, unutkanlık çoklu ilaç kullanımındaki hataları 

arttırabilir. Kronik hastalığı olan danışanların tedavi seçiminde oral tedavi yerine nikotin 

replasman tedavisini tercih etmesinde mevcut oral tedavileri ile yeni tedaviye uyumun 

kolaylığı etkili olmuş olabilir. Sigaranın bırakılması zorlu ve zaman isteyen bir süreçtir. 

Tüm danışanlara davranışsal terapi, yaşam tarzı değişikliği önerilmeli gerekirse bireye 

özgün farmakolojik tedavi başlanmalıdır. Kronik hastalığı olan danışanların sigara 

bırakma sürecini kolaylaştırmak için tedavi alternatifleri sunulurken mevcut durumları 

göz önüne alınarak seçeneklerin sunulması daha uygun olacaktır.       

Anahtar Kelimeler Kronik Hastalık, Sigara Bırakma Tedavisi, Çoklu Ilaç Kullanımı 
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Evaluation of Patients Followed-Up with ''Neurogenic Bladder'' 
Diagnosis: One-Center Experience  

Günay Ekberli1, Sevgin Taner2  

1Adana City Hospital, Pediatric Urology (ORCID 0000-0002-0021-5998)  
2Adana City Hospital, Pediatric Nephrology (ORCID 0000-0003-1578-789X)    

 

Aim: Neurogenic bladder (NB) is defined as primary innervation failure of 

bladder. Meningomyelocele is the most common cause. Beside 

meningomyelocele congenital anatomic malformations also may 

cause neurogenic bladder development. Aim of this study is to share results 

of patients being followed with. neurogneic bladder diagnosis.    

Material and Method: Sixty-eight patients applied to Pediatric Nephrology 

and Pediatric Urology outpatient clinics with diagnosis of ‘’Neurogenic 

Bladder’’ between February 2020 and February 2021 were included in the 

study.  

Results: Primary diagnosis of patients were; meningomyelocele in 54 (79,4%) patients, 

spina bifida in 6 (8,8%), anorectal malformation in 3 (4,4%) patients, lumbosacral 

malformation in 2 (2,9%) patiens and other pathologies in 3 (4,4%) patients (posterior 

urethral valve, tethered cord and cerebral palsy), respectively. Average age at time of 

application was 93,6±54,7months. Hydronpehrosis was detected in 28 (41,2%) patients 

in urinary tract ultrasonograhy (US). Vesicourethral Reflux (VUR) detected in 18 (26,4%) 

patients during Voiding Cystourethrography (VCUG). In scintigraphic evaluation scar 

formation and renal function loss was detected in 21 (30,8%) and 15 (22%) patients, 

respectively. Chronic kidney disease (CKD) was diagnosed in 24 (35,3%) patients on 
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admission. The frequency of CKD was higher in those with hydronephrosis on 

ultrasonography than those without (p<0.05). The frequency of CKD was 60,7% in 

patients with unfavorable bladder and 72,7% in those with VUR on VCUG. These 

percentages were higher than those without VCUG findings. While patients with regular 

follow-up detected to have 50% (12 of 24 patients) of CKD, this rate detected to be 27% 

(12 of 44 patients) in patients without regular follow-up and both groups were 

statistically similar in terms of CKD developmnt (p=0.06).  

Conclusion: According to the difference of CKD frequencies between regular and 

irregular follow up groups it can be claimed that regular follow-up is important for 

preventing chronic kidney damage for each patient.   

Keywords: Neurogenic Bladder, Children, Follow-Up 
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The Effect of Pulmonary Sarcoidosis on Cardiac Autonomic 
Dysfunction 

Ali Manav1 (ORCID iD: 0000-0002-7015-4537), Gokay Taylan2, Meryem 
Aktoz2 

1Lüleburgaz State Hospital, Department of Cardiology, Kırklareli, Turkey. 
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Edirne, Turkey. 

 

 

 

Introduction 

Sarcoidosis is a chronic systemic disease of unknown cause characterized 

by the presence of noncaseating granulomas (1). Although the lung and the 

lympathetic system are the most commonly involved, it affects multiple 

body systems and frequently young and middle-aged adults (2). Clinical 

cardiac sarcoidosis can manifest with ventricular arrhythmias, conduction 

abnormalities, heart failure and sudden death (3). 

Dysfunction of the autonomic nervous system is highly associated with increased risk of 

mortality in individuals with diabetes, heart failure, after myocardial infarction and in 

some systemic diseases (4-7).  Deterioration of autonomic function in the presence of 

cardiovascular disease has been strongly implicated in the pathophysiology of 

arrhythmogenesis and sudden cardiac death which have been associated with an 

adverse prognosis (8). 

The assessment of cardiac autonomic function is carried out by evaluation of heart rate 

variability (HRV) which has been considered as an important non-invasive method. This 
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method supplies indirect information about cardiac autonomic modulation with 

oscillation in the interval between consecutive heart beats resulting from rhythmic 

changes in sympathetic and parasympathetic activity (9-10).  

A high variability in heart rate suggests good adaptability, indicating a healthy individual 

with well functioning autonomic control mechanism. Inversely a low variability is usually 

a sign of abnormal and insufficient adaptability of the autonomic nervous system and it 

implies the presence of a physiological malfunctioning (11). 

HRV can be assessed with a number of methods. The most commonly used are 

frequency domain and time domain analysis. In these methods, measures are based on 

analysis of the time intervals between each successive normal QRS complex which are 

determined from a routine 24-hour ambulatory electrocardiogram (12). 

Little is known about autonomic dysfunction in patients with pulmonary sarcoidosis. 

The aim of this study was to evaluate HRV as a tool to assess cardiovascular autonomic 

nervous system (ANS) function and proarrhythmic tendency in patients with pulmonary 

sarcoidosis patients. 

Material and Methods  

Patients 

This prospective study which includes the patient group who diagnosed with pulmonary 

sarcoidosis at the clinic of chest disease with clinical and histological diagnosis. Patients 

were also excluded if they had preexisting medical diagnoses such as ischemic heart 

disease, significant valvular abnormalities, heart failure or cardiomyopathy, diabetes, 

renal failure, cerebrovascular disease, thyroid disease, atrio-ventricular node 
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conduction abnormality, cardiac pacemaker implantation history, or who were 

receiving any medication that might interfere with autonomic regulation. Written 

informed consent was obtained from each patient following a detailed explanation of 

the objectives and protocol. The study was conducted in accordance with the ethical 

principles stated in the “Declaration of Helsinki” and approved by the Institutional 

Ethical Committee. (TÜTF-BAEK-2016/258) 

Analysis of heart rate variability 

Patients underwent 24-h electrocardiographic monitoring using a three-channel DMS 

Holter Recorder (DM Systems Co. LTD., Beijing/China). All tapes were subsequently 

analysed to measure heart rate variability using a validated CardioScan heart rate 

variability program (version 11.5, DM Software Inc.). It was analyzed only those ECG 

recordings that met the standards proposed by the task force of the European Society 

of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology as 

acceptable for HRV interpretation. The mean RR (mean of all normal RR intervals) 

duration from the whole recording and the following time domain measures of heart 

rate variability were calculated: standard deviation of all normal RR intervals (SDNN), 

standard deviation of the averages of RR intervals in all 5 min segments (SDANN), root-

mean square of difference of successive RR intervals (RMSSD), percentage of adjacent 

normal RR intervals >50 ms different (pNN50). Spectral measures were computed using 

the fast-Fourier transform method. Spectral plots allowed identification of the total 

oscillatory power of 0.01 to 1.0 Hz as well as two subsets of the frequency domain: low 

frequency (0.04–0.15 Hz) and high frequency (0.15 to 0.40 Hz).  
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Echocardiography 

Transthoracic echocardiography was performed by one of the authors, who was blinded 

to the patient’s clinical data, using a GE Vingmed ultrasound system VII (GE Healthcare, 

Horten, Norway) with a 2–4 MHz phased array transducer. Recordings were taken from 

patients positioned in standard echocardiographic positions, under ECG monitoring, 

according to the suggestions of the American Society of Echocardiography. 

Statistical analyses  

A statistical analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences 

software (version 17.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Continuous variables are expressed 

as means ± standard deviation and medians (minimum–maximum). Continuous 

variables were compared using the independent-samples t test or Mann–Whitney U 

test. Correlations between electrocardiographic measures and parameters of time and 

spectral analysis of HRV were computed by Spearman’s correlation coefficient. 

Results 

The 18 sarcoidosis patients studied (11 females, 7 males) had a mean age of 55,9 (±8,6 

S.D.) years, while the 18 control subjects (11 females, 7 males) had a mean age of 52,3 

(±14,8 S.D.) years. The age difference between the groups did not reach statistical 

significance ( p=0,367) (Table 1). The echocardiographic values between patient and 

control group were compared; ejection fraction (EF%) was lower in patient group than 

control group however not statistically significant. (p > 0.05). Inversion of the E/A ratio 

at pulsed Doppler examination of mitral flow (an index of diastolic dysfunction) was 

noted in 15 patients whereas it was obtained in 6 individuals of control group (p=0,007). 
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Although LV end-systolic diameter was greater but not statistically significant in the 

patient group (p > 0.05), LV end-diastolic diameter was significantly greater in the same 

group (65,1 ± 21,7 vs. 45,8 ± 3,9; p=0,001). Tricuspid annular plane systolic excursion 

(TAPSE) was lower in sarcoidosis group than control subjects. It was statistically 

significant (21,1 ± 3,1 vs 23,2 ± 2,9 for controls; 0,032) (Table 1). 

The HRV analysis revealed a remarkable reduction in all time domain and frequency 

domain HRV parameters compared to control subjects. In the time domain analyses as 

SDNN, SDANN and pNN50 values was the lower in patient group than control group. 

They were not statistically significant (all p > 0.05) whereas RMSDD values significantly 

decreased in the patient group compared with the control group. (18,3 ± 4,4 vs. 26,9 ± 

13,5 for controls; p=0,043) 

In the frequency domain analyses, comparison of the low-frequency (LF) power 

between sarcoidosis patients and controls demonstrates a statistically significant 

difference (18.1±5.0 vs 22.6±5.7 for controls; p=0,045). High-frequency (HF) component 

in the sarcoidosis patients decreased but does not differ significantly (p > 0.05). Also, 

the LF/HF ratio was slightly increased but there was not statistically significant 

difference (p > 0.05). The mean heart rate during 24-hour Holter monitorization in 

patient group was lower than control group (p > 0.05) (Table 2).  

Discussion 

Non-invasive assessment of autonomic system by measuring heart rate variability gives 

clinically and prognostically useful information in some cardiac and systemic diseases. 

Alterations in the heart rate variability have been shown to be a strong and independent 

predictor of post-infarction mortality and to have prognostic significance in patients 
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with heart failure and in patients with diabetic autonomic neuropathy (5,6,13). 

Therefore, methods for assessing autonomic nervous system and its modulation are 

very important to prevent undesired cardiovascular events in cardiac patients as well as 

in non-cardiac patients.  

In present study, we found that all time domain parameters were decreased. Although 

they were not statistically significant except RMSSD, it might be evaluated as a 

detoriation of sympathovagal balance. RMSSD reflects parasympathetic modulation 

driven by ventilation, therefore, altered respiratory performance and reduced 

parasympathetic activity over the heart could cause statistically significant decrease in 

RMSSD. 

In the study designed by Aktop et al. , their 31 pulmonary sarcoidosis patients who were 

examined for daytime and night-time HRV parameters separately also during 24 hours 

(14). They found that 24-h SDNN values decreased in all time periods. It was consisted 

with the study by Uslu et al. in which the observed SDNN values decreased in non-

cardiac sarcoidosis patients who were compared with controls. They interpreted these 

findings as a reduction of vagal activity with a concominant sympathetic dominance 

(15). Furthermore, the frequency parameters as LF and HF during 24-h were studied by 

Aktop et al. were significantly lower when compared with the control group (14). 

Additionally, they observed that 24-h LF/HF ratios slightly increased but not statistically 

significant. These results were parallel when compared with our study. In our study, the 

patients with sarcoidosis have decreased HRV in the high-frequency (HF) and low-

frequency (LF) components upon spectral analysis compared with healthy controls. 

Regarding with LF, there was statistically significant difference. It might be interpreted 
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as reduced vagal control over the heart and shift of sympathovagal balance toward the 

sympathetic dominance . Also, our results indicated 24-h LF/HF ratios that were slightly 

increased but not statistically significant. In same manner, Tiran et al. studied in 12 

sarcoidosis patients and 12 healthy control subjects whose mean values for HRV in the 

high-frequency (HF) domain were significantly reduced (16). This result was interpreted 

that the patients with sarcoidosis revealed decreased HRV in the HF component, 

possibly reflecting decreased parasympathetic tone and cardiac response to vagal 

modulation. In the same study, they found increased ratio of low-frequency to high-

frequency power (LF/HF) in sarcoidosis patients. In the light of these findings, it could 

be argued that increased LF/HF ratios in sarcoidosis patients reflect a altered sympatho-

vagal balance. 

In the light of findings, decreased heart rate variability may contribute any of degree 

atrioventricular block, malign arrhythmia and sudden death. It may help to clinician in 

the course of deciding to the time and type of the therapy. 

Potential limitations of the present study might be the relatively small sample size, and 

thus the number of participating centers should be increased and the results should be 

confirmed with more comprehensive studies. 

Conclusion 

In conclusion, our data seems to indicate that HRV may be a noninvasive, inexpensive 

and efficient modality to evaluate autonomic dysfunction and also contribute to 

prognosis in pulmonary sarcoidosis patients.  
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Pandemi Öncesi ve Sırasında Diabetes Mellitus Kontrolüne 
Bakış 
Mebrure Beyza Gökçek  

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü(ORCID 0000-0002-6320-4102) 

 

Diabetes Mellitus kan glukozu yüksekliği ile seyreden, dünya üzerinde 

milyonlarca insanı etkileyen ve komplikasyonları olan kronik bir hastalıktır. 

Pandemi döneminde birçok faktörün hastaların glisemik kontrolünü 

olumsuz yönde etkilediğini düşünmekteyiz. Bu çalışma ile bir aile sağlığı 

polkliniğine başvuran hastaların pandemi öncesi ve sırasında diabet 

kontrollerini karşılaştırmayı amaçladık. 

Bir aile hekimliği polikliniğine başvuran hastaların 15 Mart 2020 öncesi ve 

sonrası HbA1c değerleri, başvuru süreleri, cinsiyet dağılımları incelendi. 

Verilerin analizinde frekans, ortalama, ortanca ve standart sapma, 

minimum ve maximum değerleri tanımlayıcı veriler olarak belirlendi. p<0,05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 

Çalışmaya pandemi öncesi ve sırasında HbA1c değeri bakılan toplam 151 hasta dâhil 

edildi. Hastaların yaş ortancası 42(10-91) idi. Çalışmaya dâhil edilen hastaların %24,5’u 

erkekti. Pandemi öncesi bakılan HbA1c değerlerinin ortalaması 6,24±1,91 idi. Pandemi 

sırasında bakılan HbA1c değerlerinin ortalaması ise 7,28±1,97 idi. Pandemi öncesi ve 

sırası HbA1c değerleri açısından anlamlı fark bulunmaktaydı (p<0.05). 

Uygulanan tedbirler kapsamında evde geçirilen sürenin artması, fiziksel egzersizin 

azalması, yaşanan zorlayıcı psikolojik faktörlerin, hastaların glisemik kontrolünün 
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bozulmasına sebep olduğu düşünülmüştür. Kronik hastalıkları bulunan kişilerin sağlık 

otoriterleri tarafından desteklenmesi sorunların çözümünde yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Diabetes Mellitus, Pandemi 

 

GİRİŞ 

Coronavirüs ailesinden akut respirutuvar sendrom Coronavirüs-2 (SARS- CoV-2)’nin 

neden olduğu pandemi, ilk olarak Çin Halk Cumhuriyet’inde tespit edilen bulaşıcı bir 

enfeksiyon hastalığıdır (1). Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan 

edilmiştir. Diabetes Mellitus ise kan glukozu yüksekliği ile seyreden, dünya üzerinde 

milyonlarca insanı etkileyen ve komplikasyonları olan kronik bir hastalıktır (2). Yaş, 

cinsiyet, eğitim, medeni durum, obezite, sigara kullanımı, egzersiz, ek hastalıklar, 

kullanılan ilaçlar, psikolojik durum gibi birçok faktör glisemik kontrolü etkilemektedir 

(3,4). Pandemi döneminde birçok faktörün hastaların glisemik kontrolünü olumsuz 

yönde etkilediğini düşünmekteyiz. Bu çalışma ile aile hekimliği polikliniğine başvuran 

hastaların pandemi öncesi ve sırasında glisemik kontrollerini karşılaştırmayı amaçladık. 

METHOD 

Aile hekimliği polikliniğine başvuran hastaların 15 Mart 2020 öncesi ve sonrası HbA1c 

değerleri, başvuru süreleri, cinsiyet dağılımları aile sağlığı polikliniği verilerinden elde 

edilerek incelendi. İlgili verilerin analizinde frekans, ortalama, ortanca ve standart 

sapma, minimum ve maximum değerleri tanımlayıcı veriler olarak belirlendi. Kategorik 

verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi uygulandı. Numerik verilerde normal dağılıma 

uyan ikili gruplarda Student T testi, normal dağılıma uymayan gruplarda Mann Whitney 
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U testi uygulandı. Numerik verilerin arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Spearman 

Korelasyon analizi kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Elde 

edilen veriler bilgisayar IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.  

BULGULAR 

Çalışmaya pandemi öncesi ve pandemi sırasında HbA1c değeri bakılan toplam 151 hasta 

dâhil edildi. Hastaların %75,5’u kadındı. Hastaların yaş ortancası 42(10-91) idi. Erkeklerin 

yaş ortancası 65(10-85) idi. Kadınların yaş ortancası 36,5(10-91) idi. Hastaların cinsiyete 

göre yaş ortancaları anlamlı olarak farklıydı ve kadınlarınki daha düşüktü (p:0,001). 

Çalışmaya dâhil edilen hastaların %24,5’u erkekti. Pandemi öncesi bakılan HbA1c 

değerlerinin ortalaması 6,24±1,91 idi. Pandemi sırasında bakılan HbA1c değerlerinin 

ortalaması ise 7,28±1,97 idi. Pandemi öncesi ve sırası HbA1c değerleri açısından anlamlı 

fark bulunmaktaydı (p<0.05) (Tablo 1).  

Tablo 1: Pandemi Öncesi ve Sırası HbA1c Değerlendirmesi 

 Öncesi HbA1c Sırası HbA1c p 

Mean 6,24 7,28 <0,05 

Std deviation 1,91 1,97 

 

Pandemi Öncesi ve Sırasındaki HbA1c değerleri arasında anlamlı zayıf pozitif bir ilişki 

vardı (r:0,436, p:0,00). Diğer parametreler açısından istatistiki olarak bir ilişki yoktu. 

Pandemi öncesinde cinsiyet açısından HbA1c değerleri farklı değildi (p:0,736). Pandemi 

sırasında da cinsiyet açısından HbA1c değerleri farklı değildi (p:0,299) (Tablo 2).  
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Tablo 2: Cinsiyete göre HbA1c Değerleri 

 Cinsiyet Mean Std. Deviation p 

Pandemi Öncesi 
HbA1c  

Erkek 6,33 1,81 0,736 

Kadın 6,21 1,94  

 Pandemi Sırası                           
HbA1c 

Erkek 6,99 1,62 0,299 

Kadın 7,38 2,07  

 

Kadın cinsiyetin pandemi öncesi ve sırasında HbA1c sonuçları anlamlı olarak farklı idi ve 

pandemi sırasında daha yüksekti (p<0,05) (Tablo 3).  

 

 

Tablo 3: Cinsiyete Göre HbA1c Karşılaştırması 

Cinsiyet HbA1c Mean n Std. Deviation p 

Erkek Pandemi Öncesi 
HbA1c 

6,33 37 1,81 0,072 

Pandemi Sırası 
HbA1c 

6,99 37 1,62 

Kadın Pandemi Öncesi 
HbA1c 

6,21 114 1,94 0,000 

Pandemi Sırası 
HbA1c 

7,38 114 2,07 

 

Hastaların kontrole gelme sürelerinin ortalaması 7,72±1,89 aydı. Erkeklerin kontrole 

gelme sürelerinin ortalaması 7,35±2,15 iken kadınların ortalaması 7,85±1,79 idi. 

Cinsiyete göre kontrole gelme süreleri açısından anlamlı fark yoktu (p:0,163) (Tablo 4). 
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Tablo 4: Kontrol Sürelerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 Cinsiyet Mean Std. Deviation p 

Kontrol Süresi (Ay) Erkek 7,35 2,15 0,163 
 Kadın 7,85 1,79 

 

65 yaş altı hastaların pandemi öncesi ve sonrası HbA1c değerlerinin farkının ortalaması 

0,80±2,11 iken 65 yaş üstü hastaların 1,57±1,85 idi. Gruplar arasında anlamlı fark 

bulunmaktaydı (p:0,033). 

TARTIŞMA 

Diabetes mellitus, insülin salgılanması ve/veya insülinin metabolizmasındaki 

sorunlardan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize bir metabolik hastalıktır. Uzun 

süren hiperglisemi kronik organ hasarına ve disfonksiyonuna neden olmaktadır (5).  

Enfeksiyon hastalıkları bilindiği gibi glisemik regülasyonu bozmaktadır (6). Covid-19 viral 

bir enfeksiyon hastalığı olmakla beraber diyabet kontrolünü bozmasındaki tek neden 

enfeksiyon hastalığı olması nedeni ile değildir. Beraberinde getirdiği birçok zorlayıcı 

faktör bulunmaktadır. Ayrıca diabetli hastalarda Covid-19 un daha ölümcül seyrettiği 

bilinmektedir (7).  

Bu konuda ülkemizde yapılmış bir çalışmada hastaların %55’inin erkek olduğu 

görülürken bizim çalışmamızda çoğu kadındı. Ayrıca yaş ortancası 42 idi. Fernandez ve 

arkadaşlarının çalışmasında ise 45 idi (8). Yaşlı hastalar kısıtlamalar nedeni ile pandemi 

sırasında hastaneye başvurmamış olabilir. 
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Hastaların pandemi sırasında ölçülen HbA1c değerleri öncesine göre daha yüksekti. 

Önmez ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların HbA1c değerlerinin pandemi öncesine 

göre arttığı görülmekle beraber istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır (9). Ayrıca uzaktan 

erişimle destek sağlanarak tedavileri takip edilen ve fiziksel aktiviteye evde de olsa 

devam eden kişilerde glisemik regülasyonun sağlandığına dair çalışmalar da mevcuttur 

(8,10).  

Pandemi nedeniyle kişilerin fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler 

meydana gelmiştir. Ayrıca uzun süren kısıtlanma durumları kişilerin yakınları ile dahi 

görüşememesi pikolojik stres yükünü de artırarak glisemik regülasyonun bozulduğu bu 

sürece katkıda bulunmuştur (11).  

Ayrıca çalışmamızda kadın hastaların HbA1c değerleri erkeklere göre daha çok artış 

göstermiştir. Çalışmayı yaptığımız kurumun daha kırsal bir bölgede yer alması, kadınların 

çalışmaması, evde daha uzun süre vakit geçirmek durumunda kalması nedeni ile 

glisemik kontrolleri daha çok bozulmuş olabilir.  

Diabetes mellitus takibinde hastaların HbA1c değerlerini hekim kararı farklı değil ise en 

az 3-6 ay ara ile takip edilmelidir (12). Çalışmamızda kontrole gelme süresi ortalama 7,72 

ay olarak bulunmuştur (13). Yapılan bir başka çalışmada kontrol süresi uzadıkça glisemik 

kontrolün bozulduğu gösterilmiştir.  

Yaşlanma ile ilişkili ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler kronik hastalıkların 

yönetimini güçleştirmektedir (14). 

Pandemi nedeni ile sağlık sistemlerinde meydana gelen zorluklar, ayaktan tedavi hizmeti 

verilememesi veya kısıtlı olarak hizmet verilmesi ya da kritik hastalara önem verilmesi 
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hastaların kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvuru sürelerini uzatmış olabilir (15). Web 

tabanlı sistemler kullanılarak kişilerle iletişime geçilen durumlarda regülasyonun daha 

iyi sağlanabildiği görülmüştür (16,17). İyi bir glisemik kontrol ve fiziksel aktivite immün 

sistemi desteklemeye katkıda bulunur (18). Diabet gibi kronik hastalıkları olan hastaların 

takibinin düzenli yapılabilmesi bu anlamda önemlidir.  

SONUÇ 

Pandeminin nedeni ile uygulanan tedbirler kapsamında evde geçirilen sürenin artması, 

fiziksel egzersizin azalması, yaşanan zorlayıcı psikolojik faktörler nedeni ile hastaların 

glisemik kontrolü bozulmuştur. Kronik hastalıkları bulunan kişilerin psikolojik olarak 

desteklenmesi, egzersizlerin artırma konusunda ve ilaçlarının zamanında temin edilmesi 

gibi konularda sağlık otoriteleri tarafından desteklenmesi bu sorunu çözme konusunda 

yardımcı olabilir.  
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Pediatrik Sarkom Hastalarında Profilaktik Beta-glukan 
Kullanımının Nötropenik Ateş Sıklığı Üzerine Etkisi 

Ayşe Özkan1, Serhan Küpeli1, Metin Çil1, Gülay Sezgin1, İbrahim Bayram1.  

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı ve Pediatrik Kemik İliği 
Nakil Ünitesi, 01250, Sarıçam, Adana, Türkiye.  

Giriş 

Kanser hastalarının bir kısmı, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi 

geleneksel kanser tedavilerini alırken, tamamlayıcı bitkisel tedavi kullanma 

eğilimindedir.1 Beta-glukanlar, bakteri, mantar ve maya gibi 

mikroorganizmaların, tahıl tanelerinin, alglerin ve mantarların hücre 

duvarında bulunan bir çeşit karbonhidratlardır.2 Beta-glukanların bağışıklık 

uyarıcı etkisi iyi çalışılmış ve bağışıklık hücrelerinin yüzeyinde çok sayıda 

beta-glukan reseptörü tanımlanmıştır. Ek olarak, beta-glukanların kanser 

hücreleri üzerinde doğrudan sitotoksik etkilere sahip olduğu ve kanser 

tedavisinde beta-glukanların kullanıldığı da gösterilmiştir.3 Rabdomyosarkom, sinoviyal 

sarkom, Ewing sarkom ve osteosarkom gibi yumuşak doku ve kemik sarkomları, sıklıkla 

ergenlerde ve genç yetişkinlerde ortaya çıkan agresif seyirli, yüksek dereceli 

malignitelerdir. Tedavileri kemoterapi, radyoterapi ve cerrahiyi de içeren multimodal 

tedavi seçenekleri ile yapılır. Nötropenik ateş, pediatrik kanserlerde kemoterapinin en 

önemli akut yan etkilerinden biridir. Nötropenik ateş nedeniyle kemoterapi 

döngülerinin geciktirilmesi, tedavinin etkinliğini azaltabilir; bu nedenle kemoterapinin 

bu yan etkilerini destekleyici tedavi ile en aza indirmek önemlidir. Bu çalışmada, ekmek 

mayasından (Saccharomyces cerevisiae) elde edilen, 1,3-1,6 beta-glukan içeren bir gıda 

takviyesi olarak kullanılan beta-glukan, sarkom tanılı hastalar tarafından kullanılmış ve 
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retrospektif olarak, beta-glukan kullanımının nötropenik ateş sıklığı üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Bu retrospektif çalışmaya, 2014-2017 yılları arasında kliniğimizde kemik veya yumuşak 

doku sarkomu tanısı almış hastalar alındı. Beta-glukan grubundaki hastalar, tanı 

konulduktan sonra hastalığa özgü kabul edilmiş standart kemoterapinin yanı sıra bir yıl 

boyunca düzenli olarak beta-glukan kullanan hastalardan oluşmaktaydı. 12 yaşına kadar 

olan hastaların saf beta-glukan içeren şurup formunu 2x1 ölçek (20 mg/gün), 12 yaş ve 

üstündeki hastaların saf beta-glukan içeren kapsül formunu 1x1 kapsül (50 mg/gün) 

kullandığı görüldü. Kontrol grubu olarak, 2014-2017 yılları arasında kliniğimizde kemik 

veya yumuşak doku sarkomu tanısı almış ve beta-glukan kullanmamış hastalar alındı. 

Beta-glukan ve kontrol hastalarının dosya kayıtları incelenerek genel sağ kalım ve olaysız 

sağ kalım, tedavi süresince ne sıklıkta nötropenik ateş atağı geçirdikleri, hastaneye yatış 

sayısı ve süreleri, hastaların son durumları değerlendirildi. Çalışmanın yürütülebilmesi 

için yerel etik kurul onayı alındı. 

İstatistiksel analiz 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22 (Statistical Package of Social Science) 

paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenler ki-kare testi ile, parametrik olmayan 

değişkenler Mann-Whitney U testi ile, sayısal ve normal dağılım gösteren değişkenler 

Student-T testi ile analiz edildi. Yaşam oranlarının değerlendirilmesi için Kaplan-Meier 

sağkalım analizi kullanıldı. İstatistiksel olarak p <0,05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular 
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Çalışmaya beta-glukan kullanmış 27 sarkom tanılı hasta ve kontrol grubu olarak beta-

glukan kullanmamış 31 sarkom tanılı hasta alındı. Beta-glukan grubunda E/K oranı: 2, 

kontrol grubunda E/K oranı 1,6 (p=0,79) idi. Beta-glukan ve kontrol grubunun yaş 

ortalaması (sırasıyla 10,78±4,17 ve 10,26±5,11 yıl) benzerdi. Tüm hastaların tanı 

dağılımları tabloda verilmiştir (Tablo 1). Tanı anında metastaz durumu açısından 

bakıldığında beta-glukan grubunda 10 hastada (%37), kontrol grubunda 11 hastada 

(%35) metastaz saptandı (p=1). Metastaz varlığına akciğer metastazı açısından 

bakıldığında, beta-glukan grubunda 7 hastada (%25,9), kontrol grubunda 11 (%35,5) 

hastada akciğer metastazı saptandı (p=0,571). Hastaların takibinde relaps gelişimi 

değerlendirildiğinde beta-glukan grubunda 10 hastada (%37) kontrol grubunda 4 

hastada (%12,9) relaps saptandı. Her iki grupta tanı anında metastaz durumu ve takipte 

relaps durumu benzerdi (sırasıyla p=1,0 ve p=0,063). 

Hastaların tedavi sürecinde nötropenik ateş geçirme durumları, nötropeni nedeni ile 

hastanede yatış süreleri değerlendirildi (Tablo 2). Beta-glukan grubunda nötropenik ateş 

geçiren hasta sayısı ve nötropenik ateş nedeniyle hastanede ortalama yatış süresi 

kontrol grubuna göre daha yüksekti ancak sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(sırasıyla p=0,28 ve p=0,391).  

Genel sağkalım ve olaysız sağkalım açısından bakıldığında, beta-glukan ve kontrol 

grubunda 5. yılda genel sağkalım %83,3 ve %52,9, 5. yılda olaysız sağkalım %48,1ve %71 

idi (sırasıyla p=0,30 ve p=0,12).  
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Tablo 1. Hastaların tanılarına göre dağılımı 

 Beta-glukan grubu 
N 

Kontrol grubu 
N 

Toplam 
N (%) 

Ewing sarkom 10 9 19 (%32,7) 

Osteosarkom 7 12 19 (%32,7) 

Rabdomyosarkom 7 9 16 (%27,7) 

Fibrosarkom 0 1 1 (%1,7) 

Malign mezenkimal tümör 3 0 3 (%5,2) 

Toplam N (%) 27 (%46,6) 31 (%53,4) 58 (%100) 

 

Tablo 2. Hastaların nötropenik ateş geçirme durumları 

 FEN atağı var P FEN yatış gün sayısı 
median (min-max) 

P 

Beta-glukan grubu (N=27)  19 (%70,3)  7 gün (0-69)  

Kontrol grubu (N=31) 17 (%54,8) 0,283 3 gün (0-91) 0,391 
FEN: Nötropenik ateş 

 

Tartışma 

Sarkomların tedavisinde cerrahi ve radyoterapi ile birlikte kullanılan temel tedavi 

yöntemi kemoterapidir. Hastalara verilen sistemik kemoterapi sonucunda, en fazla hızlı 

çoğalan kemik iliği etkilenir ve nötrofil sayısı azalıp fonksiyonları baskılanır, böylece de 

enfeksiyonlara yatkınlık artar. Ayrıca gastrointestinal mukozada da ciddi hasarlar oluşur. 

İntestinal mukozada kolonize olan mikroorganizmalar nedeniyle invazif enfeksiyon riski 

artar. Beta-glukanların immünmodülatuar ve sitotosik etkilerini gösteren özellikle çok 

sayıda hayvan deneyi yapılmıştır.  
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Sonck ve arkadaşları domuzlar ile yaptıkları bir çalışmada, beta-glukanların doğuştan 

gelen bağışıklık sistemini uyarabildiğini ve böylece enfeksiyonlara karşı savunma 

bariyerini artırdığını ve ayrıca monositleri, makrofajları ve Natural Killer hücrelerini 

aktive edebildiğini gözlemledi.4 Xiao ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada, çözünür 

beta-glukanların interferon gama (INF-γ) üretimini artırarak domuzun bağışıklığında bir 

artışa neden olduğunu gözlemledi.5 

Kanser tanısı almış hastalarda da yapılmış birçok klinik çalışma vardır. Karaca ve 

arkadaşları kolorektal kanserli hastalarda 50 mg/gün oral beta-glukan kullanımının, 

kemoterapinin diyare, nötropeni ve oral mukozit yan etkilerini azalttığını 

göstermişlerdir.6 Demir ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise ileri evre meme kanserli 

hastalarda oral beta-glukan kullanılmış ve bu hastalarda oral beta-glukanın, periferik kan 

monositlerinin proliferasyonunu ve aktivasyonunu uyardığı bildirilmiştir.7 Biz ise 

yaptığımız çalışmada, bu çalışmaların tersine, nötropenik ateş atağı ve nötropenik ateş 

nedeniyle hastanede yatış süresinin, beta-glukan kullanan sarkom hasta grubunda daha 

yüksek olduğunu bulduk ancak sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi.  

Bizim çalışmamızın aksine, Ostadrahimi ve arkadaşları meme kanserli hastalarla 

yaptıkları çalışmada, 15 meme kanserli hastaya 21 gün boyunca kemoterapi ile birlikte 

oral 20 mg 1-3, 1-6 beta-glukan kullandırmışlar ve beta glukan kullanan bu hastaların, 

beta-glukan kullanmayan meme kanserli kontrol grubuna göre beyaz küre değerlerinde 

21. günde daha az oranda düşme olduğunu saptamışlardır. Çalışmanın sonucu olarak, 

beta-glukan kullanımının kanser tedavisinde nutrisyonel bir destek olarak faydalı 

olabileceği vurgulanmıştır.8 Ostadrahimi ve arkadaşları meme kanserli hastalarda 

yaptıkları benzer bir çalışmada beta-glukanın kemoterapi ile kombinasyon halinde 
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kullanımının, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için tamamlayıcı veya yardımcı bir 

ajan olarak faydalı olabileceğini bildirmişlerdir.9 

Beta-glukanların immünomodülatör etkileri yanında anti kanser özellikleri de vardır. 

Saflaştırılmış beta-glukanların kullanıldığı birkaç çalışmada, bu anti kanser özellikler 

gösterilmiştir. Beta-glukanlar, özellikle Uzak Doğu'da yapılan klinik çalışmalarda 

hastaların sağkalım ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri ile yardımcı tedavi olarak 

kullanılmıştır.10 Bizim çalışmamızda ise beta-glukan kullanan grup ile kullanmayan 

kontrol grubu arasında genel sağ kalım ve olaysız sağ kalım açısından bir farklılık 

saptanamadı.  

Osteosarkom hastalarında standart kemoterapiye ek olarak kullanılabilen mifamurtid, 

tümörisidal aktivitenin artması ve proinflamatuar sitokinlerin salgılanmasıyla ilgili 

monositleri ve makrofajları aktive ederek spesifik olmayan bir immünmodülatuar görevi 

görür. Mifamurtid, osteosarkomda, akciğerlerde metastaz gelişimini ortadan 

kaldırmaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir.11 Ancak, bu ajanın maliyeti çok yüksektir. 

Beta-glukan ise uygun maliyetli, ciddi yan etkisi olmayan, güvenli bir gıda takviyesidir.  

Literatürde sarkom hastalarında beta-glukan kullanımını değerlendiren bir çalışma 

yoktur. Yapılan çalışmalar daha çok gastrointestinal, meme, prostat, akciğer, over 

kanserli erişkin hastalarda yapılmıştır. Pediatrik sarkom tanılı hastaların değerlendirildiği 

çalışmamız bu nedenle farklıdır. Ancak çalışmamız retrospektif olduğundan beta-glukan 

kullanımı hastaların beyanı iledir. Hastalar beta-glukan kullanımına bağlı yan etki 

açısından da sorgulandı. Beta-glukan kullanan hastalar tarafından ilaca bağlı olduğu 

düşünülen bir yan etki bildirilmedi.  
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Sonuç 

Pediatrik sarkom hastalarında, beta-glukan kullanımının nötropenik ateş atak sayısını ve 

nötropenik ateş nedeniyle hastanede yatış süresini etkilemediğini bulduk. Beta-glukan 

kullanan grubun 5. yılda genel sağ kalımı %83,3 ile daha yüksek idi ancak bu sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Daha geniş hasta grubu ile prospektif olarak dizayn 

edilecek çalışmalar ile profilaktik beta-glukan kullanımının nötropenik ateş sıklığı ve sağ 

kalım oranları üzerine etkisi daha sağlıklı olarak değerlendirilebilir.  
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Çocukluk Çağı Kanser Hastalarında COVİD-19 Klinik 
Değerlendirmesi 

Defne Ay Tuncel 

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği (ORCID 
iD: 0000-0002-1262-8271)  

 

Amaç 

COVİD-19 yüksek bulaşıcılığı olan, solunum yolu enfeksiyonundan çoklu 

organ yetmezliğine ölüme sebebiyet verebilen çok ciddi bir virüs 

hastalığıdır. Çocukluk çağı kanser hastalarının immün sistemleri tedavilere 

bağlı baskılandığı için COVİD-19 enfeksiyonu ağır seyretmektedir. 

Hastalarımızda COVİD -19 deneyimimiz değerlendirilmiştir. 

Metod 

Mart 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında kliniğimizdeki COVID-19 hastalarımız 

retrospektif olarak incelenmiştir. 

Bulgular 

Kliniğimizde COVID -19 vaka sayımız 5 hastadır. Hastalarımızın Akut Lenfoblastik 

Lösemi(ALL), Akut Myeloid Lösemi(AML), Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) tanılı olup 

kemoterapi tedavisi sırasında Covid-19’a yakalanmışlardır. Semptomları kuru öksürük, 

ateş, titreme, ishal, halsizlik, baş ağrısı olarak görüldü.  Hastaların nötropenik olmaları 

ve aktif kemoterapi tedavisi sırasında yakalanmaları nedeni ile iyileşme süreçleri uzun 

sürmüştür. Tam düzelme sağlandıktan sonra ortalama bir ay geçtikten sonra kemoterapi 

tedavilerine devam edilmiştir. 
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Sonuç 

Enfeksiyonlara açık olan bu grup için hasta ve ailesi hijyen kurallarına uymalıdır. Şüpheli 

hastalarda erken COVİD hastalığının tespiti ve tedavi altına alınmaları sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelime: Kanser, COVİD-19, pnömoni   

Giriş 

 Çocukluk çağı kanser hastaları almakta oldukları kemoterapi, radyoterapi tedavilere 

bağlı immün sistemleri baskılanmış hasta grubudur. COVİD-19 enfeksiyonunda kanser 

hastalarında nötropeni nedeni semptomlar erken fark edilmeyebilir. Bu sebepten dolayı 

COVİD-19 enfeksiyonu hastalarda hızlı bir şekilde ilerleyerek mortal seyretmektedir (1). 

Kliniğimizde pandemi süreci boyunca  COVİD -19 enfeksiyonuna yakalanmış çocukluk 

çağı kanser hastalarındaki deneyimimiz değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Metot 

Hastanemizde takip ve tedavileri devam eden çocuk hematoloji onkoloji kanser 

hastalarımızın dosyaları Mart 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında retrospektif olarak 

incelenmiştir. Hastaların lösemi, lenfoma ve solid organ tanılarına göre gruplara 

ayrılarak incelenmiştir. Çocukluk çağına göre ilk çocukluk, ikinci çocukluk, adölesan 

dönemleri olarak gruplara ayrılmıştır. 

Bulgular 

Kliniğimiz pediatrik hematoloji onkoloji kliniği olup; yoğun çocukluk kanser vakaları 

tedavi edilmektedir. Mart 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında COVID -19 

enfeksiyonuna yakalanmış vaka sayımız 5 hastadır. Hastalarımızın üçü Akut Lenfoblastik 
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Lösemi(ALL), bir hasta Akut Myeloid Lösemi(AML), bir hasta Non-Hodgkin Lenfoma 

(NHL) tanılıdır. Hastalar aktif kemoterapi tedavisi sırasında Covid-19 enfeksiyonuna 

yakalanmışlardır. Akut lenfoblastik lösemi vakalarımızın biri ilk  çocukluk çağı, diğeri 

ikinci çocukluk çağı, biri adölesan   grubundadır. AML ve NHL  tanılı  hastalar adölesan 

dönem hastalarıdır. Hastaların semptomları kuru öksürük, ateş, titreme, ishal, halsizlik, 

baş ağrısı olarak görülmüştür. Kan değerlendirilmesinde lenfopeni, nötropeni, 

trombositopeni tespit edilmiştir. X-ray ve toraks tomografi görüntülemelerde tüm 

hastaların pnömonik infiltrasyon ve buzlu cam manzarası görüntüleri mevcuttu. Akut 

Myeloid Lösemi olan hastanın tablosu çok hızlı ve çoklu organ yetmezliğine  ilerledi. 

Mekanik ventilarörde izlendi; ancak tüm tedavilere rağmen yanıt alınamadı, ex oldu. 

Diğer dört hasta kliniği daha iyi seyretti. COVİD pediatri servisinde takip ve tedavileri 

yapıldı. Tüm hastalardan PCR sürüntü örneği alındı; ancak iki hastanın PCR negatif, 

toraks tomografi görüntülerinde buzlu cam ve pnömonik infiltrasyonları mevcuttu. 

Diğer üç hastanın PCR pozitifliği mevcuttu. Hastaların nötropenik olmaları ve aktif 

kemoterapi tedavisi sırasında yakalanmaları nedeni ile iyileşme süreçleri uzun 

sürmüştür. Kemoterapi tedavisine hemen başlanmamıştır. Kontrol kan tetkiklerinde ve 

klinik muayene kontrolleri ile ayaktan takip edilmişlerdir. Tam düzelme sağlandıktan 

sonra ortalama bir ay geçtikten sonra kemoterapi tedavilerine devam edilmiştir. 

Tartışma 

COVID-19pandemi sürecinde çocuk kanser hastaları çok yüksek risk altında olan bir 

gruptur(1). Enfeksiyon insandan insana yayılımı esas olarak, influenzanın yayılımına 

benzer şekilde damlacık yoluyla olmaktadır. Enfekte olan kişinin öksürme, hapşırma ya 

da konuşma sırasında yayılan damlacıklarının, başka bir insanın mukoz membranları ile 
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direkt teması sonucu kişiler enfekte olur. Yani kişi enfekte olan kişinin öksürme, 

hapşırma, yada konuşma sırasında tükürük ya da solunum yolu ifrazatları ile yayılan 

damlacıklarının, direkt ağız, burun ya da göze gelmesi yada bu damlacıklarla enfekte 

olmuş yüzeylere dokunduktan sonra kişinin ellerini, ağız, burun, ya da göze değdirmesi 

ile enfeksiyon bulaşmış olur(1). 

COVID-19 hastalığı, asemptomatik enfeksiyondan, hafif, orta ve ağır pnömoni ve 

solunum yetmezliğine kadar ilerleyen ciddi enfeksiyon tablolarının görüldüğü bir 

hastalıktır. En sık görülen işaretler, ateş, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Ayrıca halsizlik, 

yorgunluk, kas ağrısı da eşlik edebilir. Nadir olarak boğaz ağrısı, burun akıntısı, bulantı, 

ishal gibi şikâyetlerin de görüldüğü bildirilmiştir. Bizim hastalarımızdaki semptomlar da 

benzer özellikte kuru öksürük, ateş, titreme, ishal, halsizlik, baş ağrısı olarak 

görülmüştür(1,2). 

Pediatrik hematoloji onkoloji hastaları kemik iliği ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç 

alan ya da ağır tedaviler gören hastalarda kan değerlerinin en düşük olduğu dönemlerde 

enfeksiyon duyarlılığı artmaktadır. Böyle zamanlarda COVID-19 bulaşması halinde 

enfeksiyon ve sepsis riski yüksektir. Hijyen, korunma ve izolasyona uyulma zorunluluğu, 

tüm kanser hastaları için en önemli tedbirleri oluşturur(3). 

Hastalar, korunma ve izolasyon tedbirleri ile beraber onkolojik tedavilere devam 

edilebilmektedir. Bu pandemi sürecinde hastaların hastaneye gelişlerini en aza indirecek 

şekilde tedavi planları mümkün olduğu ölçüde düzenleme yapılabilir. Çocuk kanserli 

hasta aileleri uyarılara sıkı bir şekilde bağlı kalmaktadır. Kemoterapi endikasyonu 

bulunan, enfekte olmayan hastalar dışındaki tüm hastalarda COVID-19 enfeksiyonu riski, 

tedavi başlangıcı ve devamı için engel değildir. Bununla birlikte hastalarda tedavi kararı; 
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tedavi hedefleri, hastanın genel durumu ve tedavi tolerasyonu göz önüne alınarak hasta 

bazında bireysel olarak verilmelidir(3,4). 

Hastaneye gelmek zorunda olan hastalar için hastanede hem hasta hem de refakatçisi 

maske kullanmalı, hastanede de mesafe kuralları, öksüren hapşıran kişilerden uzak 

durma, maske, el yıkama ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeli ve hastanede kalabileceği 

en kısa sürede hastaneden ayrılıp direkt evine gitmelidir(3,4). 

Hastalarda semptomlar asemptomatik olabilir. Çoğu hastada klinik bulgular belli 

seyreder. Öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik, myalji, baş ağrısı bulantı-kusma, ishal, 

tad -koku kaybı görülmektedir. Bazı hastalar sadece bir öksürük, nefes darlığı bulguları 

ile seyredebilir. Aktif kemoterapi altında olan hastalarda immün sistem baskılandığı için 

hemen semptomlar farkedilmeyebilir.(5) Bu süreçte COVİD-19 pnömonisi sinsi bir 

şekilde hızla ilerler. Çekilen PAakciğer grafisinde buzlu cam manzarası, pnömonik 

infiltrasyonlar ile karşılaşılabilir. Pnömoni genellikle hızlı seyretmektedir. Yoğun bakıma 

girme süreci diğer hasta gruplarına göre daha fazla olmaktadır. Hastalık mortal seyreder 

(5,6).AML tanılı olan hastalarımızdan biri ağır COVİD -19 hastasıydı. Pnömonisi çok hızlı 

ilerleyerek mekanik ventilatöre bağlandı; ancak tüm tedavilere rağmen yanıt alınamadı 

ex oldu. 

Labaratuar bulgularında nötropeni, lenfositopeni, trombositopeni ve / veya lökopeni 

bulunur.  Ağır COVID-19 hastalarında yüksek D-dimer, C-reaktif protein (CRP), alanin 

aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, kreatinin kinaz seviyeleri oldukça yaygındır. 

Hastalarımızn labaratuar değerlerinde hepsinde Nötropeni, lenfopeni, trombositopeni 

mevcuttu. D-dimer,  C-reaktif protein (CRP), alanin aminotransferaz, aspartat 

aminotransferaz, kreatinin kinaz seviyeleri yüksek idi(5). 
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Radyolojik görüntülemelerden toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) en yaygın 

radyolojik paternler olarak buzlu cam opasitesi ve bilateral düzensiz pnömonik 

infiltrasyonlar görülmektedir(7).Bizim hastalarımızın hepsinde COVİD-19 enfeksiyonu 

teşhisi konduğunda çekilen torak BT görüntülemesinde pnömonik infiltrasyon ve buzlu 

cam manzarası görüntüleri mevcuttu. 

Lösemi, lenfoma, solid tümör hastalarında nötropeni, lenfopeni mevcuttur. Bu 

hastaların en önemli sorunu zayıflamış bağışıklık sistemleridir(6). Mart 2020 ile Nisan 

2021 tarihleri arasında COVID -19 enfeksiyonuna yakalanmış vaka sayılarımız 

incelendiğinde tüm hastalarımızın nötropenileri mevcuttu. Hepsi aktif kemoterapi alan 

hastalarımızdı. Hastalarımızın Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL),  Akut Myeloid 

Lösemi(AML), Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) tanılı idi. Çocukluk çağı malign hastalıkları 

içinde lösemiler en çok görülen hastalık grubunu oluşturmaktadır. Lösemileri lenfoma 

ve solid organ kanserleri takip etmektedir(1,8). Hastalar aktif kemoterapi tedavisi 

sırasında Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmışlardır. 

Pediatrik kanser hastaları kemoterapi, radyoterapi tedavi sırasında COVID-19’a 

yakalanırsa,  tedaviye ara verilmelidir.  Tekrar tedavilere kaldığı yerden başlamadan 

önce en az bir negatif SARS-CoV-2 testi yapılmalıdır. Hastalar COVID-PCR testi negatif 

geldikten sonra kan tahlileri ve fizik muayenesini takip ve tedavisini veren doktoru uygun 

görürse tedavisine devam edilmelidir(8). 

Sonuç 

 Pandemi süreci devam etmektedir. Bir yıllık deneyimimiz paylaşılmıştır. Yeni kanser 

teşhisi konmaktadır ve tedavilere bağlı immün sistemleri bu hastalarımızın 

baskılanmaktadır. Enfeksiyonlara açık olan bu grup için hasta ve ailesi hijyen kurallarına 
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mutlaka uymalıdır. Ne kadar dikkat edilecek olsa dahi yeni COVİD -19 vakaları olacaktır. 

Bu hasta grubunda hastalık mortal seyredeceği için yakın takip edilmeleri, şüphelenilen 

her vakada erken tedaviye başlanması hayat kurtarıcı olacaktır. 
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Santral Retinal Arter Tıkanıklığında Hiperbarik Oksijen Tedavisi 
Sonuçlarımız 

Nil İrem Uçgun, Cenk Zeki Fikret 

Ankara Şehir Hastanesi, Göz Kliniği 

 

Amaç: Santral retinal arter tıkanıklığında hiperbarik oksijen tedavisinin 

(HBOT) etkinliğini saptamak. 

Metod: Santral retinal arter tıkanıklığı (SRAT) tanısı koyduğumuz 24 

hastanın 24 gözü çalışmamıza dahil edildi. Hastaların SRAT oluş zamanı ile 

kliniğimize başvuru yaptığı süre saptandı. Tüm hastalara tedavi öncesi ve 

tedavi sonrası 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay görme keskinliği (GK), 

biyomikroskop ile ön segment ve pupil dilatasyonu yapılarak fundus 

muayeneleri yapıldı.  Hastalara ilk başvurularında Fundus fluoressein 

angiografi çekildi. Tüm vizitlerde optik koherens tomografi ile makula ve retina sinir lifi 

kalınlıkları (RNFL) tesbit edildi. Hastalar acil SRAT tedavileri uygulandıktan sonra 

HBOT’ne sevk edildiler. HBOT (100% O2 2.4 atmosfer, 90 min) 7 gün verildi. Tüm 

hastaların SRAT etyolojisini tesbit etmek için Dahiliye ve Kardiyoloji konsültasyonları 

tamamlandı. SRAT oluş zamanı 10 günden daha geç olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Bulgular: Hastalarımızın 16’i erkek, 8’i kadındı. Hastaların yaşları ortalama 58±7 yıl 

olarak saptandı. Hastaların GK tedavi öncesi El Hareketleri (EHS) (12 hasta) ve 1 

metreden parmak sayma (12 hasta) şeklindeydi. Kliniğimize başvuru süreleri 6-10 gün 

arasında olan 8 hastada GK’inde artış saptanmadı. Kliniğimize başvuru süresi ilk 6 saat 

olan 4 hastada GK 0.1-0.2 seviyelerine çıktı. Başvuru süresi 6 saat-5 gün arasında olan 4 
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hastada GK (EHS) değişmedi, 4 hastada EHS’den 2 mps’ ye, 4 hastada EHS’den 0.1 

seviyesine yükseldi. Hastaların kliniğe başvuru süresi ile görme keskinliği arasında 

negatif korelasyon saptandı (r = -0,63, p = 0,008). 

Sonuç: Santral retinal arter tıkanıklığı acil tedavi gerektiren göz hastalıklarındandır.  

SRAT acil tedavisinde oküler masaj (3 aynalı lens ile 10sn bas / 5sn bırak, 20dk sureyle), 

ön kamara parasentezi, vazodilatatörler (isosorbide dinitrate, tolazoline), karbonik 

anhidraz inhibitörleri (acetazolamide), hiperosmotik ajanlar (glycerol, mannitol, 

trombolitikler (streptokinase, urokinase), kortikosteroidler (metylprednisolone), 

karbojen tedavi ( % 95 O2, %5 CO2) uygulanabilir. Bu hastaların acil tedavisini takiben 

ilk 5 gün içinde başlamak kaydıyla 7 gün süreyle HBOT uygulamak görme keskinliğini 

arttırmada faydalıdır.     

Anahtar Kelimeler: Santral Retinal Arter Tıkanıklığı, Hiperbarik Oksijen Tedavisi  
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Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hastane 
Yatışını Etkileyen Faktörler 

Sümeyye Alparslan Bekir1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

 

Göğüs Hastalıkları Polikliniği solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi 

ile ilgili bir disiplindir. Astım, KOAH, Pnömoni, Akciğer Kanseri, Tüberküloz, 

Pulmoner Emboli, İntersitisyel Akciğer Hastalıkları, meslek hastalıkları ve 

uykuda solunum bozuklukları gibi hastalıklar bu polikliniklerde 

değerlendirilir. Bu hastaların takibinde yaşları, mevcut kronik solunumsal 

hastalıkları ve komorbiditeleri nedeniyle multidispliner bir yaklaşıma ihtiyaç 

duyulur ve günlük pratikte çoğunlukla aile hekimlerince de takip edilir. Bu 

çalışmanın amacı göğüs hastalıkları dal hastanesi polikliniğine başvuran 

hastalarda hastane yatışını etkileyen faktörleri belirlemek ve ek hastalıkların hastane 

yatışı üzerine olan etkisini incelemektir. 

Retrospektif, kesitsel gözlemsel çalışma olarak planlanan çalışmaya; belirlenen çalışma 

döneminde göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran 163 hasta alındı. Hastaların 

demografik özellikleri tanı ve ek hastalıkları, uzun süreli oksijen tedavisi ve evde BIPAP 

tedavileri incelendi. Hastalar son 1 yıl içindeki hastane yatışlarına göre,  iki gruba ayrıldı. 

Hastane yatışı olan (Grup 1) ve olmayan (Grup 2) olgularda hastaneye yatışı etkileyen 

faktörler değerlendirildi.  

Olguların %53’ü erkek olup yaş ortalaması 55,20±16,80 idi. Poliklinik tanıları 

incelendiğinde en sık saptanan hastalıklar sırasıyla; Astım (%29), KOAH (%23), Pnömoni 
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(%16), Akut Bronşit (%19), Akciğer Kanseri (%4) idi. Hastaların %49’uda komordite 

mevcut olup en sık görülen ek hastalıklar sırası ile Hipertansiyon (%26), DM (%12), KKY 

(%2) ve AF (%2) idi. 

Hastane yatışını etkileyen faktörler incelendiğinde;  ek hastalık varlığı, olgunun akciğer 

kanseri olması ve evde uzun süreli oksijen tedavisi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ek hastalığı olanların %17’si, akciğer kanseri olanların %37’si 

ve uzun süreli oksijen tedavisi alanların %71’inin hastanede yattığı görülmüştür. Hastane 

yatış ile diğer parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır 

(p>0,05).  

Sonuç olarak multidisipliner yaklaşım gerektiren bu hasta grubunun çoğunlukla ilk 

başvuru yeri olan aile hekimlerince komorbiditelerinin düzenli takibinin hastane yatışını 

azaltacağını düşünmekteyiz. 

Factors Affecting Hospitalization İn Patients Admitted To Chest Diseases Outpatient 
Clinic 

Sümeyye Alparslan Bekir 

Health Sciences University Sureyyapasa Pulmonary Disease and Pulmonary Surgery Training and Research 
Hospital  

Chest Diseases Polyclinic is a established for the diagnosis and treatment of respiratory 

system diseases. Diseases such as Asthma, COPD, Pneumonia, Lung Cancer, 

Tuberculosis, Pulmonary Embolism, Interstitial Lung Diseases, occupational diseases 

and sleep-disordered breathing are evaluated in these outpatient clinics. During the 

follow-up of these patients, a multidisciplinary approach is needed due to their age, 

existing chronic respiratory diseases and comorbidities. Currently,  in daily clinical 

practice mostly followed by family physicians. The aim of this study is to determine the 
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factors affecting hospitalization in patients admitted to the chest diseases hospital 

outpatient clinic and to examine the effect of comorbidities on hospitalization. 

The study planned as a retrospective, cross-sectional observational study. During the 

determined study period, 163 patients who admitted to the ches diseases outpatient 

clinic were included in the study. The demographic characteristics of the patients, 

diagnosis and comorbidities, LTOT and home BIPAP treatments were examined. The 

patients were divided into two groups according to their hospitalizations in the last 1 

year. Patients divided into two grup according to hospitalization as, hospitalized (Group 

1) and did not hospitalize (Group 2). 

53% of the cases were male and the average age was55.20±16.80. Outpatient clinic 

admission reason were examined,  the most common diseases were; Asthma (29%), 

COPD (23%), Pneumonia (16%), Acute Bronchitis (19%), Lung Cancer (4%). 

Comorbidities were determined in 49% of the patients, and the most common 

comorbities were; Hypertension (26%), DM (12%), CHF (2%), and AF (2%), respectively. 

When the factors affecting hospital admission are examined; A statistically significant 

difference was found between the presence of comorbidities, presence of lung cancer 

and need of long-term oxygen therapy at home (p <0.05). 17% of with comorbidities, 

37% of with lung cancer and 71%  of with long-term oxygen therapy need was admitted 

to the hospital in last 1 year .  There was no statistically significant relationship between 

hospitalization and the other parameters (p> 0.05). 

In conclusion among the chest diseases patients, regular follow-up of the comorbidities 

especially by family physicians which requires a multidisciplinary approach, could 

decrease the hospital admissions. 
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İntrauterin Fetal Volvulus'un Prenatal Tanı ve Yönetimi 

Mürşide Çevikoğlu Kıllı1, Halil Korkut Dağlar1, Burçin Tuştaş2  

1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Mürşide 
Çevikoğlu Kıllı ORCID İD:0000-0003-0007-2816)  
2Özel Mersin Forum Yaşam Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği   

 

Giriş: İnce bağırsak volvulusu nadir görülen bir bağırsak malrotasyon 

anomalisidir1. Bağırsak malratosayonunun insidansı 1/6000 olmakla birlikte 

ince bağırsak volvulusunun kesin insidansı bilinmemekle beraber çok daha 

nadirdir. En sık nedeni ince barsağın total volvulusu ile birlikte olan 

intestinal malrotasyondur; ince bağırsak mezenteriyle; süperior mezenterik 

arterin kendi etrafında birkaç kez dönmesiyle meydana gelir2. Diğer 

nedenleri Kistik Fibrozis (KF), gastrointestinal duplikasyon ve kistik ve ya 

tümoral bir kitlenin varlığıdır3. İntrauterin tanıya yardımcı süperior 

mezenterik arterin spesifik 2D ultrason bulguları whirlpool sign (girdap 

bulgusu) ve coffee bean sign (kahve çekirdeği görüntüsüdür)4,5. Segmentin tek tur 

rotasyonu sonucu coffee bean sing, multiple rotasyonu sonucu whirlpool sign tesbit 

edilebilmektedir. Whirlpool sign’in color dopplerdeki görselin tanısallığı benzerdir ancak 

gebelik haftası ve dilate döngünün derecesine göre değişmektedir2. Spesifik bulgu 

yokluğunda tanıyı koymak zordur5; non spesifik  (polihidramniyos, fetal aktivite kaybı, 

dilate bağırsak ansları, fetal asit, lümen içi kalsifikasyon ile birlikte mekonyum 

peritonitinin bulguları, mekonyum pseudokisti (sıvı mekonyum seviyesi), safra kesesinin 

kolay görülebilmesi) olabilir2. En sık üçüncü trimesterde tanı almakla beraber2; 27-32. 

gebelik haftaları arasında görülen ince bağırsak volvulusu postpartum multiple 

müdahale gerekliliği, kalıcı sekel ve  intrauterin eksitusa dahi neden olabildiği için 
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obstetrik acil bir durumdur;  tanısı ve yönetimi önem arz etmektedir, prognoz tedavideki 

gecikmeye bağlıdır6 ve doğum kararı vermede intestinal dilatasyon için belirlenmiş bir 

cutoff değeri yoktur2 ( k 2019) ancak şüpheli ve bazı seçilmiş vakalarda spontan 

rezolüsyon da olabileceğinden takip edilebilir ve gebeliğin sonlandırılmasında 

prematürite sekelleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Fetal prognozu gangrenöz 

segmentin boyutu ve geliştiği gebelik haftası belirler. Kesin tanısı cerrahi ya da 

terminasyonun otopsisi ile konur. Spontan rezolüsyonun tesbiti seri görüntüleme ile 

değerlendirilebilir. Öyküsü olan hastalara KF acısından prenatal genetik tarama ve ya 

karyotipleme önerilmektedir2.  

Klinik Bulgular: 24 yaşında kadın, G2P1Y1 eski seksiyo, 27. gestasyonel haftada fetal 

hareketlerde azalma şikayeti ile başvurdu. Yapılan ultrasonda (voluson e 10 expert 

ultrasound) abdominal çevre diğer fetal ölçümlere göre gebelik haftasından büyük, fetal 

batında serbest sıvı, dilate bağırsak ansları, girdap bulgusu, rotate segmentte dopplerde 

kan akım yokluğu (süperior mezenterik arterde sarmal oluşumu nedeniyle) (resim 1) ve 

dilate segmentte persitaltizm yokluğu tespit edildi. Aminiyon mayi, umblikal arter ve 

mca doppler normaldi. Mide, safra kesesi, anal ring izlendi. Takip kararı alındı. Takipte 

fetal asit miktarında artış ve fetal hareketlerde azalmanın devam etmesi üzerine doğum 

önerildi. Aile tedaviyi reddetti, 6 gün sonra dış merkezde hastanın spontan eyleme 

girmesi üzerine C/S’ye alındığı ve antenatal tanıya yönelik hemen tetkik edilen 

yenidoğana postpartum laparotomi yapıldığı öğrenildi;  40-50 cm jejunoileal bölgenin 

saat yönünde yaklaşık 270 derece dönmüş olduğu, bir kısmında dolaşımının bozulduğu 

ve yer yer perforasyonlar izlendiği (resim 2), 30 cm.lik jejunoileal bölgenin rezeke 

edilerek ilestomi açılğıdı belirtildi. Hasta postoperatif 11. günde yenidoğan yoğunbakım 

ünitesinde exitus olmuştur.  
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Resim 1. 

 

Resim 2. 

Sonuç ve Tartışma: İntestinal obstrüksiyonların intrauterin tanısı zordur ve literatürde 

az sayıda vaka mevcuttur. İntrauterin volvulus tanısı 2D ultrasound ve color doppler 

ultrasound ile konulabilmektedir. Spesifik tanısal bulguların yanı sıra her ne kadar 

sübjektif bulgu ile kantitatif olarak değerlendirilmesi zor olsa da fetal hareketlerde 

azalmanın bu olgularda sık görülmesi dikkat çekici görülmektedir2. Bu durum erken tanı 
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ve müdahale gerektiren obsterik acil bir durumdur. Volvulusun tanı konulduğu gebelik 

haftası, başarılı yönetimi; tanı ile tedavi arasında geçen süre fetal prognoz açışından 

kritik öneme sahiptir. Tanı konulduğunda kistik fibrozisin dışlanması ve intestinal 

malrotasyon ile birlikteliğinin araştırılması gerekmektedir. İntrauterin bulguların şiddeti 

ile kötü prognoz ile ilişkisi konusunda,  spontan rezolüsyon ihtimali de gözönünde 

bulundurularak takip tedavi süreci hakkında aile bilgilendirilmelidir. Klinik şüphe halinde 

hasta, takip ve doğum için referans merkezlere yönlendirilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: fetal hidrops, fetal volvulus, ileostomi, intestinal atrezi, whirlpool 

sign 
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Farklı Uygulama Tekniklerinin Bulk-Fill Kompozit Rezinlerde 
Translüsensi Üzerine Etkininin İncelenmesi  

Hakan Yasin Gönder (ORCID iD: 0000-0003-4209-5346),  Muhammet Fidan 
(ORCID iD: 0000-0001-7869-4872)  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı  

 

 

Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 1 universal ve 3 farklı bulk-fill kompozit rezin 

materyallerde farklı uygulama tekniklerinin translusensi üzerinde etkisinin 

incelenmesidir.  

Yöntem: Bu çalışmada farklı içeriğe sahip 1 universal (Universal Restorative 

200 (U), 3M-ESPE, USA) ve 3 farklı bulk-fill kompozit rezin (Filtek-One Bulk-

Fill Restorative (F), 3M-ESPE, USA; Tetric Evo-Ceram Bulk-Fill (E), Ivoclar-Vivadent, 

Liechtenstein; Tetric N-Ceram Bulk-Fill (N), Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein) materyaller 

kullanıldı. Tüm kompozitler A2 ve eşdeğer renk olacak şekilde seçildi. Her bir bulk fill 

kompozit rezin grubundan 20 örnek olmak üzere toplamda 60 adet disk şeklinde örnek 

hazırlandı. Bulk fill kompozit rezinlerden bir grup 2 mm (40 sn) + 2 mm (40 sn) 

tabakalama tekniği ve diğer grup ise 4 mm bulk teknik (40 sn) olacak şekilde 

polimerizasyonu tamamlandı. U kompozit rezin (kontrol grubu) 2 mm + 2 mm (40 sn) 

tabakalama tekniği ile polimerizasyonu tamamlanmıştır (n=10). Örneklerin translüsensi 

parametresi (TP00) CIEDE 2000 renk formülü kullanılarak değerleri hesaplandı. Veriler, 

One-way ANOVA ve Tukey testi testleri kullanılarak analiz edildi (p<0.05).  
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Bulgular: Kompozit rezinlerde siyah ve beyaz zeminde ölçülen renk değerlerine göre 

TP00 (4.02-6.04) değerleri gözlendi. U kompozit rezin (kontrol) incelenen bulk fill 

kompozit rezinlere göre daha düşük TP00değeri gösterdi (p<0.05).  Bulk ve tabakalama 

tekniğinde kontrol grubuna göre N kompozit rezini en yüksek TP00 değeri gösterdi fakat 

E kompozit rezini ile arasında fark gözlenmedi. Bulk fill kompozit rezinlere uygulanan 

teknikler kendi içinde değerlendirildiğinde E ve N kompozit rezinlerin TP00 değerleri 

benzerdir (p=0.233, p=0.887 sırasıyla). Bulk fill kompozitler kendi içinde 

değerlendirildiğinde uygulanan tabakalama ve bulk tekniğin TP üzerinde etkisi 

benzerdir.  

Sonuç: Bulk fill kompozit rezinler arasında uygulanan farklı tabakalama tekniklerinin 

translusensi üzerinde farklılık yaratmadığı görüldü. Bulk fill kompozitlerin universal 

kompozitlere kıyasla daha iyi bir translusensiye sahip olduğu görüldü.  

Anahtar kelimeler: Bulk fill kompozit rezin, Translusensi, Tabakalama, Bulk teknik   

 

Investigation of The Effect of Different Application Techniques on Translucency in 
Bulk-Fill Composite Resins. 

Abstract 

Aim: The aim of this study; the effect of different application techniques on 

microhardness in 1 universal and 3 different bulk-fill composite resin materials. 
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Methodology: In this study, 1 universal (Universal Restorative 200 (U), 3M-ESPE, USA) 

and 3 different bulk-fill composite resin (Filtek-One Bulk-Fill Restorative (F), 3M-ESPE, 

USA; Tetric Evo-Ceram Bulk-Fill (E), Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein; Tetric N-Ceram 

Bulk-Fill (N), Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein) materials were used. All composites were 

chosen to be A2 and equivalent color. A total of 60 disc-shape samples, including 20 

samples from each bulk fill composite resin group, were prepared. The polymerization 

of the bulk fill composite resins one group with 2 mm(40 sec) + 2 mm(40 sec) 

incremental technique and the other group 4 mm bulk technique (40 sec) was 

completed. U composite resin (control group) was completed with the polimerization 2 

mm + 2 mm(40 sec) incremental technique (n=10). Vickers microhardness (VHN) values 

of the samples were calculated. The datas were analyzed with Kruskal Wallis and Man 

Whitney U tests (p<0.05).   

Results: TP00 (4.02-6.04) values were observed in composite resins according to the 

color values measured on black and white ground. The U composite resin (control) 

showed a lower TP00 value than the bulk fill composite resins examined   (p <0.05). In 

the bulk and layering technique, N composite resin showed the highest TP00 value 

compared to the control group, but there was no difference between it and E composite 

resin. When the techniques applied to bulk fill composite resins are evaluated within 

themselves, TP00 values of E and N composite resins are similar   (p = 0.233, p = 0.887 

respectively). When bulk fill composites are evaluated within themselves, the effect of 

layering and bulk technique applied on TP is similar.  
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Conclusion: It was seen that different layering techniques applied between bulk fill 

composite resins did not make any difference on translucency. It was observed that bulk 

fill composites had a better translucency compared to universal composites.       

Keywords: Bulk fill composite resin, translucensy, Incremental technique, Bulk 

technique 

 

GİRİŞ 

Restoratif diş hekimliğinin amacı bir doğru tanı ve eksiksiz bir tedavi 

sonucunda doğal diş görünümünün yeniden kazandırılmasıdır. Günümüzde kompozitler 

dişlerin restorasyonunda yaygın olarak kullanılır. Genellikle klasik yöntem olarak kavite 

içine inkremental teknik ile tabakalar halinde yerleştirilmekte ve her tabaka ayrı 

katmanlar halinde polimerize edilmektedir.1  

İnkremental tabakalama tekniğinde, her tabakanın ayrı ayrı hazırlanması ve tabakaların 

birleştirilmesi, tabakalar arasında meydana gelebilecek kontaminasyon riski, iki tabaka 

arasındaki bağlanma hataları, tekniğin uygulanması esnasında hassasiyet ve fazla süre 

gerektirmesi, tabakalar arasında boşluk kalma riski, küçük kavitelerde meydana gelen 

sınırlı erişim sebebiyle yerleştirme zorluğu gibi dezavantajlar bulunmaktadır.2 Ayrıca 

derin kavitelerde inkremental teknikte ışınlama sayısı ve uygulama süresi artmaktadır. 

Kompozitlerin kaviteye daha büyük miktarlarda ve daha fazla kalınlıkta 

uygulanabilmesini sağlamak ve bu sayede tabakalama tekniğindeki dezavantajlardan ve 

risklerden korunmak son yıllarda “bulk fill” kompozitler geliştirilmiştir.3, 4  
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Bulk fill kompozitler 4-6 mm kalınlıkta ve tek tabaka halinde kaviteye yerleştirilebildikleri 

için klinik çalışma süresinin kısalmasında ve polimerizasyon büzülmesinin azalmasında 

etkili olmuşlardır. Ayrıca bulk-fill kompozitlerin inkremental teknikte görülebilen 

tabakalar arası boşluk kalmasını engellemesi, meydana gelebilecek kontaminasyon 

riskini azaltması, hekim için daha verimli ve kısa çalışma zamanı sağlaması, çiğneme 

kuvvetlerine karşı aşınma direncinin iyi olması, yüzey özellikleri ve renk uyumunun klinik 

olarak kabul edilebilir seviyede olması önemli avantajlarındandır.5 

Hastaların estetik işlemlere olan yoğun ilgisi, uygun ışık özelliklerine sahip dental 

materyallerin geliştirilmesinde ve üretilmesinde etken olmuştur.6 Yapılacak bir 

restorasyonun estetik olarak başarısı, direkt olarak restorasyonun optik görünümüyle 

ilgilidir. Restorasyon için uygulanan materyaller, doğal diş yapısının hem rengini hem de 

translusensini taklit edebilmeli ve uzun dönemde renklenmelere karşı direnç 

gösterebilmelidir.7   

Çoğu renk tanımlama yöntemi renk tonu, renk değeri ve chroma içeren üç boyutlu bir 

koordinat sistemi kullanır. Bu özelliklere ek olarak, örneğin translusensi, opaklık, yüzey 

parlaklığı ve flüoresans gibi diğer optik özellikler de dahildir. Işık yansımasının niteliği ve 

niceliğinin göstergesi olan bu ikincil özelliklerden translusensi özellikle ön bölge 

restorasyonlarda önem teşkil eden bir parametredir. 

Bir materyalin ışığı geçirme durumuna translusensi denir. Translusensi parametresi (TP), 

dental materyallerin yarı saydamlığını değerlendirmek için kullanılmaktadır.6 TP, siyah 

ve beyaz zeminlerde materyaldeki renk farklılıklarının ölçülmesidir.7 Şu anda diş 

hekimliği literatüründeki translusensi çalışmalarının çoğunda, TP hala genellikle CIELAB 

renk uzay alanı ve bununla ilişkili renk formülü kullanılarak ölçülmektedir. Bu nedenle, 
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TP tayini, farklı kompozit rezinlerin rengine, kalınlığına, matriks bileşimine; dolgu 

partikül boyutu ve içeriği ve kullanılan opaklaştırıcıların türü ve miktarına bağlı olarak 

farklılıklar göstermiştir.6  

Translüsensi, kompozit rezin restorasyonlarda başlıca önemli optik özelliklerden 

birisidir. Işığın yansıma miktarı ve kalitesini göstermektedir Translusensi değerinin sıfır 

olması materyalin opak olduğunu gösterirken TP değerinde artış, translüsens özelliğinin 

arttığı anlamına gelir.8,9 Diş minesi translüsens olduğundan estetik bir restorasyon için 

seçilecek materyalin de diş minesine benzer  translüsensi özelliğine sahip olması 

yapılacak restorasyonun estetiğini sağlamak için önemlidir.8 Farklı kompozit rezin 

materyallerde yapılan polimerizasyon ve yaşlandırma işlemleri sonrası bazı 

materyallerin translusensi değerlerinde artış olduğu görülürken, bazılarında ise azalma 

olduğu belirtilmektedir.9 Estetiğin önemli olduğu anterior bölge restorasyonlarında 

tercih edilecek kompozit rezin materyallerde polimerizasyon sonrası renk ve 

translusensi değerlerinde değişiklik görülebileceği dikkate alınarak restorasyon 

yapılmalıdır.10     

Bulk fill kompozit rezinler son dönmede popüler olmaya başlamıştır. Üretici firmaların 

bu materyallerin translusensi değerlerinin arttırılarak daha derin kavitelerde 4-5 mm 

kadar polimerizasyonun olacağını iddia etmektedirler. Farklı teknikler ile aynı derinlikte 

bulk fill kompozit rezinlerin translusensi değerlerinde ne gibi değişikliler olacağı merak 

konusu oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda bu araştırmanın amacı; bu çalışmada 1 universal kompozit ve 3 farklı bulk-

fill kompozitte uygulanacak olan farklı uygulama tekniklerinin materyallerin TP değerleri 

üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
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Gereç Ve Yöntemler 

Bu çalışmada farklı içeriğe sahip 1 universal (kontrol) ve 3 farklı bulk-fill kompozit rezin 

materyal kullanılacaktır. Her bir bulk fill kompozit rezin grubundan 20 örnek olmak üzere 

disk şeklinde 60 adet örnek hazırlandı. Kompozit örneklerin hazırlanmasında bulk-fill 

kompozit rezinler için 4 mm derinlikte ve 10 mm çapında, universal kompozit için 4 mm 

derinlikte ve 10 mm çapında (tabakalama yöntemiyle 2 mm + 2 mm) teflon kalıplar 

kullanılacaktır. Kompozit rezin örnekleri hazırlanırken bir siman camı ve onun üzerine 

cama yapışmasını önlemek amacıyla şeffaf band altında hazırlanacak ve cam 

kaldırıldıktan sonra bir LED ışık cihazı (Woodpecker LED.E (P), Guilin Woodpecker 

Medical Instrument Co., Guilin, Guangxi, China) polimerizasyon tamamlanacaktır. 

Örneklerin polimerizasyonu orta modda (middle) 1200 mW/cm2 ışık (güç) yoğunluğunda 

yapılacaktır.  Bulk fill kompozit rezinler 2 mm (40 sn) + 2 mm (40 sn) tabakalama tekniği 

ve 4 mm bulk teknik (40 sn) olacak şekilde polimerizasyonu tamamlanacaktır. Kontrol 

grubu olarak Universal Restoratif 200 kompozit rezin ise 2 mm (20 sn) + 2 mm (20 sn) 

tabakalama tekniği ile yerleştirildikten sonra polimerizasyonu tamamlanacaktır. 

Grupların oluşturulmasından sonra örnekler 37oC’de 24 saat distile suda bekletilecektir. 

Tablo 1. Kullanılan kompozit rezin içerikleri 

 Üretici Tip                                 Lot No 

Composition wt%-
vol% 

Universal 
Restorative 
200 

3M Espe, 
St. 
Paul, USA 

Universal/ 
microhybri
d 

BisGMA, UDMA, Bis-EMA, 
zirkonium/silica, 0,01-3,5 µm 

%82 ağ. 
%60 
hac. 

N9979
60 

Filtek One 
Bulk-Fill  

3M-ESPE, 
St. 
Paul, USA 

Bulk-Fill UDMA, DDDMA, Zirconia/silica (4-
20 nm) cluster filler, ytterbium 

%76.5 
wt 

NC605
2 
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fluoride (100 nm) AUDMA, AFM, 
and 1, 12-dodecane-DMA 

%58,4 
vol 

Tetric 
EvoCeram 
Bulk-Fill 

Ivoclar 
Vivadent, 
Liechtenst
ein 

Bulk-Fill  Dimethacrylates: Bis-GMA, Bis-
EMA, 
UDMA,bariumglass,ytterbium 
tri uoride, mixed oxide, and 
prepolymer; 
additives, catalysts, stabilizers, and 
pigment 
Dimethacrylates: Bis-GMA, Bis-
EMA, 
UDMA,bariumglass,ytterbium 
tri uoride, mixed oxide, and 
prepolymer; 
additives, catalysts, stabilizers, and 
pigment 
Dimethacrylates: Bis-GMA, Bis-
EMA, 
UDMA,bariumglass,ytterbium 
tri uoride, mixed oxide, and 
prepolymer; 
additives, catalysts, stabilizers, and 
pigment 
 Bis-GMA, Bis-EMA, 
UDMA,bariumglass,ytterbium 
trifluoride, mixed oxide, and 
prepolymer; 
additives, catalysts, stabilizers, and 
pigments (barium aluminium 
silicate glass with two different 
mean particle sizes, an “Isofiller“, 
ytterbium fluoride and spherical 
mixed oxide)  
camphorquinone plus an acyl 
phosphine oxide, together with a 
recently patented initiator Ivocerin. 

%78-81 
wt 
%62.5 
vol 

Z0032
W 
 

Tetric N-
Ceram Bulk-
Fill 

Ivoclar 
Vivadent, 
Liechtenst
ein 

Bulk-Fill Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA   
bariumglass,ytterbium 
trifluoride, mixed oxide, and 
prepolymer; 
additives, catalysts, stabilizers, and 

%81 wt 
% 61 
vol 

W9389
9 
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Translusensi parametresinin (TP) belirlenmesi 

Çalışmamızda translusensi parametresi daha güncel ve güvenilir sonuçlar elde edildiği 

bildirilen CIEDE 2000 formulasyonuna göre hesaplanacaktır. Örneklerin translüsensi 

derecesi translüsensi parametresi (TP) ile değerlendirilecektir. Örneklerin L*, a*, b* 

değerleri siyah ve beyaz arka planlar üzerinde üç kez ölçüm yapıldıktan sonra ortalama 

değerler kaydedilecektir. Tüm örnekler bir spektrofotometre ile (Lovibond RT series, 

Tintometer grup, Lovibond house, İngiltere) ölçüm yapılarak renk değerleri tespit 

edilecektir. Örneklerin CIEDE 2000 formülüne göre; TP00=[( ΔL/KL.SL)2 + (ΔC/KC.SC)2 +( 

ΔH/KH.SH)2+RT.(CS-CB/KC.SC).(HS-HB/KH.SH)]½ göre TP değerleri belirlenecektir. Formülde 

‘S’ siyah zemini, ‘B’ beyaz zemini temsil etmektedir. Burada ΔL (LS-LB), ΔC (CS-CB) ve ΔH 

(HS-HB) örneklerde sırasıyla lightness, chroma ve hue tonu farklarıdır; SL, SC ve SH sırasıyla 

lightness, chroma ve hue tonu bileşenleri için ağırlıklandırma işlevleridir; RT, mavi 

bölgedeki renk ve renk tonu farklılıkları arasındaki etkileşimi gösterir. KL, KC ve KH çalışma 

koşullarındaki varyasyonlar için parametrik faktörlerdir. Bu çalışmada parametrik 

faktörler 1 olarak belirlenecektir (Salas ve ark. 2018).  

 

pigments (barium aluminium 
silicate glass with two different 
mean particle sizes, an “Isofiller“, 
ytterbium fluoride and spherical 
mixed oxide)  
camphorquinone plus an acyl 
phosphine oxide, together with a 
recently patented initiator Ivocerin. 
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Şekil 1. CIEDE 2000 renk formülü (TP00)1 

İstatiksel analiz  

Verilerin değerlendirilmesinde elde edilen normallik değerlerine göre parametrik ya da 

non parametrik testler yapılacaktır. Tanımlayıcı istatistiksel ifadelerin (ortalama, 

standart sapma) yanı sıra tüm verilerin SPSS paket programı kullanılarak etkileşimlerde 

parametrik testler için multifaktör varyans analizi-(ANOVA) uygulanarak (non-

parametrik testlerde karşılığı olan testler) grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalar 

yapılacaktır. Verilerin değerlendirilmesi işleminin sonuçlarda anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak belirlenecektir. 

Bulgular 

Kompozit rezinlerde siyah ve beyaz zeminde ölçülen renk değerlerine göre TP00 (4.02-

6.04) değerleri gözlendi. U kompozit rezin (kontrol) incelenen bulk fill kompozit rezinlere 

göre tabakalama ve bulk teknikte daha düşük TP00 değeri gösterdi (p<0.05).  Bulk ve 

tabakalama tekniğinde kontrol grubuna göre N kompozit rezini en yüksek TP00 değeri 

gösterdi fakat E kompozit rezini ile arasında fark gözlenmedi. Bulk fill kompozit rezinlere 

uygulanan teknikler kendi içinde değerlendirildiğinde E ve N kompozit rezinlerin TP00 

değerleri benzerdir (p=0.233, p=0.887 sırasıyla). Bulk fill kompozitler kendi içinde 
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değerlendirildiğinde uygulanan tabakalama ve bulk tekniğin TP üzerinde etkisi 

benzerdir. 

Tablo 2. Kompozitlere uygulanan tabakalama tekniğinin (universal) kontrol grubu ile 
karşılaştırılması 

 Tabakalama teknik 

Universal 4,02 ± 0,38 
a 

3M Bulk 4,91 ± 0,22 
b 

Tetric Evo Ceram Bulk 5,31 ± 0,45 
bc 

Tetric N-Ceram Bulk 5,75 ± 0,79 
c 

*Küçük harfler her bir sütundaki değerler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Aynı harfleri alanlar arasında 
fark yoktur.  

 

Tablo 3. Kompozitlere uygulanan bulk tekniğin (universal) kontrol grubu ile karşılaştırılması 

 Bulk teknik 

Universal 4,02 ± 0,38 
c 

3M Bulk 5,23 ± 0,57 
a 

Tetric Evo Ceram Bulk 5,91 ± 0,97 
b 

Tetric N-Ceram Bulk 6,04 ± 0,24 
b 

*Küçük harfler her bir sütundaki değerler arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Aynı harfleri alanlar arasında 
fark yoktur.  
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Tablo 4. Bulk fill kompozitlere uygulanan tekniklerin kendi içinde karşılaştırılması 

 

*Küçük harfler her bir satırdaki değerler bulk ve tabakalama teknikleri TP değerleri arasındaki ilişkiyi ifade 
etmektedir. Aynı harfleri alanlar arasında fark yoktur.  

 

TARTIŞMA 

Translüsensi, materyalin ışığı geçirmesi sonucu arka planın görünmesi ve kısmi opaklık 

veya tam opaklık ile tam şeffaflık arasındaki bir durum olarak tanımlanabilir.11 TP için 

yüksek değerler materyalin daha fazla translüsensiye sahip olduğunu ifade eder. Eğer 

materyal tamamen opaksa, bu parametrenin değeri sıfırdır.12,13 Çalışmamızda kompozit 

rezin materyallerin TP değerleri 4,02 ile 6,04 arasında değişmektedir. Gelen ışığın 

materyal tarafından absorbe olması ya da geçme miktarı yani materyalin translusensi 

özelliği; matriks ve doldurucu birleşimi, inorganik doldurucu partiküller ile matriks faz 

arasındaki kırılma indeks farkı, doldurucu büyüklükleri ve partikül boyutu oranları gibi 

faktörlerle değişkenlik gösterebilir.11,14 Çalışmamızda beklenildiği gibi TP değeri sıfıra en 

yakın olan yani daha opak özellik gösteren grubun universal kompozit olduğu yani 

çalışma dahilindeki rezin materyaller arasında universal kompozit rezin grubun diğer 

bulf fill kompozit rezin gruba göre daha az translüsensiye sahip olduğu görüldü. 

Kompozitlerin içerisindeki monomer yapıların polimer zincire dönüşmesini sağlayan 

polimerizasyon, kompozitler için restorasyonun ömrünü etkileyen en önemli 

 
 

Bulk Tabakalama p 

3M Bulk 5,23 ± 0,57 
a 

4,91 ± 0,22 
a 

P=0.673 

Tetric Evo Ceram 
Bulk 

5,91 ± 0,97 
a 

5,31 ± 0,45 
a 

P=0.087 

Tetric N-Ceram Bulk 6,04 ± 0,24 
a 

5,75 ± 0,79 
a 

P=0.768 
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parametrelerden biridir. Polimerizasyon derinliğininin arttırılmış olması bulk fill 

kompozitlerin fiziksel ve mekanik özelliklerini ayrıca klinik başarısını doğrudan 

etkilemektedir.15 Polimerizasyon derinliğini arttırmak için birçok yönteme 

başvurulmuştur. Bu yöntemler arasında doldurucu oranını azaltmak, parçacıkların 

boyutunu arttırmak ve fotobaşlatıcı (fotoinitiatöre) olarak kamforokinon ve başlatıcı 

(initiatör) olarak da tersiyer amin kullanmak bulunmaktadır.16,17 Polimerizasyon 

derinliğini artırmak için kullanılan yöntemlerden biri de yiterbiyum triflorid, baryum 

alüminyum silikat cam, zirkonyum silika partiküller ile translüsent doldurucu 

partiküllerin oranını arttırmaktır.16,18 SonicFill (Kerr) dışındaki bütün bulk fıll kompozit 

rezinler yüksek translüsensi sergilendiği belirtilmektedir. Bu nedenle translüsensi artışı 

kompozit materyalin estetik özelliklerinden ödün verilmesine neden olmuştur.19,20   

Kompozit rezin içerisinden ışığın geçme miktarını etkileyen faktörler arasında organik 

matriks ve doldurucuların kırılma indeksleri arasındaki uyum, doldurucu şekil ve 

boyutundaki değişiklik bulunmaktadır.20  

Polimerizasyon derinliğini arttırmak için kullanılan yöntemler firmalar arasında farklılık 

gösterebilir. 21 Tetric EvoCream bulkfıll (Ivoclar Vivadent) gibi kompozitler, translusensiyi 

arttırmak amacıyla yuvarlak ve normal şekilli doldurucular içermektedir.22 Bunun 

yanında nano doldurucular, ışığın saçılmasını önleyerek, translüsensiyi 

arttırmaktadır.18,23 Çalışmamızda da paralel olarak bulk fillerin universal kompozite 

kıyasla daha fazla translüsensliğe sahip olmasına rağmen kendi içlerinde farklı 

translüsensliğe sahip oldukları görülmüştür. 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın limitasyonları içinde bulk fill kompozit rezinler arasında uygulanan farklı 

tabakalama tekniklerinin translusensi üzerinde farklılık yaratmadığı görüldü. Bulk fill 

kompozitlerin universal kompozitlere kıyasla beklenildiği üzere daha iyi bir 

translusensiye sahip olduğu görüldü.  
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Yeni doğan Tarama Programında Saptanan Hiperfenilalaninemi 
Her Zaman Fenilketonüri midir? 

Berrak Bilginer Gürbüz 

 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma Bölümü (ORCID number: 
0000-0002-6197-0647)  

 

Giriş: Hiperfenilalaninemiler, fenilalaninin tirozine dönüşümünü sağlayan 

fenilalanin hidroksilaz enzimi veya bu enzimin kofaktörü 

tetrahidrobiopterinin eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalık gurubudur. Kan 

fenilalanin düzeyinin 120 mmol/L (2 mg/dl)’nin üzerinde olması durumunda 

hiperfenilalaninemiden söz edilir. Hiperfenilalaninemisi bulunan vakaların 

yaklaşık %98-99’u genetik nedenli olup, kalan %1-2’lik oran kalıtsal nedenli 

olmayan (yenidoğanın geçici tirozinemisi, prematürite, böbrek ve karaciğer 

hastalıkları gibi) hastalardır. Ülkemizde 1/4500 oranında görülen bu hastalık grubunun 

genel görülme sıklığı 1/10000’dir. Bebekler doğumda normal olup, klinik tablo genellikle 

2-3 ayda kendini belli eder. Açık ten rengi, kusma, döküntü, motor ve mental gelişim 

basamaklarında gerilik, mikrosefali ve konvülziyonlar görülebilir. Tedavi ömür boyu 

fenilalaninden kısıtlı diyet ve bazı vakalarda enziminin kofaktörü olan 

tetrahidrobiyopiterindir. Erken tanı ve tedavi prognoz üzerine oldukça etkilidir. 

Ülkemizde fenilketonüri görülme sıklığının yüksek olması ve erken tanı konulduğunda 

tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeniyle 2006 yılının son ayından beri Ulusal Tarama 

Programı kapsamına alınmıştır. 
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Yöntem: Ulusal Tarama Programı kapsamında Ocak 2020-Mart 2021 tarihleri arasında 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Metabolizma kliniğimize Aile Sağlığı 

Merkezlerinden hiperfenilalaninemi nedeniyle yönlendirilen hastaların dosyaları 

retrospektif olarak incelendi ve hiperfenilalaninemi tanısı alma oranları belirlendi. 

Çalışmaya başka merkezlerde tanı almış hastalar ile başka bölümlerden 

hiperfenilalaninemi saptanması nedeniyle yönlendirilen hastalar dahil edilmedi. 

Bulgular: Çalışmaya 30 (%56,6) kız, 23 (%43,4) erkek olmak üzere toplam 53 hasta alındı. 

Hastaların etnik kökenleri incelendiğinde %71,7’si Türk iken, %28,3’ü mülteci idi. 

Başvuru anında olguların ortalama yaşları 59,5±63,2 gün idi. Toplam 53 hastanın 13’ü 

(%24,5) hiperfenilalaninemi, 2’si (%3,8) klasik fenilketonuri tanısı alırken, 38 hastanın 

(%71,7) normal olduğu saptandı (Şekil 1). Hiperfenilalaninemi nedeniyle yönlendirilen 

ve normal olarak saptanan 38 hastanın 1’inde yenidoğanın geçici tirozinemisi ve yine 

1’inde konjenital adrenal hiperplazi olduğu görüldü. 

 

Şekil 1. Hastaların tanı anındaki fenilalanin düzeylerine göre dağılımı 
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Sonuç: Yeni doğan tarama programı içinde yer alan hiperfenilalaninemi, erken tedavi ile  

yüz güldürücü sonuçların alındığı doğuştan metabolik bir bozukluktur. Ayrıca karaciğer 

ve böbrek hastalıkları gibi hiperfenilalaninemiye neden olan diğer sekonder nedenler de 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızda tarama programında yüksek 

fenilalanin saptanan olguların %3,8’inde klasik fenilketonüri ve %24,5’inde 

hiperfenilalaninemi tanısı konularak izleme alınmıştır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 250-

300 hiperfenilalaninemili çocuk doğmakta olup, taşıyıcı insidansının 1/25 olması ve 

yüksek oranda akraba evliliği görülmesi, hastalığın insidansını arttırmaktadır.  
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Patent Duktus Arteriosus Nedeniyle Tedavi Uygulanmış 
Preterm Bebeklerde İbuprofen ve Parasetamol Tedavilerinin 
Etkinliğinin ve Tedavi Zamanlamasının Neonatal Sonuçlara 
Etkisinin Karşılaştırılması 

Ayşe Erdoğan Toker (ORCID İD: 0000-0002-0488-9842)1, Mustafa Kurthan 
Mert (ORCID İD: 0000-0002-2789-2710)2, Selvi Gülaşı2, Eren Çekinmez2, 
Ümit Çelik1 
 
1.SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
2.SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Neonataloji 

 

1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Gebelik süresi annenin son adet tarihinden doğumun gerçekleştiği tarihe 

kadar geçen süredir. Normal gebelik süresi 37 hafta ile 42 hafta arasındadır. 

37 gestasyon haftasından önce doğan bebekler prematüre, 37-42 

gestasyon haftası arasında doğan bebekler matür, 42 gestasyon 

haftasından sonra doğan bebekler postmatüre olarak adlandırılır[1]. 

Prematüriteinsidansı çeşitli ülkelerde farklı rakamlarla bildirilmiştir. Türkiye’de 2009 

yılında yapılan çalışmaya göre Türkiye’de prematürite sıklığı %11 olarak 

belirlenmiştir[2]. 

Prematürite bebekte bir dizi soruna neden olur. Respiratuar distres sendromu, patent 

duktus arteriozus (PDA), bronkopulmoner displazi, nekrotizan enterokolit, 

intraventriküler hemoraji, sepsis bunların başlıcalarıdır. PDA fetal hayatta pulmoner 

arter ile aorta arasındaki geçişi sağlayan duktus ateriozusun doğumdan sonra da açık 

kalmasıdır. Prematüre bebeklerde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir[3]. 

Patent duktus arteriozus insidansı, gebelik haftası ve doğum ağırlığıyla ters orantılıdır. 
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PDA konjenital kalp hastalıklarının %9-12’isini oluşturur. Kızlarda erkeklere göre 2-3 kat 

fazla görülür[4].  

Günümüzde PDA tedavisinde 3 temel yaklaşım vardır: konservatif tedavi, medikal 

tedavi, cerrahi tedavidir. Medikal tedavide kullanılan temel ilaçlar; indometazin, 

ibuprofen, parasetamoldür. İbuprofen siklooksijenaz inhibitörüdür. PDA tedavisinde 

etkinliği kanıtlanmıştır. İbuprofen kullanımı için duktus bağımlı konjenital kalp hastalığı, 

aktif kanama, sepsis, trombositopeni (<50.000), renal yetmezlik(kreatinin>1.6 mg/dl 

ve/veya idrar çıkışı<0.6 mg/kg/saat), şüpheli veya kesin NEK olması kontraendikedir[5].  

Parasetamol nonselektif COX inhibitörüdür. Merkezi sinir sisteminde prostaglandin 

sentezinin peroksidaz komponentinin inhibe eder[6]. PDA tedavisinde COX 

inhibitörlerine rağmen kapanmayan hastalarda veya gastrointestinal kanama, intestinal 

perforasyon, trombositopeni, akut böbrek yetmezliği, NEK, hiperbilirübinemi gibi COX 

inhibitörlerinin kullanımının kontrendike olduğu hastalarda kullanılır [7].  

İntrauterin yaşamda fizyolojik bir gereklilik olan duktus arteriozus, term bebeklerde 

sorunsuz bir şekilde kapanırken, prematüre bebekte çeşitli nedenlerle kapanamaz ve bir 

dizi hemodinamik değişikliğe, prematüre morbidite ve mortalitelerinde artışa neden 

olmaktadır. Bu güçlü ilişkiler, kanalın kapatılmasının bu komplikasyonları azaltacağı 

beklentisiyle duktal kapanmayı sağlamak için yaygın siklooksijenaz inhibitörleri ve 

cerrahi ligasyon kullanımına yol açmıştır. 

Bizim çalışmamızda; özellikle 32 gestasyon haftasından önce doğmuş hemodinamik 

olarak anlamlı PDA saptanan preterm bebeklerde PDA medikal tedavilerinin etkinliğinin 

ve tedavi zamanlamasının neonatal sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu çalışmaya 01 Ekim 2017- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak 

tedavi gören 240-316gestasyon haftası arasında doğmuş ve hemodinamik olarak anlamlı 

PDA saptanmış preterm bebekler dahil edildi. Bu çalışma retrospektif ve tek merkezli bir 

çalışma idi. 

Çalışmaya 240-316 gestasyon haftası arasında PDA tedavisine yönelik paresetamol veya 

ibuprofen tedavisi alan preterm bebekler dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm 

preterm bebeklerin gestasyon haftası, doğum ağırlığı, gestasyon haftasına göre SGA 

olma durumu, doğum şekli, anneye antenatal steroid uygulanma durumu, RDS varlığı, 

NEK gelişmesi, BPD gelişmesi, ROP varlığı, ventrikül içi kanama varlığı ve derecesi, sepsis 

durumu, hastanede yatış süresi ve mortalite durumu, PDA varlığı, PDA tedavi ayrıntıları 

ve sonuçları kayıt altına alındı. 

Kliniğimizde PDA’nın medikal tedavisinde ibuprofen ve parasetamol kullanılmaktadır. 

Birincil tercih ibuprofen tedavisi olup kanama, trombositopeni, sepsis, kreatinin>1,5 

olması, NEK varlığı gibi kontrendikasyonların varlığında ve klinisyenin ibuprofen tedavisi 

vermesiyle söz konusu kontrendikasyon kabul edilen klinik durumların oluşacağını 

düşündüğü hastalarda ikinci tercih olarak parasetamol kullanılmaktadır. Çalışmada 

ibuprofen ve parasetamol tedavisi alan hastalar bu ilkeye göre tedavi edilen preterm 

bebeklerden oluşmaktadır. 

Çalışmanın sonucunda PDA kapatma tedavisi amacıyla ibuprofen ve parasetamol 

tedavisi alan preterm bebeklerde tedavi sonrası süreçte birincil sonuç olarak 

taburculukta PDA, reopening ve ligasyon varlığı değerlendirilirken, ikincil sonuç olarak 
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her iki grupta RDS, BPD, NEK, ROP, IVH, sepsis, exitus varlığı ibuprofen ve parasetamol 

alan gruplar ile tedaviyi ilk üç gün alan grup ile postnatal üç gün sonrasında alan grup 

arasında karşılaştırıldı. 

3. BULGULAR 

Bu çalışmaya hemodinamik olarak anlamlı PDA saptanan, ibuprofen (n=38) ve 

parasetamol (n=37) tedavisi verilen toplam 75 prematüre bebek dahil edildi. Çalışmaya 

dahil edilen bebeklerin gestasyon yaşı ortalama 27,2±2,5 hafta ve doğum ağırlığı 

ortalama 938,4±311,1 gram olarak bulundu. Hastaların 22’si (%30) 500-750 gram, 29’u 

(%38) 750-1000 gram, 18’i (%24) 1001-1500 gram, 6’sı (%8) >1500 gram doğum 

ağırlığındaydı. Çalışmaya alınan bebeklerın gestasyon haftası %58’i (n=43) 27 hafta ve 

altı iken %42 (n=32) bebek 28 gestasyon hafta ve üstü olarak doğmuştu. Bebeklerin 

%52’si (n=39) kız bebek, %48’i (n=36) erkek bebek idi.  Antenatal steroid %76 (n=57) 

gebede yapılmamış olup, %8 (n=6) gebede yarım (eksik), %16 (n=12) gebede tam 

(tamamlanmış) doz olarak uygulanmıştı. 

Çalışmamızda kanama, (17 hasta IVH) trombositopeni, sepsis, kreatinin>1,5 olması, NEK 

durumu ibuprofen için kontraendikasyon kabul edildi. Hastaların ibuprofen için 

kontraendikasyon durumları, 19 (%50) hastada kanama, 7 (%18) hastada sepsis, 5 (%13) 

hastada trombositopeni, 2 (%5) hastada kreatinin>1,5 olması, 1 (%2) hastada NEK 

olması idi, 3 hastada klinik tercih nedeniyle ibuprofenkontraendikasyonu olmamasına 

rağmen parasetamol verilmiştir. 
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3.1. İbuprofenVeParasetamol Tedavilerinin Karşılaştırılması 

Çalışmaya dahil edilen bebeklerde ibuprofen alan hastaların gestasyon haftası 

27±2,5hafta, parasetamol alan hastaların gestasyon haftası 27,1±2,5 hafta olarak 

saptandı. İbuprofen alan hastaların doğum ağırlığı 968,9±308,6 gram, parasetamol alan 

hastaların doğum ağırlığı 907,0±314,9 gram olarak bulundu. İbuprofen alan hastaların 

%45’i (n=17) kız, %55’i (n=21) erkek iken, parasetamol alan hastaların %59’u (n=22) kız, 

%41’i (n=15) erkek idi. İbuprofen alan hastaların %5’i (n=2) SGA iken parasetamol alan 

hastaların %14’ü (n=5) SGA idi. Bu değerler açısından gruplar arasında istatiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). 

PDA tedavisinde ibuprofen ve parasetamol alan hastalar içinde parasetamol verilen 

hastaların hiçbirinde yan etki gelişmedi. İbuprofen alan grupta 5 hastada yan etki 

gelişmiştir. Bu gelişen yan etkiler; 2 hastada intrakranial kanama, 1 hastada 

intestinalperforasyon, 1 hastada intestinal kanama, 1 hastada trombositopeni idi. Yan 

etkiler açısında iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p=0,025). 

Ibuprofen alan hastaların %13’ünde (n=5), parasetamol alan hastaların %24’ünde (n=9) 

ilk tedavi sonrasında duktus kapanmadı, bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05). Duktusu kapanmayan tüm hastalara 2. kür tedavi verildi. Bunlar içinden 

parasetamol verilen bir hastaya ve ibuprofen verilen bir hastaya cerrahi ligasyon 

uygulandı. 

Çalışmaya dahil edilen ibuprofen alan grup ile parasetamol alan grup arasında birincil 

sonuç olarak taburculukta PDA, reopening ve ligasyon durumları karşılaştırıldı. İkincil 

sonuç olarak RDS, BPD, NEK, ROP, IVH, sepsis, exitus durumları kayıt altına alındı(Tablo 

1). 
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Ibuprofen ve parasetamol alan gruplar arasında RDS, NEK, ROP, sepsis ve mortalite 

açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).  

Tablo 1.Ibuprofen ve parasetamol alan hastaların neonatal sonuçların karşılaştırılması 

 PDA Tedavi  
p İbuprofen 

(n=38) 
Parasetamol 
(n=37) 

Primer Sonuçlar Reopening(n, %) 1 (%3) 3 (%8) 0,358 

 Taburculukta PDA(n, %) 
     Yok 
     ince PDA 
     geniş 
PDA+konjestiftdv 

 
36 (%95) 
1 (%3) 
1 (%3) 

 
28 (%76) 
9 (%24) 
0 (%0) 

0,010 

PDA ligasyon(n, %) 1 (%3) 1 (%3) 0,999 

İkincilSonuçlar BPD(n, %) 21 (%72) 28 (%93) 0,42 

 BPD Evresi (n, %) 
     Hafif 
     Orta 
     Ağır 

 
 
10 (%48) 
8 (%38) 
3 (%14) 

 
 
9 (%32) 
9 (%32) 
10 (%36) 

0,230 

NEK(n, %) 
     Yok 
     Evre 1-2 
     Evre 3-4 

 
31 (%82) 
2 (%5) 
5 (%13) 

 
24 (%65) 
2 (%5) 
11 (%30) 

0,231 

NEK cerrahi(n, %) 4 (%11) 6 (%16) 0,516 

ROP(n, %) 15 (%54) 14 (%54) 0,984 

ROP evre(n, %) 
     1-2 
     3 
     APROP 

 
11 (%73) 
2 (%13) 
2 (%13) 

 
10 (%59) 
5 (%29) 
2 (%12) 

0,585 

ROP tedavi(n, %) 
     Yok 
     Lazer 
     AntiVEGF 

 
 
1 (%3) 
4 (%11) 

 
 
2 (%5) 
4 (%11) 

 
0,888 
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3.3. TEDAVİ ZAMANINA GÖRE KARŞILAŞTIRMA 

Çalışmamıza aldığımız hastaları PDA kapatma tedavisini ilk 3 günde alanları Erken Tedavi 

Grubu (ETG) ve 3 günden sonra alanları Geç Tedavi Grubu (GTG) olarak sınıflandırdık. 

Çalışmaya dahil edilen 75 prematürenin 43’ü erken (≤ 3 gün) tedavi alırken, 32’si geç (<3 

gün) tedavi aldı. ETG hastaların %53’ü (n=23) kız iken %47’si (n=20) erkek; GTG 

hastaların 16’sı kız, 16’sı erkekti. ETG hastalarının gestasyon haftası 27,1±2,5 hafta, GTG 

hastaların gebelik haftası 27,3±2,4 haftadır. ETG hastaların doğum ağırlığı 922,8±311,6 

gram, GTG grubu hastaların doğum ağırlığı 959,4±314,2 gram idi. ETG hastalarının 

%12’sinde (n=5) SGA olup GTG hastaların %6’sında (n=2) SGA görüldü. 

ETG hastalarının %58’si (n=25) parasetamol aldı, %42’si (n=18) ibuprofen aldı. GTG 

hastalarının %38’i (n=12) parasetamol aldı, %62’si (n=20) ibuprofen aldı. Bu farklar 

istatiksel olarak anlamlı saptanmadı (p>0,05). PDA tedavisi sonucunda ETG hastanın 

%19’unda (n=8) duktus kapanmamış olup GTG hastaların %19’unda (n=6) duktus 

kapanmamıştır. Bu fark istatiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05).  

ETG ve GTG hastaları arasında birincil sonuçlar açısından anlamlı farklılık saptanmadı 

(p>0,05, Tablo 4). İkincil sonuçlar olarak değerlendirilen BPD sıklığı, BPD evresi, NEK, NEK 

cerrahisi oranı, ROP, ROP evresi, sepsis oranı ve exitus oranında iki grup arasında 

IVH(n, %) 
     Yok 
     Grade 1-2 
     Grade 3-4 

 
25 (%66) 
9 (%24) 
5 (%13) 

 
8 (%22) 
14 (%38) 
15 (%41) 

<0,001 

IVH evre 3-4(n, %) 5 (%13) 15 (%41) 0,007 

Kültür pozitif sepsis(n, %) 10 (%26) 7 (%19) 0,444 

Exitus(n, %) 10 (%26) 12 (%32) 0,561 

Exitus/BPD (n, %) 29 (%76) 33 (%89) 0,141 
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istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).Evre 1-2 İVH ETG hastalarında %23 

(n=10) oranında, GTG hastalarında %38 (n=12) oranında görülmüştür. Evre 3-4 İVH ETG 

hastalarında %42 (n=18) oranında, GTG hastalarında %6 (n=2) oranında görüldü 

(p=0,003, Tablo 2). 

Tablo 2.Tedavi zamanına gore hastaların neonatal sonuçların karşılaştırılması 

 PDA TedaviBaşlangıçGünü  
p  ETG 

(n=43 ) 
GTG 
(n=32 ) 

Primer Sonuçlar Reopening(n,%) 2 (%5) 2 (%6) 0,999 

 Taburculukta PDA(n,%) 
     Yok 
     ince PDA 
     geniş 
PDA+konjestiftdv 

 
38 (%88) 
4 (%9) 
1 (%2) 

 
26 (%81) 
6 (%19) 
0 (%0) 

0,309 

PDA ligasyon(n,%) 2 (%5) 0 (%0) 0,504 

İkincilSonuçlar BPD(n,%) 29 (%88) 20 (%77) 0,311 

 BPD Evresi (n,%) 
     Hafif 
     Orta 
     Ağır 

 
 
11 (%39) 
10 (%35) 
8 (%28) 

 
 
8 (%40) 
7 (%35) 
5 (%25) 

0,978 

NEK(n,%) 
     Yok 
     Evre 1-2 
     Evre 3-4 

 
32 (%74) 
2 (%5) 
9 (%21) 

 
23 (%72) 
2 (%6) 
7 (%22) 

0,999 

NEK cerrahi(n,%) 6 (%14) 4 (%12) 0,999 

ROP(n,%) 16 (%55) 13 (%52) 0,816 

ROP evre(n,%) 
     1-2 
     3 
     APROP 

 
11 (%58) 
4 (%21) 
4 (%21) 

 
10 (%77) 
3 (%23) 
0 (%0) 

0,276 
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ROP tedavi(n,%) 
     Yok 
     Lazer 
     AntiVEGF 

 
37 (%86) 
2 (%5) 
4 (%9) 

 
27 (%84) 
1 (%3) 
4 (%12) 

0,880 

IVH(n,%) 
     Yok 
     Grade 1-2 
     Grade 3-4 

 
15 (%35) 
10 (%23) 
18 (%42) 

 
18 (%56) 
12 (%38) 
2 (%6) 

0,003 

IVH evre 3-4(n,%) 18 (%42) 2 (%6) 0,001 

Kültür pozitif sepsis(n,%) 10 (%26) 7 (%19) 0,444 

Exitus(n,%) 15 (%35) 7 (%22) 0,221 

Exitus/BPD(n,%) 38 (%88) 24 (%75) 0,130 

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

PDA, prematüre bebeklerde sık görülen soldan sağa (aorttan pulmoner arterlere) şant 

sonucunda artmış pulmoner kanlanma, pulmoner ödem/kanama, konjestif kalp 

yetmezliği ve uzun dönemde akciğer hasarı ile BPD gelişme riskini arttırır.Uzun süreli 

açık kalma, yardımlı ventilasyonun uzaması ve daha yüksek mortalite ile ilişkilidir[8]. 

PDA’nın neden olduğu olumsuz sonuçlar klinisyen için PDA’nın kapatılmasına eğilime 

neden olmuştur.Türk neonatoloji derneği “Prematüre Bebekte PDA’yaYaklaşım Rehberi 

(2016)”nde gebelik yaşı<28 hafta olan aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde, ilk 72 saat 

içinde PDA’nın ekokardiyografi ile taranmasını ve hemodinamik anlamlı PDA’nın non-

steroid anti-enflamatuvar ilaçlarla tedavi edilmesini önermektedir[3]. 

Huang ve ark.’nın PDA kapatma tedavisinde ibuprofen ve parasetomolün etkinliğini 

karşılaştıran 677 preterm yenidoğanın dahil edildiği randomize kontrolü 5 çalışmayı 

içeren meta-analizinde ibuprofen alan hastalarda trombosit sayısında düşme ve idrar 

çıkışında azalma ile birlikte üre ve kreatinin seviyelerinde artış tespit edilmiş olup yan 
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etki parasetamol alan prematürelerde ibuprofen alanlara nazaran daha az 

görülmüştür[9]. Öncel ve ark’larının çalışmasında ibuprofen ve parasetamol tedavileri 

sonrasında idrar çıkışı, kan üre azotu, serum kreatin, ALT ve bilurubin düzeylerinde 

tedavi öncesi ve sonrası anlamlı fark gözlenmemişti[10]. Cochrane metaanalizinde de 

parasetamolün ibuprofene göre serum kreatini daha az yükselttiği, idrar çıkarımını 

bozmadığı ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma meydana getirmediği ortaya 

konmuştu[11]. Çalışmamızda yan etki açısından parasetamol ve ibuprofen alan grup 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. İbuprofen alan hastalarımızın 2’sinde 

intracranial kanama, 1 hastada intestinal perforasyon, 1 hastada intestinal kanama, 1 

hastada trombositopeni geliştiği gözlendi. Parasetamol alan hiçbir bebekte yan etki 

gelişmedi.  

El-Mashad ve ark.’larının parasetamol ve ibuprofen etkinliğini karşılaştıran prospektif 

randomize çalışmasında PDA kapanma oranında bu iki grup arasında anlamlı farklılıklar 

gösterilmemiştir[12]. Dang ve ark’larının 2013 yılında 34 gestasyon haftasından küçük 

160 prematüre yaptıkları çalışmalarında, oral parasetamol ve oral ibuprofen tedavisini 

karşılaştırılmış ve parasetamol grubunun %81,2’sinde, ibuprofen grubunun ise 

%78,8’inde PDA başarı ile kapatılmıştır[13].Çalışmamızda PDA kapanma başarısı olarak 

taburculukta PDA varlığı değerlendirildi. Parasetamol alan grupta taburculukta ince PDA 

oranı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazlaydı. İbuprofen grubunda 1 hastada geniş 

PDA ile taburcu olurken, parasetamol grubunda geniş PDA ile taburcu olan hasta yoktu. 

Her iki grupta 1’er hastada duktal ligasyon gerekti. Tekrar açılma ‘reopening’ açısından 

da iki grup arasında farklılık yoktu. 
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Huang ve ark.’nın 5 randomize kontrollü çalışmanın derlemesinde RDS; NEK, ROP, 

hastanede kalış süresi ve ölüm açısından parasetamol ve ibuprofen arasında farklılık 

olmadığını saptamışlar. Aynı metaanalizde yan etki parasetamol alan prematürelerde 

ibuprofen alanlara nazaran daha az görülmüştür[9]. Bizim çalışmamızda da RDS; NEK, 

ROP, hastanede kalış süresi ve ölüm açısından her iki grup arasında farklılık gözlenmedi. 

Yan etki açısından parasetamol ve ibuprofen alan grup arasında istatiksel olarak anlamlı 

fark bulundu.  

Sonuç olarak çalışmamızda PDA medikal tedavisinde parasetamolun PDA kapanmasında 

ibuprofen kadar etkili olduğu, PDA’ya bağlı mortalite ve morbiditenin parasetamol alan 

grup ile ibuprofen alan grupta benzer olduğu, bunun yanında yan etkinin parasetamol 

alan grupta ibuprofen alanlardan daha az görüldüğü sonucuna varıldı. 
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Amaç:  

Hiperfosfatazya mental retardasyon sendromu (HPMRS) nadir görülen, 

otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Fosfatidilinositol biyosentezinde yer 

alan altı genin (PIGV, PIGY, PIGO, PGAP2, PIGW ve PGAP3) homozigot veya 

birleşik heterozigot mutasyonlarından kaynaklanır (1). Mutasyonun olduğu 

gene bağlı olarak altı alt tipe ayrılır: HPMRS tip 1-6. Tüm alt tiplerin ortak klinik özellikleri 

vardır: dismorfik yüz bulguları, ağır mental motor retardasyon (MMR), hipotoni ve 

süreğen alkalen fosfataz(ALP) yüksekliğidir. Doğumsal anomaliler ise tipler arasında 

farklılık gösterir. HPMRS tip 4 ise PGAP3 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır (2). Bu 

olgular, kemik metabolizmasını değerlendirirken kullandığımız basit bir test olan ALP 

değerinin yüksekliği ile birlikte hastada MMR varsa tanısal olabileceğini vurgulamak 

amacıyla sunuldu.  

Gereç ve Yöntem: 

Kliniğimize MMR ve dismorfik bulgular ile başvuran ve Hiperfosfatazya Mental 

Retardasyon Sendromu Tip 4 tanısı alan dört olguyu sunduk.  
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Bulgular: 

Olgu 1: 

Üç yaş 4 aylık kız olgu gelişim geriliği nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde damak-dudak 

yarığıyla doğduğu öğrenildi. Soy geçmişinde anne-baba arasında akraba evliliği ve 

benzer bulgulara sahip bir ablası vardı. Olgunun, fizik ve nörolojik bakısında 

hipertelorizm, düşük kulak, damak-dudak yarığı, hafif trunkal hipotoni ve mental 

retardasyon saptandı. Laboratuar incelemesinde kalsiyum, fosfor, D vitamin değerleri 

normal iken ALP değeri 2258 U/L idi. Diğer laboratuar değerleri, 

elektroensefalografisi(EEG), beyin manyetik rezonans görüntülemesi(MRG) ve kardiak 

incelemesi normal idi. Klinik takibinde nöbetleri gözlendi ve epilepsi tanısı alarak tedavi 

başlandı. HPMRS düşünülerek yapılan genetik incelemede PGAP3 geninde c.C827T, 

p.P276L homozigot mutasyon saptandı.  

Olgu 2: 

İlk olgumuzun 4 yaş 7 aylık ablası idi. Özgeçmişinde yenidoğan döneminde 

hiperbilirubinemi nedeni ile fototerapi aldığı öğrenildi. Nöbetleri ilk olarak 1,5 yaşında 

başlamıştı. Üç antiepileptik ilaç tedavisine rağmen nöbetleri devam etmekteydi. Fizik 

muayenesinde hipertelorizm, mikrognati, yüksek damak, hipertrikozis, pectus carinatus 

deformitesi ve mental retardasyon mevcuttu. Laboratuar incelemesinde kalsiyum, 

fosfor, D vitamin değerleri normal iken ALP değeri 922 U/L idi. EEG’sinde fokal epileptik 

bozukluk vardı.  Diğer laboratuar değerleri, beyin manyetik rezonans 

görüntülemesi(MRG) ve kardiak incelemesi normal idi. Yapılan genetik incelemede 

PGAP3 geninde kardeşi ile aynı c.C827T, p.P276L homozigot mutasyon saptandı.  
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Olgu 3: 

On aylık erkek olgu gevşeklik ve gelişim geriliği nedeniyle başvurdu. Özgeçmiş yarık 

damak-dudak operasyonu öyküsü, soy geçmişinde ise akraba evliliği vardı. Fizik ve 

nörolojik bakısında hafif dismorfik özellikler, damak-dudak yarığı ve hipotoni saptandı. 

Laboratuar incelemesinde kalsiyum, fosfor, D vitamin değerleri normal iken ALP değeri 

992 U/L idi. Olgunun 18 aylık iken nöbetleri başladı, epilepsi tanısı alarak tedavi başlandı. 

EEG ve beyin MRG incelemesi normaldi. Ekokardiografisinde patoloji saptanmadı. İleri 

genetik değerlendirmede PGAP3 geninde c.496_39_498del homozigot mutasyon 

saptandı.  

Olgu 4: 

Olgu 12,5 yaşında dirençli epilepsi ve MMR nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde dört yıl 

önce epilepsi pili takıldığı öğrenildi. Soy geçmişinde özellik olmayan olgunun, fizik ve 

nörolojik bakısında hafif dismorfik bulgularla birlikte mental retardasyon ve stereotipik 

el hareketleri vardı. Laboratuar incelemesinde ALP 933 U/L iken diğer tüm değerleri 

normaldi.  EEG’de multifokal epileptik bozukluk, beyin MRG’de ise korpus kallosumda 

incelme saptandı. PGAP3 geninde c.320C > T, p.S107 L homozigot mutasyon tespit 

edildi.  

Tartışma: 

Hiperfosfatazya mental retardasyon sendromu (HPMRS) otozomal resesif, yüksek 

serum ALP düzeyi ile birlikte yarık damak, basık ve geniş burun kökü, uzun filtrum, küçük 

çene gibi dismorfik bulgular, mental retardasyon, kardiak anomaliler ve gelişim geriliği 

ile karakterize bir grup hastalıktır (3). Altta yatan genetik bozukluğa bağlı olarak altı tipe 
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ayrılır. HPMRS tip 4 PGAP3 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Tüm olgularımızda 

hipotoni ile birlikte yarık damak, hipertelorizm, uzun filtrum gibi  dismorfik bulguları 

vardı. Literatürde de daha önce HPMRS tip 4 olgularında benzer dismorfik bulgular 

tanımlanmıştı (2-6). Fakat üçüncü olgumuzda dikkat çeken stereotipik el hareketleri 

tanımlanmamıştı. Mental retardasyon ve epilepsi literatürde en çok bildirilen nörolojik 

bulgular idi. Epilepsi genelde iki ila altı yaş arasında görüldüğü dikkati çekti(1-4).  İlk iki 

olgumuzda epilepsi literatürle uyumlu olarak iki yaş sonrası ortaya çıkmakla birlikte son 

olgumuzun nöbetleri üç aylıkken başlamış ve oldukça dirençli seyretmişti. Olguların 

genetik tanıları konulduktan sonra literatürü incelediğimizde ilk olarak 2006’da 

Thompson ve ark. daha sonra ise 2013’te Kuki ve ark. ALP’ın piridoksal-5-fosfatın 

piridoksale defosforilasyonunda anahtar enzim olduğunu bu nedenle ALP ile ilgili 

genetik defektlerde kan beyin bariyerini geçebilen tek B6 formu olan piridoksalin beyin 

dokusunda düşük seviyede olduğunu ve görülen dirençli epilepsinin B6 vitaminine cevap 

verebileceğini bildirmişlerdir (7,8). Bu bilgi ışığında bizde dirençli epilepsisi olan olgumuz 

dahil tüm hastalarımıza anti epileptik ilaçlar yanında piridoksin de başladık. Piridoksin 

sonrası nöbetler kontrol altına alındı. Sadece dördüncü olgunun nörogörüntülemesinde 

korpus kallozumu ince olarak saptandı. Daha önce de hafif ventrükülomegali, ince veya 

disgenetik korpus kallosum bildirilen bulgular arasındaydı (1-4). Olgularımızda daha 

önce literatürde bildirilen kardiak ve gastrointestinal problemler saptanmadı.  

Sonuç: 

Hiperfosfatazya mental retardasyon sendromu (HPMRS) nadir görülen, otozomal resesif 

kalıtılan bir hastalık olmakla birlikte günlük pratiğimizde sıkça kullandığımız bir 

laboratuar inceleme olan ALP değeri mental retardasyonu ve dismorfik bulguları olan 
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hastaların tanısında yol gösterici olabilir. Ayrıca hastalıkların altında yatan genetik 

bozukluklar ve mekanizmalar tanımlandıkça özgül hedefe yönelik tedaviler hastalıkların 

kontrolünde yeni ufuklar açacaktır. Bugüne kadar literatürde bildirilmiş 30’a yakın 

HPMRS tip 4 olgusu vardır bunlardan ikisi Türk olgulardır. Bilgimiz dâhilinde bizim 

olgularımız Türkiye’den bildirilen en geniş seridir. 
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Tedavisi 
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1Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A. D. 

 

ÖZET 

Vitamin B12 eksikliği önemli komplikasyonlara yol açan ve yaygın 

karşılaşılan bir sorundur. Vitamin B12 eksikliği birçok farklı klinik belirtiyle 

ortaya çıkar. Eksikliği hematolojik, nörolojik, gastrointestinal, dermatolojik 

ve kardiyak bulgulara neden olabilir.. Görülme sıklığı %5’ten %40’ a kadar 

değişmektedir. Vitamin B12 eksikliği, megaloblastik aneminin önemli 

nedenlerinden olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla diyette 

alım kusuruna bağlı gelişebilir. Eksikliği ender olarak görülse de erken tanı 

ve tedavi, kalıcı nörolojik sekeller bırakabildiğinden takibi önemlidir. Bu olgu 

sunumunda aile hekimliği polikliniğine halsizlik, unutkanlık şikâyetiyle başvuran kronik 

vitamin B12 eksikliği olan hasta detaylı olarak değerlendirildi. Oral ve parenteral 

siyanokobalamin tedavilerine rağmen Vitamin B12 düzeyi son üç yılda maksimum 284 

ng/L olan hastanın beş günlük parenteral hidroksikobalamin tedavisiyle vitamin B12 

seviyesinde artış gözlendi. Vitamin B12 eksikliğinin tedavisi tedaviye dramatik yanıt 

vermesi ve kalıcı nörolojik hasarların önlenmesi nedeniyle önemlidir. Birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı ile koruyucu sağlık hizmetlerinin gücü artacağı gibi 

sağlık harcamalarında da azalma meydana gelecektir. Birinci basamak aile hekimliğinde 

hasta takibinin düzenli yapılması tedavi etkinliğinin artmasına ve maliyetin azalmasına 

yardımcı olacaktır.  
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Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, Siyanokobalamin, Hidroksikobalamin 

GİRİŞ 

Vitamin B12’nin siyanokobalamin, hidroksikobalamin, deoksiadenozilkobalamin ve 

metilkobalamin diye bilinen başlıca dört metaboliti mevcuttur. Siyanokobalamin ve 

hidroksikobalamin stabil bileşiklerdir. Deoksiadenozilkobalamin ve metilkobalamin ise 

dokulardaki aktif şekilleridirler. Vitamin B12’nin en önemli temel fonksiyonu, folik asid 

ile birlikte hücre bölünmesi veya çoğalması için gerekli olan DNA sentezini 

desteklemesidir (1). 

İnsan organizmasında Vitamin B12’ye bağımlı iki enzimatik reaksiyon gösterilmiştir; 

birincisi homosisteinin metiyonine metilizasyonu (metiyonin sentaz reaksiyonu), ikincisi 

metilmalonatın süksinata izomerizasyonudur(süksinilkoenzim A oluşumu). B12 

eksikliğinde bu reaksiyonlar neticesinde homosistein ve metil malonik asit düzeyleri 

artar (1). 

Vitamin B12 ince barsağın ileum kısmından emilir. Emilimi midenin pariyetal 

hücrelerinden salgılanan intrinsek faktöre bağımlı olarak gerçekleşir. Kapiller alana 

geçen vitamin B12 esas olarak karaciğerde yapılan transkobalamin II’ye bağlanmış 

olarak taşınır. Vitamin B12’nin %90’ı karaciğerde depo edilir. Depo miktarı yaklaşık 2-3 

mg kadardır ve bu miktar organizmayı 2-4 yıl süreyle kompanse edebilmektedir. B12 

atılımı karaciğer ve böbrekten gerçekleşir(1,2,3).  

Vitamin B12 eksikliğinin sanayileşmiş toplumlarda en sık sebebi diyetle yetersiz alım ve 

B12 emiliminde bozukluk olarak bildirilmektedir. Özellikle hayvansal gıdaları 

tüketmeyenler başta olmak üzere, emilim bozukluğuna sebep olan intrensek faktör 
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eksikliği, gastrik pariyetal hücre defekti nedeniyle meydana gelen pernisiyöz anemi, 

gastrointestinal hastalıklar (gastrit, chron, çölyak, gastrik rezeksiyon vb.), proton pompa 

inhibitörü kullanma, metformin kullanımı da vitamin B12 eksikliğinin nedenleri 

arasındadır (4). 

Vitamin B12 eksikliğinde; hematolojik bozukluklar (megaloblastik anemiye bağlı 

solukluk, taşikardi, takipne), nörolojik bozukluklar (sebebi belirlenemeyen parestezi, 

kol-bacakta his kaybı, bilişsel değişiklikler, unutkanlık, ataksi) ve yaşlılarda psikiyatrik 

belirtiler (depresyon, demans) görülebilir (2,4). Tanısı hastanın kliniği ve laboratuar 

parametrelerine göre birinci basamakta tespit edilir. Homosistein ve metil malonik asitin 

yükselmesi B12 eksikliğinin erken teşhis edilmesini sağlamaktadır. B12 eksikliğine tanı 

koymada yeni bir parametre de holotranskobalamin düzeyi bakmaktır. 

Holotranskobalamin düzeyi B12 eksikliğinde azalır ve tanıda metilmalonik asitten daha 

duyarlı olduğu iddia edilmektedir (1,2,3,4). 

Vitamin B12 eksikliğinde tedaviye yanıt hızlı ve dramatiktir. Fakat tedavi dozu, şekli ve 

süresi konusunda çok farklı görüşler yer almaktadır. Tedavide kullanılan B12 formları 

siyanokobalamin, hidroksokobalamin ve metilkobalamindir. Tedavide en çok 

siyanokobalamin kullanılır. Hidroksikobalaminin vücutta transkobalamin ile yaptığı 

komplekse karşı antikor oluşması nedeniyle pek kullanılmaz ve ilaç olarak da daha çok 

siyanokobalamin kullanılır. Fakat hidroksokobalaminin dokuya daha güçlü bağlanması 

nedeniyle daha az enjeksiyon uygulanması siyanokobalamine göre avantaj sağlar (4). 

Vitamin B12’ nin siyanokobalamin formunda 1000 mikrogram’lık ampüllerden oluşan 

ticari formu vardır. Hidroksikobalaminin ise B kompleks ampülü şeklinde formları 

piyasada bulunmaktadır. Tedavide parenteral ve oral her 2 yöntemle de kullanılabilir. 
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Metilkobalamin B12’ nin aktif formlarından biridir. Fakat ışığa duyarlı olduğu için 

tedavide fazla kullanılmamaktadır (4,5). 

Bu olgu sunumunda aile hekimliği polikliniğine halsizlik, unutkanlık şikâyetiyle başvuran 

kronik vitamin B12 eksikliği olan siyanokobalamin tedavisine yanıt alınamayan hastada 

hidroksikobalamin ile vitamin B12 düzeyinin etkin bir şekilde düzeldiği gözlenmiştir. 

Klinik Bulgular 

28 yaşında kadın hasta aile hekimliği polikliniğine halsizlik, unutkanlık şikâyetleriyle 

başvurdu. Üç senedir benzer şikâyetlerinin olduğunu belirtti. Sosyoekonomik durumu 

iyi olan hastanın haftada iki kez az miktarda kırmızı et tükettiği, nadiren süt ve süt 

ürünleri tercih ettiği, deniz ürünlerini ise iki ayda bir kez yediğini belirtti. Özgeçmişinde 

hipotiroidi tanısı olan hasta üç aydır levotiroksin sodyum 50 mcg 1x1 tedavisi almaktadır. 

Vitamin D eksikliği için 1x75000 I.U. Vitamin D3 kullanmaktadır. Başka herhangi bir ilaç 

kullanmamaktadır. Gastrektomi veya ileal rezekziyon gibi mide-barsak operasyonları 

geçirmemiş. Parazit enfeksiyonu daha önceden geçirmemiş. Oral kontraseptif ve antiasit 

tedavi almamış. Kronik gastrit veya reflü semptomları tariflemeyen hasta hiç endoskopi 

olmamış. Çocukluk çağında benzer anemik bulgular tariflemiyor. Hastanın sigara, alkol, 

madde kullanımı gibi alışkanlıkları bulunmamaktadır. Soygeçmişinde; annede 

hipotiroidi, vitamin B12 eksikliği anemisi, hiperlipidemi; babada vitamin B12 eksikliği 

anemisi, hiperlipidemi bulunmaktadır. Ailesinde otoimmun veya genetik geçişli hastalık 

öyküsü yok. Yaklaşık üç senedir vitamin B12 eksikliği anemisi nedeniyle aralıklı olarak 

oral ve parenteral siyanokobalamin tedavisi alan hastanın bu tedavilere rağmen vitamin 

B12 düzeyi maksimum 284 ng/L olmuş ve şikâyetleri devam etmiş. 
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Fizik muayenesinde; bilinç açık, oryante koopere, ateş:36.5 °C, nabız:80/dk, tansiyon: 

120/75 mmhg, solunum sayısı:21/dk idi. Boy:169 cm kilo:63 kg vücut kitle indeksi: 22 

olarak tespit edildi. Cilt rengi ve konjonktivalar soluk görünümde, papilla atrofisi yok. 

Nörolojik muayenesinde; parestezi, kol ve bacakta hissizlik, kognitif değişiklik, ataksi 

bulguları yoktu. 

Hastada WBC:5900 U/L, hemoglobin: 13.3 g/dl, MCV:89.4 fL, RDW:12.9 %, PLT:194000 

U/L, demir:42.3 µg/dL, total demir bağlama kapasitesi:337.3 µg/dL vitamin B12:235 

ng/L, folat:8.75 µg/L, ferritin:13.3 µg/L, , TSH:5.55 mU/L, serbest T4:1.38 µg/L,  olarak 

tespit edildi. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, C-reaktif protein (CRP) normal idi. 

Hastaya Levotiroksin sodyum 50 mcg 1x1, 1x75000 I.U. Vitamin D3, Hidroksikobalamin 

beş gün boyunca her gün günde 1 kez intramuskuler reçete edildi. Bir hafta sonraki 

kontrolünde vitamin B12 seviyesi >2000 ng/L idi. Hastadan etyolojiye yönelik periferik 

yayma, MTHFR gen mutasyon analizi, antiparietal antikor, homosistein testleri istendi. 

Kurumumuzda metil malonik asit, holotranskobalamin II çalışılmadığı için istenemedi. 

Homosistein düzeyi 7 umol/L idi. 

Tablo 1: Vitamin B12 düzeyi sonuçları 

Tarih Tetkik Sonuç Sonuç Birimi 

22.11.2018 Vitamin B12 109.5 ng/L 

11.04.2019 Vitamin B12 257.0 ng/L 

20.08.2019 Vitamin B12 135.5 ng/L 

6.11.2019 Vitamin B12 284.1 ng/L 

30.06.2020 Vitamin B12 100 ng/L 

11.01.2021 Vitamin B12 276 ng/L 

22.03.2021 Vitamin B12 235 ng/L 

29.03.2021 Vitamin B12 >2000 ng/L 
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TARTIŞMA 

Vitamin B12 tedavisi genellikle siyanokobalamin veya hidroksikobalamin formunda kas 

içi enjeksiyon ile verilir. Bununla birlikte, hem doz hem de uygulama ile ilgili uygulamalar 

önemli ölçüde değişmektedir. Diyetle yetersiz alım ve malabsorsiyon durumlarında 

siyanokobalamin parenteral beş gün boyunca 1000 μg /gün, takiben dört hafta boyunca 

haftada 1 kez 1000 μg /hafta, en sonunda 1000 μg/ay olarak vitamin B12 eksikliği 

düzelene kadar devam edilir.  Şiddetli nörolojik belirtiler olması durumunda en az 1 - 3 

ay boyunca 1000 µg/gün verilir. Eğer pernisiyöz anemi varsa ömür boyu kullanılması 

gerekir (2,3,4). 

Hidroksikobalamin için pernisiyöz anemi ve nörolojik tutulumu olmayan diğer 

makrositik anemisi olan hastalar için, başlangıçta haftada 3 kez 2 hafta sonra her üç ayda 

bir kez 1000 μg intramüsküler olarak önerilmektedir (4,5). 

Çoğunlukla hastalara vitamin B12’nin parenteral formları ile tedavi yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra oral vitamin B12 tedavisi birçok çalışmada gösterildiği gibi intramüsküler 

yol kadar etkilidir fakat yaşlılarda ve genç erişkinlerde oral vitamin B12 desteğinin 

modaliteleri tam olarak açıklanamamış olsa da oral yol intramüsküler yola alternatif 

olarak kullanılabilir (6,7). 

Yapılan çalışmalarda, pernisiyöz anemi gibi emilim problemi olan vitamin B12 eksikliği 

durumlarında yüksek dozlarda verilen tedavinin yeterli absorbsiyon oluşturduğu 

gösterilmiştir. Oral Vitamin B12’nin hasta uyumu parenteral tedaviye göre daha iyidir. 

Çoğu hasta parenteral tedavi almaktansa, oral tedavi almayı tercih etmektedir. Oral 

uygulama yolu, daha az yan etkiye sebep olurken aynı zamanda tedavinin daha ucuz 

olmasını sağlamaktadır ve hasta memnuniyeti artmaktadır. Vitamin B12 eksikliği olan 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1046 

ancak ciddi nörolojik belirtileri olmayan yaşlı hastalar için oral vitamin B12 tedavisi 

önerilir (4,8). 

Yapılan bazı çalışmalarda hidroksikobalamin tedavisinin oral ve parenteral 

siyanokobalamin tedavisine göre daha çabuk vitamin B12 düzeyinde artma ve klinik 

bulgularda daha erken düzelme saptanmıştır. Bizim vakamızda kronik vitamin B12 

eksikliği sebebiyle oral ve parenteral siyanokobalamin kullanımına rağmen istenen 

etkinlik sağlanamadı ve parenteral hidroksikobalamin tedavisi başlandı. Beş günlük 

tedavi sonucu vitamin B12 düzeyinde anlamlı artma izlendi. Bu da bize kronik vitamin 

B12 eksikliği olan hastalarda oral ve parenteral siyanokobalamin tedavilerine yeterli 

yanıt alınamadığı durumlarda parenteral hidroksikobalamin tedavisiyle istenen sonuca 

ulaşılabileceğini gösterdi. Çoğu çalışmada oral ve parenteral B12 tedavisinin etkinik 

düzeyleri benzer bulunmuşsa da vakamızda da görüldüğü gibi bazı dirençli vakalarda 

yetersiz kalmaktadır. 
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ÖZET 

Giriş: Akut pankreatit, pankreasın parankiminde meydana gelen 

inflamatuar bir durumdur. Etiyolojide en sık safra yolu taşları rol oynamakta 

ve alkol, hipertrigliseridemi, ilaçlar, hiperkalsemi, otoimmün hastalıklar, 

kalıtımsal hastalıklar, genetik hastalıklar ve yapısal anomaliler neden 

olabilmektedir. Pankreatit kliniği hafif(ödematöz) ya da şiddetli(nekrotizan) şekilde 

karşımıza çıkabilir. Non-bilier pankreatit nedenleri arasında hipertrigliseridemiye bağlı 

pankreatit görülme sıklığı az değildir ve genellikle kötü kontrol edilen diabetes mellitus 

veya kronik alkol kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Serumda amilaz ve lipaz düzeyinin 

yüksek bulunması pankreatit tanısında kullanılmaktadır fakat hipertrigliserideminin eşlik 

ettiği pankreatitte serum amilaz düzeyi normal izlenebilir. Serum trigliserid düzeyi 500-

6000 mg/100 ml aralığında olduğunda serum amilaz aktivite ölçümünü maskeleyebilir, 

bu da amilaz düzeyinin normal saptanmasına neden olabilir. 

Olgu:54 yaşında erkek hasta ani başlayan karın ağrısı ve dispeptik yakınmalar ile acil 

servise başvurdu ve hastanın ağrısı oturur pozisyonda artmaktaydı, bulantı ve kusma 
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eşlik etmiyordu. Fizik muayenede inspeksiyonla batın distandü görünümdeydi, 

palpasyonla epigastriumda ağrı mevcuttu, defans ve rebound yoktu. Özgeçmişte; 23 

yıldır diyabet(DM) ve hipertansiyon(HT), 2 yıldır astım ve kronik böbrek hastalığı(KBH) 

mevcuttu. Yapılan laboratuar incelemede; Amilaz düzeyi normal, lipaz ve trigliserid 

normal saptanmıştır. Bilgisayarlı tomografi(BT) ve Manyetik Rezonans 

Pankreatografi(MRCP)’ de pankreatit izlenmiş olup, nekroz görüntülenmedi ve safra 

yollarına ait patoloji izlenmedi. Bu bulgularla hastaya non-bilier pankreatit teşhisi 

koyduk. Hasta rejim kapalı takip edildi ve ıv hidrasyon sağlandı, hipertrigliseridemi 

tedavisi verildi.1 hafta sonra şikayetleri gerileyen, vital bulguları ve laboratuar değerleri 

stabil seyreden hasta taburcu edildi. 

Tartışma:Pankreatit olgularında hipertrigliseridemi varlığında serum amilaz düzeyleri 

normal saptanabilmektedir. Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda amilaz 

düzeyi normal olsa dahi pankreatit olabileceği unutulmamalı ve serum lipaz ave 

trigliserid düzeyleri ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Pankreatit, Hipertrigliseridemi, Amilaz 

 

ABSTRACT 

Introduction: Acute pancreatitis is an inflammatory condition that occurs in the 

parenchyma of the pancreas. Bile duct stones play a most common role in the etiology 

and alcohol, hypertriglyceridemia, drugs, hypercalcemia, autoimmune diseases, 

hereditary diseases, genetic diseases and structural anomalies can be the cause. 

Pancreatitis clinic may present as mild (edematous) or severe (necrotizing). Among the 
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causes of non-biliary pancreatitis, pancreatitis due to hypertriglyceridemia is not 

uncommon and is generally associated with poorly controlled diabetes mellitus or 

chronic alcohol use. High levels of amylase and lipase in serum are used in the diagnosis 

of pancreatitis, but serum amylase level may be normal in pancreatitis accompanied by 

hypertriglyceridemia. When the serum triglyceride level is in the range of 500-6000 mg 

/ 100 ml, it may mask the serum amylase activity measurement, which may cause the 

amylase level to be detected as normal. 

Case: A 54-year-old male patient was admitted to the emergency service with sudden 

onset of abdominal pain and dyspeptic complaints, and the patient's pain increased in 

sitting position, nausea and vomiting did not accompany. On physical examination, the 

abdomen was distended on inspection, there was pain in the epigastrium with 

palpation, and there was no defense or rebound. In the resume; He had diabetes (DM) 

and hypertension (HT) for 23 years, asthma and chronic kidney disease (CKD) for 2 years. 

In the laboratory examination; Amylase level was normal, lipase and triglyceride was 

normal. Computed tomography (CT) and Magnetic Resonance Pancreatography (MRCP) 

showed pancreatitis, necrosis and biliary tract pathology were not observed. With these 

findings, we diagnosed the patient with non-biliary pancreatitis. The patient was 

followed up with closed regimen and IV hydration was provided, hypertriglyceridemia 

treatment was given. The patient whose complaints regressed after 1 week and whose 

vital signs and laboratory values remained stable was discharged. 

Discussion: Serum amylase levels can be normal in the presence of hypertriglyceridemia 

in pancreatitis cases. It should not be forgotten that even if the amylase level is normal, 

pancreatitis may occur in patients admitted to the emergency department with 
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abdominal pain and should be evaluated together with serum lipase a and triglyceride 

levels. 

Keywords: Pancreatitis, hypertriglyceridemia, amylase 

 

GİRİŞ 

Akut pankreatit, pankreasın parankiminde meydana gelen inflamatuar durumdur. 

Klinikte şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi bulgular izlenmektedir. Etiyolojide en sık 

safra yolu taşları rol oynamakta ve alkol, hipertrigliseridemi, ilaçlar, hiperkalsemi, 

otoimmün hastalıklar, kalıtımsal hastalıklar, genetik hastalıklar ve yapısal anomaliler 

neden olabilmektedir.(1). Pankreatit kliniği hafif(ödematöz) ya da şiddetli(nekrotizan) 

şekilde karşımıza çıkabilir. Non-bilier pankreatit nedenleri arasında hipertrigliseridemiye 

bağlı pankreatit görülme sıklığı az değildir ve genellikle kötü kontrol edilen diabetes 

mellitus veya kronik alkol kötüye kullanımı ile ilişkilidir. Lipoprotein lipazın (LPL) 

aktivitesi, trigliseridlerin plazmadan uzaklaştırılmasında çok önemlidir; hamilelik, 

diabetes mellitus ve alkol kötüye kullanımı gibi plazma lipoproteinlerinde sekonder 

değişikliklerle birlikte LPL gen mutasyonları, ciddi hipertrigliseridemi ve pankreatite 

neden olabilir. (2) Serumda amilaz ve lipaz düzeyini yüksek bulunması pankreatit 

tanısında kullanılmaktadır fakat hipertrigliserideminin eşlik ettiği pankreatitte serum 

amilaz düzeyi norma izlenebilir. Serum trigliserid düzeyi 500-6000 mg/100 ml aralığında 

olduğunda serum amilaz aktivite ölçümünü maskeleyebilir, bu da amilaz düzeyinin 

normal saptanmasına neden olabilir. Serumun seyreltilip yüksek trigliserid düzeyinin 

neden olduğu etkileşim azaltılarak gerçek amilaz düzeyi belirlenebilir.(3) 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1052 

Klinik Bulgular 

54 yaşında erkek hasta ani başlayan karın ağrısı ve dispeptik yakınmalar ile acil servise 

başvurdu. Hastanın ağrısı oturur pozisyonda artmaktaydı, bulantı ve kusma eşlik 

etmiyordu. Fizik muayenede; inspeksiyonla batın distandü görünümdeydi, palpasyonla 

epigastriumda ağrı mevcuttu, defans ve rebound eşlik etmiyordu. Özgeçmişte; 23 yıldır 

diyabet(DM) ve hipertansiyon(HT), 2 yıldır astım ve kronik böbrek hastalığı(KBH) olduğu 

öğrenildi. Alkol kullanımı sorgulandığında hasta hiç kullanmadığını belirtti. Yapılan 

laboratuar incelemede; Amilaz:86 U/L, Lipaz:363,0 U/L, Direkt Bilirubin: 0,22 mg/dL, 

CRP: 2,02 mg/dL, Kalsiyum: 7,8 mg/dL, Sodyum:128 mmol /L, Kreatinin:2,47 mg/dL, 

HbA1C:11,2, Parathormon:134,2 µg/L, Sedimentasyon:76, Trigliserid:710 mg/dL, VLDL: 

89,6 mg/dL saptanmıştır. Radyolojik incelemelerde; kontrastsız üst batın bilgisayarlı 

tomografi; pankreas başı çevresinde yağ planlarında hafif kirlenme dikkati çekmektedir. 

Akut pankreatit açısından şüphelidir. Her iki böbrek çevre yağ planlarında hafif kirli 

görünüm izlenmiştir, şeklinde yorumlanması üzerine hastaya yatış verildi. Hastaya 

nekrotizan pankreatiti ekarte etmek amacıyla batın ultrasonografi(USG) çekildi. Çekilen 

batın USG’ de pankreasta nekroz izlenmedi. Hastaya safra yolu tıkanıklığını ekarte etmek 

amacı ile Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi(MRCP) çekildi. MRCP;  safra 

kesesi normal boyuttadır. Lümeninde taşı düşündüren dolma defekti saptanmamıştır. 

Sistik kanal normaldir. Sağ ve sol ana hepatik safra yolları normal kalibrasyondadır ve 

düzenli seyir göstermektedir. Ana hepatik safra yolu ve koledok düzenli yapıdadır. 

Koledok genişliği normal sınırlardadır. Lümeninde dolma defekti izlenmemiştir. 

Pankreas baş düzeyinde dolgun heterojendir. Çevre mezenterik yağlı doku ödemli ve 

kirlidir. Fokal pankreatit açısından BT bulguları ile birlikte değerlendirilmesi önerilir. 

Gövde ve kuyruk kesimi göreceli olarak baş düzeyine göre daha kalibrasyonu incedir. 
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Belirgin ödem bulgusu bu alanlarda izlenmemektedir, şeklinde yorumlanmıştır. Bu 

bulgularla hastaya non-bilier pankreatit teşhisi koyduk. Hasta rejim kapalı takip edildi ve 

ıv hidrasyon sağlandı, hipertrigliseridemi tedavisi verildi.1 hafta sonra şikayetleri 

gerileyen, vital bulguları ve laboratuar değerleri stabil seyreden hasta taburcu edildi. 

 

TARTIŞMA 

Pankreatitlerin %1 ile 4 ‘ünde etiyolojide hipertrigliseridemi rol oynamaktadır.(4) 

Lipoprotein metabolizmasındaki kalıtsal ve edinsel bozukluklar hipertrigliseridemiye 

sekonder pankreatite neden olabilmektedir. Hipertrigliseridemi kaynaklı pankreatitin 

seyri diğer nedenlerle oluşan pankratitlerle benzerdir. Hastanın öyküsünde; kontrolsüz 

DM, alkol kullanımı, obezite, ilaç kullanımı veya diyetle indüklenen hipertigliseridemi 

varlığında pankreatit mutlaka akılda tutulması gereken bir tanıdır. (5) Bizim olgumuzda 

hasta yirmi yıldan uzun süredir diyabet hastasıdır ve diyabeti kontrol altında değildir. 

Hastada kronik böbrek hastalığına bağlı olarak tersiyer hiperparatiroidi mevcuttur fakat 

serum kalsiyum düzeyi normal olduğu için etiyolojide hiperparatiodizm dışlanmıştır. 

Uzun süredir kan şekerleri ve lipid düzeyleri kontrolsüz seyreden hastada pankreatit 

düzensiz metabolik tablonun bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastamız 

konservatif tedavi ile düzelmiştir. Fakat hiperlipidemiye sekonder pankreatitte mortalite 

ve morbidite oranları düşük değidir.(5,6)  

Sonuç olarak, pankreatit olgularında hipertrigliseridemi varlığında serum amilaz 

düzeyleri normal saptanabilmektedir. Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda 

amilaz düzeyi normal olsa dahi pankreatit olabileceği unutulmamalı ve serum lipaz ave 

trigliserid düzeyleri ile birlikte değerlendirilmelidir. 
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Çocuklarda Kronik Rekürren Multifokal Osteomyelitin 
Radyolojik Tanısında Tüm Vücut Manyetik Rezonans 
Görüntüleme Bulguları 

Ü. Gülsüm Özgül Gümüş, S. Burcu Görkem, Ayşe S. Koç 

Erciyes Üniversitesi Çocuk Radyoloji Bilim Dalı 

 

GİRİŞ 

Kronik rekürren multifokal osteomyelit (KRMO), kronik nonbakteriyel 

osteomiyelit (KNO) olarak da bilinen daha çok adölesan yaş grubunda 

iskelet sisteminin etkilendiği otoinflamatuar hastalıktır (1). KRMO’nun 

altında yatan temel patofizyolojinin kalıtsal immün sistem düzensizliği 

olduğu düşünülmektedir. Proinflamatuar IL1 ve IL2 reseptörleri ile ilişkili 

sitokin ve kemokinler sağlıklı çocuklara göre KRMO’lu çocuklarda yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca antiinflamatuar IL10 seviyesi KRMO’lu hastalarda 

önemli derecede düşük bulunmuştur (2). KRMO iskelet sistemindeki tüm kemikleri 

etkileyebilir. Özellikle alt ekstremite uzun kemiklerin metafizleri, klavikula ve spinal 

vertebralar tutulur. Kemik tutulumu genellikle multifokaldir. Klinik olarak remisyon ve 

akut alevlenmeler görülür (1). KRMO teşhisi ayırıcı tanıda düşünülen hastalıkların 

dışlanması ile konur ve bu nedenle kemik biyopsisi yapmak gerekebilir (3). Multifokal 

yayılım paterninden dolayı KRMO hastalarını teşhis ve takibinde tüm vücut Manyetik 

rezonans görüntüleme (TVMRG) önemli rol oynamaktadır (4). Bu çalışmadaki amacımız 

kendi serimizde KRMO lezyonlarının dağılımını TVMRG kullanarak tanımlamaktı. 

 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

6
4

0
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1056 

METOT 

Çalışmamızda 2015 ile 2020 tarihleri arasında klinik olarak Bristol kriterleri (3) 

kullanılarak ya da biyopsi ile KRMO tanısı almış 25 hastanın TVMRG tetkikleri 

retrospektif olarak iki radyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Her bir radyolog 

birbirlerinden bağımsız olarak koronal planda alınmış Short tau inversiyon recovery 

(STIR) sekans görüntülerde kemik iliğinde artmış sinyal alanlarını iskelet sistemine ait 

şema üzerine işaretledi ve her hasta için iki ayrı lezyonları yaylımını gösteren haritalar 

oluşturuldu. Daha sonra her hastanın iki lezyon haritası karşılaştırılarak ortak işaretlenen 

alanlar belirlenerek tek bir lezyon dağılımını gösteren iskelet haritası oluşturuldu. Uzun 

kemiklerdeki lezyonlar epifiz, metafiz olarak sınıflandırıldı. Diğer kemiklerde ise lezyon 

varlığı değerlendirildi. Vertebra ve sternum gibi simetriği olmayan kemiklerin haricinde 

bilateral tutulum olup olmadığına bakıldı. Ayrıca lezyonlara eşlik eden yumuşak doku 

komponentinin varlığı değerlendirildi. 

MRG için Siemens Aera 1.5T (Siemens, Erlangen, Germany) cihaz kullanıldı. 20-kanal 

baş/boyun koili, 32-kanal spinal koili, 1 ya da 2 adet 18-kanal vücut array koili kullanıldı. 

STIR sekansları hastanın boyuna göre 5-7 kesitte koronal düzlemde; 5,000 ms 

tekrarlama zamanı (TR), 54-75 ms eko zamanı (TE), 160 ms inversiyon zamanı (TI), 

450x310 mm görüntüleme alanı (FOV), 5mm kalınlıkta 20-40 kesit alınarak kesitler 

arasında 0.5 mm aralık parametreleri kullanılarak yapıldı. 

Olgularımızın laboratuvar bulguları özellikle sedimantasyon hızı (ESR) ve C-reaktif 

protein değerleri ile eşlik eden başka kronik bir hastalık varlığı gözden geçirildi. 
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BULGULAR 

KRMO tanısı almış yaşları 4-15 yaş arasında değişen (ortalama yaş 11) 25 çocuk hastanın 

TVMRG değerlendirildi. 7 hastaya biyopsi ile tanı konulurken 18 hastaya Bristol kriterleri 

ile klinik olarak tanı konuldu. Yapılan TVMRG ‘de hastaların tamamında multifokal kemik 

tutulumu mevcuttu. En sık tutulan kemikler sıklık sırasına göre femur(%72), tibia(%68), 

pelvis(%48), kalkaneus(%56) idi. KRMO için spesifik kabul edilen klavikula medial 

kesiminin tutulumu %36 hastada tespit edildi. En sık etkilenen bölge ise diz eklemini 

oluşturan kemikler olup olguların %40inda femur distal epifiz ve %32inda femur distal 

metafiz, %60’ında tibia proksimal epifiz ve %52’sinde tibia proksimal metafiz tutulumu 

saptandı. Ayrıca tarsal kemikler de oldukça sık etkilenmiş idi (navikula (%48), kuboid 

(%44) ve talus(%40)). Bilateral etkilenme on bir ayrı kemik lokalizasyonunda %50 den 

fazla oranda izlenmiş olup en çok tarsal kemiklerden kuboid kemikte %90, navikuler 

kemikte %80, talar kemikte %80, kalkeneal kemikte %64 oraninda saptandı. Tübüler 

uzun kemiklerde ise en sık bilateral tutulan kemikler ise tibia (%82) ve femur idi (%72) 

(tablo 1). Hastaların %52’sinde familyal mediterian fever(FMF) (7 hasta %28), juvenil 

spondiloartropati (4 hasta, %16), psöriyazis (1 hasta, %4), inflamatuar bağırsak hastalığı 

(1 hasta, %4) eşlik etmekte idi. Laboratuvar bulguları olarak Sedimentasyon hızı(ESR) 

ortalama 33.8 mm/saat, C reaktif protein(CRP) ise ortalama 27,4 mg/L olarak bulunmuş 

olup orta derecede yüksektiler. 

TARTIŞMA 

KRMO iskelet sistemini etkileyen remisyon ve ataklarla seyreden idiopatik 

otoinflamatuar bir hastalıktır. Hastalar kliniğe bir ya da daha fazla bölgede ağrı, şişlik, 

hassasiyet, hareket kısıtlılığı gibi nonspesifik şikayetlerle başvurur. Ateş, kilo kaybı ve 
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letarji gibi sistemik bulgular da görülebilir ancak oldukça nadirdir. Psöriyazis, inflamatuar 

bağırsak hastalığı gibi diğer otoinflamatuar hastalıklarla birlikte görülebilir (5). KRMO 

teşhisi aslında olası diğer hastalıkların dışlanması ile konur. Bu nedenle bazen hastalar 

biyopsi yapmak gerekebilir. Biyopsi lokalizasyonunu belirlemek ve çoklu odakları 

gösterebilmek ve diğer tanıları dışlayabilmek için hastalara TVMRG yapılabilir (6). Ayırıcı 

tanıda enfeksiyoz osteomiyelit, travma, Ewing sarkom, nöroblastom metastazı, 

osteosarkom, Langerhans hücreli histiyositoz, lösemi, lenfoma düşünülmelidir. 

KRMO’nun tipik görüntüleme bulgularının olmasına rağmen bu bulgular patognomanik 

değildir. Klinik olarak tanıda Bristol tanı kriterleri kullanılabilir (Tablo 2) (3). TVMRG’nin 

amacı maksimum vücut alanını en kısa zamanda görüntülemektir. Bu nedenle genelde 

tek sekans ve tek plan görüntü alınır. En çok tercih edilen sekans kemik iliği sinyal artışını 

gösteren STIR sekans ve genelde koronal plan görüntüler tercih edilir(7). Ancak STIR 

sekansta normal kırmızı kemik iliği de parladığı için KRMO lezyonlarını tespit etmede 

yetersiz kalabilir. Bu durumda T1 ağırlıklı sekans görüntüler yardımcı olabilir. Çünkü 

kırmızı kemik iliği sinyali T1 görüntülerde ara sinyalde izlenirken CRMO lezyonları düşük 

sinyalde izlenir (7). Bizde hastalarımızda STIR sekansı ve koronal planda görüntüler aldık. 

KRMO’nun iki önemli görüntüleme özelliği multifokal tutulum olması ve belirli iskelet 

bölgelerini tutmasıdır (figür 1). Bu karakteristik bölgeler tibia ve femurda perifizyal 

alanlar, klavikula ve spinal vertebralardır (7). Bizim hastalarımızın tamamında multifokal 

tutulum izlenmiştir. Lezyonların büyük bir kısmı ise diz çevresinde fiz hattına komşu 

(figür 2) alanlarda izlenmiş olup literatür ile uyumludur. Çocukluk yaş grubunda klavikula 

lezyonlarının en sık nonneoplastik nedeni KRMO’dur. Literatürde KRMO da klavikula 

tutulumu %30 olarak bildirilmiş ve bizim serimizde de %36 oranında olup literatür ile 
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uyumlu bulunmuştur (5). Bakteriyel osteomiyelit için klavikula atipik bir lokalizasyondur. 

Bu nedenle klavikula tutulumu Bristol kriterlerinde yer almaktadır (7).  

Spinal tutulum yüzdesi literatürde %8-%33 oranında değişmektedir. Spinal vertebra 

tutulumu birbirini takip etmeyen vertebralarda ve diski geçmeyen kemik iliği sinyal artışı 

şeklindedir. Spinal tutulum fraktürlere neden olduğu için önemlidir (8). Bizim serimizde 

spinal tutulum oranı %20 olup literatür ile uyumludur. Sadece bir hastada vertebra 

korpusunda yükseklik kaybı izlenmişti. Ayaktaki küçük kemikler ellerdeki küçük 

kemiklerden daha çok etkilenir. Tutulum yüzdesi literatürde %40 civarında bildirilmişti. 

Metetars, tarsal kemiklerdeki sinyal değişikliği raporlanırken dikkat edilmelidir. Çünkü 

her zaman patolojik olmayabilir. Ancak KRMO için diğer klasik lezyonların varlığında 

anlamlı kabul edilir (7). Bizim serimizde de tarsal kemiklerin tutulumu %40 civarındandır. 

Periost reaksiyonu ve yumuşak doku komponenti KRMO hastalığının bir komponenti 

olarak kabul edilir. Andronikou ve arkadaşları %11 hastada bunu göstermiştir (7). Bizim 

serimizde ise periost reaksiyonu ve yumuşak doku komponenti %15 hastada mevcut 

olup literatür ile uyumluydu. 

Epifiz tutulumu literatürde %35- ile %67 oranında değişmektedir. Ancak metafiz 

tutulumu olmadan epifiz tutulumu KRMO için klasik lezyon kabul edilmemektedir.  

Literatürde KRMO’lu hastaların %30’unda eşlik eden diğer otoinflamatuar hastalıklar 

mevcut ve bizim serimizde de bu oran %52 olarak bulunmuştur (9).  Bunun nedeni ise 

serimizde 7 tane FMF’li tanılı hastanın bulunmasıdır. KRMO ve FMF in birlikte olası bu 

iki hastalığın aynı patogenetik yolakları kullanılmasına bağlı olabilir (2). Laboratuvar 

bulguları olarak nonspesifik olup ESR ve CRP orta derecede yükseklik gösterir (6). Bizim 

serimizde de ESR ve CRP değerleri orta derecede yükseklik göstermekteydi. 
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SONUÇ 

CRMO lezyonları sıklıkla multifokal olup daha çok uzun tübüler kemikler özellikle de diz 

eklemini oluşturan kemik iliği etkilenmeleri izlenmiştir. Yaygın vücut ağrısı şikayeti ile 

gelen hastalarda CRMO tanısı akılda bulundurulmalı ve tanısal amaçlı TVMRG ile 

değerlendirilmelidir.  

Tablo1: CRMO lezyonlarının iskelet sisteminde etkilediği alanlar ve yüzdeleri 
 

 

 

 

 

Etkilenen 
Kemik  

Hasta sayısı  Bilateral  Proksimal 
metafiz 

Distal 
metafiz 

Proksimal 
epifiz 

Distal epifiz 

Femur  18 (%72) 13 (%72) 7 (%28) 8 (%32) 3 (%12) 10 (%40) 

Tibia  17 (%68) 14 (82) 13 (%52) 6 (%24) 15 (%60) 8 (%32) 

Kalkeneus  14 (%56) 9 (%64)     

Pelvis  12 (%48) 8 (%67)     

Navikula  12 (%48) 10 (%80)     

Kuboid  11 (%44) 10 (%90)     

Metetars  10 (%40) 7 (%70)     

Talus  10 (%40) 8 (%80)     

Klavikula  9 (%36) 4 (%44)     

Fibula  8 (%32) 4 (%50) 5 (%20) 4 (%16) 2 (%8) 1 (%4) 

Radius  7 (%28) 4 (%57) 1 (%4) 7 (%28) - 1(%4) 

Spinal  5 (%20)      

Kosta  5(%20) 1 (%20)     

Humerus  5 (%20) 2 (%40) 3 (%12) - 1 (%4) - 

Ulna 4 (%16) 3 (%75) - 4 (%16) - 1 (%4) 

Skapula 2(%8) 1     

Etkilenen 
Kemik  

1 (%4) -     
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Tablo 2: Bristol tanı kriterleri. 

Tipik klinik bulguların varlığı (kemik ağrısı, +/- lokal şişlik, lokal ya da sistemik inflamatuar yada 
enfeksiyöz bulguların olmaması 

Tipik radyolojik bulgular: direk grafi bulguları; litik alanlar, sklerotik ve yeni kemik formasyonları 
 STIR MRG; kemik iliği ödemi, +/- kemik ekspansiyonu, litik alanlar,periost reksiyonu 

VEYA 
Kriter: birden fazla kemik tutlumu (ya da tek başına klavikula) CRP’nin önemli derecede yüksek 
olmaması (CRP 30 g/L den az) 
Kriter: Unifokal hastalık var ise (klavikula hariç) ve CRP 30 g/L fazla ise biyopsi sonucunda 
inflamtuar değişiklikler ile bakteri ürememesi 
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Alerji ve Klinik İmmunoloji Polikliniğinde 2014-2020 Yılları 
Arasında Takip Edilen Lateks Alerjik Hastaların 
Değerlendirilmesi 

Feridun Gürlek1, Eyyüp Taşdemir2 

1. SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji ve Klinik İmmunoloji Kliniği, 
ORCID iD: 0000-0003-2265-8033 
2. SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, ORCID iD: 
0000-0003-3083-4068 

 

Özet 

Amaç:  

Lateks, Havea  Brasiliensis  bitki öz  suyunun içerisine  birtakım  katkı  

maddelerinin eklenmesi sonucu elde edilen bir  ürün olup sağlık alanında 

birçok tıbbi araç ve gereç içerisinde günlük yaşamda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde lateks alerjisi sıklığı; spina bifida, mesane 

ekstrofisi gibi sık cerrahi girişimlere maruz kalan duyarlı popülasyonda, sağlık 

çalışanlarında, lateksle ilgili üretim yapan işçilerde ve genel popülasyonda gittikçe 

artmaktadır.  

Lateks alerjisi sıklığı sağlık çalışanlarında %9.7, duyarlı hasta grubunda %7.2 ve genel 

popülasyonda %4.3 olarak bildirilmektedir1. Lateks alerjisi iritan veya alerjik kontakt 

dermatitten ürtiker, angioödem, rinit, astım, konjonktivit hatta anafilaksiye kadar 

gidebilen klinik tablolara yol açabilir2,3. Anafilaksiye neden olan ajanlar arasında 

nöromuskuler bloke edici ilaçlardan sonra ikinci sırada yer alır4,5. Lateks alerjisinin 

tanısında deri prick test, K82 lateks spesifik IgE ve bunlarla sonuç alınamadığı 

durumlarda nasal provokasyon testleri kullanılır. Ayrıca lateks malzemelerde kullanılan 
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yardımcı katkı maddeleri ve buna bağlı gelişen dermatit ile ilgili deri patch testleri de 

mevcuttur. Biz burada polikliniğimizde takip ettiğimiz hastaları derledik ve lateks 

alerjisinin yaygınlığına ve sağlık çalışanlarında sık görülen bir meslek hastalığı olduğuna 

dikkat çekmeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: 

2014-2020 yılları arasında hastanemiz Alerji ve İmmunoloji Polikliniği’ne başvuran ve 

polikliniğimiz takibinde olan lateks alerjisi tanılı hastalar rektrospektif olarak tarandı. 

Hastalar yaş, cinsiyet, meslek, deri prick testi sonucu, K82 lateks spesifik IgE ve 

semptomlar açısından değerlendirildi.   

Bulgular: 

Hastaların 18 (%69,2)’i kadın, 8 (30,8)’i erkek ve yaş ortalaması 41,6 idi. Hastaların 

çoğunluğunu   %77(20/26) (1 cerrah, 1 sağlık memuru, 1 diş teknisyeni, 17 hemşire 

olmak üzere) sağlık çalışanları oluşturdu. Dört hasta lateks eldiven kullanan işçi, 1 hasta 

memur, 1 hasta da ev hanımı idi. Lateks prick testleri 2+ ila 5+ arasındaydı. K82 lateks 

spesifik IgE bakılabilen hastalarda 1+ ila 4+  arasında değişmekte idi. Semtomların 

sıklığına gelince; %92 (24) dermatit, %38 (10) angioödem, %35 (9) rinit, %19 (5) 

konjonktivit, %11(3) ürtiker, %3 (1) dispne, %3 (1) astım, %8 (2) anafilaksi ve bu 

semptomların kombinasyonları mevcut idi. 

Sonuç:  

Lateks alerjisi, lateks eldiven kullananlarda, kauçuk ve lastik üretimi yapan işçilerde, 

lateks büro malzemeleri kullanan memur ve ofis çalışanlarında ve daha büyük 

çoğunlukta da sağlık çalışanlarında görülebilen bir hastalıktır. Lateks eldivenlerin ve 
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lateksten yapılmış tıbbi malzemelerin yaygın kullanımı da lateks alerjisinin duyarlı 

kişilerde ortaya çıkmasının altında yatan sebeptir. Sağlık çalışanlarında sık görüldüğü için 

de bir meslek hastalığı olarak değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Anafilaksi gibi ölümcül klinik tablolara yol açabilmesi de bu konunun önemine işaret 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lateks Alerjisi, Semptom, Tanı, Sağlık Çalışanları 

 

Tablo 1: 2014-2020 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Alerji ve Klinik İmmunoloji polikliniğimizde takip edilen lateks alerjisi olan 
hastalarımızın değerlendirilmesi  

Hasta No Yaş Cinsiyet Meslek Lateks Prick K82 (Lateks) kU/l Semptomlar 

H1 38 K Hemşire 4+  Dermatit 
Konjonktivit 
Angioödem 
Dispne 

H2 43 K Hemşire 4+ 1,83 (2+) Rinit 
Dermatit 

H3 45 E Doktor 5+  Rinit 
Dermatit 

H4 36 K Hemşire 3+ 4,04 (3+) Anafilaksi 

H5 36 E Hemşire 5+  Dermatit 
Konjonktivit 

H6 29 K Hemşire 2+ 6,67 (3+) Dermatit 

H7 35 K Ev Kadını 2+  Dermatit 
Angioödem 

H8 46 K Hemşire 3+ 2,2 (2+) Rinit 
Angioödem 
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H9 58 K Hemşire 2+ <0,10 (-) Dermatit 

H10 41 E Boyacı 3+ 0,74 (2+) Dermatit 

H11 35 K Diş Teknikeri  2,46 (2+) Riniit 
Dermatit 

H12 29 E Memur 3+ 11 (3+) Dermatit 
Konjonktivit 

H13 45 E İşçi 2+  Dermatit 

H14 45 E Sağlık Memuru 4+  Dermatit 

H15 43 K Hemşire 3+ 0,49 (1+) Dermatit 
Rinit 
Astım 

H16 39 K Hemşire 4+ 21 (4+) Dermatit 
Angioödem 
Anafilaksi 

H17 47 K Hemşire 2+ 0,44 (1+) Dermatit 
Rinit 
Angioödem 

H18 40 K Hemşire 4+ 36 (4+) Dermatit 
Konjonktivit 
Angioödem 

H19 33 K Hemşire  7,52 (3+) Dermatit 
Rinit 

H20 40 K Hemşire 5+ 11,8 (3+) Dermatit 
Rinit 
Angioödem 
Ürtiker 

H21 46 E İşçi 3+  Dermatit 

H22 45 K Hemşire 5+  Dermatit 
Rinit 
Ürtiker 
Angioödem 
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H23 48 K Hemşire 3+  Dermatit 
Angioödem 
Ürtiker 

H24 56 E Kauçuk İşçisi 2+  Rinit  
Dermatit 

H25 30 K Hemşire 4+ 0,69 (1+) Dermatit 
Angioödem 
Konjonktivit 

H26 54 K Aşçı 3+ 2,93 (2+) Dermatit 

 

 

 

Grafik 1: Semtomların sıklığına göre dağılımı    
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Covid 19 Pandemisinde Telefonla Sigarayı Bıraktırmak Fırsat 

Ayşe Turan¹ (ORCİD:0000-0002-0745-4975) , Nureddin Özdener² (0000-
0001-5165-6104), Halil Nacar² (0000-0002-2893-533X ) 

¹Seyhan Devlet Hastanesi - Adana  
²Sağlık İl Müdürlüğü – Adana  

 

 

Giriş ve Amaç: Küresel bir salgın hastalık olan tütün kullanımı, dünya 

üzerindeki ölümlerin önemli bir nedenidir. Tütün salgını, dünyanın karşı 

karşıya kaldığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biridir.  Özellikle erken 

önlenebilir, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin başlıca 

hazırlayıcısıdır. Koronavirus hastalığında olduğu gibi bulaşıcı hastalıklar, 

halkın, medya organlarının ve politika üreticilerinin dikkatini diğer birçok 

sağlık sorunundan daha çarpıcı bir şekilde yakalama eğiliminde olsalar da, 

koronavirüs hastalığı ile karşılatırıldığında, tütün kullanımı hastalık yükü daha ağır 

küresel halk sağlığı sorunudur (1).  

Tütün kullanımının neden olduğu ölüm ve hastalık artık bir pandemi oluşturmaktadır.  

Önlenebilir ölümlerin önde gelen nedenidir ve her yıl dünya çapında sekiz milyondan 

fazla insanı öldürdüğü, tütün ürünlerini kullanım trendi böyle devam ederse yüzyılımızda 

bir milyarın üzerinde insan tütün kullanımının sebep olduğu hastalıklar nedeniye 

ölececeği öngörülmektedir (2). 

Tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar ve ölüm artık bir pandemi oluşturmaktadır. 

Koronavirüsler (Cov) tek sarmallı RNA virüslerinden olup, hayvanları ve insanları enfekte 

etme becerilerine sahiptir (3). Koronavirüsler, genomik özelliklerine göre dört cinse göre 
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sınıflandırılabilen RNA virüsleri olarak; alfa-koronavirüs, beta-koronavirüs, gama-

koronavirüs ve delta-koronavirüs olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır (4). 

İnsanları enfekte eden bu koronavirüslerin en etkili olanları SARS olarak bilinen Severe 

Acute Respiratory Syndrome (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu) ve MERS 

olarak bilinen Middle East Repiratory Syndrome (Orta Doğu Solunum Sendromu)’dur 

(5). 

İnsanları enfekte ettiği bilinen yedinci koronavirüs şekli olan, Uluslararası Virüs 

Taksonomisi Komitesi (ICTV) tarafından şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 

2(SARS-CoV-2) olarak adlandırılan Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), SARS 

koronavürüsüyle %79,5 oranında benzerlik göstermektedir (6,7). 

Yayınlanan birkaç çalışma COVID-19'u hafif, orta ve ağır olarak derecelendirerek klinik 

şiddetini belirlemişlerdir (8-10). Hafif ve orta şiddette genel olarak semptomlar arasında 

ateş, kuru öksürük, yorgunluk, üst solunum yolu semptomları, baş ağrısı ve miyalji yer 

alırken; kliniği ağır olarak nitelendirilenlerde diğer semptomlara ek olarak nefes darlığı 

tipik olarakta bilateral pulmoner infiltrasyonlar görülmektedir (11). 

Sigara içmenin sağlığı olumsuz şekilde etkilediğine dair sayısız kanıtlar vardır. COVİD-19 

ve tütün kullanımı ilişkisi, Dünya Sağlık Örgütü’nün 29 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı 

raporda ortaya konmuştur. Bu raporda COVİD-19’un tütün kullananlarda, 

kullanmayanlara göre daha ağır seyrettiği belirtilmiştir (12). Tütün kullanımı birçok 

hastalıkta predispozan faktördür. Başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere birçok 

hastalığın seyrini ağırlaştırıcı etkiye sahiptir. Sigara ve diğer tütün ürünlerinden 

kurtulmak pandemi sürecinde daha fazla önem kazanmıştır. Sağlık hizmeti talep eden 

kişinin tütün kullanım durumu mutlaka sorgulanmalı, kayıt altına alınarak bırakmaları 
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için motive edilmelidir. Tütün kullanıcılarının sigarayı bırakmak için yardıma ihtiyacı 

vardır. Pandemi döneminde hastanemizde yatarak tedavi edilen olası / kesin COVİD 19 

tanılı hastaların tütün kullanımı telefon ile ulaşılarak sorgulanmış sigara içenlere bırakma 

danışmanlığı ve motivasyon görüşmesi yapılmıştır. 

Bu çalışmada COVİD 19 tanılı sigara içen hastalarda, telefon ile yapılan motivasyonel 

görüşmelerin pandemi sürecinde sigara bırakmaya etkisi araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmaya 18 Mart 2020 - 29 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında olası/kesin COVİD-19 tanılı hastalardan (n=624), ulaşılan 220 kişi ile iletişime 

geçilmiştir. 220 kişiden 1’i çocuk, 19 yetişkinin hayatını kaybettiği yakınları tarafından 

belirtilmiştir. Hayatta olan hastaların 5’i çocuk hasta olduğu bilindiği için kapsam dışı 

tutulmuştur. 195 hasta ile yürütülen çalışmada yaklaşık 10-15 dk. süren telefon 

görüşmesi ile hastaların demografik bilgileri ile sigara içme durum bilgileri elde edilmiş, 

COVİD-19 hastalığı ile ilgili bilgi ve sigara bırakmaya yönelik bilişsel davranışsal eğitim 

hizmeti sunulmuştur. Sigara içenlerden bırakmaya gönüllü olan hastaların verileri 

Microsoft Excel dosyasına aktarılmış ve SPSS paket programında veriler 

değerlendirilerek analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: COVİD-19 nedeniyle hastaneye yatan hastalardan 220 kişinin %9.1'inin (n=19 

yetişkin, 1 çocuk hasta) hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. %2.7'sininde (n=5)  çocuk hasta 

olduğu bilinmektedir. Hayatını kaybeden yetişkinlerin yaş ortalaması 70.84±10.37 olup, 

sigara içme durumları Tablo 1’de yerelmaktadır. 

Hayatta kalan 195 hastanın yaş ortalaması 59.46±19.03 (min=18, max=95) olup, %42.6'sı 

(n=83) kadın, %57.4'ü (n=112) ise erkektir. 195 kişnin sigara kullanım sorgulamasında; 

%50.8'inin (n=99) hiç sigara içmediği, %20.5'inin (n=40) aktif sigara içicisi ve % 27.7'sinin 
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(n=56) eski sigara içicisi olduğu bildirilmiştir. Yaş ortalaması, ek hastalık durumu, sigara 

paket yıl öykü, bilgileri Tablo 2’de belirtilmiştir. Hayatında hiç sigara içmemiş veya 

bırakmış olan hastaların bu durumlarını sürdürmeleri için kazanımlardan bahsedilerek 

motivasyonel destek sağlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün sigara bırakmada önerdiği 

beş major basamak (5A) sigara bırakma merkezimizde 5Ö metodu (Öğren, Öner, Ölç, 

Önderlik et, Önle) olarak uygulanmaktadır. 

Sigara içtiği bilinen 40 hasta üzerinden yürütülen çalışmada bilişsel-davranışsal eğitim 

telefon aracılığıyla verilmiştir. Hastaların, daha önceki bırakma deneyimleri, sigaranın 

bırakılması sırasında karşılaşılan güçlükleri belirleme ve mücadele edebilme becerisini 

geliştirmek için sigara bırakmayı desteklemeye yönelik bazı pratik önerilerde 

bulunulmuştur. Sigara içen kişilerle birinci, üçüncü, altıncı ve dokuzuncu aylarda 

görüşmeler devam ettirilerek motivasyonları artırılmıştır. Yapılan takipler sonucunda 

dokuzuncu ay bırakma başarısı %55.0 olarak tespit edilmiştir (bkz Tablo 3).  Takip edilen 

hastalardan yalnızca 2 kişiye farmakolojik tedavi desteği (vareniklin) verilmiştir. İlaç yan 

etkisi bir hastada mide bulantısı, sigarayı bırakan kişilerde en sık görülen yoksunluk 

semptomları ise ‘’sigara içme isteği’’ (n=4), ‘’huzursuzluk’(n=3) ve ‘’ağız içi yara’’ (n=1) 

olarak bildirilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Tütünle mücadelede amaç tütün kullanan kişi sayısının 

azaltılmasıdır. Bu sayının azaltılması yeni başlamaların önlenmesi ve sigara kullananların 

içmeyi bırakmasıyla mümkündür. MPOWER stratejilerinden biri sigarayı içenlerin 

sigarayı bırakmaları yönünde destek sağlanmasına yöneliktir. Türkiye’de 15 milyon 

dolayında sigara içen kişinin bulunduğu ve bu kişlerin %70’inin sigarayı bırakmak istediği 

düşünüldüğünde sigara bırakma hizmetlerinin nedenli önemli bunun yanı sıra yetersiz 
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olduğu orataya çıkmaktadır (13).  Dünya Sağlık Örgütü bu salgın sırasında yapılan 

açıklamasında mevcut tüm tütün kullanıcılarının, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından 

onaylanan kanıta dayalı sigara bırakma tedavileri ile bırakmalarını önermektedir (12). 

Çalışmamızda danışmanlık hizmeti verilmiş yalnızca iki hastaya farmakolojik tedavi 

desteği gerekli olmuştur.  COVID-19 hastalığı ölümlerinin, kronik solunum rahatsızlıkları, 

kardiyovasküler, kanser ve diyabet gibi önceden var olan hastalıkları olan kişilerde daha 

yüksek olduğunu bildirilmiştir (14). Tütün kullanımının tüm bu hastalıklarla bağlantılı ve 

ortak risk faktörü olduğu bilinmektedir (12). Çalışmamızda tütün bağımlılığının yanı sıra 

ek hastalık oranı %71.8 ve ilk sırada solunum sistemi hastalıkları gelirken bunu 

kardiyovasküler hastalıklar takip etmiş olup, örtüşmektedir. 

Pandemi döneminde hastalığın bulaşmasını önlemek ve sağlık kurumlarını kapasite 

olarak yeterli tutmak amacıyla birçok önlem alınmıştır. Bunlar arasında 21 Mart 2020 

tarihinde 65 yaşını dolduranlara, kronik hastalığı olanlara ve 20 yaşın altındakilere 

sokağa çıkma yasağı şeklinde kısıtlama, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısına 

(kapasitenin% 50'si) kısıtlamalar,  acil haricinde hastane kabulleri en aza indirilerek 

Merkezi Hekim Randevu Sistemi uygulama aracılığıyla sağlık hizmetine erişim 

sınırlandırıldı (15). Dolayısıyla sigara bırakma hizmetlerinin de bir nevi askıya alınması 

söz konusu oldu. Ancak pandemi döneminde teletıp - veya sağlık hizmetlerinin uzak 

sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından iletişim teknolojileri yoluyla sunulması hastalara 

tıbbi bakım sağlamak için yararlanılan bir yöntem oldu.   

İtalya’da kısıtlamalar döneminde yapılan araştırmada COVİD-19 açısından olumlu 

etkilerine vurgu yapılmakta fakat kısıtlama döneminde zamanın çoğunluğunun evde 

geçirilmesi, artan zihinsel monotonluk, stress sıkıntı, anksiyete, ekonomik sebepler gibi 
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nedenler sigara içiminin artmasına yol açtığı bildirilmiştir (16). Aynı çalışmada günlük 

içilen sigara sayısı az olan sigara içenler ve gençlerin sigara alışkanlıklarında olumlu 

sonuçlardan da bahsedilmektedir. 

Yapılan bir meta-analiz çalışmasında cep telefonuyla kısa mesajlaşma servisi 

müdahalesinin, sigarayı bırakmada önemli faydalar sağladığı bildirilmiştir (17). Yine 

Kanada'nın kırsal bir bölgesinde video konferans teknolojisi aracılığıyla sunulan bir grup 

sigarayı bırakma programının, kentsel alanda yürütülen bir yüz yüze grup programı 

kadar etkili olduğu vurgulanmıştır (18). Tütün tedavisi ve danışmanlığı için tek bir 

algoritma yoktur. Tedavi ve danışmanlık hizmeti hastaya özgüdür. Bu yaklaşım 

öncülüğünde yatarak tedavi olan COVİD-19 hastalarıyla yapılan çalışmamızda telefon 

aracılığıyla yapılan danışmanlık sonucunda sigara bırakma başarısı dokuz ayda %55.0 

olarak belirlenmiş olup bu durum kazanımdır. 

COVID-19 salgını, milyonlarca tütün kullanıcısının bırakmak istediklerini söylemesine 

neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs 2021 Dünya Sigarsız Günü temasını “Sigarayı 

Bırak” çağrısı olarak belirlemiştir. Tütün ürünü kullanımını bırakmak, özellikle 

pandeminin bir sonucu olarak ortaya çıkan ek sosyal ve ekonomik stresler nedeniyle 

zordur. Dünya çapında yaklaşık 780 milyon insan bırakmak istediği bilinmekte, ancak 

bunların yalnızca % 30'u bunu yapmalarına yardımcı olabilecek araçlara 

erişebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tütünden vazgeçmeye çalışan en az 100 milyon 

insanı destekleyeceyeğini ilan etmiştir (19).  

Sonuç olarak; pandemi şartları ve izolasyon sebebiyle poliklinik hizmetlerine erişim 

kısıtlamalarının yaşandığı dönemlerde, sigara bırakma hizmet süreçlerinin telefon 

danışmanlığı başarısı normal süreçten daha fazladır. Ulusal Sigara Bırakma Ağının yanı 
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sıra her hastanenin sigara bırakma hizmetlerinin telefon ile sürdürülebilirliği 

sağlanmalıdır. COVİD-19 geçirenler sigara bırakmaya daha yatkın olup, bırakmaları için 

desteklenmelidir. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında milyonlarca insan sigaradan 

kurtulmak istiyor. Bu fırsatı değerlendirmeli ve başarılı olmalarına yardımcı olacak 

hizmetlere yatırım yapılmalıdır.  

Tablo 1. COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden yetişkinlerin özellikleri 

Özellikler Kadın n (%) Erkek n (%) 

Cinsiyet 5(%26.3) 14 (%73.7) 

Sigara İçme Durumu 
İçiyor 
İçmiyor 
Eski içici (bırakmış) 

 
0 
4 (%21.1) 
1(%5.3) 

 
4(%21.1) 
1 (%5.3) 
9 (%47.4) 

Yaş Ortalamaları Ort±SD 
(Min, Max) 

Ort±SD 
(Min, Max) 

 77.00±7.17 
(min=69,max=86) 

68.64±10.65 
(min=52,max=86) 

 

Tablo 2. COVİD-19 tanılı 195 yetişkin  hastanın özellikleri 

Özellikler Kadın n(%) Erkek n(%) 

Hiç içmemiş 
Içiyor 
Eski içici (bırakmış) 

65 (%65.7) 
5 (%12.5) 
13 (%23.2) 

34 (%34.3) 
35 (%87.5) 
43 (%76.8) 

Ek hastalık 
Var 
Yok 

 
67 (%34.4) 
16 (%8.2) 

 
73 (%37.4) 
39 (%20.0) 

 Ort±SD 
(Min, Max) 

Ort±SD 
(Min, Max) 

Yaş 62.66±19.76 
(min=18,max=95) 

57.09±18.20 
(min=19,max=91) 

Sigara paket yıl ortalaması 
 

46.00±35.19 
(min=5,max=120) 

53.98±36.68 
(min=1,max=158) 
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Tablo 3. COVİD-19 nedeniyle hastaneye yatan kişilerin sigara bırakma oranları 

Takip Süresi İçiyor (n,%) İçmiyor (n,%) 

1.ay 14 (%35) 26 (%65.0) 

3.ay 14 (%35) 26 (%65.0) 

6. ay 15 (%37.5) 25 (%62.5) 

9.ay 18 (%45) 22 (%55.0) 
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Giriş ve Amaç: E-sigara ilk olarak 2003 yılında Çinli eczacı Hon Lik tarafından 

keşfedilmiş ve 2006-2007 yıllarında Avrupa ve Amerika pazarlarında yerini 

almıştır (1,2). 

E- sigaralar, genellikle gliserin, propilen glikol ve nikotin içeren 

çözeltinin/sıvının aeresol halinde inhale edilebilmesi için ısıtılan, pille çalışan 

cihazlardır. Buharlaştırılan sıvıların içerisine farklı lezzetlerde aromalar 

eklenebilmektedir (3,4). 

Sigarada olduğu gibi tütün yapraklarının yanması sözkonusu olmadığı için e-sigara 

imalatçıları üretilen buharın toksik kimyasallar ve kanserojen maddelerden izole 

olduğunu iddia etmektedirler (5). E-sigara kullanımı ile geleneksel sigara kullanımından 

daha az zehirli maddeye maruz kalındığı belirtilse de e-sigara aeresolünde ve 

donanımında kanserojenler, uçucu organik bileşenler ile ağır metaller gibi potansiyel 

tehlikelerin varlığı bilinmektedir (6). E-sigara kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır.  

Ulusal tütün kullanımı araştırmalarında, sigara içen genç ve yetişkinlerin e-sigara 

deneyim/kullanım oranının yükseliş gösterdiğinden, aynı zamanda hiç sigara 

içmeyenlerinde e-sigara kullanımındaki artıştan bahsedilmektedir (7). E-sigara kullanımı 

sıklığındaki artış, halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. E-sigara kullanımındaki 
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endişede başlıca tehditler; sağlığı olumsuz etkilemesi, sigaraya başlamayı 

kolaylaştırması, bırakmak isteyenlerde nikotin bağımlılığı nedeniyle motivasyonda 

azalma ve sigara karşıtı politikaların etkinliğini azaltabileceği gibi risklerdir. Bu risklerin 

azaltılması amacıyla yürütülen çalışmada e-sigara kullanım sıklığı ve farkındalıklarının 

saptanması hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, 12 Ocak 2021- 29 Ocak 2021 tarihleri arasında 

yürütülen tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmacılar tarafından literatür dahilinde 

oluşturulan çevirimiçi anket ile çalışmaya 157 kişi katılım sağlamıştır. Anket soruları 

arasında demografik özellikler, sigara ve e-sigara kullanım durumları, süreleri ile 

katılımcıların e-sigara farkındalık durumu değerlendirmek için daha önce e-sigara ile ilgili 

bilgi durumları ve bilgiyi nereden edindikleri sorgulanmıştır. Katılımcıların e-sigara bilgi 

düzeyini değerlendirmek için sağlığa zararları, nikotinin bağımlılık yapıcı özeliği kapalı 

alanda kullanımının sağlığa zararları ve Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım yasağı ile 

ilgili ifadelerine  ‘’evet’’, ’’hayır’’, ‘’bilmiyorum’’ seçeneklerini işaretlemeleri istenmiştir. 

Elde edilen veriler SPSS paket programına aktarılarak değerlendirilmiştir. Kategorik 

değişkenler frekans (n) ve yüzde (%); sayısal değişkenler ise ortalama ± standart sapma 

ile ifade edilmiş, gruplar arasında farklılık için Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların demografik özellikleri; %64.3’ü (n=101) erkek, %35.7’si (n=56) 

kadın, %86.6’sı (n=136) evli, %14.0’ü (n=22) ilkokul, %7.0’si (n=11) ortaokul, %56.7’si 

(n=89) lise ve %22.3’ü (n=35) üniversite mezunudur. Çalışmaya alınanların %59.2’si 

(n=93) işçi, %15.3’ü (n=24) ev hanımı, %14.6’sı (n=23) memur olup, %80.3’ü (n=126) 

kent merkezinde yaşamakta ve %72.0’sinin (n=113) sigara içen, %26.1’inin (n=41) hiç 

içmemiş, %1.9’u (n=3) ise eski sigara içicisi olduğu bilinmektedir. Sigara içen kişilerin 
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günlük içtikleri sigara sayılarını %7.1’i (n=8) 5 adet ve daha az, %25.7’si (n=29) 6-10 adet, 

%55.8’i (63) 11-20 adet ve %11.5’i (n=13) 21-30 adet olarak belirtmişlerdir. Sigara 

kullananların paket yıl ortalamaları ise 15.82±6.51 (min=4, max=43)’dir. E-sigara ile ilgili 

bilgi sahibi olma durumuna %77.1’i ‘’evet’’ cevabını vermiş ve bilgiyi sırasıyla; 

arkadaşlarından, sosyal medyadan ve internet aracılığıyla  (%52.2, %32.5, %15.3) 

edinmişlerdir. ‘’Hiç e-sigara içmeyi denediniz mi?’’ ve ‘’Kullanıyor musunuz?’’ sorularını 

%16.6’sı (n=26) ‘’evet’’ olarak yanıtlamıştır. E-sigarayı deneme nedenlerini ise sigara 

içenlerden %88.5’i (n=23) içtikleri klasik sigarayı bırakmak amacıyla başlarken, hiç sigara 

içmemiş olanlardan %11.5’i (n=3) merak ettiği için başladığını ve sürdürdüğünü 

belirtmiştir. Sigara içen bağımlılar beraberinde e-sigarayıda kullandıklarını (dual 

kullanım) bildirmiştir. E-sigara kullanım ortalamaları 5.65±3.92 (min=1, max=18) aydır. 

E-sigara ile ilgili farkındalık sorularından; yalnızca %24.2’si zararlı olduğunu, %33.1’i 

kanserojen maddeler içerdiğini, %13.4’ü Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım ve satışının 

yasak olduğunu bilmektedir. E-sigara deneyenler ile demografik özellikler arasında 

istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Elektronik sigaranın zararlı ürün olma 

durumu, Sağlık Bakanlığı tarafından satışının ve kullanımının yasak olması, nikotinin 

bağımlılık yapıcı özelliğinin doğru bilinmesi sigara kişilerde daha yüksek bulunmuş, 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir (sırasıyla p=0.001, p=0.001 ve p=0.014). 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda %64.3’ünün erkek, %64.3’ünün klasik sigara ve 

%16.6’sınında e-sigara kullanıcısı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde e-sigara kullanım 

oranına dair veriler kısıtlıdır. Uysal ve ark. yaptığı web tabanlı çalışmada 2016 yılından 

itibaren e-sigara alışverişinin arttığı bildirilmiştir (8). Gebelerde elektronik sigara içme 

oranı %3 bulunduğu çalışmada klasik sigaranın e-sigaraya göre %25 oranında sigaranın 

daha zararlı olduğununu belirtmişlerdir (9). Bu oran çalışmamızda  %24.2’dir. Turan ve 
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ark yaptığı çalışmada ülkemizde e-sigara algısı araştırılmış; %40,3’ü e-sigaranın klasik 

sigaradan daha az zararlı olduğunu, %49,3’ü bağımlılık yapıcı özelliğinin olmadığına 

inandığını,  %46’sı ise içtikleri sigara sayısını azaltmaya ya da bırakmaya yardımcı 

olabileceğini düşündüğünü ifade etmiştir(10). Bu durum çalışmamızla örtüşmekte olup, 

e-sigarayı deneme ve sürdürme eylemine,  içtikleri klasik sigarayı bırakmak amacıyla 

geçtiklerini bildirmişlerdir. Oysaki sorgulamada klasik sigarayı bırakmadıkları gibi daha 

fazla nikotine maruz kaldıkları dual kullandıkları bilinmektedir.  3878 e-sigara kullanıcısı 

ile yapılan çalışmada e-sigara kullanımına başlamanın en yaygın nedenleri arasında ilk 

sırada merak %53, ikinci sırada %34 ile arkadaş veya aile üyelerinin önerisi ile ve %30' 

unun sigarayı bırakma düşüncesi olduğu bildirilmişken çalışmamızda ilk sırada sigarayı 

bırakmak maksadı ile başladıkları bilinmektedir (11). E-sigara ile ilgili literatürde sıklıkla 

geleneksel sigarayı bırakmak ya da azaltmak için e- sigara kullanımlarını başlattıkları 

görülmektedir (12,13,14). Amerika Birleşik Devletleri'nin üç metropolitan bölgesinde 

yaşları 18-35 arasında değişen erişkin nüfus temelli çalışmada örneklemin (n=4740) 

%18.3'ü sigara içen, %14.5'i sigarayı bırakmış ve %67.3'ünün ise hiç sigara 

içmeyenlerden oluşan grupta,   e-sigara deneyiminin merak duygusundan kaynaklandığı 

belirtilmiştir. Ayrıca sigarayı bırakanların yaklaşık üçte birinin, hiç sigara içmeyenlerin 

%7'sinin e-sigara denediğini belirten grubun mevcut e-sigara kullanımları sırasıyla %10 

ve %2 olduğu tespit edilmiştir (15). Çalışmamızda hiç sigara içmemiş olanlardan 

%11.5’inin e-sigara kullanımını sürdürmeleri ve nikotin bağımlılığı döngüsü açısından 

endişe yaratmaktadır. 

Ülkemizde 1996 yılında kabul edilen 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının 

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. E-sigara satışı ülkemizde 

yasal olarak yapılmamaktadır. Ancak; internet aracılığı ile ürün satışı yapan 96 sitenin 
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olması endişe yaratmaktadır (16). E-sigara, nargile ve dumansız tütün ürünleri bağımlılık 

yapıcı ajan olan nikotini içermektedir.  Nikotin; sinir sistemi ve kalbi etkilemektedir. 

Nikotinin vücut üzerindeki bilinen etkileri, iştah azalması, ruhsal değişimler, kalp hızında 

artış, kan basıncının yükselmesi, mide bulantısı ve diyare'dir. İnternet, sosyal medya ve 

kitle iletişim araçlarının kullanımında bu ürünler (E-sigara, nargile ve dumansız tütün 

ürünleri) ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği agresif pazarlama yöntemlerinin 

kullanılması sonucunda bu ürünlerin kullanım atrışına neden olabilir (17,18).  

Sonuç olarak; Çalışmamızda klasik sigara kullanımının fazla olduğu ve bırakma 

isteklerinde de e-sigaraya yönelimleri tespit edilmiştir. Hiç sigara içmemiş olan 3 kişinin 

merak duygusu nikotin bağımlılığına yol açabilir.  E-sigara satışı yasal olmamasına 

rağmen kullanım ve e-sigara farkındalık sorularının yanlış bilinmesi söz konusudur. E-

sigara ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak farkındalık oluşturulmalıdır. 
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Geriatrik Populasyonda Kırılganlığın İnflamasyonla İlişkisi 

Ertuğrul Bayram  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.  (ORCID: 0000-0001-8713-7613) 

 

AMAÇ:   

Bu çalışma yaşlı popülasyonda inflamatuar belirteçlerle kırılganlık arasında 

ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. 

Giriş: 

Geriatrik populasyonda kırılganlığın değerlendirilmesi için birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Kas iskelet muayenesi, antropometrik ölçümler, 

laboratuvar testleri, genel iyilik halini gösteren anket testleri bunlardan en 

önemlileridir. Kırılganlığın değerlendirilmesi geriatrik popülasyonda 

mortalite ve morbidite ile doğrudan ilişkilidir. Hastalığın prognozunu şiddetini ve 

tedaviye cevabını tahmin eder. En yaygın kullanılan kırılganlık testi ise Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından düzenlenen SF-36 (Short Form) kısa form-36 adlı sağlık anketi ve 

genel durumu ölçen CFS (Clinic Frailty Scale) Genel Kırılganlık Skorudur. 

Materyal ve Metod 

Çalışmamız tek merkez,  prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (ÇÜTF) Dahiliye polikliniğine 2012-2013 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve 

üzeri 29 erkek ve 52 bayan olmak üzere toplam 81 hasta alındı. Hastalar kırılganlığın 

inflamasyonla ilişkisini değerlendirmek için; romatoid artrit (kronik inflamatuvar 

hastalık), osteoartrit (kronik non-inflamatuvar hastalık), akut enfeksiyon ve sağlıklı 
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bireyler şeklinde 4 gruba ayrıldı. Tüm hastalara Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

düzenlenen SF-36 sağlık anketi ve geriatri hastalarında genel durumu ölçen CFS skoru 

uygulandı. Tüm hastalardan hemogram, biyokimya ve ferritin, CRP, TSH, Procalsitonin 

(PCT), tam idrar tetkiki, İnterlökin-1(İL-1) , İL-6, Tümör Nekroz Faktör-alfa(TNF-alfa) 

seviyeleri çalışıldı. 

Bulgular: 

Çalışmaya katılan hastaların 29 (% 35,8) erkek, 52 (%64,2)‟si kadındır. Çalışmaya alınan 

hastalar; akut enfeksiyonu olan hastalar (22 hasta, % 27,2), osteoartriti olan hastalar (20 

hasta, % 24,7) , Romatoid Artriti olan hastalar (20 hasta, % 24,7), sağlıklı kontroller (19 

hasta,% 23,4) olmak üzere 4 ana grupta katagorize edildi. Çalışmamıza katılan hastaların 

ortalama yaşları 76,3±7,5 yıl, en küçük yaş 65 en büyük yaş ise 99 idi. Grupların SF-36 

sonuçları AE grubunda ortanca 59,2 (42,0-81,6), Sağlıklı kontrol grubunda 87,2 (79,8- 

93,5), RA grubunda ortanca 61,2 (52,2-78,2) ve OA grubunda ortanca 74,4 (59,4-83,4) 

olarak hesaplanmıştır. Gruplar açısında SF-36 değerlerini incelediğimizde istatistik 

olarak farklı oldukları bulunmuştur. Gruplara göre CFS değerlerini incelediğimizde AE 

grubunda ortanca 6 (4-7), SS grubunda 2 (1-2), RA grubunda ortanca 5 (4-6) ve OA 

grubunda ortanca 3 (2-5) olarak hesaplanmıştır. Gruplar açısında CFS değerlerini 

incelediğimizde istatistiksel olarak farklı oldukları gözlenmiştir (p=0,0001). Genel olarak 

RA grubu ile OA grubunu karşılaştırdığımızda B2M düzeyi, ESH, CRP, PCT, ferritin, GGT, 

IL-1, IL-6, TNF-Alfa, hassas eklem sayısı (HES) ve CFS değeri RA grubunda; OA grubunun 

değerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında RA grubunun SF-36 

değeri ortanca 61,2 (52,2-78,2) ve OA grubunda ortanca 74,4 (59,4-83,4) olarak 

hesaplanmıştır. RA grubu SF-36 değerleri, OA grubu değerlerine göre istatistik olarak 
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anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,002). Bunun yanında 

sedimantasyon, PCT, IL-6 değerleri AE ve RA gruplarında SS’e göre daha yüksekken; OA 

grubu ile SS grubu arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak bir fark 

saptanmamıştır. 

Tablo-1: Grupların demografik özellikleri  

 AE (n=22) SS (n=19) RA (n=20) OA (n=20)  

 Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

p 

Yaş 77,5±7,5 70,3±7,0 72,5±7,7 73,4±6,1 0,008 

B2 
Mikroglobulin 

4,68±1,28 2,64±0,93 4,37±1,05 3,53±0,90 0,0001 

Fe/TIBC 0,18(0,06-0,42) 0,21(0,16-0,40) 0,16(0,07-0,39) 0,17(0,08-0,42) 0,086 

Ferritin 110,0(11-485) 36(5-88) 120,5(8-862) 52,4(18-205) 0,0001 

D Vit, 9,6(4,0-33,7) 18,9(5,2-34,5) 19,2(4-53) 17,35(4-45) 0,040 

T,Kol 122,5(36-194) 165(95-242) 168,5(87-260) 164(92-278) 0,027 

HDL 32,1(6,5-44,8) 41(26,5-67,0) 39,5(17,3-72,0) 38,0(30-71,3) 0,0001 

LDL 81,0(12-116) 90(44-182) 96(42-168) 100,5(58-184) 0,012 

TG 99,0(35-285,0) 99,0(37-422) 95(61-276) 111,0(64-301) 0,829 

Albümin 3,1(2-4) 3,7(3-5) 3,4(3-4) 3,5(3-4) 0,0001 

ALP 63,5(45-302) 51,0(22-97) 65(40-345) 53,5(40-113) 0,0001 

HES 4,0(2-6) 0,0(0-1) 4,0(2-6) 4,0(2-7) 0,0001 

IL-1 24,7(5,2-61,6) 18,0(0,0-57,9) 27,5(11,0-689,2) 9,3(0,0-161,3) 0,0001 

IL-6 139,7(30,6-1840,6) 37,7(0,0-124,9) 229,1(43,5-1515,2) 28,5(0,0-307,1) 0,0001 

TNF-ALFA 8,7(1,4-87,1) 6,2(0,0-26,6) 8,5(2,7-18,3) 6,7(0,0-22,4) 0,0001 

CFS 6,0(4-7) 2,0(1-2) 5,0(4-6) 3,0(2-5) 0,0001 

SF-36 59,2 (42,0-81,6) 87,2(79,8-93,5) 61,2(52,2-78,2) 74,4(59,4-83,4) 0,0001 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1089 

Tablo-2: Romatoid Artrit ile Osteoartrit gruplarının karşılaştırılması:  

 RA (n=20) OA (n=20)  

 Ort±SS / Med(Min-Max) Ort±SS / Med(Min-Max) p 

B2 Mikroglobulin 4,37±1,06 3,53±0,90 0,007 

Sedim 52,5(23-106) 13,5 (3-32) 0,0001 

CRP 2,74(1,23-21,0) 0,48(0,13-0,71) 0,0001 

Prokalsitonin 0,89(0,17-1,90) 0,08(0,02-0,41) 0,0001 

WBC 8700(4400-18000) 6900(4100-10000) 0,056 

HB 11,59±1,27 12,51±1,59 0,060 

HTC 35,48±3,98 38,20±4,70 0,052 

PLT 284000 (130000-496000) 254000 (118000-423000) 0,108 

MCV 87,53±6,84 85,86±6,81 0,678 

Fe/TIBC 0,16(0,07-0,39) 0,17(0,08-0,42) 0,445 

Ferritin 120,5 (8-862) 52,4(18-205) 0,003 

B12 223 (101-1377) 237 (134-884) 0,565 

Folat 7,7 (3,0-33,6) 6,9(5,0-20,0) 0,512 

PTH 44,5 (10,0-101,0) 44,6 (19,7-175,0) 0,265 

D Vitamini 19,2 (4,0-53,0) 17,3 (4,0-45,0) 0,799 

T. Kolesterol 168,5(87-260) 164,0(92-278) 0,478 

HDL 39,5(17,3-72,0) 38,0(30,0-71,3) 0,355 

LDL 96,0(42-168) 100,5(58-184) 0,585 

TG 95,0(61-276) 111,0(64-301) 0,529 

T. Protein 6,37±0,48 6,39±0,46 0,758 

Albümin 3,25±0,47 3,45±0,29 0,253 

ALP 65,0 (40-345) 53,5 (40113) 0,068 

GGT 19,0 (10-173) 14,0 (10-66) 0,004 

AST 17,5 (9-58) 16,5(14-64) 0,947 

ALT 17,0 (9-53) 14,5(11-54) 0,461 

HES 4,0(2-6) 4,0(2-7) 0,883 

IL-1 27,5(11,0-689,2) 9,3(0,0-161,3) 0,0001 

IL-6 229,1(43,5-1515,2) 28,5(0,0-307,1) 0,0001 

TNF-ALFA 8,5(2,7-18,3) 6,7(0,0-22,4) 0,030 

CFS 5,0(4-6) 3,0(2-5) 0,0001 

SF-36 61,2(52,2-78,2) 74,4(59,4-83,4) 0,002 
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Tablo-3: Akut enfeksiyon ile Sağlıklı grubun karşılaştırılması:  

 AE (n=22) SS (n=19)  

 Ort±SS / Med(Min-Max) Ort±SS / Med(Min-Max) p 

B2 Mikroglobulin 4,68±1,29 2,64±0,94 0,0001 

Sedim 27 (5-61) 14 (2-21) 0,002 

CRP 3,70(0,37-25,0) 0,22(0,01-0,65) 0,0001 

Prokalsitonin 0,22(0,01-3,81) 0,06(0,01-0,51) 0,0001 

WBC 9050(4300-23000) 7600 (4500-11000) 0,043 

HB 11,54±2,00 14,1(10-6-15,8) 0,012 

HTC 34,26±6,34 40,59±5,24 0,004 

PLT 245000(139000-769000) 261000(181000-372000) 0,522 

MCV 86,20±6,24 86,44±6,27 0,619 

Fe/TIBC 0,18(0,06-0,42) 0,21(0,16-0,40) 0,113 

Ferritin 110 (10,5-485) 36,0 (4,7-88,3) 0,0001 

B12 294,50(112-1282) 284 (120-474) 0,314 

Folat 7,88(2,4-28,0) 6,7 (3,6-16,0) 0,734 

PTH 35,65(12,6-131,6) 37,0(11,3-93,0) 0,601 

D Vitamini 9,60(4-33,7) 18,9 (5,2-34,5) 0,013 

T. Kolesterol 122,5 (36-194) 165 (95-242) 0,033 

HDL 32,15(6,5-44,8) 41,0 (26,5-67,0) 0,0001 

LDL 81 (21-116) 90 (44-182) 0,069 

TG 99(35-285) 99 (37-422) 0,539 

T. Protein 6,33±0,70 6,77±0,48 0,024 

Albümin 3,05±0,43 3,71±0,35 0,0001 

ALP 63 (45-302) 51 (22-97) 0,001 

GGT 34,5 (9-113) 14 (7-25) 0,004 

AST 23,5 (11-73) 20 (13-33) 0,105 

ALT 16 (9-56) 20 (12-45) 0,073 

HES 4,0(2-6) 0,0(0-1) 0,0001 

IL-1 24,7(5,2-61,6) 18,0(0,0-57,9) 0,158 

IL-6 139,7(30,6-1840,6) 37,7(0,0-124,9) 0,0001 

TNF-ALFA 8,7(1,4-87,1) 6,2(0,0-26,6) 0,075 

CFS 6,0(4-7) 2,0(1-2) 0,0001 

SF-36 59,2(42,0-81,6 87,2(79,8-93,5) 0,0001 
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Sonuçlar: 

81 hastamız incelediğimizde B2M, yaş, CRP, sedim, prokalsitonin, BK, ferritin, HES, IL-6, 

TNF alfa, CFS ile pozitif korelasyon göstermiştir. Çalışma sonuçlarımız SF-36 ve CFS 

anketlerinin yaşlı popülasyonda kırılganlığı değerlendirmede iyi bir yöntem olduğunu 

desteklemektedir. Çalışmamızda SF36 yaşam kalitesi ölçeği ile hasta gruplarını 

değerlendirdiğimizde; SF36 skoru en yüksek SS grubunda saptandı ve bunu takiben daha 

düşük skorlar sırasıyla OA, RA, AE gruplarında görüldü. En düşük skor AE grubundaydı. 

Çalışmamızda akut ve kronik inflamasyon durumunda inflamasyonun artışı ile kırılganlık 

arasında direk ilişki olduğu ve iflamasyonun artışı ile SF-36 da düşme ve  CFS de artış ile  

anlamlı olduğu bulunmuştur. Kırılganlığı gösteren inflamasyon artışı laboratuvar 

değerlendirmeleri klinik durum ile desteklenmiştir. 
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Geriatrik Populasyonda B2 Mikroglobulin Yüksekliği İnflamatuar Belirteç 
ve Kırılganlık Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi? 

Ertuğrul Bayram  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.  (ORCID: 0000-0001-8713-7613) 

AMAÇ:   

Yaşlı populasyonda serum B2M düzeyinin akut enfeksiyöz ve inflamatuar 

hastalıklarla ilişkisi, diğer inflamatuar belirteçlerle karşılaştırılarak 

etkinliğinin belirlenmesi ve kırılganlığın değerlendirilmesinde bir belirteç 

olup olmadığının saptanması amacıyla planlanmıştır. 

GİRİŞ: 

B2M yüksekliğinin geriatrik hastalarda önemli bir mortalite belirteci olduğu 

epidemiyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca kronik inflamatuar 

hastalıklar, akut enfeksiyonlar, ve yaşlı popülasyonda kırılganlık artışı, 

hematolojik malignitelerin tedavi ve progresyonunda  önemli bir belirteçtir. 

Çalışmamızda da bu doğrultuda B2M seviyesi, inflamasyon ve kırılganlık skoru 

değerlendirilmiştir. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye polikliniğine 2012-2013 tarihleri 

arasında başvuran 65 yaş ve üzeri 29 erkek ve 52 bayan olmak üzere toplam 81 hasta 

alındı. Hastalar Serum B2M seviyesinin inflamasyonla ilişkisini değerlendirmek için; 

romatoid artrit (kronik inflamatuvar hastalık), osteoartrit (kronik non-inflamatuvar 

hastalık), akut enfeksiyon ve sağlıklı bireyler şeklinde 4 gruba ayrıldı. Akut enfeksiyon 

grubundaki hastalar, akut olarak saptanan idrar yolu enfeksiyonu, sellülit, yumuşak doku 
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enfeksiyonu; sinüzit, akciğer enfeksiyonu vs. olan hastalar idi. Tüm hastalara Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen SF-36 (Short Form) kısa form-36 adlı sağlık anketi 

ve geriatri hastalarında genel durumu ölçen CFS (Clinic Frailty Scale) Genel Kırılganlık 

Skoru uygulandı. B2 mikroglobulin; ferritin, CRP, TSH, Procalsitonin (PCT), tam idrar 

tetkiki, İnterlökin-1(İL-1) , İL-6, Tümör Nekroz Faktör-alfa(TNF-alfa) seviyeleri çalışıldı.  

BULGULAR: 

Çalışmaya alınan hastalar; akut enfeksiyonu olan hastalar (22 hasta, % 27,2), osteoartriti 

olan hastalar (20 hasta, % 24,7) , Romatoid Artriti olan hastalar (20 hasta, % 24,7), 

sağlıklı kontroller (19 hasta,% 23,4) olmak üzere 4 ana grupta katagorize edildi. B2M 

düzeylerine göre RA grubu ile OA grubunun laboratuar verileri karşılaştırdığında, RA 

grubunun B2M düzeyi ortalaması 4,37±1,05 mg/L ve OA grubunun B2M düzeyi 

ortalaması ise 3,53±0,90 mg/L olarak saptanmış ve bu fark istatistik olarak da anlamlı 

bulunmuştur (p=0.007). Genel olarak RA grubu ile OA grubunu karşılaştırdığımızda B2M 

düzeyi, ESH, CRP, PCT, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa, hassas eklem sayısı (HES) ve CFS 

değeri RA grubunda; OA grubunun değerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bunun yanında RA grubunun SF-36 değeri ortanca 61,2 (52,2-78,2) ve OA grubunda 

ortanca 74,4 (59,4-83,4) olarak hesaplanmıştır. RA grubu SF-36 değerleri, OA grubu 

değerlerine göre istatistik olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır 

(p=0,002). B2M, CRP, ferritin, GGT, HES, CFS değerleri sağlıklı kontrol grubunda diğer 

gruplara göre anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Bunun yanında sedimantasyon, 

prokalsitonin, IL-6 değerleri AE ve RA gruplarında SS’e göre daha yüksekken; OA grubu 

ile SS grubu arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak bir fark saptanmamıştır. 
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Tablo-1: Grupların demografik özellikleri:  

 AE (n=22) SS (n=19) RA (n=20) OA (n=20)  

 
Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

Ort±SS / 
Med(Min-Max) 

Ort±SS / 
Med(Min-Max) p 

Yaş 77,5±7,5 70,3±7,0 72,5±7,7 73,4±6,1 0,008 

B2 
Mikroglobulin 4,68±1,28 2,64±0,93 4,37±1,05 3,53±0,90 0,0001 

Fe/TIBC 0,18(0,06-0,42) 0,21(0,16-0,40) 0,16(0,07-0,39) 0,17(0,08-0,42) 0,086 

Ferritin 110,0(11-485) 36(5-88) 120,5(8-862) 52,4(18-205) 0,0001 

D Vit, 9,6(4,0-33,7) 18,9(5,2-34,5) 19,2(4-53) 17,35(4-45) 0,040 

T,Kol 122,5(36-194) 165(95-242) 168,5(87-260) 164(92-278) 0,027 

HDL 32,1(6,5-44,8) 41(26,5-67,0) 39,5(17,3-72,0) 38,0(30-71,3) 0,0001 

LDL 81,0(12-116) 90(44-182) 96(42-168) 100,5(58-184) 0,012 

TG 99,0(35-285,0) 99,0(37-422) 95(61-276) 111,0(64-301) 0,829 

Albümin 3,1(2-4) 3,7(3-5) 3,4(3-4) 3,5(3-4) 0,0001 

ALP 63,5(45-302) 51,0(22-97) 65(40-345) 53,5(40-113) 0,0001 

HES 4,0(2-6) 0,0(0-1) 4,0(2-6) 4,0(2-7) 0,0001 

IL-1 24,7(5,2-61,6) 18,0(0,0-57,9) 27,5(11,0-689,2) 9,3(0,0-161,3) 0,0001 

IL-6 139,7(30,6-1840,6) 37,7(0,0-124,9) 229,1(43,5-1515,2) 28,5(0,0-307,1) 0,0001 

TNF-ALFA 8,7(1,4-87,1) 6,2(0,0-26,6) 8,5(2,7-18,3) 6,7(0,0-22,4) 0,0001 

CFS 6,0(4-7) 2,0(1-2) 5,0(4-6) 3,0(2-5) 0,0001 

SF-36 59,2 (42,0-81,6) 87,2(79,8-93,5) 61,2(52,2-78,2) 74,4(59,4-83,4) 0,0001 

 

Tablo-2: Kontrol grubunun diğer gruplarla karşılaştırılması 

 AE (n=22)*SS (n=19) 
karşılaştırma 
sonuçları 

RA (n=20)*SS (n=19) 
karşılaştırma sonuçları 

OA (n=20)*SS (n=19) 
karşılaştırma 
sonuçları 

 p p p 

B2 Mikroglobulin 0,0001 0,0001 0,003 

Sedim 0,002 0,0001 0,708 

CRP 0,0001 0,0001 0,0001 

Prokalsitonin 0,0001 0,0001 0,057 

WBC 0,043 0,224 0,194 

HB 0,012 0,002 0,184 

HTC 0,004 0,005 0,095 
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PLT 0,522 0,074 1,000 

MCV 0,619 0,923 0,857 

Fe/TIBC 0,113 0,015 0,054 

Ferritin 0,0001 0,0001 0,009 

B12 0,314 0,879 0,901 

Folat 0,734 0,647 0,771 

PTH 0,601 0,708 0,204 

D Vitamini 0,013 0,879 0,879 

T. Kolesterol  0,033 0,569 0,923 

HDL 0,0001 0,967 0,336 

LDL 0,069 0,513 0,184 

TG 0,539 0,708 0,792 

T. Protein 0,024 0,008 0,014 

Albumin 0,0001 0,004 0,019 

ALP 0,001 0,008 0,283 

GGT 0,004 0,009 0,857 

AST 0,105 0,835 0,496 

ALT 0,073 0,079 0,050 

HES 0,0001 0,0001 0,0001 

IL-1 0,158 0,014 0,351 

IL-6 0,0001 0,0001 0,461 

TNF-ALFA 0,075 0,101 0,967 

CFS 0,0001 0,0001 0,0001 

SF-36 0,0001 0,0001 0,0001 

 

Tablo-3: B2M ile diğer değişkenler arasındaki korelasyon 

 AE SS RA OA Toplam 

  B2 
Mikroglobulin 
(n=22) 

B2 
Mikroglobulin 
(n=19) 

B2 
Mikroglobulin 
(n=20) 

B2 
Mikroglobulin 
(n=20) 

B2 Mikroglobulin 
(n=81) 

  r p r p r p r p   

Yaş  -0,23 0,303 0,59 0,008 0,57 0,009 0,44 0,052 0,41 0,0001 

Sedim 0,37 0,083 -0,15 0,540 0,22 0,332 0,12 0,596 0,44 0,0001 

CRP 0,51 0,017 -0,02 0,933 0,16 0,494 0,48 0,031 0,67 0,0001 

Prokalsitonin 0,28 0,206 0,49 0,030 0,27 0,238 -0,24 0,300 0,49 0,0001 

WBC 0,41 0,061 -0,32 0,185 0,37 0,109 0,26 0,257 0,31 0,005 
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HB -0,1 0,523 -0,45 0,050 -0,11 0,634 -0,31 0,179 -0,39 0,0001 

HTC -0,22 0,336 -0,52 0,021 -0,18 0,445 -0,29 0,204 -0,45 0,0001 

PLT -0,22 0,320 -0,24 0,314 0,33 0,147 -0,22 0,335 -0,060 0,596 

MCV 0,05 0,826 0,02 0,926 -0,02 0,946 -0,10 0,666 -0,01 0,948 

Fe/TIBC -0,22 0,315 0,05 0,832 -0,16 0,486 -0,06 0,803 -0,26 0,020 

Ferritin 0,35 0,115 0,09 0,706 0,22 0,356 0,07 0,748 0,48 0,0001 

B12 -0,20 0,364 -0,59 0,007 -0,06 0,801 -0,08 0,743 -0,10 0,362 

Folat -0,27 0,220 -0,22 0,366 -0,45 0,046 0,07 0,757 -0,12 0,265 

PTH 0,27 0,221 -0,05 0,825 -0,07 0,765 0,31 0,18 0,17 0,128 

D Vitamini -0,16 0,473 -0,56 0,013 -0,15 0,535 -0,48 0,030 -0,36 0,001 

T. Kolestrol -0,08 0,720 -0,29 0,215 -0,27 0,249 -0,33 0,149 -0,20 0,066 

HDL -0,31 0,168 -0,31 0,192 -0,18 0,446 -0,38 0,099 -0,42 0,0001 

LDL 0,01 0,996 -0,12 0,615 -0,37 0,106 -0,28 0,236 -0,214 0,056 

TG 0,14 0,537 0,23 0,345 -0,07 0,75 -0,29 0,200 -0,04 0,733 

T. Protein 0,16 0,470 -0,43 0,069 0,25 0,273 0,27 0,255 -0,15 0,161 

Albümin -0,01 0,988 -0,57 0,010 -0,44 0,053 -0,05 0,831 -0,50 0,0001 

ALP 0,07 0,743 -0,51 0,024 -0,44 0,049 0,07 0,758 0,27 0,013 

GGT 0,17 0,437 -0,16 0,503 0,38 0,097 -0,06 0,795 0,33 0,002 

AST 0,15 0,512 -0,15 0,522 -0,13 0,582 -0,20 0,391 0,04 0,715 

ALT 0,08 0,725 -0,49 0,034 -0,21 0,366 -0,49 0,029 -0,26 0,019 

HES 0,38 0,082 0,0 1,000 0,37 0,102 0,58 0,007 0,61 0,0001 

İL-1 -0,11 0,632 -0,18 0,454 0,04 0,845 0,06 0,777 0,15 0,174 

İL-6 0,33 0,127 0,25 0,301 0,31 0,178 0,15 0,518 0,51 0,0001 

TNF-ALFA 0,34 0,116 0,14 0,561 0,39 0,083 0,27 0,236 0,35 0,001 

CFS 0,71 0,0001 0,19 0,429 0,41 0,072 0,76 0,0001 0,77 0,0001 

SF-36 -0,66 0,001 -0,85 0,0001 -0,33 0,158 -0,66 0,001 -0,75 0,0001 

 

Tablo-4: B2M düzeyini etkileyen risk faktörleri: 

 Standart Olmayan 
Katsayılar 

Standartlaştırıl
mış Katsayılar 

t p B2 Mikroglobulin düzeyi 
için %95 Güven Aralığı 

B Standart hata Beta   Alt Limit Üst Limit 

(Sabit ) 4,468 1,976  2,261 0,027 ,526 8,409 

Grup  ,138 ,105 ,120 1,313 0,193 -,072 ,347 

Yaş ,030 ,013 ,172 2,360 0,021 ,005 ,056 

İL-6 ,001 ,000 ,142 1,698 0,044 ,000 ,001 

TNF-ALFA ,022 ,009 ,169 2,368 0,021 ,004 ,041 
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D Vitamini -,010 ,009 -,082 -1,037 0,303 -,028 ,009 

HDL -,010 ,010 -,086 -1,031 0,306 -,030 ,009 

Ferritin ,001 ,001 ,075 ,913 0,364 ,000 ,002 

MCV ,021 ,015 ,103 1,419 0,160 -,008 ,050 

SF-36 -,065 ,015 -,638 -4,495 0,0001 -,094 -,036 

HES -,071 ,094 -,104 -,762 0,448 -,258 ,115 

 

SONUÇLAR:  

B2M düzeyini toplam 81 hastada incelediğimizde B2M yaş, CRP, sedim, prokalsitonin, 

BK, ferritin, HES, IL-6, TNF alfa, CFS ile pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır. 

Bununla birlikte B2M hemoglobin, htc, Fe/TİBC (TSAT), D-vitamini, HDL, albümin ve SF-

36 ile negatif korelasyon gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. B2M düzeyi yükseldikçe 

hastanın yaşam kalitesinin azaldığı korelasyon testi ile gösterilmiştir. Yaş, IL-6, TNF-alfa 

değişkenlerinin arttığı ve SF-36‟nın düşük olduğu durumlarda B2M düzeyinin yükseldiği 

bulunmuştur. Akut enfeksiyon grubu ile sağlıklı hastaları karşılaştırdığımızda inflamatuar 

belirteçlerden CRP, IL-6, sedimantasyon, BK, ferritin, prokalsitonin, TNF-alfa düzeyi ile 

birlikte B2M düzeyi de yüksek saptanmıştır. Benzer şekilde RA’lı hasta grubunu 

inflamatuar belirteçler açısından OA ve sağlıklı grup ile karşılaştırdığımızda; ESH, CRP, 

prokalsitonin, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa ile birlikte B2M düzeyi de yüksek 

saptanmıştır. Çalışma sonuçlarımız serum B2M seviyesinin kırılganlığı göstermede en az 

SF36 ve CFS skoru kadar değerli olduğunu desteklemektedir.  
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Exploring The Compatibility Between Emotional Intelligence 
and Social Problem-Solving Skills of Family Physicians  

Erkan Döner, İbrahim Efe Efeoğlu  

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı  

 

With the increasing number of family health centers & clinics as a result of 

the rising population around Turkey, family physicians become to have a 

remarkable role to cope with health issues primarily. Since the diffusion of 

the Covid-19 pandemic among individuals, the workload of doctors has 

reached excessive levels which affect their perceptions, behaviors, and 

attitudes being an outcome of emotional intelligence. Besides, the external 

and internal challenges pointing out social problems (mostly occurred by 

physical resources, less adequate relaxation times, patient and patient 

relatives undesired reactions) have compelled the family physicians to find 

out solutions. According to studies investigated, individuals with a high emotional 

intelligence level can embrace social problems willingly and generate possible solutions 

through social problem-solving skills. Therefore, this study was aimed to explore the 

compatibility between the emotional intelligence and social problem-solving skills of 

the family physicians who have encountered with challenges and struggles to maintain 

societies’ health restrained. After the statistical investigations and literature reviews, it 

apparently observed that there is a significant relationship between the emotional 

intelligence and social problem-solving skills of family physicians. Moreover, the sub-

dimensions of emotional intelligence scale as optimism\mood regulations, appraisal of 

emotions, and utilization of emotions have a significant correlation between positive & 
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negative problem orientation and impulsive problem-solving styles. The family 

physicians should be aware of emotions have an effective role to form social problem-

solving skills. It can be concluded that the more emotionally intelligent family physicians 

have acquired social problem-solving skills effectively. 

Keywords: Emotional intelligence, social problem-solving skills, family physicians 
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COVID-19 Testi Pozitif Olan Hastaların Tam Kan Sayımı 
Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

Muhammet Kızmaz 

Sivas Gemerek Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-5408-3399)  

 

Giriş: 2019 yılı sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, hızla diğer 

ülkelere yayılan ve Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ilan 

edilen COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı), birçok vaka ve ölüme neden 

oldu. Şimdiye kadar etkili bir tedavi bulunamamıştır, bu nedenle hastalığın 

yayılmasını önleyen en önemli tedbirlerden biri şüpheli kişileri ve test 

sonucu pozitif kişileri karantinaya almaktır. Hızlı klinik tanı için şüpheli 

vakalar yerine tanı özellikleri ve algoritmalara ihtiyaç vardır, böylece 

hastaların izolasyonu ve tedavisi daha hızlı başlayabilir. PCR testi COVID-19 

tanısında altın standarttır ancak ulaşımı zor ve uzun zamanda çalışılabilen 

bir testtir. Tam kan sayımı hızlı, maliyeti düşük ve kolay ulaşılabilir bir testtir. Bu 

çalışmada COVID-19 pozitif hastalar ile COVID-19 negatif hastalar arasında tam kan 

sayımları arasındaki farklar karşılaştırılmak istenilmiştir.  

Metodlar: Çalışma retrospektif olarak dosya taraması şeklinde yapılmıştır. Çalışmaya 

COVID-19 testi pozitif 34 hasta ve COVID-19 testi negatif 31 hasta alınmıştır. COVID-19 

ayırıcı tanısını düşündüren klinik semptomlarla aile hekimliği polikliniğine başvuran ve 

PCR test sonucu pozitif çıkan hastalar COVID-19 grubuna, test sonucu negatif çıkan 

hastalar kontrol grubuna dahil edilmiştir. Kronik böbrek hastalığı geçmişi, malignite, 

romatolojik hastalık, periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalık ve antiplatelet 
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veya antiagregant tedavi alan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Veriler SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) 22 programında değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Yaş ve cinsiyet olarak iki grup arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). WBC 

(White Blood Cell), LYM (Lenfosit), LYM% (Lenfosit Yüzdesi) ve PLT (Trombosit) değerleri 

anlamlı olarak COVID-19 pozitif grupta daha düşük bulunmuştur (Sırasıyla p:0,001, 

p<0,001, p<0,001 ve p:0,007). GR%, MPV/PLT (Ortalama Trombosit Hacmi/Trombosit 

Sayısı), PLT/LYM ve GR/LYM (Granülosit/Lenfosit) değerleri COVID-19 pozitif grupta 

anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (Sırasıyla p<0,001, p:0,27, p<0,001 ve p<0,001). 

COVID-19 pozitif grupta yaş ile GR, RBC, HGB ve HCT arasında negatif yönde anlamlı 

korelasyon bulunmuştur (Sırasıyla p:0,42, p:0,001, p:0,011 ve p:0,06). Receiver 

operating curve (roc) analizi hesaplaması sonucunda Wbc kesim değeri 5,3 sensitive 

%54,8 spesifite değeri %83,1 (area under the curve (AUC):0.745, p=0.001), LYM kesim 

değeri 2,25 sensitive %96,8 spesifite değeri %58,1 (AUC:0.878, p<0.001), LYM% kesim 

değeri 33,9 sensitive %87,1 spesifite değeri %67,7 (AUC:0.834, p<0.001), PLT kesim 

değeri 159,5 sensitive %48,4 ve spesifite %80,6 (AUC:0,680, p=0.015) olarak 

hesaplanmıştır.  

Sonuç: Hemogram parametrelerinde COVID-19 hastalarında diğer hastalara göre 

anlamlı bir değişiklik olmaktadır. Tek başına hemogram COVİD-19 tanısında 

kullanılamasa da ilerde tanı için oluşturulabilecek algoritmalar içinde yer alabilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tam Kan Sayımı, Tanı 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1102 

Evaluation of The Relationship Between Haemogram 
Parameters and Stenosis Severity in Patients with Mitral 
Stenosis  

Salih Topal  

Gazi University Medicine Faculty, Department of Cardiology, (0000-0002-3210-5822)  

 

Introduction  

The numbers of neutrophils, lymphocytes, monocytes and platelets 

obtained from the complete blood count and their ratios can be used as an 

indicator of inflammation. Although it has been suggested that simple 

inflammatory indicators such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet 

lymphocyte ratio (PLR) and monocyte lymphocyte ratio (MLR) derived from 

these parameters may indicate the severity of mitral stenosis (MS). There is 

no study comparing the predictive value of them. This study aims to 

evaluate the relationship of NLR, PLR, MLO with the severity of stenosis in patients with 

rheumatic MS and to reveal which parameter can be a better predictor.  

Methods: Patients who diagnosed with MS between 2010-2020 years were included in 

this retrospective study. Demographic features, complete blood count, serum 

biochemistry, and transthoracic echocardiography data were recorded. The patients 

were divided into three groups according to planimetric mitral valve area as severe MS 

(≤1.5 cm2), moderate MS (1.5-2.0 cm2) and mild MS (>2.0 cm2). NLR, PLR and MLR levels 

were compared between groups.  
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Results: A total of 768 patients with MS included in the study. Mean age and 

hypertension prevalence were similar between the groups. Diabetes and 

hyperlipidemia prevalence was significantly higher in the mild MS group compared to 

other groups. Creatinine levels of the mild MS group and HDL levels of the severe MS 

group were significantly lower compared to other groups. While mitral regurgitation 

grades were similar between the groups, tricuspid regurgitation grades, transmitral 

diastolic gradients and maximum systolic pulmonary artery pressures were detected to 

be higher with the increasing severity of stenosis. PLR was similar between the groups. 

NLR was detected to be higher in severe MS groups close to statistical significance. MLR 

was significantly higher in the severe MS group compared to other groups. There was a 

statistically significant but weak correlation between MLR and transmitral diastolic 

gradients (correlation coefficient 0,141, p-value <0,001 for peak transmitral diastolic 

gradient, correlation coefficient 0,140, p-value <0,001 for mean diastolic transmitral 

gradient).  

Conclusion: MHR but not NLR and PLR is associated with the severity of mitral stenosis. 

Keywords: Haemogram Parameters, Severity of Mitral Stenosis 
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Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Yatan Bebeklerin 
Değerlendirilmesi  

Mehram Pedram, Tuğba Çaviş, Dilek Şen Dokumacı  

Bursa Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği  

 

Amaç: Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan hastaların 

gebelik haftası, doğum ağırlıkları, ortalama hastanede yatış süreleri ve 

nedenleri, mortalite oranı ve nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Mart 

2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 272 olgunun gebelik 

haftası, doğum ağırlığı, hastaneye yatış nedenleri ve süresi tıbbi kayıtlardan 

geriye dönük olarak incelendi.  

Bulgular: Hastaların 110’u kız (%40,4), 162’si erkek (%59,6) olmak üzere 

toplam sayısı 272 idi. Hastaların doğum ağırlıkları incelendiğinde normal doğum ağırlıklı 

156 (%57,3), düşük doğum ağırlıklı(<2500 gr) 85 (%31,2) hasta, çok düşük doğum 

ağırlıklı(<1500gr) 15 (%5,5), çok çok düşük doğum ağırlıklı(<1000gr) 16 (%6) hasta 

mevcuttu. Doğum haftasına göre baktığımızda ileri derecede prematür (<32 hafta) 37 

(%13,6) hasta, orta prematür ( 32-34 hafta) 21 (%7,7) hasta, geç prematür (34-37 hafta) 

54 (%19,9) hasta, term (>37 hafta) 108 (%39,7) hasta mevuttu. Hastalardan 52 (%19,1) 

tanesinin ise doğum haftası belirtilmemiş idi. Hastaların yatış nedenleri incelendiğinde 

en sık neden %34’lük bir oranla TTN (yenidoğanın geçici takipnesi) olarak belirlendi. 

Diğer nedenler sıklık sırasına göre prematürite+TTN (%10,3), sepsis (%5,5), yenidoğan 

sarılığı (%3,7), hipoglisemi (%3,7), prematürite+RDS (respiratuar distress sendromu) 
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(%2,6), Covid-19 şüphesi (%2,2), konvülziyon (%1,1), pnömoni+sepsis (%0,73), 

konjenital kalp hastalığı (%0,73) idi. Daha az oranlarda da mekonyum aspirasyonu, 

ösefagus atrezisi, Rh uyumsuzluğu, diabetik anne bebeği gibi tanılar da mevcuttu. 

Hastaların 194’ü (%71,3) şifa ile taburcu edilirken, 3’ü (%1,1) 3.basamak yenidoğan 

yoğun bakım ünitesine, 4’ü (%1,5) çocuk cerrahisine sevk edilmişti. Hastaların 2’si (%0,7) 

çocuk yoğun bakıma, 18’i (%6,6) 1.basamak yenidoğan yoğunbakım ünitesine 

nakledilmişti. Hastaların 6’sı (%2,2) ex olmuştu. Ölüm nedenleri incelendiğinde 

prematüre+TTN ilk sırayı alırken, diğer nedenler sepsis ve trizomi 13 idi. Hastalardan 

45’inin (%16,6) ise yatışı devam etmekteydi. Radyolojik değerlendirmede 4 (%1,5) 

preterm olguda BT kanıtlı grade 4 intrakranial kanama izlendi.  

Sonuç: Perinatal ve neonatal bakım alanındaki gelişmeler, daha fazla sayıda prematüre 

veya riskli bebeğin yaşamasına olanak sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

prematür doğum oranı gelişmiş ülkelerdekinden daha yüksektir. Asya’da, preterm 

doğumun insidansı %7,2 ile % 13,6 arasında iken Avrupa ülkelerinde bu oran % 6 ile % 

8,6’dır. Türkiye’de bu oran ile ilgili sağlıklı veriler tam olarak bulunmasa da yaklaşık 

%11,9 olduğu sanılmaktadır. Çalışmamızda saptandığı gibi yenidoğan ölümlerinin 

önemli bir kısmı prematüre doğum, enfeksiyon ve konjenital anomalilere bağlıdır. Bu 

sonuç ülke verileriyle benzer bulunmuştur. Önlenebilir ölüm nedenlerini ve oranlarını 

azaltmak için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli antenatal bakımın 

sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşullarda sağlanması gereklidir.   

Anahtar Kelimeler: Prematür, Yenidoğan, Yoğunbakım 
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Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Çalişanlarında Corona Aşısı 
Sonrası Görülen Yan Etkilerin Değerlendirilmesi    

Nemmezi Karaca S1, Baltacıoğlu Ş2, Akdeniz L3, Alkan M4, Demirel Y5    

1,2,3,4,5Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 
Aile Hekimliği AD.  
1Dr. Öğr. Üyesi, ORCID Number: 0000-0002-4853-8366  
5Prof. Dr. ORCID Number: 0001-0002-6105-0293   

 

Amaç: Aşıların yan etki profili, toplumun o aşıya karşı tutumunu 

etkilemektedir (1,2). Bu çalışmanın amacı; yeni CoronaVac aşısının ilk olarak 

uygulandığı sağlık çalışanlarında yan etki profilinin ve sıklığının tespit 

edilmesidir.    

Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı tarzda dizayn edilen bu çalışma Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde CoronaVac aşısı uygulanan sağlık 

çalışanları üzerinde yürütülmektedir. Çalışmanın evrenini hastanemiz aşı 

takip sisteminde kayıtlı 2450 kişi oluşturmaktadır. Ulaşılabilen 484 kişi çalışmaya dahil 

edilmiştir. Tüm katılımcılara sosyo-demografik verileri, alerji, ek hastalık, COVİD-19 

enfeksiyon öyküsü ve aşı yan etkilerini içeren 20 soruluk anket formu, araştırmacılar 

tarafından telefon görüşmesi ile doldurulmuştur. Veriler SPSS (versiyon 23.0) paket 

programına girilerek; analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ki-kare ve Student t 

testi kullanılmıştır. Yanılma düzeyi 0,05 kabul edilmiştir.   

Bulgular: Çalışmaya katılan 484 kişinin 236’sı (%48,8) erkekti. Yaş ortalamaları 33,8±9,8 

olup; 18-63 arasında değişmekteydi. Katılımcıların 106’sı doktor (%21,9), 102’si 

hemşire/ebe (%21,1), 276’sı diğer sağlık çalışanıydı (%57) ve 35 (%7,2) kişinin kronik 

hastalık öyküsü bulunmaktaydı.   Birinci doz CoronaVac aşısı sonrası 166 (%34,3) kişide 
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en az bir yan etki yaşandığı öğrenildi. Baş ağrısı (%31,32), aşı yerinde ağrı/şişlik/kızarıklık 

(%30,12), halsizlik/yorgunluk (%26,50), yaygın eklem/kas ağrısı (%17,47) ve 

bulantı/kusma (%7,8) en sık gelişen yan etkiler olarak belirtildi. Yan etkiler erkeklere 

kıyasla kadınlarda daha fazla görüldü (p=0,013). Meslek grupları arasında 

hemşire/ebelerde yan etki bildiriminin diğer gruplara kıyasla anlamlı seviyede daha 

yüksek olduğu belirlendi (p=0,017). Astım/KOAH’lı bireylerde ve alerji öyküsü 

bulunanlarda olmayanlara kıyasla yan etki görülme sıklığı istatistiksel açıdan anlamlı 

seviyede yüksekti (sırasıyla p1=0,047 ve p2=0,005). Hemşire/ebelerde yan etkiler 

nedeniyle ilaç kullanımı diğer gruplara kıyasla anlamlı seviyede daha sıktı (p=0,001).    

Sonuç: Çalışmamız halen devam etmekte olup, paylaştığımız sonuçlar bir ara 

değerlendirmedir. Elimizdeki verilere göre aşı sonrası yaşanabilecek yan etki profili çok 

ciddi yan etkiler içermemektedir. Aşı, yan etkileri anlamında güvenli ve tolere edilebilir 

görünmektedir. Ayrıca çalışmamızda ortaya çıkan yan etki profili, daha önce yayınlanan 

Faz-3 çalışması ‘ara dönem’ sonuçları (3) ile paralellik göstermiştir. Bizim çalışmamızda 

yan etki görülme oranları daha yüksek bulunmuştur.    

Kaynaklar: 

1. WHO, The SAGE Vaccine Hesitancy Working Group. What Influences Vaccine Acceptance: A 
Model of Determinants of Vaccine Hesitancy (Available from: 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2013/april/1_Model_analyze_driversof
vadrive Confidence_22_March.pdf), (Accessed Date: April 2021). 

2. Argüt N, Yetim A, Gökçay G. Aşı Kabulünü Etkileyen Faktörler. J Child 2016;16(1-2):16-24. 

3. TUSEB Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı. CoronaVac Aşısı Ara Etkililik 
Sonuçları. (Erişim tarihi: Nisan 2021), (Erişim 
Adresi: https://www.tuseb.gov.tr/haberler/coronavac-asisi-ara-etkililik-sonuclari). 
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Akut İnferior Myokart İnfarktüsü ve Senkop Sonrası Araç İçi 
Trafik Kazası 

İbrahim Halil Damar  

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı  

 

Amaç: Bu vakada araç içinde seyir halinde iken akut inferior miyokart 

infarktüsü ve buna bağlı senkop sonrası trafik kazası geçirildiğinde olası 

durumlar ve çözüm yollarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem:  75 yaşında bir erkek hastanın yakınlarından alınan anamneze göre 

kazadan önceki iki-üç gün içerisinde aralıklı olarak gelişen göğüs ağrısı 

yakınması olmakta imiş. Kaza esnasında hastamız araç sürmekte olup 

aniden gelişen göğüs ağrısı ve devamında bilinç kaybı olması üzerine araç 

hakimiyetini kaybetmiş. Kaza sonrası 112 tarafından kardiyak arrest olarak 

değerlendirilen hasta kardiyopulmoner resisütasyon uygulanarak acil 

servise getirilmiş. Acil serviste çekilen EKG akut inferior myokart infarktüsü olarak 

değerlendirilmesi üzerine koroner anjiyografi amaçlı merkezimize sevkedilmiş.  

Bulgular: Hasta, acil serviste değerlendirildiğinde bilinci kapalı entübe idi. Tansiyon 

130/80, kalp hızı; 78 a/dk, EKG; Sinüs ritmi, inferiorda ST elevasyonu, EKO; Ejeksiyon 

fraksiyonu % 45, inferior ve posterior duvar hipokinetik, hafif derecede mitral kapak 

yetersizliği şeklinde raporlandı. Rutin tetkiklerinde serum kreatinin: 1,55 mg/dl, 

troponin:4,38 ng/ml (0-0,16), lökosit: 17,1 103/Ul, hemoglobin: 14,9 g/dl, trombosit: 288 

103/Ul, kan gazında Ph:7,4, Pco2: 47,1 mmHg, SO2: 97.9 % şeklinde idi. Herhangi bir 

elektrolit bozukluğu yoktu. Hasta koroner anjiyografi laboratuvarına alındı. Yapılan 

anjiyografide; Sol anterior inen (LAD) arterde proksimal %70 lezyon, Sirkumfleks (CX) 
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arterde %40 lezyon, Sağ koroner arterde (RCA) total tromboze (%100 tıkalı) lezyon tespit 

edildi. RCA’ ya acil girişim kararı alınarak perkütan transluminal koroner anjioplasti 

işlemi uygulandı. Tam açıklık sağlandı. Komplikasyon olmadı. LAD lezyonu için elektif 

işlem kararı alındı. Düşük molekül ağırlıklı heparin, asetil salisilik asit, tikagrelor, 

betabloker, ACEİ ve statin tedavisi başlandı.  

Sonuç: Araç içi trafik kazalarının çoğu araç kullanan kişilerin dikkatsizliği sonucu olsa da, 

senkop ile sonuçlanabilen akut koroner sendrom, ventriküler aritmiler, akut 

serebrovasküler oklüzyon, pulmoner emboli gibi hayatı tehdit eden hastalıklar sonucu 

da olabilmektedir. Araç içi trafik kazası esnasında özellikle bilinç kaybı olan hastaların 

EKG’si olası bir akut koroner sendrom veya hayatı tehdit edici aritmilerin atlanmaması 

için dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Akut İnferior Myokart İnfarktüsü, Senkop, Araç İçi Trafik kazası 
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Awareness of Breast Milk and Breastfeeding Practices Among 
Female Healthcare Workers in Bezmialem Vakıf University  

Suheda Erdem Ozdemir1, Feyza Ustabaş Kahraman2 Aysegul Dogan Demir2  

1 Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey  
2 Bezmialem Vakif University, Faculty of Medicine, Departmet of Pediatrics, Istanbul, 
Turkey  

 

Introduction: Although breast milk is really important for the health of 

babies and mothers, there are still problems in starting and continuing 

breastfeeding. It’s known that there are lots of factors effecting 

breastfeeding practices but there’s no doubt that knowledge and attitude 

of healthcare professionals have a major role about this. For healthy 

generations, All healthcare professionals -especially female ones- should 

convey their knowledge and experience to mothers about this issue.  

Method: In this study we aim to evaluate the awareness about the 

importance of breast milk among female healthcare workers and learn about their own 

breastfeeding practices with a 40-question survey. 117 female healthcare workers 

participated in our study, with or without children who works currently in Bezmialem 

Vakif University Hospital. The data obtained were evaluated with the SPSS analysis 

method.  

Results: 68 (59%) physicians, 29 (25%) nurses and 19 (16%) healthcare workers from 

other professions participated in our study. The average age is 30 and 34% of them 

stated that they have children. Those who gave only breast milk to their first born baby 

for the first 6 months constitute 50% of those who have children. And those who 
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continued breastfeeding for at least 2 years are only 24% of the mothers. 10% of them 

stated that their babies did not receive breast milk at all. The average knowledge level 

point is 65%. We found out that knowledge levels are correlated with age (p=0,015) and 

profession (p=0,007). Also those who educates mothers in their professional life 

(p=0,0001) and who attended an education programme (p=0,0001) have a higher level 

of knowledge.  

Conclusion: As a ‘baby friendly’ foundation and a faculty university we must handle this 

issue more carefully in the faculty education for students and in the service training for 

professionals. 

Keywords: Breastfeeding, Healthcare Workers, Breast Milk, Knowledge Level 
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Meme Kanserli Hastalarda Lenfovasküler İnvazyonun Ameliyat 
Öncesi Tahmini ve Prognoz Üzerine Etkisi  

Servet Kocaöz1, Bülent Çomçalı2, Buket Altun Özdemir3  

1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-0085-2380) 
2Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-2111-1477) 
3Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-1043-8108) 

 

Giriş: Kadın meme kanseri 2020 yılı verilerine göre 2.3 milyon yeni vaka 

insidansı ile kadın kanserlerinin önde gelen nedenidir. Dünya çapında 

kansere bağlı ölümler arasında 685.000 ölümle beşinci sırada yer almaktadır 

(1). Meme kanserinde lenfovaskülerinvazyon (LVI)’un saptanması, 

metastatik potansiyelin bir göstergesidir. Ayrıca, LVI’un varlığının kötü 

prognozla ilişkili olduğu gösterilmiştir (2,3). Meme kanserli hastalarda 

aksiller lenf nodu metastazı olup olmadığının doğru tahmin edilmesi 

hastanın ameliyat şeklini, tedavisini ve prognozunu belirlemede önemlidir 

(4,5). Aksiller lenf nodu metastazının ultrasonografi (USG) ile tahmini %39-59.2 arasında 

değişmektedir (6,7). USG’nin ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile kombine 

edildiğinde duyarlılığı %71.1-88.46’ya çıkmaktadır (7,8). Elastografi ile kombine 

edildiğinde USG’nin metastatik lenf nodunun tahmini %93.2’ye çıkmaktadır (9). Sentinel 

lenf nodu biyopsisi (SLNB)’nin yanılma oranı %10’dan azdır (10). Ancak ameliyat 

esnasında lenf nodu metastazı olup olmadığını ortaya koyar. Doğru bir ameliyat 

planlaması yapabilmek için yüksek risk taşıyan hastalarda aksiller lenf nodu metastazı 

(LNM) ve LVI varlığını ameliyattan önce gösterilmelidir. Bu nedenle çalışmamızda 

preoperatif USG’de lenf nodu görünümü ile LVI varlığını arasında bir ilişki olup 

olmadığını araştırmayı amaçladık.  

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

6
7

6
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1113 

Materyal ve Metotlar: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara 

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerinde 1 Nisan 2010 yılı ile 31 

Ekim 2018 yılları arasında opere edilen 798 invaziv meme kanserli hasta çalışmaya alındı. 

229 hastanın verilerinde eksiklik olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. 569 hastanın 

retrospektif olarak yapılan dosya taramasından hastanın yaşı, histopatoloji raporundan 

östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR), İnsan epidermal büyüme faktörü 

reseptörü 2 (HER2), lenfovasküler invazyon durumu, aksiller lenf nodu metastaz 

durumu, multifokalite durumu, tümörün çapı, histopatolojik tipi, tümörün histopatolojik 

derecesi kaydedildi. Ayrıca, preoperatif USG’sinde aksiller lenf nodunun görünümü 

kaydedildi. Hastaların takip notlarından ölüm tarihleri bulunarak genel sağkalım süreleri 

hesaplandı.  

İstatistiksel analizler için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) yazılım versiyonu 

25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanıldı. Hastalar LVI olup olmamasına göre iki 

guruba ayrıldı. Hastalardan 211’inde LVI olduğu 358’inde ise LVI olmadığı saptandı. 

Kategorik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri, sıklığı ve yüzdeleri rapor edilmiştir. LVI 

ile USG’de tümör çapı arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için Mann-Whitney 

U testi yapıldı. Anlamlı bir ilişki olduğu görüldüğü için ROC eğrisi alındı ve cut-off değeri 

belirlendi. Tümör çapının 2.25cm ve üzerinde olan hastalarda anlamlı olarak LVI daha 

yüksekti. Kategorik değişkenler için Ki-kare testi kullanarak LVI ile tanı anındaki yaş, 

tümör boyutu, histopatolojik alt tip, derece, multifokalite, LNM durumu ve preoperatif 

USG’de lenf nodunun görünümü arasındaki gruplar arasında farklılığın anlamlılığı 

incelendi. Meme kanserine özgü mortalite tehlike oranlarını (HR) tahmin etmek için Cox 

orantılı risk regresyon analizi gerçekleştirildi. P değeri <0.05 ise sonuçlar istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi.  
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Bulgular: Meme kanseri nedeniyle opere edilen hastalardan LVI saptanmayan hastaların 

yaş ortalaması 54.27±12.31 yıl ve LVI saptanmayan hastaların yaş ortalaması 

53.79±13.23 yıldı. Tümör çapının 2.25 cm ve üzerinde olan hastalarda LVI anlamlı olarak 

daha yüksekti (p < 0.001). Lenf nodu çapının 1.75 cm ve üzerinde olan hastalarda LVI 

anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.001). LVI olan hastaların olmayanlardan 0.3 kat daha 

fazla mortaliteye sahip oldukları bulundu (HR = 0.308, %95 CI: 0.179-0.531, p < 0.0001). 

Lenf nodunun kalın korteksli olması ile LVI arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p = 

0.930). Lenf nodu hilus kaybı olan hastalarda anlamlı olarak LVI saptanması daha 

yüksekti (p = 0.003). Lenf nodu hilus kabı olan hastalarda anlamlı olarak multifokal 

hastalık ve HER2 aşırı ekspresyonu saptandı (Sırasıyla p = 0.038, p = 0.008). Lenf nodu 

hilus kaybı olan hastalarda anlamlı olarak modifiye radikal mastektomi (MRM) ameliyatı 

daha çok yapıldı (p = 0.002).  

Sonuç: Meme kanserli hastalarda LVI varlığı hastanın prognozunu olumsuz olarak 

etkilemektedir. Kalın korteksli ve hilus kaybı olan hastalarda aksiller lenf nodu metastazı 

düşünülmelidir. USG eşliğinde İİAB yapılmalıdır. USG’de hilus kaybı olan lenf nodu varlığı 

LVI varlığını gösteren önemli bir bulgudur. Bu hastalarda hastanın sağkalım süresini 

uzatmak için MRM operasyonu tercih edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Lenfovasküler Invazyon, Lenf Nodu Metastazı, 
Sağkalım, Ultrasonografi 
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comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. N Engl 
J Med. 2003;349(6):546-53. 

 

  Tablolar Tablo 1. LVI ile preoperatif USG bulgularının karşılaştırılması. 

 LVI P value 

No Yes 

Tumor size < 2.25 cm N 129 125 <0.0001 

% 50.8 49.2 
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≥ 2.25 cm N 229 86 

% 72.7 27.3 

Lymph node size < 17.5 
mm 

N 325 162 <0.0001 

% 66.7 33.3 

≥ 17.5 
mm 

N 33 49 

% 40.2 59.8 

Thick cortex lymph 
node 

No N 8 9 0.930 

% 47.1 52.9 

Yes N 85 100 

% 45.9 54.1 

Lymph node hilus loss No N 87 86 0.003 

% 50.3 49.7 

Yes N 6 23 

% 20.7 79.3 

  

Tablo 2. Lenf nodu hilus kaybı ile bazı parametrelerin karşılaştırılması 

  Lymph node hilus loss P value 

No Yes 

Multifocality No N 123 15 0.038 

% 89.1 10.9 

Yes N 50 14 

% 78.1 21.9 

HER2 Status Negative N 140 17 0.008 

% 89.2 10.8 

Positive N 33 12 

% 73.3 26.7 

Surgical 
Technique 

Breast Conserving 
Surgery 

N 84 6 0.002 

% 93.3 6.7 

Simple Mastectomy N 25 2 

% 92.6 7.4 

Modified Radical 
Mastectomy 

N 64 21 

% 75.3 24.7 

Total N 173 29  

% 85.6 14.4 
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Covid 19 Döneminde Henüz Aşılanmamış Cezaevi Personelinin 
Anksiyete Puanlarının Değerlendirilmesi: Daha Büyük Bir Saha 
Çalışmasının İlk Sonuçları  

Süleyman Görpelioğlu 1(ORCID iD: 0000 0003 4579 5970), Ramazan 
Karadeniz2, Cenk Aypak3, Canan Emiroğlu4, Özlem Suvak5  
 
1SBÜ Ankara Dışkapı EAH Aile Hekimliği Kliniği  
2Kalecik Aile Sağlığı Merkezi 0615005 Nolu Birim  
3SBÜ Ankara Dışkapı EAH Aile Hekimliği Kliniği  
4SBÜ Ankara Dışkapı EAH Aile Hekimliği Kliniği  
5 SBÜ Ankara Dışkapı EAH Aile Hekimliği Kliniği    

 

AMAÇ: Pandemi döneminde cezaevi çalışanlarının normalden uzun süren 

mesailer, hastalık bulaşma ve yakın çevreye bulaştırma riski, pandemiye 

yönelik belirsizlikler, ilave kişisel koruyucu ekipmanlarla yürütülen görevler 

gibi faktörler nedeniyle, ruh sağlığının olumsuz etkilendiği gösterilmiştir. 

Alınan önlemler kapsamında açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin 30 

Mart 2020 tarihinden itibaren denetimli serbestlikle izinli sayılmalarından 

sonra bu cezaevleri boşaltılmıştır. Bu dönemde en azından sağlıkları ile ilgili çalışma 

ortamı kaynaklı streslerin ortadan kalkmasının, cezaevi çalışanlarının anksiyete düzeyini 

olumlu yönde etkileyebileceği hipotezinden yola çıkarak bu çalışma planlanmıştır.  

YÖNTEMLER: Daha büyük bir deneysel saha araştırmasının öncülü olarak 

gerçekleştirilen tanımlayıcı tipteki bu araştırma 01 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 

Ankara’da bir açık cezaevinde görevli toplam 39 personelle yapılmıştır. Herhangi bir 

örnekleme yöntemine başvurulmamış, ilçedeki tek aile sağlığı merkezine herhangi bir 

nedenle başvuranlara uygulanan bir çalışma sırasında cezaevinde çalışan tüm personele 
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ulaşılmıştır. Veriler Beck anksiyete ölçeği ile ve yüzyüze görüşülerek toplanmış; analizler 

IBM SPSS 25 programı ile yapılmıştır.  

SONUÇLAR: Çalışmaya katılanların yaş ortancası 48,00 (min:22, max:60, IQR: 16); 

%2,6’sı kadın %97,4’ü erkek; %15,4’ ü bekar %84,6’sı evliydi. Cezaevinin bulunduğu ilçe 

merkezinde yaşayanların oranı %59,0, şehir merkezinde yaşayanların oranı %38,5 ve 

ilçeye bağlı bir köyde oturanların oranı ise %2,5 di. Aynı evde yaşayan kişi sayısı 

ortancası 4 (min:1 max:10, IQR:1) olarak bulundu. Katılımcılardan %5,1’inin evinde enaz 

1 65 yaş üstü kişi bulunuyordu. Pandemi nedeniyle %2,5’i bir yakınını kaybetmişti.  Covid 

yönünden risk oluşturan sigara kullanımı katılanların %53,8’inde; immün sistemi 

etkileyecek bir hastalık varlığı ise %7,8’inde tespit edildi. Herhangi bir kronik hastalığı 

olanların oranı ise %28,2 idi. Beck anksiyete ölçeği puanları incelendiğinde medyan 

değerin 4 olduğu görüldü (min:0, max:40 IQR:7). Düşük düzeyde anksiyete olarak 

değerlendirilen 0-7 puan alanların oranı %74,4; hafif düzeyde anksiyete olarak 

değerlendirilen 8-15 puan alanların oranı %15,3; orta düzeyde anksiyete olarak 

değerlendirilen 16-25 puan alanların oranı %5,2; ve şiddetli düzeyde anksiyete olarak 

değerlendirilen 26-63 puan alanların oranı %5,2; olarak bulundu.  

TARTIŞMA: Stresli bir ortam olan cezaevlerinin, burada çalışan insanları sıradan yaşam 

stresörlerine karşı daha duyarlı hale getirerek psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasına 

neden olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada cezaevi 

çalışanlarının % 24.2’sinde depresyon, % 8.7’sinde anksiyete belirtileri bulunmuştur. 

Pandemi süresince zor şartlarda çalışmanın cezaevi çalışanlarının mevcut ruh hâlini 

olumsuz yönde etkilemesi beklenir. Ancak çalışmamızın sonuçlarında, bu dönemde 

cezaevi çalışanlarının Beck anksiyete ölçeği puanlarında daha düşük sonuçların elde 
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edildiği gözlenmiştir. Bu sonuçların nedeninin araştırmamızın yürütüldüğü cezaevinin 

nispeten daha uyumlu mahkumların alıkonulduğu açık cezaevi statüsünde olması, 

cezaevinde kalan mahkumların araştırmanın yapıldığı dönemde denetimli serbestlikle 

evlerine yollanmış olması ve çalışma popülasyonunun küçük olması olabileceği 

düşünülmüştür. Kesin nedensel bağlantı için detaylı ve daha büyük popülasyonu içeren 

araştırmaların yapılması gereklidir.   

Anahtar Kelimeler: Hapishaneler, Pandemi, Anksiyete, Çalışan Sağlığı 
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Delici Göz Yaralanmalarında Demografik ve Klinik Veriler ile 
Koruyucu Hekimliğin Önemi 

Özge Pınar Akarsu Açar1, Sibel Zırtıloğlu2  

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz 
Hastalıkları Kliniği (ORCID iD: 0000-0003-4424-2215)  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz 
Hastalıkları Kliniği (ORCID iD: 0000-0003-1375-6643)  

 

Amaç: Delici göz yaralanması nedeniyle acil göz polikliniğine başvuran 

hastaların etiyolojik ve oftalmolojik açıdan değerlendirilmesi.  

Gereç-yöntem: Ocak 2018- Nisan 2021 tarihleri arasında delici göz 

yaralanması nedeniyle kliniğimizde opere edilen hastaların dosyaları 

retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Hastalar, çocuk (0-18 yaş) ve 

erişkin (18 yaş üzeri) yaş grubu olmak üzere 2 grupta incelendi. Hastalarda; 

göz yaralanmasına yol açan etken, cerrahi öncesi ve sonrası görme 

keskinlikleri, gözün yaralanma bölgesi, travmaya sekonder göz içi yabancı cisim varlığı 

ve katarakt gelişimi değerlendirildi.  

Sonuçlar: Hastaların otuzbiri çocuk, ellibeşi erişkin yaş grubundaydı. Çocukların yaş 

ortalaması 12.71 ± 8.43, erişkinlerin ise 43.11± 18.20 idi. Çocuk yaş grubunda göz 

yaralanmasına en sık yol açan etken % 34.5 ile bıçak ve makas iken erişkin yaş grubunda 

% 27.8 ile metalik cisimdi. Sağ ve sol gözler arasında travmaya maruziyet açısından 

istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0.55). Çocuk hastaların 15’inde (%48.4) korneal, 

13’ünde (%41.9) korneaskleral, 3’ünde (%9.7) skleral yaralanma mevcuttu. Erişkin 

hastaların 22’sinde (%40.7) korneal, 10’unda (%18.5) korneaskleral ve 22’sinde (%40.7) 

skleral yaralanma olduğu saptandı. Çocuk yaş grubunda 2 (%6.5) hastada göz içi yabancı 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

16
8

1
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1121 

cisim travmaya eşlik ederken, erişkinlerin 11’inde (%20.4) göz içi yabancı cisim 

mevcuttu. 14 (%45.2) çocukta travmaya lens yaralanması da eşlik ederken, 19 (%34.5) 

erişkinde lens yaralanmasının mevcut olduğu görüldü. Hastaların %63,9’unda başvuru 

anındaki görme keskinliği Snellen eşeli ile 0.1 ve altındaydı. Bunların içerisinde %12,5’i 

ışık hissi negatif, %33,3’ü ise ışık hissi pozitif ve el hareketi düzeyindeydi. Ameliyat 

sonrası görme keskinliği Snellen eşeli ile 0.1 ve altında olan hasta oranı %36,1 iken 

bunların %13’ünde ışık hissi negatif, %5,8’inde ise ışık hissi pozitif ve el hareketi 

düzeyindeydi.  

Tartışma: Delici göz yaralanmaları, önlenebilir görme kaybının önemli bir sebebi olarak 

kabul edilmektedir. Bizim çalışmamızda hastalarda %36 oranında legal körlük (Snellen 

eşeli ile ile 0.1 ve altında olan veya santral 20 dereceden daha dar bir görme alanı) 

geliştiği görülmüştür. Bu konuda, koruyucu hekimlik çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Delice göz yaralanmalarının önlenebilmesi amacıyla; çocuklarda ev kazaları açısından 

ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, erişkinlerde ise iş kazalarının azaltılması amacıyla 

koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasının öneminin anlatılması büyük önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Delici Göz Yaralanması, Görme Keskinliği, Legal Körlük, Koruyucu 

Hekimlik 
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Geriatrik Popülasyonda Atrial Fibrilasyon ve Düşme İlişkisi  

Onur Erdoğan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi (ORCID 0000-0002-5217-6425)  

 

Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF) en sık görülen kardiyak aritmidir ve tüm 

nedenlere bağlı ölüm riskini kadınlarda 2 kat erkeklerde 1,5 kat 

arttırmaktadır. AF prevalansı yaşla birlikte belirgin bir şekilde artar ve 65 yaş 

üstü hastalarda en sık görülen aritmidir. Düşme, yaşlı popülasyonda sıklıkla 

karşımıza çıkan tıbbi ve ekonomik sonuçları açısından önemli bir sağlık 

problemidir. Yüksek mortalite ve morbiditenin yanısıra, uzun süreli 

immobilizasyon ve buna bağlı komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu 

çalışmada kardiyoloji polkliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri hastalarda 

düşme sıklığı ve atrial fibrilasyon ile düşme arasındaki ilişkiyi araştırmayı planladık.  

Gereç ve yöntem: Kardiyoloji polkliniğine başvuran 65 yaş ve üstü, 187 atrial 

fibrilasyonu olan ve 186 normal sinus ritmi olan toplam 373 hasta çalışmaya dahil edildi. 

Hastaların demografik ve klinik verileri, son bir yıl içinde düşme varlığı kaydedildi. 

Kırılganlık değerlendirmesi için FRAIL skalası kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 74.47± 8.51 ve 241 (%64.6) kadın 

idi. Çalışmaya katılan 98 (%26.3) hastada son bir yıl içinde en az bir düşme öyküsü vardı 

ve 117 (%39.8) hastada FRAIL skalasına göre kırılgan idi. AF’si olan hastalarda düşme 

sıklığı olmayanlara kıyasla daha yüksek saptandı (odds ratio (OR) 4.124 %95 confidence 

interval (CI) 2.467-6.893, p <0.001).   AF’si olan hastaların olmayanlara kıyasla daha 
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kırılgan olduğu gözlendi (OR 3.652 %95 CI 2.352-5.672, p <0.001).  AF hasta grubu içinde 

diyabeti olan hastaların olmayanlara kıyasla düşme sıklığının anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu gözlemlendi (OR 2.937 %95 CI 1.549-5.569, P=0.001).  

Sonuçlar: Çalışmamızda geriatrik hasta grubunda AF, düşme sıklığı ile ilişkili bulunmuş 

olup bu hastaların büyük bir bölümünün antikoagülan kullanma zorunluluğu da göz 

önünde bulundurulursa; düşme hikayesinin sorgulanması, düşme sıklığını arttırabilecek 

medikasyonların gözden geçirilmesi, altta yatan değiştirilebilir risk faktörleri varsa 

düzeltmesi ve düşmeyi önleyici ev içi önlemler konusunda bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atrial Fibrilasyon, Düşme, Kırılganlık, Aritmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1124 

Akut ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların 
Statin Kullanım Durumları  

Hatice Solmaz 

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-
8474-1214)  

 

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tedavi seçeneklerinin sağladığı 

etkin iyileşmeye rağmen, tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önde 

gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Akut ST elevasyonlu miyokard 

infarktüsü (STEMI), koroner arter hastalığının en ciddi ve ölümcül 

sonucudur. Güncel klavuzların önerileri doğrultusunda STEMI sonrası erken 

dönemde kardiyovasküler komplikasyonların ve miyokard infarktüsü 

rekürrensinin önlenmesi, invaziv girişim ihtiyacının azaltılması amacıyla 

sekonder koruma hedeflenerek her hastaya yüksek doz statin tedavisi 

başlanmalı ve hastalara taburculukta statin kullanımının önemi anlatılmalıdır. 

Çalışmamızın amacı, bu çok yüksek riskli hasta grubunda başlanan statin tedavisinin 

hastalar tarafından kullanım durumlarını araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Ünitesine 2018 yılının 

son 6 aylık döneminde Akut STEMI tanısıyla yatışı yapılan hastaların, taburculuklarında 

reçete edilen statin tedavilerini, izleyen 1 yıllık süreçte düzenli kullanıp kullanmadıkları 

hastanemiz kayıt sistemi ve e-nabız sistemi üzerinden sorgulanarak yapılmıştır. Hastalar, 

statin tedavisini düzenli kullananlar (Grup-1) ve düzensiz kullananlar (Grup-2) olarak iki 

gruba ayrılmıştır. İki grup demografik özellikleri ve KVH risk faktörleri açısından 

karşılaştırılmıştır.  
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Bulgular: Toplam 300 hastanın 194’ ü (%65) Grup-1’ de, 106’ sı (%35) Grup-

2’dedir.  Kadın cinsiyet oranı Grup-1’ de hastaların %41’ i iken, Grup-2’ de bu oran %21’ 

dir. Erkek cinsiyet oranı Grup-1 de hastaların %59’ u iken, Grup-2’ de %79’ udur.  Grup-

1 de 65 yaş altındaki hasta oranı %82 iken, Grup-2’ de %45’ dir. Grup- 1'de 65 yaş ve 

üstü hasta oranı %18 iken Grup-2 de % 55' dir. KVH açısından risk faktörlerinin iki grupta 

bulunma oranlarına bakıldığında Hipertansiyon (HT), Diyabetes Mellitus (DM), Koroner 

Arter Hastalığı (KAH), Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), Hiperlipidemi (HL), sigara içiciliği ve 

obezite Grup-1’ de sırasıyla %36, %29, %20, %6, %56, %60 ve %32 iken, Grup-2 de 

sırasıyla %60, %51, %32, %19, %58, % 67 ve %21’ dir.  

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, kardiyovasküler olay gelişimi açısından çok yüksek 

riskli grupta yer alan Akut STEMI geçiren hastalarda düzensiz statin kullanımı, erkek 

cinsiyette, 65 yaş ve üstü hastalarda, KVH risk faktörleri yüksek bulunanlarda daha 

fazla gözlenmiştir. Düzensiz statin kullanımına bağlı olarak artacağı düşünülen 

gelecekteki KVH olay riski, bu hastaların temas sıklıklarının daha fazla olduğu 1. basamak 

hekimlerinin yakın takipleriyle, statin kullanımı açısından teşvik edilmeleriyle ve 

kardiyolojik açıdan takip altında oldukları merkezlere yönlendirilmeleriyle azaltılabilir.   

Anahtar Kelimeler: Miyokard Infarktüsü, Kardiyovasküler Olay, Statin 
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Fekal Immunokimyasal Test ile Gaitada Gizli Kan Pozitif 
Saptanan Hastaların Endoskopik Tarama Sonuçları   

Emre Erdoğan¹, Hüsnü Şevik²  

1Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-
9963-0480)  
2SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-
6381-6726)  

 

Amaç: Kolorektal kanserler sık görülmesi, mortalite ve morbidite 

oranlarının yüksek olması nedeniyle tüm kanserler arasında önemli bir yere 

sahiptir.  Kolorektal kanserlerle mücadele kapsamında çeşitli tarama 

programları geliştirilmiştir. Bu programlar sayesinde malign ve prekanseröz 

lezyonlar daha erken tespit edilmiş, hastaların sağ kalım oranları artmıştır. 

Ülkemizde kolorektal kanser taraması birinci basamak sağlık kuruluşlarında 

gaitada gizli kan (GGK) testiyle yapılmaktadır. Öncelerde GGK testi için 

yaygın olarak guiac testi kullanılmaktaydı. Guiac testinin pozitif ve negatif hatalı sonuç 

oranlarının yüksek olması, test öncesinde hastanın diyet yapma zorunluluğunun olması 

ve arka arkaya birkaç kez bu testi uygulamak zorunda kalması testin 

dezavantajlarıydı.  Bu dezavantajlara sahip olmayan fekal immunokimyasal test (FİT) 

2016 yılından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. FİT ile insan hemoglobinine 

özgü antikorlarla dışkı örneklerindeki az miktardaki kan bile tespit edebilmektedir. FİT, 

doğru sonuç elde edebilmek için mükerrer uygulama ve diyet kısıtlaması gerektirmez. 

Bu açıdan uygulamada büyük oranda kolaylık sağladığı gibi % 86 duyarlılık ve % 91 

özgüllüğe sahiptir. Bu çalışmada FİT ile GGK(+)  saptanan hastaların endoskopik tarama 

sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.  
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Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Haziran 2019- Mart 2021 yılları arasında; Van’ın Erciş, 

Muradiye, Çaldıran ve Gevaş ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde FİT ile kolorektal 

kanser taraması yapılıp gaitada gizli kan testi pozitif saptanan, endoskopik tarama 

yapılması için Erciş Devlet Hastanesi endoskopi ünitesine yönlendirilen kişiler dahil 

edildi.  

Bulgular: GGK (+) olan 157 hasta kanser taraması amaçlı hastanemize başvurdu. 

Randevu verilen bu hastaların 84’üne (%53,50) kolonoskopi yapıldı. Hastaların 36’sı 

erkek (%42,85), 48’i kadın (%57,15), ortalama yaşları 58.52 (42-82) yıl, ortalama 

hemoglobin düzeyleri 12.63 (7.2-18) idi. Endoskopik tanıları ve biyopsi sonuçları şu 

şekildeydi. Normal kolonoskopik bulgular n:43(%51,19), invaziv adenokanser n:2(%2,3), 

polip n:27(%32,14), intramukozal kanser n:1(%1,19), divertiküler hastalık n:9(%10,71), 

inflamatuvar barsak hastalığı n:1(%1,19), enfeksiyöz kolit n: 1(%1,19), selim anorektal 

ve perianal hastalıklar (hemoroid, anal fissür ve fistül) n:8(%9,52) şeklindeydi.  

Sonuç: FİT testi Gaitada gizli kan testi pozitifliği ile gelen hastaların yaklaşık yarısına 

kolonoskopi yapılmıştır. Bu da toplumumuzda kolon kanseri taraması ve sonuçları 

hakkında bilinçlenmenin henüz tam oluşmadığını göstermektedir. Kolonoskopi yapılan 

hastaların yaklaşık %3,5’inde malignite ve yaklaşık %30’unda bir kısmının premalign 

olduğu bilinen kolorektal polipler saptanmıştır. Bu sonuçlar FİT ile GGK tarama testinin 

kolorektal kanserleri ve öncü lezyonlarını tespitte oldukça etkili olduğunu göstermekte 

ve literatür verilerini destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Kolorektal Kanser, Kanser Taramaları, Gaitada Gizli Kan, Fekal 

Immünokimyasal Test 
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Social Media Use Disorder in Parents of Children with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder  

Şenay Kılınçel 

Istanbul Gelisim University, Department of Child Development, Istanbul, Turkey (ORCID 
0000-0001-5298-0264)  

 

Objective: Social media addiction (SMA) and attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) are known to be correlated. Literature data on ADHD and 

social media use in parents of children with ADHD is limited. This 

preliminary study was aimed to investigate the correlation between SMA 

and impulsivity among the parents of children with ADHD.  

Materials and Methods: The sample of the study consisted of parents of 20 

patients who met the study inclusion criteria among those who were 

admitted to Sakarya Child and Adolescent Psychiatry Institute diagnosed 

with ADHD according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition (DSM-5) criteria and 20 healthy individuals with similar sociodemographic 

characteristics. Sociodemographic data form prepared by the researchers, Barratt 

Impulsiveness Scale, Adult ADHD scale, and SMA scale were applied within the scope of 

the study. The study was approved by the Sakarya University Medical Faculty Non-

Invasive Ethics Committee with the with decision no E-71522473-050.01.04-15160/97.  

Results: The findings showed that the scores obtained by parents having children with 

ADHD from SMA, impulsivity and ADHD scales were statistically significantly higher 

compared to healthy volunteers. In the patient group, SMA was observed to have a 

statistically significant positive correlation with the impulsivity and ADHD scales scores.  
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Conclusion: This study is important in terms of recognizing the increased frequency of 

ADHD symptoms among the parents of children with ADHD and the correlation between 

SMA and impulsivity. During the treatment planning of children and adolescents with 

ADHD, their parents should also be evaluated by a psychiatrist and should be supported 

via therapies that will help them to support their children and to take measures to 

prevent SMA. We believe that this approach may contribute positively to adolescents' 

quality of life and disease functionality. 

Keywords: Parents, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Impulsivity, Social Media 

Addiction 
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Üçüncü Basamak Hastanelerde Çalışan Aile Hekimliği Son Yıl 
Asistanları ve Uzmanlarının Aile Hekimliğinin Temel 
Yeterlilikleri ve Özelliklerinin Uygulanmasına Yönelik Bilgileri: 
Tanımlayıcı, Yarı Kalitatif Bir Saha Çalışması  

Süleyman Görpelioğlu 1 (ORCİD: 0000 0003 4579 5970), Sema Toy Göksu 2, 
Cenk Aypak 3, Özlem Suvak 4, Canan Emiroğlu 5  

1 SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği  
2 SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği  
3 SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği  
4 SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği  
5 SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği    

 

 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı aile hekimliği uzman ve son yıl asistanlarının 

aile hekimliği tanımında yer aldığı şekliyle kendi disiplinlerinin özelliklerini 

ve çekirdek yeterliliklerini kazanıp kazanmadıklarını, varsa eğitimlerindeki 

açık alanların tespitinin sağlanmasıdır.  

YÖNTEM: Araştırmaya tüm Türkiye’deki aile hekimliği anabilim dallarında görev alan 

uzman ve son yılındaki aile hekimliği asistanları dahil edilecektir. Araştırma kalitatif -

tanımlayıcı desende yapılacağından örneklem büyüklüğü hesap edilmemiştir. Çalışma 

verileri katılımcıların WONCA Ağacı ilkelerine uygun olarak hipertansiyon, diyabet ve 

KOAH hastalarının yönetimiyle ilgili bilgi ve günlük pratiklerindeki uygulamalarını 

irdeleyen açık uçlu soruların yer aldığı bir anket formuyla toplanmıştır. Katılımcılar 

sayılan hastalıklardan sadece birini seçerek soruları yanıtlamışlardır. Elde edilen veriler 

öncelikle araştırıcılar tarafından aile hekimliği çekirdek yeterlilikler ve özelliklerine göre 
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kategorize edilerek sınıflandırılmış daha sonra IBM SPSS ver.25 kullanılarak analiz 

edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler yöntemler kullanılmıştır.  

BULGULAR: Araştırmaya katılanların (n=57) %14,0’ı uzman %86,0’ı uzmanlık öğrencisi; 

%28,1’i erkek, %71,9’u kadındı.  Yaş ortalaması 31,3±6,4 olarak bulundu. Uzmanlık 

öğrencilerinin %87,8’i kadrolu; %12,2’si sözleşmeli uzmanlık öğrencisi idi. Yanıt vermek 

için tercih edilen hastalıkların %56,1 Diyabet, %31,6 hipertansiyon ve %12,3 oranında 

KOAH olduğu görüldü. Hiçbir katılımcı Kronik böbrek yetmezliği hastalığını tercih 

etmemişti. Katılımcıların verdikleri yanıtların dağılımları tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 1: Katılımcıların verdikleri yanıtların çekirdek yeterlik ve özellikleri bağlamında 
dağılımı 

YETERLİK ÖZELLİK KATILANLARIN ÖNERİ YAPMA ORANI (%) 

BÜTÜNCÜL 
MODELLEME 

Biyolojik 94,7 

Psikolojik 68,4 

Sosyal 66,7 

Kültürel 15,8 

Varolusçu 7,0 

BİRİNCİ BASAMAK 
YÖNETİMİ 

Koordinasyon 54,4 

Savunuculuk 3,5 

Ekip hizmeti 3,5 

İlk temas 26,3 

Açık erişim 21,1 

Kaynakların etkili kullanımı 38,6 

Tüm sağlık sorunları 61,4 

KAPSAMLI YAKLAŞIM Akut problemler 57,9 

Kronik problemler 78,9 

Sağlık ve iyiliğin teşviki 75,4 

ÖZGÜN PROBLEM 
ÇÖZME BECERİSİ 

Ayrışmamış hastalıklar 42,1 

İnsidans ve prevalansa 
dayalı karar verme 

29,8 
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Etkili iletişim 26,3 

TOPLUM YÖNELİMLİ OLMAK 78,9 

KİŞİ MERKEZLİ BAKIM Hekim-hasta ilişkisi 26,3 

Hasta ve ortama dayalı 
karar verme 

52,6 

Hastayla ortak karar verme 38,6 

Süreklilik 66,7 

   

TARTIŞMA: Çalışmamızın ilgi çeken bulgularından biri Türk Nefroloji Derneği'nin 2009 

verilerine göre; ülkemizde her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı bulunuyor 

olmasına rağmen hiçbir katılımcının kronik böbrek hastalıkları konusunda bir öneri 

getirmemiş olmasıdır. Bu durum birinci basamakta böbrek hastalıklarının yönetimi 

konusunda bir eğitim açığı ya da özgüven eksikliği olabileceğini akla getirmiştir. 

Katılımcıların en az oranda önerilerde bulundukları konular savunuculuk ve ekip hizmeti 

boyutlarında olmuştur (%3,5). Bu durum araştırma popülasyonumuzun 3. basamakta 

çalışan aile hekimliği uzman ve asistanlarından oluşması ve bu basamakta verilen 

hizmetlerin içeriğinde ekip hizmeti ve hastanın savunuculuğunun üstlenilmesi 

özelliklerinin bulunmaması nedeniyle olabileceği düşünülmüştür. Bu durumun uzmanlık 

eğitiminin içeriğinden mi yoksa çalışma ortamının gereklerinden mi kaynaklandığının 

ortaya konması için daha yaygın saha araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Bunlara 

ek olarak çalışmamıza katılanların en az önermelerde bulundukları konular sırasıyla 

varoluşçu yaklaşım (% 7,0), kültürel değerlendirme (%15,8), ilk temas noktası olma 

(%26,3), açık erişim özelliği (%21,1), etkili iletişim (%26,3) ve hekim-hasta ilişkisi (%26,3) 

oldu. Sonuç olarak aile hekimliği uzmanlık eğitimi sürecinde tıbbın biyolojk yanı ile ilgili 

bilgi ve becerilerin büyük bir oranda kazanıldığını ancak birinci basamak hekimliğinin en 

önemli yanı olarak vurgulanan psikososyal yaklaşıma ait bilgi ve becerilerin yeterince 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1133 

kazanılmadığını düşündük. Bu durumun daha büyük gruplarda araştırılarak gerekirse 

aile hekimliği uzmanlık eğitim programının gözden geçirilmesinin uygun olacağını 

düşündük. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Mesleki Eğitim, Hasta Bakımı 
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Gastrointestinal Sistem Darlık, Fistül ve Perforasyonlarında 
Endoskopik Yöntemle Metal Stent Uygulanması: Klinik 
Deneyimlerimiz  

Yakup Ülger, Anıl Delik  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana  

 

Amaç: Gastrointestinal maling, benign darlık, kaçak ve perforasyonlar en sık 

görülen metalik stent kullanım endikasyonlarıdır. Gastrointestinal metalik 

stentler enteral lümen bütünlüğünün idamesi veya intralüminal darlık veya 

ekstralüminal bası gibi durumlarda yeniden lümen açıklığı sağlanması için 

kullanılmaktadır. Özefagial stentlemeyle ilişkili kanama, perforasyon, 

trakeal bası, stent migrasyonu, stent kırılması, tümör ingrowth/overgrowth, 

fistül, gıda inpaksiyonı gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Kolonik 

stentler ise en sık maling darlıklarda cerrahiye köprü ve palyasyon amaçlı, 

bening darlıklar (divertikülit ilişkili darlık, anastomoz darlığı, radyoterapiye bağlı darlık, 

iskemik darlık), iatrojenik perforasyonlar ve eksternal basıya bağlı darlık ve fistül-

kaçaklarda kullanılmaktadırlar.   Bu çalışmanın amacı gastrointestnal self-expandable 

metal stent (SEMS) kullanım endikasyonlarının ve komplikasyonlarının retrospektif 

olarak incelenmesidir.  

Yöntem: Çalışmaya Şubat 2017- Mayıs 2020 tarihleri arasında katılan 30 hastanın kan 

biyokimya parametreleri ve endoskopik verileri hastane veri sisteminden alınarak 

gastrointestinal metalik stent endikasyonları, stent ilişkili komplikasyonlar ve veri 

sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.  
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Bulgular: SEMS takılan 30 hastanın %30’u (n=9) kadın, %70’i (n=21) erkekti. Hastaların 

yaş ortalaması 60,96 ± 14,32, kadınların yaş ortalaması 61,66 ± 16,10, erkeklerin yaş 

ortalaması 60,68 ± 13,92 olarak belirlendi. Stent endikasyonları hastalarının %60’ında 

darlık (n=18), %20’sinde fistül (n=6), %20’sinde anastomoz kaçağı (n=6) nedeniyle stent 

takıldı. Bu darlıkların %38,8’i malign darlık (n=7), %61,2’si benign darlık (n=11), olarak 

tespit edildi. Stent ilişkili komplikasyonlar ise %23,3 migrasyon (n=7), %3,35 darlık (n=1), 

%10 reaktif hiperplazi (n=3), %3,35 ülser kanaması (n=1), % 60 komplikasyon olmayan 

hasta (n=18) olarak belirlendi.  

Sonuç: Self-expandable metal stents (SEMS) giderek artan oranlarda gastrointestinal 

sistemin malign ve benign darlıkları, perforasyonlar, postoperatif kaçaklar ve fistüllerin 

tedavisinde metalik stent yerleştirilmesi güvenli, etkili ve minimal invaziv önemli bir 

alternatif tedavi metodu olarak akılda tutulmalıdır. Biz erken endoskopik değerlendirme 

ve cerrahi açıdan riskli hastada SEMS ile tedavin başarısının artacağı ve mortalitenin 

azalacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal Sistem, Metalik Stent, Endikasyon, Stent Ilişkili 

Komplikasyonlar 
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Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastaların Tanılarıyla Ilgili Aile 
Sağlığı Merkezine Başvuru Durumlarının ve Bu Başvuru 
Durumlarına Etki Eden Faktörlerin Incelenmesi  

Beyza Arpacı Saylar, Sümeyra Melike Özbek, Mustafa Reşat Dabak  

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul  

 

Amaç: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulamaları Tebliğ’iyle Psikiyatrinin 

sadece raporlu ilaçlarını reçete etmelerine izin verilen Aile Hekimlerine, 

uygulamada psikiyatri hastalarının başvuru durumlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

GEREÇ Ve YÖNTEM: 04.01.2021-05.04.2021 tarihleri arasında Başakşehir 

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniğine ayaktan veya yatarak 

başvuran 144 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalara mini anket 

uygulanmıştır.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması:38,5, erkek hasta sayısı:49, kadın hasta sayısı:94. 

Kadın hastaların %92,5’i (n:87) ayaktan başvururken, erkek hastaların %55,1’i, (n:27) 

hastaneye ayaktan başvuru yapmış. Erkek hastaların %63’ü (n:31) ilkokul mezunu, 

%12’si (n:6) lise mezunu, %24,4’ü (n:12) üniversite mezunu. Kadın hastaların %2’si (n:2) 

okuma yazma bilmiyor, %52’si (n:49) ilkokul mezunu, %34’ü (n:32) lise mezunu, %11,7’si 

(n:11) üniversite mezunu. Çalışmamıza katılan toplam 144 hastanın %22,2’si (n:32) 

psikiyatrik yakınmaları için aile hekimine başvurmuş. Bu sayı kadın hastalarda %23,4’ü 

(n:22) iken, erkek hastalarda %20,4’ü (n:10). Hastalardan 38 yaş altı olup aile hekimine 

başvuru yapanların oranı %21,25 (n:17) iken, 38 yaş üstü olanların oranı %23,5 (n:15). 
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Hastalardan ilkokul mezunu olanlardan %22,5’i, (n:18) psikiyatrik yakınmaları için aile 

hekimine başvururken, bu oran lise mezunları için %10,5 (n:4), üniversite mezunları için 

%34,7 (n:8). Kadın hastalardan %17’si (n:16) depresif bozukluk tanısı almış, bu tanıyı 

alanların %31,25’i (n:5) psikiyatrik yakınmaları için aile hekimine başvurmuş. Erkek 

hastalardan %16,3’ü (n:8) depresif bozukluk tanısı almış, bu tanıyı alanların %37,5’i (n:3) 

psikiyatrik yakınmaları için aile hekimine başvurmuş. Kadın hastalardan %20,2’si (n:19) 

anksiyete tanısı almış, bu tanıyı alanların %36,8’i (n:7) psikiyatrik yakınmaları için aile 

hekimine başvurmuş. Erkek hastalardan %14,2’si (n:7) anksiyete tanısı almış, bu tanıyı 

alanların %42,8’i (n:3) psikiyatrik yakınmaları için aile hekimine başvurmuş. Erkek 

hastalardan %28,5’i (n:14), organik olmayan psikoz tanısı almış, bu tanıyı alanların 

%7,1’i, (n:1) psikiyatrik yakınmaları için aile hekimine başvurmuş.  

Tartişma: Çalışmamızda, kliniğe başvuran hastaların yalnızca %22,2’lik kısmı aile 

hekiminden hastalığının herhangi bir süresinde yardım almayı denemiş. Bu oran kadın 

hastalarda erkek hastalara göre daha yüksek. Hastaların eğitim düzeyleri, aile hekimine 

başvuru durumunu etkileyen bir faktör değildir. Hastaların yaşları aile hekimine başvuru 

durumunu etkileyen bir faktör değildir. En çok anksiyete ve depresif bozukluk tanısı alan 

hastalar aile hekimlerinden konuyla ilgili yardım almak istemiş. Anahtar Kelimeler: 

Psikiyatri, eğitim, cinsiyet 

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, Eğitim, Cinsiyet 
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Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısı Hakkındaki Tutum ve 
Davranışları: COVİD-19 Neyi Değiştirdi?  

Fethiye Akgül1, Sercan Bulut Çelik2, Pınar Atabey3, P. Gamze Erten 
Bucaktepe4  

1Batman Bölge Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 
(ORCID iD: 0000-0001-8518-4598)  
2Batman GAP Aile Sağlığı Merkezi (ORCID iD: 0000-0001-7580-1687)  
3Batman Bölge Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü (ORCI 
iD: 0000-0002-2055-8437)  
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile hekimliği AD (ORCID iD: 0000-0003-0544-4906)  

 

Amaç: Tüm dünyada her yıl morbidite, mortalite ve iş gücü kaybına neden 

olan influenza enfeksiyonu aşılanma ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu 

çalışmada, influenza enfeksiyonu açısından risk altındaki sağlık 

çalışanlarının influenza aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını 

değerlendirmek ve aşı uygulama oranlarının 2020 yılında tüm dünyayı 

etkileyen Koronavirüs hastalığı-19 (COVİD-19) salgınından etkilenip 

etkilenmediğini saptamak amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine etik kurul izni 

alındıktan sonra Ekim 2020 tarihinde İnfluenza Aşısına yönelik 25 soruluk online anket 

düzenlenmiştir. Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu anket çalışmasına 317 sağlık çalışanı 

katılmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların %43.5'i (n=138) kadın, %22.7'si (n=72) doktor, %42.6'sı (n=135) 

hemşire-ebe-sağlık memurudur; yaş ortalamaları 36.1±6.9'dur. Ondokuzunun (%6.0) 

her yıl düzenli influenza aşısı yaptırdığı, 199 (%62,8)’unun ise şimdiye kadar hiç aşı 

yaptırmadığı saptanmıştır. İnfluenza aşısı hakkında yeterli bilgi sahibi olduğunu 
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düşünenlerin oranı %38.2'dir (n=121). Aşıyı 2019-2020 döneminde 30 kişi (%9.5) 

yaptırmıştır. 2020-2021 sezonunda influenza aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı 

%49.8'dir (n=158). Ellisekiz (%18.3) sağlık çalışanında kronik hastalık olduğu tespit 

edilmiş; bunların 10’u (%17.2) 2019-2020 sezonunda influenza aşısı yaptırmış, 2020-

2021 döneminde ise 29’u (%50.0) aşı yaptırmak istediğini belirtmiştir. Kronik hastalığı 

olanlarda aşı yaptırma oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.025). Hekimlerin 

aşı bilgi düzeyleri ve aşı olma oranları daha yüksek olarak tespit edilmiştir (sırasıyla 

p<0.001 ve p=0.001). Her yıl düzenli İnfluenza aşısı olunması gerektiğini sağlık 

çalışanlarının %52.4'ü (n=166); aşı hakkında düzenli hizmet içi eğitimler verilmesi 

gerektiğini %91.5'i (n=290) düşünmektedir. Katılımcılar arasında COVİD-19 geçirme 

oranı %25.9'dur (n=82); COVİD-19 geçirip geçirmeme ile bu yıl influenza aşısı olmayı 

düşünme arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p=0.289).  

Sonuç: Sağlık çalışanları arasında influenza aşısı olma oranı oldukça düşüktür. Aşı olmayı 

isteme oranı COVİD-19 salgını ile %50'lere çıkmış olmakla birlikte yine yeterince yüksek 

değildir.  2020-2021 döneminde influenza aşısı olma isteğindeki bu artışın sebebinin 

COVID-19 salgını sırasında enfeksiyon yayılımını önlemede aşılamanın öneminin 

anlaşılmış olmasından kaynakladığı düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarının, özellikle de 

hekim dışı personelin influenza aşısı konusunda bilgi düzeyi hizmet içi eğitimlerle 

arttırılmalı, aşılanma çeşitli mesleksel ve sosyal programlarla teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnfluenza Aşısı, Sağlık Çalışanı, Covid-19 
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Pandemi Servisinde Yatan Hastaların COVID-19 Aşısı İle 
Aşılanma Durumlarının Ve Aşılanan Hastaların Aşıdan Sonra 
Semptom Gösterme Sürelerinin İncelenmesi  

Sümeyra Melike Özbek, Beyza Arpaci Saylar, Mustafa Reşat Dabak  

SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul  

 

Amaç: Takip ve tedavisine hastanemizde bulunan pandemi servislerinde 

devam eden hastaların aşılanma durumlarını incelemek, aşılanan hastaların 

semptomlarının aşıdan ne kadar sonra ortaya çıktığını araştırmaktır. COVID-

19 aşılarının etkinliği ile ilgili katkı sağlamaktır.  

Gereç Ve Yöntemler: 09.03.2021-09.04.2021 tarihleri arasında SBÜ Haseki 

EAH Pandemi Servislerinde yatan 165 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

Hastalara cinsiyet, yaş, aşı olup olmadıkları, aşı olanlara kaç doz aşı oldukları 

ve şikayetlerinin aşıdan ne kadar süre sonra başladığı sorulmuştur.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %42’si (n=69) kadın, %58’i (n=96) erkekti. 

Hastaların yaş ortalaması 59,0 (min=26, max=92) idi. Kadınların yaş ortalaması 59,1 , 

erkeklerin yaş ortalaması 58,7 idi. Hastaların % 21,2’si (n=35) aşılanmış, 

%78,7’si  (n=130) aşılanmamıştı. Aşılanan hastaların % 42,8’i (n=15) kadın, % 57.1’i 

(n=20) erkekti. Aşılananların yaş ortalaması 70,4’tü (min=26, max=92). Aşı olan 

hastaların % 42,8’i (n=15) tek doz , % 57,1’i (n=20) iki doz aşı olmuştu.  
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Tablo1: Aşılanma durumuna göre semptom süreleri 

 SEMPTOM BAŞLAMA SÜRESİ   ORTALAMA 

İlk 
Hafta 

2.hafta 3.hafta 4.hafta 6.hafta 8.hafta 10.hafta 

Tüm 
Hastalar 

%34 
n=12 

%29 
n=10 

%11 
n=4 

%11 
n=4 

%6 n=2 %6 n=2 %3 n=1 3 hafta (en erken 3 
gün, en geç 10 hafta ) 

TEK DOZ 
(+) 

%27 
n=4 

%33 
n=5 

%20 
n=3 

%13 
n=2 

- - %7 n=1 2.7 hafta (en erken ilk 
hafta, en geç 10 hafta) 

İKİ DOZ 
(+) 

%40 
n=8 

%25 
n=5 

%5 n=1 %10 
n=2 

%10 
n=2 

%10 
n=2 

- 2.8 hafta (en erken ilk 
hafta, en geç 8 hafta) 

  

Sonuç: Bu çalışma ülkemizde Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşılama programına göre 60 yaş 

ve üstü yaş grubu ve sağlık çalışanlarının aşılandığı dönemde yapılmıştır. Bu sebepten 

aşılanan hasta sayımız 35 ve aşılama yaş ortalamamız 59 olarak gelmiştir. O dönemde 

ülkemizde yapılan aşı inaktive edilmiş Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı idi. Sinovac 

resmi sitesinde yayınlanan Aralık 2020 tarihli faz3 çalışması sonuçlarına (1) göre 0, 14 

günlük programı takiben 2 doz aşılamadan 14 gün sonra, COVID-19' un neden olduğu 

hastalıklara karşı etkinlik oranı tüm vakalar için% 50.65, tıbbi tedavi gerektiren vakalar 

için% 83.70 ve hastanede yatan ağır ve ölümcül vakalar için % 100.00 idi. Ülkemizdeki 

faz3 çalışması sonucuna göre ise etkinlik oranı % 91,25 olarak sonuçlanmışır. 2 doz 

aşılanan hastalarımızın %65’i ilk 2 hafta içinde, %27’si ise daha sonraki haftalarda 

semptom göstermiştir.  

Referans: 

http://www.sinovac.com/?optionid=754&auto_id=922 erişim tarihi:11.04.2021 

Anahtar Kelimeler: COVID19, Aşı, Semptom 
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Tek Bulgusu Ürtiker Olan Covid-19 Olguları  

Buğu Usanma Koban 

Tuzla Hilmi Şahin Aile Sağlığı Merkezi (ORCID iD: 0000-0003-3849-861X)  

 

AMAÇ: Covid-19 enfeksiyonu, birçok viral enfeksiyonda olduğu gibi çeşitli 

dermatolojik bulgularla seyredebilmektedir. Eritematöz, papüler, püstüler 

döküntülerin yanı sıra, perniyo benzeri lezyonlar, vaskülit veya livedo 

retikülaris görülen Covid-19 vakaları bildirilmiştir. Ürtikeryal döküntüler 

de enfeksiyonun kütanöz bulgularından biridir. Genellikle ilaç reaksiyonu 

olarak ya da diğer semptomlara eşlik eden ürtiker tablosuna 

rastlanmaktadır. Bu bildirinin sunulmasındaki amaç, sadece kütanöz 

semptomlarla başvuran ve enfeksiyon açısından riskli olan kişilerde Covid-

19 enfeksiyonu olabileceğine dikkat çekmektir.  

OLGU1: 28 Yaşında erkek hasta, yakın temas üzerine semptomu olmaksızın PCR testi 

yaptırarak pozitif olduğunu öğrenmiş. Hastanın hemogram, böbrek ve karaciğer 

değerleri normal sınırlarda olup CRP:24,82mg/L bulunmuş. Takip amacıyla izolasyonun 

2. günü hastayı aradığımızda gövdede hafif bir kaşıntısı olduğunu fakat ciltte herhangi 

bir lezyon bulunmadığını söyledi. Covid için verilen favipiravir ve hidroksiklorokini yan 

etkilerinden korktuğu için kullanmamaktaydı. Hastanın herhangi bir kronik hastalığı ya 

da allerji öyküsü bulunmuyordu ve düzenli olarak kullandığı bir ilaç yoktu. Son 1 hafta 

içinde nonsteroid antiinflamatuar ve asetilsalisilik asit kullanımı olmamıştı.  Ertesi gün 

kontrolünde lezyonlar belirgin sınırlı, eritemli, gruplaşmış annuler lezyonlarla ile uyumlu 
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olup gövde, kol ve bacaklarda yaygındı. Hastaya çinko oksit, difenhidramin hidroklorür 

ve lidokain hidroklorür içeren topikal tedavi ile birlikte günde 1 kez 20 mg bilastin içeren 

oral tedavi başlandı. Hastanın lezyonları tedavinin 2. gününde geriledi ve 4 gün sonunda 

herhangi bir iz kalmaksızın düzeldi.  

OLGU2: 25 yaşında kadın hasta, eşinin covid-19 pozitif olması üzerine kendisine test 

yapıldığında pozitif olduğunu öğrenmiş. Herhangi bir semptomu bulunmayan hasta 7 

aylık bebeğini emzirmekte olduğundan ilaç kullanmaktan çekinmiş ve herhangi bir 

tedavi başlamamış. Evde takibinin 3. gününde gövde, el, kol ve bacaklarında ciltten 

kabarık, eritemli ve kaşıntılı lezyonlar olduğunu, ayrıca gözlerinin etrafında ve burnunda 

şişlik olduğunu tarifledi. Hastaneye başvurmadığından herhangi bir kan tetkiki 

bulunmuyordu. Kronik hastalık ya da allerji öyküsü olmayan hastanın lezyonları allerji ile 

uyumlu olduğundan, günde 1 kez 10 mg setirizin içeren oral tedavi başlandı. Hastanın 

ödemi bir gün sonra azalırken 3 gün sonunda kaşıntı ve kızarıklık tamamen kayboldu. 

SONUÇ: Literatürde Covid-19 enfeksiyonu ile ilişkili olarak nonspesifik morbiliform 

döküntülerden vaskülopati ilişkili lezyonlara kadar geniş bir bulgu yelpazesi mevcuttur. 

Ekzantematöz ve ürtikeryal döküntülerin diğer semptomlardan önce başladığını 

gösteren yayınlar mevcutsa da bizim sunduğumuz her iki olguda cilt bulguları haricinde 

Covid-19 ilişkili semptom gelişmemiştir. Bu bakımdan enfeksiyon açısından riskli olan 

kişilerde döküntüye rastlandığında Covid-19 açısından dikkatli olmak gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ürtiker, Döküntü 
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Covid-19 İlişkili Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom 

(MISC) Ve Myokardit 

Derya Aydın Şahin  

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı  

 

MIS-C, Covid-19 salgınının ortasında tanımlanan Covid-19 enfeksiyonunu 

takiben gelişen ateş, gastrointestinal semptomlar ve myokardit ile kendini 

gösteren inflamatuar acil bir durumdur. MIS-C genellikle Covid-19 

enfeksiyonundan 4-5 hafta sonra görülür. Patogenezi tam olarak 

bilinmemektedir. 2020 yılı Mayıs ayında MIS-C şöyle tanımlanmıştır: 21 

yaşından küçüklerde 24 saatten fazla ateş, hastaneye yatış gerektiren ciddi 

hastalık ve bunun inflamatuvar laboratuvar göstergeleri, 2 den fazla organ 

tutulumu (kardiyak, renal, pulmoner, hematolojik, gastrointestinal, dermatolojik veya 

nörolojik) ve alternatif bir tanı olmaması ve Covid-19 enfeksiyonunun kanıtının olması. 

MIS-C'nin insidansı tam olarak bilinmemektedir, 2020 yılı Ekim ayı ‘’the Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) ‘’ verilerine göre Covid-19 ile ilişkili 1097 

onaylanmış vaka ve 20 ölüm bildirilmiştir, bunların %98’inde antikor pozitifliği 

gösterilmiştir. Bu vakalarda ortalama yaş 8 ve erkek-kız oranı 54/46 olarak saptanmıştır. 

Vakaların çoğunluğu ise İspanyol ve Afrikan-Amerikalı’dır. MIS-C hastaları sıklıkla septik 

şok benzeri sendrom ile presente olur, %48’inde vazopressor ajan ihtiyacı vardır ve 

yoğun bakımda takip ve tedavi edilir. MIS-C hastalarında geçici sol ventrikül dilatasyonu, 

sistolik disfonksiyon, aritmiler, perikardiyal efüzyon ve/veya mitral yetmezlik görülebilir. 

Kardiyak tutulum sıklığı %30-70 arasındadır. En sık görülen laboratuvar bulguları; 
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lenfositopeni, nötrofili, trombositopeni, düşük kırmızı kan hücresi, artmış inflamasyon 

markırları (CRP, sedimentasyon hızı, D-dimer, fibrinojen, ferritin, procalcitonin ve IL-6), 

artmış kardiyak hasar markırları (kardiyak troponinler, NT-Pro-BNP, BNP), anormal 

karaciğer fonksiyon testleri ve hipertrigliseridemi’dir. Ayırıcı tanıda Kawasaki hastalığı, 

stafilokokokal ve streptokokal toksik şok sendromu, bakteryel sepsis ve makrofaj 

aktivasyon sendromu düşünülmelidir. Tedavisinde yavaş infüzyon şeklinde IVIG (8-12 

saatte), salisilat (aspirin) kullanılır. IVIG ile eşzamanlı olarak steroid kullanıldığında ciddi 

bulguları olan MIS-C hastalarında hızlı iyileşme görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca IL-1 

Antagonisti (Anakinra) MIS-C tedavisinde kullanılan ilk tercih edilen biyolojik ajandır. 

TNF-alfa blokeri olan Infliximab da MIS-C tedavisinde önemli bir role sahiptir. Prognozu 

genellikle iyidir, mortalite oranı % 0-4 arasında bildirilmiştir. Bu konuda literatürde çok 

az çalışma vardır, ayrıca ülkemizde bildiğimiz kadarıyla MIS-C ve myokardit ile ilgili 

herhangi bir çalışma yoktur. Covid-19 vakalarının halen arttığı ve bununla ilişkili olarak 

da MIS-C vakalarının sayısı gittikçe artmaktadır, biz de bu konuda bir çalışma 

planlamaktayız.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çocuk, MIS-C, Myokardit 
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The Relationship of Atherogenic Index of Plasma with 
Endothelial Dysfunction Biomarkers in Patients with Metabolic 
Associated Fatty Liver Disease    

Ali Kırıik1, Hasan Gurel2, Ali Cem Yekdes1, Serkan Tapan3, Ali Fuat Cicek4, 
Sultan Turel5, Cemal Nuri Ercin6, Alper Sonmez7, Teoman Dogru8     

1Department of Internal Medicine, Balikesir University, School of Medicine, Balikesir, 
Turkey  
2Department of Gastroenterology, University of Health Sciences, Education and Research 
Hospital, Samsun, Turkey  
3Section of biochemistry, ENA Laboratory, Ankara, Turkey  
4Department of Pathology, University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, 
Ankara, Turkey  
5Department of Internal Medicine, Health Ministery Education and Research Hospital, 
Nigde, Turkey  
6Department of Gastroenterology, University of Health Sciences, Gulhane School of 
Medicine, Ankara, Turkey  
7Department of Endocrinology and Metabolism, University of Health Sciences, Gulhane 
School of Medicine, Ankara, Turkey  
8Department of Gastroenterology, Balikesir University, School of Medicine, Balikesir, 
Turkey    

 

Background: The atherogenic index of plasma (AIP) has been suggested as a novel 

marker for atherosclerosis and cardiovascular disease (CVD). However, the role of AIP 

in the prediction of increased CVD in metabolic associated fatty liver disease (MAFLD) is 

unclear. In the present study, we investigated the relationship of AIP with markers of 

endothelial dysfunction [asymmetric dimethylarginine (ADMA) and adiponectin] and 

early atherosclerosis [high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP)] in patients with 

MAFLD.  

Methods: In this cross-sectional study, a total of 129 male subjects with histologically 

diagnosed MAFLD were enrolled. AIP was defined as the logarithmically transformed 

ratio of triglyceride (TG) to high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). ADMA and 
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adiponectin levels were measured by ELISA method. Hs-CRP level was determined using 

the immune turbidimetric fixed rate method. Insulin sensitivity was assessed by 

homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) index.  

Results: There were no significant differences regarding AIP, ADMA, adiponectin and 

hs-CRP levels between patients with steatohepatitis (n =54) and without steatohepatitis 

(n =75). In addition, similar findings were observed among subjects with (n =84) and 

without fibrosis (n =45). In correlation analysis, AIP was positively correlated with GGT 

levels (r =0.366, p <0.001) and, negatively correlated with direct bilirubin levels (r =-

0.487, p <0.001). On the other hand, there was no association of AIP with ADMA, 

adiponectin, hs-CRP, and HOMA-IR levels.  

Conclusion: The lack of association between AIP and the biomarkers of endothelial 

dysfunction or early atherosclerosis implies that this index may not be a significant 

predictor of CVD in MAFLD. 

Keywords: Metabolic Associated Fatty Liver Disease, Atherogenic Index Of Plasma, 

Endothelial Dysfunction, Atherosclerosis 
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COVID-19 Pandemisinin Hekimlerin Aşı Tutumları Üzerine Etkisi  

Aydın Kant  

Vakfıkebir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği (ORCID 0000-0003-2914-2478)  

 

Giriş ve Amaç: Aşılama günümüzde enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde 

en etkili araçlardan biridir. Bu çalışmada COVID-19 Pandemisinin aşılama 

çalışmalarında önemli bir rolü olan hekimlerin aşı tutumlarında bir 

değişikliğe sebep olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Demografik veriler, COVID-19 ve aşılama ile ilgili 

bilgilerden oluşan 12 soruluk anket hazırlandı. Ocak 2021- Mart 2021 

tarihleri arasında 380 hekimle yüz yüze veya telefonla görüşme yapılarak 

veriler kaydedildi. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemler kullanılarak 

analiz edildi.  

Bulgular: Çalışmaya 380 hekim katıldı. Çalışmaya katılan hekimlerin yaş ortalaması 

42.2±8.9’ du. 281’i (%73.9) aile hekimi, 99 (%26.1)’u uzman hekimdi. Hekimlerin en çok 

önerdiği aşılar grip (%94.7), pnömokok (%94.7), hepatit B (%78.5), tetanoz (%81.6), 

menenjit (%36.8), kuduz (%26.3), hepatit A (%15.8), VZV (%15.8) ve HPV (%10.5) idi. 

COVID-19 salgını öncesi hekimlerin %63.2 si düzenli olarak grip aşısı yaptırıyordu. 

Pandemi öncesinde hekimlerin % 86.8 ‘i riskli gruptaki hastalarına düzenli olarak grip 

aşısı öneriyorken, pandemi sonrası bu oran %91.3’e çıkmıştı (p<0.001). Salgın öncesi 

riskli guruptaki hastalara pnömokok aşısı önerme oranı %50 iken bu oran salgın sonrası 

%78 olarak bulunmuştur (p<0.001). Çalışmaya katılan hekimlerin %89.5’i riskli guruptaki 
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hastaların grip ve pnömokok aşısı olma isteğinin arttığını belirtti. Bu oran riskli olmayan 

hasta gurubunda %86.8 olarak bulundu.  

Sonuç: Aşılama ile korunabilen hastalıklardaki aşılama eğilimi COVID-19 öncesi 

dönemde düşük olduğu görülmüştür.  COVID-19 salgını sonrası hekimlerin özellikle riskli 

guruptaki hastalara grip ve pnömokok aşısı önerme oranlarının anlamlı olarak 

yükselmesine rağmen, halen bu konuda eksiklikler mevcuttur. Hekimlerdeki aşılama 

tutumları hakkında eğitim faaliyetlerinin daha da artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Aşılama, Grip, Pnömokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1150 

Non-spesifik Boyun Ağrısında Nöralterapinin Etkinliği  

Sıdıka Büyükvural Şen  

Adana Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği (ORCID iD: 0000-0003-1084-

4226) 

 

Amaç: Boyun ağrısı sık rastlanan bir omurga şikayetidir. Bu çalışmada, non-

spesifik boyun ağrısı tanısı alan hastalarda nöralterapi tedavisinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve yöntemler: Bu çalışma, prospektif bir klinik çalışma olarak 

tasarlandı. Çalışmaya polikliniğimize boyun ağrısı ile başvuran 60 hasta dahil 

edildi. Tedavi öncesi ve sonrası ağrı ve disabiliteyi değerlendirmek için 

Visual Analog Skala (VAS) ve Boyun Özürlülük Sorgulama (NDI) anketi 

yapıldı. Nöralterapi protokolünde; ilk seansta lokal terapi (servikal omurga ve çevresine) 

ve segmental yaklaşım C1-T6 (sempatik uyarı için T2-T8); ikinci seansta birinci 

seanstakilere ek olarak trigger nokta enjeksiyonu, ligaman ve faset eklemlerin 

enjeksiyonu, üçüncü seansta ikinci visittekilere ek olarak trigeminal ve oksipital sinir 

enjeksiyonları eklenerek uygulandı.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 39,2±8.7 yıl, vücut kitle indeksi (VKİ) 27.7±4.8 idi. 

Alınan hastaların 42 (%70)’si kadın, 18 (%30)’i erkekti. Hastaların boyun ağrı süresi 

40±13 gündü. Hastaların tedavi öncesi VAS ortalama değeri 9±1,1; NDI ortalama değeri 

22.2±5.9 olup tedavi bitiminde sırasıyla 2±1,5 ve 8.7±5,2 olarak saptandı. Hastaların 
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tedavi öncesi ve sonrası VAS ve NDI değerlerinde istatistiksel anlamlı değişiklik saptandı 

(p<0,001).   

Sonuç: Nonspesifik boyun ağrısında nöralterapi ile hastaların kısa sürede, etkin ve 

güvenli bir şekilde tedavi edilebildiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Boyun Ağrısı, Nöralterapi 
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Gelecekte Sorun Oluşturabilecek Bir Hastalık: Hepatit A Virüsü 
Enfeksiyonundan Ne Kadar Korunuyoruz 

Barış Ertunç1, Mustafa Arslan2 

1T.C. SBÜ Trabzon EAH 
2Amasya üniversitesi tıp fakültesi 

 

Amaç: Hepatit - A virüsü (HAV) tüm dünyada görülebilen ve fekal-oral yolla 

bulaşabilmesi nedeni ile kolaylıkla salgınlara yol açabilen bir hastalıktır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından evrensel bir aşılama programının 

yürütülmesinden çok epidemiyolojik verilerin yakından takip edilmesi ve bu 

doğrultuda yerel aşılama politikalarının geliştirilmesi önerilmektedir. 

Çalışmamızda iki farklı merkezdeki HAV'ın güncel seroprevelansının 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017 – Nisan 2019 tarihleri arasında Amasya ve 

Trabzon illerine ait 2 ayrı merkezden 7258 hastanın verileri retrosepektif olarak 

incelendi. Hastaların Anti-HAV IgG değerleri ELISA yöntemi ile belirlenmiştir.  

Bulgular: Hastalarımızdaki toplam seronegatiflik oranı %36.5 idi. Tüm yaş gruplarında 

duyarlılık oranları %33’ün üzerinde olup en fazla duyarlılık oranı 8-12 yaş arasında olup 

%48.6 idi. Tüm yaş gruplarında kadınlarda ki seronegatiflik oranları erkeklere göre daha 

yüksekti (Tablo-1).  

Sonuç: ülkemizde 2012 yılında rutin çocukluk çağı aşılamasına dahil edilen HAV ileri 

yaşlarda geçirildiğinde ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Önceki 

yıllarda yapılmış olan çalışmalarda seronegatiflik oranlarının oldukça düşük olduğu 

görülmekle birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda genç popülasyonda ki duyarlılık 
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oranlarında artış olduğu görülmektedir. Çalışmamızda genç nüfusta önemli bir duyarlı 

popülasyonun olduğu ve duyarlılık oranlarının oldukça düşük olmasını beklediğimiz 45 

yaş üzerinde %40.6 olarak tespit ettik. Bu nedenle genç popülasyonunun taranmasına 

özel bir önem verilmeli, Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastalardan Anti-HAV IgG 

istenmesi, sonucu negatif çıkanların ivedilikle aşılamalarının başlatılması ve HAV aşılama 

programlarının genişletilmesi konusunda çaba gösterilmesinin ileriki yıllarda 

karşılaşabileceğimiz olası bir salgından korunmak açısından önem arz edecektir.  

Tablo 1: Hastaların yaş, cinsiyet ve seronegatiflik oranları 

  n seronegatiflik (n - %) 

Toplam 7 258 2 648 - %36.5 

Kadın 4 052 1 624 - %40.1 

Erkek 3 206 1 060 - %33.1 

8 – 12 yaş 416 99 - %48.6 

Kadın 307 81 - %26.4 

Erkek 109 18 - %16.5 

13 – 17 yaş 289 97 - %33.6 

Kadın 201 69 - %34.3 

Erkek 88 28 - %31.8 

18 – 35 yaş 2 639 900 - %34.1 

Kadın 1 359 473 - %34.8 

Erkek 1 280 427 - %33.4 

36 – 45 yaş 1 363 554 - %40.6 

Kadın 787 349 - %44.3 

Erkek 576 205 - %35.6 

>45 yaş 2 551 1 034 - %40.5 

Kadın 1 397 652 - %46.7 

Erkek 1 154 382 - %33.1 

 

Anahtar Kelimeler: Hepatit-A, Seroprevelans, Duyarlılık 
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Covid-19'un Gebelerde Pnömoni Kliniği: Post-Covid19 
Döneminde Bizi Ne Bekliyor?   

 

Leman Acun Delen 

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Reanimasyon Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-
9441-6979)  

 

Giriş: COVİD 19 ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in  Whan  şehrinde görüldü.Çok 

kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alması sebebi ile   DSÖ tarafından  11 

Mart  2020’de pandemi  ilan edildi.SARS COV-2  zarflı taç benzeri görünüme 

sahip   RNA  virüsüdür.Bulaşma öksürme ve hapşurmadan kaynaklanan 

solunum damlacıkları yolu ile olmaktadır.Hastalık asemptomatik,hafif veya 

şiddetli semptomatik şekilde gözlenmektedir.Ağır Covid pnömonili olgular 

mekanik ventilasyon   desteği gerektiren, sepsis ve multiorgan yetmezliğe 

kadar uzanan klinik tabloya sahiptir. Gebelik   bağışıklık sisteminin kısmen baskılandığı 

ve kadınların viral enfeksiyonlara açık hale geldiği bir dönemdir. SARS COV -

2 gebelerde genel popülasyon ile aynı semptomlara yol açmaktadır. Gebe 

kadınların viral enfeksiyonlara daha kolay yakalanmaları, immün sistem baskılanması ve 

pıhtılaşma eğiliminin artması sebebiyle COVİD 19 pnömonili olgular ciddi semptomlara 

yol açabilir. Gebeler var olan immünosüpresif    durum sebebiyle özellikle solunum 

patojenlerine ve şiddetli pnömoniye karşı duyarlıdırlar. Diyafram yükselmesi, artan 

oksijen ihtiyacı ve solunum yolu mukozasında meydan gelen ödemle beraber hipoksiye 

karşı duyarlı   bir tablo gelişmekte ve bu durum ciddi morbidite ve mortaliteye sebebiyet 

vermektedir. Covid-19'un gebelerdeki klinik seyrini ve kliniğini izlediğimiz 32 yaşındaki 
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27 hafta gebe bir hastada SARS COV-2 enfeksiyonu sonucu gelişen pnömoninin klinik 

bulguları ve seyrininin nasıl olduğu ve gelecekte bizlerin post-Covid19 döneminde 

oluşacak vakalara kılavuzluk etmesi amaçlanmıştır.  

Klinik Bulgular: 32 yaşında, multipar, bilinen komorbit hastalığı olmayan, COVİD 

19 pozitif eşi ile teması olan hasta temasının 4. günü ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı 

ile acil servise başvurdu. Acil serviste boğaz sürüntü örneği alınan hasta solunum sıkıntısı 

ve oksijen saturasyonunun 90 civarında olması sebebi ile servise yatırıldı. PCR sonucu 

pozitif gelen hastaya hidroksiklorokin, favipravir, clexan, steroid tedavisi ile diğer destek 

tedaviler başlanıp rezervuar maske ile oksijen desteği sağlandı. Yapılan obstetrik 

ultrasonografide fetal kalp atımı mevcuttu. Yatışın ikinci gününde solunum sıkıntısının 

artması ve oksijen saturasyonunun düşük seyretmesi üzerine hasta COVİD yoğun bakım 

ünitesine alındı. Yoğun bakımda noninvaziv ventilasyon + HFNO (yüksek akım nazal 

oksijen) ile solunum desteğine başlandı. Yatışın 3. gününde yapılan obstetrik 

ultrasonografide fetal kalp atımının olmaması sebebiyle kadın doğum hekimleri 

tarafından sezeryan ile fetusun alınması planlandı ve eş zamanlı hastanın oksijen 

ihtiyacının artması sebebiyle hasta entübe edildi. Takip eden günlerde hızla oksijen 

ihtiyacı arttı, inotrop destek başlandı. Hızla multiorgan yetmezlik ve ARDS tablosu 

gelişen hasta yatışın 7. gününde yapılan tüm destek tedavilere cevap 

veremeyerek exitus oldu. Hastada gelişen pnömoni tablosu çok hızlı bir şekilde progrese 

olarak anne ve bebek kaybı ile sonuçlandı. Sonuç ve Tartışma: Pandemi sürecinde COVİD 

19’un maternal ve fetal etkileri için kanıtlar hâlâ yeterli değildir. Kardiyorespiratuar 

ve immün sistemde meydana gelen fizyolojik değişikliklerin gebeleri COVİD 19’a karşı 

daha duyarlı hale getirdiğini ve maternal mortalite ve morbiditeye sebep olabileceğini 
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düşünmekteyiz. Bu klinik vaka tecrübemiz gelecek post-Covid19 sürecinde oluşacak 

vakalara yol gösterici olacağını kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Gebe, Multiorgan Yetmezlik, Yoğunbakım, Post-Covid19 
Dönem 
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Bertin Kolon Hipertrofisi Ayırıcı Tanısında Başvurulması 
Gereken Görüntüleme: Doppler Ultrasonografi Kullanımı  

İrfan Şafak Barlas1, Selamettin Demir2  

1S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID 0000-0001-7894-9118)  
2S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (ORCID 0000-0003-1302-4127)  

 

Giriş: Hipertrofik Bertin kolonu (HBK)patolojik bir durum olmayıp normalin 

varyantı olmasının yanında renal kitle benzeri görüntüleme bulgularına 

neden olabileceği ve gereksiz nefrektomiye yol açabileceği için önem arz 

etmektedir.  

Gereç ve Yöntemler: Sunumunda ultrasonografik(US)ve bilgisayarlı 

tomografi(BT) görüntüleme bulguları ile renal kitleyi taklit eden 4 hastanın 

böbreklerindeki şüpheli lezyonlar doppler US ile incelendi ve 3 ay arayla iki 

kez kontrole çağırıldı, US ve doppler US ile değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların doppler US görüntülemesinde artmış vaskülerizasyonu olmadığı 

teyit edildi ve takiplerindeki görüntülerinde şüpheli değişikliğe rastlanmadı. Hastaların 

kliniklerinde herhangi bir değişikliğe rastlanmadı.  

Sonuçlar: US çoğu zaman HBK tanısında yeterlidir, ancak nadiren alışılmadık lezyonlar 

görülebilir. Bu lezyonların ayırıcı tanısında doppler US çok yararlı ve invaziv olmayan bir 

tekniktir. HBK görüntüleme özelliklerini bilerek görüntüleme tetkiklerinin tercih ve 

yönetimiyle gereksiz girişimsel işlem veya cerrahi prosedürleri önlemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, 

Böbrek Yalancı Tümörleri, Hipertrofik Bertin Kolonu 
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COVID-19 Pnömonisinde Stabil Koroner Arter Hastalığı 
Varlığında Hastane Içi Mortalitenin Prognostik Biyobelirteci 
Olarak D-Dimer/Troponin I Oranı    

Müge Bilge 

SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, (ORCID iD: 0000-0001-7965-
3407)  

 

Amaç: Pnömoni ve akut solunum yetersizliği sendromu (ARDS) Covid-19' un 

başlıca komplikasyonlarıdır. Covid-19 pnömonisi seyrinde koroner arter 

hastalığının (KAH) varlığı mortalite artışı ile birliktedir. Covid-19 un direkt 

kardiyak hasarının dışında tromboembolik olaylar da mortalite artışına 

neden olmaktadır. Hem embolik olaylarda, hem de akut koroner sendrom 

başta olmak üzere kardiyak olaylarda d-dimer ve troponin düzeylerindeki 

artışın birlikteliği bilinmektedir. Ayrıca d-dimer ve troponin artışı covid-19 

hastalarının takibinde kötü prognostik faktörler olarak 

değerlendirilmektedir. D-dimer/troponin I oranı, akut pulmoner emboliyi akut koroner 

sendromdan ayırmak için basit ve kullanışlı bir parametre olarak önerilmiştir. Bu 

araştırmada covid-19 pnömonisi nedeniyle yatarak takip ve tedavi edilen hastalarda 

KAH varlığında hastane içi mortaliteyi öngörmede d-dimer/troponin I oranının 

prognostik önemini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya 01.09.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Prof. Dr. Murat Dilmener 

Acil Durum Hastanesi’nde covid-19 pnömonisi tanısıyla yatarak tedavi edilen hastalar 

dahil edilmiştir. 1509 hasta verisi retrospektif olarak taranmıştır. Tüm hastaların yaş, 

cinsiyet, ateş, solunum dakika sayısı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp hızı, parmak 

ucu oksijen satürasyonu (SpO2), oksijen desteği ihtiyacı, kan glukoz, üre, kreatinin, 
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sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, d-dimer, INR, fibrinojen, troponin I 

değerleri, hastanede yatış süresi ve ölüm-sağ kalım durumları değerlendirilmiştir.  

Bulgular: KAH tanılı 218 hasta ve KAH tanısı bulunmayan 1291 hasta değerlendirilmiştir. 

KAH bulunan hastalarda yaş, erkek cinsiyet, solunum dakika sayısı, oksijen desteği 

ihtiyacı, sistolik kan basıncı, kan glukoz, üre, kreatinin, INR ve troponin I, anlamlı olarak 

yüksek bulundu. İki grup arasında ateş, diyastolik kan basıncı, nötrofil, lenfosit, 

trombosit, CRP, prokalsitonin, kan potasyum, kalsiyum, total kolesterol, trigliserid, HDL, 

LDL, AST, ALT, GGT, LDH, d-dimer ve fibrinojen değerleri arasında anlamlı fark yoktu. 

KAH tanılı grupta diyastolik kan basıncı, kalp hızı, parmak ucu satürasyonu, sodyum, 

magnezyum, hematokrit, albümin ve d-dimer/troponin I anlamlı olarak düşük bulundu. 

KAH tanılı grupta hastanede yatış süresi ve mortalite anlamlı olarak daha yüksek 

bulundu (Tablo 1). (Mortalite için OR: 0,376 %95 CI: 0,268-0,528).   

Tablo 1: Koroner arter hastalığı tanılı ve koroner arter hastalığı tanısı bulunmayan hastaların 
karşılaştırılması    

  Koroner arter 
hastalığı tanılı 
hastalar (N:218) 

Koroner arter hastalığı 
tanısı bulunmayan 
hastalar (N:1291) 

p 

Yaş 69,69± 11,092 59,66± 15,072 <0,001 

Cinsiyet Erkek 
(N,%) Kadın (N,%) 

  141(%64,7) 
77(%35,3) 

  734(%56,9) 
557(%43,1) 

0,03 

Nötrofil sayısı 5,88±3,15 5,48±2,98 AD 

Lenfosit sayısı 1,14±0,65 1,19±0,58 AD 

Monosit sayısı 0,54±0,41 0,54±0,32 AD 

Trombosit sayısı 236,76±101,99 249,14±105,87 AD 

Htc% 36,76± 4,99 37,56± 4,77 0,02 

CRP 113,52±81,16 104,16±77,69 AD 

Prokalsitonin 0,38±0,99 0,75±0,13 AD 

Total kolesterol 154,14±45,10 159,56±42,19 AD 

Trigliserid 141,70±64,51 146,29±77,42 AD 
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HDL 32,92± 9,87 34,09±10,07 AD 

LDL 91,79±34,23 96,39± 34,44 AD 

AST 44,55± 33,24 43,18±31,02 AD 

ALT 39,21± 36,13 43,47± 39,74 AD 

GGT 60,45± 75,09 66,81± 77,96 AD 

LDH 374,99±223,42 353,57±155,82 AD 

Üre 54,90± 37,89 40,83± 27,77 <0,001 

Kreatinin 1,16±0,87 0,96±0,90 0,002 

Sodyum 136,61±4,18 137,25±3,97 0,03 

Potasyum 4,25±0,56 4,22±0,51 AD 

Magnezyum 1,97±0,30 2,03±0,29 0,004 

Kalsiyum 8,65±0,57 8,72±0,63 AD 

Fosfor 3,18±0,78 3,15±0,79 AD 

Glukoz 168,87±75,72 150,90±71,31 0,001 

Serbest T4 1,18±0,34 1,13±0,32 AD 

TSH 1,81±4,74 1,58±2,05 AD 

O2 desteği ihtiyacı 5,98±7,82 4,77±7,07 0,02 

Solunum dakika sayısı 22,13± 5,76 20,84±5,16 0,001 

Ateş (C) 36,84±0,61 36,93±0,68 AD 

Sistolik kan basıncı 129,67±20,79 126,25±18,20 0,01 

Diyastolik kan basıncı 70,45±11,11 70,65± 10,37 AD 

Kalp hızı 80,84±16,04 83,38± 14,726 0,02 

SpO2 (median) 94,07± 1,92 94,37± 1,98 0,04 

Troponin I 88,51± 435,35 17,74± 61,69 <0,001 

INR 1,10±0,25 1,06±0,20 0,01 

D-dimer 1,05±1,51 0,85±1,17 AD 

Fibrinojen 521,21±132,55 512,91±135,63 AD 

Ferritin 536,87±586,73 526,46±587,00 AD 

Albümin 34,75± 5,79 35,81± 5,19 0,01 

D-dimer/troponin I oranı 0,08±0,11 0,15±0,35 <0,001 

Hastanede yatış süresi 12,84±7,57 11,33±6,64 0,002 

Mortalite (n,%) 41 (%18,9) 91(%7) <0,01 
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Sonuç: Covid-19 pnömonisi seyrinde koroner arter hastalığı varlığında d-dimer/troponin 

I oranı hastane içi mortalitenin basit ve kullanışlı bir prognostik biyobelirteci olarak 

değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pnömonisi, Koroner Arter Hastalığı, D-Dimer/Troponin I 

Oranı 
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Proton pompa inhibitörlerine aşırı duyarlılık reaksiyonları 

Şevket Arslan, Eray Yıldız  

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Klinik İmmünoloji 
ve Alerji Hastalıkları BD, Konya 

 

Giriş: Proton pompa inhibitörleri (PPI), H/K ATPaz pompasını inhibe eden 

güçlü gastrik asit sekresyon inhibitörleridir. PPI’lar, peptik ülser ve 

gastroözefageal reflü gibi gastrointestinal hastalıkları tedavi etmek için 

yaygın olarak kullanılırlar. PPI’lar, yaygın olarak reçete edilen ve genellikle 

iyi tolere edilen ilaçlardır. Bu ilaçların yaygın kullanımı nedeniyle yaşamı 

tehdit edici reaksiyonların sıklığı, PPI aşırı duyarlılığının önemli bir sorun 

haline getirmektedir. PPI’lar genellikle reçetesiz kullanılırlar ve hastaların 

tıbbi geçmişine kaydedilmezler, ayrıca alerjik reaksiyonlara neden 

olabilecek diğer ilaç ve gıdalarla kombine olarak kullandığı için alerji tanısı 

zordur. Bu çalışmada kliniğimiz alerji ünitesine PPI’lar ile aşırı duyarlılık reaksiyonu ile 

başvuran hastaların klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2021 tarihleri arasında Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Alerji ünitesine başvuran ve PPI’lar ile aşırı duyarlılık 

reaksiyonu yaşamış hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların yaş, 

cinsiyet bilgileri, atopi öyküsü, komorbiditeleri, başvuru anındaki klinik tablo ve hangi 

ilaçla reaksiyon yaşadığı kaydedildi.  

Bulgular: Çalışmaya toplam 10 hasta dahil edildi. Hastaların 8’i (%80) kadın, 2’si (%20) 

ise erkekti. Hastaların yaş ortalaması 44.50 ± 12.75 yıldı (range: 26-70 yıl). Lansoprazol 
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en sık (%60) reaksiyona neden olan ilaçtı. Onu pantoprazol (%40) ve esomeprazol (%20) 

takip ediyordu. En sık klinik tablo anafilaksiydi (%90), onu ürtiker (%10) takip ediyordu. 

Suçlu ilaçla tanısal deri testleri 2 (%20) hastada yapıldı. Bir hastada tüm PPI’lara karşı 

duyarlılık varken, diğer vakada sadece tek bir PPI’ya karşı duyarlılık saptandı.  

Sonuç: Sonuçlarımız PPI’ların neden olduğu aşırı duyarlılık reaksiyonlarında en sık klinik 

tablonun anafilaksi olduğunu ve lansoprazolün en sık ilişkili ilaç olduğunu 

göstermektedir. PPI’lara aşırı duyarlılıktan şüphelenildiği durumlarda, deri testleri 

güvenlidir ve oldukça spesifiktir. Deri testleri aynı zamanda PPI’lar arasındaki çapraz 

reaktivite problemini ortaya koymada oldukça değerlidir. PPI’lar yaygın kullanılan ilaçlar 

olduğundan hekimler, bu ilaçlar arasındaki çapraz reaktivitenin farkında olmalıdır. 

Alternatif ve güvenli bir PPI saptamak için kapsamlı ilaç alerjisi çalışmasına ihtiyaç olduğu 

akılda tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Proton Pompa Inhibitörleri, Anafilaksi, Deri Testleri, Çapraz 

Reaktivite 
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Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası Nefriti; Tek Merkez 15 
Yıllık Deneyim 

 

Gönül Parmaksız  

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk 
Nefroloji Bölümü (ORCID iD: 0000-0003-2373-1837)  

 

Amaç Henoch-Schonlein Purpurası çocukluk çağının en yaygın vaskülitik 

hastalığıdır. Uzun dönem prognozu değişken olup böbrek tutulumuna 

bağlıdır. Bu çalışmada HSP nefritli çocukların klinik, laboratuvar, patolojik 

bulgularının gözden geçirilmesi ve uzun dönem prognozunun 

değerlendirilmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem Kliniğimizde 2005-2020 yılları arasında HSP Nefritli tanısı 

alan çocukların medikal verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Biyopsi 

bulguları ISKDC kriterlerine göre sınıflandırıldı.  

Bulgular Çalışmaya yaş ortalaması 8.7 (2.5-17) yıl olan 43 hasta (erkek 24, kız 19) alındı. 

Ortalama takip süresi 3.5yıl idi. Bütün hastalarda hematüri ve proteinüri vardı. Ortalama 

idrarda protein/kreatinin oranı 3.6mg/mg (0.3-12) olup %58’inde bu oran >2 idi. 

Ortalama serum kreatinin düzeyi 0.52 mg/dl (0.2-1.6), ortalama eGFR (güncellenmiş 

Schwatrz formülüne göre) 117 (39-254), ortalama serum albümin düzeyi 34.6 gr/L (21-

48) saptandı. ISKDC’e göre biyopsi bulguları: sınıf II: %63; III: %33; V: %2 ve VI: %2 idi. 

Tedavi olarak ACE inhibitörü %56, Dipiridamol %54, pulse metilprednisolon %21, oral 

prednisolon %100, Azotioprin %30, Siklofosfamid %42 ve Siklosporin %9 hastaya verildi. 
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Takipte hastaların sadece %21’inde hematüri mikroskobik olarak devam etmekte olup 

%81’inde proteinüri düzeldi. Hiçbir hastada son dönem böbrek yetmezliği gelişmedi.  

Sonuç HSP nefriti erken tanı ve uygun tedavi verildiğinde uzun dönem sonuçları çok 

iyidir.    

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schönlein Purpurası Nefriti, Çocuk 
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Tip 2 Diabetus Mellitus Tanılı Komorbiditesi Olan Hastalarda 
Metformin Laktik Asidoz’a Neden Oluyor mu?  

 

Mervegül Kaya1, Harun Düğeroğlu2  

1T.C. Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, Ordu Orcid no: 0000-0001-9399-5307  
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu Orcid no: 0000-0002-
0546-175X  

 

Giriş: Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında sıkça kullanılan ve biguanidler 

grubunda yer alan metformin güvenilir bir oral antidiyabetik ilaçtır. Biguanid 

grubu ilaçlar etkilerini hücresel insülin duyarlılığını arttırarak gösterirler. Bu 

etkilerini, hipoglisemi yolundan ziyade antihiperglisemik etki ile 

gösterdikleri için çok yüksek dozlarda dahi hipoglisemi yapmazlar. Komorbit 

hastalıkları olan Tip 2 DM tanılı metformin kullanımında gelişen laktik asidoz 

kliniği ve sonuçları değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Klinik Bulgular: 75 yaşında erkek hasta acil servise genel durum bozukluğu, karın ağrısı, 

bulantı ve kusma, nefes darlığı şikayeti ile getirildi. Öyküsünde 20 yıllık KOAH hastası 

olduğu, ayrıca hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitus ve kalp yetmezliği tanıları olan 

hasta metformin 1000 mg 2x1, kandesartan+hidrokloratiyazid 16/12,5 mg 1x1, 

amlodipin 10 mg 1x1 ve inhaler ilaçlar kullanmaktaydı. Laboratuvar bulgularında; 

Glukoz:468 mg/dl, BUN:32 mg/dl, Na:138 mmol/L, K:3,8 mmol/L, Kreatinin:1,38 mg/dl, 

Arteryal kan gazında pH:7,21, HCO3:11,4 mmol/L, pCO2:48 mmHg, laktat düzeyi:14,8 

mg/dl şeklindeydi. Yapılan idrar incelemesinde keton negatif idi. Klinik ve laboratuvar 

bulgular değerlendirilerek "metformin ilişkili laktik asidoz (MİLA)" tanısı konuldu. 
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Metformin ilaçı kesildi. Kan şekeri yüksekliği için insülin infüzyonu başlandı. Hipotansif 

klinik seyreden hastaya izotonik ve dopamin başlandı. Bikarbonat düşüklüğü ve asidozu 

nedeni ile hastaya bikarbonat replasmanı yapılmaya başlandı. Hastaya hemodiyaliz 

planlandı. Ancak, hastada dramatik bir düzelme gözlendi ve hemodiyalize gerek kalmadı. 

Hastanın 48 saatlik tedavi sonrası kan gazı ve tetkiklerinde düzelme sağlandı. Hasta 

diyabet açısından metformin yerine dörtlü insülin tedavisi düzenlenerek ve diğer kronik 

hastalıklarının ilaçlarını kullanmak üzere taburcu edildi. 

 Sonuç ve Tartışma: Komorbit hastalığı olan yaşlı hastalarda gelişen metabolik asidozun 

ayırıcı tanısında, Metformin ilişkili laktik asidoz (MİLA) tanısıda akılda tutulması 

gerekmektedir (1). Biguanidler grubunda olan metformin, orta ve ileri evre kronik 

böbrek yetmezliği olan hastalarda, dekompanse kalp yetmezliği olan hastalarda, 

karaciğer yetmezliği olan hastalarda ve ileri evre KOAH hastalarında kullanımı 

kondrendikedir (2). Özellikle metformin, laktik asidoz gelişme ihtimalini arttırabileceği 

için, komorbit hastalığı olanlarda dikkatli kullanılması önerilmektedir (3). Bizim 

olgumuzda, hastanın ileri yaşta olması, beraberinde komorbit hastalıklarının olması 

nedeniyle gelişen laktik asidoz tablosunun ve doku hipoperfüzyonunun metformine 

bağlı olabileceği akla getirmiştir. MİLA olgularında ilk tedavi stratejisinin seçimi 

hastaların hemodinamik ve solunum yetmezlik durumuna bağlı olarak değişebilir (2). 

Yapılan bazı çalışmalarda MİLA vakalarının ilk tedavisinde hemodiyalizi önermektedir 

(3). Olgumuzda, yakın izlemle yapılan insülin infüzyonu, intravenöz izotonik replasmanı 

ve sodyum bikarbonat uygulaması olumlu sonuç almamızı sağlamıştır. Sonuç olarak, 

komorbit hastalığı olan yaşlı hastalarda ortaya çıkan laktik asidoz tablolarında ayırıcı 

tanıda metformin ilişkili laktik asidoz (MİLA) tanısıda akılda tutulmalıdır.  
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Kaynaklar  

1. Stang M, Wysowski DK, Butler-Jones D. Incidence of lactic acidosis in metformin users. 
Diabetes Care 1999; 22 (6): 925–927.  

2. Lalau JD: Lactic acidosis induced by metformin: Incidence, management and prevention. Drug 
Saf 2010; 33:727–740.  

3. Li Cavoli G, Tortorici C, Bono L, Giammarresi C, Ferrantelli A, Zagarrigo C, Schillaci O, Tralongo 
A, Ugo R: Acute kidney injury associated with metformin. Am J Emerg Med 2011; 29:568–569. 

 

Anahtar Kelimeler: Komorbit Hastalıklar, Metformin, Tip 2 Diyabetus Mellitus, Laktik 

Asidoz. 
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Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi 
Endikasyonları ve Sonuçlarımız 

Meryem Keçeli Başaran  

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji bölümü, İstanbul 
(ORCID iD: 0000-0001-8362-8618)  

 

Amaç: Üst gastrointestinal sistem endoskopisi 

(Özofagogastroduodenoskopi: EGD) çocuklarda pek çok gastrointestinal 

hastalığın tanı ve tedavisinde temel bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışmada, 

kliniğimizde çocuklarda endoskopi endikasyonları ile endoskopik ve 

patolojik bulguların tartışılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, 2017 ve 2018 yıllarında pediatrik 

gastroenteroloji bölümüne başvuran ve EGD yapılan 1-18 yaş arası çocuklar 

dahil edilmiştir. Hastaların yakınmaları, EGD endikasyonları, endoskopik ve 

patolojik tanılar değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Ortalama yaşı 10,63 ± 4,84 yıl olan toplam 194 çocuk (85 erkek ve 109 kadın) 

çalışmaya dâhil edilmiştir. Dispepsi (%66,49), çölyak hastalığı şüphesi (%19,59), korozif 

madde alımı (%8,25), gastrointestinal kanama (%4,64) ve disfaji (%1,03) ana yakınmaları 

oluşturmaktaydı. EGD sonrası katılımcılara ait tanı dağılımı antral gastrit (%48,45), 

pangastrit (%21,13), duodenit (%11,86), çölyak hastalığı (%7,73), bulbusta akut ülser 

(%1,55) ve özofajit (%1,03) şeklinde idi. Hastaların %9.28’i ise sağlıklı idi. Hastaların 

%88,66’sından EGD sırasında biyopsi alındı.  

Sonuç: Çocuklarda, dispeptik yakınmalar ve çölyak hastalığı şüphesi en sık EGD 

endikasyonunu oluşturmaktadır. Alkalen reflü, gastrit ve helikobakter pilori enfeksiyonu 
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patolojik inflamasyon derecesini etkilemektedir ve uygun tedavi ve takibi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Çocuk, Özofagus, Mide, Duodenum 
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Koronavirüs Enfeksiyonu Nedeniyle Hastanede Yatan 
Hastalarda Anksiyete Düzeyleri: Koronavirüs Anksiyete Ölçeği 

Nisa Çetin Kargın 

Konya Numune Hastanesi, Aile Hekimliği  

 

Giriş: İlk olarak Aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde tespit edilmesinin 

ardından hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmasıyla pandemiye dönüşen 

yeni tip koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19), dünya genelinde hala sağlık 

sorunu olmaya devam etmektedir. Koronavirüs pandemisini kontrol altına 

almak için tüm dünya ülkeleri sıkı karantina önlemleri ve temaslı kişilerin 

izolasyonununa önem verse de bireylerin bu kısıtlamalardan akıl 

sağlıklarının etkilenmesini nispeten ihmal etmiştir (1). Küresel salgın 

hakkında çok sayıda araştırma yapılmakla birlikte COVID-19’un neden 

olduğu anksiyete üzerine yapılmış çalışma sayısı sınırlıdır. Lee ve ark. 

toplumda COVID-19 ile ilişkili anksiyeteyi değerlendirdiği koronavirüs anksiyete ölçeğini 

(KAÖ) tariflemiştir (2). Bu çalışmamızda COVID-19 tanısıyla yatırılan hastalarda COVID-

19 ilişkili anksiyetenin değerlendirilmesi ve toplum düzeylerine göre literatürle 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntemler Çalışma Eylül 2020- Kasım 2020 tarihleri arasında Konya Numune 

Hastanesi, Covid-19 servislerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş 

üstü hastalar dahil edildi. Psikotik hastalığı veya belirgin bilişsel bozukluğu olan hastalar 

çalışma dışı bırakıldı. Kriterleri sağlayan ve sorulara eksiksiz yanıt veren 185 hasta 

çalışmanın örneklemini oluşturdu. Araştırmada Lee ve ark. (2) nın tariflediği KAÖ 

kullanıldı. Ölçek 5 soru ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin puanlanması “0” “hiçbir 
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zaman”, “1” “Nadir, bir veya iki günden az”, “2” “Birkaç gün”, “3” “7 günden fazla” ve 

“4” “son iki haftada neredeyse her gün” olarak gerçekleştirilmiştir (2,3). Ölçekteki 

sorularda ise KAÖ1 baş dönmesi, KAÖ2 uyku bozukluğu, KAÖ3 tonik immobilite, KAÖ4 

iştah kaybı ve KAÖ5 abdominal huzursuluk olarak simgelendirildi. Verilerin analizinde 

SPSS 21.0 programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, Kruskal Wallis testi ve 

Spearman korelasyon analizi kullanıldı.  

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 64,93 ± 14,63 (min-maks: 21-92) olup, hastaların 

%76,2'si erkek, %42,2'si ilköğretim mezunu, %76,2'si evli, %14,1’i ev hanımı, %71,9'u 

emekli olmuştur. Hastaların %25,4’ünde ek hastalık olmamasına karşın %49,1’inde iki ve 

daha fazla ek hastalık mevcuttu. Hastaların 87,5’inde yatış esnasında test COVID-19-PCR 

sonucu pozitifti. Erkeklerde KAÖ2 ve KAÖ5; evlilerde ise KAÖ2 ve KAÖ3 istatistiksel 

olarak daha yüksek olarak bulundu (p<0.05). Tüm sorularda ortalama skorlar 2.92-3.28 

arasında değişmekte idi. Komorbid hastalıkların sayısı ve başvuru test sonucu aksiyete 

düzeylerine etki etmemişti. Okur yazar olmayanların tüm sorularda anksiyete düzeyleri 

daha yüksekti (p<0.005). Eğitim durumu arttıkça anksiyetenin tüm sorularda azaldığı 

görüldü (r=0.017, p=0.023).  

Sonuç: Pandemi nedeniyle genel popülasyonda görülen anksiyete, stres ve depresyon 

düzeyleri COVID-19 nedeniyle yatan hastalarda da yüksek düzeyde görülmüştür (4). 

Ayrıca medeni durum ve eğitim düzeyi de anksiyete üzerinde etkili olmuştur. Bu nedenle 

COVID-19 tedavisinde bireylerin ruhsal tedavisi de öngörülmelidir.  

Referanslar: 

1. Xiang YT, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, Ng CH. Timely mental health care for the 
2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020 Mar;7(3):228-
229. 
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2. Lee SA. Coronavirus Anxiety Scale: A brief mental health screener for COVID-19 related 
anxiety. Death Stud. 2020;44(7):393-401. 

3. Biçer İ, Çakmak C, Demir H, Kurt M. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu: Türkçe Geçerlik 
ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Klin. 2020; 25(Special Issue on COVID 19): 216-225. 

4. Argüder E, Kılıç H, Civak M, Kacar D, Kaya G, Yılmaz A, et al. Anxiety and Depression Levels in 
Hospitalized Patients due to Covid-19 Infection. Ankara Med J. 2020; 20(4):971-981 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Anksiyete, Aile Hekimliği, Pandemi 
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Hipertansiyon ile Ağır COVID-19 Hastalığı Arasındaki İlişki 

Dilay Karabulut 

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul (ORCID 
iD: 0000-0003-1896-0096) 

  

Amaç: Hipertansiyon (HT), COVID-19 ile ilgili yayınlanan pek çok 

epidemiyolojik çalışmada en sık eşlik eden komorbidite olarak yer 

almaktadır. HT’nin eşlik ettiği COVID-19 hastalarında mortalite ve 

morbiditenin arttığı, pek çok gözlemsel çalışmada ortaya konulmuştur. Biz 

bu çalışmada HT ile COVİD-19 hastalığının şiddeti arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde yatarak tedavi gören COVİD-19 

hastalarında HT’si olan ve olmayan hastaların dosyaları geriye dönük 

tarandı. Hastalar HT si olan ve olmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. 18 yaş 

altı ve 90 yaş üzeri hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların  yaş, cinsiyet, eşlik eden 

hastalıkları, kullandıkları ilaçlar ve laboratuvar parametreleri kaydedildi.Ağır COVİD 

enfeksiyonu kriterleri; ağır solunum yetersizliği (solunum sayısının 30/dk üzerinde 

olması,oksijen saturasyonunun oda havasında %92’nin altına inmesi,bilgisayarlı 

tomografide tesbit edilen akciğer infiltrasyon alanının 24-48 saat içerisinde %50’den 

fazla hale gelmesi), karaciğer ve böbrek yetersizliği veya çoklu organ yetersizliği bulguları 

ya da  şok gelişimi olarak kabul edildi.  İstatistiksel analizde IBM SPSS Statistics 21.0 

programı kullanıldı. İstatistiksel açıdan p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
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Bulgular: Çalışmamızda 81 (55%) hastada HT varken, 65 (44%) hastada HT tespit 

edilmedi.HT olan hastaların yaş ortalaması 67±14 yıl ve %40,7’si kadın idi. HT 

olmayanların yaş ortalaması 54±19 yıl ve %27’si kadın idi. HT’si olan grupta serum d-

dimer, Hs-Troponin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptandı 

(p=0.02, p<0.001). HT olan hastaların 40’ında (%50,6) ağır hastalık gelişirken, HT 

olmayan hastaların 19’unda (%29,2) ağır hastalık gelişti. HT olan grupta ağır COVİD-19 

gelişme oranı, olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu 

(p=0.009). Yapılan multivariant analiz sonucunda, HT’nin ağır COVİD-19 enfeksiyonunun 

bağımsız öngürücüsü olmadığı saptandı (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda COVİD-19 hastalarında hastalık şiddetinin HT’si olan hastalarda 

daha ağır olduğu saptanmıştır. HT’nin eşlik ettiği COVID-19 hastaları, mekanik ventilatör 

ihtiyacı ve yoğun bakım gereksinimi açısından dikkatle izlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, COVİD-19, troponin 
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Serum 25 Hidroksivitamin D Düzeylerinin Lomber Disk Hernisi 
Evresi Ile Ilişkisinin Değerlendirilmesi  

Merve Damla Korkmaz 

İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği (ORCID 0000-0003-2422-5709)  

 

Amaç: Serum 25 hidroksivitamin D konsantrasyonunun lomber disk 

dejenerasyonu ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Retrospektif-gözlemsel-kesitsel olarak planlanan bu 

çalışmaya Ocak 2020 ve Kasım 2020 tarihleri arasında Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon kliniğine bel ağrısı şikayetiyle başvurmuş ve lomber disk 

hernisi tanısı almış olan (n=88) ve disk hernisi olmayan (n=13) hastalar dahil 

edilmiştir. Hastaların mevcut lomber manyetik rezonans (MR) 

görüntülerinin çekildiği tarihteki serum 25 hidroksivitamin D düzeyleri 

incelenmiştir.  

Bulgular: Çalışmamıza 18-74 yaş arası 101 (78 kadın, 23 erkek) katılımcı dahil edildi. 

Katılımcıların yaş ortalaması 47,84 ±14,27 yıl idi. Ortalama D vitamin konsantrasyonu 

21,95±12,53 ng/mL olarak saptandı. D vitamin düzeyi düşük (<10 ng/mL), normal (10-30 

ng/mL) ve yüksek (>30 ng/mL) olarak gruplandırıldı. Katılımcıların 18'inde (%17,8) D 

vitamin düzeyi düşük, 67'sinde (%66,3) normal sınırlarda ve 16 kişide (%15,8) yüksek 

düzeyde saptandı. 88 hastanın lomber MR'ında lomber disk hernisi (LDH) saptanırken, 

13 kişide LDH saptanmadı. LDH evresi değerlendirildiğinde 23 bulging, 56 protrüzyon, 8 

ekstrüde disk, 1 adet ise sekestre disk saptandı. 37 kişide tek seviye, 51 kişide ise birden 

fazla seviyede disk hernisi mevcuttu. Pearson korelasyon testi ile değerlendirildiğinde 
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yaş ile D vitamini konsantrasyonu, LDH evresi ve LDH seviye sayısı arasında pozitif 

korelasyon saptandı (sırasıyla r=0,218; 0,206; 0,327 ve p= 0,028; 0,039; 0,001). Bununla 

birlikte LDH evresi ile serum D vitamini düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı 

(r=-0,003; p=0,979).  

Sonuç: Çalışmalarda 1,25 hidroksivitamin D düzeyi lomber anulus proliferasyonunu 

sağlayan hücreler için regulatör rol oynamaktadır (1). Bu mekanizma ile, D vitamini 

düzeyinin düşük olması ile LDH varlığı arasında anlamlı ilişki olabileceği bildirilmiştir 

(2,3). Bizim çalışmamızda serum D vitamin düzeyleri ile LDH arasında anlamlı ilişki 

saptanmamıştır.  

Kaynaklar: 

1. Gruber HE, Hoelscher G, Ingram JA, Chow Y, Loeffler B, Hanley EN Jr. 1,25(OH)2-vitamin D3 
inhibits proliferation and decreases production of monocyte chemoattractant protein-1, 
thrombopoietin, VEGF, and angiogenin by human annulus cells in vitro. Spine (Phila Pa 1976). 
2008 Apr 1;33(7):755-65. doi: 10.1097/BRS.0b013e3181695d59. PMID: 18379402. 

2. Xu HW, Yi YY, Zhang SB, Hu T, Wang SJ, Zhao WD, Wu DS. Does vitamin D status influence 
lumbar disc degeneration and low back pain in postmenopausal women? A retrospective 
single-center study. Menopause. 2020 May;27(5):586-592. doi: 
10.1097/GME.0000000000001499. PMID: 32049928. 

3. Withanage ND, Perera S, Peiris H, Athiththan LV. Serum 25-hydroxyvitamin D, serum calcium 
and vitamin D receptor (VDR) polymorphisms in a selected population with lumbar disc 
herniation-A case control study. PLoS One. 2018 Oct 24;13(10):e0205841. doi: 
10.1371/journal.pone.0205841. PMID: 30356314; PMCID: PMC6200232. 

Anahtar Kelimeler: Disk Dejenerasyonu, Herni, Manyetik Rezonans, Vitamin D 
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Obez Diz Ağrılı Kadınlarda Biyoelektrik İmpedans Analiz 
Metodu ile Vücut Bileşimlerinin Segmental Olarak 
Değerlendirilmesi  

Fatıma Yaman 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı (ORCID 0000-
0002-6137-0166)  

 

Amaç: Obezite merkezine başvuran diz ağrılı kadınların biyoelelektrik 

impedans analiz metodu ile vücut bileşimlerinin segmental olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2019- Mart 2020 tarihleri arasında obezite 

merkezimize başvuran diz ağrılı obez kadın hastaların bazı tanımlayıcı 

değişkenlerinin (yaş,kilo, boy,VKİ,eşlik eden komorbidite) tanımlanması, 

Tanita Segmental Composition Analyzer (TANITA MC 780 MA) ile 

biyoelektriksel impedans analiz (BİA) yöntemi kullanılarak vücut bileşimlerinin 

segmental olarak değerlendirilmesi (yağ yüzdesi, yağ kütlesi, yağsız kütle, toplam vücut 

sıvı, gövde yağ kütlesi, gövde kas kütlesi ve alt ve üst ekstremite yağ ve kas 

kütlesi) retrospektif olarak hasta dosyalarından yapılmıştır. Ek olarak; hastaların Dünya 

Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre obezite sınıflamasındaki evreleme yapılmıştır.  

Bulgular: Hastaların yaş, kilo, boy veVKİ ortalaması sırasıyla 52.0 ±9.0, 93.87 ±13.46, 

159.61 ±6.03, 36.88 ± 5.2 idi. Vücut kompozisyon analizinde belirlenen yağ yüzdesi (%), 

yağ kütlesi (kg), yağsız vücut kütle(kg) ve toplam vücut  sıvı (kg) sırasıyla 41.17± 4.4, 

39.29±9.1, 54.78±6.1, 39.0±4.4 idi. Vücut bileşimlerinin segmental dağılımında 

saptanan gövde yağ kütlesi (kg), gövde kas kütlesi(kg), sağ kol yağ kütlesi(kg), sağ kol kas 
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kütlesi (kg), sol kol yağ kütlesi (kg),sol kol kas kütlesi (kg), sağ bacak yağ kütlesi (kg), sağ 

bacak kas kütlesi (kg),sol bacak yağ kütlesi (kg)ve sol bacak kas kütlesi (kg) ortalması 

sırasıyla 16.74±4.1, 29.99±3.3, 2.83±1.1, 2.54±0.3, 2.94± 1.1, 2.69±0.3, 8.83±4.9, 8.40± 

1.0, 8.23± 2.0, 8.27±1.20 idi. Evre 1 obez hasta sayısı 35 ( HT=5 (%14.3), DM=3 (%8.6), 

Tiroid =2 (%5.7), Yok=18 (%51.4)),  evre 2 obez hasta sayısı 25 (HT= 2 (%8), DM=1 (%4), 

Astım= 2 (%8), Tiroid= 1 (%4), Yok=12 (%48)) ve evre 3 obez hasta sayısı 20 (HT=3 (%15), 

DM=2 (%10), Astım=1 (%5), Tiroid= 1(%5), Yok= 8 (%40) ) idi. Evre 1, evre 2 ve evre 3 

obezitede birden fazla eşlik eden hastalık varlığı sırasıyla 7 (%20), 7 (%28), 5 (%25) idi.  

Sonuç: Bu çalışmada obez diz ağrılı kadın hastaların vücut bileşimleri BİA metodu ile 

segmental olarak ölçülmüştür. BİA ölçümleri ile değerlendirilen vücut bileşim sonuçları 

cinsiyet, yaş ve fiziksel aktivite farklılığı gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Sonuç 

olarak; homojen hasta gruplarında belirlenen segmental vücut analizlerinin; yağ ve 

yağsız vücut kütlesinin bölgesel dağılımının belirlenmesi başta olmak üzere obezitenin 

ve tip 2 diyabet ile kardiyovasküler hastalıklarının da dâhil olduğu obezite ile ilişkili 

hastalıkların engellenmesi için sağlıklı kilo verilebilmesine ve egzersiz takibine imkân 

sağlayacağı öne sürülebilir.                   

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diz Ağrılı Kadınlarda Obezite, Vücut Kompozisyonu, 

Biyoelektriksel Impedans Analizi, Vücut Bileşimleri 
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Erişkinlerde İmmünglobulin G Alt Grup Eksikliğinin Klinik 
Yönetimi 

Fevzi Demirel  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji 
Hastalıkları Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-9711-6821)  

 

 

Amaç: İmmünglobulin G alt grup eksikliği (IgG-AGE) tekrarlayan 

enfeksiyonları olan bir hastada, IgG, IgA ve IgM düzeyleri normal iken, IgG 

alt gruplarından bir yada ikisinin serum düzeylerinin yaşa göre normal 

değerlerin altında olması olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, bir erişkin 

immün yetmezlik merkezinde takip edilen IgG-AGE olan hastaların klinik 

özelliklerini ortaya koyarak bu konu hakkında farkındalık oluşturmaya katkı 

sağlamaktır.  

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2018 ve Ocak 2021 tarihleri arasında IgG alt grup 

eksikliği tanısı alan erişkin hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenerek hastaların 

şikayetleri, hastalık tanıları, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme yöntemleri ve tedavileri 

belirlendi. Hastaların immünglobulin düzeyleri (IgG, IgM, IgA, Total IgE, IgG alt grupları) 

lenfosit alt grupları (CD3, CD4, CD8, CD16, CD45, CD19, CD56) ve izoaglutunin tetkikleri 

çalışıldı.  

Bulgular: Kliniğimizde IgG-AGE tanısı ile takip edilen 22 ile 71 yaş aralığında 23 erişkin 

hasta [5 erkek (%21.7) ve 18 kadın (%78.3)] bu çalışmada yer almaktadır. Hastalar 

öykülerinde sıklıkla öksürük (14 hasta), nefes darlığı (8 hasta), boğaz ağrısı (10 hasta), 

ishal (6 hasta), halsizlik (10 hasta), burun akıntısı (8 hasta) ve karın ağrısı (3 hasta) 
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şikayetleri olduğunu, sıklıkla sinüzit (14 hasta), faranjit (10 hasta ), pnömoni (7 

hasta)  gastroenterit (5 hasta), idrar yolları enfeksiyonu (5 hasta ) ve grip (3 hasta) 

tanıları ile çoğunlukla antibiyotik olmak üzere çeşitli ilaçlar kullandıklarını belirttiler. 

İmmünolojik tetkikler sonucunda 4 hastada IgG1, 5 hastada IgG2, 2 hastada IgG3, 3 

hastada IgG4, 3 hastada IgG1 ve IgG3, 3 hastada IgG2 ve IgG4, 2 hastada IgG2 ve IgA 

eksikliği ve 1 hastada IgG2 eksikliği ile CD19 yüzdesinde düşüklük saptandı. Semptomları 

şidedtli olan 14 hastaya profilaktik antibiyotik tedavisi verildi. IgG-AGE olan hastalara 3-

6 ayda bir kontrole gelmesi önerildi. Solunum şikayetleri olan hastalara akciğer ve 

paranazal sinüs tomografileri çekildi. Üç hastada bronşektazi saptandı. Bu hastalara 

intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi başlandı. IVIG tedavisi sonrası hastaların 

şikayetleri azaldı.  

Sonuç: IgG alt grup eksikliklerinin prognozunu, eksikliğin derecesi ve hastanın yaşı 

etkilemektedir. IgG2 eksikliği; tek başına veya IgG4 eksikliği ile veya selektif IgA 

eksikliğine eşlik edebilir. Bizim hastalarımızın büyük kısmında IgG2 düşüklüğü saptandı. 

Bronşektazi saptanıp IVIG tedavisi başlanan üç hastamızın ikisinde IgG4 ve IgG2 eksikliği, 

1 hastada IgG1 ve IgG3 eksikliği vardı. IgG-AGE olan hastalar bizim hastalarımızda olduğu 

gibi genellikle sinopulmoner enfeksiyonlarla sağlık kuruluşlarına başvururlar. 

Erişkinlerde IgG-AGE çoğunlukla düzelmez ve bir kısmı yaygın değişken immün yetmezlik 

gibi daha şiddetli hastalıklara geçiş yapabilir. IgG-AGE’nin öneminin anlaşılması için 

hastanın enfeksiyonlar, eşlik eden komplikasyonlar ve progresyon açısından uzun 

dönem takibi gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: IgG Alt Grup Eksikliği, Bronşektazi, Immün Yetmezlik, IVIG Tedavisi 
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Çocuklarda Nadir Görülen İnguinal Herni Nedeni: Amyand Herni  

Selcan Türker Çolak 

Çukurova Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (ORCID iD: 0000-0003-4481-0163)  

 

Amaç: Amyand Herni kasık fıtığı içerisinde inflame veya normal apendiks 

vermiformis bulunmasıdır. Çocukluk çağında oldukça nadir görülmekle 

beraber tanısı sıklıkla operasyon esnasında konur.  

Yöntem: Ocak 2014-Aralık 2018 yılları arasında kasıkta şişlik şikayeti ile 

başvuran ve inguinal herni tanısıyla operasyona alınan, operasyon sırasında 

herni kesesi içinde apendiks vermiformis bulunan 9 hastanın verileri geriye 

dönük olarak incelendi.  

Bulgular: Ameliyat edilen 9 hastanın yaş ortalaması 4.1±2.3 ay idi ve hepsi 

erkekti. Hastaların tümü elektif şartlarda ameliyata alınırken, bütün 

hastalarda tanı operasyon esnasında konuldu. İki hastada inflame apendiks görülmesi 

nedeniyle apendektomi ve yüksek ligasyon yöntemiyle herni onarımı yapılırken, diğer 7 

hastaya apendektomi uygulanmaksızın sadece yüksek ligasyon yöntemiyle herni 

onarımı yapıldı.  

Sonuç: Amyand herni çocuklarda oldukça nadir görülür ve tanısı genellikle intraoperatif 

olarak konulur. Herni kesesi içinde inflame apendiks bulunursa apendektomi ve herni 

onarımı yapılır. Apendiks inflame değilse sadece herni onarımı yapılması yeterlidir. 

Anahtar Kelimeler: Amyand, Herni, Çocuk 
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Akne Vulgarisli Hastalarda Benlik Saygısı, Beden Algısı ve 
Depresyon Durumu  

Erkan Oturakcıoğlu1, Dursun Çadırcı2  

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-5879-
390X),  
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0003-0969-
382X)    

 

Giriş ve Amaç: Pilosebase ünitenin inflamatuar kronik ve tekrarlayan 

hastalığı olan akne, yaygın bir cilt hastalığıdır. Genç bireylerde sık rastlanan 

akne, adölasan ve erken erişkinlik döneminde yaklaşık olarak %30-85’ini 

etkilemektedir. Bireyin dış görünüşünü etkileyebilmesi ve skar bırakabilmesi 

nedeniyle akne, çok sayıda ruhsal soruna yol açabilmektedir. Bu durumlar 

arasında; kendine saygısında azalma, beden algısı bozukluğu, anksiyete ve 

depresyon durumunda artış da yer almaktadır. Yaptığımız çalışmamızın 

amacı; aknenin hastalara çeşitli değişkenler üzerinden benlik saygıları, beden algısı, 

anksiyete ve depresyon üzerine etkilerini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız vaka kontrol tarzında yapıldı. Çalışmanın evrenini 

üniversitemiz Aile Hekimliği polikliniği ve Deri ve zührevi hastalıklar polikliniğine 

başvuran hastalar oluşturdu. Çalışmaya Harran Üniversitesi etik kurul onayı alından 

sonra polikliniklere başvuran 108 olgu ve 108 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Öncelikle 

çalışmaya katılanlardan ‘’Bilgilendirilmiş Onam’’ alınmış olup, her iki gruba 

sosyodemografik veri formu, beden algısı ve benlik saygısı ölçeği ve hastane anksiyete 

ve depresyon ölçekleri uygulandı. Hasta grubuna Global akne derecelendirme sistemi 
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(GADS) uygulandı. Çalışmamız SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences) paket 

programı kullanılarak analiz edildi.  

Bulgular ve Sonuç: Hastaların %76,9’ u kadın, %23,1’i erkekti. Hastaların %12’si sigara 

kullanıyordu, %3,7’si sigarayı bırakmıştı. Vaka grubunun yaş ortalaması 20, 60 ± 2, 45, 

kontrol grubunun yaş ortalaması 22,83± 3,58 idi. Hastaların %5,6’ sı okuryazar, %4,6’ sı 

ilköğretim mezunu, %20,4’ ü lise mezunu, %69,4’ ü üniversite mezunu idi. Genel olarak 

akneli hastaları değerlendirdiğimizde; bu hastalarda beden algısı ve benlik saygılarında 

istatistiksel açıdan kontrol grubuna göre anlamlı azalma gözlemledik. Yine akne 

hastalarında kontrol grubuna göre anksiyete durumunda istatistiksel açıdan anlamlı 

artma, depresyon durumunda ise istatistiksel açıdan anlamlı olmayan artma 

gözlemledik. Akne şiddetinin etkilerine baktığımızda; akne şiddeti arttıkça hastaların 

beden algısında ve benlik saygılarında bozulma meydana geliyordu. Akne düzeyi ile 

depresyon durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. Akne düzeyine cinsiyet, 

sigara, ikamet, gelir düzeyi, vki, medeni durum gibi parametrelere etkisini istatistiksel 

açıdan anlamlı saptanmadı.  

Anahtar Kelimeler: Akne Vulgaris, Benlik Saygısı, Beden Algısı, Aile Hekimliği, 

Depresyon, Anksiyete  

ABSTRACT  

Body Image, Self-Esteem and Depression Status in Patients with Acne Vulgaris  

Introduction and purpose: Acne, an inflammatory chronic and recurrent disease of the 

pilosebaceous unit, is a common skin disease. Acne, which is common in young 

individuals, affects approximately 30-85% in adolescence and early adulthood. Acne can 
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cause many psychological problems because it can affect the external appearance of 

the individual and leave a scar. Among these situations; decreased self-esteem, body 

perception disorder, anxiety and an increase in depression. The purpose of our work is; 

To examine the effects of acne on self-esteem, body image, anxiety and depression on 

patients through various variables.  

Material and Method: Our study was conducted in a case-control fashion. The 

population of the study consisted of the patients who applied to the Family Medicine 

outpatient clinic and the Dermatology and venereal diseases outpatient clinic of our 

university. After obtaining the approval of the Harran University ethics committee, 108 

cases and 108 healthy control groups who applied to outpatient clinics were included in 

the study. First of all, "Informed Consent" was obtained from the participants in the 

study, and the sociodemographic data form, body image and self-esteem scale, and 

hospital anxiety and depression scales were applied to both groups. Global acne grading 

system (GADS) was applied to the patient group. Our study was analyzed using the SPSS 

23 (Statistical Package for the Social Sciences) package program.  

Findings and Conclusion: 76.9% of the patients were female and 23.1% were male. 12% 

of the patients were smoking, 3.7% had quit smoking. The mean age of the case group 

was 20, 60 ± 2.45, and the mean age of the control group was 22.83 ± 3.58. 5.6% of the 

patients were literate, 4.6% were primary school graduates, 20.4% were high school 

graduates, and 69.4% were university graduates. When we evaluate the patients with 

acne in general; We observed a statistically significant decrease in body perception and 

self-esteem in these patients compared to the control group. We also observed a 

statistically significant increase in anxiety status in acne patients compared to the 
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control group, and a statistically insignificant increase in depression. When we look at 

the effects of acne severity; As the severity of acne increased, patients' body perception 

and self-esteem deteriorated. A statistically significant relationship was found between 

acne level and depression status. We could not find a statistically significant effect on 

acne level on parameters such as gender, smoking, residence, income level, weight, 

marital status.  

Keywords: Acne Vulgaris, Self-Esteem, Body Image, Family Medicine, Depression, 

Anxiety 
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Diabetik Ayak Yarasında Koruyucu Hekimlik ve Güncel 
Tedaviler    

Mesut Uluöz 

Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. (ORCID iD: 0000-
0003-0319-3832) 

 

Amaç: Diabete bağlı ayak yaraları, tedavisindeki zorluk ve uzuv kaybına 

varan sonuçlarıyla toplum sağlığında maddi ve manevi ciddi tehdit 

oluşturmaktadır. Bu yazımızın amacı diabetik ayak yarasında koruyucu 

hekimlik prensiplerini ve güncel tedavinin değerlendirilmesidir.  

Gereç ve yöntem: Koruyucu hekimlik kapsamında hemen hemen bütün 

hastanelerde diabet eğitimi verilmesine rağmen diabetik ayak yarasının 

engellenmesinde istenilen noktaya ulaşılamamıştır. Sosyoekonomik 

sebeplerle bu eğitime ulaşamama, eğitimden verim alınamaması ve 

eğitimin tekrarlanmaması nedeniyle günlük rutin oluşturulamaması bu durumun 

sebepleri arasındadır. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği Klavuzu, Literatür 

taraması ve klinik tecrübelerimiz değerlendirilerek derleme ortaya çıkarılacaktır.  

Bulgular: Diabete bağlı komplikasyonların temelinde özellikle vasküler hasar 

yatmaktadır. Makro ya da mikro düzeyde dolaşım bozulmasına bağlı retinopati, 

nefropati, nöropati gelişimi ile sistemik bir komplikasyonlar yumağı ortaya 

çıkmaktadır.  Diabetik ayak yarasında koruyucu hekimlik, tedavisiyle kıyaslandığında 

maddi ve manevi açıdan ciddi derecede kolaydır. Hastanın kendisine ve hekime düşen 

görevler vardır. Kan şekeri regülasyonu için medikal tedavi ve beslenme düzenlenmesi 

ile başlayan süreç, periodik hekim kontrolü, hastanın günlük kişisel muayenesi, ayakkabı 
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modifikasyonları, direk ya da dolaylı sigaradan uzak durmak, günlük yaşam rutininin 

düzenlenmesi ile devam etmektedir. Bütün bunlara rağmen ayak yarası gelişmesi 

halinde iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, estetik plastik ve 

rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ve travmatoloji branşlarının dahil olduğu multidisipliner 

bir mücadele başlar. Nöropatiye bağlı hissizlik ile ortaya çıkan bası yaraları vasküler 

patolojilere bağlı dolaşım bozukluğu nedeniyle çözümsüz hal almaktadır. Bu aşamadan 

sonra temel tedavi şeker regülasyonu, dolaşımın tekrar sağlanması, ölü dokuların 

debridmanla uzaklaştırılması ve primer ya da sekonder yollarla deri bütünlüğünün tekrar 

sağlanmasını içermektedir. Cilt bütünlüğünün sağlamasında ve enfeksiyona karşı 

savaşta, son zamanlarda ülkemizde de zengin kaynakları nedeniyle gündemde olan, BOR 

madeni kullanımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dolaşımın kısmen de olsa 

sağlanmasıyla doku beslenmesini arttırmak adına hiperbarik oksijen tedavisi, ozon 

tedavisi, VAK (Vakum Destekli Kapama Uygulanması, yara örtüleri, steril larva 

uygulamaları da güncel kullanılan yöntemlerdendir.  

Sonuç: Diabetik ayak yarasının tedavisinde, görüldüğü üzere birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Bu durumdan da anlaşılacağı gibi bu yöntemlerin hiçbirinde yüzde yüz 

başarı ortaya konulamamıştır. Diabetik ayak yarasının en kesin tedavisi hiç 

yakalanmamaktır.  Bu aşamada da koruyucu hekimliğe yani birinci basamak sağlık 

kurumlarına büyük görev düşmektedir. Özellikle aile hekimleri hastaları ile düzenli ve 

samimi ilişkiler kurabildiği için bu kurumlar diabetle savaş konusunda maddi ve manevi 

olarak desteklenmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Diabetik Ayak Yarası, Bası Ülserleri, Diabetik Nöropati 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Hekimlik 
Mesleğine Adanmışlık Ölçeği Düzeyleri 

 

Mustafa Emre Eryılmaz 

Kahramanmaraş Andırın İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği (ORCID 0000-0002-
1311-5144)  

 

Amaç: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

hekimlik mesleğine karşı tutumları ve hekimlik mesleğine adanmışlık ölçeği 

düzeyleri incelemek ve bazı faktörlerle ilişkisini ortaya koymak, klinik 

dönemlerdeki öğrencilerin mesleğe olan farkındalıklarını artırmak 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmamızın evrenini Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4,5 ve 6. Sınıfta öğrenim gören 315 öğrenci 

oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü, %5 hata payı ve %95 güven aralığı ile 174 

çıkmaktadır. Çalışmaya gönüllü katılım sağlayan 106 kişi dahil edilmiştir. Çalışmamızda; 

2020 yılında Koşan ve ark. tarafından geliştirilerek, geçerliliği ve güvenirliliği ispat edilmiş 

9 maddeden oluşan ‘‘Hekimlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği (HMAÖ)’’ ve 9 soruluk 

sosyo-demografik veri anketi internet üzerinden katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 106 kişinin yaş ortalaması 23,79±2,93’tü.  Katılımcıların 

%57,5’i (n=61) kadın, %42,5’i (n=45) dönem 5 öğrencileri grubundaydı. Katılımcıların 

%94,3’ü (n=100) tıp fakültesi tercih sırasını “İlk sıra”, %39,6’sı (n=42) tıp fakültesi seçme 
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nedenini “Garantili istihdam ve geliri olan bir meslek olması”, %50’si (n=53) katılımcı da 

tıp fakültesi seçtiği için memnuniyetini “Genellikle” olarak belirtmiştir. Hekim adayları 

HMAÖ’nden ortalama 31,47 ± 6,46 (min-max:12-45) puan aldı. En yüksek adanmışlık tıp 

fakültesi seçtiği için her zaman memnun olanlarda tespit edilmiştir. Ayrıca hekimliği 

kendisi için tek ideal meslek olarak görenlerde, dönem 4 öğrencilerinde, aile gelir durum 

algısı gelir giderden az olanlarda ve kadınlarda bağlılık daha yüksek bulunmuştur. HMAÖ 

puanı ile yaş arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir korelasyon vardır (p=0,006; 

rho:-0,266). Tıp Fakültesi seçme nedeni durumu ile HMAÖ puan karşılaştırmasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,001). Tıp Fakültesi seçme nedeni ideal meslek 

olanların istatistiksel farktan sorumlu olduğu pos-hoc ikili karşılaştırmalar ile görüldü. 

Tıp Fakültesini seçtiği için memnunluk durumu ile HMAÖ puan karşılaştırmasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,001). Pos-hoc ikili karşılaştırmalarda tüm 

karşılaştırmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.  

Sonuç: Hekim adaylarının hekimlik mesleğine adanmışlığını etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu sebeple hekim adaylarının mesleğe adanmışlığını erken aşamada 

incelemek ve farkındalık oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Tıp fakültesi eğitimi 

esnasında karşılaşılan durumlar, eğitim ve deneyimler hekim adaylarının adanmışlık 

düzeyini etkilemektedir. Bütün bunlar göz önüne alınarak hekim adaylarının mesleğe 

adanmışlığını artırmak için gerekli destekler ve eğitimler sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hekimlik Mesleği, Adanmışlık, Tıp Öğrencileri 
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Documentation of Our Clinical Indications for Plasmapheresis 
in Adults  

Funda Pepedil Tanrikulu, Didar Yanardag Acik , Bilal Aygun  

University of Health Science, Adana City Training and Research Hospital, Internal Medicine-
Hematology Clinic, Adana, Turkey  

 

Aim Plasmapheresis is an extracorporeal procedure performed in the 

apheresis device where patient’s plasma is separated from whole blood and 

removed, while the cellular components are returned to the patient 

together with additional replacement fluid. It is applied to treat diseases 

caused by antibodies or other pathogenic molecules in plasma. The most 

commonly used indications for the procedure include hematologic, 

neurologic and renal diseases. In this study, we aimed to document the 

clinical indications used for plasmapheresis in our center and to check 

whether they are in accordance with the recommendations of international guidelines 

or not.  

Materials And Methods The medical records of our apheresis unit was retrospectively 

reviewed for patients treated with plasmapheresis between 2017 and 2021. All of the 

adult patients aged 18 and over were included. Data concerning the clinical indications 

for plasmapheresis and total number of applied procedures were noted. Information on 

patients’ diagnosis and demographic features was gathered from the electronic 

database used in our hospital for routine patient follow-up.  

Results Data concerning a total of 381 plasmapheresis procedures in 130 patients were 

analyzed. Of these patients 79 were male and 51 were female, and the average age was 
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47 (18-86). The most common indications for plasmapheresis were thrombotic 

microangiopathies (TMAs) and the conditions related to liver transplantation, both of 

each accounting for 18.5% of all indications. Sepsis with multiorgan failure constituted 

15.4% of cases, while hyper- triglyceridemic pancreatitis and acute liver failure made up 

13.1% and 14.6% respectively. The ratio of neurologic cases was 6.9% and among these, 

the most common was Guillain-Barre syndrome. In terms of the number of procedures 

performed, hematological diseases were in the first place, since 132 of the 381 

procedures were performed in patients with TMAs. It was followed by conditions 

related to solid organ transplantation with a total number of 81 procedures.  

Conclusion We have documented the list of our clinical indications for plasmapheresis 

in our center and we have seen that all diagnoses in our list are among the 

recommended indications in American Society for Apheresis (ASFA) guidelines. 

Although it is difficult to conduct randomized controlled trials in apheresis medicine, 

main indications for plasmapheresis are well stated in the guidelines and the use of 

procedure should always be evidence-based as practiced in our clinic. 

Keywords: Plasmapheresis, Clinical Indication 
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Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Aile Hekimliği Polikliniğine 
Başvuran Hastalarin Kırsal ve Kentsel Bölgede Yaşamalarına 
Göre Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Konusundaki Bilgi ve 
Tutumları  

Hülya Yilmaz Başer1 Coşkun Öztekin2 

1Hitit Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-1416-1521) 
2Hitit Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-4490-7136) 
 

Amaç: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine olan ilgi ve talep her 

geçen gün artmaktadır. Çalışmamızın amacı; Çorum ilinde kentsel ve kırsal 

bölgede yaşayan halkın, yaygınlığı giderek artan geleneksel ve tamamlayıcı 

tıp yöntemleri ile ilgili bilgi ve tutumlarını araştırmak, bunu etkileyen 

faktörleri ortaya koyabilmek ve buradan elde edilen verilerle halk sağlığına 

ve literatüre katkı sağlayabilmektir.  

Gereç ve yöntem: Çalışmamız, T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol 

Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi aile hekimliği polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası 

bireyler ile yapılmıştır. Kentsel ve kırsal alanda yaşamalarına göre elde edilen veriler 

karşılaştırılmıştır. Veri toplamak için yüz yüze anket doldurma yöntemi kullanılmıştır. 

Anketimiz 31 sorudan oluşmakta ve sosyo-demografik veriler ve geleneksel ve 

tamamlayıcı tıp bilgi ve tutum sorgulanmaktadır.  

Bulgular: Çalışmamıza toplam 385 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 

40,71±12,73 yıl idi. Katılımcılardan 277 (%71,9) kişi kentsel bölgede, 108 (%28,1) kişi 

kırsal bölgelerde yaşamaktaydı. Katılımcıların yaş ortalaması; kentsel bölgede 

yaşayanlarda 40,59±11,95, kırsal bölgede yaşayanlarda 41,01±14,61 olarak bulundu. 
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Kentsel ve kırsal yerleşim alanında yaşayanlar arasında istatistiksel anlamlı fark 

bulunmamıştır. Çalışmaya katılanlara 18 geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönteminden 

hangilerini duyduklarına yönelik sorulan soruya; %12,2’si (n=47) bu 18 yöntemden 

hiçbirini duymadıklarını, %87,8’i (n=338) en az bir veya daha fazla yöntemi duyduklarını 

belirtmişlerdir. En az bir GETAT yöntemini duyma oranı; kentsel bölgede yaşayanlar ve 

bunların da eğitim seviyesi daha yüksek olanlarda, kırsal bölgede yaşayanlardan anlamlı 

yüksek bulunmuştur. Kentsel bölgede yaşayanlar; fitoterapi, akupunktur, kupa terapi, 

sülük tedavisi, hipnoz, ozon terapi, yoga, nefes egzersizi ve masaj uygulamalarını kırsal 

bölgede yaşayanlardan daha fazla duymuştur. Her iki bölgede yaşayanlarda masaj 

uygulaması en sık başvurulan yöntem olarak saptandı. Kentsel bölgede kadınların 

(%61,1), kırsal bölgede ise erkeklerin (%63,9) daha çok GETAT yöntemlerine başvurduğu 

görülmektedir.  

Sonuç: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine olan ilgi ve talep her geçen gün 

artmaktadır. Toplum sağlığının korunması için bu gibi yöntemleri işin eğitimini almış, 

uygulama yetkisi bulunan kişilerce yapılması önem arz etmektedir. Denetim 

mekanizmalarının iyi işlemesi ve halkın fayda beklerken zarar görmemesi için bu 

yöntemlerinin toplumda kullanım sıklığının, varsa bölgesel farklılıkların bilinmesi, eksik 

ya da yanlış bilgi varsa sağlık politikaları geliştirerek bunların düzeltilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Kentsel ve Kırsal, Aile Hekimliği, Bilgi 

ve Tutum 
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Ev Kazlarının Demografik Özellikleri, Morbidite ve Mortalite  

Mehmet Değirmenci 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
(ORCID 0000-0002-0472-5995  

 

Amaç: Düşmeler, küresel bir halk sağlığı sorunu olup yaşlı nüfus arasında 

sıktır. Yaşlılar çoğunlukla ev ortamında düşer. Bu çalışmada ev kazalarının 

demografik yönleri, morbidite ve mortalite özellikleri değerlendirilerek 

önleyici yöntemler tartışılacaktır.  

Gereç ve Yöntem: Ekim 2006 – Aralık 2020 tarihleri arasında Göğüs 

Cerrahisi kliniğinde yatarak tedavi edilen 290 ev kazasına maruz kalan hasta 

retrospektif olarak değerlendirildi. Ev kazalarının özelliklerinin anlaşılması 

için servisimizde yatarak tedavi gören diğer toraks travmalı hastalar ile 

karşılaştırmalar yapıldı.  

Bulgular: Hastaların 158 (%54.5) tanesi erkek, 132 (%45.5) tanesi kadındı. Erkek/kadın 

oranı 1.2 idi. Bu oran diğer toraks travmalı hastalarda 4.8/1 idi. Diğer travmalara göre 

ev kazalarında kadınların oranı daha yüksekti. Hastaların yaş aralığı 15-103 yaş, yaş 

ortalaması 65.7 (±16.6), en sık tekrar eden değer 74 idi. Ev dışı kazazedelerin yaş 

ortalaması 52,7 idi. Buna göre ev kazaları daha ileri yaşlarda görüldü.  Hastalardan 115 

tanesinde (%39.7) kronik hastalık vardı. Bu oran ev dışı travmalarda 16.3 idi. Ev kazaları 

kronik hastalığı olanlarda daha sık görüldü. Hastalardan 230 tanesi (%79.3) aynı 

seviyeden düşme, 26 (%9) hasta yüksekten düşme, 13 (%4.5) hasta merdivenden 

düşme, 6 (%2.1) hasta banyoda düşme, 5 (%1.7) hasta zorlama, 4 (%1.4) hasta 
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kanepeden düşme, 3 (%1) hasta yataktan düşme, 2 (%0.7) hasta lavaboya çarpma, 1 

(%0.3) hasta keskin cisim üstüne düşme sonucu yaralanmıştı. Yedi (%2.4) hastada 

yumuşak doku travması, 124 hastada (%42.8) hemopnömotoraks, 30 hastada (%10.3) 

akciğer kontüzyonu, 11 hastada (%3.8) cilt altı amfizemi, 6 hastada (%0.8) sternum 

fraktürü, 2 hastada (%0.7) mediastinal patolojiler ve 1 hastada (%0.3) pulmoner 

laserrasyon vardı. Hastalardan 36 tanesinde (%12.4) toraks travmasına ilaveten diğer 

organ yaralanmaları vardı. Hastalardan 34’ünde (%11.7) komplikasyon gelişti. 

Komplikasyon olarak 8 hastada (%2.8) pnömoni, 8 hastada (%2.8) plörezi veya 

ampiyem, 7 hastada (%2.4) atelektazi, 5 hastada (%1.7) anksiyete/ajitasyon, 3 hastada 

(%1) aritmi, 1 hastada (%0.3) hemoptizi, 1 hastada (%0.3) serebrovasküler olay, 1 

hastada (%0.3) uzamış hava kaçağı tespit edildi.  On beş hasta (%5.2) yoğun bakıma 

yatırıldı, 7 hasta (%2.4) ex oldu. Ev dışı kazalarda mortalite oranı %1.5 idi. Ev kazalarında 

mortalite oldukça yüksekti. Ortalama yatış süresi 6.14 (±3.864) idi. 

Sonuç: Ev kazaları diğer kazalara oranla kadınlarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı 

olanlarda daha sık görülmektedir. Risk grubundaki kişilerin uygun tedavilerinin 

yapılması, ayrıca evlerdeki risk faktörlerinin (gevşek döşemeler, kaygan yüzeyler, kötü 

aydınlatma, korkuluksuz merdivenler, korumasız damlar, dışardaki tuvaletler) kazalara 

fırsat vermeyecek şekilde düzenlenmesi ev kazalarını azaltacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ev Kazaları, Toraks, Travma, Önlem, Morbidite 
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Artmış Epikardiyal Yağ Dokusunun Psödoeksfoliasyon 
Sendromu ile İlişkisi 

İdris Buğra Çerik1, Duygu Yalınbaş Yeter2, Erman Bozali3  

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı  
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  

 

Giriş ve Amaç: Psödoeksfoliasyon (PEX) sendromu, ekstraselüler matrikste 

fibriler bir materyalin üretimi, intraoküler ve ekstraoküler dokularda 

progresif birikimi ile karakterize bir hastalıktır. PEX sendromunda göz 

açısından başlıca glokom olmak üzere, katarakt, fakodonesis, lens 

subluksasyonu, yetersiz dilatasyon, kornea endoteli dekompazyonu gibi 

komplikasyonlar da görülebilir.  PEX’in ekstraoküler manifestasyonları ile 

ilgili yapılmış çalışmalar, koroner arter hastalığı (KAH), koroner arter 

ektazisi, sistemik endotel disfonksiyonu, geçici iskemik ataklar, plazmada 

artmış homosistein seviyeleri nedeniyle kardiyovasküler sonlanımlarla ilişkili bir hastalık 

olabileceğini göstermektedir. Epikardiyal yağ dokusu (EAT), miyokardiyumun çevresinde 

bulunan yağ dokusu olup metabolik sendrom, koroner ateroskleroz, atriyal fibrilasyon 

gibi patolojilerin insidansı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Biz bu çalışmada PEX 

sendromunun EAT kalınlığı ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.  

Metot: Çalışmaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göz Hastalıkları polikliniği tarafından 

PEX sendromu tanısı konan 36 hasta ile yaş ve cinsiyet açısından benzer 50 sağlıklı 

gönüllüden oluşan toplam 86 katılımcı alındı. PEX sendromu olan hastalar ayrıca 

glokomu olan ve olmayanlar olarak değerlendirildi. Kardiyoloji bölümü tarafından 

yapılan transtorasik ekokardiyografide iki grubun ekokardiyografik parametreleri ve 
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epikardiyal yağ dokusu kalınlığı kıyaslandı. EAT kalınlığının (mm) ölçümleri yapılırken 

parasternal uzun eksen görüntü kullanıldı ve sağ ventrikülün serbest duvarı önündeki 

epikardiyal yağ dokusunun maksimum diastolik kalınlığı en az üç kardiyak döngüde 

ölçülerek ortalaması alındı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 36 PEX’li hastanın ortalama yaşları 71,75±8,48 olup 19’u 

kadındı. Kontrol grubunun ise ortalama yaşları 69,08±8,47 olup 25’ i kadındı 

(p=0,09).  Gruplar arasında diyastolik parametreler açısından anlamlı fark izlenmedi 

(p>0,05).  Sol ventrikül end sistolik çapı PEX grubunda kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak azalmıştı (3,25±0,37, 3,57±0,44, sırasıyla, p=0,001). Sağ ventrikül çapı PEX 

grubunda kontrol grubuna göre daha düşüktü (2,76±0,5, 3,06±0,42, sırasıyla, p=0,006). 

EAT değeri ise PEX grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek izlendi 

(0,51±0,24, 0,36±0,21, sırasıyla p<0,005). PEX sendromu olan hastaların 16’sında 

glokom mevcuttu. Ekokardiyografik parametreler açısından değerlendirildiğinde 

glokomu olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel fark izlenmedi (p>0,05). PEX 

sendromunun bağımsız prediktörlerini belirlemek için yapılan çok değişkenli lojistik 

regresyon modelinde EAT'nin bağımsız bir prediktör olduğu gözlendi. (OR=2,43 [1,138-

113,434], p=0,038)  

Sonuç: Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı, kardiyovasküler sonlanımlar üzerinde 

progognostik bilgiler sağlayan ve KAH ciddiyeti ile ilşkilendirilen kolay uygulanabilir ve 

ucuz bir belirteçtir. PEX sendromu olan hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığı artışı, 

PEX sendromunda izlenen artmış kardiyovasküler sonlanımlar ile ilişkilendirilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal Yağ Dokusu, Psödoeksfoliasyon Sendromu, Glokom 
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Çocuk Hekimlerinin Palyatif Bakım Hakkındaki Bilgi, Tutum ve 
Davranışları 

Nihal Durmaz  

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ORCID iD: 0000-0002-3079-1769) 

 

Amaç: Palyatif bakım çocuğun ve ailesinin fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal 

yönlerini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla en iyi yaşam kalitesini 

sağlamayı amaçlamaktadır. Pediatrik palyatif bakım yaşamı tehdit eden 

hastalıklara sahip çocuklar ve aileleri için mümkün olan en iyi yaşam 

kalitesini sağlamayı amaçlamakladır. Türkiye’de Pallia-Türk projesi 

kapsamında yetişkin palyatif bakım merkezleri kurulması başlanmıştır. 

Ancak nüfusunun üçte biri çocuk olan Türkiye’de çocuk sağlığı ile ilgili 

çalışmalar daha çok çocuk ölüm oranlarının azaltılmasına yönelik olmuştur 

ve pediatrik palyatif kuruluşu daha başlangıç seviyelerindedir. Bu çalışma ile 

palyatif merkezi olan ve olmayan hastanelere çalışan çocuk hekimlerinin (öğretim üyesi, 

uzman ve uzmanlık öğrencileri) palyatif bakım konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını 

değerlendirmek amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma pediatrik palyatif birimi olmayan SBÜ Gülhane Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi ve İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve pediatrik palyatif birimi bulunan Erzurum 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları ve Kliniklerinde Mart-Mayıs 2019 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Çalışma örneklemini buralarda görev yapan Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları öğretim üyeleri, uzmanları ve uzmanlık öğrencileri (araştırma görevlisi, yan 
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dal asistanı) oluşturmuştur. Anket uygulamaları sonunda 197 anket çalışmaya dâhil 

edilmiştir. Anket formu 24 soru ve dört bölümden oluşmuştur. Araştırma ile ilgili olarak 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 

Etik Kurul’unun izin alınmıştır. Analizler NCSS 10 (2015. Kaysville, Utah, USA) yazılım 

programı kullanılarak yapıldı.  

Bulgular: Çalışmaya 199 katılımcı dâhil edildi. Katılımcıların 110 (%55,3)’u kadın, 89 

(%44,7)’ü erkek idi. Katılımcıların yaş ortalaması 36,7.3±9,1 yıl idi (min-max: 23-64). 

Görev tanımlarına göre katılımcıların 73 (%36,7)’si asistan, 75 (%37,7)’i uzman ve yandal 

asistanı, 24 (12,1)’i öğretim üyesinden oluşmaktaydı. Çalışmaya katılan katılımcıların 

146 (%73,4)’sı eğitim ve araştırma hastanesinde, 53 (%26,6)’ü ise tıp fakültesi 

hastanesinde görev yapmaktaydı. Çocuk hekimlerinin 38 (%19,1)’inin çalışmış oldukları 

hastanelerde pediatrik palyatif vardı. Palyatif eğitim alan hekimlerin sayısı 55 (%27,6), 

en çok tıp fakültesinde 29 (%14,6) aldıklarını ifade etmişlerdir. Ağrı yönetiminde, 

semptom yönetiminde ve son dönem çocuk hasta ve ailelerinin psikososyal sorunları ile 

baş etme yeterlilikleri çalışma ortamlarında pediatrik palyatif birimi bulunan hekimlerin 

bulunmayan hekimlere göre anlamlı derecede kendilerini daha yeterli gördükleri 

görülmüştür(p<0.001).  

Sonuç: Türkiye’de henüz kapasite oluşturma aşamasında olan pediatrik palyatif bakım 

birimlerine sahip hastanelerde çalışan pediatristlerin PPB olmayan hastanelerde 

çalışanlara göre palyatif bakım gerektiren hastaların ağrı, semptom ve son dönem çocuk 

hasta ve ailelerinin psikososyal sorunları ile baş etme durumlarında kendilerini daha 

yeterli gördükleri bu çalışma ile gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Palyatif Bakım, Pediatrist 
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COVID-19 Hastalarında Mikrobesin ve HemogramDeğerlerinin 
Prognostik Faktörler ile İlişkisi: Türkiye’de Önemli Bir Sağlık 
Merkezi Örneği 

 

Ayşegül Ersöz1, Tarık Eren Yılmaz2  

1Ankara Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-9886-9561)  
2Ankara Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği  

 

Giriş ve Amaç: 2019 yılı sonunda Çin’in Wuhanşehrinde ortaya çıkan ve yeni 

bir koronavirüs çeşidi olarak tanımlanan SARS-CoV2, hızla tüm dünyaya 

yayılarak çok sayıda kişiyi enfekte etmiş ve çok sayıda ölüme sebep 

olmuştur. Hastalıktan korunma ve tedaviye yönelik çalışmalar tüm dünyada 

hızlı şekilde devam etmektedir. Mikro besinlerin bağışıklık sistemine katkısı 

uzun süredir bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada da Ankara Şehir 

Hastanesi’ndeki COVID-19 hastalarında, klinikte en çok bakılan mikro-besin 

düzeylerinin ve hemogram değerlerinin hastalığın prognostik faktörler ile ilişkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, hasta dosyalarının retrospektif incelenmesine dayalı 

tanımlayıcı bir gözlemsel çalışmadır.14 Mart 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihleri arasında 

hastanemize başvuran ve COVID-19 tanısı koyularak yatış verilen ve ulusal COVID-19 

tedavi rehberinde geçen rutin tedavilerini alan (N:1619) ve son altı ay içerisinde serum 

25(OH)D, vitamin B12, folat ve demir düzeyleri eksiksiz olarak bakılmış olan 18 yaş üstü 

hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta dosyalarından yaş, cinsiyet, kronik hastalık, 

mikro-besin konsantrasyonları, hosptalize edildiği gün bakılanhemogram verileri, kaç 

gün hastanede yattığı, YBÜ’ne yatış-entübasyon-ölüm durumları incelenmiştir. 
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İstatistiksel analizlerde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır ve P anlamlılık değeri 

<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza tüm parametreleri eksiksiz bakılmış olan 310 hasta dâhil edilmiş 

olup %51,9’u (n:161) erkek, %48,1’i (n:149) kadındır. Tüm hastaların yaş ortalaması 

57,02±18,28 yıldır ve en sık görülen komorbit hastalık hipertansiyondur (%32,9). 

YBÜ’nde takip edilen, entübe olan ve ölen hastaların oranı sırayla %34,5, %13,9, 

%9,4’dür ve hastanede yatış süreleri ortalaması 15,87±12,79 gün iken toplam yoğun 

bakımda yatış süresi ortalaması 16,95±17,08 gün olarak bulunmuştur. Komorbit hastalık 

sayıları cinsiyetle farklılık göstermemekle birlikte, YBÜ’ne yatış oranı ve hastanede 

toplam yatış süresi erkeklerde daha fazladır. Yaş önemli bir prognostik faktör olarak 

saptanmıştır. Hastaların D vitamini ve demir ortalamaları normal değerlerden düşük 

saptanmıştır. Hastaların folat, demir ve hemoglobin düzeylerinin düşüklüğünün, vitamin 

B12 konsantrasyonunun ise yüksekliğinin kötü prognostik faktörler ile daha ziyade ilişkili 

olduğu saptanmıştır.  D vitamini sadece YBÜ’ndeyatan hastalarda diğer popülasyondan 

düşüktür, entübasyon ve ölümle ilişkisi bulunmamıştır. Prognozu daha kötü olan 

hastaların beyaz küre sayısının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiş, lenfosit 

sayısı ise YBÜ’ne yatış olan hastalarda olmayanlara göre düşük, entübe olan ve ölen 

hastalarda ise normal popülasyondan yüksek saptanmıştır. Platelet oranlarında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre mikro besin değerleri COVID-19 

hastalarının prognozunuetkileyebilmektedir. Bu sebeple COVID-19’da öncelikle demir 

ve folat eksikliğine, ikinci sırada da D vitamini eksikliğine dikkat edilmelidir. Aşırı B12 
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takviyesinden ise kaçınılmalıdır. Ayrıca hasta takiplerinde lökositoza, lenfosit sayılarına 

ve anemiye dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Mikrobesinler, Vitamin, Anemi 
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Akne Vulgaris Hastalarının Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medya 
Kullanım Durumu  

Gülbahar Ürün Unal,1 Abdullah Demirbaş2 

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi(ORCID 0000-0001-5433-168X),  
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye AD.  

 

Amaç: Bu çalışmada Akne Vulgaris(AV) hastalarının sosyodemografik 

verileri, hastalıklarına ait özellikleri, bilgi kaynağı olarak sosyal medya 

kullanım sıklığı ve arasındaki ilişki değerlendirildi. Ayrıca sosyal medya 

kullanımına ait seçilen yöntemler, başvuru nedenleri ile 

televizyon(tv)/radyo programlarını takip etme sıklığı ve bu programlar 

neticesinde hastalıklarına ait tutum ve davranışları değerlendirildi.   

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında Kütahya 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Cildiye Polikliniği’ne başvuran 14 yaş ve üzerinde olup AV tanısı konulan 510 hastanın 

481’i (%94.3) dahil olmayı kabul etti. Araştırma tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılmıştır. 

Hastalara yüz yüze görüşme tekniği ile 37 sorudan oluşan anket formu uygulandı. 

Çalışmanın yürütülmesi için gerekli izinler Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik 

Kurulu’ndan alındı. Çalışmaya alınan tüm hastaların Global Akne Derecelendirme 

Sistemi (GADS) ile akne şiddeti belirlendi. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programında 

analiz edildi.  

Bulgular: AV hastalarının yaş ortalaması 19,7±4,12 olup %60,1’i(n=289) kadındır. 

Hastaların %73,6(n=354)’sı bekar, %52,2(n=251)’si öğrencidir. %69,6(n=335)’sının akne 

yerleşim yeri sadece yüz bölgesindedir. Global Akne Derecelendirme Puanına Göre Akne 
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Şiddeti %53,4(n=257)’ünde ise hafif şiddette bulunmuştur. ‘Sivilceniz hakkında bilgi 

almak için sosyal medya kullanıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların %24(n=117)’ü 

evet; %54,3(n=261)’ü ise bazen yanıtını vermiştir. Erkeklerin %85,4(n=164)’ünün, 

bekarların ise %81,9(n=290)’unun hastalıkları hakkında sosyal medyaya başvuruları 

kadınlara ve evlilere oranla istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,004). Ayrıca 

13-18 yaş arasındaki kişilerin %86,3(n=176)’ü, lise mezunlarının %87,7(n=157)’si, 

öğrencilerin %88,8(n=223)’i, sigarayı sürekli içenlerin %86,9(n=139)’u bilgi kaynağı 

olarak sosyal medya kullanımı istatistiksel olarak anlamlı daha yüksektir (p<0.001). En 

sık başvurulan sosyal medya platformu sırasıyla %22,7(n=289) ile Youtube ve 

%21,1(n=269) ile Google olmuştur. Sadece yüzünde akne olan hastalar ile sadece topikal 

tedavi kullanan hastaların sosyal medya kullanımı istatistiksel olarak anlamlı daha 

yüksektir. Sosyal medyadan edindikleri bilgileri çoğunlukla [%57,1(n=216)’i] üstü kapalı 

olarak hekimleri ile paylaşmaktadırlar. Tv/radyo programlarını ise hastaların sadece 

%27,2(n=131)’si takip etmektedir.  

Sonuç: Özellikle son on yıl içerisinde sosyal medya araçlarının sağlık mesajları yaymak 

için kullanımı önemli derecede artmıştır. Hastalığın kronik bir seyir göstermesi, kozmetik 

sorunlara yol açabilmesi, ergenlerde en yüksek prevelansa sahip olması ve hastaların 

psikososyal işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi nedeni ile AV’li hastalar 

sosyal medya gibi haberleşme kaynaklarına sıklıkla başvurabilmektedir. Sosyal 

medyanın hastaları yanlış bilgilendirme olasılığı düşünüldüğünde hekimlerin AV'li 

hastalarının sosyal medyaya sıklıkla başvurduklarını bilmeleri ve bu konuda doğru 

bilinçlendirme açısından kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akne Vulgaris, Sosyal Medya, Dijital Sağlık 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1215 

Aile Hekimliği ve Fonksiyonel Tip 

Aslı Azakoğlu Karaca 

Alanya 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi    

 

Bir fikrim/projem var; Birinci basamakta aile hekimleri ve aile hekimi 

uzmanlarının fonksiyonel tıpla tanışmaları ve hastalarına bütüncül bakış 

açısı ile beslenmeden, akılcı ilaç kullanımına, fitoterapi den, akupunktura 

geçmişte alternatif olarak geçen günümüzde ise tamamlayıcı olarak bilinen 

alanlara yönelik eğitimler alarak hastalarına yaklaşımlarını amaçlayan zaten 

diğer branşlarda başlamış olan bir akım, eğitim serüvenine katılmalarını 

teşvik etmektir.  

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, Fonksiyonel Tıp 
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Obezite Rehabilitasyonu Polikliniğine Başvuran Hastaların Kas 
İskelet Sistemi Ağrılarının Değerlendirilmesi  

Aysun Özlü 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi FTR Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-1912-6039)  

 

Amaç: Obezite rehabilitasyonu polikliniğine başvuran hastaların ayrıntılı kas 

iskelet sistemi ağrıları ve daha önceden konulmuş tanılarına göre ayrıntılı 

değerlendirme yapmak  

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya KSBÜ, FTR ek hizmet binası içinde yer 

alan Obezite Rehabilitasyonu Polikliniği’ne şubat 2019-şubat 2020 tarihleri 

arasında başvuran 143 hasta (4 e, 139 k) alınmış olup; kronik hastalık, yaş, 

kilo, BMİ, boy, kronik hastalık, kas iskelet sistemi hastalıkları açısından 

ayrıntılı dosya taraması yapılmıştır. İstatistiksel analiz: Çalışmamızda 

istatistiksel analiz için SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, 

United States) bilgisayar programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle 

ortalama, yüzdelik dağılım ve standart sapma değerleri hesaplandı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 51,06 (min 18, max 70) olup STD 

±10,52 idi. Kilo ortalamaları 93,1 (min 71,8, max 128) olup STD ±12,95 idi. BMİ açısından 

ortalama 36,47 (min 26,6, max 53,3) olup STD ±4,97 idi. Kronik hastalık % 58 hastada 

saptanmazken; birden fazla kronik hastalık % 23 hastada tespit edildi. % 18 hastada tek 

kronik hastalık açısından en yüksek oran HT idi ve onu takiben DM (% 8) ve tiroid 

hastalıkları (% 8) tespit edildi. Kas iskelet sistemi ağrısı Tablo 1’de belirtilmiştir.  
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Tablo 1. Kas iskelet sistemi hastalığı açısından değerlendirme 

Hastalık Adı                        n % (Yüzde) 

Yok 0 0 

Gonartroz 62 43,4 

Koksartroz 14 9,8 

Bel ağrısı 17 11,9 

Boyun ağrısı 7 4,9 

Sırt ağrısı 7 4,9 

Nöropatik ağrı 4 2,8 

İnflamatuar Hastalık 2 1,4 

Ayak-Ayak Bileği Ağrısı 6 4,2 

Fibromiyalji 6 4,2 

Birden Fazla Hastalık 18 12,6 

 

Sonuç: Obezite rehabilitasyonuna başvuran hastalarda görülen kronik hastalıkların 

çoklu tanılı olması ve tek tanı olarak HT görülmesi, kas iskelet sistemi hastalıkları 

açısından da en fazla oranda gonartroz ve çoklu kas iskelet sistemi hastalıkları tespit 

edilmesi zayıflama, rehabilitasyon ve egzersiz programında göz önüne alınması gereken 

bir unsurdur. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Obezite, Rehabilitasyon 
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Bronşhipereaktivitesi ve Vucut Kitle İndeksi İlşkisi  

 

Metin Keren 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH İmmunoloji ve Alerji Kliniği, İstanbul 
(ORCHID iD: 0000-0003-1047-4165)  

 

Amaç: Bronş provakasyon testi; bronşial hiperraekativiteyi göstermek ve 

semptomu olan hastalarda astım tanısı desteklemek için kullanılan 

testlerdendir. Temel mantığı solunum yollarındaki kronik inflamasyona 

bağlı geliştiği düşünülen bronşial hiperreaktivitenin gösterilmesidir. Astımın 

obesite ile birlikte ağır seyreden farkılı fenotiplerde tanımlanmıştır. Bu 

çalışmada ise bronşprovakasyon testi ile astım tanısı alan hastalarda vucut 

kitle indeksi ile bronş hiperekativitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.  

Yöntem: 01-Mayıs- 2017/ 01-Mart -2020 tarihleri arasında 455 hastaya 

uygulanan metakolinle yapılan nonspesik bronşprovakasyon test sonuçlarını 

retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar vucut kitle indeksine (Dünya Sağlık Örgütü 

sınıflaması) göre 5 gruba ayırdık; zayıf ( VKİ <18,5), normal kilolu (18,5-24,9) fazla kilolu 

(25,0-29,9), obez (30,0-39,9), morbit obez (≥40,0). Bronşprovakasyon testinde zorlu vital 

kapasite 1. saniyede %20 ve üstünde düşmeyi pozitif, provakatif konsantrasyon 20 

(PC20) kabul edildi.  Metakolin dozu olarak 16 mg/ml sınır kabul edildi.  
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Bulgular:  

BMI düzeylerine göre olgularda bronş hiperaktivitesi görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,017; p<0,05). BMI düzeyi 40 ve 

üzerinde olan olgularda bronş hiperaktivitesi görülme oranı, BMI düzeyi 25-29,9 

arasında olan olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. Tartışma Obezite yağ 

dokusu artışına bağlı inflamatuar yanıt nedeniyle, astımın ortay çıkmasına sebep 

olabilecek bir risk faktörü olabilir. Bunun yanında bozulan solunum mekanikleri 

nedeniyle astımın kötü seyrine katkıda bulunabilir. Artmış VKİ bronş hiperreaktivitesi 

için bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Bizim çalışmamız bunu desteklemektedir. 

Ancak literatürde VKİ ile bronş hiperreaktivitesi arasında ilişki olmadığını gösteren 

çalışmalar da mevcuttur.  

cPearson Chi-square Test                 *p<0,05                                     

Sonuç: Artmış VKİ özellikle morbit obezite bronş hiperreaktivitesi için bir risk faktörü 

olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Astım, Broş Hiperreaktivitesi, Bronş Provakasyon Testi, Metakolin 

 

 

  Bronş Hiperaktivitesi Test Değeri 

Yok (n=305) Var (n=150) p 

n (%) n (%)   

BMI (kg/m2) <18,5 8 (72,7) 3 (27,3) χ2:12,021 

18,5-24,9 98 (64,5) 54 (35,5) c0,017* 

25,0-29,9 112 (74,2) 39 (25,8)  

30,0-39,9 82 (65,1) 44 (34,9)  

≥40,0 5 (33,3) 10 (66,7)  

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1220 

Covid-19 Pandemi Dönemi Kısitlamalarının Ortopedik Acil 
Travma Başvurularına Etkisi 

Burç Özcanyüz¹, Hasan Ulaş Oğur2   

1.SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (ORCID 
iD: 0000-0002-9938-0749) 
2.SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (ORCID 
iD: 0000-0002-0534-7068) 

 

Amaç: Çalışmamızda 3. basamak bir travma hastanesinde, salgın nedeniyle 

kısıtlamaların olduğu dönem ile pandemi öncesi dönemin, ortopedik acil 

travmalar açısından karşılaştırması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil 

ortopedik travma hastaları, iki gruba ayrıldı. Salgın nedeniyle kısıtlamaların 

yoğun olduğu 1 Nisan 2020- 31 Mayıs 2020 aralığı ile kontrol dönemi olan 

2019 yılının aynı dönemi karşılaştırılarak incelendi. İki dönemde hastalar, 

yaş dağılımı (20 yaş ve altı, 20-65 yaş arası, 65 yaş ve üzeri), yaralanma bölgesi, 

yaralanma özelliği (işkazası-ev içi-trafik kazası), düşük veya yüksek enerjili olması, 

pediartrik kırık şekli, osteoporotik kalça kırığı açısından incelendi. 

Bulgular: Merkezimize ortopedik acil travma nedeniyle başvuran toplam 2300 hasta 

incelendi. Pandemi döneminde 1275, kontrol döneminde 1025 hasta başvurusu 

saptandı. 20 yaş ve altı başvuran hasta sayısı pandemi döneminde 608 kontrol 

döneminde 467 ‘idi. (p>0,05). 20 - 65 yaş arası başvuran hasta sayısı pandemi 

döneminde 546 kontrol döneminde 439’idi. 65 yaş ve üzeri başvuran hasta sayısı 

pandemi döneminde 121 kontrol döneminde 119’idi. Trafik kazası, iş kazası, 

osteoporotik kalça kırığı sayıları açısından, iki dönem arasında anlamlı fark 
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saptanmadı(p> 0,05). Osteoporotik kalça kırığı hastası pandemi döneminde 95 kontrol 

döneminde 55 olarak saptandı. Ev içi acil ortopedik yaralanmalar pandemi döneminde 

istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek sayıda saptandı (p< 0,05). Pandemi dönemi 

yaralanma bölgeleri incelendiğinde üst ekstremite yaralanma sayısı pandemi 

döneminde daha yüksek olmak ile birlikte istatiksel olarak anlamlı değildi (p> 0,05). 

Pediartrik kırıklar incelendiğinde, suprakondiler humerus kırıklarının pandemi 

dönemindeki grupta daha yüksek sayıda olduğu, iki grup arasında anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05) görüldü. 

Tartışma: Covid-19 pandemi kısıtlama döneminde merkezimize başvuran, 20 yaş ve altı 

hastaların sayısında, ev içi travmalarda ve ilişkili osteoporotik kalça kırıklarında artış göze 

çarpmaktadır. Bu durumun, ev içi geçirilen zamanın artışına bağlı olduğu 

düşünüldüğünde; ev içi kazaların önlenmesi ve azaltılmasında gerekli eğitimin topluma 

sunulması önem teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ortopedik Acil, Osteoporotik 
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Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin COVİD-19 Korkusu Üzerine Etkisi  

 

Yağmur Öznur Köksal1, Mustafa Oğulluk2, Derya İren Akbıyık3  

1T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı,  
2T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-7328-062x)  
3T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-9046-4017)    

 

Giriş ve Amaç: Sağlık okuryazarlığı; kişilerin sağlıkla ilgili bilgileri ve 

teknolojileri anlamalarına ve kullanmalarına izin veren, sağlıkla ilgili 

konularda sağlık çalışanları ile problemsiz iletişim kurabilmelerini sağlayan 

ve ayrıca edindikleri tüm bu bilgileri eleştirebilmeye de olanak tanıyan, bilgi 

ve becerilere sahip olmak anlamına gelmektedir. COVID-19’un hızla 

pandemiye dönüşümü, insanları bu yeni durum hakkında bilgi edinmeye, bu 

bilgileri uygulamaya ve davranışlarını da bu bilgilere göre değiştirmeye zorlamıştır. 

Sağlık verilerini anlayamamak paniğe neden olabilir, gerçek bilginin ve doğru bilgi 

kaynaklarının etkisini azaltabilir. Yapılan çalışmalar yüksek seviyedeki sağlık 

okuryazarlığının, pandemi gibi kriz durumları için ayrıca önemli olduğuna işaret 

etmektedir. Bu çalışmada sağlık okuryazarlığının; pandemi ortamında COVİD-19 korku 

düzeyini nasıl etkileyeceğini araştırmayı istedik.           

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2021 yılının Nisan ayında, hastanemiz aile hekimliği 

polikliniklerine başvuran ve sağlık çalışanı olmayan 268 yetişkinle yapıldı. Bireylere 

sosyo-demografik bilgilerin yanı sıra COVİD-19 ile ilişkili sorular, Türkiye Sağlık 

Okuryazarlığı (TSOY)-32 Ölçeği ve COVİD-19 Korkusu Ölçeği uygulandı.    
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Bulgular: Analiz sonuçlarına göre TSOY-32 ölçek puanının 1 birim artmasının COVID-19 

korkusu ölçek puanında 0,28 birim azalmaya sebep olduğu belirlendi. (p<0.05). TSOY-32 

düzeyi “yetersiz” olan katılımcıların, COVID-19 Korkusu ölçek puanları, TSOY-32 düzeyi 

“sorunlu – sınırlı”, “yeterli” ve “mükemmel” düzeyde olanlara göre anlamlı daha 

yüksekti. (p=0,047; p=0,001; p<0,001). COVID-19 hastalığı geçirenlerin sağlık 

okuryazarlığı düzeyleri istatiksel olarak anlamlı düşüktü. (p=0.034) Sağlık okuryazarlığı 

düzeyinden bağımsız olarak hipertansiyon hastalığı olanlarda ve ilkokul mezunlarında, 

COVİD-19 korkusu anlamlı olarak daha yüksekti. (p=0.001, p=0.047)    

Sonuç: Çalışmamızda TSOY-32 ölçeği genel indeks puan ortalaması “yeterli sağlık 

okuryazarlığı” kategorisinde bulunmuş olup, ülkemizde pandemi öncesi yapılmış 

çalışmalara nazaran daha yüksektir. Bu da pandeminin sağlık okuryazarlığı üzerine etkisi 

olarak düşünülebilir. Sağlık okuryazarlığı bu zamana kadar daha çok bulaşıcı olmayan 

hastalıklara karşı etkin bir silah olarak düşünülmüştür. Çalışmamızda COVİD-19 hastalığı 

geçiren kişilerin sağlık okuryazarlık düzeyi, geçirmeyenlere göre anlamlı olarak düşük 

çıkmıştır, bu da sağlık okuryazarlığının; COVİD-19 pandemisi gibi bulaşıcı hastalıklar için 

de etkin bir silah olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  Çalışmamızda, sağlık 

okuryazarlığı; COVİD-19 korkusu üzerinde koruyucu bir etki gösterdi. Nguyen ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da bizimle benzer sonuçlara ulaşılmış olup COVİD-

19 salgını sırasında sağlık okuryazarlığının, insanların ruh sağlığını korumaya ve yaşam 

kalitesini artırmaya yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle, kişilerin sağlık 

okuryazarlığı becerilerini geliştirmek; korkularını azaltmak, sağlıklarını ve refahlarını 

iyileştirmek için stratejik bir yaklaşım olabilir. Ayrıca, sağlık okuryazarlığının, mevcut 

pandemiyi ve gelecekte olabilecek potansiyel pandemileri azaltmak ve kontrol altına 
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almak için sosyal sorumluluk ve sağlamlığın temel bir unsuru ve hem bilgi alıcıları hem 

de bilgi sağlayıcıları için önemli bir araç olarak görülmesi düşünülmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Covid - 19 Korkusu, Pandemi 
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Hepatit B; Ne Kadar Farkındayız?  

 

Murat Dicle1, Cenk Aypak2  

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği (ORCID iD: 
0000-0002-5640-6144)  
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği (ORCID iD: 
0000-0002-8381-790X)    

 

 

Amaç: Hepatit B Virus (HBV) enfeksiyonları ülkemizdeki karaciğer 

hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. HBV’ ye bağlı 

gelişen akut hepatit, kronik hepatit, karaciğer sirozu ve hepatosellüler 

karsinom gibi tablolar; medikal – cerrahi tedavileri ve ciddi komplikasyonları 

ile tıbbın birçok alanını ilgilendiren ve sağlık sorunları açısından önemli yer 

tutan bir hastalık grubunu oluşturur. HBV enfeksiyonu ülkemizde ortalama 

%6 taşıyıcılık oranı ile yaklaşık 4 milyon insanımızı ilgilendirmektedir. Bu çalışmayı erişkin 

popülasyonun Hepatit B hastalığının bulaş yolları ve önlenmesi konusundaki bilgi 

düzeyini belirlemek ve bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için yaptık.      

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Şubat-Mart 2021 tarihleri arasında 

üçüncü basamak bir hastanenin Aile Hekimliği Kliniğine başvuran 18 yaş üstü 158 kişi 

arasında yapıldı. Katılımcıların Hepatit B hakkındaki bilgi düzeyleri ile aşılanma 

durumlarının; cinsiyet, eğitim durumu ve yakın çevrede tanıdıkları bir Hepatit B hastası 

olmasına göre değişimleri değerlendirildi. Yazarlar tarafından literatür taranarak 

hazırlanan anket formunun doldurulması istendi. Katılımcıların sorulara verdiği her 
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doğru cevap için 1 puan verilerek 20 puan üzerinden değerlendirildi. p<0,05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi.    

Bulgular: Çalışmaya alınan 158 kişinin 63’ ü kadın (%39,9), 95’ i erkekti (%60,1). 

Katılımcıların yaş ortalamaları 43,36±9,58 yıldı (Kadınların 40,26±8,44 Erkeklerin 

45,41±9,78). Katılımcıların bilgi soruları karşısında aldıkları ortanca puanları 9,5([erkek:8 

min:0 max:18], [kadın:10 min:0 max:18]) olarak bulundu. Ortanca bilgi puanları 

açısından her iki cinsiyet arasında anlamlı fark bulunamadı (p=0,409). Yakın çevrelerinde 

tanıdıkları bir HBV hastası olanların ortanca bilgi puanları 17 (kadın:17 min:11 max:18; 

erkek:18 min:13 max:18); olmayanların ise 8 (kadın:9,5 min:0 max:16; erkek:7 min:0 

max:18) olarak bulundu ve her iki cinsiyet açısından da yakın çevrede bir HBV hastasının 

olmasının bilgi düzeyini istatistiki olarak anlamlı düzeyde arttırdığı saptandı (p=0,000). 

Tüm katılımcıların %24,1’inin (n=38) aşılandığı ve cinsiyetler arasında aşılanma oranları 

açısından (kadın: %30,2 n=19; erkek: %20 n=19) anlamlı fark olmadığı tespit 

edildi(p=0,143).    

Sonuç: Gelişen teknoloji ve sağlık alanındaki ilerlemelere rağmen HBV enfeksiyonu 

günümüzde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Dünyada 

yaklaşık 400 milyon insanın HBV ile enfekte olduğu düşünülmektedir. Bunun en önemli 

sebebi enfeksiyonun büyük bir bölümünü sağlıklı görünen taşıyıcıların oluşturması, 

cinsel ilişki, aile içi yakın temas, kişisel bakım araçları ile vücut sekrekyonlarının teması 

yoluyla yayılımını gerçekleştirmesidir. Bu çalışma, toplumun HBV enfeksiyonu hakkında 

yetersiz bilgi düzeyine sahip olduğunu ve aşılanma durumlarının düşük olduğunu 

göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında HBV enfeksiyonu önemli bir halk sağlığı sorunu 
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olarak düşünülmeli ve koruyucu hekimlik açısından toplumun bilinçlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Bilgi, Aşı, Korunma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1228 

Covid-19 Polikliniğine Başvuran Yetişkin Hastaların Kan 
Gruplarına Göre Klinik Seyirlerinin İncelenmesi  

Alper Ömeroğlu1, Süleyman Ersoy2, Emin Pala3  

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, (ORCID 0000-0002-7126-
5538)  
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Kliniği, (ORCID 0000-
0003-0001-9329)  
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Kliniği, (ORCID 0000-
0001-9189-4342)  

 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kan gruplarının Covid-19 hastalığındaki bulaş 

ve prognoza olan etkisini değerlendirmek ve bunu etkileyen parametreleri 

ortaya koymaktır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, hastanemizin Covid-19 polikliniklerine 

başvuran ve hastane otomasyon sisteminde kan grubu bilgisi bulunan 

Covid-19 RT-PCR pozitifliği ile kesin tanı almış 365 hasta dahil edildi. 

Hastaların kan grupları, komorbid hastalıkları, c-reaktif protein (CRP), lökosit, nötrofil, 

lenfosit, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) değerleri ve toraks bilgisayarlı tomografi (BT) 

görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Hastanede yatış süreleri ve sağkalımları 

kaydedildi. İstatistiksel analiz için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 25.0 

paket programı kullanıldı.  

BULGULAR: Çalışmaya katılan 210’u kadın, 155’i erkek cinsiyete sahip toplam 365 

hastanın yaş ortalamasının 45.5 yıl olduğu tespit edildi. A kan grubunun Covid-19 

hastalığı geçirme riskini arttırdığı (p=0.001), O kan grubunun ise Covid-19 hastalığı 

geçirme riskini azalttığı (p=0.005) saptandı. Rh antijeninine sahip hastalarda lenfosit 

değerinin daha düşük olduğu (p=0.035) ve daha yüksek oranda akciğer parankim 
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tutulumu olduğu (p=0.003) tespit edildi. B kan grubuna sahip hastaların, diğer ABO kan 

gruplarına göre yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedavi gereksiniminin daha yüksek 

oranda olduğu (p=0.015) saptandı.  

SONUÇ: Çalışmamızda, Covid-19 hastalığı geçirme riskinin A kan grubunda arttığı, O kan 

grubunda ise azaldığı tespit edildi. B kan grubunda ise YBÜ ihtiyacının arttığı görüldü. Rh 

antijenine sahip olmanın daha düşük lenfosit sayısı ve daha yüksek akciğer parankim 

tutulumuna neden olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, ABO Kan Grupları, Rh Antijeni, Prognoz 
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COVID-19 Pnömonisi ve Akciğer Tüberkülozu Ko-enfeksiyonu 

Mervegül Kaya1, Selen Karaoğlanoğlu2  

1T.C. Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, Ordu Orcid no: 0000-0001-9399-5307  
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu Orcid no: 0000-
0001-9274-62378  

 

Giriş: Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) hastalığı 

(COVID-19) salgını; klinik şiddeti, yüksek ölüm oranı ve sağlık bakım 

sistemlerini etkilemesi nedeniyle önem arz etmektedir. SARS-CoV-2 

bulaşması esas olarak damlacıklar yoluyla gerçekleşir. COVID-19'a bağlı 

olarak en sık bildirilen semptomlar arasında ateş, kuru öksürük ve nefes 

darlığı yer alır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması birçok hastalığı da 

beraberinde getirmektedir. Pandemi döneminde özellikle tüberküloz gibi 

yavaş seyirli ve hafif semptomatik olan hastalar sıkı izolasyon önlemleri ve 

hastaneye başvuru zorlukları nedeniyle tanı almada gecikebilmektedir. Bu çalışmada 

tanı konmasında yaşanabilecek sorunları değerlendirmek amaçlanmıştır.  

Klinik değerlendirme: 22 yaşında kadın hasta, pandemi polikliniğine kuru öksürük, 

halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık şikayetleri ile başvurdu. Öksürüğü gün içinde 

olmakta, balgam eşlik etmiyordu. Nefes darlığı geceleri olmaktaydı. Hastanın 

özgeçmişinde kronik hastalık, kullandığı ilacı yok idi. Hastanın bakılan tetkiklerinde; 

ALT:16 U/L, AST:20 U/L, D-dimer:1.29 mg/L, CRP: 2.98 mg/dL, WBC:9820 U/L, PLT: 

272000 U/L, nötrofil: 8620 U/L, lenfosit: 800 U/L, eozinofil: 0.00 U/L, ferritin:203 µg/L 

şeklindeydi. Ekim 2020’de hasta bu şikayetlerle pandemi polikliniğine başvurduğunda 

bakılan COVID pcr testinde pozitif gelmesi üzerine evde izole edilerek favipiravir ile 
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COVID Pnömonisi tedavisine başlandı. Aynı zamanda akciğer tüberkülozu görünümü de 

mevcut olduğu için izolasyon bitişi sonrasında göğüs hastalıkları polikliniğine 

yönlendirildi. Ancak hasta şikayetlerinin düzelmesi üzerine Şubat 2021’e kadar takipsiz 

kaldı. Şubat 2021’de tekrar kuru öksürük, halsizlik, gece terlemesi kilo kaybı şikayetleri 

ile pandemi polikliniğine başvuran hastanın bu sefer COVID pcr negatif tespit edildi. 

Hastamız bunun üzerine göğüs hastalıkları ile konsülte edilerek balgam örneği istendi. 

4. Balgam ARB’sinde Mycobacterium tuberculosis basili pozitif tespit edilerek hastaya 

standart dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı.  

Sonuç ve Tartışma: COVID-19 döneminde uygulanan sıkı izolasyon önlemleri kişilerin 

şikayetleri çok şiddetli olmadıkça hastaneye ve doktora başvurularının gecikmesi 

nedeniyle tüberküloz gibi solunum yolu hastalıkları geç teşhis ve geç tedavi 

edilebilmektedir. Bu nedenle solunum yolu şikayeti olan, şikayetleri COVID-19 

Pnömonisi ile karışan kişilerin COVID-19 Pnömonileri ekarte edildikten sonra hava yolu 

hastalıklarının araştırılması açısından dikkatle takibi önemlidir. Sonuç olarak, ko-

enfeksiyon şüphelilerinin etkin bir şekilde taranması ve ayrıca pandemi sonrası aşamada 

şüpheli olmayan hastaların takibi için gecikmeden birkaç önlemin alınması hastalık 

önleme ve tedavi açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pnömoni, Akciğer Tüberkülozu, Pandemi 
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Tüm Evre Kronik Böbrek Hastalığında Metabolik ve Beslenme 
Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

Özgür Enginyurt1, Ahmet Karataş2  

1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ordu Orcid no: 0000-0002-
5966-9126  
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Ordu Orcid no: 0000-0001-
9095-6054  
 

Amaç: Çalışmamızda, diyalize giren ve girmeyen tüm evre kronik böbrek 

hastalığı olan olguların metabolik ve biyokimyasal parametrelerinin, 

hastalık evresi ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Nefroloji polikliniğine non-diyaliz kronik böbrek hastalığı tanısıyla 

başvuran, merkezimizde hemodiyaliz tedavisi almakta olan olgular ve 

nefroloji polikliniğinde herhangi bir rahatsızlık tespit edilmeyen sağlıklı 

gönüllü 87 hasta dahil edildi. Çalışma kapsamında hastaların yaşları, 

cinsiyetleri, albümin, ürik asit 25 OH-VİTD, ferritin, HbA1c, kalsiyum düzeyleri 

değerlendirildi. Veriler tek yönlü varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile 

analiz edilmiş olup, bulgular p<0.05 önem seviyesinde anlamlı olarak kabul edildi.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 60.36±11,36’idi. 44’ü (%50.6) erkek, 43’ü (%49.4) 

kadındı. Hastaların 22 (%25.3)’ si sağlıklı gönüllü, 35 (%40.2)’si non-diyaliz KBH, 30 

(%34.5)’ i hemodiyaliz tedavisi alan grupta idi. İncelenen 3 farklı grup arasında albümin 

düzeyi bakımından sağlıklı gönüllüler ve hemodiyaliz grubu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Benzer şekilde sağlıklı gönüllüler ile non-diyaliz grup 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). Ürik asit değerleri 
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açısından, non-diyaliz ve hemodiyaliz grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlendi (p=0.04). Ferritin değerlerinin sağlıklı gruptan hemodiyaliz grubuna doğru 

istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği gözlendi (p0.05). Tartışma: Kronik Böbrek 

Hastalığı, nedene bakılmaksızın en az üç ay süren, glomerüler filtrasyon hızı (GFH)’dan 

bağımsız böbrek hasarı veya böbrekte yapısal hasardan bağımsız olarak GFH’nın 60 

ml/dk/1.73m2’den az olması olarak tanımlanır. Hastalık ve takibinde glomerüler 

filtrasyon hızı, albüminüri ve klinik tanı ile değerlendirilen hastalık şiddeti evreleme 

aşamalarına göre sınıflandırma önemlidir. KBH hastaları arasında aşırı beslenme, 

sodyum ve aşırı hacim yüklenmesi, hiperkalemi, ve protein degradasyonunun toksik 

metabolitlerinin birikmesine neden olur. Öte yandan yetersiz beslenme, malnutrisyon 

riskini artırmaktadır. Albümin düzeyi ileri evre KBH’da beslenme bozukluğu ve 

proteinüriye bağlı olarak düşmektedir. Bizim çalışmamızda da hemodiyaliz hastalarında 

düşük albümin değeri görülmüştür. KBH’ da yüksek ürik asit seviyeleri, aşırı ürat üretimi 

ve azalmış böbrek ürik asit atılımından veya her ikisinden kaynaklanabilir. Bizim 

çalışmamızda, sağlık gönüllülere kıyasla hemodiyaliz grubunun ürik asit düzeyleri daha 

düşük bulundu. Hastalarımıza efektif hemodiyaliz yapılması ve diyete uygunlukları bu 

durumu açıklamaktadır. KBH hastalarında ferritin düzeyi özellikle demir tedavisi ve sık 

transfüzyon yapılması nedeniyle yüksek bulunabilmektedir. Bu durum hastaların 

mortalitesinde olumsuz bir faktördür. Bizim çalışmamızda da ferritin düzeyi hemodiyaliz 

grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

Sonuç: Kronik Böbrek Hastalığı evrelerinde albümin, ürik asit ve ferritin takipleri 

hastalığın seyrinde önemlidir. Bu konuda geniş populasyonlu çalışmalar eşliğinde 

hastalığın progresyonu ve mortalitesi konusunda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, Albümin, Ürik Asit, Ferritin 
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Does Elevated Lactate Levels or Lactate Kinetics Predictor of 
Prognosis in Intensive Care Unit Admissions Due to Diabetic 
Ketoacidosis? 

Gurhan Taskin1, Mahmut Yilmaz1, Sercan Yilmaz1, Hulya Sirin2, Hakan 
Sapmaz1, Sadettin Tasligil1, Ibrahim Sefa Gunes2, Levent Yamanel1 

1University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine, Department of Intensive Care, 
Ankara, Turkey. 
2University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine, Department of Public Health, 
Ankara, Turkey. 

 

Introduction In this study, we aimed to investigate the clinical significance 

of lactate levels in patients admitted to ICU for Diabetic ketoacidosis(DKA).  

Materials and Methods The study was performed in accordance with the 

Helsinki Declaration and approved by the Local Ethics Committee. 

(December 29, 2020-2020/504). Hospital records of DKA patients between 

November 01, 2016 and December 31, 2020 were evaluated retrospectively 

in the study. Patients who had plasma glucose >250mg/dL, presence of ketone in 

serum(3mmol/L) or urine(≥2+), and  plasma bicarbonate ≤ 18mEq/L and/or blood pH ≤ 

7.30 on emergency department (ED) were included in the study. The patients were 

grouped with low (lactate < 4.0 mmol/L) and high (lactate ≥ 4 mmol/L) lactate levels 

according to hospital admission laboratory. Patients were grouped as with or without 

at least 40% decrease in initial lactate levels from ED admission to ICU admission. Time 

interval between these two analyses was noted as in hours.  

Results Totaly 40 patients constituted the study group. The 85%(n=34) of patients have 

elevated(>2mmol/L) lactate levels. The 24(60%) of these patients were female and 
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16(40%) were male. The mean (±SD) age of patients was 50.6±19.4 (19-81) years. The 

eighteen patients had been prescribed oral metformine pre-admission. The mean (min.-

max.) ICU and hospital LOS of patients were 6.6(1.0-40.0) and 13.9(2.0-77.0) days, 

respectively. The overall mortality rate was 15%(n=6). When the patients with and 

without a decrease in lactate levels of 40% or more between hospital and ICU 

admissions were compared, no significant difference was found between the groups in 

the time interval between hospital and ICU admissions. However, the group with less 

than 40% decrease in lactate levels had significantly higher APACHE II score [24 (12-46) 

vs. 18 (2-27), p=0.007], longer ICU stay [5 (1-40) vs. 3 (2-8) p=0.032], and higher 

mortality rate [6 (26.1) vs. 0 (0.0), p=0.030] (Table 1).   

Discussion and Conclusion In parallel with previous data, there was no difference 

between high and low-lactate groups in terms of mortality and ICU LOS in our study. We 

found that the patients with more than 40% decrease in lactate levels within the median 

3.22 hours in ED had no mortality and shorter ICU stays compared to patients who could 

not achieve this decrease. Therefore, decreasing lactate levels in these patients 

especially in ED can be useful in predicting prognosis.   

Table 1. Comparison of the DKA patients according to decrease of lactate levels by > 

40% from hospital admission to ICU.       

Keywords: Diabetic Ketoacidosis (DKA), Lactate Levels, Intensive Care Unit 
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Şanlıurfa İli Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 0-24 Aylık 
Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusunda Bilgi 
Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi  

Bahar Er, Şenay Koçakoğlu  

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  

 

Giriş: Şanlıurfa, Türkiye’de en yüksek doğurganlık hızına sahip ildir. Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emzirme oranlarının hala istenilen 

düzeye ulaşmadığı, formül mama ve biberon kullanımının ve ek gıdalara 

erken geçiş davranışının gün geçtikçe yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu 

çalışmada Şanlıurfa’da aile sağlığı merkezlerinden hizmet alan annelerin 

emzirme ve anne sütüne dair bilgi düzeylerinin ve emzirme tutum ve 

davranışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmamızın, emzirme 

ve anne sütü konusundaki farkındalığa ve emzirmenin erken başlatılması ve 

sürdürülmesi oranlarının iyileştirilmesine dair planlamalara olumlu katkısı olacağı 

düşünülmektedir.  

Materyal-Metod: Bu çalışma prospektif, kesitsel tipte planlanmıştır. Kasım 2019-Nisan 

2020 tarihleri arasında Şanlıurfa merkez ilçelerinden Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye‘de 

aile sağlığı merkezlerine başvuran, 0-24 aylık bebeği olan 18-49 yaş arası annelerden, 

araştırmaya katılmaya kabul eden ve soruların tümünü cevaplayan 383 kişi çalışmaya 

dahil edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde katılımcılara ait sosyodemografik özelliklerle, 

emzirme ve anne sütüne dair bilgi düzeylerini, emzirme tutum ve davranışların ölçmeye 

yönelik olarak araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerin analizi SPSS 21 programı ile yapılmıştır. Kategorik değişkenler ile anne sütü ve 
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emzirme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlar arasındaki ilişki ki-kare testi ile analiz 

edilmiştir. P<0.05 olması istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen katılımcı sayısı 383 olup, %33,7’si (n=129) 25 yaş ve altı, 

%16,4’ü (n=63) ise 36 yaş ve üstü dağılım göstermekteydi. Ev hanımı olduğunu ifade 

eden anneler %66,6 (n=255), sağlık çalışanı olarak görev yapanlar ise %11,2 (n=43) 

oranındaydı. Katılımcıların %55,3 ü ortaokul mezunu ve altı, %44,7’si ise lise mezunu ve 

üstü eğitim durumuna sahipti. İlk gebelik yaşı 18 yaş altı olanların oranı %19,6 (n=75), 

26 yaş ve üstü olanlar ise %20,9 (n=80). En sık %36,0 (n=138) oranı ile devlet 

hastanesine, %24,5 (n=94) aile hekimine olmak üzere katılımcıların tamamının 

gebelikleri sırasında sağlık kurumlarına kontrole gittikleri görülmüştür. Katılımcılardan 

anne sütü ve emzirme ile ilgili bir yerden/kimseden bilgi almış olanların oranı %74,2 idi 

ve konuyla ilgili en sık %43,9 oranı ile aile hekimlerinden bilgi alınmıştı. Anneler %50,9 

(n=195) oranında ilk bir saat içerisinde bebeklerini emzirmeye başladıklarını, %75,2’si 

bebeğine kolostrum verdiklerini ifade ettiler. %82’sinin bebeklerine ilk besin olarak anne 

sütü vermiş olduğu, %97,9’unun bebeklerini ideal sürelerde olmasa bile bir süre 

emzirdikleri, %54,8 (n=210)’ünün ek gıdaya 6. aydan sonra başladığı, 12- 24 ay süreyle 

emzirenlerin oranının ise %27 olduğu görüldü. Ek gıdaya başlama nedeni olarak sütünün 

yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı %39,4 bulunmuştur.  

Sonuç: Bu çalışmada annelerin emzirme ve anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz 

olduğu, 2 yaş ve ötesine dek emzirme oranlarının TNSA 2018'de bildirilen Türkiye 

ortalamasının (16,7 ay) altında olduğu görülmüştür. Çalışmamızda da olduğu gibi sık 

başvuru alan birinci basamakta aile hekimlerinin, konuyu sahiplenerek anne ve anne 

adaylarını bilgilendirmeleri ve emzirmeye teşvik etmeleri, emzirme oranlarını olumlu 
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yönde etkileyecek önemli bir adımdır. Bu yönde sağlık çalışanlarına, annelere, anne 

adaylarına ve eşlerine düzenli ve sürekli şekilde verilecek emzirme eğitimlerinin, 

emzirmenin iyileştirilmesi yolu ile toplum sağlığına olumlu katkıları olacağı 

kanaatindeyiz. Emzirme destek hizmetlerini aktif ve kesintisiz şekilde sunacak donanımlı 

personelle güçlendirilmiş emzirme destek merkezlerinin sayılarının arttırılmasının elzem 

olduğu düşünülmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Emzirme, Kolostrum, Beslenme. 
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İntern Doktorların Sigara İçme Durumu 

Sanem Nemmezi Karaca1, Yaşam Deniz2   

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği AD., Dr. Öğr. Üyesi, ORCID iD: 0000-0002-4853-8366  
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği AD., Araştırma Görevlisi  
 

Amaç: Bu çalışma ile bir tıp fakültesi dönem 6 öğrencilerinin sigara kullanım 

durumlarının değerlendirilmesi, sigara içimini etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi ve öğrencilerin nikotin bağımlılığı danışmanlığı ile ilgili 

tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma için gerekli etik kurul izni alınmıştır. Kesitsel-tanımlayıcı 

tarzda dizayn edilen araştırmanın evrenini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde 2020-2021 yılında eğitim gören 195 öğrenci oluşturmaktadır. 

Minimum 120 hekimin çalışmaya dahil edilmesi planlanmıştır. Çalışma 

amaçlı örneklem seçimine gidilmeyecek olup; online anketleri eksiksiz dolduran tüm 

internler çalışmaya dahil edilecektir. Anket formunda; sosyodemografik verileri içeren 

12, sigara kullanım durumunu, bağımlılık düzeyini ve etkileyen faktörleri değerlendiren 

20, pasif içicilik ve sigara danışmanlığına yönelik tutumu belirleyen 3 olmak üzere toplam 

35 soru yer almaktadır. Veriler SPSS (vers. 22) programına yüklenerek; tanımlayıcı 

istatistikler ile sunulmuştur.  

Bulgular: Çalışmanın veri toplama süreçleri devam etmekte olup; toplanan 114 anketin 

analizleri paylaşıldı. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 24.64±1.58 (min-max: 22-31) 

olup; %51.8’i (n:59) kadındı. İnternlerin %28.9‘unun (n:33) aktif olarak sigara kullandığı, 

%67.5’inin (n:77) hiç sigara içmediği ve %3.5’inin (n:4) sigarayı bıraktığı belirlendi. Sigara 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

7
8

3
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1242 

içenlerin bağımlılık düzeyleri değerlendirildiğinde %57.6’sının (n:19) çok az, %15.2’sinin 

(n:5) az, %3’ünün (n:1) orta, %9.1’inin (n:3) yüksek, %15.2’sinin (n:5) çok yüksek düzeyde 

bağımlı olduğu gözlendi. Fagestrom puan ortalaması 3±3.1( min-max:0-9) bulundu. 

Sigara kullananların  %30.4‘ü (n:10) bırakmayı düşündüğünü, %39.3‘ü (n:13) kararsız 

olduğunu belirtti. Sigaraya başlama yaşı ortalama 19±2.3 (min-max:14-24) olup, 

internlerin %69.7’sinin (n:23) tıp fakültesi öncesinde sigara kullanmadığını ifade etti. 

Sigara başlama nedenleri incelendiğinde “çevrenin etkisi” %54.5 (n:18), “stres/üzüntü” 

%36.4 (n:12), “merak/özenme” %6.1 (n:2), “kendini ispatlama/yasağa tepki” %3 (n:1) 

oranında tespit edildi. İnternlerin %66.7’sinin (n:76) çevresindekilere her zaman sigara 

bırakmayı önerdikleri öğrenildi. Katılımcıların sigara bırakma danışmanlığı 

konusunda  kendilerini ne kadar yeterli hissettikleri sorulduğunda; %41.2’sinin (n: 47) 

yetersiz, %36.8’inin (n:42) kararsız ve %20.9’unun (n:25) yeterli hissettiği belirlendi.  

Sonuç: Çalışma devam etmektedir. Ancak mevcut bulgular ile intern hekimler arasında 

sigara kullanım sıklığının yüksek, bırakmayı düşünme oranlarının düşük olduğu ve 

danışmanlık sunma konusunda öğrencilerin daha fazla desteklenmeye ihtiyaç duyduğu 

söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi, Sigara, Intern Hekimler 
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COVID-19 Bağlı YoğunBakımlarda Takip 

Edilen Hastalardaki Klinik Deneyimlerimiz; Tek Merkez, 

Retrospektif, Olgu Serisi  

 

Barış Arslan, Halil Nacar  

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği    

 

Giriş: Bu çalışma labaratuar olarak konfirme edilmiş COVID-19 

tanısıyla takip edilen hastaların klinik ve epidemiyolojik özelliklerini, 

uygulalan tedavileri ve klinik sonuçlarını sunmayı hedeflemektedir.    

Metaryal ve Metod: Bu çalışmaya labaratuar olarak konfirme 

edilmiş COVID-19 tanısıyla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

reanimasyon yoğun bakımda takip edilmiş labaratuar olarak COVID-19 

olarak konfirme edilmiş ve 1 Temmuz 2020 tarihine kadar hayatını kaybetmiş yada 

taburcu edilmiş (18 yaş üstü) yetişkin hastalar dahil edilmiştir. Hastaların elektonik ya 

da arşiv dosyalarından yaş, cinsiyet, tibbi komorbiditeler, APACHE-2 skoru, mekanik 

ventilatör desteği, yüksek akışlı oksijen desteği, CİPAP, ekstrakorporeal membran 

oksijenasyon sistemi ve kullanımı, diyaliz ihtiyacı, immun plazma tedavisi, prone 

pozisyon uygulaması, ilk labaratuar (hemoglobin, RDW, MCV, MPW, neutrofil, lenfosit, 

lökosit sayısı, trombosit, d-dimer, procalcitonin, ferritin, albumin, lactat, glukoz ve CRP) 

ve kan gazı parametreli ve akciger tomogrofi bulguları kaydedildi. Bu parametreler 

yaşayanlar ve hayatını kaybedenler arasında kıyaslandı. Shapiro-Wilk Testiyle sürekli 

değişkenlerin normal dağılımları değerlendirildi. Normal dağılım gösteren veriler 

ortalama ± standart sapma, göstermeyen verilerde medyan (IQR) ve katagorize veriler 
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yüzde olarak (%) değerlendirldi. Katagorize veriler gruplar arası Fisher's exact testiyle, 

normal dağılım gösteren sürekli veriler bağımsız örneklem t-test ve normal olmayan 

dağılım gösteren sürekli veriler ise Mann-Whitney U-test değerlendirlendirildi. Adana 

Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesi etik kurulu onayı alınmıştır (2020, toplantı:58 karar 

no:906)  

Bulgular: 22 hastanın dahil edildiği bu çalışmada, hastaların %72.2 ‘si hastanede hayatını 

kaybetti. Yaşayan 6 hastadan, 1’ i (%16.6) oksijen bağımlı olarak taburcu edilmiştir. 

Yoğun bakıma kabul edilen hastaların % 95.4’ ünde en az bir komorbid hastalık 

mevcuttu. Hastalarda en sık karşılaşılan ek hastalıklar sırasıyla % 64 hipertansiyon, %36 

koroner arter hastalığı, %27 diabetes mellitus, % 18 kanser ve otoimmün hastalıklardı. 

Yoğun bakıma kabul edilen 19 hastada akut solunum yetmezliği, 2 hastada inme ve 1 

hastada COVID-19 bağlı Guillain-Barre sendromu tanıları mevcuttu. Hastaların ortalama 

yaşı 61.2 ∓8.9, Apache II skoru medyan 16 (IQR 7-23), yoğun bakımda yatış 10 gün (IQR 

3-20), hastanede yatış 17 gün (IQR 6-30) olarak hesaplandı. Yaşayan hastalarda RDW 

(p=0.011) ve D-dimer (p=0.036) değerleri istatiksel olarak anlamlı düşük bulundu. 

Hastaların % 81’ i invasiv mekanik ventilatör ihtiyacı olmuştur. Mekanik ventilatör 

ihtiyacı olan hastaların % 11’ i hayatta kalmıştır. 4 hastada uyanık prone 

pozisyon uygulanmış, bu hastaların 2’sinde ilerleyen zamanda mekanik ventilatöre 

ihtiyac duyuldu.  En sık kullanılan ilk ventilatör modu PC-SIMV’ dir (% 83).  APRV mod 

kullanılan 1 hastada pnömomediastinum gelişti. 2 hastada EKMO, 2 hastada plazma 

tedavisi, 1 hastada tocilizumab tedavisi verildi.  
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Sonuç: COVID-19 yoğun bakım tedavisi yüksek mortalite oranı sahiptir. Yoğun bakım 

kabulündeki yüksek D-Dimer ve RDW değerleri hassas hasta grubunu belirlemede 

potansiyel belirteçler olarak klinisyenlere yardımcı olabilir 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, APRV, RDW, D-Dimer 
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COVID-19 Tanısıyla Hastanede Yatan Hastalarda 
Hidroksiklorokin Tedavisinin EKG Parametrelerine Etkisi  

Ziya Apaydın  

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  

 

AMAÇ COVİD-19 tanısıyla hastaneye yatırılan hastalarda; COVİD-19'un 

tedavisinde hidroksiklorokin, antiviral ve antibiyotik içeren üçlü 

kombinasyon tedavisi sık olarak kullanılmıştır. İmmün modülatör etkisi 

nedeniyle kullanılan hidroksiklorokin QT aralığını uzatabilir, torsade de 

pointes'e neden olabilir ve ani kardiyak ölüme yol açabilir. Biz çalışmamızda 

hidroksiklorokin tedavisinden önce ve tedavinin üçüncü gününde 

değerlendirilen EKG parametrelerindeki değişiklikleri araştırmayı 

amaçladık.  

GEREÇ ve YÖNTEM Bu retrospektif tek merkezli çalışmada, 1 Nisan 2020 - 30 Mayıs 2020 

tarihleri arasında Haseki eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji servisinde COVID-19 

tanısıyla yatarak tedavi edilen 65 hasta analiz edildi. Kalp hızı, QRS süresi, QT, QTc, Tp-

e, QT dispersiyonu bazal ve tedavinin beşinci günü olmak üzere 12 derivasyonlu EKG 

kayıtlarından hesaplanmıştır.  

BULGULAR Hastaların kalp hızında anlamlı azalma (p <0.001), QT sürelerindeyse anlamlı 

uzama izlendi (p <0.001).  QTc, QRS süresi, Tp-e, Qt disperisyonunda ise istatiksel olarak 

anlamlı artış izlenmedi. Takip edilen hiçbir hastada QTc uzamasına bağlı mortaliteye 

sebep olabilecek malign aritmi gözlenmedi.  
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SONUÇ Hastalarda enfeksiyona bağlı taşikardi izlendiğinden dolayı QT süresinde uzama 

görülmesine rağmen, QTc süresinde anlamlı uzama görülmedi. Çalışmamızda ayaktan 

veya servis şartlarında takip edilebilecek, elektrolit imbalansı, oral alım kısıtlılığı, genel 

durum bozukluğu olmayan hastalarda hidroksiklorokin güvenle kullanılabileceğine dair 

bulgulara ulaştık. Çok merkezli, hasta sayısının fazla olduğu çalışmalar yaparak bu 

konuda daha önemli kanıtlar elde edilebilir. 

Anahtar Kelimeler COVID-19, Hidroksiklorokin, EKG, QT, QTC, Malign Aritmi 
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The Invisible Part of “Iceberg”: Extraintestinal Findings and 
Celiac Disease  

Serdar Karakaya1, Aslıhan Mete Yıldırım2  

1Dr.Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Department 
of Oncology (ORCID iD: 0000-0002-2111-7131)  
2Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Department of Internal Medicine 
(ORCID iD: 0000-0001-7482-4596)  

 

OBJECTIVE: Clinical manifestations of celiac disease (CD) can be quite 

different and varying  and  atypical symptoms are increasing day by day. 

Hence, we aimed to determine how many patients with CD were atypical 

celiac through examining their admission complaints, clinical 

characteristics, laboratory results, endoscopic findings, and pathological 

findings.  

MATERIALS AND METHODS: 87 patients with CD aged over 18 years who 

were followed-up in Ankara Kecioren Training and Research Hospital Internal Medicine 

Clinic between 2007 and 2014 were included in the study and reviewed retrospectively. 

Sex, age, hospital admission complaints, clinical characteristics, laboratory results, 

endoscopy findings, and pathology results of the patients were recorded.  

RESULTS: The most common symptoms of the patients were fatigue (49.4%), anorexia 

(33.7%), and dyspepsia (22.5%), diarrhea (19.1%). 7.8% of the patients had no 

complaints at the time of admission, whereas 47.1% of them had only extraintestinal 

symptoms. At admission, 47% of the patients had anemia, 73.4% had iron deficiency, 

and 55.4% of them had vitamin B12 deficiency. Transaminase elevation was detected in 

25.3% of our patients at the time of diagnosis. In the pre-treatment serological test 
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results of the patients, Ig A EMA positivity was the most common finding with a rate of 

90.2%, followed by IgG EMA with  88.9%. In terms of pre-treatment endoscopy findings, 

50.2% of our patients had normal appearance, 25.4% had a mosaic pattern, 12.6% had 

effacement of the duodenal folds, 12.6% had a nodular appearance, and 9.5% had a 

scalloping of the duodenal folds. When the pathology results of our patients were 

examined, 83.4% of them were at the advanced stage and with Marsh Type 3. 

CONCLUSION: In conclusion, CD may present with atypical complaints such as 

extraintestinal findings, as in more than half of the patients in this study. Celiac disease 

should be taken into consideration, particularly in conditions such as iron deficiency, 

osteoporosis, and transaminase elevations, which are prevalent in the community. 

When diagnosing CD, the most crucial step is to consider the potential presence of CD 

during pre-diagnoses. Thus, CD should be included in the differential diagnosis, 

specifically in patients presenting with atypical symptoms. 

Keywords: Celiac, Extraintestinal Findings 
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Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan İlaçların Kemik Mineral 
Dansitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi  

Seval Sarikaya1 Yasemin Özkan 2 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-
0002-9885-9766)  
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
(0000-0003-3797-483X)   

 

GİRİŞ-AMAÇ: Osteoporoz, kemik kırılganlığı ve artan kırık riski ile sonuçlanan 

yaygın bir sistemik iskelet bozukluğudur. Taramada kullanılan dual energy 

X-ray absorbsiyometre kemik mineral yoğunluğunun (KMD) ölçümü için en 

güvenilir tekniktir. Amacımız postmenapozal osteoporoz tedavisinde 

kullanılan ilaç tedavilerinin kullanım süreleri ile KMD üzerine etkinliğinin 

değerlendirilmesidir.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Fizik Tedavi polikliniğine 01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında başvurmuş 

postmenapozal osteoporoz tanılı 181 hastada verilerin retrospektif olarak elde edildiği 

kesitsel analitik bir çalışmadır. Eksik verisi olan 67 hasta dışlandı kalan 114 hastanın 

verileri değerlendirildi.  

BULGULAR: Yaş ortalaması 62,7 ± 9,1 yıl, vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 29,0 ± 5,2 

idi. Postmenapozal osteoporoza eşlik eden hastalıklar sırasıyla; kardiyovasküler %51,8, 

romatolojik %45,6, psikiyatrik %33,3, Astım/KOAH %28,9, endokrinolojik %19,3 ve diğer 

hastalıklardı. D vitamini %43,0’ında reçete edilmiş, %57,0’ında reçete edilmemişti. İlk ve 

son KMD ölçüm yılları aralıklarının ortalaması 2,3 ± 1,0 yıl idi. Hastaların ilk ve son 

ölçülen vertebra t skorları arasında anlamlı değişiklik vardı. İlk ve son ölçülen t-skorları 
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arasındaki farka göre %88,2’inde t-skorunda iyileşme vardı,%15’inde iyileşme yoktu. 

Tedavi aldığı sürenin ortalaması 6,2 ± 2,6 yıldı. Tedavi aldığı süre ile t-skorları sonuçları 

arasında iyileşme olan ve olmayan gruplar arasında anlamlılık yoktu. İlaç kullanmı 

sıklığına bakıldı, ilk üçü, Zolendronikasit %51,8, denosumab %45,6, ibandronik asit 

%44,7 idi.  

SONUÇLAR: Yüksek VKİ’nin düşük KMD için koruyucu olmadığı gösterildi. Eşlik eden 

hastalıklar içerisinde en sık kardiyovasküler ve romatizmal hastalıklar görülmekteydi. D 

vitamini reçetelenmesi osteoporoz hastaları için düşüktü. Bu durum daha ziyade 

kalsiyum ve D vitamini kombine preparatı şeklinde kullanılmasındandı. KMD t-

skorlarındaki iyileşme belirgindi yani postmenapozol osteoporoz tedavi ile önlenebilir 

bir hastalıktır. İlaç kullanımı değerlendirmesinde hekim ve hastaların ilk tercihleri 

genelde kullanım kolaylığı olan yıllık-aylık preparatlar yönündeydi. Bunun sebebinin 

hastaların eşlik eden kronik diğer hastalıkları nedeni ile sürekli kullanmak zorunda 

kaldıkları tedavi rejimlerinin özellikle etkili olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Farmakolojik Tedavi, Osteoporoz Taraması, Aile 

Hekimleri 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1252 

Sosyodemografik Özellikler İle Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin 
Sağlık Anksiyetesi Üzerine Etkisi  

Zehra Aktürk Oğulluk1, İsmail Arslan2, Mustafa Oğulluk3  

1T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği Birimi  
2T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
(ORCID 0000-0002-0551-3484)  
3T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-7328-062x)    

 

Giriş ve Amaç: Gelişen teknoloji, kültürel ve sosyal farklılıklar, okuryazarlık 

düzeyi, yaş gibi etkenler, sağlık ekibi ile iletişimi etkileyebilmektedir. Sağlık 

bilgilerine ulaşabilme ve anlamada ayrıca sağlık hizmetini sunanlar ile 

iletişim kurmada bireylerin sağlık okuryazarlığı en önemli etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Sağlık okuryazarlığı; sağlıklı davranışlar, ilaçların doğru kullanımı, 

aydınlatılmış onam formlarını anlamak, öz-bakım ve hastalık yönetimi hakkında kararlar 

verebilmek, evdeki tıbbi cihazları doğru kullanabilmek, bakım veren rolünü 

üstlenebilmek gibi sağlık bilgilerini kavrama ve değerlendirme yetisini kapsamaktadır.  

Sağlık anksiyetesi; herhangi bir hastalık bulunmadığı halde kişinin olağan bedensel 

duyumları olumsuz yönde aşırı yorumlaması durumudur. İki ana bileşeni vardır. Bunlar; 

ciddi bir hastalığı olduğuna inanmak ve var olduğunu düşündüğü bu ciddi hastalığın 

olumsuz sonuçlara yol açtığını düşünmektir. Çalışmalar sağlık okuryazarlığının, sağlık 

anksiyetesinin olumsuz etkilerini azaltabileceğine işaret etmektedir. Biz de 

çalışmamızda; sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sosyodemografik verilerin, sağlık 

anksiyetesi üzerindeki etkisini görmeyi amaçladık.  
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Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve prospektif olan çalışmaya 2018-2019 tarihleri arasında 

Ankara EAH Aile Hekimliği Polikliniklerine ve İbn-i Sina ASM’ye başvuran, sağlık çalışanı 

olmayan rastgele seçilen yetişkin bireyler dâhil edildi. Katılımcılara Sosyodemografik 

veri anketi, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı (TSOY)-32 Ölçeği ve Sağlık Anksiyetesi Envanteri 

uygulandı.  

Bulgular: Çalışmamıza birinci ve üçüncü basamaktan eşit katılımla toplam 300 kişi dahil 

edildi. TSOY-32 ölçeği toplam indeks puan ortalaması “sınırlı-sorunlu sağlık 

okuryazarlığı” kategorisinde bulundu. Sağlık anksiyetesi; kadınlarda, kronik hastalığı 

olanlarda ve üçüncü basamak sağlık kurumuna başvuranlarda daha yüksekti. Kadınların 

toplam TSOY-32 Ölçek skoru erkeklere göre daha düşüktü. Birinci basamak sağlık 

kuruluşuna başvuranların sağlık okuryazarlığı daha yüksek, sağlık anksiyetesi ise daha 

düşüktü. (p:0.048, p:0.039) Kronik hastalığı olanlarla düzenli ilaç kullananlar daha çok 3. 

basamağı tercih etmişti. Kronik hastalığı olanların sağlık okuryazarlığı daha düşük, sağlık 

anksiyetesi daha yüksekti. (p<0,001) Eğitim durumu ve okuma alışkanlığının sağlık 

okuryazarlığına etkisi olumluydu. (p<0,001) “Sağlık anksiyetesi, çocuk sayısı, vücut kitle 

indeksi ve yaş” ile “sağlık okuryazarlığı” arasında ters anlamlı ilişki mevcuttu. (p:0.009, 

p:0.025, p:0.017, p:0.002)  

Sonuç: Sağlık okuryazarlığı düzeyi ile sağlık anksiyetesi arasında ters ve anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Sağlık okuryazarlığına etki eden sosyodemografik etkenler de göz 

önünde bulundurularak sağlık okuryazarlığı durumunu iyileştirmek amacıyla uygulanan 

politikaların artırılması ve geliştirilmesi, kronik hastalar gibi özel hasta gruplarına yönelik 

özel bilgilendirme faaliyetlerinin hazırlanması, sağlık anksiyetesini azaltmada etkili 

olacaktır. Birinci basamak hekimleri ve sağlık çalışanlarının meslek içi eğitimi ve sağlık 
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okuryazarlığı konusunda farkındalığını artırmak toplum sağlığı ve ülke ekonomisi 

açısından faydalı olacaktır. Sağlık okuryazarlığının artırılması için sektörler arası işbirliği, 

ilköğretimden itibaren eğitim müfredatına entegrasyon ve toplu iletişim araçlarının 

doğru kullanılması çok önemli etkiler oluşturabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Anksiyetesi, Birinci Basamak 
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COVID-19 Sağlık Çalışanlarını Nasıl Etkiledi? 

P. Gamze Erten Bucaktepe 1, Fethiye Akgül2, Sercan Bulut Çelik3,  

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile hekimliği AD (ORCID iD 0000-0003-0544-4906)  
2Bölge Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü (ORCID iD 
0000-0001-8518-4598)  
3Batman GAP Aile Sağlığı Merkezi (ORCID iD 0000-0001-7580-1687)  
 

Amaç: İnsanlar arasında yakın temas ve damlacık yoluyla bulaşan 

koronavirüs-19 hastalığını (COVID-19) edinme riski en yüksek olanların 

başında hasta bakımını yapan sağlık çalışanları gelmektedir. Bu nedenle, 

COVID-19 pandemisi, zor çalışma şartları olan sağlık çalışanları üzerinde 

daha fazla baskı oluşturmaktadır. Bu çalışma COVID-19 pandemi sürecinde 

aktif olarak en önde görev alan sağlık çalışanlarının nasıl etkilendiğini 

araştırmak amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tarzdaki çalışma gerekli izinler ve 

etik kurul onayı alındıktan sonra Batman ili Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta 

olan 231 sağlık çalışanına online olarak uygulanmıştır. Katılımcılara sosyodemografik 

özellikleri, pandemi sürecinde çalışma şekilleri, kendilerini nasıl korudukları, süreçten 

nasıl etkilendikleri ve neler hissettikleri sorulmuştur. Analizler SPSS 24.0 programı ile 

yapılmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %49.8'i (n=115) kadın, %75.5'i evli (n=174), %31.6'sı hekim veya 

diş hekimidir. Yaş ortalamaları 35.7±6.6, ortalama hizmet süreleri 11.6±6.7 yıldır. 

Doksan dokuzu (%42.9) bu süreçte ailesinden ayrı kalmış, 155'i (%67.1) COVİD servis ve 

polikliniklerinde çalışmıştır. Çalışma ortamında kendisini COVİD-19 açısından güvende 

hissetmeyenlerin oranı %85.3 (n=197), hastaların genel olarak tedbirlere uymadığını 
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düşünenlerin oranı ise %43.3'tür (n=100). Maske yanında %42.0'ı gözlük, %52.8'i 

siperlik, %81.8'i eldiven kullandığını belirtmiştir. Yüz doksan yedi kişi (%85.3) beraber 

çalıştıkları arkadaşlarının COVİD geçirdiğini bildirmiştir. Psikolojik destek alma ihtiyacı 

hissettiğini 77 kişi belirtmiş, 11 kişi (%4.8) psikolojik destek almıştır. En sık belirtilen 3 

semptom huzursuzluk (%48.9), baş ağrısı (%47.6) ve halsizlik (%47.2) olmuştur. Kadın 

çalışanlar, iş arkadaşları COVID-19 geçirenler, ailesinden ayrı kalanlar, kronik hastalığı 

olanlar, evinde kronik hastalığı olan kişi bulunanlar ve hemşire ve ebeler daha yüksek 

oranda psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir (sırasıyla p=0.001, 

p=0.036, p=0.048, p=0.001, p<0.001 ve p=0.01).  

Sonuç: Sağlık çalışanları insan üstü varlıklar değildir. Bu zorlu sürecin en az travmayla 

yönetilebilmesi için sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik ve sosyal destek programları 

oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, COVID-19, Psikolojik Destek 
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Childhood Testicular Torsion and Family Medicine  

Engin Kölükçü1, Hatice Zoroğlu1  

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (ORCID iD: 0000-0003-
3387-4428)  
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (ORCID iD: 0000-0002-
2059-098X)  

 

Introduction The acute scrotum is a urological emergency defined as a 

sudden onset of scrotal pain, redness, and swelling. Many factors such as 

epididymitis, orchitis, herniation of abdominal contents to the scrotum, 

testicular torsion, and trauma are involved in the etiology. Testicular 

torsion, a condition in which testicular blood flow is disturbed secondary to 

the rotation of the spermatic cord, is the most critical cause of the acute 

scrotum requiring immediate intervention. The testicular parenchyma can 

tolerate occurring ischemic conditions in an extremely limited time. For this 

reason, the main treatment approach in these cases is urgent manual or surgical 

detorsion of the testis with torsion. In our study, the data of patients who underwent 

surgery for testicular torsion in childhood were analyzed retrospectively. We aimed to 

emphasize the role of family medicine in testicular torsion by analyzing the diagnostic 

steps of this patient group in detail.  

Material-Method Our retrospective analysis included the data of 17 patients between 

the ages of 3-17 who were operated on due to testicular torsion between January 2018 

and February 2021. Their mean ages, admission times, clinical presentations, and 

operation data were documented.  
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Results The mean age of the patients was 11.2 ± 3.2 years. Left testicular torsion was 

observed in 10 (58.2%) patients and right testicular torsion in 7 (42.8%) patients. 

Testicular detorsion was performed in 11 (64.7%) of them. The remaining 6 (35.3%) 

patients underwent orchiectomy. The mean admission time of the patients was 12.5 ± 

8.1 hours. However, the mean admission time of those whose testicles were saved by 

applying testicular detorsion was 5.18 ± 2.1 hours. We determined that 9 of these cases 

were directly consulted by the emergency clinics, 3 of them were referred from the 

family medicine unit, and 5 of them were diagnosed in the urology outpatient clinic.  

Conclusion Time is the most important factor to minimize the effects of testicular 

torsion. Late diagnoses result in testicular loss. Even if detorsion procedures are 

successful at the first application, the viability of the connected tissues suffers greatly 

in prolonged ischemia-reperfusion. Comprehensive previous studies reported that 

almost a quarter of the cases may experience infertility in direct connection with 

testicular torsion. We think that it is vital to keep testicular torsion in mind as an 

etiological factor, especially in children who visit emergency and family medicine units 

with acute scrotal pain, to protect the reproductive health of the patients. 

Keywords: Testis, Torsion, Family Medicine 
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ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Hastalarında Serum 
Vitamin D Seviyesi ve Ortalama Platelet Volüm İlişkisi  

Süleyman Özbiçer 

Adana Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği  

 

Amaç: Trombosit aktivitesi akut trombotik olaylarda potansiyel 

sorumludur. Akut koroner sendrom hastalarında yüksek 

platelet seviyelerinin prognoz ve mortalite ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir. 

Serum Vitamin D seviyesi ST yükselmesiz akut koroner sendrom 

patogenezinde ve prognozunda rol oynayabilir. Vitamin D seviyesi ile 

Ortalama Platelet Volüm (MPV) ilişkisi daha önce gösterilmiştir. Biz bu 

çalışmada ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında Vitamin D 

seviyesi ile MPV arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.  

Materyal ve Metot: ST yükselmesiz akut koroner sendrom nedeni ile acil 

servise başvurarak yatırılan toplam 135 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar hastaneye 

yatışlarının ilk 24 saatinde koroner anjiografiye alındı ve serum Vitamin D seviyesi 

bakıldı. Hastaların tanısı ve tedavisi güncel klavuzlara uygun olarak uygulandı.  

Bulgular: Toplam 135 hasta çalışmaya dahil edildi. Median vitamin D değeri olan 

15mg/dl ile hastalar düşük Vitamin D seviyesi (67 hasta 34/33; K/E) ve yüksek Vitamin D 

seviyesi (68 hasta 20/48; K/E) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Vitamin D seviyesi düşük 

olan grupta MPV değeri daha düşük saptandı (9.3 ± 1.0 vs 9.9 ± 1.2 mg/dL p<0.001). ST 

yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında serum Vitamin D seviyesi ile MPV (r:-

0.318  p<0.001)ve hsCRP (r:-0.182  p=0.035)  arasında anlamlı korelasyon saptandı. 
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Lineer regresyon analizinde düşük vitamin D seviyesinin (β=-0.295, P<0.001) artmış MPV 

ile bağımsız olarak ilişkili olduğu gösterildi.  

Sonuç: ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında vitamin D seviyesi ile MPV 

arasında bağımsız ilişki mevcuttur. Vitamin D’nin platelet sayısı ve fonksiyonu üzerine 

olan etkileri multifaktöriyel olabileceği düşünülse de, çalışmamız sonucunda vitamin D 

seviyesinin ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarında tromboz ve hemostaza 

bağlı prognoz ile ilişkili olabileceğini düşündürtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom, Vitamin D, Ortalama Platelet 

Volüm 
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Hiperlipidemi Tanısıyla İzlenen Çocuk Hastaların Klinik 
Özellikleri  

 

Fatma Derya Bulut 

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Metabolizma Kliniği (ORCID No: 0000-
0003-0529-2404)  

 

Amaç: Bu çalışmada, üçüncü basamak bir hastanenin çocuk metabolizma 

kliniğinde hiperlipidemi nedeniyle takip edilen çocuk hastaların 

sosyodemografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin ortaya koyması 

amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Adana Şehir Hastanesi Çocuk Metabolima Kliniği’ne 

30.11.2018-31.03.2021 tarihleri arasında başvurarak hiperlipidemi tanısıyla 

takip edilen 90 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların 

klinik özellikleri ve verilen tedaviler gözden geçirildi.  

Bulgular: Hastaların 42’si (%46,6) kızdı. 5 hasta Suriyeli mülteciydi. 31 hastanın anne-

baba akrabalığı mevcuttu. 44 hastada ailede hiperlipidemi öyküsü olan başka bir birey 

vardı. Hastaların başvuru nedenleri; aile hekimleri veya çocuk uzmanları tarafından 

yapılan rutin taramada lipit düzeylerinde yükseklik saptanması, ailede hiperlipidemi 

tanılı birey olması veya eksojen obezite idi. Hastaların başvuru yaşı ortalama 111,7±55 

aydı. 38 hastada eksojen obezite vardı. 5 hastada hipotiroidi saptanmıştı. Hastaların ek 

olarak altısında insülin direnci, birinde polikistik over sendromu, dördünde diabetes 

mellitus ve 3 hastada sendromik obezite olduğu görüldü. 52 hastada hiperkolesterolemi, 

13 hastada hipertrigliseridemi ve 25 hastada kombine hiperlipidemi saptandı. Hastaların 
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ortalama serum total kolesterol düzeyleri 282,6±137,9 (72-882) mg/dl, LDL kolesterol 

düzeyleri 183,3±110,5 (0-565) mg/dl, HDL kolesterol düzeyleri 53,9±21 (3-121) mg/dl ve 

trigliserit düzeyleri 381,9±895 (0-7760) mg/dl idi. Tüm hastalara diyetteki enerjinin %25-

30’u olacak şekilde yağdan kısıtlı diyet önerildi. Hipertrigliseridemi tanısıyla izlenen 20 

hastanın omega-3 desteğine, 8 hastanın diyete ek olarak orta zincirli trigliserit (MCT) 

içeren yağ veya enteral beslenme ürünü ihtiyacı ve 2 hastanın fenofibrat ihtiyacı olduğu 

saptandı. Hiperkolesterolemi tanısıyla izlenen 22 hastanın HMG-KoA redüktaz 

inhibitörü, 5 hastanın ezetimib ve 3 hastanın lipit aferezi ihtiyacı olduğu görüldü. 

Kolestiramin temininde sorun olması nedeniyle kullanabilen hasta yoktu. Ultrasonografi 

ile 17 hastada hepatosteatoz saptandı. Hiçbir hastada kolelitiazis yoktu. Bir hastada 

Doppler ultrasonografi ile karotis intimada kalınlaşma saptandı. Kardiyak 

değerlendirmede 8 hastada eser MY, 3 hastada PFO saptandı. Efor testi yapılan 

hastaların hiçbirinde patoloji saptanmadı. Koroner arter hastalığı saptanan hasta yoktu. 

35 hasta (%38,8) takiplerine düzenli devam etmekteydi. Bu hastaların güncel yaşı 

ortalama 126,1±55,5 aydı.  

Sonuç: Çocukluk çağında hiperlipidemi önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 

Hastaların %42,2’sinde eksojen obezite görülmesi dikkat çekicidir. Öte yandan, akraba 

evliliğine sık rastlanan bölgemizde homozigot familyal hiperlipidemi olasılığı da fazladır. 

Çalışmamızda da hastaların %48,8’inde ailede hiperlipidemi tanılı birey olması bu 

durumu desteklemektedir. Çocukluk çağında hastaların kardiyovasküler hastalık veya 

pankreatit gibi komplikasyonlar gelişmeden erken tanı alması ve erken tedavi 

başlanabilmesi için tarama programları genişletilmeli ve okul taramaları gibi 

uygulamalar yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hiperlipidemi, Çocuk, Eksojen Obezite 
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Clinical Significance of Fournier's Gangrene  

Engin Kölükçü1 Hatice Zoroğlu2 Zafer Parlak3  

 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (ORCID 0000-0003-3387-
4428)  
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (ORCID 0000-0002-2059-
098X)  
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı (ORCID 0000-0003-1336-6389)  

 

Introduction  

Fournier's gangrene is a disease characterized by necrotizing fasciitis 

secondary to synergistic polymicrobial infection of the perineal, genital, or 

perianal regions. This pathology has high mortality and requires urgent 

surgical debridement. Most of the affected people consist of elderly 

patients and those with a weakened immune system. This study aimed to 

analyze in detail the cases that underwent Fournier's gangrene debridement by our 

clinic.  

Material-Method  

We retrospectively analyzed the data of 18 patients operated on with the diagnosis of 

Fournier's gangrene between January 2010 and December 2021. Their ages, clinical 

presentations, and clinical follow-up were documented.  

Results  

Sixteen (88.8%) of our cases were male and two (11.2%) were female, and their mean 

age was 67.1 ± 16.3 years. Etiological reasons were perianal in 9 patients, urogenital in 
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8 patients, and skin-related in one patient. The median number of debridement was 

three (1-10). Eleven patients were followed up in the intensive care unit and the total 

mortality rate was 22.2%. Culture results from wound samples revealed multiple 

microorganisms: the most common isolated agent was Escherichia coli (66.6%). 

Acinetobacter, Proteus mirabilis, Enterococcus, and Staphylococcus aureus were 

observed in the remaining patients. Depending on the fluid resuscitation and culture-

antibiogram results, single, double, or triple antibiotic therapy was initiated. The most 

commonly used antibiotics were cephalosporins, metronidazole, the carbapenem 

group, and aminoglycosides. We determined that 12 of the cases in our study were 

directly consulted by the emergency clinics, 4 of them were referred from the home 

care unit by their family physicians, and 2 of them were diagnosed in the urology 

outpatient clinic.  

Conclusion  

Fournier's gangrene is a rapidly progressing pathology with high mortality and morbidity 

rates. It is critical to reveal the diagnosis-treatment steps urgently. The elderly and 

patients with additional medical diseases are mostly affected by it. We think that it is 

important for healthcare professionals who are closely related to these patient groups, 

especially home care services, to keep in mind the importance of careful anogenital 

examination for Fournier's gangrene. 

Keywords: Fournier’s Gangrene, Family Medicine, Mortality 
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Subklinik Hipotiroidi Hastalarında Lipid Profili ve Metabolik 
Parametrelerin Değerlendirilmesi  

Deniz Cengiz 

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları 

 

Amaç: Subklinik hipotiroidi (SKH), dolaşımda normal düzeyde serbest T4 

(sT4) ve serbest T3 (sT3) olmasına rağmen tiroid stimulan hormon (TSH) 

düzeyinin yüksek olması ile karakterize klinik tablodur. Aşikar hipotiroidi 

tanılı hastaların hiperlipidemi ve proteinüri ile ilişkisini gösteren çalışmalar 

mevcut olmakla birlikte (1,2), subklinik hipotiroidide metabolik faktörlerle 

ilişkisi halen araştırılmaktadır (3,4). Bu çalışmada yeni tanı izole subklinik 

hipotiroidi olgularında lipid profili ve metabolik parametrelerin benzer yaş 

grubundaki sağlıklı olgularla karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Metot: Bu çalışmada Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası 44 yeni tanı 

subklinik hipotiroidi hastası ile bilinen kronik hastalığı bulunmayan, rutin tetkik amacı ile 

polikliniğe başvuran ötiroid 45 sağlıklı olgu çalışmaya dahil edildi. Tip 2 diyabetes 

mellitus, aterosklerotik kalp hastalığı, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, aktif 

inflamasyon bulgusu, aktif malignitesi olan ve/veya tiroid bezi çalışmasını etkileyecek 

ilaç kullanım öyküsü olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Tüm olguların detaylı 

anamnezi, demografik bilgileri ve fizik muayene bulguları not edildi. Boy, kilo, bel ve 

kalça çevresi ölçümleri yapıldı. Tüm olgulardan hemogram, açlık glukoz, açlık insülin, 

hba1c,lipid paneli, TSH, sT3, sT4, üre, kreatin, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat 
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aminotransferaz (AST) tetkikleri istenerek venöz serum örnekleri sabah 08:00-09:00 

saatleri arasında sekiz saatlik mutlak açlığı takiben alındı. İstatiksel analiz için SPSS V.20 

kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma 

olarak verildi. Sayısal değişkenlerin bağımsız iki grup karşılaştırmaları normal dağılım 

koşulu sağlandığında Student t Test, normal dağılım koşulu sağlanmadığında Mann 

Whitney U testi ile yapıldı.  

Bulgular: Çalışmada 44 SKH ve 45 kontrol olmak üzere toplam 89 olgu değerlendirildi. 

Olgularının yaş, antropometrik ölçüm ve laboratuar bulguları karşılaştırmalı olarak tablo 

1’de gösterilmektedir. Olguların yaş, kan basıncı, boy ortalaması, vücut ağırlığı değerleri 

ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı. 

Ortalama bel çevresi, kalça çevresi, bel kalça oranı SKH grubunda kontrol grubuna göre 

istatiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (sırsaıyla p < 0.001, p <0.05, p<0.001). 

Olguların laboratuvar bulguları incelendiğinde, SKH grubunda trigliserid (TG), total 

kolesterol (TKOL) düzeyi ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) değeri kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p < 0.001, p< 0.001, p< 0.05). Yüksek dansiteli 

lipoprotein (HDL) değeri için çalışma grupları arasında anlamlı düzeyde fark yoktu(p= 

0.209). SKH grubunda açlık insülin, açlık glukoz, hba1c ve HOMA-IR değerleri kontrol 

grubuna göre anlamlı ölçüde yüksekti (p<0.005). SKH grubunda TSH değeri kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede yüksek (p<0.001) olmakla birlikte, sT4 ve sT3 değerleri 

arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplar arasında üre, kreatin, gfr, 

ALT ve AST değerleri açısından istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı.  

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1267 

Tablo 1: Subklinik Hipotiroidi ve Kontrol Gruplarının klinik ve laboratuar parametreleri 

 SKH Grubu (n=44) Kontrol Grubu (n=45)  

 Ort. ± SD Ort. ± SD p 

Yaş (yıl) 32.9 ± 3.5 34.2 ± 4.0 0.192# 

Boy (cm) 162.6 ± 5.8 164.3 ± 5.4 0.180* 

Kilo (kg) 77.7 ± 17.5 70.0 ± 9.1 0.067# 

VKİ (kg/m2) 25.6 ± 6.4 22.2 ± 2.9 0.019# 

Bel Çevresi (cm) 94.4 ± 13.9 91.9 ± 8.4 <0.001# 

Kalça Çevresi (cm) 116.8 ± 12.4 109.7 ± 7.3 0.016# 

Bel Kalça Oranı 0.80 ± 0.07 0.77 ± 0.05 <0.001* 

Sistolik KB (mmHg) 123.7 ± 12.0 122.3 ± 8.8 0.427# 

Diyastolik KB (mmHg) 67.8 ± 9.3 67.3 ± 7.8 0.940# 

TSH (µIU/ml) 6.87 ± 1.2 3.41 ± 0.56 <0.001* 

sT4 (pg/ml) 1.72 ± 0.14 1.83 ± 0.2 0.452* 

sT3 (pg/ml) 3.12 ± 0.73 3.02 ± 0.65 0.162* 

APG (mg/dl) 101.2 ± 12.3 95.3 ± 7.4 0.043# 

HbA1C (%) 5.94 ± 0.33 5.67 ± 0.38 0.037* 

İnsülin (mIU/L) 10.6 ± 5.4 7.9 ± 4.0 0.005# 

HOMA-IR 2.38 ± 1.37 1.62 ± 0.91 0.003# 

TG (mg/dl) 112.9 ± 44.6 77.9 ± 30.4  <0.001# 

HDL (mg/dl) 59.5 ± 11.2 63.0 ± 12.5   0.209* 

TKOL (mg/dl) 181.1 ± 29.1 102.1 ± 19.4  <0.001# 

LDL (mg/dl) 99.7 ± 25.4 83.1 ± 18.2   0.005# 

Cre (mg/dl) 0.78 ± 0.06 0.71 ± 0.04   0.318# 

GFR (ml/dk) 116.5 ± 8.3 116.9 ± 7.4   0.900* 

ALT (U/L) 21.0 ± 12.4 22.2 ± 5.8   0.200# 

AST (U/L) 28.2 ± 7.3 27.1 ± 3.7   0.715# 

        
*Student t Test #Mann Whitney U Test, p<0.05 anlamlılık düzeyi; VKİ: Vücut kitle indeksi; KB:kan basıncı; APG: açlık 
plazma glukozu  

 

Tartışma: Hipotiroidi ve dislipidemi birlikteliği beraberinde gelişen ateroskleroz sonucu 

artan kardiyovasküler morbidite nedeni ile önem arz etmektedir. Subklinik hipotiroidi, 

aşikar hipotiroidinin aksine tedavi edilip edilmemesi halen tartışma konusu olan bir 
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klinik antitedir (5). Bununla birlikte, sublinik hipotiroidi olgularında tedavi sonrası 

aterosklerotik lipid profilinde düşüş olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (6,7). Bu 

çalışmada, subklinik hipotiroidi grubunda dislipideminin yanı sıra, bozulmuş açlık 

glukozu ve prediyabet uyumlu sonuçlar elde edilmesi de literatür ile benzerlik 

göstermektedir (8,9). Aşikar hipotiroidinin yanı sıra, subklinik hipotiroidi olguları da 

metabolik sendrom komponentleri ve kardiyovasküler morbidite açısından 

değerlendirilmelidir.  
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Pandemi Döneminde 65 Yaş Üstü Kişilerin Covid -19, Pnömoni 
ve Influenza Aşılarına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 

 

Bestegül Çoruh Akyol1, Abdullah Ozan Polat2, Dilek Toprak3  

1İstanbul Kağıthane 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi  
2İstanbul Halıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi  
3İstanbul Okan Üniversitesi Aile Hekimliği AD  

 

Amaç: Çalışmamızda Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 65 yaş ve üstü 

kişilerin Covid-19, Pnömoni ve Influenza aşılarını yaptırma durumları ile yaş, 

cinsiyet, kronik hastalık dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç 

ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı, iki merkezli olarak tasarlanan araştırmada 

Kağıthane 2 Nolu ASM ve Halıcıoğlu ASM polikliniklerine Covid-19 

(CoronaVacİnaktive SARS-CoV-2 Aşısı), Pnömoni ve Influenza aşılarını 

yaptırmak amacıyla başvuran 65 yaş ve üzeri kişilerin verileri 11.03.2020–

15.03.2021 tarihleri arasında retrospektif tarandı. Veriler frekans, ortalama ve ki-kare 

testleri ile analiz edildi; p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: 

Çalışmaya katılan 500 kişinin %63’ü (n=315) kadındı. Yaş ortalaması 69±6,7 (Min:65, 

Maks:98) yıldı. Konjüge Pnömokok aşısı (KPA) olan 172 (%34.4), İnfluenza aşısı olan 

90(%18), Covid 1.doz 243(%48.6), Covid 2.doz aşısı olan 166(%33.2) kişi vardı. Hiç Covid 

aşısı olmayan kişi sayısı 91(%18.2) idi. Covid aşısı olmayan %22,75(n=25) aşılama öncesi 

son 6 aylık zamanda enfeksiyonu geçirdiği için,13(%11.83) kişi aşı reddi, 27 kişi (%24.57) 

aşı tereddüdü, 21 kişi (%19.11) ya randevu alamadığı ya da aile hekiminin aramasını 

beklediği için aşı yaptırmamıştı. Beş kişinin (%4.55) ise aşı uygulamaya kontraendike 

durumu mevcuttu. Yaş gruplarına göre genç yaşlı (65-74 yaş) 366(%73.2), orta yaşlı (75-
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84 yaş) 97(%19.4) ve ileri yaşlı (85 yaş ve üzeri) 37(%7.4) kişi bulunmaktaydı. KPA genç 

yaşlı grupta daha çok uygulanmıştı (n=128, %74.4), Influenza aşışı ise orta yaşlı grupta 

daha çok uygulanmıştı (n=21,%23.3). Her iki aşı içinde yaş grupları arasında anlamlı fark 

tespit edilmedi. (p=0,904, p=0,48) Covid aşısını ise genç yaşlı grupta daha fazla yapılmıştı 

(n=313,%76.5) ve yaş gruplarına göre bu aşının uygulanması istatistiki olarak anlamlı 

idi.(p=0.001).Kadınlarda KPA ve İnfluenza aşısı yaptırma oranı fazlaydı (n=102,%32.4) 

(n=54,%17.1). Covid aşılaması ise erkeklerde fazlaydı. (n=159, %85,9) Her üç aşı içinde 

cinsiyete göre aşı uygulama durumunda anlamlı fark yoktu. (p=0.24,p=0.072,p=0.51).En 

fazla (%78) Kalp-Damar Hastalığı(KDH) ve (%36.4) Endokrin Hastalık olmak üzere 390 

kişide kronik hastalık mevcuttu. Kronik hastalıklardan özellikle KDH, Solunum 

Sistemi(SS) Hastalığı ve Endokrin Hastalığı olanlarda KPA uygulanma oranları fazlaydı. 

Kişide kronik hastalık olması Covid aşısı yaptırmada önemli değildi. (p=0.093) KDH ve SS 

hastalığı olanlar İnfluenza aşısını yaptırırken (p=0,00, p=0,001) Endokrin Hastalığı 

olanlarda anlamlı farklılık yoktu. (p=0.764) Sonuç: Covid pandemisi aşı tereddüdünü 

hemen her yaş grubunda ama özellikle 65 yaş üzeri bireylerde oldukça azaltmıştır. Yaşlı 

nüfusta pandemi öncesine göre, Covid 19 ve Pnömoni aşılama oranları oldukça 

artmasına rağmen istenilen hedeflere henüz ulaşabildiğimiz söylenemez. Bilgilendirme 

ve hekimlerin teşvikiyle bu oranların artacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak, 65 yaş, Covid-19, Pnömoni, İnfluenza, Aşı 
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COVİD-19 Pnömonisinde HNC-LL Skoru ile Prognozun 
Belirlenmesi 

Işıl Kibar Akıllı  

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları (ORCID iD: 0000-
0002-4969-4512) 

 

AMAÇ: COVID-19 pandemisi hızını kesmeden tüm şiddeti ile sürerken ve 

hastalık hızla ARDS'ye progrese olabilirken, dünyanın her yerindeki 

klinisyenler için hastalık şiddetini ve prognozunu daha erken belirleyecek bir 

skor sistemi ihtiyacı bulunmaktadır. Bir yandan pnömoni ve sepsiste 

kullanılan pek çok hastalık şiddeti belirleme skoru COVİD-19 için de 

kullanılırken bir yandan da yeni skorlama sistemi geliştirme amaçlı 

çalışmalar yapılmaktadır. Ağır hastalığı ve mortalite riski yüksek olan 

hastaları erken saptamak, hastaların uygun tedavi yöntemlerine ulaşması ve 

sağlık sisteminin işlerliğinin devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 

yeni geliştirilen, daha önceki araştırmalarda COVİD-19 şiddeti ve mortalitesi ile ilişkili 

olduğu belirlenmiş hipertansiyon, nötrofil sayısı, C-reaktif protein, lenfosit sayısı ve LDH 

parametrelerini içeren HNC-LL skorunun mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.  

YÖNTEM: Çalışmaya 01.09.2020-31.12.2020 tarihlerinde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil 

Durum Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalar dahil edilmiştir. Hastalık şiddeti 

Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia Trial Version 7 ye 

göre orta ve ağır olarak sınıflandırıldı. Retrospektif olarak elektronik hasta kayıt 

sisteminden tüm hastaların demografik verileri, vital bulguları, komorbiditeleri, 

laboratuvar değerleri, ve sağkalım durumlarına ulaşılarak kaydedildi. Elde edilen 
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verilerin yardımıyla HNC-LL formülü ile HNC-LL skoru = 1.035 x nötrofil sayısı (1: ≥6.3 

x10⁹/L; 0: < 6.3 x10⁹/L)-1.237 x lenfosit sayısı(1: ≥10 mg/L;0: < 10 mg/L)+ 1.066 x LDH (1: 

>245 U/L; 0: ≤245 U/L) + 0.969 X hipertansiyon (1: var; 0: yok) - 2.425 HNC-LL skoru 

hesaplandı. 

BULGULAR: Yaş ortalaması sağ kalanlarda   59.94±14.73, ölenlerde 72.83±11.82 

bulundu. Beklenildiği gibi yaş ölenlerde anlamlı olarak yüksekti (<0.001). Cinsiyet 

bakımından iki grup arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen ölenlerin 79’u 

(%63.31) erkekti. Yaşayanlarda hastaların 585 (%42.85) orta, 780 (%57.15) ağır hastalık; 

ölenlerde 3 (%2.29) orta, 128 (%97.71) ağır hastalık saptandı. Hastalık şiddeti açısından 

iki grup arasında anlamlı fark bulundu. Sistolik ve diyastolik kan basıncı bakımından fark 

bulunamadı. Ölenlerde hipertansiyon anlamlı olarak yüksek bulunurken, diyabet 

açısından fark saptanmadı. Ölenlerde nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, N/L oranı, üre, 

kreatinin, CRP, LDH, ferritin ve D-Dimer değerlerinde artış ve lenfosit sayılarındaki 

azalma anlamlı bulundu (<0.001). HNC-LL skoru ölenlerde anlamlı olarak yüksek bulundu 

(<0.001).  

SONUÇ: Hipertansiyon, nötrofil sayısı, CRP, lenfosit sayısı ve LDH gibi COVİD-19’da 

önemi saptanmış beş parametreyi içeren HNC-LL skoru erken dönemde mortalite riski 

taşıyan hastaların belirlenmesinde ve doğru tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde 

yararlı yeni bir yöntem olabilir.  
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Tablo 1: Sağ kalan ve ölen hastaların karşılaştırılması 

 Sağ kalanlar (n:1365) Ölenler (n: 131) p 

Yaş 59.94 ± 14.73 72.83 ± 11.82 <0.001 

Cinsiyet K/E 574 (%42) /791 (%58) 52 (%36.69) / 9(%63.31) NS 

Sistolik kan basıncı, mmHg 126.51 ± 18.23 129.5  ± 22.28 NS 

Diastolik kan basıncı, mmHg 70.69 ± 10.28 70.14 ± 12.29 NS 

Nabız dakika sayısı 82.68 ± 14.23 86.18 ± 20.58 =0.01 

Hipertansiyon 634 (%46.4) 92 (%70.22) <0.001 

Diyabet 451 (%33) 52 (%39.69) NS 

Nötrofil sayısı 5.40 ± 2.89 6.87 ± 3.76 <0,001 

Lenfosit sayısı 1.21 ± 0.58 0.83 ± 0.56 <0.001 

N/L oranı 5,74 ± 5,05 11,52 ± 9,99 <0,001 

Glukoz, mg/dL 151.46 ± 71.50 171.91 ± 73.92 =0.003 

Üre, mg/dL 39.94 ± 25.62 71.80 ± 48.31 <0.001 

Kreatinin, mg/dL 0.94 ± 0.80 1.43 ± 1.54 <0.001 

 LDH,U/L 344.84 ± 155.73 480.73 ± 226.37 <0.001 

C-reaktif  protein, mg/L 101.63 ± 77.11 145.04 ± 78.54 <0.001 

Ferritin, mcg/L 502.60 ± 562.91 770.39 ± 693.89 <0.001 

D-dimer, mcg FEU/mL 0.84 ± 1.21 1.3 2± 1.33 <0.001 

Hastalık şiddeti      <0.001 

Orta        585(%42.85)     3 (%2.29)  

Ağır        780 (%57.15)    128 (%97.71)  

HNC-LL skoru        0.158 ±1.20    0.849 ± 0.94 <0.001 

    

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, pnömoni, HNC-LL Skor, Mortalite 
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COVID-19 Pandemisinde KOAH Hastalarının Acil Servis 
Başvurularının Değerlendirilmesi 

 

Selen Karaoğlanoğlu1, Şeyda Tuba Savrun2, Özgür Enginyurt3  

1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Ordu Orcid no: 0000-0001-9274-
62378  
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Ordu Orcid no: 0000-0002-6512-2987  
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Ordu Orcid no: 0000-0002-5966-9126  

 

 

Giriş 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğerlerin zararlı gaz ve 

partiküllere maruz kalması sonucu, havayollarının kronik inflamatuvar 

cevabı ile birlikte, kronik persistan havayolu obstruksiyonu ile seyreden, 

önlenebilir ve tedavi edilebilir, sık görülen inflamatuvar hastalığıdır. DSÖ 

2019 verilerine göre KOAH, iskemik kalp hastalıkları ve inmeden sonra tüm dünyadada 

en sık 3. ölüm sebebidir (1). Pandeminin başında KOAH’ın hastalığa yakalanma açısından 

yüksek risk teşkil ettiği belirtildiyse de ilerleyen zamanlarda yapılan çalışmalarda bu riske 

sahip olmadığı gösterilmiştir (2). Hastalığa yakalanan KOAH’lılarda klinik daha ağır 

seyrederek mortalite riski artabilir bu nedenle bu hastaların mevcut idame tedavilerine 

devam etmeleri sağlanmalıdır (3). Pandemi döneminde hastaların kendilerini eve izole 

etmesi, hastane vizitlerine bulaş riskinden dolayı gelmek istememeleri, SFT 

yapılamaması, evde takiplerin aksaması ve pulmoner rehabilitasyon programlarının 

ertelenmesi nedeniyle KOAH’ın takibi ve kontrolü zorlaşmıştır. Biz de hastanemiz acil 
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servisine başvuran KOAH’lı hastaların değerlendirmesinde PCR pozitiflik oranlarını, 

hastaneye yatış ve mortalite durumlarını incelemek istedik.  

Gereç ve Yöntem 

ODÜ acil servisine Ekim 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında KOAH ICD kodu ile giriş 

yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Toplam 143 hastadan 41 tanesinin kodunun 

yanlış girildiği tespit edilerek çalışmaya dahil edilmedi.  

Bulgular  

ODÜ acil servise Ekim 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında KOAH tanısıyla başvuran ve 

çalışmaya dahil edilen 102 hastanın 59’ u erkek (%57,8), 43’ü kadın (%42,2) idi. 

Hastaların yaş ortanca değeri 75 (sd 11,35) idi. Başvuran hastaların 10 tanesinin (%9,8) 

PCR testi pozitif olup, 92 (%90,2) tanesinin negatif idi. Hastalardan 37 tanesi (%36,3) 

KOAH nedeniyle (COVID-19 dışı) hastaneye yatarak tedavi almıştır. Tüm başvuran 

hastalar içerisinde 28 tanesi (%27,5) mortal seyretmiştir. Hastaların son 6 ayda acil 

servise ortalama başvuru sayısı 3 olup ortalama PCR test verme sayısı 2 dir. Hastaların 

cinsiyet gruplarına göre yatış kıyaslandığında erkek ve kadın arasında yatış açısından 

anlamlı fark saptanmamıştır (ki-kare p>0,05). Aynı şekilde cinsiyetler ile mortalite 

oranları kıyaslandığında da gruplar arası fark saptanmamıştır (ki-kare p>0,05). Hastaların 

COVID-19 dışı sebeplerle hastane yatışı ile mortaliteler kıyaslandığında yatış olanların 

mortalite acısından anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,0001 ki-kare).  

Tartışma  

KOAH her ne kadar pandemi döneminde rutin takibi ve kontrolü zorlaşmış olsa da halen 

morbidite ve mortalitesi yüksek bir kronik havayolu hastalığıdır. KOAH alevlenme 
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semptomlarının COVID-19 hastalığı semptomları ile karışması da KOAH’ lı hastaların 

hastaneye gelmesini geciktirebilir, alevlenme tedavilerinin gecikmesine sebep olabilir. 

Bu nedenlepandemi döneminde KOAH’lı hastalar tedavilerini aksatmamalı, maske 

kullanımına, sosyal mesafeye, hijyene, pulmoner rehabilitasyon ve sağlıklı 

beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir, gereğinde aile hekimlerine veya göğüs 

hastalıkları uzmanlarına imkan var ise teletıparacılığıyla acil eylem planlarını gözden 

geçirmeleri önerilmektedir.  

Referanslar:  

1. WHO (2020). Top 10 Global Causes of Death in 2019. (29.12.2020 tarihinde 
https://www.who.int/data/gho/ data/themes/mortality-and-global-health-estimates 
adresinden ulaşılmıştır)  

2. Attaway A. A., Zein J., Hatipoğlu U. S., SARS-CoV-2 infection in the COPD population is 
associated with increased healthcare utilization: An analysis of Cleveland clinic’s COVID-19 
registry. EClinicalMedicine, 26, 100515  

3. Zhao Q., Meng M., Kumar R., et al., The impact of COPD and smoking history on the severity 
of COVID‐19: a systemic review and meta‐analysis. Journal of medical virology. 

 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, KOAH, Acil Başvurusu 
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Diyabet Hastalarında Diş ve Dişeti Komplikasyonu Farkındalığı  

Mustafa Eroğlu  

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
(ORCID iD: 0000-0002-7526-7151)  

 

AMAÇ: Diabetes mellitutus, tüm dünyada sıklığı artan, akut ve kronik 

komplikasyonlara yol açarak bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir 

hastalıktır. Ülkemizde 1997-1998 yılı TURDEP-I (Türkiye Diyabet 

Epidemiyoloji) ve 2010 yılı TURDEP-2 çalışma verilerine göre tip 2 diyabet 

prevalansının 12 yılda %7,2’den %13,7’ye ulaştığı görülmüştür. 2019 yılı IDF 

(International Diabetes Federation) verilerine göre dünyada 463 milyon 

diyabet hastası vardır ve 2045 yılında % 51 artışla 700 milyona ulaşacağı 

varsayılmaktadır. Diyabetin mikrovasküler ve makrovasküler 

komplikasyonları iyi bilinmekte ve takip edilmektedir. Diyabet hastalarında 

diş ve diş eti komplikasyonları da görülmekte ve kötü glisemik kontrol ile peridental 

sağlık önemli ölçüde kötüleşmektedir.  Diyabetli hastaların ağız ve diş sağlığı ile ilgili 

problemlerin önlenmesi, gözetimi ve gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) diyabetli tüm hastalara diş ve diş eti 

hastalıkları hakkında bilgi verilmesi ve yılda bir diş hekimi kontrolünü önermektedir. Bu 

çalışma; diyabet hastalarında diş hastalıkları farkındalığının artırılması ve diş eğitimin 

ihmal edilmemesi gerektiğinin vurgulanması amacıyla planlandı.  

YÖNTEM: Çalışmaya Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları polikliniğine başvuran 190 diyabet hastası alındı. Hastaların 
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demografik verileri ve diş eğitimi farkındalıkları, diş bakımı ve diş çürüğü varlığı bilgileri 

toplandı.  

BULGULAR: Çalışmaya katılan 190 diyabet hastasının 96’sı (%50,5) kadın, 94’ü erkek 

(%49,5) olup tüm hastaların yaş ortalaması 56,23 idi (kadınlarda 55,1, erkeklerin 57,3). 

Hastaların ortalama diyabet yaşı 11,0 olup 12’si (%6,3) diyabet ilacı kullanmıyor, 98’i 

(%51.6) sadece oral antidiyabetik (OAD) veya GLP1 analoğu, 37’si (%19,5) sadece insülin, 

43’ü (%22,6) OAD ve insülin kullanıyordu. Diş eğitimi alan hasta sayısı sadece 19 (%10,0), 

diş eğitimi almayan hasta sayısı 171 (%90,0) idi. Her gün dişini fırçalayan hasta sayısı 109 

(%57,4), dişini fırçalamayan hasta sayısı 81 (%42,6) idi. Düzenli (yıllık) diş muayenesi olan 

hasta sayısı 30 (%15,8), olmayan hasta sayısı 160 (%84,2). Diş eğitimi almayan 171 

hastanın 151’inde (%88,3) diş çürüğü vardı, 20’sinde (%11,7) diş çürüğü yoktu. Diş 

eğitimi alan 19 hastanın 16’sında (%84,2) diş çürüğü vardı, 3’ünde (%15,8) diş çürüğü 

yoktu. Diş eğitimi alan ve almayanlarda diş çürüğü olması arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmedi (P=0,70).  

SONUÇ: TEMD, IDF ve ADA (American Diabetes Association) diyabet hastalarının diş ve 

diş eti sağlığı yönünden değerlendirilmesini önermektedir. Aile hekimi 

muayenehanelerine giden Hollandalı hastaların yaklaşık dörtte üçü düzenli diş hekimi 

ziyaretlerine sahip iken, çalışmamızda üniversite hastanesine başvuran ortalama 

diyabet yaşı 11 yıl olan hastalarda düzenli (yıllık) diş hekimine başvurunun ancak %15,8 

(düşük oranda) olduğu görüldü. Ayrıca her gün 2 kez diş fırçalanması gerekirken 

çalışmamızda dişini her gün fırçalamayan hasta sayısı 81 (%42,6) idi. Çalışmamızda diş 

eğitimi alan ve almayanlarda diş çürüğü olması arasında olumlu fark varmış gibi görünse 

de (çürük oranı %84,2 ye karşılık %88,3) istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
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edilmemesi diş eğitimi alan hasta sayısının çok az olması nedeniyle olmuş olabilir. 

Çalışmamızda diyabet hastalarına diş eğitimi ile ilgili bilgilendirmenin ihmal edildiği, çok 

az yapıldığı, buna paralel olarak hastaların diyabetin diş ve diş eti sağlık sorunlarına yol 

açtığının farkında olmadığı görüldü. Diyabet hastalarını takip eden tüm hekimlerin 

TEMD’nin de belirttiği gibi diyabetin göz ardı edilen diş ve diş eti komplikasyonları 

açısından hastaları bilgilendirmeleri ve hastalarda farkındalığın artırılması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitutus, Diş Eğitimi, Diş Eti Komplikasyonu 
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Covid-19 Pandemisinin Kontrasepsiyon Üzerindeki Etkisi  

 

Celal Kuş¹, Raziye Şule Gümüştakım2, Duygu Ayhan Başer3  

¹Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. (0000-0003-
2535-6110)  
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. (0000-0003-
0195-0895)  
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. (0000-0002-5153-2184)  

 

 

AMAÇ: Tüm dünya devletleri Covid-19’un insandan insana bulaşmasını 

engellemeye, ölümleri azaltmaya ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 

aşılamaya yönelmiş bulunmaktadır. Covid-19 sonrası bakım ve 

komorbiditelerin yönetimi ile de ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürdeki birçok 

çalışma, kitlesel afetler ile kadının cinsel davranışları arasındaki ilişkiyi 

tanımlamıştır; ancak COVID-19 salgını için çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu nedenle, 

bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisinin kontraseptif yöntemler üzerindeki etkisini 

değerlendirmektir.  

YÖNTEM: Kesitsel tipteki araştırmamız halen devam etmekte olup evrenini 2019 TUİK 

verilerine göre 18-45 yaş aralığındaki 18.787.267 kadın oluşturmaktadır. Çalışmamızın 

evrenini 2019 TUİK verilerine göre 18-45 yaş aralığındaki 18.787.267 kadın 

oluşturmaktadır. Covid sürecinde örneklem büyüklüğü hesaplanmamış olup, belirtilen 

süre içerisinde en çok sayıda katılımcıya ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışmaya gönüllü 

katılım sağlayan 224 kişi dahil edilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 53 

sorudan oluşan anket katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemi ya da ya da sosyal medya 
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aracılığı uygulandı. Ankettin birinci bölümünde sosyodemografik özellikler, ikinci 

bölümünde pandemi sürecindeki yaşam değişiklikleri ve üçüncü bölümünde 

kontraseptif yöntemlerle ilgili sorular yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS 

programıyla analiz edilmiştir.  

BULGULAR: Çalışmaya katılan 224 kişinin yaş ortalaması 23,79±2,93’tü. Katılımcıların 

%36,2’si (n=80) üniversite ve %58,8’i (n=130) lisans üstü mezunuydu. Gelir düzeyleri 

%70,1’inin (n=155) orta ve %26,2’sinin (n=58) ise yüksek seviyeydi. Sadece %3,6 kişi gelir 

düzeyini düşük olarak belirtmiştir. En az bir kronik hastalığı bulunan %18,6 (n=41) kişi 

vardı. Çalışmaya katılanların %72,9 (n=161) kişinin adeti düzenli idi. Salgın sürecinde 

%20,8 (n=46) kişide korona testi pozitif çıkmıştır. Pandemi döneminde katılımcıların 

%33,0’ü (n=73) cinsel istek durumunda düşüklük olduğunu ve %36,7’si (n=81) cinsel ilişki 

sıklığının azaldığını belirtti. Pandemi sürecinde katılımcıların %76,9’u (n=170) gebe 

kalmanın riskli olduğunu düşünmekteydi ve %65,6’sı (n=145) çocuk istemiyordu. Salgın 

sürecinde %12,6 (n=28) kişi mevcut kontraseptif yöntemi bırakıp, kondom veya 

geleneksel yöntemlere geçiş yapmıştır.  

SONUÇ: Pandemi sürecinde karantina ve sosyal mesafe kuralları cinsel davranış şeklini 

etkilemiştir. Çalışmamızda cinsel ilişki ve çocuk isteme sıklığında azalma olduğu bulundu. 

Buna rağmen kontrasepsiyon kullanma oranının önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır. 

Pandemi, deprem ve sel gibi kitlesel felaketlerde doğum kontrol yöntemlerinin 

kullanılmaya devam edilmesi, istenmeyen gebelik ve kürtajları engellemek için 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID‐19, Pandemi, Kontrasepsiyon, Cinsel davranış, Kondom, 

Karantina 
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Rektum Karsinomu Tanılı Hastalarında Neoadjuvan Tedavi 
Sırasında Glutamin Kullanımının Sonuçları, Tek merkez 
Deneyimi  

 

Pelin Altınok1, Melike Özçelik2  

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi (ORCID 0000-0001-5970-
6452)  
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji (ORCID 0000-0003-0406-715X) 

 

Amaç: Glikoz ve glutamin, kanser hücrelerinin çoğalmak ve büyümek için 

kullandıkları en önemli iki besindir. Glikolitik yol ile biyosentez için gerekli 

olan ATP ve metabolik ara ürünler üretilirken, glutamin metabolizması 

hücre proliferasyonu için gerekli amino asitleri, nükleik asitleri ve 

glutatyonu sağlar. Kanser tedavisinin yan etkisi olarak ortaya çıkan 

mukozitlerin önlenmesinde glutamin kullanımı anlamlı olarak etkili 

bulunmuştur ve radyoterapi uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Bununla beraber, tedavi 

sırasında verilen glutaminin kanser koruyucu etkisi olup olmadığı halen tartışmalıdır. Bu 

çalışmamızda neoadjuvan eşzamanlı kemoterapi ve radyoterapi almış olan rektum ca 

tanılı hastalarda glutamin kullanımının tedavi sonuçlarına etkisini incelemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1 Ekim 2016- 30 Kasım 2020 tarihleri arasında rektum ca 

tanısıyla tedavi edilen 118 hasta değerlendirildi. Çalışmaya eşzamanlı neoadjuvan 

kemoradyoterapi almış, radyoterapiyi tamamlamış ve opere edilmiş 33 hasta dahil 

edildi. Tüm hastalar tedavi öncesi multiparametrik MR ile lokal, PET/BT ile lokal ve 

sistemik olarak evrelendirilmişti. Klinik olarak tüm hastalar T3-4 ve/veya nod pozitif idi. 

Hastaların hepsi eşzamanlı Kapesitabin tablet 2x825 mg/m2 aldılar. Radyoterapi günde 
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1 kez, haftada 5 gün olmak üzere 25 fraksiyonda 50.4 Gy pelvise (primer tümör ve 

bölgesel lenfatikler) uygulandıktan sonra tümör lojuna 3 fraksiyonda 5.4 Gy ek doz 

verildi. Hastalar tedaviyi düzenleyen doktorun tercihine göre glutamin saşe kullandılar. 

Hastaların klinik ve patolojik evreleri değerlendirildi, tedaviye verdikleri yanıtlar 

Miller/Payne klasifikasyonuna göre sınıflandırıldı ve glutamin kullanımıyla ilişkilendirildi. 

Lokal kontrol ve sağkalım analizleri yapıldı. İki faktör karşılaştırmaları için Ki-kare testleri, 

sağkalım analizleri için Kaplan-Meier analizi kullanıldı.  

Bulgular: Hastaların tanı yaşı medyan 55 idi. Hemen hepsi klinik olarak evre 3’tü (n: 30; 

%90.9). Hastalar neoadjuvan tedavinin tamamlanmasından medyan 67 gün (35-140) 

sonra opere edilmişlerdi. Operasyon sonrası 27 (%82) hasta adjuvan kemoterapi almıştı 

ve en sık kullanılan rejim Okzaliplatin-Kapesitabin kombinasyonu idi. Hastaların %30’u 

neoadjuvan tedavi sırasında glutamin kullanmışlardı. Patolojik tam yanıt 2 hastada 

gözlendi, 3 hastada ise hastalık regresyonu tespit edilmedi. Hastaların glutamin 

kullanımı ile patolojik yanıtlar arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,65). Medyan 

takip süresi 25.7 (6-51) ay olan hastalarda lokal nüks izlenmedi, 3 tanesinde uzak 

metastaz görüldü.  

Sonuç: Çalışmamızdaki hastalarda glutaminin patolojik tümör yanıtına olumsuz bir etkisi 

saptanmadı. Ancak, daha çok sayıda hasta içeren prospektif çalışmaların düzenlenmesi 

bu konuda en doğru sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rektum Kanseri, Glutamin, Neoadjuvan Tedavi 
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Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı  

Sanem Nemmezi Karaca1, Gülhan Duman2    

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi (ORCID Number: 0000-0002-4853-8366)  
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İç 
Hastalıkları AD, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD (Dr. Öğr. Üyesi, ORCID 
Number: 0000-0002-4057-5701)    

 

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) klinik ve/veya laboratuvar 

hiperandrojenizm, oligo-anovülasyon ve overlerde polikistik görünümle ile 

karakterize bir sendromdur (1). Obezite, insülin direnci ve inflamasyon 

PKOS’un önemli özelliklerindedir (2,3). Son yıllarda yapılan çalışmalarda 

nötrofil lenfosit oranı (NLR)’nın inflamasyonu belirlemede kullanılabileceği 

bildirilmektedir (4-6). Bu çalışmanın amacı obez ve non-obez PKOS’lu 

hastaların NLR düzeylerinin karşılaştırılmasıdır.    

Yöntem: Tanımlayıcı tarzda dizayn edilen bu çalışma 01 Ocak-31 Mart 2021 tarihleri 

arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne herhangi bir nedenle başvuran 20 

yaş altındaki PKOS hastaları üzerinde yürütüldü. Hastaların PKOS tanısı 2003 Rotterdam 

ve 2012 NIH çalıştayı tanı kriterlerine göre kontrol edildi. Bu tarih aralığında 79 hasta 

başvurmasına karşın laboratuvar verileri eksiklik olan, tanıdan şüphelenilen, ek tedavi 

alan ve puberte evresi beşin altındaki olgular çalışma dışı bırakıldı. Hirşutizm 

derecelendirmesinde Ferriman-Gallwey skorlaması (FGS) kullanıldı. Hastaların boy-kilo 

değerleri, beyaz küre, lenfosit ve nötrofil sayıları retrospektif olarak dosya kayıtları 

aracılığıyla elde edildi. Beden kitle indeksleri (BKI) hesaplanarak Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ) kriterlerine göre SD değerleri ile sınıflandırıldı. İki SD üzerindekiler 
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obez, 1SD üzerindekiler fazla kilolu, 1 ve -2SD aralığındakiler normal kilolu ve -2 ile -3SD 

aralığındakiler zayıf olarak kategorize edildi. Veriler SPSS (versiyon 23.0) paket 

programına girilerek; analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Mann-Whitney U ve 

Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Yanılma düzeyi 0,05 kabul edildi.    

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 63 hastanın yaş ortalaması 15,6±1,66 olup; 12-19 yaş 

arasında değişmekteydi. Ergenlerin %81’inin (n:51) pelvik ultrasonu bulunmaktaydı ve 

%58,8’inin (n:30) overleri polikistik görünümdeydi. NLR ortalaması 2,11±1,94 (ortanca 

1,58, IQR: 1,16, min-max: 0,40-11,76) saptandı.   BKI ortalamalarının 24,5±4,6 (min-max: 

17,54-40,59) ve percentil değerleri ortalamalarının 70,28±31,66 (ortanca:83,80, IQR: 

49,75, min-max: 2,7-100,0) olduğu belirlendi. Hesaplanan SD değerleri -2,75 ile 7,92 

arasında değişmekteydi. Ergenlerin %1,6’sının (n:1) zayıf, %47,6’sının (n:30) normal 

kilolu, %27’sinin (n:17) fazla kilolu ve %23,8’inin (n:15) obez olduğu tespit edildi. NLR 

ortancaları obez ergenlerde 1,59 (IQR: 1,12, min-max: 0,51-10,30) iken; non-obezlerde 

1,57 (IQR:1,3, 0,40-11,76) olup aradaki fark anlamlı bulunmadı (p:0,690).   Hastaların 

FGS ortalaması 14,6±5,8 (ortanca:12, IQR: 6,5, min-max: 6-31) idi. FGS’ye göre %59’unda 

(n:36) hafif, %16,4’ünde (n:10) orta ve %24,6’sında (n:15) ağır hirşutizm olduğu gözlendi. 

Hafif, orta, ağır hirşutizmi olanların NLR ortancaları karşılaştırıldığında anlamlı bir 

farklılık saptanmadı (sırasıyla 1,4, 1,7 ve 1,7) (p: 0,705)    

Sonuç: Çalışmamızda obez ve non-obez PKOS’lu hastaların NLR düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadı.  

Kaynaklar: 

1. Rotterdam ESHRE/ASRM Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 
consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary 
syndrome (PCOS). Hum Reprod 2004; 19:41-47. 
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2. Tarkun I, Arslan BC, Canturk Z, Turemen E, Sahin T, Duman C. Endothelial dysfunction in 
young women with polycystic ovary syndrome: relationship with insulin resistance and low-
grade chronic inflammation. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:5592-6. 

3. Aslan G, Aslan Ç. Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Enflamatuvar Belirteçlerin ve 
Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığının Değerlendirilmesi. Med Bull Haseki 2019;57:349-355. 
DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4978 

4. Faria SS, Fernandes PC, Silva MJB, Lima VC, Fontes W, Freitas-Junior R, Eterovic AK, Forget P. 
The neutrophil-to-lymphocyte ratio: A narrative review. ecancermedicalscience 
2016;10:702. DOI: 10.3332/ecancer.2016.702. 

5. AL-Dahhan NAA, Albdairi AJ, Hamad AJ. Assessment of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, 
Platelet-toLymphocyte Ratio,Oxidative Stress and Anti Oxidants levels in Polycystic Ovary 
Syndrome Patients with Low-Grade Chronic Inflammation. Medico Legal Update. 
2021;21(1):644-652. DOI:https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2385. 

6. Zeb A, Khurshid S, Bano S, Rasheed U, Zammurrad S, Khan MS, Aziz W, Tahir S. The Role of 
the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio as Markers of Disease 
Activity in Ankylosing Spondylitis. Cureus. 2019;11(10):e6025. doi: 10.7759/cureus.6025. 

 

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Nötrofil Lenfosit Oranı, Polikistik Over Sendromu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1287 

Selektif IgA eksikliği bulunan hastaların klinik fenotiplerinin 
araştırılması: Tek merkez deneyimi  

 

Dilek Özcan 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı (ORCID 0000-
0003-3972-7277)  

 

Giriş: Selektif IgA eksikliği büyük bir kısmı asemptomatik olmakla birlikte 

semptomatik olan hastaların kliniği basit enfeksiyonlardan hastanın yaşam 

kalitesini bozan ağır klinik fenotiplere kadar değişebilir. Bu çalışmamızda, 

sIgA eksikliği tanısıyla hastanemizde izlenen çocuk hastaları klinik 

fenotiplerine göre sınıflandırmayı ve bu fenotiplere göre araştırmayı 

amaçladık.  

Materyal ve Metot: Kliniğimizde sIgA eksikliği tanısı konarak izlenen 63 

hasta çalışmaya alındı. Hastalar klinik ve immünolojik profiline göre 4 farklı klinik 

fenotipte sınıflandırıldı: a) minör infeksiyon, b) alerji, c) otoimmünite, d) ağır (ciddi) 

fenotip. Ağır fenotip, ciddi komplikasyonların ve izlemde YDİY dönüşümün görüldüğü 

klinik olarak tanımlandı. Hastalar tanı yaşlarına göre: 4-6 yaş, 7-13 yaş, 14-18 yaş olarak 

3 gruba ayrıldı.  

Bulgular: Hastalarımızın %55.5’i (n:35) erkek, %44.4’ü (n:28) kızdı. Olguların %68.2’ine 

(n:43) tanı 7 yaşından önce konmuştu. En sık görülen başvuru şikayeti % 82.5 (n:52) ile 

infeksiyon hastalıkları olup özellikle solunum yolu enfeksiyonları ile başvurmuşlardı. 

Hastalarımızın 43 tanesi (%68.2) alerjik hastalıklar, 36 tanesi (%57.1) minör 

enfeksiyonlar, 12 tanesi (%19) otoimmün hastalıklar ve 11 tanesi (%17.4) de ağır klinik 
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fenotipi ile seyretti. Bu ağır klinik fenotipte; 4 hastada bronşiektazi, 2 hastada santral 

sinir sistemi enfeksiyonları, 2 hastada akciğer ve karaciğerde kist hidatik, 5 hastada da 

YDİY’e dönüşüm saptandı. Alerji klinik fenotipi (n:31 hasta) ve ağır klinik fenotipin (n:6 

hasta) sıklıkla erken yaş grubunda (4-6 yaş), minör enfeksiyon (n:20 hasta) ve 

otoimmünite fenotipinin (n:9 hasta) ise daha çok ileri yaş gruplarında (>6 yaş) görüldüğü 

saptandı.  

Sonuç: Bu hastalığın klinik fenotiplerine göre sınıflandırması, hem tedavi ve izleminde 

hem de ileride gelişebilecek komplikasyonlar açısından düzenli takibinde bize yol 

gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: sIgA Eksikliği, Klinik Fenotipler, Alerji, Otoimmünite 
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Covid-19 Pandemisinde KOAH Hastalarinin Hastaneye Yatış 
Durumları  

Barış Çil¹, Mehmet Kabak¹  

¹Mardin Devlet Hastanesi/Göğüs Hastalıkları Bölümü  

 

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), büyük bir hasta 

popülasyonunu (1) temsil eder ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dördüncü 

en yaygın ölüm nedenidir (2).  KOAH gibi birlikte var olan hastalıklar, COVID-

19 şiddeti riskini artırır (3,4) diğer taraftan Önceki koronavirüsler KOAH 

alevlenmeleri ile ilişkilendirilirken MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19'un 

KOAH alevlenmelerine neden olduğu gösterilmemiştir (5). Bu çalışmada 

pandemi sırasında KOAH alevlenme ile yatışı yapılan hastalarda artış olup 

olmadığına araştırılması amaçlanmıştır.  

Materyal Metot: Bu çalışmada pandemi öncesi dönem Aralık 2019 - Şubat 2020 ve 

pandemi sonrası Aralık 2020 - Şubat 2021 dönemlerinde KOAH hastalarının ikinci 

basamak bir devlet hastanesine yatış durumları incelenmiştir.  

Bulgular: KOAH hastalarının aylara göre hastane yatışları tablo 1’ de 

gösterilmiştir. Pandemi öncesi KOAH atak nedeniyle hastaneye yatan hasta sayısı Aralık 

2019’ da 65, Ocak 2020’ de 84, Şubat 2020’ de 78 hasta olarak tespit edildi. Pandemi 

sonrası durum değerlendirildiğinde ise Aralık 2020’ de 28, Ocak 2021’ de 45, Şubat 2021’ 

de 47 hasta olarak tespit edildi.   
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Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonucu olarak pandemi sürecinde KOAH hastalarının 

Hastaneye yatışlarında neredeyse üçtebir orana düştüğünü gördük. Her ne kadar KOAH 

COVİD-19 için risk faktörü olarak değerlendiren çalışmalar olsa da (3,4) maske, hijyen ve 

mesafenin KOAH atağını ve dolasıyla hastaneye yatışı düşürdüğünü söyleyebiliriz.  

Referanslar: 

1. Sullivan J, Pravosud V, Mannino DM, Siegel K, Choate R, Sullivan T. National and state 
estimates of COPD morbidity and mortality–United States, 2014–2015. Chronic Obstr Pulm 
Dis 2018; 5(4):324–333. doi:10.15326/jcopdf.5.4.2018.0157 

2. Heron M. Deaths: leading causes for 2017. Natl Vital Stat Rep 2017; 66(5):1–76. 
pmid:29235984 

3. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical 
characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J 
Med 2020; Feb 28. doi:10.1056/NEJMoa2002032 

4. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 
2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese 
Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; Feb 24. doi:10.1001/jama.2020.2648 

5. Kurai D, Saraya T, Ishii H, Takizawa H. Virus-induced exacerbations in asthma and COPD. Front 
Microbiol 2013; 4:293. doi:10.3389/fmicb.2013.00293 

 

Anahtar Kelimeler: KOAH, Pandemi, COVID-19 
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Serum Ferritin ve PNPLA3 Düzeyi Hepatik Steatozu Ön 
Görmede Bir Biyomarker  

Yakup Ülger1, Anıl Delik1 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana  

 

Amaç: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) kronik karaciğer 

hastalığının en yaygın nedenlerinden biridir. Demir; hem, miyoglobin, 

sitokrom P450 ve katalazlardaki kofaktörlere bağlanmaktadır. Vücutta 

demir birikimi; reaktif oksijen radikalleri, insülin direnci, ateroskleroz, kolon 

neoplazi ve NAFLD'yi şiddetlendirebilmektedir. Flebotomi gibi demir 

yükünü azaltan tedaviler, NAFLD'li hastalarda metabolik komplikasyonları 

ve artmış aminotransferaz düzeylerinde azalmaya neden olmaktadır. Serum 

ferritini akut fazda eksprese edilen bir proteindir, bu nedenle, karaciğer 

nekrozu ve inflamasyonunda seviyesi artmaktadır. Son zamanlarda serum 

ferritin, PNPLA3 gibi bazı parametreler NAFLD şiddetini ve insülin duyarlılığını 

öngörmede olası parametreler arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı NAFLD 

hastalarında hepatosteatoza bağlı hasarı öngörmede serum ferritin, PNPLA3 

parametrelerinin bir biyomarker olup olamayacağını araştırmaktır.  

Yöntem: Çalışmaya katılan NAFLD’li 124 hastanın laboratuvar parametreleri, karaciğer 

biyopsi sonuçlarına ait veriler hastane veri sisteminden alındı. Serum ferritin, PNPLA3 

varyantı dağılımına göre gruplandırılarak aralarındaki ilişki değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların %47,6’sı (n=59) kadın, %52,4’ü (n=65) erkekti. Yaş ortalamaları 

45,15 ± 10,92 olarak tespit edildi. NAFLD hastalarının PNPLA3 polmorfizime göre 

dağılımı CC genotipi %26,6 (n=33), CG genotipi %35,5 (n=44), GG genotipi %37,9 (n=47) 
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olarak belirlenip bu üç gruba göre ferritin değerleri CC genotipi 76,63 ± 143,96, CG 

genotipi 104,59 ± 120, GG genotipi 77,25 ± 95,62 p değeri 0,03 anlamlı olarak bulundu 

CG+GG dominat genotip ferritin 84,43 ± 97, CC resesif genotipi ferritin 73,36 ± 125, p 

değeri 0,04 anlamlı bulundu. Brunt sınıflamasına göre Grade 0-1 ile Grade 2-3 grupları 

PNPLA3 resesif CC, dominant CG+GG genotipleri ile kıyaslandığında Grade 0-1 grubunda 

CC genotipi %37 (n=10), CG+GG genotipi %63 (n=17), Grade 2-3 grubunda CC genotipi 

%24 (n=23), CG+GG genotipi %76 (n=73) p değeri 0,1 olarak tespit edildi.  

Sonuç: NAFLD hastalarında serum ferritin ve PNPLA3 düzeyleri ile hepatik steatozun 

derecesinin belirlenmesi klinikte metabolik risk faktörlerine yönelik daha agresif 

terapotik yaklaşımın hedeflenmesinde yararlı bir biyomarkır olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Ferritin, PNPLA3 
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Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Non-Fonksiyone 
Adrenal Adenoma Birlikteliği: Bir Tesadüf mü? 

 

Müge Özsan Yılmaz1, Fatma Öztürk Keleş2  

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı  
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı    

 

Amaç: Adrenal adenomlar, adrenal bezin en sık görülen lezyonlarından olup 

görüntülemelerde sıklıkla rastlantısal olarak tespit edilirler. Yaşla birlikte 

sıklığı artan benign adrenal adenomlar otopsi çalışmalarında %5 civarında 

saptanmıştır. Bu kitlelerin etyopatogenezine yönelik literatürde çok fazla 

veri olmamakla birlikte bazı genetik mutasyonlar suçlanmış olup metabolik 

sendrom, insülin direnci gibi inflamasyonun eşlik ettiği durumlarda daha sık 

görüldüğüne dair çeşitli çalışmalar vardır. Metabolik sendrom ise insülin 

direncine sebep olan artmış visseral yağlanma ve bunun sonucu olarak bozulmuş glukoz 

toleransı ya da tip 2 diyabet, aterojenik dislipidemi ve arteryel hipertansiyonun birlikte 

görüldüğü hastalık grubudur. Bu bozukluklar devam ettikçe hepatositlerde trigliserid 

birikimi ve alkol alımı olmadan karaciğerde yağlanma meydana gelir. Dünya çapında 

artan obezite nedeniyle yağlı karaciğer tanısı artan oranda konulmaktadır. Bilgisayarlı 

tomografi (BT) yağlı karaciğer varlığını ve şiddetini gösteren noninvaziv görüntüleme 

yöntemdir. Bu çalışmamızda metabolik sendromlularda daha sık olduğu bilinen 

nonfonksiyone adrenal adenom ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının birlikteliğini 

göstermeyi amaçladık.  
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Gereç ve yöntem: Son 1 yıl içerisinde adrenal adenom tanısı nedeniyle polikliniğimize 

başvuran ve kontrastsız BT ile adenom tanısı alan hastaların anamnez, laboratuar ve 

radyoloji kayıtları hastane sisteminden retrospektif olarak incelendi. Fonksiyone 

adenomu olanlar, obezite, diyabet, hiperlipidemi, Hepatit C enfeksiyonu olanlar, alkol 

kullananlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların kontrastsız BT görüntülerinde adenomun 

boyutu ve yönü kaydedildi. Karaciğer sağ lob anterior-posterior segmentten, sol lobdan 

ve dalaktan dansite ölçümleri yapıldı. Dansite ölçümlerine göre karaciğer/dalak oranı  ˂ 1 

olanlar hepatosteatoz olarak kabul edildi.  

Bulgular: Radyolojik olarak adrenal adenom tanısı almış 26’sı kadın (%65), 14’ü erkek 

(%35) olmak üzere toplam 40 hastanın klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları 

kaydedildi. Hastaların yaş ortalaması 52,33±8,94 yıl idi. Lokalizasyon açısından 

bakıldığında 16 (%40) hastada sağa lokalize, 21(%52,5) hastada sola lokalize, 3(%7,5) 

hastada ise bilateraldi. En uzun çap ortalama 19,62±8,69 mm idi. Hastaların 

karaciğer/dalak dansite oranına bakıldığında bu oranın 1’in altında olduğu 14 (%35) 

hastada hepatosteatoz mevcuttu. Erkeklerde bu oran ortalama 0,98; kadınlarda ise 1,09 

idi (p<0,05).  

Sonuç: Adrenal adenomlar son yıllarda görüntüleme tekniklerinin artmasıyla birlikte 

klinisyenlerin sıkça karşılaştığı sorunlardan birisi haline gelmiştir. Bununla birlikte artan 

obezite ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı da yine artış göstermektedir. 

Çalışmamızda non alkolik yağlı karaciğer hastalığı açısından görünen herhangi bir risk 

faktörü olmayan adrenal adenomalı hastalarda normal popülasyondan daha yüksek non 

alkolik yağlı karaciğer hastalığı saptanmış olması bu iki hastalığın benzer patofizyoloji ile 

ortaya çıktığına dair bir kanıt olabilir.  
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Kaynaklar: 

 Lonardo A, Mantovani A, Lugari S, Targher G.NAFLD in Some Common Endocrine Diseases: 
Prevalence, Pathophysiology, and Principles of Diagnosis and Management. Int J Mol Sci. 
2019 Jun 11;20(11):2841. 
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 Dietrich P, Hellerbrand C. Non-alcoholic fatty liver disease, obesity and the metabolic 
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Anahtar Kelimeler: Yağlı Karaciğer, Adrenal Adenoma 
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Obez Bireylerde Pedometre Bazlı Fizik Aktivitenin Erken 
Dönemde (1 Ay İçinde) Sağlık Parametreleri Üzerine Etkisi 

 

Dilara Türköz1, Güzin Zeren Öztürk2,  

1Cide Devlet Hastanesi (ORCID 0000-0002-0754-8621),  
2 SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 
0000-0001-7730-2929)  

 

AMAÇ: Obezite birçok sağlık sorununa yol açan bir halk sağlığı problemidir. 

Dünya genelinde obezite prevalansı ciddi artış göstermektedir. Bu nedenle 

obeziteyle mücadelede fiziksel aktivite düzeyinin arttırılması, kalori alımının 

azaltılması gibi yaşam tarzı değişikliği müdahalelerinin elzem olduğu açıktır. 

Son yıllarda kişilerin fizik aktivite düzeyini arttırmada ve sağlık 

parametrelerini iyileştirmede etkin yöntem olarak adımsayar (pedometre) 

kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu nedenle obez bireylerde 

adımsayar kullanımının bireylerin sağlık parametreleri üzerine olan erken dönem (4 

hafta) etkilerini incelemek istedik.  Bu çalışmadaki amacımız 18-65 yaş arası obez 

bireylerde adımsayar kullanımı ve hedef adım sayısı belirleyerek, program sonunda 

bireylerin antropometrik ölçümleri, laboratuvar tetkikleri, stres düzeyleri ve kardiyak 

hastalık riski üzerindeki değişimi görmektir.  

YÖNTEM: Bu çalışma 01/03/2019-01/07/2019 tarihleri arasında SBÜ Şişli Hamidiye Etfal 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran, dâhil edilme 

kriterlerine uyan, 18-65 yaş arası, obez 45 katılımcı dâhil edilerek yürütülmüştür. 

Çalışmamız tek merkezli, prospektif ve deneysel niteliktedir. Katılımcılara 4 hafta 

boyunca haftanın en az 5 günü, 10.000 adım sayısına ulaşmaları hedeflenerek, 
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üzerlerinde taşımaları ve gün sonunda adım sayısını kayıt etmek üzere pedometre (TNV 

3D Pedometer PM 2000 marka) verildi. Bireylere ilk geliş ve 1 ay sonu olmak üzere 

sosyodemografik verilerini içeren 13 soruluk anket formu ile Algılanan Stres Ölçeği-14 

uygulandı. İlk geliş ve 1. ay sonu olmak üzere; kilo, beden kitle indeksi (BKİ), bel, kalça 

çevresi, bel/kalça oranı (BKO), kan basıncı, nabız, yağ-kas oranı (YKO) ölçümlerinin yanı 

sıra, kan tetkikleri (Açlık Kan Şekeri (AKŞ)), HbA1C, lipid paneli yapılarak kardiyak risk 

skorları hesaplandı. İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. 

İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 kabul edildi.  

BULGULAR: Çalışmaya katılan 45 katılımcıların %62,2’si (n=28) kadın, %37.8’i (n=17) 

erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 46,6±11,3 (min: 28, max: 65). Katılımcıların 

ortalama günlük adım sayısı 8742,0±3394,3 (min: 3357, max: 16458)  idi. Median kilo 

değişimi 3 kg ve üzerinde kilo vermeyi belirleyen adım sayısı, ROC Curve analizinde 8.689 

adım ve üzeri kesim değeri olarak saptandı. Program sonunda katılımcıların kilo, BKİ, bel, 

kalça çevresi, BKO, yağ oranı, YKO, kan basıncı, nabız, AKŞ, HbA1c, total kolesterol, 

SCORE risk hesaplayıcısına göre kardiyak risk skorlarında ve stres testi puanındaki azalış 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Adım sayısı ile kilo, BKİ, bel çevresi, yağ oranı ve total 

kolesteroldeki azalma istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı.  

SONUÇ: Hedef adım sayısı belirlenmesi ve pedometre ile fizik aktivitenin desteklenmesi, 

obez bireylerde kilo verme ve diğer sağlık parametrelerinin iyileştirilmesinde 

motivasyonel destek olarak kullanılabilir. Erken dönem (4 hafta) fizik aktivite sonrasında 

obez bireylerde metabolik ve antropometrik parametrelerde anlamlı iyileşmeler 

görülebilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Obezite, Adımsayar, Pedometre, Fizik Aktivite 
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Ebeveynlerin Sünnet Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranış 
Özelliklerinin Değerlendirilmesi  

Hakan Anıl1, Ediz Vuruşkan2, Özge Oğulata Anıl3.  

1Adana Seyhan Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği (ORCID 0000-0002-6333-0213)  
2Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği (ORCID 0000-0002-3446-0430)  
3Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü (ORCID 0000-0003-1555-4076) 

 

Amaç: Adana ilinde yaşayan farklı sosyodemografik özelliklere sahip 

ebeveynlerin sünnet hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek, sünnet cerrahi 

işlemine olan farkındalıklarını ortaya koymaktır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2020- Mart 2021 tarihleri arasında üroloji 

polikliniğine herhangi bir sebeple başvuran yaşları 20-35 arasında olan 

anneler çalışmaya dahil edildi. Erkek çocuğu olmayan, sünnet tarihi 1 yıldan 

uzun olan anneler çalışmadan dışlandı. Toplamda gönüllü olan 120 anne 

çalışmaya dahil edildi. Annelerin sosyodemografik özellikleri kayıt altına 

alındı. Çalışmada annelerin sünnet ile ilgili tutum ve davranış özelliklerini 

değerlendirmek için daha önceden yapılan benzer çalışmalar kaynak alınarak anket 

formu oluşturuldu. Anketlerin tamamı yüz yüze gerçekleştirildi. Anketin ilk bölümünde 

ailenin sosyodemografik özellikleri; ikinci kısmında ise sünnet hakkındaki bilgi, tutum ve 

davranışları değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 120 gönüllünün ortalama yaşı 26.1±4.7 yıl idi. Katılımcıların 

51’i (%42.5) ilkokul, 19’u (%15.8) ortaokul, 22’si (%18.3) lise, 28’i (%23.3) üniversite 

mezunu idi. Annelerin 31’i (%25.8) çalışıyor iken, 89’u (%74.2) çalışmıyordu. Ailelerin 

109’u (%90.8) çekirdek aile yapısına sahip iken 11’i (%9.2) geniş aile yapısında idi. 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

8
3

5
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1302 

Annelerin 71’i (%59.1) sünnet için en uygun yaşın 6-10 yaş, 18’i (%15) 2-6 yaş, 31’i 

(%25.9) ise 0-2 yaş aralığının uygun zaman olduğunu bildirdi. Sünnet olma yaşındaki 

karar 81 (%67.5) vakada her iki ebeveyn, 15’inde (%12.5) sadece baba, 14’ünde (%11.6) 

doktor, 10’unda (%8.4) aile büyükleri tarafından belirlenmişti. 120 katılımcının 116’sı 

(%96.6) sünneti dini inancı gereği, 4’ü (%3.4) ise tıbbi endikasyon gelişmesi sonucunda 

yaptırdığını belirtti. Sünnet vakalarının 90’ı (%75) hastanede, 21’i (%17.5) evde, 9’u 

(%7.5) özel muayenede yapıldığı saptandı. Sünnet vakalarının 91’i (%75.8) çocuk cerrahı 

veya ürolog tarafından, 8’i (%6.6) genel cerrah tarafından, 11’i (%9.2) yardımcı sağlık 

personel, 10’u (%8.4) ise fenni sünnetçiler tarafından yapıldığı belirlendi. Annelerin 95’i 

(%79.1) sünneti basit bir tıp müdahale olarak gördüklerini, 25’i (%20.9) ciddi cerrahi 

işlem olduğunu ve buna bağlı bazı komplikasyonların gelişebileceğini bildiğini ifade etti.  

Sonuç: Annelerin sünnet yaptırma nedenlerinin başında dini ve geleneksel sebepler 

gelmektedir. Sünnetlerin çoğunluğu geçmişe nazaran hastanede profesyonellerce 

yapılsa da bir kısım vakalar hâlâ ev ortamlarında yapılmaya devam etmektedir. Türk 

toplumunda önemli popülasyona hitap eden sünnet işleminin cerrahi bir işlem olduğu 

ve buna bağlı komplikasyonların geliştiği konusunda toplum aydınlatılmalı, basit ve rutin 

bir cerrahi işlem olarak görülmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Ebeveyn, Tutum, Davranış 
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Alerjik Hastaliklarda Migren Sıklığı  

Buket Tuğan Yıldız  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (ORCID  0000-
0001-6783-2336)  

 

Giriş: Migren ve alerji toplumda sık görülen hastalıklardandır. Migren 

şikayeti olan kadınların %20'si, erkeklerin %6'sının alerjik hasta 

popülasyonunun bir parçası olduğu bilinmektedir. Migren bazı yiyecekler ile 

tetiklenir ve bu yiyeceklerden uzak durulduğunda ataklar geriler. Sinus 

başağrısıyla KBB uzmanına başvuran hastaların %58'inde migren tanısı 

konulmuştur. Bir çalışmada 33 migren hastasının 12'sinin alerjik hasta 

popülasyonunun bir parçası olduğu saptanmıştır. Tüm bu durumlar ve 

yapılan çalışmalar migrenin alerjik bir durum olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı migren ve alerjinin komorbid 

durumlar olup olmadığını saptamak ve bu iki farklı antite arasında bir ilişki olasılığını 

araştırmaktır.  

Metot: Alerjik hastalıklar nedeniyle takip edilen hastalara baş ağrısı şikayetleri 

sorgulandı ve international headache classification 3 beta kriterlerine göre baş ağrısı 

tanısı kondu.  

Bulgular: 100 alerji hastasından 42'sinde baş ağrısı mevcuttu. Bunların 14'ü GTBA, 28'i 

migrendi ve migren hastalarının 10'unda auralı, 18'inde aurasız migren vardı. Migren 

hastalarının 8'i erkek, 20'si kadındı.  Migrenli hastaların atak sayısı median değeri 

2(min:1, max:10). 2'sinin ilaç, 6'sının ev tozu, 7'sinin polen, 15'inin arı, 12'sinin ot/tahıl 

alerjisi vardı.  
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Sonuç ve Tartışma: Genel popülasyonda migren görülme sıklığı %12 olmasına rağmen, 

alerjik hastalarda bu oranı genel popülasyondan 2 kat daha fazla, %28 saptadık. Ayrıca 

auralı migren sıklığı da alerjik hastalarda genel popülasyona göre daha sık idi (sırasıyla 

%35' e %25). Daha önce yapılan çalışmalara benzer şekilde bu çalışmadan çıkan sonuçlar 

alerjik hastalıklarda migrenin sık görüldüğünü desteklemektedir. Bu iki hastalığın ortak 

mekanizmasının substance P, kalsitonin gene related peptid(CGRP), vazoaktif intestinal 

peptid(VIP) gibi çeşitli nöropeptidlerin olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Migren, Allerjik Hastalıklar, Nöropeptidler 
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Astım Hastalarına Kardiyak Ekokardiyografik Değerlendirmeyle 
Farklı Açıdan Bir Bakış 

 

Gökhan Perinçek1, Muammer Karakayalı2  

1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Polikliniği (ORCID 0000-0003-2400-
6346)  
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Polikliniği (ORCID 0000-0001-7385-120X)  

 

Amaç: Astım hastalığının kalp fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili sınırlı 

sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, erişkin astım ile kardiyak 

disfonksiyon arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ekokardiyografik 

yöntemlerle araştırmaktır.  

Yöntem: 18-65 yaşları arasında 36 benzer yaş ve cinsiyet dağılımına sahip 

astım hastası, 42 kontrol olgusu çalışmaya dahil edildi. Olguların hiçbirinde 

kronik kardiyovasküler veya sistemik hastalık yoktu. M-mod ve doku 

Doppler incelemeleri yapıldı. QLAB yazılımı kullanılarak STE analizi elde edildi.  

Bulgular 

Tablo 1: C (Hasta) ve B (Kontrol) gruplarına Göre Bazı Ölçümlerin Ortalamalarının 
Değerlendirilmesi 

 Grup n Ort ss t sd p 

Yaş C 36 42,9444 10,11631 ,471 76 ,639 

B 42 42,0000 7,56758 

Boy (cm) C 36 172,2222 6,04323 ,753 76 ,454 

B 42 171,0000 7,97557 

Kilo (kg) C 36 81,5556 12,51387 ,995 76 ,323 

B 42 78,6667 13,00782 

C 36 46,7222 3,66537 ,783 76 ,436 
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Sol Ventiküler 
Diyostal Sonu Çapı 
(mm) 

B 42 45,9667 4,69180 

Sol Ventiküler 
Sistol Sonu Çapı 
(mm) 

C 36 29,5444 3,74474 1,586 76 ,117 

B 42 28,0476 4,47733 

İnterventriküler 
Septum Çapı (mm) 

C 36 10,0111 1,48050 3,350 76 ,001** 

B 42 8,8571 1,54717 

Sol Ventriküler 
Arka Duvar Çapı 
(mm) 

C 36 7,8944 ,83801 ,701 76 ,485 

B 42 7,7429 1,03856 

Sol Atriyum Çapı 
(mm) 

C 36 32,1667 4,57634 -1,288 76 ,202 

B 42 35,1429 13,19011 

Sol Atriyum hacmi 
(mm3) 

C 36 39324,8333 12675,63118 -,796 76 ,429 

B 42 41881,8571 15289,89600 

Çıkan Aort Çapı 
(mm) 

C 30 32,0933 4,14421 ,150 66 ,881 

B 38 31,9579 3,31342 

Sinüs Valsalva 
Çapı (mm) 

C 36 30,5556 3,75267 ,268 74 ,790 

B 40 30,3500 2,92250 

Aort Kökü (mm) C 36 25,5111 2,71228 -,025 76 ,980 

B 42 25,5238 1,78391 

Sol Ventiküler 
Ejeksiyon 
Fraksiyonu (EF) % 
(Teicholz ) 

C 36 63,2889 3,52475 -1,645 76 ,104 

B 42 64,5190 3,08096 

Sol Ventküler 
Ejeksiyon 
Fraksiyonu EF % 
(Simpson ) 

C 36 63,8889 3,51143 -1,221 76 ,226 

B 42 64,8095 3,14866 

Sağ Ventriküler 
Çapı (mm) 

C 36 36,0556 3,08864 -,048 76 ,962 

B 42 36,0952 4,10716 

Sağ Ventriküler 
(mm3) 

C 36 69043,6111 17287,48728 ,256 76 ,798 

B 42 67903,9524 21333,70358 

Sağ Atriyum Çapı 
(mm) 

C 36 32,9444 4,91612 -,302 76 ,763 

B 42 33,2381 3,64129 

Sağ Atriyum 
(mm2) 

C 36 1282,1111 246,77876 -,544 76 ,588 

B 42 1311,7143 233,34203 

C 36 16,1761 2,47909 6,771 76 ,000** 
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Sağ Atriyum 
Elektromanyetik 
Gecikme (msn) 

B 42 10,3619 4,61001 

Sol Atriyum 
Elektromanyetik 
Gecikme (msn) 

C 36 20,0883 3,42103 7,792 76 ,000** 

B 42 13,0810 4,36646 

Pul Arter Çapı 
(mm) 

C 36 14,9944 2,41648 -1,631 76 ,107 

B 42 15,8381 2,15191 

Pul Arter İleri 
Akım (cm/ sn) 

C 34 1,0600 ,25473 1,415 74 ,161 

B 42 ,9757 ,26085 

Aort İleri Akım 
(cm/sn) 

C 36 1,3044 ,39716 ,654 72 ,515 

B 38 1,2568 ,20298 

Transmitral E max C 36 ,7683 ,19474 ,269 76 ,789 

B 42 ,7586 ,12243 

Transmitral A max C 36 ,7083 ,18591 2,040 76 ,045* 

B 42 ,6381 ,11436 

E C 36 72,3889 19,55838 -,987 76 ,327 

B 42 76,0000 12,42735 

A C 36 70,8333 18,59109 1,588 76 ,117 

B 42 65,2381 12,29676 

Transmitral E 
max/  A max 

C 36 1,0737 ,35320 -1,786 76 ,078 

B 42 1,1940 ,23788 
**p<,01  *p<,05    

 

Tablo 1’de C grubunun İnterventriküler Septum Çapları B grubunun çaplarından anlamlı 

şekilde yüksektir. (t=3,350; p<,01). C grubunun Sağ Atriyum Elektromanyetik Gecikme 

ortalama değeri B grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. t=6,771; 

p<,01). C grubunun Sol Atriyum Elektromanyetik Gecikme ortalama değeri B grubunun 

ortalama değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. t=7,792; p<,01). C grubunun 

Transmitral A max  ortalama değeri B grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde 

yüksektir. (t=2,040; p<,05). Diğer Parametreler arasında iki grup arasında anlamlı fark 

yoktur (p>,05).      
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Tablo 2: C (Hasta) ve B (Kontrol) gruplarına Göre Bazı Ölçümlerin Ortalamalarının 
Değerlendirilmesi 

 Grup n Ort ss t sd p 

Septal E' C 36 ,2922 ,68505 1,708 76 ,092 

B 42 ,1110 ,06506 

Septal A' C 36 ,1158 ,06920 -,785 76 ,435 

B 42 ,1398 ,17111 

Lateral E/e C 36 6,6365 1,56137 ,945 76 ,348 

B 42 6,2886 1,66994 

Septal E/e C 36 8,5225 1,79368 1,518 76 ,133 

B 42 7,9346 1,62630 

Triküspit Velosite 
(cm/sn) 

C 36 1,2939 ,41040 ,651 76 ,517 

B 42 1,2376 ,35367 

Pulmoner Arter 
Ssistolik Basıncı 
(PASB) (mmHg) 

C 36 5,7222 1,96558 -1,339 76 ,184 

B 42 6,6667 3,81695 

Tricuspid annular 
plane systolic 
excursion (TAPSE) 
(mm) 

C 36 22,0500 3,89641 -1,264 76 ,210 

B 42 23,0429 3,03292 

S' C 36 1,1728 ,02493 -3,195 76 ,002** 

B 42 1,3259 ,28613 

Triküspit E/A C 36 1,8078 ,26320 -9,235 76 ,000** 

B 42 2,2786 ,18508 

Triküspit Kapak E'/A' C 36 1,7983 ,27713 -5,547 76 ,000** 

B 42 2,0695 ,14250 

PA Velosite (cm/sn) C 36 1,3239 ,29599 ,638 76 ,525 

B 42 1,2876 ,20317 

Pulmoner Arter (PA) 
Gradient max (mmHg) 

C 36 7,2556 2,88825 -,218 76 ,828 

B 42 7,3810 2,17471 

Pulmoner Arter (PA) 
Gradient mean 
(mmHg) 

C 34 3,9412 1,57521 -,190 74 ,850 

B 42 4,0000 1,12619 

Sağ Ventriküler 
İzovolümetrik 
Relaksasyon 
Zamanı  (msn) 

C 36 40,9769 2,79873 -4,627 76 ,000** 

B 42 45,4095 5,12763 

C 36 62,5619 8,94622 -4,990 76 ,000** 
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İzovolemik 
Kontraksiyon Zamanı 
(IVCT ) (msn) 

B 42 72,4333 8,50356 

İzovolemik 
Relaksasyon Zamanı 
(IVRT) (msn) 

C 36 63,2667 6,06821 -3,258 76 ,002** 

B 42 68,0190 6,70818 

Ejeksiyon Zamanı (ET) 
(msn) 

C 36 255,3333 23,40034 ,510 76 ,612 

B 42 252,3048 28,30750 

Fractional Area 
Change (FAC) (%) 

C 36 40,0339 2,81936 -3,934 76 ,000** 

B 42 42,1057 1,78276 

MPI (%) C 36 ,4160 ,01546 5,798 76 ,000** 

B 42 ,4016 ,00430 

Sol Ventriküler 
Longitudinal Strain (%) 

C 36 -13,6611 1,83307 -5,198 76 ,000** 

B 42 -11,8476 1,22678 

Sağ Ventrikül 
Longitudinal Strain (%) 

C 36 -13,7069 2,52021 3,761 76 ,000** 

B 42 -15,7619 2,30323 

Sol Ventirküler (LV) 
Mass/ LV Mass İndex 
(Kg/m2) 

C 36 61,5556 6,10594 1,091 76 ,279 

B 42 60,1905 4,94476 

Vena Cava 
İnferior  (VCI)  (cm) 

C 36 1,3950 ,25181 -3,027 76 ,003** 

B 42 1,6062 ,34750 

Sağ Ventriküler 
İzovolümetrik 
Kontraksiyon 
Zamanı  (msn) 

C 36 37,7722 1,97667 -5,990 76 ,000** 

B 42 40,1000 1,44594 

FEV 1 (%) C 32 64,5625 16,11238 -3,698 64 ,000** 

B 34 83,9412 25,18290 

FVC (%) C 32 59,1875 12,73156 -3,017 64 ,004** 

B 34 70,7059 17,71069 
**p<,01  

 

Tablo 2’te B grubunun S' ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı 

şekilde yüksektir. (t=-3,195; p<,01). B grubunun Triküspit E/A ortalama değeri C 

grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. (t=-9,235; p<,01). B 
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grubunun Triküspit kapak E'/A' ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden 

anlamlı şekilde yüksektir. (t=-5,547; p<,01). B grubunun Sağ Ventriküler izovolümetrik 

Relaksasyon Zaman ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde 

yüksektir. (t=-4,627; p<,01).   B grubunun IVCT ortalama değeri C grubunun ortalama 

değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. (t=-4,990; p<,01). B grubunun IVRT ortalama 

değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. (t=-3,258; p<,01). 

B grubunun FAC ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde 

yüksektir. (t=-3,934; p<,01). C grubunun MPI ortalama değeri B grubunun ortalama 

değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. t=5,798; p<,01). B grubunun Sol Ventriküler 

Longt Strain ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde 

yüksektir. (t=-5,198; p<,01). C grubunun Sağ Ventriküler Longt Strain ortalama değeri B 

grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. (t=3,761; p<,01). B 

grubunun VCI ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde 

yüksektir. (t=-3,027; p<,01). B grubunun Sağ Ventriküler İzovolümetrik Kontraksiyon 

Zamanı ortalama değeri C grubunun ortalama değerlerinden anlamlı şekilde yüksektir. 

(t=-5,990; p<,01). Diğer Parametreler arasında iki grup arasında anlamlı fark yoktur 

(p>,05).  

Tartıma-Sonuç: Astım ile kalp fonksiyonları arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar 

sınırlıdır. Çalışmalar, astım hastalarında kardiyovasküler hastalık oluşma riskinin% 32 

arttığını ve kardiyak aritmilerin daha sık görüldüğünü belirlemiştir. Bilinen herhangi bir 

kronik kardiyovasküler veya sistemik hastalığı olmayan, erişkin astım hastalarının 

kardiyovasküler fonksiyonlarını standart ekokardiyografik değerlendirmelere ek olarak 

iki boyutlu Speckle Tracking Echocardiography (STE) ve Longitudinal Strain yöntemi ile 

değerlendirdik. Yukarıdaki bulguları elde ettik.  Çalışma populasyonu kısıtlı olduğu için 
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daha geniş populasyonlu çalışmalarla daha genel sonuçlar elde edilebileceğine 

inanıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Astım, Ekokardiyografi, Longitudinal Strain 
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Çocukluk Çağı Mastürbasyonu ile Başvuran Olguların 
Değerlendirilmesi  

Sevgi Çıraklı 

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırms Hastanesi Çouk Nöroloji  

 

Giriş: Çocukluk çağı mastürbasyonu (ÇÇM) ilk olarak Still tarafından 1909 

yılında tanımlanmıştır (1). Erken çocukluk çağında, çocuk tesadüfen genital 

bölgesindeki sürtünmenin ona haz verdiğini farkeder ve bu hareketi 

tekrarlar. Takipne, terleme, flushing ve kendinden geçme eşlik edebilir. 

Bazen epileptik sendromlarla karışabilir. Prepupertal dönemde karşılaşılan 

bu duruma çocukluk çağı mastürbasyonu adı verilir (2). Çalışmamızda ÇÇM 

ile başvuran olgular değerlendirilmiştir.  

Olgular: Mayıs 2018 ile Mart 2021 tarihleri arasında ÇÇM olarak 

değerlendirilen 8 adet olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların 6’sı kız, 2’si 

erkek idi. Başvuru yaşı ortalama 30 ay (9-48 ay) idi. Başvuru anında bu hareketin 1-3 ay 

öncesinde başladığı görüldü. Hastaların motor mental gelişimleri yaşlarına göre normal 

sınırlardaydı. Tüm hastalara elektroensefalografi çekildi ve herhangi bir patoloji 

saptanmadı. 2 olgunun kuzeninde epilepsi öyküsü mevcutttu. Önerilerle gerileme 

gözlenmeyen 2 olguya semptomları rahatlatmak için risperidon tedavisi başlandı. Tüm 

olgularda 1-4 ay içerisinde tamamen iyileşme gözlendi.  

Tartışma: ÇÇM’nin yaşamın ilk 2 ayından itibaren görülmeye başladığı, okul öncesi 

çocuklarda görülme sıklığının 4 yaş civarında arttığı ve kız çocuklarında erkek çocuklara 

oranla daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (3). ÇÇM’nin ayırıcı tanısı önemlidir. Bu 

belirtiler bazen epilepsi veya organik patolojilerle karışabilir. Mastürbasyon esnasında 
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eğer çocuk ile iletişime geçilip dikkati dağıtılabiliyorsa ve epizod sonlandırılabiliyorsa 

mastürbasyon lehine kanıt olur. Bazen de çocuğun haz aldığı durum sonlandırılmış 

olduğundan çocuk dikkatini dağıtan ebebeyne sinirlenebilir (3). Deneyimli bir doktorun 

bu durumu diğer hastalıklardan ayırt etmesi kolayken bazı vakalarda bu durum oldukça 

zor olabilir.  Epilepsi, distoni ve diğer abdominal veya üriner enfeksiyon durumları ile 

karışabilmektedir. Aileler bu durumu genellikle kabullenememekte ve çocuklarına 

konduramamaktadırlar. Daha büyük çocuklarda, utanç ve suçluluk duyguları ile 

çocuklarına karşı öfke ve cezalandırma gibi eylemlere yönelebilirler. Bu tutum çocuğun 

gelişimi açısından oldukça sağlıksız olduğu gibi epizodları da arttırabilir. Mental 

retardasyon ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ilgi uyaran azlığı, geç 

öğrenme, ortama uyum sağlayamama, kendilerine yönelme ve anksiyete gibi başka 

nedenlerle daha fazla mastürbasyon yaptıkları bildirilmiştir (4). Çocukluk çağında 

travmatik sayılabilecek memeden kesme, kardeş doğumu, anne babadan ayrılma veya 

idrar yolu enfeksiyonu, dermatit gibi durumlarda da ÇÇM’nin daha sık görüldüğü 

bildirilmiştir.  

Sonuç: ÇÇM ailelerin endişe ile başvurdukları bir durum olmakla birlikte tanısı doğru 

konulduktan sonra, tedavisi genellikle öneriler veya gerekli durumlarda ilaç tedavisi ile 

mümkündür.      

Kaynaklar: 

1. Still GF. Common disorders and diseases of childhood. London, United Kingdom: Oxford 
University Press; 1909. p. 336-80. 2. Yang ML, Fullwood E, Goldstein J, Mink JW. 
Masturbation in infancy and early childhood presenting as a movement disorder: 12 cases 
and a review of the literature. Pediatrics 2005;116:1427-32. 
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2. Yang ML, Fullwood E, Goldstein J, Mink JW. Masturbation in infancy and early childhood 
presenting as a movement disorder: 12 cases and a review of the literature. Pediatrics 
2005;116:1427-32. 

3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th 
ed. Arlington, VA: Author, 2013. 

4. Pandurangi AA, Pandurangi SA, Mangalwedhe SB, Mahadevaiah M. Gratification behavior in 
a young child: Course and management. Journal of the Scientific Society 2016;43:48–50. 

  

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Mastürbasyon 
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Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastalara İstenen 
Konsültasyonların Değerlendirilmesi: Bir Eskişehir Örneği 

Zeynep Irmak Kaya 1, Sinem Gürcü 2 

1Eskişehir Şehir Hastanesi (ORCID: 0000-0002-3954-1985)  
2Eskişehir Şehir Hastanesi (ORCID: 0000-0001-8534-7369)  

 

Amaç: Çalışmada, hastanemizde palyatif bakım servisinde yatan hastalara 

istenen konsültasyonlar değerlendirilmiştir.  

Yöntem: Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde Ocak – Nisan 

2021 tarihleri arasında tedavi alan hastalardan 70’i rastgele seçilmiş ve 

hasta dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya 18 yaş altı hasta 

ve tekrar yatışlar dahil edilmemiştir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 70 hastanın 34’i kadın 36’i erkektir. 

Hastaların yaş ortalaması 73,44; yaş dağılımı 27 – 97 arasındadır. 

Çalışmadaki hastaların %30’u kanser hastasıdır. Bu hastalardan %28,57’si evden direkt 

başvuru (n=20), %20’si farklı servislerden (n=14) ve %51,43’ü yoğun bakımlardan nakil 

(n=36) olarak gelmiştir. Hastaların %72,86’sı eve taburcu (n=51), %25,71’i exitus (n=18) 

ve %1,43’ü’i yoğun bakıma devir (n=1) olmuştur. Çalışmadaki hastaların %72,86’sına 

(n=51) konsültasyon talebi yapılmış, %27,14’üne (n= 19) konsültasyon talebi 

yapılmamıştır.  

Sonuç ve Öneriler: Palyatif bakım servisinde kanser hastalarından demansa kadar geniş 

yelpazede hasta grubu hospitalize edilmektedir. Hastaların komorbit hastalık arttıkça 

konsültasyon sayısı artmaktadır. Çalışmamızda en sık konsültasyon talep edilen branşın 

enfeksiyon hastalıkları olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi, hastanede yatış süresinin 
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artışı ile hastane enfeksiyonlarına yakalanma riskinin artışı ve enfeksiyon hastalıkları 

uzmanı onayı ile başlanan antibiyotiklerin kullanım gereksinimleri olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmada iç hastalıkları ve yan dal branşları ile algoloji 

konsültasyonun az olmasının sebebi, mevcut serviste iç hastalıkları ve anestezi branş 

uzmanlarının multidisipliner yaklaşım ile hasta takibinin yapılmış olması olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışmada hastaların %72,86’sı eve taburcu olarak çıkarılmıştır. Eve 

taburcu olan hasta oranının yüksek çıkması ve evde takip edilebilir hale gelmesi palyatif 

bakımında multidisipliner yaklaşımın sonucu olabilir. Yaşlanan nüfus ile kronik 

hastalıklar artmakta ve bu da palyatif bakıma olan ihtiyacı daha da artmaktadır. Palyatif 

bakım servisinde disiplinlerarası iletişim kurulması, semptom yönetimini kolaylaştırır ve 

yatış süresini kısaltabilir.   

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Konsültasyon, Multidisipliner Çalışma 
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Covid-19 Pandemisinin Meme Kanseri Tarama ve Tanı Sürecine 
Etkisi  

Derya Güçlü  

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı (ORCID iD: 0000-0001-5332-2909) 

 

Amaç: Kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, 

kansere bağlı ölümler arasında ilk sırayı almaktadır. Covid-19 pandemisi 

hayatın her alanını etkilediği gibi meme kanseri taraması ve tanı sürecini de 

etkilemiştir. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren pek çok insanın 

virüse yakalanma endişesi ile sağlık sorunlarını ertelediği gözlemlenmiştir. 

Bu erteleme ve gecikmeler özellikle meme kanserinin tespiti ve tedavi 

planlanmasında çok büyük önem arz etmekte, bu hastalarda tanı ve 

tedavinin geç başlamasının hastalığın seyri ve yaşam süresine olumsuz 

etkileri olabilecektir. Bu çalışma ile amacımız, Covid-19 pandemisinin meme 

tarama ve tanı sürecine etkilerini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Anabilim dalımızda pandemi öncesi bir yıl süresince (Mart 2019-Şubat 

2020) ve pandemi döneminde (Mart 2020-Şubat 2021) yapılmış mamografi sayıları 

çıkartılarak raporları retrospektif olarak incelenmiştir. Rapor sonucunda bahsedilen BI-

RADS skorlama sonuçlarından, 4 ve 5 olanlar ayrı olarak kategorize edilerek ve biyopsi 

sonuçlarıyla beraber kaydedilmiş, malign olan lezyonların radyolojik boyutları 

değerlendirilmiştir. Her iki intervaldeki farklılıklar birbiriyle karşılaştırılarak, tanımlayıcı 

istatistikleri hesaplanmıştır.  
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Bulgular: Pandemi öncesi dönemde toplam başvuru sayısı 1142, pandemi dönemindeki 

bir yıllık sürede 632 olup, başvuru sayılarında %44,66 azalma mevcuttur. Buna karşın 

pandemi öncesi ve pandemi sürecinde onkoloji polikliniğinden yapılan başvuru sayıları 

her iki dönemde de 170 olarak aynı sayıda gerçekleşmiştir. Diğer polikliniklerden gelen 

başvurularda belirgin bir azalma izlenmiştir (%52,47). Pandemi öncesi dönemde 46 

hastaya biyopsi yapılmış olup, bu sayı pandemi döneminde 36’dır. Biyopsi yapılan 

hastaların tamamı onkoloji dışı kliniklerden gelen hastalar olmuştur. Sayı olarak 

biyopsilerde bir azalma görülmekle birlikte, başvuran hastalar içinde biyopsi uygulanma 

oranlarında anlamlı fark izlenmemiştir. İzolasyonun yoğun uygulandığı pandemi 

döneminin ilk iki ayı olan Nisan ve Mayıs aylarında hiç başvuru olmamış, Haziran ayından 

itibaren pandemi öncesine yakın başvuru sayıları izlenmiştir.  

Sonuç: Pandemi sürecindeki bir yıllık dönemde, bir önceki yıla göre mamografi 

başvurularında belirgin bir azalma olmuş (%44,66; p<0.001) ve buna paralel şekilde 

kanser saptanan hastaların sayısında da azalma olmuştur. Mamografi başvurularındaki 

düşüş sebebiyle tanısı gecikmiş hastaların olması olasıdır ve bu da bu hastaların 

tanısında gecikmeye sebep olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler Covid-19, Mamografi 
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Covid-19 Testi Pozitif Olan Vakaların Tanıdan Sonraki İki Haftalık 
Süreçte Semptomlar Açısından İzlemi  

 

Sinan Güzel1, Yücel Uysal2, Ertan Mert3  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1(ORCID iD: 0000-0002-2575-
2546) 2(ORCID iD: 0000-0003-2283-9395) 3(ORCID iD: 0000-0002-0081-2784) 

 

Giriş ve Amaç  

Koronavirüsler, şiddetli ani solunum yetmezliği sendromu (SARS), Orta Doğu 

solunum sendromu (MERS) ve 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) gibi 

insanların sağlığı ve yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip küresel 

salgınlarla sonuçlanan enfeksiyonlara neden olmuşlardır. Tüm dünya 2019 

Aralıktan bu yana COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele etmektedir. 

Enfeksiyon her geçen gün daha çok insanı etkilemekte olup henüz etkin bir tedavi 

bulunamamıştır. Bağışıklama çalışmalarının tüm ülkelerde öngörülenden daha yavaş 

ilerlemesi ve uygulanan aşıların etkinliklerine ilişkin henüz yeterli miktarda saha 

verilerinin olmaması salgına ilişkin belirsizleri sürdürmektedir. Ülkemizde Toplum Sağlığı 

Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri temelinde filyasyon ve izlem çalışmaları 

yürütülmektedir. Çalışmamızda Mersin'deki bir Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde Covid19 

PCR testi pozitif olan vakaların iki haftalık izlem verilerinin sunulması, vakaların 

semptom sürelerinin ve ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

 

O
ra

l P
re

se
n

ta
ti

o
n

 –
 O

P
00

8
4

2
 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1321 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmaya iki Aile Hekimliği Birimine sahip Aile Sağlığı Merkezine bağlı 6678 bireyden 

oluşan nüfus içerisinde PCR testi ile Covid19 olduğu belirlenmiş 258 vakanın izlem 

verileri dahil edilmiştir. Vakalar 14 gün boyunca iki günde bir aranarak semptomları 

sorgulanmıştır. Vakaların ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, kas ağrısı, tat koku 

kaybı, ishal semptomlarına ilişkin 1. gün, 6.-7. gün ve 12.-14. günlerde yapılan sorgulama 

sonuçları başlangıç izlem, orta izlem ve son izlem olarak kaydedilmiştir. Ek olarak 

cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, kan grubu, tütün kullanımı verileri kaydedilmiştir. 

Vakaların üç farklı zamandaki semptom sıklıkları ile diğer parametreler arasındaki 

korelasyonlar araştırılmıştır.  

Bulgular  

258 vakadan 124'ü (%48,1) kadın ve 134'ü erkek (%51,9) idi. Vakaların 0-17, 18-65, 66-

79 ve 80-99 yaş aralıklarına göre dağılımları n ve % olarak sırasıyla 21(%8,1), 191(%74), 

39(%15,1) ve 7(%2,7) olarak belirlendi. Vücut kitle indeksine göre dağılımda vakaların 

büyük çoğunluğunun fazla kilolu (%42,6) ve normal kilolu (%39,5) grupta olduğu 

görüldü. Başlangıç izlemlerinde vakaların 48'inde (%18,6) sorgulanan semptomların 

hiçbirinin olmadığı tespit edildi. Başlangıç izleminde en sık görülen semptom %44,6 ile 

öksürük idi, en az görülen semptom %6,6 ile nefes darlığı idi. Orta izlem verilerinde en 

sık görülen semptom yine öksürük idi (%45,3). 12-14. günlerde yapılan son izlem 

verilerinde vakaların %57,7'sinde herhangi bir semptom olmadığı, yine en sık semptom 

olarak öksürüğün (%22,5) görüldüğü belirlendi.  
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Sonuç 

Yapılan analizlerde başlangıç izlem verilerinde vücut kitle indeksi yüksek olan bireylerde 

semptom sıklığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Son izlem verilerinde yaş, tütün 

kullanımı ve vücut kitle indeksi ile semptom sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyonlar bulundu. İleri yaştaki bireylerde, tütün kullanan bireylerde ve vücut kitle 

indeksi yüksek olan bireylerde semptomların daha sık görüldüğü bulundu. Daha geniş 

bir çalışmanın ön analiz verileri olarak sunulan bulgular; ileri yaş, tütün kullanan ve 

yüksek vücut kitle indeksine sahip vakalarda enfeksiyonun daha semptomatik 

seyrettiğini ve dolayısıyla daha ağır seyrettiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Covid19 Izlem Covid19 Semptomları 
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Sağlık Çalışanlarında Mobbing Algı Düzeylerinin ve Ilişkili 
Faktörlerin Değerlendirilmesi  

 

Bünyamin Dere1, Zülküf Ozan Gençer2, P. Gamze Erten Bucaktepe3, Tahsin 
Çelepkolu4  

1Gerger Devlet Hastanesi, Adıyaman  
2Çüngüş Yeniköy Aile Sağlığı Merkezi, Diyarbakır  
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, (ORCID 0000-0001-9429-
2996)  

 

Giriş ve Amaç: Heinz Leymann tarafından mobbing "Bir ya da daha fazla 

kişinin başka bir kişiye düşmanca ve etik dışı yöntemlerle sistemli bir şekilde 

yaptığı psikolojik terör" olarak tanımlanmıştır. Mobbing terimini ilk defa 

1960'lı yıllarda Avustralyalı bilim insanı Konrad Lorenz tanımlamıştır. 

Sonrasında İsveçli bilim insanı Peter Paul Heinemann çocukların okulda 

birbirlerine gösterdiği taciz ve şiddet eylemlerini değerlendirerek 1972 senesinde 

"Mobbing: Çocuklar Arasında Grup Şiddeti" (Mobbing: Group Violence Among Children) 

isimli eseriyle çocuklarda görülen taciz ve şiddet eylemlerine vurgu yapmıştır. 

Mobbingle ilgili ülkemizde ve dünyada yapılmış olan birçok çalışma bulunmaktadır. 

Sağlık alanında yapılmış olan çalışmaların birçoğu ise belirli bir alan ya da grup 

gözetilerek yapılmıştır. Sağlık sektöründeki tüm alanlarda mobbing maruziyetini 

gösterme açısından yapılacak bir çalışmanın literâtür için gerekliliği önem arz 

etmektedir. Bu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanlarının 

mobbing algı düzeylerinin belirlenmesi ve ilişkili faktörlerinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır.  
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Materyal ve Metot: Kesitsel tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini Dicle Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde çalışan doktor, hemşire ve ebelerden oluşan 415 sağlık 

personeli oluşturmaktadır. 1 Şubat 2020 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında belirtilen 

sağlık personellerine sosyodemografik özelliklerini sorgulayan bir form ve Leymann 

Psikolojik Terör Ölçeği'ni içeren anket uygulanmıştır. Çalışmamızda sosyodemografik 

faktörler ve mesleki yaşamlarına ait özellikler ile mobbing algı düzeyi arasındaki ilişki 

incelenmiş, çalışanların mobbing algı düzeyleri değerlendirilmiştir. Verilerin analizi SPSS 

24 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak yapılmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların, %43,6'sı erkek, %56,4'ü kadındır. Çalışmaya katılanların en 

yoğun olduğu yaş grubu %44 ile 29-33 yaş, en az yoğun olduğu yaş grubu ise %1,4 ile 

>49 yaşında olanlardır. Katılımcıların çoğunluğunu evli bireyler (%61) oluşturmaktadır. 

Katılımcıların 230'unun (%55,4) çocuğu yoktur. Katılımcıların meslek gruplarına 

bakıldığında %63,1 ile en çok doktor olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş, cinsiyet, 

medeni hal, çocuk varlığı, mesleği, çalıştığı birim, meslek yılı, birimde çalışma yılı, çalışma 

şekli, aylık tuttuğu nöbet sayısı ve birlikte çalıştığı iş arkadaşı sayısı ile mobbing algı 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Çalıştıkları yerdeki amir sayısı, mesleki 

memnuniyetleri ve mesleğini tekrar seçme şansı ile mobbing algı düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki saptandı.  

Sonuç: Araştırmamız sonucunda sağlık çalışanlarda mobbing algısının düşük çıktığı; 

çalışılan birimdeki amir sayısı düşüklüğünün ve çalışanların mesleki memnuniyetlerinin 

yüksek olmasının mobbing algılarını düşürdüğü görüldü. Bu sonuç çalışanların aidiyet 

duygularının ve mesleki memnuniyetlerinin arttırılmasında kurumlara önemli görevler 

düştüğünü göstermektedir. Çalışanların aidiyet duygularının ve mesleki 
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memnuniyetlerinin artması mobbing algılarını düşürecek; bu durum bireysel ve 

toplumsal sağlık durumu ile yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Yıldırma, Psikolojik Terör, Sağlık Çalışanları 
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%5 Povidon İyodine Uygulamasının Okuler Yüzey Üzerine Etkisi 

Beyza Tezel  

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği  

 

Amaç: Povidone iodine polivinilpirolidone ve iodineden oluşan bakteri, 

virüs ve funguslara karşı geniş spektrumlu etki gösteren bir solüsyondur. 

Oftalmolojide povidone iodine preoperatif konjonktival keseye 

damlatılarak endoftalmi profilaksisinde kullanılmaktadır.  Asidik bir 

solüsyon olması nedeniyle okuler irritasyona yol açabilir. İntravitreal 

enjeksiyon yapılan hastalarda kullanılan povidone iodine solusyonunun 

oküler yüzey ve kuru göz semptomları üzerindeki etkileri daha önce sınırlı 

sayıda çalışma ile gösterilmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız intravitreal 

enjeksiyon öncesi uygulanan %5 povidone iodinin enjeksiyon öncesi ve 

sonrasında schrimer 1 testi ve Pentacam-Scheimpflug cihazı ile göz yaşı 

kırılma zamanı (GKZ) ölçümü ile okuler yüzey üzerindeki etkisini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Intravitreal enjeksiyon yapılan 30 hastanın 30 gözü çalışmaya dahil 

edildi. Hastalara intravitreal enjeksiyon öncesinde 3 dakika povidone iyodine 

uygulanarak beklendi. Preoperatif ve postoperatif ilk gün schrimer 1 testi ve GKZ 

ölçülerek karşılaştırıldı.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63,86 ± 7,25 yıldır. Hastaların % 27,7'si erkek, % 

72,3'ü kadındı. Hastaların % 27' si yaşa bağlı makula dejenerasyonu, % 53 'ü diabetik 

makula ödemi ve % 20 'si retina ven tıkanıklığı idi. Ortalama gözyaşı kırılma zamanı %5 

povidone iyodine uygulaması öncesi 9,55 saniye iken sonrasında 5,85 saniye olarak 
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ölçüldü. (P=0,005) Ortalama schrimer 1 testi intravitreal enjeksiyon öncesi 10,00 mm 

iken sonrasında 11,64 mm idi. (p=0,342) Hastalıklar ile GKZ ve Schirmer 1 testleri 

arasında anlamlı ilişki görülmedi.  

Sonuç: Kuru göz sendromu okuler yüzeye zarar veren gözyaşı instabilitesi, görme 

bozukluğu ve oküler rahatsızlık semptomlarına neden olan multifaktöriyel bir gözyaşı ve 

oküler yüzey hastalığı olarak tanımlanır. Tanıda okuler yüzey hastalık indeksi (OYHİ), 

schrimer testi, GKZ, Oxford kornea boyanma skalası ve gözyaşı osmolalitesi kullanılabilir. 

İntravitreal enjeksiyonlar öncesi uygulanan povidone iyodine de oküler yüzey 

problemleri ve kuru göz sendromuna neden olabilir. Jiang ve arkadaşlarının tavşan 

kornealarında yaptığı bir çalışmada povidone iodine damlatılan tavşan gözlerinde, 

povidone iodine konsantrasyonu ile artan kornea epitel hasarı izlenmiştir. Saedon ve 

arkadaşları tekrarlayan intravitreal enjeksiyon yapılan hastalarda povidone iodinin 

okuler yüzey üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Enjeksiyon yapılan göz ve kontrol grubu 

olarak hastanın diğer gözünün karşılaştırıldığı çalışmada Schein kuru göz anketi, Oxford 

boyanma skalası ve gözyaşı osmolalitesi kıyaslanmıştır. Enjeksiyon yapılan gözlerde 

Schein kuru göz anketi, Oxford boyanma skalası anlamlı farklı bulunmuş ve çalışmanın 

sonucunda tekrarlayan povidone iodine uygulamalarının kuru göz semptomları üzerinde 

olumsuz etkisi olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda GKZ anlamlı farklı bulunurken, 

Schirmer 1 de değişiklik olmaması, povidine iodinin göz yaşı üretimini etkilemezken, 

kalitesini bozduğunun göstergesi olabilir.     

Anahtar Kelimeler: Endoftalmi, Povidone Iyodine, Kuru Göz Sendromu 
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Kolorektal Kanser Taramasında Kolonoskopi 
Rektosigmoidoskopiden Neden Üstündür? 

Adil Koyuncu, Oğuzhan Taş  

Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 

 

Giriş ve Amaç: Kolorektal kanserler; Türkiye’de ve dünyada, cinsiyet 

farketmeksizin 3. sıklıkta görülen kanserlerdir.  Tarama yöntemi olarak 

gaytada gizli kan (GGK), fekal immüno kimyasal test (FIT), bilgisayarlı 

tomografi kolonografi, kapsül endoskopi, rektosigmoidoskopi ve 

kolonoskopi kullanılmaktadır. Amacımız alt GİS endoskopisi sonuçlarını 

değerlendirmek ve kolorektal kanser taramasındaki faydalarını 

incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesinde 

Ocak 2015-2021 tarihleri arasında yapılmış olan rektosigmoidoskopik ve kolonoskopik 

inceleme sonrası kanser tanısı konulan hastaların demografik özellikleri, kanser 

lokalizasyonu, endoskopide yapılan tanısal ve terapötik işlem sayısı retrospektif olarak 

incelendi.  

Bulgular: Belirtilen tarihlerde 7030 rektosigmoidoskopi, 16090 kolonoskopi toplam 

23120 alt GİS endoskopisi yapılmış olup, bunların %20,8’inde (n=4818) biyopsi veya 

polipektomi işlemi yapılmıştır. Bu hastaların %0,2’ sinde (n=546) kanser saptanmıştır. 

Kanser saptanan olguların %54’ü (n=295) erkek, %46’sı kadın (n=251) ve yaş ortalaması 

63,8’dir. Olguların %55,1’inde (n=301) kanser rektum ve sigmoid kolonda olup, 

%29,3’ünde (n=160) sağ kolonda, %15,5’inde (n=85) sol kolonda görülmüştür.  
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Sonuç ve Tartışma: Endoskopik işlemler invaziv ve komplikasyon riski diğer testlere göre 

yüksek olmakla birlikte hem teşhis hem de tedavide kullanılabilmesi açısından daha 

avantajlıdır. Sadece rektosigmoid bölgeye kadar olan lezyonlarda hızlı tarama açısından 

rektosigmoidoskopi avantajlı gibi görünse de; hastaların yaklaşık yarısındaki lezyonları 

tespit etmede yetersizdir ve polipten kansere ilerleyen süreçte öncül lezyonların erken 

tespiti ve invaziv kanser oluşmadan tedavisinin sağlanması, tarama için dahi 

kolonoskopiyi ön plana çıkarmaktadır. Bizim serimizde de kanser yerleşim yeri literatürle 

benzer çıkmıştır. Olguların yarısını rektosigmoidoskopi ile tespit etmek mümkünken, 

senkron polip ve tümörler atlanabilmektedir. Altı araştırmanın birleştirildiği bir 

metaanalizde; kolonoskopi ile taramanın rektosigmoidoskopiye göre, kanser saptama 

oranı artırarak kansere bağlı ölüm riskini %40-60 arası azalttığı saptanmıştır. 

Rektosigmoidoskopi ile diğer non-invaziv yöntemlerin birleşimi sonrası da etkinlikte 

yeterli bir artış saptanmamıştır. Amerikan Kanser Derneği, kolorektal tarama yaşının 

50’den 45’e düşürülmesini önermiştir. Gayta testlerinin özgüllük ve duyarlılığı düşük 

olmakla birlikte yıllık tarama önerilmektedir. Kolonoskopi yapılmasına herhangi bir 

kontraendikasyonu olmayan hastalarda 45 yaşından itibaren 10 yılda bir tarama 

yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kolon Kanseri, Rektum Kanseri, Tarama, Kolonoskopi, 

Rektosigmoidoskopi 
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Hekimlerde Sigara Kullanımının ve Sigara Bağımlılık 
Düzeylerinin Anksiyete ve Dürtüsellik Düzeyleri ile 
Karşılaştırılması  

 

Didem Baş 1, Işık Gönenç 2  

1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 
0000-0002-2890-9756) 2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı (ORCID 0000-0003-4615-688X)  

 

AMAÇ: Sigara kullanımı dünyaca bilinen en önemli halk sağlığı 

problemlerinden biri olup, önlenebilir ölüm nedenleri arasında da ilk 

sıralarda yer almaktadır. Sigara kullanımının diğer bağımlılıklarda da olduğu 

gibi dürtüsellik ve anksiyete ile olan ilişkisi birçok çalışmada incelenmiş olup 

çalışmamızda hekimlerde nikotin bağımlılık düzeylerinin, bazı 

sosyodemografik özellikler, dürtüsellik düzeyleri ve anksiyeteyle olan 

ilişkisini incelemeyi ve bu sayede hem hekimlerde sigara bağımlılık özelliklerini hem de 

buna etki eden faktörleri saptayarak bağımlılık stratejileriyle ilgili yapılacak gelecek 

çalışmalara katkıda bulunmayı amaçladık.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı, prospektif ve kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini 1 

Ekim 2020-1 Aralık 2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aktif görevde olan 590 hekim 

oluşturmuştur. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneklem genişliği hesaplaması 

yapılarak araştırmaya katılmayı kabul eden 233 hekime sosyodemografik veri formu, 

Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BDÖ-11), Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) ve Fagerström Nikotin 

Bağımlılık Testi (FNBT) yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmıştır. İstatistiksel analizler ve 
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hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 ve MS-Excel 2007 programları kullanılmıştır. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  

BULGULAR: Ankete katılan hekimlerin %54,9’u kadın olup katılımcıların yaş ortalaması 

29,51±3,49 olarak saptanmıştır. Hekimlerin %30,9’unun sigara kullanıcısı olduğu; 

sigaraya başlama yaşının ortalama 20,68±3,44 olduğu görülmüştür. Erkeklerde sigara 

kullanım sıklığı %45,7, kadınlarda ise %18,8 olarak tespit edilmiştir. Sigara kullanan 

hekimlerin FNBT ortalama puanları 4,35±2,79' dir. Sosyodemografik veriler 

değerlendirildiğinde erkeklerd, bekar-boşanmış olanlarda, ebeveynlerinden en az biri 

sigara kullananlarda, kronik hastalığı olanlarda, alkol kullananlarda, şans oyunları 

oynayanlarda, araç kullanırken hız yapmayı sevenlerde ve ekstrem sporlar yapanlar, 

denemek isteyenler ve geçmişte yapanlarda sigara kullanım sıklığı istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. SKÖ puanları, BDÖ-11 toplam puanları ve BDÖ-

11’in dikkatsel ve plansız dürtüsellik puanlarının sigara kullananlarda istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. BDÖ-11 toplam puanı ve dikkatsel, motor 

ve plansız dürtüsellik puanları günün ilk sigarasını uyandıktan sonra ilk 5 dakikada 

içenlerde, 1 saatten sonra içenlerden anlamlı düzeyde yüksek görülmüştür. Günde 11-

20 adet sigara içenlerde, 10 adet ve daha az içenlere göre SKÖ, BDÖ-11 ve dikkatsel, 

motor   ve plansız dürtüsellik puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yatmayı 

gerektirecek kadar hasta olduğunda dahi sigara içenlerin BDÖ-11 toplam puanları ve 

dikkatsel, motor ve plansız dürtüsellik puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

SONUÇ: Bu çalışmada rol model olma özelliği taşıyan bir meslek grubu olarak 

hekimlerde sigara kullanımının toplum ortalamasıyla benzer olduğu görüldü. Sigara 
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kullananların nikotin bağımlılığının yanı sıra dürtüsellik, anksiyete ve sosyal yaşam 

koşulları gibi özelliklerinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmenin önemini 

vurgulamaya çalıştık. Literatürde FNBT sorularını dürtüsellik ve anksiyete özellikleri 

açısından inceleyen farklı çalışmalar bulamadığımızdan çalışmamızın, bu konuda 

yapılabilecek gelecek çalışmalara katkı sağlayacağını umut ediyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Sigara, Dürtüsellik, Anksiyete, Bağımlılık, Hekim 
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Akut Biliyer Pankreatit Şiddetinin Değerlendirilmesinde Ranson 
Kriteri Ile Nötrofil-Lenfosit Oranının Karşılaştırılması  

 

Deniz Tazeoğlu1, Bilal Arslan2  

1.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı 
(ORCID 0000-0002-5947-8653)  
2.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı 
(ORCID 0000-0002-9656-0736)  

 

Amaç: Akut pankreatit, pankreasın yaygın inflamasyonudur. Akut 

pankreatit hafif bir şekil olan ödematöz pankreatitten şiddetli klinik ile 

ortaya çıkan nekrotizan pankreatite kadar değişken şiddette patolojik 

değişikliklerle ilerleyebilir. Hastalığın prognozu bu sebeplerden dolayı 

oldukça değişkendir. Şiddetinin tespit edilmesi tedavi için önemlidir. 

Ulaşılmasının ve uygulanmasının kolaylığı açısından sık kullanılan tam kan 

sayımı ile beyaz kan hücrelerinin sayısı ve dağılımı hakkında bilgi elde edilmektedir. 

Beyaz hücre sayısı ve dağılımı farklı klinik durumlarda ve bazı hastalıklarda 

değişmektedir. Artmış nötrofil sayısı ile birlikte azalmış lenfosit sayısı ağır sepsis, 

bakteremi ve cerrahi stres ile bağlantılıdır. Beyaz kan hücrelerinin bu farklı iki 

parametrenin birbirine oranıyla bulunan nötrofil-lenfosit oranı (NLR) cerrahi ve 

inflamasyon durumlarını değerlendirmede kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akut 

biliyer pankreatit şiddeti ile bu oran arasında bir ilişki olup olmadığı araştırmaktır.  

Gereç - Yöntem: 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde akut biliyer pankreatit tanısıyla yatan 217 hastanın verileri retrospektif 

olarak incelendi. Akut biliyer pankreatit tanısı klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak 
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konuldu. Pankreatit şiddetini belirlemede Ranson kriterleri kullanıldı. Hastaların 

nötrofil/lenfosit değeri hesaplandı ve ranson kriterleri ile karşılaştırıldı. Hastaların 

demografik değerleri, komorbit hastalıkları, kan tahlilleri (tam kan sayımı, glukoz, 

aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), laktat dehidrogenaz 

(LDH), hastanede yatış süresi retrospektif olarak incelendi. Nonbiliyer pankreatit tanısı 

olanlar çalışmaya alınmadı.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 41,9±15,2 (21-82) idi. Hastaların 158’i (%72,8) kadın, 

59’u (%27,2) erkekti. Hastaların 97’sinde (%44,7) komorbit hastalığı vardı. Ortalama 

hastanede kalış süresi 8,7±4,2 (5-27) gün idi. Ranson kriterlerine göre 21 hasta (%9,6) 

şiddetli, 196 hasta (%90,4) hafif pankreatit idi. Şiddetli pankreatit hastalarının tümü 

yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Biliyer pankreatit tanısı konulduktan sonra sadece 

39 hastaya (%17,9) erken kolesistektomi uygulandı. Takiplerde 13 hastada psödokist 

oluştu, klinik takip edildi. Üç (% 3,7) hastada nekrotizan pankreatit gelişti; ameliyata 

alındı. Nekrotizan pankreatit sonrasında iki hasta vefat etti. NLR değeri ile Ranson şiddeti 

arasında istatistiksel olarak ilişki korelasyon mevcuttu (spearman kolerasyon testi, 

p=0.039, r=0.251).  

Sonuç: Akut biliyer pankreatit tanısı konulduktan sonra hastalığın şiddetinin 

belirlenmesi klinik olarak tedavi ve takip için önemdir. Hastalığın şiddetine göre tedavisi 

ve takibi takip planlanmaktadır.  Skorlama kriterleri (ranson, glaskow, imre) ve kan 

tahlilleri hastalığın şiddetini belirleme açısında kullanılmasına rağmen; halen pankreas 

dokusunda oluşan ve ilerleme potansiyeli olan inflamasyon hakkında daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır. NLR, akut pankreatitin şiddetinin belirlenmesinde skorlama kriterleri ile 
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birlikte erken belirteci olarak kullanılabilir ve hastalığın şiddetinin öngörülmesinde 

değerlendirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, Biliyer, Ranson Kriteri, Nötrofil-Lenfosit Oranı 
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Yaşlı Hastalarda Kalça Kırıkları Sonrası Osteoporoz Farkındalığı 
Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi  

Mesut Uluöz  

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana  

 

Amaç: Osteoporoz; morbiditesi, mortalitesi, yaşam kalitesi üzerine olan 

olumsuz etkileri ve maliyeti açısından önemli bir sağlık sorunudur. Bu 

çalışmanın amacı osteoporotik kırıklar içerisinde en sık görülen ve 

gelişebilecek diğer kırıkların habercisi olarak kabul edilen kalça kırığı öyküsü 

olan hastalarda osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörleri 

değerlendirmektir.  

Yöntem: Çalışmaya basit düşme gibi düşük enerjili kalça kırığı sonrası 

kliniğimize başvuran veya özgeçmişinde kalça kırığı öyküsü olan 75 yaş ve 

üzeri 25 hasta çalışmaya alındı. Hastalara onayları alındıktan sonra osteoporoz 

farkındalığı ile ilgili bir anket uygulandı.  

Bulgular: Hastaların %25’inin osteoporoz farkındalığının olduğu, %75’inin farkındalığının 

olmadığı bulunmuştur. Farkında olanların sadece %10’i tedavi aldığı saptandı. Çalışmaya 

katılanların %65’ı hiç eğitim almamış veya ilkokul düzeyinde, %35’ı ise ortaöğretim ve 

üzeri seviyede eğitim almıştı. Osteoporoz farkındalığı ile eğitim düzeyi arasında 

istatistiksel olarak pozitif korelasyon saptandı. Hastaların osteoporoz konusundaki bilgi 

kaynakları sorulduğunda medya %45 oranı ile ilk sırayı alırken, doktorlar % 30 ile ikinci 

sırayı aldı. 
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Sonuç: Biz çalışmamızda kalça kırığı geçiren hastalarda, osteoporoz farkındalık düzeyinin 

eğitim düzeyi ile ilişkili olduğunu gösterdik. Bu hastalarda osteoporoz farkındalığının 

olması ve bu sayede erken tedaviye başlanması gelişebilecek diğer kırıkları önlemek 

açısından önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Geriatrik Hasta, Farkındalık, Osteoporoz, Kalça Kırığı 
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Obezite Takip ve Tedavisinde Aplikasyonun Etkinliği  

 

Betül Goncagül Yavuz Keçebaş1, İlayda Yerlitaş2, Selçuk Mıstık3, Elif Deniz 
Şafak4  

1 Erciyes Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID 0000-0001-5883-4639)  
2 Erciyes Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı  
3 Erciyes Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  
4 Erciyes Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı    

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı akıllı telefon uygulamasının obezite takip ve 

tedavisinde rolünü belirlemektir.  

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Aile 

Hekimliği Polikliniğine başvuran, BKİ (beden kütle indeksi) 30-40 aralığında, 

18 yaş üstü 30 kontrol ve 30 müdahale grubu içeren 60 katılımcı dahil edildi. 

Çalışmaya kabul edenlerden bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu 

doldurmaları istendi. Çalışma izni ERÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 

Kurulu’ndan ve maddi destek ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden 

alındı. Akıllı telefon kullanabileceğini belirtenler müdahale grubuna dahil edildi. 

Katılımcılara sosyodemografik veri anketi ve Beslenme-Egzersiz Davranış Ölçeği (BEDÖ) 

uygulandı. Katılımcıların anamnezi alındı ve obeziteye neden olduğu düşünülen tiroid, 

diyabet vb. hastalıkları dışlamak için kan testleri yapıldı. Müdahale grubundan rutin 

diyetlerini Samsung Healthy akıllı telefon uygulamasına yazmaları istendi. Her iki gruba 

da Dünya Sağlık Örgütü'nün beslenme önerileri ve bir saatlik orta tempoda yürüyüş veya 

eşdeğer aerobik egzersiz (yüzme, merdiven inip çıkma vb.) önerildi. İlk 2 ayda 15 günde 

bir ve sonraki 4 ay boyunca ayda bir olacak şekilde takiplere çağırılarak, biyoelektrik 
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empedans analizi (BC-418MA / Tokyo-JAPAN) ile her iki grup takip edildi. Her ziyarette 

her iki gruba motivasyonel görüşme yapıldı. Motivasyonel görüşme, değişim modelinin 

aşamalarına göre uygulandı. Katılımcıların diyet ve egzersize uyumu, neden kilo vermek 

istedikleri, hazır olup olmadıkları, bu konuda neler yapabilecekleri, takip sürecinde 

yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak çözülmeye çalışıldı. BEDÖ çalışmayı 

tamamlayan tüm katılımcılara tekrar uygulandı. Verilerin analizi TURCOSA (Turcosa 

Analytics Ltd Co, Turkey, www.turcosa.com.tr) istatistik yazılımında gerçekleştirilmiştir. 

p<0,05 istatistik olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Çalışmaya ilk olarak 8 erkek 25 kadın olmak üzere 33 kontrol, 11 erkek 23 kadın 

olmak üzere 34 erkek katılmış olup tamamlayan kontrol grubunda 13 kadın ve 7 erkek, 

müdahale grubunda 14 kadın ve 5 erkek olmuştur. Yaş ortalamaları kontrol grubunun 

42.25±6.53 ve müdahale grubunun 35.42±6.94 dür. Çalışmada her iki grupta BKİ ve 

vücut yağ kütlesi değerlerinde anlamlı düşme sağlanmıştır. Fakat beklentimizin aksine 

kontrol grubu çalışma grubundan daha anlamlı düşüş sağlamıştır. Kontrol grubundaki 

yağsız vücut kütlesi ve toplam vücut suyu değerlerindeki düşüş de anlamlı bulunmuştur 

(Tablo 1). Uygulanan BEDÖ sonuçlarında sağlıklı beslenme egzersiz davranışındaki 

değişim her iki grupta anlamlı olup müdahale grubunda ayrıca psikolojik bağımlı yeme 

davranışındaki değişim anlamlıdır.  
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Tablo1. Ağırlık, BKI, vücut yağ kütlesi, vücut kas kütlesi ve toplam vücut suyu değişkenlerinin 
zamana göre ortalamalarının karşılaştırılması 

 

Tanita ölçümleri ortalama ± standart sapma olarak ifade edilmiştir.  

 

Sonuç: Çalışma sonuçları obeziteyle mücadalede akıllı telefon uygulamalarının anlamlı 

bir rolü olmadığını göstermektedir. Ölçek sonuçları müdahale grubunda iki alt boyutta 

kontrol grubunda ise bir alt boyutta anlamlı çıkmış olsa da çalışmanın sonuçları kontrol 

grubunun daha motive olduğunu göstermektedir. Kontrol vizitlerinin COVID-19 

pandemi dönemine denk gelmesi ile çalışma sonuçlarının beklenmedik şekilde 

etkilenmiş olması muhtemel olmakla birlikte Türkiye’de obezite takip ve tedavisinde 

akıllı telefon aplikasyonlarının etkisini ortaya koyan ilk çalışma verilerini içermesi 

açısından oldukça değerlidir.   

Anahtar Kelimeler: Obezite, Akıllı Telefon Aplikasyonları, Motivasyonel Konuşma, Diyet, 

Egzersiz 
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Palyatif Bakım Hastalarında Bası Yarası Evresinin Nötrofil / 
Lenfosit Oranı ve MPV Ile Ilişkisinin Değerlendirilmesi  

 

Buğu Usanma Koban1, Hilal Özkaya2,  

1Hilmi Şahin Aile Sağlığı Merkezi (ORCID iD: 0000-0003-3849-861X)  
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği  

 

Amaç: Bası yaraları, palyatif bakım hastalarında sık rastlanan ve gerek 

enfeksiyona zemin hazırlaması gerek vücuttaki yüksek inflamasyon düzeyine 

katkıda bulunması açısından önemli bir sorundur. Bası yaralarının oluşumu, 

takibi ve prognozu ile ilgili çeşitli belirteçlerin izlenmesi önerilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, inflamasyon belirteci olarak kullanılabilen ortalama 

trombosit hacmi (MPV) ve nötrofil/lenfosit oranı değerlerinin yara evresi ile 

ilişkisini araştırmaktır.  

Materyal ve Metot: Kesitsel ve retrospektif olarak planlanmış bu araştırmaya, 1 Ocak 

2017 ile 28 Şubat 2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa 

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Palyatif Bakım Merkezi’nde yatan ve bası 

yarası bulunan 18 yaşından büyük hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik 

özellikleri ve bası yarası durumları tıbbi kayıtlardan alınarak MPV ve nötrofil/lenfosit 

oranı değerleri ile ilişkisi analiz edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 182 hastanın 92’si kadın (%50,54), 90’ı erkek (%49,45) 

olup, hastaların yaş ortalaması ise 76(±12,48) olarak bulunmuştur. Hastaların 30’unda 

(%16,48) Evre 1, 67’sinde (%36,81) Evre 2, 61’inde (%33,51) Evre 3 ve 24’ünde (%13,18) 

Evre 4 bası yarası mevcuttur. Yara evreleri ile lenfosit değerleri arasında pozitif yönlü ve 
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istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. (p=0,011). Fakat yara evreleri ile nötrofil, 

nötrofil/lenfosit oranı ve MPV değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (sırasıyla p=0,756, p=0,226, p=0,557).  

Sonuç: Nötrofil/lenfosit oranı ve MPV gerek inflamasyon gerek sepsisi öngörmede ucuz 

ve kolay ulaşılabilir belirteçler olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte çalışmamızda bu 

iki değer bası yarası evresi ile ilişkili bulunmamıştır. Konuyla ilgili; komorbiditeler, 

uygulanan tedaviler ve diğer kan parametrelerininin etkisinin de analiz edildiği detaylı 

çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Bası Yarası, Inflamasyon, Nötrofil Lenfosit Oranı, 

Ortalama Trombosit Hacmi 
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Fonksiyonel Tıp ve Aile Hekimliği  

Fatma Gökşin Cihan  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  

 

Amaç: Fonksiyonel Tıp, kronik hastalık durumlarının altında yatan nedenleri 

ele almaya çalışarak kronik durumları tedavi etmeye yönelik bütüncül bir 

yaklaşımdır. Amaç, yalnızca bir dizi semptomu değil, tüm kişiyi ele almaktır. 

Fonksiyonel tıp aynı zamanda vücudun fizyolojik sistemlerinin nasıl 

birbirleriyle ilişkili olduğunu ve bu sistemlerin fonksiyonlarının nasıl hem 

çevre (diyet, yaşam stili, mikroplar, alerjenler, çevresel toksinler ve stres) 

hem de genetik etkenlerden etkilendiğini gösteren pratik bir klinik çerçeve 

sunar. Klinik uygulamada ise, sağladığı bakış acısıyla hastalıkların altta yatan 

sebeplerini araştırmaya yönlendirmesi ve fonksiyonu bozulmuş biyolojik 

sistemler arasında bozulmuş dengeyi yeniden sağlamaya yönelik tedavi modelleri 

geliştirmesiyle kronik hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde ve hatta tam bir şifa 

sağlanmasında çok daha etkin bir model olarak kendini ortaya koyar. Bu derlemede 

amaç Fonksiyonel Tıp ile Aile Hekimliği’nin ortak noktalarını ve farklarını kanıta dayalı 

değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Nisan 2021’de Pubmed, Google Akademik ve Clinical Key veri 

tabanlarında “Fonksiyonel Tıp”, “Bütüncül Tıp” anahtar kelimeleri Türkçe ve İngilizce 

olarak taranmıştır. Elde edilen sınırlı sayıda makale değerlendirilerek klasik tıp ile farkları 

yanı sıra Aile Hekimliği ile Fonksiyonel Tıp ilişkisi irdelenmiştir.  
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Bulgular: Fonksiyonel tıp ile klasik tıp yaklaşımları ile arasındaki farkın daha net 

anlaşılması için, “Fonksiyonel Tıp Ağacı” şematize etmiştir. Wonca ağacında temsil 

edilen Aile Hekimliği disiplininin çekirdek yeterliliklerinden biri olan bütüncül yaklaşım 

ile Bütüncül Tıp olarak da adlandırılan Fonksiyonel Tıp ağacının benzerlik göstermesi 

dikkati çekmektedir.  

Sonuç: Dünya nüfusu yaş ortalamasındaki artış, kronik hastalık görülme sıklığında artışı 

da beraberinde getirmiştir. Kronik hastalığı olan hastalara ve hastalıklara daha geniş 

perspektiften bakan, daha bütüncül yaklaşan yeni bakış açıları ve tedavi yaklaşımları 

ortaya çıkmıştır. Ana yeterliliklerinden biri bütüncül yaklaşım olan Aile Hekimliği 

profesyonelleri Fonksiyonel Tıp yaklaşımını uygulama konusunda başı çekebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Fonksiyonel Tıp, Bütüncül Tıp, Wonca Ağacı 
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Pandemi Döneminde “Evde Kal” Çağrısına Eşlik Edebilecek 
Sağlık Sorunları  

Muhammed Emin Göktepe1, Ali Timuçin Atayoğlu2, Hammad Khan3, Onur 
Öztürk4  
 
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği (ORCID iD: 0000-0001-9587-
4496)  
2Istanbul Medipol Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı (ORCID iD:  0000-0003-4568-
4234)  
3University of California Davis, Department of Psychiatry and Behavioral Science (ORCID 
iD: 0000-0002-7257-1385)  
4Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği (ORCID iD: 0000-0002-3371-
6051)    

 

Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020'de küresel bir salgın ilan ettiğinden beri, 

dünya çapında COVID-19'a karşı çeşitli sınırlama önlemleri 

uygulanmaktadır. Sosyal mesafe uygulaması, bireyler arasında virüsün 

bulaşma oranını azaltmayı amaçlamaktadır. Pek çok çalışma, bu tür 

önlemlerin COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almada ve salgın sırasında sağlık 

sistemine aşırı yüklenmenin önlenmesinde etkisini göstermiştir. Sosyal mesafe 

önlemlerinin küresel ölçekte benimsenmesi sonucu, COVID-19 ile mücadele 

çerçevesinde yeni bir normal kavramı hayatımıza girmiş oldu. Bununla birlikte, 

araştırmalar, uzun süreli yoğun evde izolasyonun fiziksel ve psikolojik sorunlarla ilişkili 

olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada, insan sağlığı için kapalı ortamda uzun bir süre 

kalmanın getirdiği olası sorunlar araştırılıp potansiyel olarak uygulanabilecek çözümler 

tartışılmaktadır. Bu amaçla, Web of Science veri tabanında aranan ilgili anahtar 

terimlerle toplam 93 makale bulundu. Beslenme bozuklukları, sedanter yaşam, aksayan 

sağlık kontrolleri, görme problemleri, alkol ve sigara tüketiminde artış, psikolojik 
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problemler, uyku bozuklukları gibi çeşitli sorunlar bildirildiği görüldü. Sonuç olarak, evde 

kalma stratejisi, pandemiye karşı etkili bir yol olsa da, olumsuz sonuçlara da eşlik 

edebilme riski taşımaktadır. Bu nedenle katı sosyal uzaklaşma önlemleri sırasında, olası 

olumsuz sonuçlara karşı bütüncül sağlık yaklaşımına uygun olarak gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Evde Kal, Sosyal Mesafe, Bütüncül Sağlık 
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Factors Affecting Hypertension Treatment Compliance in the 
City of Van  

 

Ömer Kümet, Remzi Sarıkaya 

University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Cardiology Department  

 

 

Objective 

The compliance rate and associated factors are investigated among a 

hypertensive patient population admitted in hospitals and primary health 

care centers in the city of Van. 

Design and Methods 

This is a prospective study on a sample of hypertensive subjects. 

Compliance with treatment by the study sample was measured using the pill-counting 

method. The reasons for noncompliance are listed and the status of blood pressure 

control among compliant and noncompliant subjects is reported. 

Results 

The compliance rate calculated as 61.0%. It was associated positively with male sex, and 

negatively with older age, symptoms of illness and drug side effects. The degree of blood 

pressure control was worse among noncompliant subjects. Reasons for noncompliance 

included the asymptomatic nature of hypertension, a shortage of drugs, side effects, 

forgetfulness and lack of health education. 
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Conclusions 

The compliance rate was low in this study and was accompanied by inadequate blood 

pressure control among noncompliant subjects. Disoriented behaviour regarding 

hypertension and its medications was observed.   

Keywords: Hypertension, Drug Compliance, Medical Treatment 
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Akut Apandisit Vakalarında, Appendiks Vermiformis’in 
Anatomik Lokalizasyonu İle Hastanın Demografik Özellikleri 
Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi  
 

Turgay Karataş1, Engin Burak Selçuk2, Mehmet Karataş3  

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

 

Amaç: Appendiks vermiformisin çıkış yeri nispeten sabittir, tipik olarak 

ileoçekal kapak yakınında, posteromedial çekal sınırdan veya çekal 

fundustan ortaya çıkar. Apendiks vermiformis genellikle çekumun 

anteromedial, posteromedial ve posteriorunda (retrocecal) bulunur. 

Appendiks vermiformis çoğunlukla retroçekal lokalizasyonda bulunur. 

Appendiks vermiformis'in anatomik lokalizasyonları apandisitin klinik 

bulgularını değiştirebilir. Bu bakımdan appendiks vermiformisin anatomik 

lokalizasyonu apandisitin prognozunu etkileyebilir. Bu çalışmada amacımız appendiks 

vermiformisin anatomik yerleşim yerleri ile hastaların demografik özellikleri arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak ve değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: İki yıl içinde akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen 305 hastanın 

dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, boyu, ağırlığı, vücut 

kitle indeksi (BMI) değeri, appendiks vermiformisin anatomik yerleşimi (anteromedial, 

posteromedial, retrocecal), appendiks vermiformisin çapı ve uzunluğu ile kan grupları 

kaydedildi. 
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Bulgular: Apandisit tanısı ile ameliyat edilen toplam 305 hasta vardı. Hastaların 138'i (% 

45,2) kadın, 167'si (% 54,8) erkekti. Yaş aralığı 10-80 yıldı ve ortalama yaş 28.02 idi. Boy 

uzunluğu aralığı 134 cm - 190 cm ve ortalama boy uzunluğu 167,99 cm idi. Ağırlık aralığı 

29 kg - 113 kg arasında ve ortalama ağırlık 69,89 kg idi. BMI değer aralığı 16 - 44 

arasındaydı ve ortalama BMI değeri 24.64 idi. Peroperatif dönemde en sık görülen 

appendiks vermiformis lokalizasyonu anteromedial lokalizasyondu (% 72.5), bunu 

retrocekal lokalizasyon (% 17) izliyordu. Apendiks vermiformisin çap aralığı 4 mm - 30 

mm arasında ve appendiks vermiformisin ortalama çapı 9.77 mm idi. Appendix 

vermiformis'in uzunluk aralığı 3 cm - 13 cm arasında ve appendiks vermiformisin 

ortalama uzunluğu 7,25 cm idi. En sık görülen kan grubu A (Rh +) (% 36.4) idi. İkincisi O 

(Rh +) (% 26.9) grubuydu. Cinsiyet ve apendiks vermiformis lokalizasyonları arasında 

anlamlı bir ilişki yoktu. Erkeklerde Anteromedial, Posteromedial ve Retrocecal 

lokalizasyon oranları, kadınlarda bulunan Anteromedial, Posteromedial ve Retrocecal 

oranlarına göre anlamlı farklılık göstermedi (Pearson Chi-Square testi P = 0.739). 

Anteromedial, Posteromedial ve Retrocecal lokalizasyonları yaş, boy, ağırlık, BMI, 

appendiks vermiformisin çapı ve uzunluğu açısından karşılaştırıldığında aralarında 

anlamlı bir fark bulunmadı. Ayrıca kan grupları ile appendiks vermiformis lokalizasyonu 

arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Appendiks vermiformis lokalizasyonları kan grupları 

açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmadı (Pearson Chi-Square 

Test P = 0.819). 

Sonuç: Bu çalışmada appendix vermiformis lokalizasyonları ile cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, 

BMI değeri, appendix vermiformis çapı ve uzunluğu ve kan gurubu arasında anlamlı ilişki 

saptanmadı. Bu veriler arasında ilişkinin olup olmadığını tespit etmek için, daha büyük 

serilerle yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Anatomi, Appendiks Vermiformis 

Covid 19 Pandemisinin Sigara İçme Durumuna Etkisi  

Sanem Nemmezi Karaca1, Adem Bora2, Fikret Özdil3    

 

1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi (ORCID Number: 0000-0002-4853-8366)  
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kulak 
Burun Boğaz AD, Dr. Öğr. Üyesi (ORCID Number: 0000-0002-5036-0595)  
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kulak 
Burun Boğaz AD, Araş. Görevlisi   

 

Amaç: Sigara pek çok kronik hastalığa neden olan, yaşam kalitesini azaltan 

en önemli önlenebilir mortalite nedenlerindendir (1). Covid 19 hastalığının 

sigara içenlerde daha ölümcül seyrettiği ve pandeminin Sigara Bırakma 

Tedavisi üzerine olumlu etki yarattığını belirten yayınlar bulunmaktadır 

(2,3). Bu çalışmanın amacı Covid 19 pandemisinin sigara içme durumuna 

etkisinin değerlendirilmesidir.    

Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı tarzda dizayn edilen bu çalışma test verme amacıyla 

pandemi polikliniğine başvuran 18 yaş üzerindeki gönüllülerde yürütüldü. Araştırmacılar 

tarafından hazırlanan e-anketler bulaş riskini düşürmek amacıyla yine araştırmacılar 

tarafından dolduruldu. Katılımcılara yöneltilen anket formu sigara içmeyenler için 13 ve 

sigara içenler için 30 sorudan oluşmaktaydı. Anketlerde sosyodemografik özelliklerin 

yanı sıra kullanıcıların sigara bırakma düşünceleri, pandeminin bir etkisi olup olmadığı, 

Fagerström Bağımlılık testi, kendileri ve/veya sevdiklerinde Covid enfeksiyonu öyküsü 

yer almaktaydı. Veriler SPSS (versiyon 23.0) paket programına girilerek; analizlerde 
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tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra kategorik değişkenlerde ki-kare testi kullanıldı. 

Yanılma düzeyi 0,05 kabul edildi.    

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 181 kişinin %56.9’u (n:103) erkekti. Yaş ortancaları 

37 olup; 18-82 yaş arasında değişmekteydi (IQR:23). Katılımcıların %39.2’si (n:71) 

ilköğretim seviyesi ve altında eğitim düzeyinde iken; %25.4’üne (n:46) en az bir kronik 

hastalığın eşlik ettiği gözlendi. Sigara kullanım durumları sorulduğunda; %29.8’inin 

(n:54) pandemi öncesinde de sigara içtiği ve %1.7’sinin (n:3) pandemi döneminde 

sigarayı bıraktığı öğrenildi. Günlük içilen sigara sayısı 15±9 adet (min-max: 1-40) olarak 

belirtildi. Sigara kullananların %50.9’u (n:29) 1 yıl içinde sigara bırakmayı düşündüğünü, 

%33.3’ü (n:19) son 1 yılda en az bir kez sigara bırakmayı denediğini ifade etti. Pandemi 

döneminde sigarayı bırakan erkeklerin oranı kadınlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 

seviyede daha yüksekti (p<0.001). Evlilere kıyasla bekarlarda halen sigara içme 

durumunun daha fazla olduğu belirlendi (p:0.02). Sigara içenlerin %11.10’unun (n:6) 

Covid geçirdiği öğrenildi. Pandemi bağımlıların hiçbirinde sigara içmeyi azaltmamış, 

%42.6’sında (n:23) günlük içilen sigara adedinde artışa yol açmıştı. Sigara içenlerin 

%61.1’i (n:33) hastalığa yakalanmaktan korkmaktaydı (p<0.001). Sigara içenlerin zihinsel 

olarak bırakmaya meyilli oldukları (p<0.001) ancak sigara bırakmaya yönelik somut adım 

atmadıkları saptandı (p:0.006).    

Sonuç: Çalışmamız devam etmekte olup; katılımcıların çoğunun zihinsel olarak 

bırakmaya meyilli olmalarına karşın hastalık tehdidi ile somut adım atmadıkları ve 

sigarayı bırakmadıkları gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19 Pandemisi, Sigara Bırakma Düşüncesi, Sigara Içme Durumu 
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Birinci Basamakta Salgın Öncesi ve Salgın Sonrası Dönemdeki 
Bağışıklama Deneyimi 

 

Murat Uğur Usta1, Erdal Arısoy2, Ali Akpınar3, Yücel Uysal4, Ertan Mert5  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1(ORCID iD: 0000-0002-4814-
6039), 2(ORCID iD: 0000-0002-3980-3826), 3(ORCID iD: 0000-0002-9781-9121), 4(ORCID 
iD: 0000-0003-2283-9395), 5(ORCID iD: 0000-0002-0081-2784) 

 

 

Giriş ve Amaç 2019 yılının sonunda salgın olarak ilan edilen Covid19 

pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ülkemizde salgının başlama 

tarihi 11 Mart 2020 olarak kabul edilmiştir. Bu süreçte bağışıklama 

hizmetlerinin aksayabileceği ve aşı ile önlenebilir hastalıklarda artış 

olabileceği riski göz önüne alınarak dünyada ve ülkemizde önlemler alınmış 

ve planlamalar yapılmıştır. Çalışmamızda göçmen nüfusun yoğun olduğu 

bir bölgedeki üç Aile Hekimliği Birimine bağlı nüfusta salgın öncesi dönem ve salgın 

dönemi sürecindeki bağışıklama uygulamaları niceliksel olarak incelenmiştir.    

Gereç ve Yöntem Çalışmaya göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgedeki üç Aile Hekimliği 

Birimine kayıtlı 11855 bireyin verileri dahil edilmiştir. Bu bireylerin TC uyruklu ve yabancı 

uyruklu oranı, yaş dağılımı, araştırma döneminde aşılanan bireyler, salgın öncesi ve 

salgın sonrası dönemde aşılanan bireyler, uygulanan aşı dozları verileri analiz edilmiştir. 

"Tarama dönemi" olarak 01.09.2017-01.04.2021 tarih aralığı, "salgın öncesi dönem" 
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olarak 01.09.2017-10.03.2020 tarih aralığı ve "salgın sonrası dönem" olarak 11.03.2020-

01.04.2021 tarih aralığı alınmıştır.   

Bulgular: Analizlere dahil edilen bireylerin 2551'i TC uyruklu (%21.5) ve 9304'ü yabancı 

uyruklu (%78.5) idi. TC uyruklu bireylerin 0-17, 18-64, 65-79, 80 ve üstü yaş aralıklarına 

göre dağılımı sırasıyla %34.5, %58.6, %5.9 ve %0.9 olarak bulundu. Yabancı uyruklu 

bireylerin aynı yaş aralıklarına göre yaş dağılımı %53.2, %45.1, %1.3 ve %0.2 olarak 

bulundu. Covid19 dışı aşıların analizinde; tarama döneminde TC uyruklu 736 bireye aşı 

yapıldığı, bu rakamın 443'ünün salgın öncesi dönemde ve 440'ının salgın sonrası 

dönemde uygulandığı tespit edildi. Yabancı uyruklu bireylere uygulanan Covid19 dışı 

aşıların analizinde; 1641 yabancı uyruklu bireye aşı yapıldığı, bu rakamın 1220'sinin 

salgın öncesi ve 876'sının salgın sonrası dönemde uygulandığı tespit edildi. Tarama 

dönemi boyunca 15029 doz Covid19 dışı aşı uygulandığı, bu dozun 3975'inin TC uyruklu 

bireylere ve 11054 dozunun yabancı uyruklu bireylere uygulandığı görüldü. Salgın 

dönemi boyunca Covid19 aşısı dışında 15029 doz aşı yapıldığı, bunun 11460'ının (%76.2) 

salgın öncesi dönemde ve 3569'unun (%23.8) salgın sonrası dönemde uygulandığı 

belirlendi. Salgın dönemi boyunca yaş ve endikasyona bağlı olarak Covid19 aşısı 

yapılabilecek TC uyruklu bireylerin 133'üne birinci doz aşının ve 83'üne ikinci doz aşının 

yapıldığı tespit edildi. Yabancı uyruklu bireylerden hiçbirine Covid19 aşısı yapılmadığı 

tespit edildi. Çalışmanın yapıldığı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından yaş olarak 65 yaş 

ve üstü bireylere ve 60 yaş üstü eşlerine aşı yapılmasına onay verilmişti. Buna göre TC 

uyruklu 65 yaş ve üstü 174 bireyin %76'sına birinci doz ve %47'sine ikinci doz aşının 

yapıldığı görüldü. Yabancı uyruklu 65 yaş üstü 148 bireyin hiçbirine aşı yapılmadığı 

belirlendi.  
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Sonuç: Çalışmanın bulguları göstermektedir ki; yıllık bazda hesap edildiğinde salgın 

sonrası dönemde bağışıklama uygulamaları salgın öncesi oranlara benzer şekilde başarılı 

bir şekilde sürdürülmüştür. Covid19 aşı uygulamalarında TC uyruklu bireylerde aşılama 

oranları Türkiye ortalamasına benzer şekildeyken yabancı uyruklu bireylerde beklenen 

ve öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. Bu sonucun kısmen aşı reddine ve kısmen 

randevu alma zorluklarına bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid19 Salgın, Birinci Basamak Bağışıklama Çalışmaları 
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Kronik İnflamatuar Demyelizan Polinöropati Ve COVID-19’ lu 
Hastalarda İntravenöz İmmünoglobulin’in Rolü  

Mehmet Güzelipek 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı (ORCID 
iD: 0000-0003-4080-4663) 

 

Giriş: Korona Virüs-19 Hastalığı (COVID-19) pandemisi 21. Yüzyıl Tıbbının en 

büyük kabuslarından birisi olmuştur. Özellikle tedavide kullanılan ilaçlar 

oldukça fazla tartışmaya açıktır ve bu durum bütün dünyada morbidite ve 

mortalitedeki en önemli handikaplardan birisidir.  Kronik İnflamatuar 

Demyelizan Polinöropati (KIDP) otoimmün mekanizma ile gelişen ve 

periferik sinirlerde multifokal demiyelinizasyonla seyreden bir hastalıktır. 

Sıklıkla 40-60 yaşları arasında erkeklerde daha çok görülür. Extremitelerin 

proksimal ve distallerini simetrik bir biçimde tutan kas güçsüzlüğü 

mevcuttur. Kas kuvvetsizliği aylar içerisinde yavaş ve düzenli, basamaklı ya da remisyon 

ve alevlenmelerle giden bir progresyon gösterir. KIDP’de etkili olduğu kanıtlanmış birinci 

basamak tedaviler Kortikosteroidler, İntra Venöz İmmünoglobulin (İVİG) ve 

Plazmaferezdir. Bu tedaviler klinik tablo ve hastanın kişisel yanıtına göre değişkenlik 

gösterse de birbirleriyle benzer etkinliğe sahiptir ve bu tedavilerden her biri ile 

hastaların %70-80’inde klinik düzelme elde edilebilir.  

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmamız, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde takip ve tedavisi yapılan 3 KIDP tanısı konulmuş ve 6 aydan 

uzun süredir her ay 5 gün İVİG tedavisi alan ve bu tedavi sırasında COVID-19 tanısı 
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konulmuş hastalarda İVİG tedavisinin hastalığın seyri üzerindeki etkilerini görmek 

amacıyla yapılmıştır.  

Metot: Yaşları 50-60 arasında değişen, Kliniğimize aylık 5 gün 0.4 g/kg/gün İVİG tedavisi 

için yatan 3 erkek hastada, öksürük şikayeti olması nedeniyle, Göğüs Hastalıkları 

konsültasyonu ve nazofaringeal sürüntülü PCR testi sonucu hastalara COVID-19 tanısı 

konulmuş ve Pandemi servisine alınarak tedavilerinde T.C Sağlık Bakanlığı COVID-19 

tedavi protokolü uygulanmış ve İVİG tedavilerine devam edilmiştir.  

Bulgular: 3 hastada da tip 2 Diabetes Mellitus (DM) mevcuttu, hepsi oral antidiabetik 

tedavi alıyorlardı. 1 hastada hipertansiyon (HT) ve koroner arter hastalığı (KAH) 

mevcuttu. COVID-19 için risk faktörü olarak görülen, DM, HT, KAH ve otoimmün hastalık 

nedeniyle hastaların klinik seyri konusunda endişeler vardı. Hastaların yatışlarında tam 

kan sayımı, biyokimyasal değerler ve Toraks Tomografilerinde patolojik bir bulgu yoktu. 

Hasta takiplerinde 1 hastada COVID-19 tanısı konulduktan üç gün sonra Açlık Kan Şekeri 

yükselmeye başladı, ayrıca Kan Üre Azotu (BUN) ve Kreatinin değerleri yükselmeye 

başladı ve yapılan Nefroloji konsültasyonu sonucu akut böbrek yetmezliği tanısıyla 

tedavisi düzenlendi, İVİG tedavisi 3. günde kesildi, bu hasta Pandemi Servisinde 14 gün 

takip edildi, kliniğinde bir kötüleşme olmadı, solunum sistemi veya kardiak sistem 

kötüleşmesi izlenmedi, böbrek fonksiyonlarında kısmi düzelme oldu, Diabetik Nefropati 

tanısıyla Nefroloji takip ve kontrolüne alındı ve taburcu edildi. Diğer 2 hastada Pandemi 

Servisinde 14 gün izlendi ve taburcu edildiler, bu hastaların da klinik seyirleri 

kötüleşmedi PCR testleri negatifleştikten sonra Nöroloji Kliniğimizce takip ve 

tedavilerine devam edildi.  
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Sonuç ve Tartışma: Kötü prognoz ve risk faktörü olarak görülen DM, HT, KAH ve 

otoimmün hastalık (KİDP)gibi hastalıklara sahip olmasına rağmen 3 COVID-19’lu hasta, 

hastalıklarını morbidite ve mortalite gelişmeden hafif şiddette atlatmışlardır. Bugüne 

kadar yapılan COVID-19 tedavi konulu çalışmalarda akut ve subakut dönemde İVİG 

tedavisi üzerine yoğunlaşılmıştır. Fakat İVİG tedavisi altındaki hastalarda İVİG’in COVID-

19 klinik seyri üzerindeki etkisi bilinmemektedir. İVİG poliklonal İgG içeren bir kan 

ürünüdür, hala net olarak bilinmeyen bazı mekanizmalarla immün modülatör özelliklere 

sahiptir. Tüm immün hücrelerde bulunan Fc gamma reseptörleri ile İgG-Fc etkileşimi 

sonucu antijen sunumu, sitokinlerin ekspresyonu, apopitoz, immün sistem hücrelerinin 

farklılaşması ve matürasyonu, antikor bağımlı sitotoksisite, fagositoz ve T hücre 

popülasyonu düzenlemesi gibi olası mekanizmalarla COVID-19 hastalarının tedavisinde 

olumlu etkileri olabilecek bir ajandır. Bu tedaviyi zaten alan hastalar COVID-19 tanısı 

alırlarsa tedavilerine devam etmelidirler.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, İntravenöz İmmünoglobulin, İVİG, Kronik İnflamatuar 

Demyelizan Polinöropati, KIDP  
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Birinci Basamakta Covid-19 Tanılı veya Riskli Bireylerin İzlem Verilerinin 
Analizi  

Ali Akpınar1, Erdal Arısoy2, Murat Uğur Usta3, Yücel Uysal4, Ertan Mert5  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1(ORCID iD: 0000-0002-9781-
9121), 2(ORCID iD: 0000-0002-3980-3826), 3(ORCID iD: 0000-0002-4814-6039), 4(ORCID iD: 
0000-0003-2283-9395), 5(ORCID iD: 0000-0002-0081-2784) 

 

Giriş ve Amaç Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Aralık 2019’da Çin’in Hubei 

eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını 

bildirmiş, 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni 

bir koronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Virüs, SARS CoV’e 

(Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü) yakın benzerliğinden dolayı 

SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir. Hastalık, Şubat 2020’de literatüre 

Coronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) olarak geçmiştir. Mevcut koronavirüs 

hastalığının (COVID-19) pnömoni salgını şeklinde ilerleyiş göstermesi, 

şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonuna yol açması ve hızlı bir bulaşıcılık göstermesi 

nedeniyle, DSÖ tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde 

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı 

merkezlerinde şüpheli ve temaslı vakaların yönetimine ilişkin algoritmalar ortaya 

konmuş, ekipler oluşturulmuş ve bu çerçevede tanı, tedavi, filyasyon ve izlem 

çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmada özellikle göçmen nüfusun çoğunlukta olduğu 

bir bölgedeki üç Aile Sağlığı Biriminde temaslı vakaların niceliksel verileri devam etmekte 

olan bir çalışmanın ön verileri olarak sunulmuştur.    
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Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam kayıtlı nüfusu yaklaşık 12000 olan üç Aile Hekimliği 

Birimindeki vakalar dahil edilmiştir. İzlem listesine düşen vakaların uyruk, cinsiyet, yaş, 

kayıtlı olduğu birim, temaslı tipi verileri analiz edilmiştir.    

Bulgular: 1, 2 ve 3 nolu Aile Hekimliği Birimlerinin kayıtlı nüfusları sırasıyla 3940, 3971 

ve 3944 olarak belirlenmiştir. 1 nolu birimden 244, 2 nolu birimden 309 ve 3 nolu 

birimden 274 olmak üzere toplamda 827 bireyin izlemleri incelenmiştir. 827 bireyden 

532'si TC uyruklu (%64.3) ve 295'i yabancı uyruklu (%35.7) idi. İzleme alınan bireylerin 

371'i kadın (%44.9) ve 456'sı erkek (%55.1) olarak belirlendi. Yaş dağılımı açısından 

bakıldığında; bireylerin 17 yaş ve altı, 18-50 yaş, 51-64 yaş ve 85 ve üstü yaş 

gruplarındaki dağılımı sırasıyla 268 (%32.4), 401 (%48.5), 92 (%11.1) ve 66 (%8.0) 

şeklinde tespit edildi. Temaslı tipi / izlem nedeni olarak incelendiğinde; bireylerin 

415'inin(%50.2) vaka temaslı olduğu, 228'inin(%27.6) PCR(+) olduğu, 133'ünün(%16.1) 

PCR(-) fakat klinik şüphe nedeniyle karantina altında olduğu, 22'sinde(%2.7) pozitif 

bilgisayarlı tomografi bulguları olduğu, 19'unun(%2.3) sınırdan giriş nedeniyle izlem 

altında olduğu, 10'unun(%1.2) 65 ve üstü yaş nedeniyle riskli birey izlemi altında olduğu 

belirlendi.  

Sonuç: Çalışma sonuçları bir aile hekimliği biriminde izlem yapılan birey oranının kayıtlı 

nüfusun yaklaşık %6.1-7.8 arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca en sık izlem 

nedeninin vaka temaslı grup olduğu ve yaş dağılımı açısından izlenen bireylerin büyük 

çoğunluğunun %48.5 ile 18-50 yaş arası bireyler olduğu bulunmuştur. Çalışmanın bir 

diğer dikkat çekici bulgusu; TC uyruklu nüfustan izleme alınan bireylerin oranı %20.8 ve 

yabancı uyruklu nüfustan izleme alınan bireylerin oranı %3.1 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak, Covid19 Izlem, Temaslı Bireyler 
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Covid 19 Pandemisinin Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri 
Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi  

Abdullah Fahri Şahin1, Engin Burak Selçuk2, Kadir Uçkaç2  

1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı  
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı    

 

Amaç: Evde Sağlık hizmeti, daha önce ilgili uzman hekimlerce tanı konulmuş 

hastalıkların tedavi ve takibini veya kronik hastalıkların takibini veya 

herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik 

hizmetlerinin verilmesi süreçlerini ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında 

sağlayan sağlık hizmetinin genel adıdır. Evde bakım hizmetinde amaç, 

günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile 

hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda 

hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu çalışmada, Malatya İli Evde 

Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri birimine son 3 yıldır yapılan başvuruları ve 

bu başvuruların sebeplerini, takip edilen hastalık gruplarını ve bu birim tarafından 

yapılan işlemleri, Covid 19 pandemisinin olmadığı 2018 ve 2019 yılları verileriyle, 

pandeminin olduğu 2020 yılı verilerini karşılaştırarak pandemiden bu hizmetin nasıl 

etkilendiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Malatya ili Evde Sağlık biriminin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 

kaydedilen; ulaşılan toplam hasta sayıları, ziyaret sıklıkları, takip edilen yeni hasta 

sayıları ve uygulanan işlemlerin sayıları değerlendirildi.  

Bulgular: Malatya ili Evde Sağlık biriminin gerçekleştirdiği hasta ziyareti sayısı yıllara 

göre; 2018 yılında 18620, 2019 yılında 25394 iken 2020 yılında 41360 olmuştur. Ziyaret 
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sıklığı oranı 2018’de 1,94, 2019’da 1,92 ve 2020’de 2,3 olarak kaydedilmiştir. 2020 yılı 

ocak ayında gerçekleşen hasta ziyareti sayısı 2850 iken 2020 yılı aralık ayında 5349 

olmuştur. 2020 yılı ocak ve şubat ayında ziyaret sıklığı oranı 2,15 iken 2020 yılı aralık 

ayında bu oran 2,66 olmuştur.  

Sonuç: SARS-CoV-2’nin sebep olduğu küresel salgın döneminde gerek uygulanan 

kısıtlamalar gerekse insanların hasta olma kaygıları sağlık sistemine ciddi bir yük 

getirmiştir. Bireylerin evde sağlık hizmetlerine başvuruları, 2018 ve 2019 gibi 

pandeminin olmadığı dönemlere kıyasla yaklaşık iki katına çıkmıştır. Evde sağlık ve evde 

bakım hizmetleri özellikle sağlık sistemine ulaşması güç ya da riskli olan bireylerin takip 

ve bakım sürecini oldukça kolaylaştıran sistemli bir hizmettir. Pandemi gibi sağlık 

sisteminin yükünün maksimuma ulaştığı bir dönemde gözden kaçabilecek bu bireylerin 

evde sağlık ve evde bakım hizmetleri ile yakın takibi uzun dönemde oluşabilecek 

olumsuz sonuçları da ortadan kaldırmakta oldukça etkili olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Evde bakım, Evde sağlık 
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Covid-19 Pandemisi ve Kanser Taramaları    

Abdullah Fahri Şahin1, Engin Burak Selçuk2, Kadir Uçkaç2  

1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı  
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı    

 

Amaç: Kanserler, dünya çapında görülme sıklıkları giderek artan ve aynı 

zamanda mortaliteleri yüksek olan hastalıklardır. Türkiye’de 2019 yılındaki 

ölüm sebepleri incelendiğinde, dolaşım sistemi hastalıklarından sonra, 

%18,4 oranıyla kanserler 2. sırada en çok ölüm sebebi olarak 

kaydedilmişlerdir. Bununla beraber kanserlerin bir kısmı önlenebilir bir 

kısmı da erken evrede müdahale edilebilir karakterdedir. Kanser olgularının 

yaklaşık üçte biri; birincil korumayla yani kanserojen etkene maruziyeti 

azaltarak önlenebilirken, üçte biri de kişiler asemptomatik evredeyken 

ikincil koruma yani tarama ile erkenden tanımlanabilir, kalan üçte biri ise 

üçüncül koruma ile palyatif bakım ve tedavi ile takip edilir. Kanser taramalarının amacı, 

sağlıklı olan hedef nüfusu, belirli kriterler kapsamında tarayarak, asemptomatik evrede 

olan kanseri yakalamaktır. Yani tarama sağlıklı ve şikâyeti olmayan bireylere yapılır. Bu 

çalışmada, pandemi sürecinde kanser taraması yaptırmak amacıyla periyodik muayene 

kapsamında başvuran bireylere yapılan biyopsi ve sitoloji sayıları ile pandemi öncesi 

biyopsi ve sitoloji sayılarının karşılaştırılması yapılarak pandeminin kanser taramalarını 

ne ölçüde etkilediğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Pandemi öncesi döneme ait ve pandemi süresince Malatya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarına kanser taraması amaçlı gönderilen biyopsi 

ve sitoloji numune sayıları değerlendirildi.  
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Bulgular: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarına kanser 

taraması amacıyla gönderilen biyopsi ve sitoloji sayısı 2017 yılında 21088, 2018 yılında 

20628, 2019 yılında 22069 iken 2020 de ise bu rakam 9504’dür. Bunların içinden sadece 

biyopsi yapılan hasta sayıları 2017 yılında 13289, 2018 yılında 14363, 2019 yılında 16513 

iken 2020 de ise bu rakam 7300’dür. Geriye kalan 2017 yılında 7793, 2018 yılında 6265, 

2019 yılında 5586 ve 2020 yılında 2204 hasta ise sitoloji örneği çalışılan hasta sayısıdır.  

Sonuç: Pandemi döneminde bireylerin Covid 19’a yakalanmaları ve hastalık sonrası 

korkuları, sokağa çıkma kısıtlamaları, sosyal izolasyonlar ve hastaların hastaneye gitmek 

istememeleri, oluşan semptomların görmezden gelinmesine yada ertelenmesine yol 

açmaktadır. 2020 yılında kanser tarama başvuruları ve tarama için verilen numune 

sayılarının geçmiş yıllara göre yarıdan daha fazla oranda azaldığı görülmüştür. Bu durum 

koruyucu hekimliğin temelinde yer alan birincil ve ikincil korumanın önünde ciddi bir 

engel olarak görülmektedir. Pandeminin bu etkisi, önümüzdeki yıllarda kansere bağlı 

mortalite ve morbidite artışlarına sebep olabilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Kanser, Tarama 
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Geriatrik Populasyonda Kırılganlığın İnflamasyonla İlişkisi 

 

Ertuğrul Bayram  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.  (ORCID: 0000-0001-8713-7613)  

 

 

Amaç: Bu çalışma yaşlı popülasyonda inflamatuar belirteçlerle kırılganlık 

arasında ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Giriş: Geriatrik 

popülasyonda kırılganlığın değerlendirilmesi için bir çok yöntem 

kullanılmaktadır. Kas iskelet muayenesi, antropometrik ölçümler, 

laboratuvar testleri, genel iyilik halini gösteren anket testleri bunlardan en 

önemlileridir. Kırılganlığın değerlendirilmesi geriatrik popülasyonda 

mortalite ve morbidite ile doğrudan ilişkilidir. Hastalığın prognozunu, 

şiddetini ve tedaviye cevabını tahmin eder. En yaygın kullanılan kırılganlık testi ise Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen SF-36 (Short Form) kısa form-36 adlı sağlık anketi 

ve genel durumu ölçen CFS (Clinic Frailty Scale) Genel Kırılganlık Skorudur.  

Materyal ve Metod Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye polikliniğine 

2012-2013 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri 29 erkek ve 52 bayan olmak üzere 

toplam 81 hasta alındı. Hastalar kırılganlığın inflamasyonla ilişkisini değerlendirmek için; 

romatoid artrit (kronik inflamatuvar hastalık), osteoartrit (kronik non-inflamatuvar 

hastalık), akut enfeksiyon ve sağlıklı bireyler şeklinde 4 gruba ayrıldı. Tüm hastalara 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen SF-36 sağlık anketi ve geriatri hastalarında 

genel durumu ölçen CFS skoru uygulandı. Tüm hastalardan hemogram, biyokimya ve 
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ferritin, CRP, TSH, Procalsitonin (PCT), tam idrar tetkiki, İnterlökin-1(İL-1) , İL-6, Tümör 

Nekroz Faktör-alfa(TNF-alfa) seviyeleri çalışıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların 29 (% 35,8) erkek, 52 (%64,2) si kadındır. 

Çalışmaya alınan hastalar; akut enfeksiyonu olan hastalar (22 hasta, % 27,2), osteoartriti 

olan hastalar (20 hasta, % 24,7), Romatoid Artriti olan hastalar (20 hasta, % 24,7), sağlıklı 

kontroller (19 hasta, % 23,4) olmak üzere 4 ana grupta katagorize edildi. Çalışmamıza 

katılan hastaların ortalama yaşları 76,3±7,5 yıl, en küçük yaş 65 en büyük yaş ise 99 idi. 

Grupların SF-36 sonuçları AE grubunda ortanca 59,2 (42,0-81,6), Sağlıklı kontrol 

grubunda 87,2 (79,8- 93,5), RA grubunda ortanca 61,2 (52,2-78,2) ve OA grubunda 

ortanca 74,4 (59,4-83,4) olarak hesaplanmıştır. Gruplar açısında SF-36 değerlerini 

incelediğimizde istatistik olarak farklı oldukları bulunmuştur. Gruplara göre CFS 

değerlerini incelediğimizde AE grubunda ortanca 6 (4-7), SS grubunda 2 (1-2), RA 

grubunda ortanca 5 (4-6) ve OA grubunda ortanca 3 (2-5) olarak hesaplanmıştır. Gruplar 

açısında CFS değerlerini incelediğimizde istatistiksel olarak farklı oldukları gözlenmiştir 

(p=0,0001). Genel olarak RA grubu ile OA grubunu karşılaştırdığımızda B2M düzeyi, ESH, 

CRP, PCT, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa, hassas eklem sayısı (HES) ve CFS değeri RA 

grubunda; OA grubunun değerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun 

yanında RA grubunun SF-36 değeri ortanca 61,2 (52,2-78,2) ve OA grubunda ortanca 

74,4 (59,4-83,4) olarak hesaplanmıştır. RA grubu SF-36 değerleri, OA grubu değerlerine 

göre istatistik olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,002). Bunun 

yanında sedimantasyon, PCT, IL-6 değerleri AE ve RA gruplarında SS’e göre daha 

yüksekken; OA grubu ile SS grubu arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak bir 

fark saptanmamıştır.  
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Sonuçlar: 81 hastamız incelediğimizde B2M, yaş, CRP, sedim, prokalsitonin, BK, ferritin, 

HES, IL-6, TNF alfa, CFS ile pozitif korelasyon göstermiştir. Çalışma sonuçlarımız SF-36 ve 

CFS anketlerinin yaşlı popülasyonda kırılganlığı değerlendirmede iyi bir yöntem 

olduğunu desteklemektedir. Çalışmamızda SF36 yaşam kalitesi ölçeği ile hasta gruplarını 

değerlendirdiğimizde; SF36 skoru en yüksek SS grubunda saptandı ve bunu takiben daha 

düşük skorlar sırasıyla OA, RA, AE gruplarında görüldü. En düşük skor AE grubundaydı. 

Çalışmamızda akut ve kronik inflamasyon durumunda inflamasyonun artışı ile kırılganlık 

arasında direk ilişki olduğu ve iflamasyonun artışı ile SF-36 da düşme ve CFS de artış 

ile anlamlı olduğu bulunmuştur. Kırılganlığı gösteren infalmasyon artışı labaratuvar 

değerlendirmeleri klinik durum ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, Geriatri, Kırılganlık 
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Geriatrik Populasyonda B2 Mikroglobulin Yüksekliği 
İnflamatuar Belirteç ve Kırılganlık Göstergesi Olarak 
Kullanilabilir mi? 

 

Ertuğrul Bayram  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.  (ORCID: 0000-0001-8713-7613)  

 

AMAÇ:   Yaşlı popülasyonda serum B2M düzeyinin akut enfeksiyöz ve 

inflamatuar hastalıklarla ilişkisi, diğer inflamatuar belirteçlerle 

karşılaştırılarak etkinliğinin belirlenmesi ve kırılganlığın 

değerlendirilmesinde bir belirteç olup olmadığının saptanması amacıyla 

planlanmıştır.  

GİRİŞ: B2M yüksekliğinin geriatrik hastalarda önemli bir mortalite belirteci 

olduğu epidemiyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca kronik inflamatuar 

hastalıklar, akut enfeksiyonlar, ve yaşlı popülasyonda kırılganlık artışı, hematolojik 

malignitelerin tedavi ve progresyonunda önemli bir belirteçtir. Çalışmamızda da bu 

doğrultuda B2M seviyesi, inflamasyon ve kırılganlık skoru değerlendirilmiştir.  

MATERYAL VE METOD Çalışmamız tek merkez, prospektif bir çalışmadır. Çalışmaya 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye polikliniğine 2012-2013 tarihleri arasında 

başvuran 65 yaş ve üzeri 29 erkek ve 52 bayan olmak üzere toplam 81 hasta alındı. 

Hastalar Serum B2M seviyesinin inflamasyonla ilişkisini değerlendirmek için; romatoid 

artrit (kronik inflamatuvar hastalık), osteoartrit (kronik non-inflamatuvar hastalık), akut 

enfeksiyon ve sağlıklı bireyler şeklinde 4 gruba ayrıldı. Akut enfeksiyon grubundaki 
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hastalar, akut olarak saptanan idrar yolu enfeksiyonu, sellülit, yumuşak doku 

enfeksiyonu; sinüzit, akciğer enfeksiyonu vs. olan hastalar idi. Tüm hastalara Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen SF-36 (Short Form) kısa form-36 adlı sağlık anketi 

ve geriatri hastalarında genel durumu ölçen CFS (Clinic Frailty Scale) Genel Kırılganlık 

Skoru uygulandı. B2 mikroglobulin; ferritin, CRP, TSH, Procalsitonin (PCT), tam idrar 

tetkiki, İnterlökin-1(İL-1), İL-6, Tümör Nekroz Faktör-alfa(TNF-alfa) seviyeleri çalışıldı.  

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastalar; akut enfeksiyonu olan hastalar (22 hasta, % 

27,2), osteoartriti olan hastalar (20 hasta, % 24,7), Romatoid Artriti olan hastalar (20 

hasta, % 24,7), sağlıklı kontroller (19 hasta, % 23,4) olmak üzere 4 ana grupta katagorize 

edildi. B2M düzeylerine göre RA grubu ile OA grubunun laboratuar verileri 

karşılaştırdığında, RA grubunun B2M düzeyi ortalaması 4,37±1,05 mg/Lve OA grubunun 

B2M düzeyi ortalaması ise 3,53±0,90 mg/L olarak saptanmış ve bu fark istatistik olarak 

da anlamlı bulunmuştur (p=0.007). Genel olarak RA grubu ile OA grubunu 

karşılaştırdığımızda B2M düzeyi, ESH, CRP, PCT, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa, hassas 

eklem sayısı (HES) ve CFS değeri RA grubunda; OA grubunun değerlerine göre daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanında RA grubunun SF-36 değeri ortanca 61,2 

(52,2-78,2) ve OA grubunda ortanca 74,4 (59,4-83,4) olarak hesaplanmıştır. RA grubu 

SF-36 değerleri, OA grubu değerlerine göre istatistik olarak anlamlı şekilde daha düşük 

olduğu saptanmıştır (p=0,002). B2M, CRP, ferritin, GGT, HES, CFS değerleri sağlıklı 

kontrol grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Bunun 

yanında sedimantasyon, prokalsitonin, IL-6 değerleri AE ve RA gruplarında SS’e göre 

daha yüksekken; OA grubu ile SS grubu arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak 

bir fark saptanmamıştır.  
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SONUÇLAR: B2M düzeyini toplam 81 hastada incelediğimizde B2M yaş, CRP, sedim, 

prokalsitonin, BK, ferritin, HES, IL-6, TNF alfa, CFS ile pozitif korelasyon gösterdiği 

saptanmıştır. Bununla birlikte B2M hemoglobin, htc, Fe/TİBC (TSAT), D-vitamini, HDL, 

albümin ve SF-36 ile negatif korelasyon gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır. B2M düzeyi 

yükseldikçe hastanın yaşam kalitesinin azaldığı korelasyon testi ile gösterilmiştir. Yaş, IL-

6, TNF-alfa değişkenlerinin arttığı ve SF-36‟nın düşük olduğu durumlarda B2M düzeyinin 

yükseldiği bulunmuştur. Akut enfeksiyon grubu ile sağlıklı hastaları karşılaştırdığımızda 

inflamatuar belirteçlerden CRP, IL-6, sedimantasyon, BK, ferritin, prokalsitonin, TNF-alfa 

düzeyi ile birlikte B2M düzeyi de yüksek saptanmıştır. Benzer şekilde RA’lı hasta grubunu 

inflamatuar belirteçler açısından OA ve sağlıklı grup ile karşılaştırdığımızda; ESH, CRP, 

prokalsitonin, ferritin, GGT, IL-1, IL-6, TNF-Alfa ile birlikte B2M düzeyi de yüksek 

saptanmıştır. Çalışma sonuçlarımız serum B2M seviyesinin kırılganlığı göstermede en az 

SF36 ve CFS skoru kadar değerli olduğunu desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: B2 Mikroglubulin, Geriatri, Kırılganlık 
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COVİD-19 Pandemisinde Geriatrik Yaş Grubu Hastalarını Göz 
Polikliniğine Getiren Bir Sebep: Konkreyon  

 

Duygu Topaktaş Emekli 

Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği (ORCID 0000-
0003-0610-2422)  

 

Özet: Her yaştan hastada hayati tehlike oluşturabilmesine karşın COVİD-19, 

sıklıla eşlik eden kronik hastalıkları ve çoklu ilaç kullanımları nedeniyle 65 

yaş üstü hasta grubununu morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. 

Yaşlanmayla birlikte tüm dokularda değişik düzeylerde yıpranma, değişim, 

dejenerasyon olduğu gibi oküler yüzeydede bir takım değişimler 

olmaktadır. Kuru göz, konjuntivaşalazis, lakrimal bezde atrofi, meibomian 

bezlerde sekresyon artışı, kapaklardaki şekil bozuklukları sulanmaya bir 

meyil, yanma, batma, gözde yabancı cisim hissi, kaşıntı, çapaklanma gibi şikayetlere 

neden olmaktadır. Bu şikayetler sıklıkla yeni değil progresif seyirlidir. Kapak taşı olarak 

da bilinen konkresyon kirpik dibi iltihabının, meibomian disfonskiyonun bir parçasıdır. 

Erken dönemde kirpik dibi temizliği, ılık pansuman, antibiyotikli damla ve pomadlar ve 

suni göz yaşları ile lubrikasyondan fayda görseler de ilerleyen ve birikimlerin konjunktiva 

yüzeyine çıkmasıyla batma ve yabancı cisim hissinde, sulanmada artış olur. Bu dönemde 

artık kürete edilmesi gerekir. Sıklıkla kazınan yer fibrozisle düzensiz tarzda iyileşir ve 

konkresyon, blefarit ve kuru göz tedavi edilmezse tekrar edebilir. Tüm dünyayı etkisi 

altına alan COVİD-19 Pandemisi, hastanaye başvuruyu, hekim tarafından muayeneyi, 

acil ya da elektif müdahaleleri zorlaştırmıştır. Buna rağmen hayat kalitesini düşüren bu 
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durum için hastaneye gelişler olmaktadır, öncelikle bu durumu bilmek, şüphelenmek ve 

atlamamak için kapak altlarının kontrolünü mutlaka yapmak gerekir.  

Amaç: Bu çalışma ile hastaneye başvuruların tedirginlik oluşturduğu bu dönemde 

yanma, batma, sulanma gibi hayat kalitesini azaltan şikayetlerin bir nedeni olan kapak 

konkresyonunun, atlanmaması gerektiğini ve göz poliklinik başvurularındaki yerini 

irdelemeyi amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16 Mart 2020-16 Mart 2021 tarihleri arasında Adana Şehir 

Eğitim ve Araştıma Hastanesi Göz Polikliniğine ciddi görme azlığı gibi bir neden 

olmaksızın (Diyabetik Retinopati, makula dejenerasyonu, cerrahi düzey katarakt, vitreus 

hemorajisi gibi) primer olarak yanma, batma, sulanma, gözde yabancı cisim hissi gibi 

şikayetlerle başvuran ve konkresyon küretajı işlemi yapılan 65 yaş üstü hastalar dahil 

edildi. Hastanemiz elektronik kayıt sistemi taraması yapılıp, konkresyon küretajı yapılan 

hastaların poliklinik notları geriye dönük incelendi. Hastaların demografik verileri ortaya 

konuldu.  

Bulgular: Çalışmaya 65-88 yaş arası 110 hasta dahil edildi. Yaş ortalamaları 78,2 idi. 50'si 

(% 45,4) Kadın, 60'ı (%54,6) Erkek idi. 16 (%14,5) hastanın 2 ya da daha fazla kapağından 

konkresyon küretajı yapıldı. 21 (%19) hastanın bir yıl içinde 2. bir vizitte tekrardan 

konkresyon küretajı yapıldı. 3 (%2,7) hastanın bir yıl içinde 3. bir vizitte tekrar 

konkresyon küretajına ihtiyacı gereksinimi oldu.  

Sonuç: Makroskobik olarak da görülebilen bu lezyonlar aile hekimi tarafından da 

farkedilenbilir.  Göz hekimine refere etme, göz hekimi tarafından küratasyon sonrası 

takip için koordineli olma, kirpik dibi temizliği, antibiyotikli damla pomad ve suni göz yaşı 

ile lubrikasyonun ihmal edilmemesi gerekliliği akılda tutulmalıdır. Oftalmolojide 
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geriatrik yaş grubu için öncelik her zaman daha iyi görmek olmakla birlikte, yanma, 

batma, sulan ma, kaşıntı, kızarıklık ve çapaklanma gibi şikayetler yaşam kalitesini azaltan 

faktörlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Batma, Epifora, Geriatri, Konkresyon, Küretaj 
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Şizofreni Tanılı Hastalarda Algılanan Sosyal Desteğin Tedaviye 
Uyum Üzerine Etkisi 

Mahmut Onur Karaytuğ1  

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana 

 

Amaç: Şizofreni tanılı hastalarda, hastaların algılamış olduğu toplumsal ve 

ailevi desteğin tedaviye uyum sürecine etkisinin araştırılması planlanmıştır.  

Yötem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı psikotik bozukluklar polikliniğine 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart 

aylarında başvuran şizofreni tanılı hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Okur 

–yazar olmayan, demansiyel özellikleri olan ve başvurduğu sırada psikotik 

alevlenmesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Morisky tedaviye 

uyum ölçeği ve klinisyen tarafından hazırlanan sosyodemografik veri 

değerlendirme ölçeği bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından doldurulmuştur. 

Ayrıca hastalardan algılanan sosyal destek ölçeğini doldurmaları istenmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam hasta sayısı 56’dır. Hastaların 14’ü kadın olup 

42’si erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 34 olarak tespit edilmiştir. Yüksekokul 

mezunu olanlarda morisky tedaviye uyumun orta düzey görülme sıklığı anlamlı bulundu 

(p=0,002). Morisky tedaviye uyum düzeyi kötü olan hastalarda aile algılanan sosyal 

destek düzeyi; morisky tedaviye uyum düzeyi iyi ve orta düzey olan hastalara göre daha 

düşük bulundu (p<0,05). Hastaların hastalık süresi ve yaş dağılımları morisky tedaviye 

uyum düzeyi iyi olan hastalarda daha düşük bulundu (p<0,05).  
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Tartışma: Araştırmamızda şizofreni tanılı hastaların ailelerinden, özel bir kişiden ve 

arkadaşlarından algıladıkları sosyal desteğin tedaviye uyum düzeylerinde anlamlı bir 

şekilde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Algılanan sosyal desteğin alt ölçeklerinden 

tedaviye uyum üzerine en etkili olan aileden algılanan sosyal destek olarak tespit 

edilmiştir. Şizofreni tanılı hastaların sosyal çevreleri kısıtlı olup iletişime geçtiği grubun 

daha çok ailelerinden oluşması bu sonucu açıklayabilir. Bu bulgu alan ile ilgili yapılan 

önceki çalışmalarda uyumludur. Hastalık süresi uzadıkça tedaviye uyumun azalmasının 

sebebi süre uzadıkça geçirilen atak sayısı artmasına ve bilişsel yeti yıkımının ön plana 

çıkabilmesine bağlı olduğu gibi hastalık süresinin uzaması hastalarda tedavinin bir işe 

yaramayacağını ve rahatsızlığında düzelme olmayacağı düşüncelerini geliştirdiğine dair 

çalışmalar da mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Tedaviye Uyum, Sosyal Destek   
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Ankara Şehir Hastanesine Polikliniklerine Gelen Hasta ve Hasta 
Yakınlarının E-Nabız Farkındalık Düzeyleri 

Gözde Kandemir1,Kaan Anıl Aydın1,Vehbi Ufuk Şahinkaya1,Tarık Eren 
Yılmaz1, Adem Özkara1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 

 

Giriş ve Amaç: Türkiye’deki telesağlık alanında hizmet veren mobil 

uygulamalardan biri olan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, vatandaşların tüm 

sağlık kayıtlarını her zaman yanlarında taşıyabildikleri, istedikleri yerde ve 

zamanda kendi sağlık geçmişlerine erişebildikleri bir sistemdir. E-Nabız ile e-

Devlet uygulamaları entegre olup kişi güvenli ve kolay bir şekilde sisteme 

giriş yaparak sağlık verilerini istediği süre kadar istediği hekimle 

paylaşabilmektedir. e-Nabız ile tüm vatandaşlar kendilerine ait her türlü 

detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına internet ortamından 7 gün 24 saat 

erişebilmektedir. 2015 yılından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanan bu sistemin 

farkındalığı ise istenilen seviyede değildir. Bunun altında yatan birçok neden bulunmakla 

beraber ilgili kullanıcıların e-Nabız sistemi içindeki çeşitli uygulamaların kullanımının ve 

farkındalığının az olduğu da klinik deneyimlerimizden anlaşılmaktadır. E-Nabız içindeki 

farklı uygulamaların ne oranda bilindiği ve kullanıldığının araştırılması ve hedef 

kitlemizin e-Nabız sistemi farkındalık düzeyini değerlendirmek amacıyla bu çalışmanın 

yapılması planlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız analitik tipte kesitsel bir araştırmadır. Araştırmamızın 

evrenini Ankara Şehir Hastanesine polikliniklere başvuru amacıyla gelen hasta ve hasta 

yakınlarından oluşmaktadır. Anket formu araştırmacılar tarafından yapılandırılmıştır. 
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Anket formunda kişilerin sosyodemografik özellikleri, e-nabız farkındalıkları, bu 

uygulamayı kullanıp kullanmadığı, kullananların uygulama hakkındaki bilgi düzeyleri 

sorgulanmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 23 programı ile yapıldı.  

Bulgular: Çalışmamıza ardı sıra şeklinde katılmayı kabul eden 300 kişinin çoğunluğunu 

kadınlar (%63,7) oluşturmuştur. Katılımcıların yaş aralığı 18-70 arasında olup ortancası 

36 olarak saptanmış ve çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu görülmüştür (%39). 

Araştırmaya katılanların %29,3'ünün e-nabız sisteminden haberdar olmadığı ve ilk kez 

bu uygulamayı duydukları ortaya çıkmıştır. Haberdar olanlar ise en çok %31,3 ile internet 

ve sosyal medya üzerinden bu uygulamayı duyduklarını belirtmiştir. Diğer taraftan 

haberdar olup kullanmayanların oranı %44'tür. E-nabız kullananların oranı tüm 

katılımcılarda %41 olarak tespit edilmiştir. E-nabız kullananların %61,8'i bu sistemden 

memnun olduğunu, %33,3'ü çok memnun olduğunu belirtmiştir (genel 

memnuniyet:%95,1). E-nabız kullananların %58'i "muayene olduğum hekim" ile, 

%22,7'si "sadece aile hekimim" ile verilerinin paylaşılmasına izin vermiştir. Haberdar 

olanlardan %43,5' inin aktivasyon kodu ile sağlık verilerinin o an muayene olduğu hekim 

ile paylaşabileceğini bildiği saptanmıştır. E-nabız hizmetleri içinde en çok bilinen ve 

kullanılan özelliğin %55,6 ile “tahlil sonuçlarının görülmesi” olduğu görülmüştür. Bunu 

sırasıyla “reçetelere erişim” ve “hastalık bilgilerinin görülmesi” takip etmiştir. Hizmetler 

içerisinde en az bilinen özellik ise “kemik iliği, kan ve organ bağışı” bölümü olduğu tespit 

edilmiştir.  

Sonuç: Öğrenim durumu yüksek olanların ve kentte yaşayanların daha ziyade e-nabız 

sistemi farkındalığının olduğu saptanmıştır. Telesağlık; bireylerin hastalıkları ile verilere 

kolaylıkla ulaşıp sağlık okur-yazarlığına katkı sağlayarak hastaların hastalıklarını daha 
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bilinçli ve doğru yönetmeye, bu sayede sağlıklı yaşam sürelerini uzatarak 

bağımsızlıklarını arttırmaya ve bunların sonucu olarak da sağlık harcamalarını 

düşürmeye yönelik büyük bir role sahip olduğu düşünüldüğünde ve kullananların yüksek 

memnuniyeti dikkate alındığında, E-nabız sisteminin daha verimli kullanılabilmesi adına 

toplum tarafından farkındalığının artırılması ve kullanımının desteklenmesi gerektiği bu 

çalışma ile ortaya koyulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Telesağlık, Mobil Sağlık Uygulaması, Teletıp, e-Nabız  

GİRİŞ 

Tüm dünyada mobil sağlık uygulamaları incelendiğinde; 2011 senesinde Dünya Sağlık 

Örgütünün mobil sağlık hakkında gerçekleştirdiği çalışmada; üye olan ülkelerin 

%83’ünde en az bir tane mobil sağlık uygulaması hakkında çalışma gerçekleştirmiştir. 

Üye olan ülkelerden %75’inin dört veya daha fazla telesağlık uygulaması var iken, 19 

ülkede ise herhangi bir mobil sağlık uygulamasında dair bir çalışma tespit edilmemiştir. 

(World Health Organization, 2011). Mobil sağlık uygulamaları, “eğitim ve öğretim, bakım 

sonrası destek, hasta izleme, hastalık ve salgın gözetimi, acil tıbbi yanıt sistemleri, sağlık 

bilgi sistemleri, mobil öğrenme ve sağlık finansmanı uygulamaları gibi başlıklarda” yer 

almaktadır (Kopmaz ve Arslanoğlu, 2018). Türkiye’de mobil sağlık uygulamaları Sosyal 

Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve özel sektör tarafından yapılmaktadır. Ülkemizdeki 

mobil sağlık uygulamaları örnekleri incelendiğinde; birçok özel şirket uygulamaları 

olduğu gibi kamusal alanda MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) ve e-Nabız (Kişisel 

Sağlık Sistemi) gibi uygulamalar ön planda yer almaktadır. Ayrıca Karar Destek Sistemi, 

Tele Radyoloji Sistemi, SİNA (Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler), Mekânsal İş Zekâsı 

ve e-Rapor gibi uygulamalar da kullanılmaktadır (Tezcan, 2016; T.C. Sağlık Bakanlığı 
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Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2020). Sağlık Bakanlığı, 2014 senesinde 

“vatandaş odaklı mobil sağlık uygulamalarına” yönelik ayrıntılı araştırma 

gerçekleştirmiştir. Bu yürütülen araştırmalar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının resmi 

mobil uygulama hesaplarının, ilgili mobil uygulama tedarikçileri ile entegrasyonu 

gerçekleştirilmiştir (Güngör Ketenci, 2021). Bu çalışmalar sonucunda e-Nabız Kişisel 

Sağlık Sistemi oluşturulmuştur. Böylelikle Sağlık Bakanlığı, bireylerin daha kaliteli ve 

ihtiyaç duyduğu hizmeti almasını sağlamayı ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır. Bu şekilde hem sağlık kurumlarının dijitalleştirmesine destek 

olunmakta hem de bireylerin aldığı sağlık hizmeti ile ilgili tüm detaylara erişiminin 

kolaylaştırması sağlanmaktadır. Ülkemizdeki mobil sağlık uygulamalardan biri olan e-

Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, yurttaşların tüm sağlık kayıtlarını her zaman yanlarında 

taşıyabildikleri, istedikleri yerde ve zamanda kendi sağlık geçmişlerine erişebildikleri bir 

sistemdir. E-Nabız ile e-Devlet entegre olup kişi güvenli ve kolay bir şekilde sisteme giriş 

yaparak sağlık verilerini istediği süre kadar istediği hekimle paylaşabilmektedir. E-Nabız 

ile tüm vatandaşlar kendilerine ait geçmiş ve şimdiki hastane başvuruları, laboratuvar 

tetkik, tahlil, reçeteleri ve radyolojik görüntülemeleri gibi birçok sağlık kayıtlarına 

internet ortamından 7 gün 24 saat erişebilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2019).   

2015 senesinde kullanılmaya başlanan e-Nabız uygulamasına T.C. kimlik numarası ve e-

Devletten veya aile hekimlerinden alınan şifre ile erişim sağlanmaktadır. Uygulama 

içerisinde bulunan bölümler şu şekildedir; “Profilim”, “Grafikler”, “En Yakın Hastane”, 

“Randevularım”, “Hastalıklarım”,  “Reçetelerim”, “Radyoloji Görüntülerim”,  

“Tahlillerim” “Alerjilerim”, “Raporlarım”, “Dokümanlarım”, “Acil Durum Notlarım”, “Aşı 

Takvimim”, “Kemik İliği ve Kan Bağışı” ve “Organ Bağışı” bölümüdür. Özellikle e-Nabız 
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kullanıcılarının uygulama üzerinden, kişilerin bağışlamak istedikleri organlarını seçip 

bildirimi iletmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından aranarak gerekli 

bilgilendirmelerin yapıldığı organ bağışı bölümü de kullanıcıların hizmetine 

sunulmaktadır (Karakethüdaoğlu, 2019). 

Bu detaylı bilgilerin olması sadece hastalar için değil başvurdukları sağlık kuruluşunda 

çalışan hekimler içinde oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Özellikle kronik rahatsızlığı 

olan hastalar, sürekli sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarından dolayı hem ülke 

ekonomisinin sağlık giderleri açısından bir yük oluşturmakta hem de hastanın bu tedavi 

sürecinde para, zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Mobil sağlık uygulamaları 

hekimin, hasta verilerine anlık olarak erişebilmesi gereksiz ya da mükerrer tetkiklerin 

önüne geçilebilmesi ile ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Kısacası 

sağlığın kişiselleştirilmesinde; kronik hastalık yönetimi, bağımsız yaşama ve sağlığı 

koruma modelleri ön plana çıkmaktadır. Mobil teknolojilerin; kişiler hastalıkları ile 

verilere kolaylıkla ulaşıp sağlık okur-yazarlığına katkı sağlayarak hastaların hastalıklarını 

daha bilinçli ve doğru yönetmeye,  bu sayede sağlıklı yaşam sürelerine olumlu katkı 

sağlayarak daha bağımsız yaşam sürmelerine ve sonuç olarak da sağlık giderlerini 

azaltmaya yönelik büyük bir role sahip olacağı düşünülmektedir (Tezcan, 2016). 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıkla ilgili küresel sorunların başında, “tüm ülkelerde 

sağlık harcamalarının yüksekliği, yüksek sağlık harcamalarına rağmen hizmet kalitesi ve 

hizmete erişimin beklenen düzeylerde olmaması ve doktor-hemşire açığı” yer 

almaktadır (World Health Organization, 2012). Onlarca soruna ilişkin sağlık politikası 

karar vericilerinin gelecekle ilgili planlamaları ise; “kendi sağlığını korumaya ve 

yönetmeye yönlendirilmiş bir toplum, hastalık sağaltımından sağlıklı yaşam yönetimine 

http://www.daahk.org/


 

20th International 

Eastern Mediterranean Family Medicine Congress  
                  20th – 23rd MAY 2021 

 

                www.daahk.org 

 

1382 

odaklanmış bir bakış açısı, doğumdan ölüme tıbbi verilerin işlendiği ve bilgi haline 

getirildiği, tababetin kanıta dayalı yapılmasını sağlayan bir alt yapı, hastanın odakta 

olduğu entegre bir bakım konsepti, sürdürülebilir finansal modeller” olarak sıralanabilir 

(World Health Organization, 2011). Sıralanan çözümlere ilişkin kullanılabilecek en 

önemli fırsatlardan biri de mobil sağlık uygulamalarıdır. Mobil sağlık uygulamalarından 

biri olan E-nabız sistemi 2015 yılından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

sistemin farkındalığı ise istenilen seviyede değildir. Bunun altında yatan birçok neden 

bulunmakla beraber ilgili kullanıcıların e-Nabız sistemi içindeki çeşitli uygulamaların 

kullanımının ve farkındalığının az olduğu da klinik deneyimlerimizden anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmada da Ankara ilinde Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara Şehir Hastanesine 

polikliniklere başvuru amacı ile gelen hastaların ve hasta yakınlarının e-Nabız sistemine 

dair farkındalık düzeylerini saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu uygulama içindeki farklı 

parametrelerin ne oranda bilindiğinin ve kullanıldığının araştırılması amacıyla bu 

çalışmanın yapılması planlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Yapılan araştırma analitik tipte kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Eylül 

2019 tarihinde Ankara Şehir Hastanesine polikliniklere başvuru amacı ile gelen erişkin 

hasta ve hasta yakınları oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 300 olarak alınmıştır. 

Araştırma yüz yüze anket uygulama yöntemi ile ardı sıra şeklinde hedef kitleye 

uygulanmıştır. Anket içeriğini sosyo-demografik bilgileri içeren 5 soru, sağlık 

verilerimizin kayıtlarının tutulduğu ve hekimlerle paylaşılabileceğini bilip bilmedikleri, 

bu verileri hangi hekimlerle paylaşılmasına izin verdikleri, E-Nabız uygulamasından 

haberdar olup olmadıkları, haberdar olanların ne şekilde haberdar oldukları, bu sistemi 
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kullanıp kullanmadıkları, kullananların ise uygulama içeriği bilgi düzeylerini sorgulayan 

sorular oluşturmaktadır. 

Kişilerden elde edilen verilerin istatistikî değerlendirmesi SPSS23 paket programı ile 

tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. İkili karşılaştırmalarda pearson ki-kare testi 

uygulanmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Çalışma için gerekli etik kurul 

onayı alınmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmamıza katılmayı kabul eden 300 kişinin çoğunluğunu kadınlar (n:191; %63,7) 

oluşturmuştur. Yaş aralığı 18-70 arasında olup ortancası 36 olarak saptanmıştır. 

Katılımcıların çoğunluğunu üniversite mezunu kişiler oluşturmuştur (% 39, n:117 kişi). 

Araştırmaya katılanların %29,3’ü e-nabız sisteminden haberdar olmayıp ilk kez 

duydukları görülmüştür. Haberdar olanlar da en çok %31,3 ile internet ve sosyal 

medyadan bu uygulamayı öğrendiklerini belirtmiştir. Diğer taraftan haberdar olup e-

nabız sistemini kullanmayanların oranı ise %44’tür. E-nabız kullananların oranı tüm 

katılımcılarda %41 (n:123 kişi)’dir. E-nabız kullananların %61,8’i bu sistemden memnun 

olduğunu,%33,3’ü çok memnun olduğunu belirtmiştir, yani toplam memnuniyet oranı 

%95,1 olarak saptanmıştır. E-nabız kullananların %58’i “muayene olduğum hekim” ile, 

%22,7’si “sadece aile hekimim” ile verilerinin paylaşılmasına izin vermiş olduğu 

saptanmıştır. E-nabız hizmetleri içinde en çok bilinen ve kullanılan özellik %55,6 ile 

“tahlil sonuçlarının görülmesi”dir. Bunu sırasıyla “reçetelere erişim” ve “hastalık 

bilgilerinin görülmesi” takip etmiştir. Hizmetler içerisinde en az bilinen özellik “kemik 

iliği, kan ve organ bağışı”dır. 
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Katılımcıların öğrenim durumu arttıkça; sağlık verilerinin kayıtlarının tutulduğunu ve 

hekimlerle paylaşılabileceğini bilenlerin arttığı (p<0,001)(Tablo1); e-nabız sisteminden 

haberdar olanların arttığı (p<0,001)(Tablo 1) ve e-nabız kullanma oranının arttığı 

görülmüştür (p=0,017) (Tablo 2). 

Tablo 1. Katılımcıların öğrenim durumu ile sağlık verilerinin kayıt altına alındığı hakkında bilgi 

düzeyleri ve e-nabız sisteminden haberdar olma düzeyleri 

 Sağlık verileri kayıtlarının 
tutulduğu ve paylaşıldığını 
bilme 

E-nabızdan haberdar 
mısınız? 

Total  

Evet Hayır  Evet Hayır, ilk 
defa duydum 

 

Öğrenim 
Durumu 

İlköğretim 63 32 44 51 95 

Lise  66 18 62 22 84 

Üniversite  108 9 110 7 117 

Okur-yazar değil 1 3 0 4 4 

Total  238 62 216 84 300 

 

Tablo 2. Katılımcıların öğrenim durumu ile e-nabız sistemini kullanma düzeyleri 

 E-nabız kullanıyor musunuz? Total  

Evet Hayır 

Öğrenim Durumu İlköğretim 20 24 44 

Lise  30 32 62 

Üniversite  73 37 110 

Total  123 93 216 

 

Katılımcılarda kentte yaşayanların kırsalda yaşayanlara göre; Sağlık verilerinin 

kayıtlarının tutulduğunu ve hekimlerle paylaşılabileceğini daha çok bildikleri (p=0,034) 

ve e-nabız sisteminden haberdar olanlarının fazla olduğu görülmüştür(p=0,001) (Tablo 

3). 
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Tablo 3. Katılımcıların yaşam yeri ile sağlık verileri kayıtlarının tutulması hakkında bilgi düzeyi ve e-

nabız sisteminden haberdar olma düzeyi 

 Sağlık verileri kayıtlarının 
tutulduğu ve paylaşıldığını 
bilme 

E-nabızdan haberdar 
mısınız? 

Total  

Evet Hayır  Evet Hayır, ilk 
defa 
duydum 

Yaşam Yeri Kırsal  15 9 10 14 24 

Kent  223 53 206 70 276 

Total  238 62 216 84 300 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Yapılan başka çalışmalarda katılımcılarının %62,1’inin e-Nabız uygulamasından 

haberdar olmadığı görülmektedir (Yeşiltaş, 2018). Sağlık hizmeti alanların %51,1’inin, 

sağlık çalışanlarının ise %71,2’sinin e-Nabız’ı duyduğunu belirtmiştir (Ekiyor ve Çetin, 

2017). Her iki çalışmada da e-Nabız uygulamasından toplumun yaklaşık olarak yarısının 

haberdar olmadığı görülmektedir. Bizim çalışmamızda ise farkındalık daha yüksek olarak 

saptanmıştır (%70,7). Öğrenim durumu arttıkça farkındalık düzeyi de artmaktadır. Aynı 

zamanda çalışmamızda farkındalık düzeyinin yüksek olmasını etkileyen faktörlerden 

birisi de çalışmaya katılan kişilerin %39’u üniversite mezunu olmasıdır. E-Nabız 

uygulamasını kullananların yüksek memnuniyeti dikkate alındığında, E-nabız sisteminin 

daha verimli kullanılabilmesi adına toplum tarafından farkındalığının Aile Hekimlerince 

de desteklenmesi gerekmektedir. Çalışmamızdan çıkan sonuca göre E-nabızdan 

haberdar olma şekli en yüksek oranla internet ve sosyal medya olması nedeniyle Sağlık 

Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar tarafından E-Nabız sisteminin tanıtımı ağırlıklı olarak 

internet aracılığı ile yapılabilir. Kırsal bölgede yaşayan kişilerin haberdar olma oranının 
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anlamlı derecede düşük olması internet alt yapısının yetersizliği ve internete ulaşım 

güçlüğü olabilir. Bunun için televizyon aracılığıyla kamu spotu ve reklam faaliyetlerini 

arttırmaya yönelik girişimler yapılabilir. Ayrıca kırsal hekimlik de yapan Aile 

Hekimlerince farkındalık artırılabilir. Bu şekilde farkındalığın arttırılması, sağlıklı yaşam 

bilincinin gelişmesi ile mobil sağlık uygulamalarının kullanımı gün geçtikçe artış 

göstereceği öngörülmektedir. e-Nabız uygulamasının kullanımı; bireylerin kendi sağlık 

arşivini oluşturmasına, sağlık göstergelerini yakından takip etmesine, mükerrer 

tetkiklerin önüne geçilmesine, gereksiz hastane başvurularının azaltılması ve sağlık 

okuryazarlığının arttırılmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir (Güngör Ketenci, 

2021) 

Ayrıca çalışmamız e-nabız sisteminin alt parametrelerinin farkındalık ve kullanımı adına 

ülkemizde yapılmış ilk çalışmalardan biri olup organ bağışı hakkındaki e-uygulamanın 

daha ön plana çıkartılacak düzenlemelere ihtiyacın olduğunu göstermiştir. 
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Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrası Reçete Edilen Osteoporoz 
İlaçlarının Kullanım Oranları  

Bertan Cengiz  

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (ORCID: 0000-0003-1069-
3990)  

 

Amaç Kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastalarda taburculuk sırasında 

reçete edilen anti-osteoporoz ve kalsiyum-D vitamini kombinasyonunu 

içeren ilaçların kullanım oranlarının ve buna etki eden faktörlerin 

belirlenmesi  

Gereç ve Yöntem Kalça kırığı nedeniyle osteosentez, hemiartroplasti veya 

total kalça protezi cerrahi yöntemlerinden herhangi birisi ile 2018-2019 

yılları arasında tedavi edilmiş olan hastaların ameliyat sonrası 2. Hafta, 3. 

Ay, 6. Ay ve 1. Yıldaki kontrol muayeneleri retrospektif olarak incelenmiştir. 

Hastalara taburculuk sırasında reçete edilmiş olan anti-osteoporoz ve kalsiyum-D 

vitamini kombinasyonu ilaçlarının kullanımı, muayene kayıtlarından tespit edilmiştir. 

Elde edilen veriler değerlendirilerek, ameliyat sonrası ilk yıl süresince, reçete edilen bu 

ilaçların hangi oranda kullanıldığı ve kullanım oranının hastanın yaşı, cinsiyeti, eğitim 

durumu ile olan ilişkisi ortaya konulmuştır.  

Bulgular Bu tarihler arasında toplam 96 hasta kalça kırığı sebebiyle opere edilmiş olup, 

bu hastaların 7’ sinin (%7,3) ilk yıl içinde vefat ettiği anlaşılmıştır. Geriye kalan 89 hasta 

iki gruba ayrılarak, ilaçlarını düzenli kullanan hastalar grup A, düzenli ilaç kullanımı 

olmayan hastalar grup B olarak ayrılmışlardır. Grup A’da toplam 72 hasta (%80,9), grup 

B ‘de ise toplam 17 hasta (%19,1) bulunmuştur. Yaş ortalaması grup A’da 72,6 iken, grup 
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B’ de 77,8 olarak bulunmuştur. Grup A’da 58 erkek (%80,6), 14 kadın (%19,4) hasta 

varken, grup B’de 9 erkek (%52,9), 8 kadın (%47,1) hasta vardır. Grup A’ daki hastaların 

14’ü (%19,4) okur yazar değilken, 36 hasta (%50) ilkokul mezunu, 22 hasta (%30,6) lise 

ve üstü okul mezunu iken; grup B’deki hastaların 7’ sinin (%41,2) okur yazar olmadığı, 

8’inin (%47,1) ilkokul mezunu ve 2’sinin (%11,7) lise ve üstü okul mezunu olduğu 

saptanmıştır.   

Sonuç Hasta yaşı artışı, erkek cinsiyet ve eğitim durumunun azalması, kalça kırığı sonrası 

anti-osteoporoz ilaçları ve kalsiyum- D vitamini kombine tedavilerinin düzenli şekilde 

kullanımını azaltan faktörlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, Anti-osteoporoz ilaçlar, kalsiyum, vitamin D, ilaç 

kullanımı 
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Covid-19 Pandemisi ve Etik İlkeler İkilemi  

Mehmet Karataş1, Engin Burak Selçuk2, Turgay Karataş3  

 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı    

 

Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok alışkanlığımızın değişime uğradığı bir 

süreçten geçmekteyiz. Seyahat/sokağa çıkma yasakları, sosyal/fiziksel 

mesafeyi artırmak, tokalaşmamak, düğün/cenaze merasimlerinin 

yapılmaması, inanç/adet/örf değer ritüellerinin yerine getirilmemesi, belli 

yaş gruplarının özellikle daha sıkı yasaklara maruz kalması gibi sosyal 

yaşamımızda alışık olmadığımız değişimlere neden olmuştur. Sağlık hizmeti 

sunumunda da Covid-19 tanı sürecinden, tanının pozitif olmasıyla yada 

temaslı duruma düşmesiyle kişinin maruz kaldığı izolasyon süreci, PCR testi 

pozitif olanlara uygulanacak tedaviden toplumun bağışıklığa kavuşması için üretilen 

aşıların insanlara uygulanmaya çalışılmasına kadar geçen büyük bir süreç içerisinde 

birçok etik analizin yapılması gereken konu mevcuttur. Hali hazırda bulunan etik ilkeler 

çerçevesinde baktığımızda yaşadığımız bu pandemi sürecinin oldukça fazla etik ikilem 

içerdiğini söylemek mümkün görünmektedir. Sadece özerklik ilkesi içinden bakıldığında 

kişilerin özerkliği nedeniyle bütün bu yaşanan kısıtlama, tedbir, teşhis/tedavi süreçlerini 

reddetme hakkı olmalı mı? Yoksa toplum daha önemli diyerek mi bütün bu olanları izah 

etmek mi gerekir? Toplum bireyin beklenen davranışı sergilememesi nedeniyle birçok 

değer yargısıyla kişiyi baskı altına alabilir. Yaşanan bu süreç içerisinde toplumun 

pandemi nedeniyle yukarıda bahsettiğimiz önemli kabul edilen birçok değer işlevini 
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yitirmiş görünmektedir. Özerk seçimlerine göre insanın davranabilmesi için toplumsal 

otoriteden bağımsız bir şekilde kişinin özgür olması gerekmektedir. Ancak, Covid-19 

pandemisi gibi olağanüstü durumlarda etik sorunlar, bireylerin kısıtlanmasından belli 

süreçlere zorunlu tabi tutulmasına kadar geniş bir alanda içinde ikilemleri barındırması 

ile etik ilkeleri zorlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pandemi, Etik 
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Anatomik Olarak Kasık Bölgesinde Yerleşmiş Hernilerin, 
Hastaların Demografik ve Klinik Bulguları ile Olan İlişkisinin 
Değerlendirilmesi    

 

Turgay Karataş1, Engin Burak Selçuk2, Mehmet Karataş3, Cemil Çolak4  

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı  
3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  
4 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı    

 

Amaç: En sık görülen cerrahi hastalıklardan biri kasık fıtıklarıdır. Kasık fıtığı 

onarımı en sık yapılan cerrahi operasyonlardan biridir. Kasık fıtıklarını 

inguinal ve femoral herniler oluşturmaktadır. İnguinal hernileri ise indirekt, 

direkt ve pantolon inguinal heniler meydana getirmektedir. Bu çalışma, 

kasık ve inguinal herni tipleri ile hastaların cinsiyeti, yaşı, boyu, ağırlığı, BMI 

değeri, taraf, primer ya da nüks, inkarserasyon varlığı, kese içeriği, 

inkarserasyona bağlı organ nekrozu, yandaş patoloji arasındaki ilişkiyi araştırmak 

amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Kasık fıtığı tanısıyla 3 yıl süresince ameliyat edilen 1237 hastanın 

dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyeti, yaşı, boyu, ağırlığı, BMI 

değeri, kasık herni tipleri (inguinal ve femoral herni), inguinal herni tipleri (indirekt, 

direkt, pantolon herni), tarafı (sağ, sol, bilateral), primer ya da nüks olması, 

inkarserasyon varlığı, fıtık kesesi içeriği, inkarserasyona bağlı organ nekrozu varlığı, 

yandaş patolojileri kaydedildi.  
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Bulgular: Kasık fıtığı tanısıyla ameliyat edilen toplam 1237 hasta vardı. Hastaların 173 ‘i 

(14%) kadın, 1064’ü (86%) erkekti. Hastalardaki kasık hernilerinde, inguinal herni 1178 

(% 95.2) adet, femoral herni 59 (%4.8) adet olarak saptandı. Hastalardaki inguinal 

hernilerde, indirekt inguinal herni 741 (%59.9) adet, direkt inguinal herni 264 (%21.3) 

adet, pantolon herni 176 (%14.2) adet olarak saptandı. Kasık hernisi tipleri ile cinsiyet 

arasında anlamlı ilişki saptandı. İnguinal herniler erkek cinsiyette femoral herniler ise 

kadın cinsiyette anlamlı olarak yüksek bulundu (P<0.0001). Kasık hernisi tipleri arasında 

boy ve ağırlık değerleri bakımından anlamlı fark varken, yaş ve BMI bakımından anlamlı 

fark yoktu. Boy ve ağırlık değerleri inguinal hernilerde anlamlı olarak daha yüksek 

bulundu (P=0.000, P=0.003). Kasık herni tipleri ile inkarserasyon arasında anlamlı bir 

ilişki saptandı. Femoral hernilerde inkarserasyon oranı inguinal hernilerden anlamlı 

olarak yüksek bulundu (P=0.0001). Kasık herni tipleri ile inkarserasyona bağlı organ 

nekrozu arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Femoral hernilerde inkarserasyona bağlı 

organ nekrozu oranı, inguinal hernilerdeki orandan anlamlı olarak yüksek bulundu 

(P=0.0001). İnguinal herni tipleri ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki saptandı. Her üç tip 

inguinal herni erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek bulundu. (P<0.022). İnguinal herni 

tipleri arasında yaş ve boy değerleri bakımından anlamlı fark saptanırken, ağırlık ve BMI 

bakımından fark saptanmadı. Direkt hernideki ve pantolon hernideki yaş değerleri 

anlamlı olarak, indirekt herniden daha yüksekti (P=0.022, P=0.030). Ayrıca pantolon 

hernideki boy değerleri direkt herniden anlamlı olarak daha yüksekti (P=0.007). İnguinal 

herni tipleri ile inkarserasyon arasında da anlamlı ilişki saptandı. İndirekt hernia ile 

pantolon herniadaki inkarserasyon oranları, direkt herniadaki inkarserasyon 

oranlarından anlamlı olarak yüksek bulundu. (P=0.0001). İnguinal herni tipleri ile fıtık 

kesesinde organ varlığı arasında ise anlamlı ilişkiye rastlanıldı. İndirekt inguinal 
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hernilerdeki fıtık kesesinde organ varlığı oranı, direkt inguinal herni ve pantolon 

hernideki orandan anlamlı olarak yüksek bulundu (P=0.0001). İnguinal herni tipleri ile 

inkarserasyona bağlı organ nekrozu arasında ise anlamlı bir ilişki yoktu (P=0.203).  

Sonuç:  Kasık hernilerinde; inguinal herniler erkek cinsiyette femoral herniler ise kadın 

cinsiyette anlamlı olarak yüksek bulundu. Boy ve ağırlık değerleri inguinal hernilerde 

anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Femoral hernilerde inkarserasyon oranı inguinal 

hernilerden anlamlı olarak yüksek bulundu. Femoral hernilerde inkarserasyona bağlı 

organ nekrozu oranı, inguinal hernilerdeki orandan anlamlı olarak yüksek bulundu. 

İnguinal hernilerde; her üç tip inguinal herni erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek 

bulundu. Direkt hernideki ve pantolon hernideki yaş değerleri anlamlı olarak, indirekt 

herniden daha yüksekti. İndirekt hernia ile pantolon herniadaki inkarserasyon oranları, 

direkt herniadaki inkarserasyon oranlarından anlamlı olarak yüksek bulundu. İndirekt 

inguinal hernilerdeki fıtık kesesinde organ varlığı oranı, direkt inguinal herni ve pantolon 

hernideki orandan anlamlı olarak yüksek bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, İnguinal herni, Demografi 
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Çocuklarda Göğüs Ağrısının Etyopatogenez Yönünden 
Değerlendirilmesi  

 

Şenay Zırhlı Selçuk1, Gülendam Koçak2 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 
Nefroloji Bilim Dalı (ORCID 0000-0002-7886-2984)  
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 
Kardiyoloji Bilim Dalı (ORCID 0000-0002-7061-0141)  

 

Giriş ve Amaç: Göğüs ağrısı çocukluk ve genç erişkin döneminde oldukça sık 

görülen bir yakınmadır. Çocuklarda yapılan istatistiklerde çocuklarda göğüs 

ağrısı doktora başvurular içinde baş ağrısı ve karın ağrısından sonra üçüncü 

sırada yer almaktadır.  ABD’ de her yıl 650000 çocuk göğüs ağrısı yakınması 

ile doktora başvurmaktadır. Acil servise bu şikayetlerle başvuru sıklığı 

3:1000 ile 6:1000 arasında değişmektedir. Erişkinlerdeki göğüs ağrısının 

kardiyovasküler hastalıklarla ve ani ölümle ilişkisi bilindiğinden çocuklardaki ağrıya 

aileler ve sağlık personeli en üst düzeyde önem vermektedir.  

Son zamanlarda özellikle genç sporcularda kalp hastalıklarına bağlı ani ölümlerle ilgili 

yayınların basın ve televizyonlarda oldukça sık yer almaktadır. Bununla beraber tıp 

çevrelerince ateroskleroz yaşının küçüldüğüne dair yayınlar dikkat çekmektedir. 

Bunların sonucunda her ne kadar kalp hastalıkları çocukluk çağında nadir görülse de 

göğüs ağrısı olan çocuklar ve aileleri genellikle bir kalp hastalığı olduğunu düşünerek 

doktora gelmektedir. Çalışmamızın amacı 1 Mart-1 Aralık 2004 tarihleri arasında İnönü 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Polikliniğine göğüs ağrısı şikâyetiyle 
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başvuran çocuk ve adolesanlarda göğüs ağrısı etyolojisini araştırmak ve göğüs ağrısına 

demografik ve sosyal parametrelerin etkisini incelemektir. 

Genel Bilgiler: Göğüs ağrısı, göğüs duvarına ait yapılardan, göğüs kafesi içindeki 

organlardan kaynaklanabileceği gibi karın kaynaklı ağrının göğüse yayılması sonucu da 

oluşabilir. Değişik çalışmalarda göğüs ağrısı nedenlerinin sistemlere göre dağılımı şu 

şekilde sıralanmıştır. 

İdiopatik(%12-85) 

Kas ve iskelet sistemi (%15-31) 

Solunum sistemi (%12-21) 

Psikiyatrik (%5-17) 

Gastrointestinal sistem (%4-7) 

Kardiyovasküler sistem (%4-6) 

Diğer (%4-21) 

Kardiyak kökenli göğüs ağrıları: En çok endişelenilen durum olmasına karşın çocuk ve 

ergenlerde göğüs ağrısı sebeplerinin %5’inden azını oluşturmaktadır. Göğüs ağrısının 

nefes darlığı, terleme, senkop, presenkop, çarpıntı ile birlikte olması ve ailede geçirilmiş 

kardiyak cerrahi ya da erken, ani, beklenmedik ölüm hikâyesi kalp hastalığını 

düşündürmelidir. Ayrıca bu bulgular olmasa da egzersizle olan göğüs ağrıları da mutlaka 

incelenmelidir.  

Kalp kaynaklı olmayan göğüs ağrısı: Pediatrik kardiyolog açısından göğüs ağrısının kalp 

dışı kaynaklı olduğunu saptamak rahatlatıcıdır. Kardiyak kökenli göğüs ağrısı nadir 

görüldüğü için kalp dışı nedenleri ayrıntılı bilmek gerekir. İncelemeye ciltten başlanarak 
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kas ve iskelet sistemi, göğüs duvarı, plevra, akciğerler, gastrointestinal sistem sırasıyla 

incelenmelidir. 

Psikojenik kaynaklı göğüs ağrıları: Çocuk ve ergenlerde göğüs ağrılarının %5-10’undan 

sorumludur. Ülkemizde yapılan bir çalışmada, pediatrik kardiyoloji bölümüne göğüs 

ağrısı nedeniyle başvuran hastaların %74’ünde psikiatrik semptomlara rastlandığı 

bildirilmektedir.  

Göğüs ağrısı olan çocukların değerlendirilmesi: Vakaların çoğunda göğüs ağrısının tanısı 

anamnez ve fizik muayene ile saptanabilir ve ileri incelemeler için sevk kararı verilir.  

Göğüs ağrısının başlama zamanı, süresi, sıklığı, vasfı, şiddeti, lokalizasyonu, yansıması, 

artıran ve hafifleten nedenler araştırılmalıdır. Muayene eden kişi en başta ağrının sıklığı 

ve şiddetini saptamalıdır. Sürekli ya da çok sık olan şiddetli ağrı çok ciddi bir etyolojiye 

bağlı olmamasına rağmen çocuğun günlük aktivitesini engeller ve büyük olasılıkla strese 

bağlıdır. Gece uykudan uyandıran göğüs ağrısının organik olma ihtimali fazla olsa da her 

zaman önemli olduğu anlamına gelmez. 

Fizik muayene: Anormal fizik muayene bulguları ile organik hastalık varlığı arasında çok 

güçlü bir korelasyon vardır.  Muayene eden hekim göğüse odaklanmadan önce dikkatli 

bir genel fizik muayene yapmalıdır. Hastanın vital bulgularına ve genel görünümüne 

dikkat edilmelidir. Öncelikle acil müdehale edilmesi gereken bir durum varlığı ekarte 

edilmelidir. Muayene sırasında emosyonel stres varsa not edilmelidir. Pediatrik 

hastaların az bir kısmında göğüs ağrısı kalp ile ilişkili olduğundan fizik muayenenin 

başlangıcında diğer nedenler üzerinde yoğunlaşmak ve kalp muayenesini sonraya 

ertelemek uygun olacaktır. Bu sebeple muayeneye göğüs duvarı derisi ile başlanmalı ve 

sırası ile göğüs duvarının kas ve kemik yapısı, plevra, akciğerler ve karın muayene 
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edilmelidir. Kalp; aritmi, üfürüm, azalmış kalp sesi, akciğerler; ral, ronküs, wheezing, 

azalmış solunum sesi açısından dikkatli oskülte edilmelidir. Göğüs duvarı palpasyonunda 

hassasiyet ve subkutan hava bulgusuna dikkat edilmelidir. Femoral nabızlar ve 

ekstremiteler muayene edilmelidir.  

 Laboratuvar incelemeleri: Göğüs ağrısında ilgili sisteme göre laboratuvar tetkiki 

yapılmalı ve hayatı tehdit eden kardiyak nedenlere ait araştırma öncelik taşımalıdır. Eğer 

göğüs ağrısının spesifik tanısına ulaşmak için hikaye ve fizik muayene yeterli değilse 

laboratuvar testlerinin çok yardımcı olması muhtemel değildir. Laboratuvar çalışmaları 

genellikle klinik olarak şüphe edilen anormal bulguların ya da önceden bilinen 

bozuklukların doğrulanmasında faydalıdır. Göğüs radyografisi, elektrokardiyografi ve 

ekokardiyografi gibi tetkikler yalnızca hikâyede organik nedenli hastalık belirtileri varsa 

istenmelidir.  

Gereç ve Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Polikliniğine 

Mart 2004- Aralık 2004 tarihleri arasında göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastalar 

incelemeye alındı. Bilinen bir kalp hastalığı olup, birlikte göğüs ağrısı olan hastalar 

çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların tümüne elektrokardiyografi, telekardiyografi ve 

ekokardiyografi tetkikleri yapıldı. CKMB düzeylerine bakıldı. Gerekli görülen hastalara 

24 saatlik Holter monitörizasyon, egzersiz testi uygulandı. Anamnez, fizik inceleme ve 

laboratuvar tetkiki sonuçları Selbst ve arkadaşlarının göğüs ağrısını sınıflamada 

öngördükleri kriterler kullanılarak değerlendirildi. 

İstatistiksel analizler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim dalında 

değerlendirildi. İstatistiksel hesaplamalar Scientific Package for Social Scienses (SPSS) 

bilgisayar paket programı kullanılarak yapıldı. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama ve 
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standart sapma değerleri hesaplandı. Gruplar arasındaki farkı hesaplamak için iki 

ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (khi-kare) ve Fisher’in exact khi-kare testi 

kullanıldı.         

Bulgular: İnönü Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Polikliniğine Mart 2004 -Aralık 2004 

tarihleri arasında göğüs ağrısı şikâyeti ile başvuran 125 olgu değerlendirildi. 

Göğüs ağrısı ile başvuran olguların yaşları 5 ile 17 yıl arasında olup yaş ortalaması 

10,64±2,8 yıl idi. Yaş dağılımına bakılarak olgularımız 11 yaş altı ve 11 yaş üstü olarak iki 

gruba ayrıldı. Yaş dağılımı açısından gruplar arası anlamlı bir fark istatistiksel olarak 

tespit edilmedi (p>0.05). 

Olguların 81’i  (%64.8) erkek, 44’ü (%35.2) kız çocuktu. Göğüs ağrısı nedenleri psikojenik, 

idiopatik ve organik olarak gruplandırıldığında gruplar arasında cinsiyet açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Çalışmamızda olgular başvuru zamanı açısından incelendiğinde gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark izlenmemiş olup % 56.8 olgunun şikayetlerinin 6 

aydan uzun süredir devam ettiği gözlenmiştir (p>0.05). 

Ağrının devam süresi incelendiğinde %32.8’inde 1 dakikanın altında, %32’sinde 2-5 

dakika, %23.2’sinde 6-30 dakika, %12’sinde yarım saatten uzun sürdüğü görülmüştür. 

Ağrı süresi ile göğüs ağrısı nedenleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 

(p>0.05). 

Ağrının karakteri incelendiğinde, ağrının %63.2’sinde batıcı, %36.8’inde basınç hissi 

şeklinde olduğu tarif edilmiştir. Psikojenik ve idiopatik kökenli ağrılarda daha çok batıcı 
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tarzda tarif edilirken organik kökenli göğüs ağrılarında basınç hissi şeklinde tarif 

edilmektedir. Fakat istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05) 

Ağrının yayılımı incelendiğinde %24.8’inde yayılımın olduğu, %75.2’sinde yayılımın 

olmadığı görülmekte olup gruplar arası anlamlı bir fark görülmemektedir (p>0.05). 

Ağrının lokalizasyonu incelendiğinde %63.2’sinde sol göğüste, %2.4’ünde sağ göğüste, 

%34.4’ünde bilateral olduğu görülmüştür. Ağrı nedeninin lokalizasyonla ilişkisi tespit 

edilememiştir (p>0.05) 

Ağrıya eşlik eden yakınmalar sorgulandığında, olguların %89.6’sında iştahsızlık, karın 

ağrısı, baş ağrısı, bacak ağrısı, çabuk yorulma, senkop, çarpıntı, baş dönmesi gibi 

yakınmaların olduğu görüldü. Olguların %21.6’sında göğüs ağrısına tek bir yakınma eşlik 

etmesine karşılık %68’inde birden fazla yakınmanın eşlik ettiği saptanmıştır. Organik, 

idiopatik ve psikojenik nedenli ağrılarda yakınmaların sayısı açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05) 

Olguların okul başarısı sorgulandığında 125 olgudan 9’unun okula gitmediği 

öğrenilmiştir. Psikojenik kökenli göğüs ağrısı olanlarda okuldaki başarısızlık oranı %45.5 

olup organik ve idiopatik kökenli ağrılara göre daha yüksek bir oranı oluşturmaktadır 

(p<0.05) 

Olguların aile bireyleri ile aralarında olan sorunları açısından değerlendirildiğinde 

organik kökenli göğüs ağrılarında yalnız %8.3 oranında aile içi sorun yaşandığı 

saptanmıştır. Bu oran diğer iki gruba göre anlamlı derecede düşüktür (p<0.05). 

Olguların arkadaş ilişkileri incelendiğinde psikojenik kökenli göğüs ağrısı olanlarda %36.4 

oranla ilişkilerinin kötü olduğu saptanmıştır. Bu oran organik kökenli ağrısı olanlarda 
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%4.2, idiopatik grupta %6.7 olup, her iki grupta psikojenik gruba göre istatistiksel olarak 

düşüktür (p<0.05). 

Ailelerin sosyoekonomik düzeyi açısından değerlendirildiğinde psikojenik kökenli göğüs 

ağrısı olanların ailelerinin sosyoekonomik düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edilmemekle birlikte %90.9 oranda iyi düzeyde olduğu saptanmıştır (p>0.05). 

Olguların ailelerindeki mevcut kalp hastalığı yönünden sorgulandığında gruplar arası 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). 

Ailede psikiatrik hastalık varlığı açısından olgular sorgulandığında, psikojenik kökenli 

ağrılarda % 45.5 oranı ile psikiatrik hastalık bulunduğu ve bu oranın diğer gruplara göre 

anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Yaptığımız çalışmada göğüs ağrısı etyolojisini saptamada anamnez 

ve fizik muayenenin çok önemli olduğunu göstermiştir. Fizik muayene ve ilk aşamada 

yapılan tele, elektrokardiyogram gibi tetkikleri normal olup ta ekokardiyografide 

patoloji saptanan olguların olması nedeniyle göğüs ağrısı yakınması ile gelen olgulara 

rutin ekokardiyografi yapılması gerektiği düşünülmüştür. Özellikle sol ventrikül çıkış yolu 

darlığına yol açan hipertrofik kardiyomyopati gibi olgular sessiz kalabilmektedir. 

Çarpıntı, senkop, sersemlik gibi göğüs ağrısına ek yakınmalarla başvuran olgularda uzun 

süreli kardiyak monitörizasyon yapılmasının gerekliliği de önemini korumaktadır. 

Olgularımıza genel olarak baktığımızda 6 aydan uzun süren tekrarlayıcı göğüs ağrısı 

bulunan olgularda ağrının psikojenik veya idiopatik olduğu düşünülebilir. Özellikle bu 

gruptaki hasta ve ailelerinin önemli bir kalp hastalığı bulunmadığı konusunda ikna 

edilmeleri ile pek çok olguda göğüs ağrısının geçtiği gözlenmiştir.    
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INTRODUCTION 

The unilateral multicystic-dysplastic disease of kidney (UMCDK) is the 

disease that is one of the most frequent congenital, non-familial kidney 

anomaly, and its incidence has increased in the epoch of antenatal 

ultrasonography (US) (1,2). The presence of opposite kidney anomaly or 

extra-renal abnormalities and complications are the determinants of the 

clinical course of UMCDK (3,4). It has long been believed that the long-term clinical 

course of UMCDK is completely benign until a recent study, which suggested that 

arterial hypertension (HTN) is a likely problem of UMCDK (5). The frequency of HTN in 

children with UMCDK was reported as 5.4 per 1000 in a systematic review (4). Although 

real prevalence is doubtful, studies revealed quite low ratios of HTN varying from 0.5% 

to 5.9% (4,6-11). Recent studies showed that those with an abnormality in the opposite 

kidney had a higher risk of HTN (12). The functioning of only one kidney may bring on 

HTN and albuminuria giving rise to glomerular damage, which may go forward to end-

stage kidney disease, according to the hyperfiltration hypothesis (12,13). However, the 
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information about the effects of UMCDK on blood pressure (BP) and renal function is 

still uncertain.  

It is ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), which is a well-known method used 

for checking up on the BP profile in children with renal dysfunction in the past decade 

(14,15). It is speculated that the frequency of HTN might have been underestimated in 

the last few years’ studies because BP was not the primary concern, and it was only 

measured manually in all of those studies (4,6-11).  

There are few studies (16-20) about ABPM in patients with solitary kidney along with 

UMCDK, and they state that incidence rates of HTN in these patients were higher than 

those of the other studies in which BP was measured only manually (4, 6-11). The 

present study aims to investigate the real incidence of HTN by measuring BP profile with 

ABPM in children with UMCDK.  

MATERIAL AND METHODS 

Medical reports of 118 patients with UMCDK followed at the Paediatric Nephrology 

outpatient clinic between 2006 and 2020 were evaluated. Age, age at diagnosis, 

presence or absence of HTN with office measure, follow-up duration, sex, weight, 

height, body mass index (BMI), type of kidney, parental status, and additional anomalies 

detected by imaging method were noted. HTN was defined as the height-adjusted 

average systolic and/or diastolic BP (SBP and DBP) above the 95th percentile according 

to age and gender (21). Laboratory parameters, including blood urea nitrogen (BUN), 

serum creatinine, and uric acid levels, were also recorded. UMCDK was diagnosed by 

the presence of non-contagious multidimensional cysts in fluctuating size with no renal 

parenchyma on the renal US. The diagnosis was also made using Tc-99m 
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dimercaptosuccinic acid (DMSA) scintigraphy, which showed whether there was renal 

damage in the contralateral intact kidney and the absence of parenchyma in the kidney 

with MCDK. Voiding cystourethrogram (VCUG) was performed in patients with 

additional anomalies in contralateral kidney in US.  

All in all, this study registered 24 children who had UMCDK and 20 healthy children of 

similar age, weight and height with normal renal US findings just for this study. Parents 

of the healthy children had no indication of HTN, and renal US results of those children 

were normal. All patients and controls had a normal renal function (glomerular filtration 

rate was over 90 ml/min/1.73m2 calculated by Schwartz formula) (22).  

The procedures were performed according to the Declaration of Helsinki for the ethical 

standard for human experiments. Our study was approved by the Ethics Committee of 

our University, and a written consent form was given by the parents before participating 

in this study. 

Study design 

Manual SBP and DBP were evaluated three times after a 15-minute rest at each control, 

and the average of all 3 measurements were used. Clinical visit BP readings were stable 

over multiple visits. For the ABPM assessment, Mobil O'Graph NG called oscillometric 

device (Numed HealthcareR, Sheffield, UK) was used, and BP measurement was 

performed over 24 hours (24h). A cuff with a suitable size selected according to the 

upper arm circumference was placed in the non-leading arm, and BP measurements 

were performed automatically every 20 minutes throughout the day and every 30 

minutes over the night. ABPM profile was based on day-time (DT), night-time (NT), and 

24h records, such as heart rates (HR) (beats/min), pulse pressures (PP) (beats/min), SBP 
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and DBP (mmHg) (office and ambulatory BP), median arterial pressures (MAP) (mmHg), 

SBP and DBP loads (%) adapted to sleep patterns and activities while awake in each 

child's diary. 24h, DT, and NT SBP and DBP values equal to or greater than 95th percentile 

for gender, age and height according to the latest guideline were defined as HTN (21). 

The percentage of SBP and DBP values over the 95th percentile for gender and height 

was defined as BP load (%) (23). The Dipping status was evaluated by subtracting DT BP 

from DT BP and dividing this value by DT BP. Dipping was described as a ≥10% reduction 

in SBP or DBP figures between DT and NT (21).  

Statistical analysis 

The data were assessed using the Statistical Program for Social Sciences (SPSS) (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA) for Windows version 16.0. The assessment of normality was 

determined by the Shapiro-Wilk test. The outcomes were stated as mean ± standard 

deviation or median (with inter-quartile range) for quantitative data. Differences 

between the groups were evaluated using the unpaired t test or Mann-Whitney U test. 

The categorical variables in the proportions were examined using the Chi-square test or 

Fisher's exact test. A p-value <0.05 was thought statistically significant. 

RESULTS 

The study group included 24 UMCDK patients (9 boys and 15 girls) and 20 healthy 

children (9 boys and 11 girls) as controls. There was no significant difference between 

the UMCDK patients and healthy children regarding gender, age, weight, height and BMI 

(p> 0.05 for each). Likewise, there was no difference between BUN, serum creatinine 

and uric acid levels of UMCDK patients and the control group (p> 0.05 for each). Two 

UMCDK patients (8.3%) had HTN according to manual BP measurements; however, 
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ABPM computation revealed HTN in twelve patients (45.8%). Five children in the healthy 

children had HTN with manual BP measurements, yet the ABPM outcomes of these 

children were normal. We did not find any significant difference between patients and 

controls as for manual BP measurement (p=0.217). The characteristics of UMCDK 

patients and healthy children are summarized in Table 1. 

Table 1. Clinical and laboratory data of the patients with UMCDK and controls 

 UMCKD patients (n=24) Controls (n=20) p 

Gender (M/F) 9/15 9/11 0.760 

Age (year) 9.7±2.9 10,9±2.2 0.146 

Weight (kg) 32.1±12,0 36.5±14.1 0.278 

Height (cm) 134.9±16.9 139.5±17.5 0.388 

BMI (kg/m2) 17.2±2.9 17.9±3.5 0.510 

BUN (mg/dL) 11.2±2.5 11.5±4.5 0.828 

SCr (mg/dL) 0.55±0.1 0.53±0.1 0.619 

Uric acid (mg/dL) 3.9±1.2 3.2±1.1 0.120 

Hypertension 

Office BP (n, %) 2 (8.3) 5 (25.0) 0.217 

ABPM (n, %) 11 (45.8) 0 (0) 0.0001 
M: Male, F: Female, UMCDK: Unilateral Multi-Cystic Disease of Kidney, BMI: Body Mass Index, BUN: Blood 
urea nitrogen, SCr: Serum creatinine, BP: Blood pressure, ABPM: Ambulatory blood pressure monitoring. 
Values are expressed as mean ± standard deviation or proportion. P value is for comparison between 
control and UMCDK patients. p<0.05 is significant. 

 

Although DT, NT and 24h HR, PP, MAP, SBP and DBP values were higher than healthy 

children, this height was not statistically significant (p> 0.05 for each) however SBP loads 

(%) (DT, NT and 24h), DBP loads (%) (NT and 24h) of the patients were significantly 

higher than the control group (p=0.0001, for each). ABPM parameters of the UMCDK 

patients and healthy children are listed in Table 2. 
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Table 2. ABPM parameters of the patients with UMCDK and controls 

ABPM parameters UMCDK patients 
(n=24) 

Controls 
(n=20) 

p 

DT HR (beats/min) 88.9±10.2 85.4±7.0 0.293 

NT HR (beats/min) 74.8±9.4 69.9±8.5 0.084 

24h HR (beats/min) 84.6±9.6 81.6±7.3 0.416 

Office SBP (mmHg) 113.0±10.0 115.7±12.9 0.438 

Office DBP (mmHg) 69.8±8.2 66.1±8.9 0.159 

DT PP (beats/min) 45.5±6.9 44.2±4.7 0.517 

NT PP (beats/min) 44.8±7.9 43.7±4.7 0.617 

24h PP (beats/min) 45.2±7.2 44.1±4.5 0.577 

DT SBP (mmHg) 110.9±9.1 108.7±6.5 0.449 

NT SBP (mmHg) 103.3±10.6 99.5±5.2 0.157 

24h SBP (mmHg) 108.6±9.4 106.7±6.4 0.561 

DT DBP (mmHg) 65.4±6.3 64.4±6.3 0.692 

NT DBP (mmHg) 58.2±5.6 55.5±4.4 0.105 

24h DBP (mmHg) 63.4±5.8 61.6±5.3 0.416 

DT MAP (mmHg) 86.0±6.8 84.9±5.9 0.669 

NT MAP (mmHg) 78.9±7.2 75.8±4.4 0.112 

24h MAP (mmHg) 84.2±6.9 82.7±5.7 0.594 

DT SBP load (%) 5.5 (0.0–25.7) 0.0 (0.0–0.0) 0.0001 

NT SBP load (%) 11.5 (0.0–51.0) 0.0 (0.0–0.0) 0.0001 

24h SBP load (%) 12.5 (0.0–34.2) 0.0 (0.0–0.0) 0.0001 

DT DBP load (%) 0.0 (0.0–14.0) 0.0 (0.0–0.0) 0.052 

NT DBP load (%) 7.0 (0.0–13.0) 0.0 (0.0–0.0) 0.0001 

24h DBP load (%) 2.5 (0.0–27.0) 0.0 (0.0–0.0) 0.0001 
ABPM: Ambulatory Blood Pressure Monitoring, UMCDK: Unilateral Multi-Cystic Disease of Kidney, DT: 
Day-time, NT: Night-time, 24h: 24 hours, HR: Heart Rates, PP: Pulse Pressure, MAP: Median Arterial 
Pressure, SBP: Systolic Blood Pressure, DBP: Diastolic Blood Pressure. Values are expressed as mean ± 
standard deviation or median (with inter-quartile range). P value is for comparison between control and 
UMCDK patients (unpaired t test or Mann–Whitney U test), p<0.05 is significant. 
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DISCUSSION 

Most of the studies that determined BP figure only manually pointed out that HTN was 

a rare complication in children who have UMCDK (4,6-11). However, assessments based 

on manual BP measurements did not determine the real incidence of HTN in these 

children. Current studies (16-20) which were used ABPM to look into the frequency of 

HTN in children with a solitary kidney, as well as UMCDK, disclosed that HTN was one of 

the most common health problems in these children. In addition, some studies (24,25) 

pointed out that the prevalence of HTN in these patients was underestimated, and these 

children got poor monitoring. Furthermore, it has been shown that ABPM was more 

sensitive than manual BP measurement to detect real HTN incidence (14,15). It has been 

illustrated that the ABPM values had a better correlation with cardiovascular morbidity 

and mortality than manual BP values obtained by manual measurements (26). In our 

study, in accordance with the previous studies that were used ABPM (16-20), showed 

that the incidence of actual HTN (45.8%) detected by the ABPM measurements in 

UMCDK patients was higher compared to the manual measurements (8.3%). According 

to our results, it can be suggested that the children with UMCDK have masked HTN more 

frequently than we expected. On the other hand, white-coat HTN was more common in 

the control group. Therefore, we suggest that ABPM should be used instead of manual 

BP measurements for assessing HTN or BP profile as we found that ABPM is a more 

sensitive method for monitoring BP in UMCDK patients. In this context, ABPM may lead 

to better management and protection of a solitary kidney in these patients. 

The pathogenesis of HTN in UMCDK involves two mechanisms: It seems to be mainly 

related to hyperreninemia due to dysplastic kidney. Indeed, Webb et al. (25) pointed 
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out that plasma renin activity was elevated in two of their three hypertensive children. 

Besides, hyperfiltration in the opposite solitary kidney may also act upon the 

pathogenesis of HTN in these patients, although this hypothesis has not yet been 

confirmed (12,13). In this context, the findings of the studies investigating the incidence 

of HTN in UMCDK patients using manual BP measurement should be evaluated 

carefully. While some studies have shown rather a low rate of HTN between 0.5% and 

5.9% (4,6-11), other studies revealed higher rates between 10% and 23.2% (27,28). This 

high variability may be related to the BP measurement technique. In our study, we 

observed that the rate of HTN detected by manual BP measurement (8.3%) was 

consistent with the earlier studies (27,28).  

In studies (16-20) assessing HTN in patients with solitary functioning kidney, as well as 

UMCDK using ABPM, the frequency of HTN was reported in a wide range between 21.1% 

and 42.5%. Seeman et al. (16) used ABPM measurements in 25 children with UMCDK 

and found that HTN incidence was 5/25 (20%). Similarly, Lubrano et al. (20) found that 

the frequency of pre-HTN and HTN in children with congenital unilateral solitary kidney 

together with UMCDK was 18% (7/38) at first acceptance and 73.7% (28/38) at the end 

of 14 years clinical follow-up.  

In our study, in which ABPM measurements were also used, we found that 45.8% 

(11/24) of all children with UMCDK were hypertensive. These ratios were higher than 

those of the other studies (16-20).This difference may be because our patients had only 

UMCDK without renal abnormalities in the opposite kidney. 

In conclusion, we found a very high incidence of HTN, especially masked HTN, in children 

with UMCDK. Moreover, we found that one of every two children had HTN based on the 
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ABPM measurements though the majority of these subjects were not considered as 

hypertensive according to manual BP measurements. In clinical practice, these patients 

are evaluated for HTN with manual BP measurements but manual BP measurements 

are not accurate in ruling out HTN in children with UMCDK. Thus, we think that ABPM 

supplies more reliable results compared to manual BP measurement to detect masked 

HTN in these patients. Therefore, ABPM should be considered in the monitoring of 

UMCDK patients and other solitary functioning kidney patients at least once a year. 

The restriction of our study is the small sample size; further prospective studies with 

larger series and long-term follow-up are needed to support our results. 
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